
  

 

 

2 Korinthierbrevet 8–9 
 

 

2 Korinthierbrevet 8:1–4 
 

Det finns en skatt nedgrävd i Nya testamentets undervisning om givande! 
 

Lukas 16:13 
 

Lukas 16:10–12 
 

Om vi inte har varit trogna i vårt sätt att hantera våra materiella tillgångar,  
kommer vi inte heller att bli anförtrodda det som har ett verkligt värde  
– nämligen den himmelska världens skatter. 

 

Kämpar du med din egen egoism?  
Kämpar du med din vilja att ha ena foten i världen och den andra i Guds rike? 

I så fall ska du gripa tag i Bibelns undervisning om givande som en gåva från Herren själv. 
Givande är en kvalificerad form av andlig krigföring! 
 

Detta mönster av självutgivande är tydligt inte minst hos Jesus själv. 
Jfr Filipperbrevet 2:5–8 

 

Argument för givande i Nya testamentet: 
– en del av ett gott förvaltarskap 
– vi ska alla stå till svars för hur vi har förvaltat våra tillgångar 
– givande är en respons på världens nöd (jfr Jakobs brev 2:15–17) 
– huvudändamålet för vårt givande bör vara församlingen och Guds rike  
   (jfr 1 Korinthierbrevet 9:13–14; 3 Johannesbrevet v 6–8) 

 

Hur ska vi då ge? 
– i Gamla testamentet: tionde, förstlingsgåva och offer 
– tiondet nämns aldrig som norm för givandet i Nya testamentet 
– Paulus lyfter fram utjämningsprincipen (se 2 Korinthierbrevet 8:14–15) 
– utifrån Nya testamentet bör tiondet snarare ses som en startpunkt än som en slutpunkt 
– grundfrågan för vårt givande är: vem är herre i våra liv? 
– tiondet är kungens andel (jfr Psaltaren 24:1) 

 

Både Gamla och Nya testamentets undervisning om givande ska ses som en undervisning  
om vem Gud är. 
 Jfr 2 Korinthierbrevet 9:8 
 

Givandets välsignelse: 
– 2 Korinthierbrevet 9:6 
– Lukas 6:38 
– När vi ger vill Gud ge tillbaka, inte för att vi ska kunna bygga upp våra egna förråd  
   utan för att vi ska kunna ge bort ännu mer 

 

2 Korinthierbrevet 8:13 
 
 



  

 

 

 
Tre konsekvenser av Bibelns tal om givandets välsignelser: 

1) Givandets största välsignelse ligger i att det hjälper oss att identifiera oss  
med vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.  

2) Gud lönar tro.  
3) Vi ska inte låta ekonomin tynga ned oss och stjäla vår frimodighet  

när vi arbetar för Herren. ”Den Gud kallar utrustar Han också.” 
 

2 Korinthierbrevet 8:12 
2 Korinthierbrevet 9:7 
 

1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Kommer du på fler argument för att ge än dem som nämns i föreläsningen? 
3) Hur undervisas det om givande i de sammanhang du själv tillhör? 

 

1) Jesus talar om att vara ”trogen i det lilla”. Är du det? Finns det något område  
där du skulle vilja göra upp med någon form av kompromissande? 

2) Läs igenom 2 Korinthierbrevet 8-9 på nytt.  
Gör sedan en plan för ditt eget givande under det närmaste året: 

– Hur mycket vill du ge? 
– Till vilka ändamål vill du ge? 
– På vilket sätt / hur ofta vill du ge? 

Välsignat givande av Olof Edsinger (EFS 2005).  
Finns som gratis e-bok här: http://salt.efs.nu/produkt/valsignat-givande-e-bok/ 


