
 

       Du är ! 
            Du har ! 
                   Du kan ! 
 
 
 

                              

                         7 
                          Guds trogna  

förvaltare 

 

                         
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1. Du är… du har ……  du kan …… 

Du är, du har och du kan vad Guds ord säger 
Så du är vad Bibeln säger att du är. Du har det Bibeln säger att du 
har. Du kan göra det Bibeln säger att du kan göra. 

Guds ord är Guds tankar 
För att du skall veta vad Gud tänker om dig måste du gå till Guds 
ord, för där talar Gud om sina tankar för dig.  
Vad tänker Gud om dig? 

Gud har höga tankar om dig 
Jes 55:8-9 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte 
mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre 
än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina 
tankar högre än era tankar.”  

Till Guds ord finns också Guds kraft knutet  
Hebr 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt.”  
Guds ord är inte bara en lära, det är en kraft som påverkar och 
förändrar människor och även dig. 

Guds tankar förvandlar vårt liv  
Guds ord kommer att förvandla ditt liv.  
Rom 12:2 (1981) ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er 
förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra 
vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är 
fullkomligt”.  

Guds tankar gör att du lyckas i livet 
Ps 1:1-3 (1981)”Säll är den man som inte vandrar i de 
ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller 
sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och 
tänker på hans lag både dag och natt. Han är som ett träd, 
planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars 
löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl.”  
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Om du låter Guds ord och Guds tankar få prägla ditt liv så lovar 
Guds ord att ditt liv skall lyckas att du kommer att leva ett 
framgångsrikt liv.  

Guds ord är en domare i ditt tankeliv  
Hebr 4:12  ”Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är 
skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det 
skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över 
hjärtats uppsåt och tankar”.  
En domare som avgör om du tänker rätt eller fel.  

Du är Guds förvaltare 
Matt 25:14-30 ”Det kommer att bli som när en man skulle resa 
utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin 
förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och 
en tredje en talent – var och en efter hans förmåga. Sedan gav 
han sig i väg. Den som hade fått fem talenter gick genast och 
satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade 
fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått 
en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres 
pengar.  
En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning 
av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram 
fem talenter till och sade: Herre, fem talenter överlämnade du åt 
mig. Nu har jag tjänat fem till. Hans herre sade till honom: Bra, 
du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag 
skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje! Så kom den 
som hade fått två talenter fram och sade: Herre, två talenter 
överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans 
herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har 
varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din 
herres glädje!  
Också den som hade fått en talent kom fram. Han sade: Herre, 
jag vet att du är en hård man, som skördar där du inte har sått 
och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag 
och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans 
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herre svarade honom: Du onde och late tjänare. Du visste att jag 
skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött 
ut. Då borde du ha satt in mina pengar i en bank, så att jag hade 
fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån 
honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Ty var 
och en som har skall få, och det i överflöd, men den som inget 
har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den 
oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och 
skära tänder.”  
 

Förvaltare är människor som tar hand om något för någon annan. 
Här står det att ägaren ”lämnade över sin förmögenhet åt dem”. I 
1981 års översättning står det att han "lät dem ta hand om hans 
egendom".  
1 Mos 24:2 ”Då sade Abraham till den äldste tjänaren i sitt hus, 
den som hade ansvar för allt Abraham ägde”.   
Elieser förvaltade det åt Abraham. Han hade ansvar för allt som 
Abraham ägde. Det var inte hans eget utan det var Abrahams.  
1 Mos 39:4 ”Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna 
honom. Potifar satte honom över hela sitt hus, och allt han ägde 
lämnade han åt Josef att sköta om”. 
Josef var förvaltare åt Potifar. Det vill säga han fick sköta det 
som Potifar ägde.  

Du är förvaltare inte ägare 
Ps 24:1 "Jorden är Herrens och allt vad därpå är".  
Gud är ägaren av hela jorden och det som finns därpå. En 
människa kan inte bli mer än en förvaltare. Du är en förvaltare. 
Vilka är skillnaderna mellan ägare och förvaltare? 

