
 
 

Jesus & pengar  
 
Tänk om jag kunde vinna 25000:- i månaden i 20 år på Triss. 
Eller tänk om jag kunde vinna en miljon på V65. Eller tänk om 
min aktiefond skulle stiga med 100% på bara ett år. Eller tänk om 
jag skulle kunna vinna en ny Volvo på Bingolotto. Eller tänk om 
jag skulle få ärva en okänd släkting som jag inte visste hade en 
förmögenhet. Visst kittlar tanken. Tänk om det vore mina pengar. 
 
Någon av er kanske tänkte i morse – nä, ska jag verkligen gå till 
kyrkan idag, ska pastorn tjata om pengar nu igen – det orkar jag 
inte höra. Och varför ska pastorn stå och snacka om det i kyrkan, 
där ska vi väl prata om Jesus. Vad jag gör med mina pengar och 
mina ägodelar är väl upp till mig – i vilket fall ska inte pastorn 
lägga sig i. 
 
Så kan man tycka, men jag tror inte Jesus hade hållit med. 12 av 
Jesus 38 liknelser handlade om hur man ska hantera pengar och 
en sjättedel av Matteus, Markus och Lukas evangelium har med 
pengar att göra. Så har du valt att följa Jesus så kommer du inte 
undan, han har åsikter om hur vi ska tänka omkring vår ekonomi 
och omkring det vi äger.  
 
Varför pratar då Jesus så mycket om pengar? 
Matt 6:19-21  

    Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och 
tjuvar bryter sig in och stjäl. [20] Samla skatter i himlen, där 
varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och 
stjäl. [21] Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att 
vara. 
 
Pengar är helt enkelt en kritisk punkt för vår karaktär, för många 
den mest kritiska punkten. På något märkligt sätt gör det att vi 
tror oss ha en trygghet i livet, medan Jesus säger att visst kan 
vara bra med pengar och ägodelar, men vår trygghet ska vi ha i 
vår relation med Gud, pengar kan å andra sidan enligt Jesus 
vara något ganska riskabelt som kan föra oss bort från Gud. 
 
Pengar och ägodelar har en märklig förmåga att få en väldigt 
framskjuten plats i våra liv, tom så framskjuten att den 
konkurrerar med den plats Gud vill ha i våra liv. 
 
Matt 6:24  
    Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den 
ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte 
bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 
  
Mammon är ett arameiskt ord som vid denna tiden stod för just 
våra ägodelar. Grundtanken i hur Jesus och hela NT talar om 
pengar handlar om ägande. Hur ser vi på ägande?  
 
Jag har dragit fram tre principer för hur vi ska hantera ägande. 
 



1. Förvalta det du har  
Jesus pratade ofta i liknelser för att förklara viktiga poänger. 
Flera handlar om en kung eller affärsman som reser bort och 
anförtror sina ägodelar till en tjänare under tiden. Sen återvänder 
han för att se hur tjänaren har skött sig. En sån liknelse finns i 
Matteus 25 där Jesus berättar liknelsen om talenterna. En talent 
var en stor summa pengar, hur stor har man haft olika 
uppfattning om, men stor helt enkelt. Tre tjänare fick olika stora 
summor pengar, 5, 2 och 1 talent, två förvaltade dem så bra att 
de fördubblades, medan den tredje gömde pengarna. Liknelsen 
innehåller mycket, en del som också kan vara svårt att förstå, 
men grundpoängen är att allt vi har ägs av Gud: evigt liv, 
familjen, nästa andetag, våra materiella ägodelar - allt.  
 
Med andra ord är det aldrig vi som äger något utan Gud som 
äger allt. Vi har fått uppdraget att förvalta det .”Jag tror på dig 
Gud, jag vill leva med dig, men min ekonomi den fixar jag själv. 
Jag lägger lite pengar i kollekten då och då också låter du bli att 
lägga näsan i blöt Gud.” Att tänka så är helt obibliskt.  
 
Vårt samhälle uppmuntrar oss till att tjäna så mycket vi kan. Kan 
vi byta jobb och få högre lön är det bra. Är vi aktiva så kan vi byta 
pensionsfonder så vi kan få ut mer pension när den dagen 
kommer.  Vi värderas olika utifrån vad vi tjänar, vilket är en ren 
lögn enligt Bibeln. Vårt värde finns i Jesus Kristus och vad han 
gjort för oss på korset, Det värdet är samma för en Vd för ett 
börsnoterat företag i Sverige som en kaffeplantagearbetare i 
Colombia.  

 
Bibeln uppmanar oss inte att tjäna så mycket vi kan, utan att 
förvalta det Gud har anförtrott oss så bra som möjligt. Oavsett 
hur många talenter vi har så är vi kallade att förvalta dem på 
bästa sätt. Att fråga sig hur Jesus skulle ha gjort när man får lön 
är en jobbig fråga, men ibland utmanande. Ännu mer utmanande 
blir den om du sätter dig med en kristen kompis eller med din 
hemgrupp och funderar på hur du kan hantera de pengar du har 
varje månad på bästa sätt.  
 
Som kristen församling skulle vi kunna hjälpa varandra att 
förvalta det vi fått oss anförtrott och inte vara rädda för att tala 
om ekonomi.  
 
2. Lev inte utöver det du har 
Att vara nöjd är något som är väldigt svårt.  Tänk om jag hade 
det så bra ställt som…. Det har vi svårt med i alla åldrar och i alla 
perioder i livet. Jag har svårt med det nu och jag hade svårt med 
det när jag var liten. Jag kommer ihåg när jag hade en ordinär 
röd trehjuling och min kompis Christer hade en gul trehjuling med 
stora hjul. Jag ville så gärna ha en sån jag med. Det konstiga är 
att hur mycket vi än har så jämför vi oss alltid med dom som har 
mer. 
 
