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EKONOMIN - DEN SVÅRASTE SAKEN ATT LÄMNA TILL GUD 
Om en kristen kan överlämna sina pengar till Gud kommer allt att falla på plats, 
men pengar har en stark påverkan på människor. Det är inte pengarna i sig, utan 
kärleken till pengar som är upphovet till problemet. 1 Tim. 6:7-12 
Gud behöver inte våra pengar men vi behöver lita på honom när det gäller dem. 
Människan gives ett hjärtslag åt gången och även ett andetag men inget av detta 
kan sparas för framtiden. Likaså är det meningslöst för en människa att försöka 
spara pengar utan att ge Gud tionde. Se exemplet med den rike mannen som 
trodde att han hade lyckats väl. Luk. 12:15-21 
Jesus visade hur vi skulle leva. Luk. 12:22-31 
Tionde är inte en möjlighet för den kristne utan en befallning! Malaki 3:6-12 

NÄR BÖRJADE MAN GE TIONDE? 
Det finns många historiska urkunder som inte finns med i Bibeln och ibland får vi 
bara en glimt av en sak som har hänt. Mycket litet är känt om tiden före floden 
men Enoks böcker ger oss information som även återges i Bibeln. Det sägs inte 
mycket om utvecklingen efter floden, men när Gud började vara med Abraham, 
finner vi att städer och kungadömen åter har uppstått på jorden. Det hade förflutit 
354 år efter floden när Gud kallade Abraham att lämna Haran och fara till 
Kaanans land. 
Sann dyrkan av Gud existerade på olika platser och en av dem var den stad/stat 
som senare kom att kallas Jerusalem. Kung av Salem var Melkisedek och han 
var även som överstepräst representant för den Högste Guden. Abraham ärade 
Melkisedek med sitt tionde. 1 Mos. 14:17-20; Hebr. 7:1-11 
Vi kan förstå att Gud hade ett prästerskap vid denna tid och att folket skulle ge 
tionde till prästerna. 
När Gud förde Israels barn in i det förlovade landet så fick bara elva av de tolv 
stammarna äga mark och göra affärer. Levi stam skulle förse landet med präster 
och det var de elva stammarnas skyldighet att ge dem tionde (10%) för att 
underhålla präster, främlingar, faderlösa och änkor. 5 Mos. 14:22-29 

SLUTET  PÅ DET LEVITISKA PRÄSTERDÖMET  
Det levitiska prästerskapet med sina synagogor tog slut i och med Jesu död och 
uppståndelse, och byttes mot det Nya Förbundet med Jesus som överstepräst 
och kyrkans ledare. Hebr. 7:11-24 



 

 
 

Det Nya Testamentet gör det mycket klart att Jesu kropp är kyrkan på jorden  
och att denna har ersatt det levitiska systemet med präster. Ef. 1:15-23 
Jesu kyrka har olika ämbeten. Ef. 4:11-15 
Guds tjänare skall ha sitt levebröd genom evangeliet precis som leviterna och 
inte engagera sig i andra affärer än Guds affärer. 1 Kor. 9:1-14 
Jesus förbjöd aldrig tiondet; istället sade han till folket att de borde ge tionde. 
Matt. 23:23; Luk. 11:42 
Jesus uppfyllde dern ceremoniella delen av lagen, men han tog inte avstånd från 
Moses fem böcker, så resten av lagen gäller fortfarande. Matt. 5:17-18 
Du förlorar inte din frälsning om du lär ut att budorden inte längre gäller, men du 
kommer då att bli som den lägste i himmelriket och förlora i välsignelse. vers 19 
Varje kristen som inte lämnar tionde har uteslutit Gud från sina finanser och får 
klara sig själv. Gud väntar sig att du lämnar tionde på inkomsten eller andra 
påslag, gåvor och fördelar. Detta gäller även pengar som man fått som gåva på 
födelsedagen eller om man sålt något som gett inkomst. Gud väntar sig alltid 
tionde på fördelar.  
En kristen frågar sig, ”Skall jag lägga tionde av min lön före eller efter skatt?” 
Bibeln säger att vi skall lägga tionde av all vinst. 
“Skall man ge tionde på skatteåterbäringen?” Ja, det är en vinst. 
Är du som affärsman skyldig att ge tionde om du sålt något eller fått något gjort? 
Nej, din vinst är bara det som blir över sedan du betalat alla utgifter ty det är det 
som du lämnar tionde på. 
Allt du ger utöver ditt tionde är ett offer och Gud tar emot allt du vill ge som ett 
offer eller som kärleksgåva.  
Gud kräver inte offer; det är upp till dig om du vill offra mer än det.    
En person som lever på omsorg kan bara göra något genom att ge tionde och 
vandra med Gud.  
Likaså kan en skuldsatt person bara bli skuldfri genom att ge tionde och vandra 
med Gud. Är du villig att låta Gud sköta dina pengar? 
En person som är arbetslös borde ge tionde av sina stödpengar eftersom 
dessa är en vinst. Om du vill ha ett jobb så är tiondegåvan det snabbaste 
sättet att få ett jobb - av Gud. 
 

Människorna planerar för sin pension och investerar i fonder och på andra 
sätt. Guds folk bör inte ha någon plan för pensionen här på jorden utan en 
plan för ett evigt liv i Himlen. Investerar du i din himmelska framtid genom  
tionden och kärleksoffer?  
 



 

 
 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
Har du gjort upp en plan på hur du skall sluta ditt liv eller driver du runt 

utan mål? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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