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DU MÅSTE ÖVERLÄMNA DIG 
 Gud låter inte en kristen i uppror bli smörjd av den dyrbara kraften hos den 

Helige Ande. Vi måste förstå att de 120 i den övre salen hade bytt bort allt för 
Kristus. Matt. 19:27-30 

 Du kan inte leva ett slappt liv och samtidigt ha kraften. 

PENGAR – DET SVÅRASTE ATT ÖVERLÄMNA ÅT GUD  
 Om en kristen kan överlämna sina pengar till Herren faller alla andra saker på 

plats, men pengar drar hårt i folk. Det är inte pengarna som är roten till 
problemet, men kärleken till pengar. 1 Tim. 6:7-12 

 Gud behöver inte våra pengar, men vi behöver lita på Herren Gud med våra 
pengar. Människan tar emot ett hjärtslag åt gången; samma sak med 
andetagen; varken hjärtslag eller andetag kan sparas för framtiden. På 
samma sätt är det lönlöst för en människa att försöka spara pengar genom att 
låta bli att ge tionde till Herren. Se på exemplet med den rike mannen i Lukas, 
han trodde att han låg bra till. Luk. 12:15-21 

 Jesus sade hur vi skulle leva. Luk. 12:22-31 
 Tionde är inte en chans till pengar för den kristne utan en befallning.  

Mal. 3:6-12 
 En kristen som inte ger tio procent till Gud, stjäl inte bara från Gud, men Gud 

har inte kontroll över deras ekonomi och de lämnas åt sig själva. Gud väntar 
sig att en kristen ger tionde på all inkomst, gåvor och fördelar. Detta gäller 
även pengar som man fått i födelsedagspresent eller något som man sålt 
med vinst; Gud väntar sig ett ökat tionde. 

 Gud kräver inte offer och det är upp till den kristne om han vill ge mer än 
tiondet.  

 En människa som uppbär hjälp från staten kan bara bli fri från det om han ger 
tionde och vandrar med Gud, och en människa i skuld kan bara bli skuldfri  
om han ger tionde och vandrar med Gud. Är du villig att anförtro Gud dina 
pengar? 

Har du öron till att höra med? 


