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Giversind: Forvaltning der forandrer. 

 

 
 
Er det forkert at have penge? 

 Job var datidens rigeste mand (Job 1:3) 

 Det er kærlighed til penge, ikke penge i sig selv, der er roden til alt ondt (1Tim 6:10; Heb 13:5) 
 
Skal en kristen betale tiende? 

 Tiende under loven: 3 gange tiende? 
o Al tiende af landet: (3Mose 27:30-32) 
o Levit tiende (4Mose 18:21)  
o Almisse tiende (5Mose 14:28-29) 

 + afgifter. ALTSÅ: Ca. 23% + afgifter ca. 40%? 
o Tiende var en hjertesag i GT (Mal 1:8,14) 
o Tiende var et ydre bevis på at jøderne inderst inde stolede på Gud (Mal 3:10) 

 Tiende før loven: (1Mose 14:18-20; 1Mose 28:20-22)  

 Tiende efter loven: (Matt 23:23) 
 
NT og penge 

 Jesus talte mere om penge end noget andet emne bortset fra Guds rige  

 11 ud af 39 lidelser omhandler pengene  

 Hvert syvende vers i Lukasevangeliet omhandler penge 
 
Hvor meget skal vi give i NT? 

 50% + det løse (Luk 19:8)  

 100% (Mark 12:44; Luk 18:22; Apg 4:34)  
 

1. Om Jesus – åndelig rigdom kommer gennem afkald (2kor 8:9; Fil 2:4-8)  
2. GT et bestemt beløb NT så meget vi har råd til (1Kor 16:1-2) 
3. I GT velsigner Gud giveren, i NT får vi at vide at den, der sår rigeligt, skal også høste 

rigeligt. (2Kor 9:5-7) 

 
 
Det åbenlyse vi er forvaltere (1Pet 4:10)  
 
Fire bibelske principper i forvalterskab 

1. Du ejer ikke noget, Gud ejer alt (3Mose 25:23; Sal 24:1; Sal 50:10; Ez 18:4; Hag 2:8; Rom 14:8; 1Kor 
6:19-20)  

2. Hvad vi har, er hans vi er bare hans forvaltere (5Mose 8:18; 1Krøn 29:14 1Tim 6:7, 17; Jak 1:17)  
3. Gud prøver vores forvalterskab for at se om Han kan betro os mere (Luk 16:10-11; Matt 25:21)  
4. Vi skal alle stå til regnskab (Rom 14:12; 2kor 5:10)  

 
Eliezer: Et eksempel på en forvalter (1Mose 24) 

1. Han administrer alt hvad hans herre ejede 
2. Han var klar da hans herre havde brug for ham 
3. Han ville kende hans herres vilje 
4. Han giver sin herre et løfte 
5. Han lage sig ind under hans herres vilje og gjorde den i bøn til sin egen 
6. Han lovpriste sin herres navn 

 
 
 
 


