
LÄRJUNGASKAP & EKONOMI

Vad har Bibeln att säga om 
pengar?



Matt 28:18-20
”Då trädde Jesus fram och talade till dem och 
sade: "Jag har fått all makt i himlen och på 
jorden. Gå därför ut och gör alla folk till 
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och 
den helige Andes namn och lär dem att 
hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är 
med er alla dagar intill tidens slut."



Vad har Bibeln att säga om pengar? 
(27/5)

Vad har Bibeln att säga om givande? 
(3/6)

Vad har Bibeln att säga om 
tiondegivande? (17/6)



”Hur finansieras församlingarnas 
verksamheter och hur handskas man 
med pengar i församlingarna?”

(Enkätundersökning, den fråga människor utan koppling till Frikyrkan 
mest av allt önskade få svar på)



Ur Församlingsordningen:
Ekonomi
Församlingens verksamhet finansieras av 
frivilliga gåvor. Bibeln säger och kristen tro 
bekänner att allt ytterst tillhör Gud (Kol 1:16-
17). Detta innebär att allt vi har är Guds gåvor 
som ska förvaltas inför honom. I församlingen 
får vi hjälp att söka Guds vilja i förvaltandet av 
vår tid, våra relationer och resurser så att en 
generös livsstil uppmuntras (1 Tim 6:17-19)…



forts…
Offrande till församlingen är ett uttryck för 
förvaltarskap. Allt givande är frivilligt. Bibelns 
gammaltestamentliga modell med 
tiondegivandet är en god princip (Mal 3:10), 
samtidigt som nya testamentets undervisning 
inte sätter gränsen där för givandet (2 Kor 
9:6–8). Ett gott förvaltarskap är i Bibeln ett 
uttryck för och en bekännelse att allt tillhör 
Herren.



1 Tim 6:7-10
”Vi har ju inte fört något med oss in i världen, 
inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 
Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med 
det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för 
frestelser och snaror och många oförnuftiga 
och skadliga begär, som störtar människor i 
fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är 
en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har 
somliga kommit bort från tron och vållat sig 
själva mycket lidande”.



1 Tim 6:17-19
” Uppmana dem som är rika i den här världen 
att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp 
till något så osäkert som rikedom, utan till 
Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. 
Uppmana dem att göra gott, att vara rika på 
goda gärningar, att vara generösa och dela 
med sig och samla åt sig en skatt som är en 
god grund för den kommande tidsåldern, så 
att de vinner det verkliga livet.”



Exempel ur GT
1 Mos 13:2
Abram var mycket rik på boskap och på silver och 
guld.

1 Mos 26:13-14
Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt, 
ty Herren välsignade honom. Han blev en mäktig 
man, och hans egendom växte mer och mer, så att 
han till slut var mycket rik. Han ägde så mycket får 
och nötboskap och hade så många tjänare att 
filisteerna blev avundsjuka på honom. 



Pred 5:9
”Den som älskar pengar blir inte mätt på 
pengar, och den som älskar rikedom får aldrig 
nog. Också detta är fåfänglighet”

Ords 11:28
Den som förtröstar på sin rikedom kommer på 
fall, men de rättfärdiga skall grönska som 
löven.



Luk 12:16-21
”Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man 
hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte 
för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte 
plats för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall 
jag göra. Jag river mina lador och bygger 
större så att jag får rum med säden och allt 
annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig 
själv: Nu min vän är du väl försörjd för många 
år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’



Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall 
ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, 
vem skall få det?’ Så går det för den som sam-
lar skatter åt sig själv men inte är rik inför 
Gud.”



Mark 10:17-22
När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en 
man fram, föll på knä för honom och frågade: 
"Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva 
evigt liv?" Jesus sade till honom: "Varför kallar 
du mig god? Ingen är god utom en, och det är 
Gud. Buden känner du: Du skall inte mörda, 
Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall 
inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall 
inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din 
far och din mor.



Mannen sade: "Mästare, allt detta har jag 
hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom 
och fick kärlek till honom och sade: "Ett fattas 
dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de 
fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och 
kom sedan och följ mig." Vid de orden blev 
mannen illa till mods och gick bedrövad sin 
väg, ty han ägde mycket. 



Matt 6:19-21
”Samla inte skatter på jorden, där rost och 
mal förstör och där tjuvar bryter sig in och 
stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost 
eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig 
in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer 
också ditt hjärta att vara.”



Sammanfattning:
Bibeln är inte emot pengar och ägande av 
materiella saker. Det lyfts fram som en Guds 
välsignelse i vissa bibelsammanhang. 
Samtidigt varnar Jesus, Paulus och andra 
bibliska röster för att pengar lätt kan göra en 
människas hjärta korrupt och själviskt. Genom 
att härma Gud och vara en ”givare” håller vi 
människor oss friska på detta område och kan 
använda av det vi har för att utbreda Guds rike 
på jorden och på så vis bli till välsignelse.