Skillnader mellan ägare och förvaltare 
En ägare har bestämmanderätt över det som han äger.  
Matt 20:15”Har jag inte rätt att göra vad jag vill med det som är  
                    mitt”.  
En förvaltare kan inte göra vad han vill. Hans ansvar är att göra 
vad ägaren vill att han skall göra, med det han fått att förvalta  
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En annan viktig skillnad är redovisningsrätt. En ägare kan kräva 
att förvaltaren redovisar. En förvaltare är skyldig att redovisa hur 
han skött det han fått att förvalta.  
Matt 25:10 ”krävde redovisning”  
Gud är ägare du är förvaltare. Du är en förvaltare och Gud har 
gett dig något att förvalta.  

 
Frågor till Du är Du har Du kan 
 
Vad är viktigt om man vill lyckas? Ps 1:1-3 
 
 
Vad avgör om det du tänker är rätt eller fel? Hebr 4:12 
 
Vad gör en förvaltare? Matt 25:14 
 
Två förvaltare vilka? 
 
1 Mos 24:2, 1 Mos 39:4 
 

Vad innebär det att vara förvaltare? 
 

Matt 20:15, Matt 25:10 
   
Vad innebär det att vara en förvaltare? 
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2. Du är Guds trogna förvaltare 

Du har fått något att förvalta 
Matt 25:15”En gav han fem talenter, en annan två och en tredje 
en talent – var och en efter hans förmåga.”  
1 Petr 4:10 ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han 
har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.” 
Det du har, har du fått, och du är en förvaltare av det du fått 

Du har ansvar att förvalta det du fått  
Du kommer att få redovisa vad du gjort med det.  
Luk 16:1-2”Det var en rik man som hade en förvaltare, och 
denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. Då kallade 
han honom till sig och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna 
redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara 
förvaltare”.  
Luk 12:48 ”Var och en som har fått mycket, av honom skall det 
krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av 
honom skall det utkrävas så mycket mer.”  
Hur skall du förvalta det du fått på ett rätt sätt? 

Du kan förvalta troget 
Det finns två sätt att förvalta på. Vi skall se vad skillnaden är. 
Matt 25:21 ”Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit 
trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din 
herres glädje!”  
Matt 25:26 ”Du onde och late tjänare.”  
Vad betyder det att vara en trogen förvaltare? 

Trohet är att använda det du fått 
Matt 25:16 "gav sig genast iväg och gjorde affärer", 
Den otrogne förvaltaren använde inte det han fått.  
Matt 25:18 ”Men den som fått en talent gick och grävde ner den 
i marken och gömde sin herres pengar”.  
Vad skall du göra med det? 
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Trohet är att använda det du fått som ägaren vill 
Matt 25:26-27 ”Du visste att jag skördar där jag inte har sått 
och samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in 
mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är mitt 
med ränta när jag kom.”  
En trogen förvaltare tar reda på vad ägaren vill och gör det.  
Vad händer om du är en trogen förvaltare? 

Du går med vinst 
Matt 25:20”Herre, fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har  
                    jag tjänat fem till”.  
De hade gått med vinst och överlämnade vinsten till ägaren.  
Eftersom din ägare är en sådan fantastisk person, så är det en 
glädje att få gå med vinst och få lämna vinsten till honom. 

Du får lön 
Matt 25:21 ”Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit 
trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din 
herres glädje.”  
Rätt förvaltarskap ger vinst till ägaren och lön åt förvaltaren 
Du får ett större förtroende både i tiden och i evigheten. Du får 
också gå in i glädjen. Ditt liv blir ett glädjefyllt liv även när du 
möter svårigheter och motgångar.  
Josef en trogen förvaltare 
1 Mos 39:4”Potifar satte honom över hela sitt hus, och allt han 
ägde lämnade han åt Josef att sköta om.”  
Josef skötte det på ett bra sätt men blev ändå orätt beskylld av 
Potifars hustru och hamnade i fängelse. Men han fortsatte att 
förvalta sitt liv rätt i Guds ögon. Flera år senare så fick han 
upprättelse. Farao som var kung i Egypten sa så här till Josef   
1 Mos 41:40,43 ”Du skall förestå mitt hus och allt mitt folk skall 
rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen skall 
jag vara förmer än du. Han lät honom åka i vagnen närmast efter 
sin egen och man ropade ”Abrek!” framför honom. Så satte 
farao honom över hela Egyptens land.”  
När du är en trogen förvaltare åt Gud betyder det inte alltid att allt 



9 
 

går som du tänkt. Du kan som Josef få uppleva tråkigheter och 
svårigheter men slutresultatet kommer alltid att vara att du går 
med vinst och får lön. Det är bergsäkert.  

