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EKONOMI 
Det sätt på vilket folk tänker om olika saker har inte förändrats sedan Jesus gick 
härnere. Folk på den tiden skaffade sig bostäder och egendomar, drev affärer, lät 
sina barn gå i fina skolor och i mindre fina skolor och hade framgång i romarriket. 
De som uppehöll sig i romarriket hade stora möjligheter att göra affärer, då man 
hade en gemensam valuta, som euron eller dollarn idag. Det var mot denna 
bakgrund Jesus undervisade när det gällde pengar. Matt. 6:19-21 

GIRIGHET  
Jesus var väl medveten om att "pengar är roten till allt ont," som aposteln Paulus 
påpekade senare. (1 Tim. 6:9-10) Därför sade Jesus att begäret efter rikedom på 
jorden skapar girighet, och denna girighet föder oärlighet, bedrägerier och lögner. 
verserna 22-24 
Ordet “single” i King James Bibeln betyder “ärlig, rättskaffens, att vara juste."   

SÖK GUDS RIKE FÖRST… 
När Jesus talade om de andliga lagarna, visade han att fruktan och ängslighet 
inte har någon del i Guds Rike. Det man skall rikta in sig på är att överlämna allt 
till Guds vilja; för den som tror på Kristus skall varje handling börja med att söka 
Guds Rike och hans rättfärdighet. verserna 25-33 

ATT DÖMA 
Undervisningen om att döma eller ej, utnyttjas av människor som är hemfallna åt 
ett syndigt liv och inte vill ta konsekvenserna av sitt syndiga liv. Jesus talar inte 
här om samhällets rättssystem eller om domar över synder utan om en personlig 
indelning av människor. Jesus talar om det sätt på vilket andra skulle behandlas 
(som att behandla fattiga och rika efter samma regler, eller behandla utbildade 
och outbildade likadant, etc.) Den som tror på Kristus bör inte förakta andra 
människor utan älska dem och bry sig om dem. Detta kan ske genom att ge dem 
evangeliet och på samma gång behandla dem vänligt. Matt. 7:1-5    
Kristna får döma, detta säger både Jesus och apostlarna Paulus och Johannes. 
Matt. 7:15-20; 1 Kor. 5:1-13; Tit. 3:8-11; 2 Joh. 7-11 



HUR MAN DELAR ANDLIGA ERFARENHETER MED ANDRA  
Jesus visste att människor som inte vill växa andligt sett, inte heller kommer att 
kunna ta emot andligt tal från de som vandrar i Kristus. Därför bör vi vara noga 
med vad vi säger, annars blir vi angripna av de människor som vandrar i sitt kött. 
Matt. 7:6; 1 Kor. 2:9-16 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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