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Gud om pengar del 4 av 4 - Givande 
Lennart Albertsson I Gud om pengar 

Sammanfattning 
Viljan att ge behöver komma inifrån. Sätten och mottagarna är många. Man kan ge till kyrkan, men 
också till individer som verkligen behöver eller andra organisationer. Lennart nämner flera olika 
aspekter av givande: 
- Vad gör givandet med den som ger? Att ge utan att veta vad man får tillbaka är spännande. Det 

är att ge i tro. 
- Det vänder fokuset från en själv till den man ger till. Det visar att jag litar och tror på det jag ger 

till. Det ger en känsla av att man är del i något större än mitt eget. 
- Det ger en möjlighet att sätta Gud allra först. 
- Givande hjälper den som har pengar som avgud, oroar sig eller känner att den behöver bevisa 

sig. Givande lär en att sätta någon/något annat framför sig själv. 
- För den som tar emot gåvan betyder det jättemycket. Ledare känner att förtroendet ökar och 

känner också att de kan och behöver göra saker. Förvalta pengarna väl. Du kan få omedelbar 
glädje i responsen om du ger till individ. Att ge till en organisation är mer diffust, men ger känsla 
av att vara med i något större än en själv. 

Vad säger bibeln om givande? 
- I gamla testamentet nämns 10:e givandet. 
- Jesus nämner allmosor, och att den ena handen ska inte veta vad den andra ger. 
- Lennart berättar om den fattiga änkan i Lukasevangeliet 21:1-4.  Jesus lägger märke till henne 

och pratar om henne. Kanske blir han berörd av henne. Hon gav allt precis som han skulle 
komma att göra. Hon förebådar honom. 

Vi kanske inte ska ge allt, behöver nått att leva på. Men vi kan ge mycket.  

Reflektion- & samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Lennarts undervisning, är det något specifikt som sticker ut för dig? 
- Har du funderat på vad som är ditt främsta skäl till att ge till din lokala kyrka? 
- Har du någon gång gett till någon eller något och upplevt glädje eller känslan av att 

vara del av något större än dig själv? Berätta om den erfarenheten? 
- Finns det några utmaningar som gör att vi drar oss från att ge? Vad kan vi göra för att 

övervinna dessa utmaningar? 
- Hur skulle vi kunna göra för att utmana oss själva att bli  ännu mer generösa, och ge 

mer? 
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Bibelställen 
- Matteusevangeliet 6:2-4 
- Lukasevangeliet 21:1-4 

Boktips 
- Gud om pengar - Lennart Albertsson
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