Fel förvaltarskap ger ingen vinst åt ägaren och straff 
för förvaltaren.  
Matt 25:28-30 ”Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt 
honom som har tio talenter. Ty var och en som har skall få, och 
det i överflöd, men den som inget har, från honom skall tas också 
det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här 
utanför. Där skall man gråta och skära tänder.”  
Du är Guds trogna förvaltare, du har fått något att förvalta, du kan 
förvalta rätt 
 

 
Frågor till Du är Guds trogne förvaltare 
 
Vilka bibelord hör ihop med troget förvaltarskap? 
Matt 25:19,  Matt 25:15,  Matt 25:16,  Matt 25:18,  Matt 25:21,  
Matt 25:26-27 
 
Vad är resultatet av rätt förvaltarskap? 
Matt 25:20, Matt 25:21 
 
Vad är resultatet av ett felaktigt ledarskap? 
Matt 25:28-30, Matt 25:25-27 
 

 Hur skall du förvalta det du fått på ett rätt sätt? 
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3. Du är Guds förvaltare av det materiella 

Luk 16:1-13 ”Jesus sade också till sina lärjungar: ”Det var en 
rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att 
förskingra hans egendom. Då kallade han honom till sig och 
sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din 
förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Då tänkte 
förvaltaren: Vad skall jag göra när min herre tar ifrån mig 
förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, 
nu vet jag vad jag skall göra så att man tar emot mig i sina hem, 
när jag får avsked från min tjänst. Och han kallade till sig dem 
som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den 
förste: Hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade: 
Hundra fat olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev 
och sätt dig genast ner och skriv femtio. Sedan frågade han en 
annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra 
tunnor vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv 
åttio. Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att 
han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar 
klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er: Skaffa er 
vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta 
emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit 
slut. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den 
som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte 
har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då 
anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna i 
fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som 
tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då 
att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla 
sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både 
Gud och mammon.”  
 

En förvaltare uppgift är att ta hand om något för någon annan.  
Luk 16:1 ”förskingra hans förmögenhet”  
Det var alltså inte förvaltarens förmögenhet utan den rike 
mannens förmögenhet. 
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Du är betrodd 
1 Kor 4:2”Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.”  
Pålitlighet är en egenskap som värderas högt hos en förvaltare. 

Du är förvaltare av det materiella 
Du är förvaltare av allt det som Gud gett dig, din tid, dina 
talanger, gåvor, dina eventuella barn, ja allt. Du är också 
förvaltare av det materiella. 

Du har fått något materiellt att förvalta 
Ibland kan vi uppleva att vi är ägare av det materiella. För vi har 
ju själva arbetat ihop det, så är vi ägare av det, men det är fel   
5 Mos 8:18 ”det är Herren din Gud som ger dig kraft att 
förvärva rikedom”  
Det vanligaste sättet att få materiella tillgångar är via arbete.  
Ef 4:28 ”Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta 
något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med 
sig åt den som behöver.” 
1 Thess 4:11 ”och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert 
och arbeta med era händer så som vi har befallt er.”  
Men även om det är så, så är du ändå förvaltare av det materiella 

Det materiella är en farlig herre 
Matt 6:24 "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon".  
Mammon är ett namn på det materiella. Det materiella får inte 
äga dig, vara herre i ditt liv, utan den platsen är vikt åt Gud.  
1 Tim 6:9-10 ”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser 
och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som 
störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar 
är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit 
bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.” 
Kärleken till pengar som är roten till allt ont inte pengar 
Luk 12:15 ”Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en 
människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.” 
Bibeln har exempel på människor som är under mammons 
herravälde. Gehasi 2 Kung 5:20ff, Judas Iskariot Joh 12:4-6, 
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Esau Hebr 12:16, Demas 2Tim 4:10, De falska lärarna Jud v11 
och hur illa det slutade för dem Gehasi blev spetälsk, Judas 
förrådde Jesus, Esau förlorade sin förstfödslorätt, Demas lämnade 
sin tro, de falska lärarna förledde andra människor.  
Det är viktigt att det materiella inte har en styrande funktion i en 
förvaltares liv utan det materiella skall vara en tjänare. 

