
LÄRJUNGASKAP & EKONOMI

Vad har Bibeln att säga om 
givande?



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)









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  
oss friska på detta område och kan använda 
av det vi har för att utbreda Guds rike på 
jorden. På så vis blir vi rika på verklig 
välsignelse och få ta emot lön vid tidens slut.



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.



Ef 5:1	
Bli	Guds	efterföljare,	ni	som	är	hans	älskade	
barn	(Härma	Gud!)



Gud är mycket. Gud kallas för många saker i 
Bibeln. En sak som Gud kallas, är en givare. 
Gud är en givare. Gud är en sådan som ger.



Joh 3:16
Så	älskade	Gud	världen	att	han	gav den	sin	
ende	son,	för	att	de	som	tror	på	honom	inte	
skall	gå	under	utan	ha	evigt	liv.



Matt 6:1-3
Akta er för att göra era goda gärningar inför 
människor, för att bli sedda av dem. Då får ni ingen 
lön hos er Far i himlen. När du ger en gåva ska du 
inte basunera ut det, så som hycklarna gör i 
synagogorna och på gatorna för att bli ärade av 
människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut 
sin lön. 
Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand 
veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det 
fördolda, och då ska din Far, som ser i det fördolda, 
belöna dig. 



Luk 6:38 
Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat 
och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått 
som ni mäter med ska det mätas upp åt er."



Mark 12:41-44
Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg 
hur folket lade pengar i den. Många rika gav 
mycket. Där kom också en fattig änka och 
lade i två små kopparmynt, ett par ören. 
Då kallade han till sig sina lärjungar och sade 
till dem: "Jag säger er sanningen: Den här 
fattiga änkan gav mer än alla de andra som 
lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt 
överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som 
hon hade att leva på." 



Paulus koncentrerade undervisning om 
givande, kapitel 8 och 9 i Andra 
Korinthierbrevet.



Det återkommande bibliska vittnesbördet 
om givande: Den som ger får tillbaka av Gud. 
Precis som den som sår senare får se skörd. 
Vidare vittnar Bibeln om att den som sår 
sparsamt kommer att få skörda sparsamt och 
den som sår rikligt kommer att få skörda 
rikligt.



Varför ska vi ge?

- Andra blir välsignade
- Vi själva blir välsignade
- Gud blir välsignad



Kollekten
- Ett vackert exempel på kärlek som uttrycks i 
handling. 
- Det som ges individuellt samlas ihop för att 
tillsammans välsigna det gemensamma. 
- Det vittnar om att församlingen hör samman 
och är villig att ta gemensamt ansvar för 
varandra och verksamheten, att nå ut med 
Evangelium.