Ibland kan frestelsen att  ha vad andra har vara så stor att vi 
lever över vår förmåga. För en del kan det yttra sig i att man 
lånar pengar eller handlar på kredit som man sen inte har råd att 
betala tillbaka. För andra att man håller en fasad som man får 



slita sig fördärvad för att upprätthålla så man inte hinner ha tid 
med sin egen familj. För en tredje i att man fastnar i ett 
spelberoende för att man så gärna vill vinna den där miljonen så 
man kan göra vad man vill. I ord 22:7 står det att: ”Låntagaren 
blir långivarens träl.” Vi ska inte vara trälar under någon eller 
något, det kommer att begränsa oss om vi vill leva i tjänst för 
Gud.  
 
Nu är ju många av oss trälar under banken eftersom vi har ett 
huslån, inklusive mig själv. I Sverige är ju det i stort sett det enda 
sättet att göra det möjligt att kunna bo i hus i stället för att hyra. 
Men frågan är hur stort huslån har vi, förvaltar vi det Gud gett ger 
oss väl om vi har så stort huslån så vi inte har råd att ge in i 
Guds Rike? 
 
En fick 5 talenter, en fick 2 och en fick 1 talent. Att kunna leva 
och vara nöjd med det man har är en konst som Gud vill hjälpa 
oss med. Att vara nöjd handlar inte om att vara passiv eller 
slapp, men att kunna leva ett gott liv utan att vara avundsjuk och 
hela tiden tro att det skulle bli bättre om jag hade mer pengar 
eller prylar. Jesus vill att vi ska söka Guds rike istället och inte 
bekymra oss om att ha det andra har. 
 
Matt 6:31-33  
    Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad 
skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? [32] Allt sådant jagar 
hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt 

detta. [33] Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni 
få allt det andra också.  
 
Som kristen församling skulle vi kunna vara en resurs som 
hjälper människor att hantera sin ekonomi på ett bra sätt. Vi 
skulle kunna hjälpa människor som sitter fast i skulder, har för 
hög levnadsstandard eller fastnat i ett spelberoende.  
 
3. Ge av det du har 
Om nu allt som vi äger och har är Guds och vi är hans förvaltare 
och är nöjda med det, så borde det inte heller vara något 
problem för oss att ge av det vi har. För om vi förvaltar det väl 
och inte lever utöver det vi har så kommer vi ha möjligheter att få 
vara med och ge in i församling, ge in i sociala projekt, ge in i 
katastrofinsatser. Det vanliga budskapet idag är ju annars att vi 
ska förvalta det vi äger så att vi kan äga mer, men Jesus 
utmanar oss att förvalta så att vi kan ge mer.  
 
Sen är det som i Jesus liknelse om den fattiga änkan i Mark 
12:41-44. Det handlar inte om hur mycket man kan ge, det 
handlar om att förvalta det man har till låns av Gud så att det 
finns att ge, litet eller stort.  
 
Mark 12:41-44  
    Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner 
pengar i den. Många rika gav mycket. [42] Så kom där en fattig 
änka och lade ner två kopparslantar, alltså några ören. [43] Då 
kallade han till sig sina lärjungar och sade: "Sannerligen, den där 



fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. [44] 
De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon 
ägde, allt hon hade att leva på." 
  
Att Jesus tar bilden av en änka är inte konstigt eftersom det var 
en av de mest utsatta grupperna både ekonomiskt och socialt på 
Jesus tid. Hade detta skrivits idag i Sverige hade det kanske stått 
ensamstående lågutbildad kvinna med tre barn och utländsk 
bakgrund. Alla kan vi vara med och ge oavsett vad vi äger. När 
Jesus talar om att ge så är det aldrig något krav utan en glädje 
att få vara med och ge av det som Gud har anförtrott mig. Om 
givande har blivit något kravfyllt för dig så behöver du gå tillbaka 
till utgångspunkten och fundera på ägande, är det du som äger 
och ger av det du har till Guds rike, eller är det Gud som äger 
och du som förvaltar det så att det blir över till andra? 
 
Som krisen församling skulle vi kunna ha en ekonomi som 
fungerar och vi skulle kunna finns med både nationellt och 
globalt och ge in i olika projekt. 
 
Slutkläm 
Att som kristen säga att församlingen inget har med hur jag 
sköter min ekonomi att göra är fel. Jesus har åsikter, inte alltid 
bekväma åsikter. Att kunna hantera vår ekonomi och vårt ägande 
gör att vi med våra liv trovärdigt visar på Jesus. Faktiskt skulle 
jag vilja säga att ett bra förvaltarskap, en rätt levnadsstandard 
och ett generöst givande präglar en mer och mer överlåten 
efterföljare till Jesus.  

 
Boktips: 
”L  is for Lifestyle” av Ruth Valerio, särsklilt kapitlet ”M is for 
money” http://www.ivpbooks.com/9781844743438 
L is for lifestyle hemsida  http://www.lisforlifestyle.com/m-is-for-
money.html 
”Pengar, sex och makt” av Richard J Foster (utgången på 
svenska, men finns på engelska 
http://www.bokus.com/bok/9780060628284/the-challenge-of-the-
disciplined-life-christian-reflections-on-money-sex-and-power/) 
 
 
 