Det materiella är en viktig tjänare 

Det möter viktiga materiella behov 
1 Joh 3:17 ”Om någon har denna världens tillgångar och ser sin 
broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då 
Guds kärlek förbli i honom?”  
Vi behöver ha av denna världens tillgångar för att möta våra egna 
och andras materiella behov.  

Det viktigaste kostar pengar 
Det kostar pengar att förverkliga det uppdraget Jesus gett oss  
Matt 28:19-20 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp 
dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär 
dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er 
alla dagar intill tidens slut.”  
Det kostar pengar att trycka Biblar, bygga kyrkor, ha pastorer, 
skicka missionärer, sända radio och TV med mera.  

Du kan växla det materiella till eviga värden 
Tänk dig att du fick veta att den svenska kronan skulle upphöra 
vid årsskiftet. Och att du efter årsskiftet bara skulle kunna handla 
med euro. Självklart skulle du växla dina kronor till euro.  
Du vet att du inte får med dig något av det materiella in i den 
eviga världen. Men det finns möjlighet under din tid på jorden 
växla över det materiella till himmelsk valuta.  
Luk 16:9 ”Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige 
mammon”, (1981 år översättning) "använd den ohederliga 
mammon till att skaffa er vänner ”  
Matt 6:19-21”Samla inte skatter på jorden, där rost och mal 
förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i 
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himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar 
bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt 
hjärta att vara.”  
Hur gör man det? 

Du kan föra fullt tionde till församlingen 
Det betyder att du ger 10% av din inkomst.  
Mal 3:10 ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i 
mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte 
kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse 
strömma ut över er i rikt mått.”  
En tiondel av inkomsten som du ger till Guds verk. Detta är inget 
nytt utan praktiserades också av Abraham det står att han 1 Mos 
14:20 ”gav honom tionde av allt.” även Jakob gjorde det 1 Mos 
28:22 ”Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds 
hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.” Tionde 
blev en lag som man skulle följa 3 Mos 27:30 ”All tionde av 
jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör 
HERREN. Den är helgad åt HERREN.” Jesus godkände tiondet 
Matt 23:23 ”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger 
tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är 
viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena 
borde ni göra utan att försumma det andra.” Tionde är en norm 
som vi inte underskrider, det är inget tak utan en startpunkt för ett 
rätt förvaltarskap av det materiella. 

Var skall man ge tiondet?  
I gamla testamentet var det templet man förde tiondet till. Idag är 
det församlingen. Även om den lokala församlingen inte är 
summan av vad Gud gör så är den ändå det bästa instrumentet för 
Guds vilja på jorden. 

Du kan ge offer till Guds verk 
Du kan också ge mer än tiondet. Givande utöver tiondet, det har 
inga procentsatser utan är ett spontant givande alltefter som Gud 
manar oss. Du kanske vill ge till kyrkbygge.  
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2 Mos 25:1-2,8 ”HERREN sade till Mose: ”Säg till Israels barn 
att de samlar in en offergåva åt mig. Den skall samlas in från alla 
dem som har ett hjärta som är villigt att ge. De skall göra en 
helgedom åt mig, så att jag kan bo mitt ibland dem.”  
Du kanske vill ge till de fattiga.  
Ords 19:17 ”Den som ömmar för den fattige lånar åt HERREN 
och får lön av honom för det goda han har gjort.”  
Du kanske vill ge till speciella evangelisationssatsningar   
Fil 4:15-17 ”Ni filipper vet också hur det var under evangeliets 
första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda 
församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap 
kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i 
Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag 
behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag 
söker är att ni skall få en riklig frukt av den gåva ni ger.”  
Du är Guds förvaltare av det materiella, du har fått något att 
förvalta och du kan växla det materiella till eviga värden. 

 
Frågor till Du är Guds förvaltare av det materiella 
 
Vad förväntas av en förvaltare? 1Kor 4:2 
 
Vilka områden av livet är du förvaltare?   
Materiella, talanger, förmågor, alla 
 
Är du förvaltare av det materiella du har arbetat ihop?      
 
Varför är det materiella en farlig herre?  
 
Varför är det materiella en viktig tjänare? 
 
Hur växlar du det materiella till himmelsk valuta? 
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4. Du har Gud som försörjare 

Vi har talat om att människan är förvaltare och att Gud är ägaren. 
Gud är din försörjare om du är Guds förvaltare  
Matt 6:24-34 ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han 
då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att 
hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna 
både Gud och mammon. Därför säger jag er: Gör er inte 
bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för 
er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och 
kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de 
skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske 
Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan 
med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och 
varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de 
växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte 
ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud 
ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i 
morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? 
Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: 
Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä 
oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske 
Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och 
hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er 
alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt 
bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”   
Jesus beskriver Gud som din himmelske Fader. Som förälder så 
har vi ett försörjningsansvar för våra barn.  
Ps 23:1-2 ”HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter 
mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner 
ro”.  
Herren är din Herde. En herde har ansvar för fåren. Gud har 
ansvar för dig och ger dig vad du behöver. 

Gud har omsorg om sina förvaltare             
I bergspredikan så beskriver Jesus vilken omsorg Gud har om 
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hela sin skapelse, även skapelsens krona människan, det vill säga 
du. Och Jesus säger "är inte ni mycket mer värda"? Gud har 
sådan omsorg om dig, att Han till och med har räknat dina 
hårstrån   
Luk 12:7 ”Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är 
räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.” 
Gud har omsorg om hela sin skapelse men Han har en speciell 
omsorg om dig. 

Han är generös mot sina förvaltare 
Om du ser på skapelsen så ser du att Gud är generös. Han har 
skapat med en sådan stor variation, att ingen blomma eller blad är 
exakt lika. Den vackra naturen finns även på ställen där ingen 
människa går till. Men Gud är generös så han gör det ändå.  
 

Om du ser på förlåtelsen så ser du att Gud är generös. När Jesus 
dog så tog han hela världens synder, även om inte alla tar emot 
och får uppleva förlåtelsen. När Jesus visar vad förlåtelsen 
innebär för en människa i förhållande till Gud, så berättar han om 
en tjänare som var skyldig en kung tio tusen talenter. De 
uppgifter jag har säger att en talent var 6000 denarer. Och att en 
dagslön var ca en denar. Så hans skuld var tio tusen gånger sex 
tusen dagslöner alltså sextio miljoner dagslöner. Och det står att  
Matt 18:35 ”Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och 
gav honom fri och efterskänkte hans skuld”.  
Vilken generös Gud du har. Han är beredd att förlåta oavsett vad 
vi gjort oavsett hur mycket du är skyldig.  
För att göra detta möjligt så offrade Han sin Son.  
Rom 8:32”Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade 
honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka 
oss allt med honom”?  
Gud är generös i sin natur. Han är inte fattig och snål, utan rik 
och generös. 
Hur är han då på det materiella området?  
Fil 4:19 ”Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i 
Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver”.” 
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2 Kor 9:8 Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så 
att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och 
kan ge i överflöd till varje gott verk”.  
1 Tim 6:17 ”Uppmana dem som är rika i den här världen att inte 
vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som 
rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av” 
Ps 84:12 ”Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och 
ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i 
fullkomlighet.”  
Han vill ge dig allt du behöver under alla förhållanden. Han vill 
ge dig materiella saker att njuta av. Han vägrar dig inte något 
gott. Sådan är Gud som din försörjare. 

Gud har olika försörjningskanaler  
Gud är vår försörjare, han är källan. Han har många olika kanaler, 
eller sätt att försörja oss. Vi skall ta upp några. 

Gud försörjer oss genom ett arbete 
Gud försörjer oss vanligtvis genom eget arbete.  
5 Mos 8:17-18 ”Du skall inte säga i ditt hjärta: ”Min egen kraft 
och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom.” Du skall 
komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att 
förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund 
som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.”  
Ords 10:4 ”Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom.”  
Jakob som var son till Isak kom hem efter ca 21 år. Under dessa 
år hade han arbetat hårt. Gud hade välsignat hans arbete. 
1 Mos 32:9-10 ”HERRE, min fader Abrahams Gud och min fader 
Isaks Gud, HERRE, du som sade till mig: Vänd tillbaka till ditt 
land och till din släkt så skall jag göra dig gott. Jag är inte 
värdig all den nåd och trofasthet som du har visat din tjänare. 
När jag gick över denna Jordan hade jag inte mer än min stav, 
och nu har jag blivit två skaror. ”  
1 Mos 33:11 ”Tag emot gåvan som jag har sänt dig, för Gud har 
varit nådig mot mig, och jag har allt.” Och han bad honom så 
enträget att Esau tog emot de”.  
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Gud försörjer genom andra människor 
Jesus var snickare och försörjde sig som det under många år. Men 
under sin offentliga verksamhet fanns det ett annat sätt som Gud 
försörjde Jesus på, och det var genom andra människor.  
Luk 8:2-3 ”Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från 
by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med 
honom och även några kvinnor, som hade blivit befriade från 
onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades 
Magdalena – från henne hade sju onda andar farit ut – vidare 
Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och 
Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde”. 
Det var det samma för Paulus under vissa tider i hans tjänst som 
missionär. Ibland fick han tillfälle att arbeta själv och försörja sig, 
ibland var det andra människor som hjälpte honom.  
Rom 15:24  ”Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att 
ni utrustar mig för resan dit, sedan jag först en tid har haft 
glädjen att vara tillsammans med er”.  

Gud försörjer oss genom att vi ger 
En kanal som Gud försörjer dig är genom ditt givande.  
Luk 6:38 ”Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och 
rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter 
med skall det mätas upp åt er.” 
2 Kor 9:6 ”Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda 
sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt.”  
Du vet ju att när någon skall få en skörd inom jordbruket så måste 
vi ge något. Det är det samma i Guds rike.  

Gud försörjer oss genom direkta under 
5 Mos 8:3-4 ”och han gav dig manna att äta, en mat som varken 
du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att 
människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från 
HERRENS mun. Dina kläder blev inte utslitna och din fot svullnade 
inte under dessa fyrtio år.”  
Ett annat exempel är när Gud försörjer Elia. Det är hungersnöd i 
landet och Elia måste gömma sig undan för kungen i landet. Gud 
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säger åt honom att gå till en bäck och gömma sig. Därifrån får 
han vatten och varje dag så kommer det korpar till honom med 
bröd. (1 Kung 17:5ff) Gud är vår försörjare och han har många 
kanaler. Vad skall vi göra som förvaltare? 

Du kan förtrösta på Gud som din försörjare  
Gud din försörjare, och du kan lita på honom 

Du kan vara fri från materiella bekymmer 
"bekymra er inte" Varför återkommer det? Du som alla andra 
människor är beroende av det materiella. Eftersom du måste ha 
det kan det skapa oro och bekymmer hur du skall få tag i det.  
Gud vill att du skall förtrösta på honom, han är din försörjare. 
Det är Guds bekymmer inte dina, för Han är din försörjare.  
Matt 6:33 ”sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni 
få allt det andra också” 
Detta är en förvaltares förmån att slippa att bekymra sig för det 
materiella, det är ägarens ansvar, han är din försörjare. 

 
Frågor på Du har Gud som försörjare 
 
Vilket ord beskriver Gud som försörjare i Matt 6:24-34?  
 
Hur kan du se att Gud är generös i sin natur?  
 
Vilka försörjningskanaler har Gud? 
5 Mos 8:3-4,  5 Mos 8:17-18, Luk 8:2-3, Luk 6:38 
 
Vad betyder det för dig att Gud är din försörjare? 
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5. Du är en generös förvaltare 

Som förvaltare har du också Gud som din försörjare. Du behöver 
inte bekymra dig om det materiella.  
2 Kor 8:2-4 ”Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har 
gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade, 
har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort 
dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett 
efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan 
jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i 
hjälpen åt de heliga.”  

Gud är en generös givare 
För Gud är givandet något naturligt, det är en del av hans natur.  
2 Kor 9:15 ”Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.” 
Sonen är en generös givare  
Joh 10:11 ”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv  
                   för fåren.”  
Anden är en generös givare  
1 Kor 12:11”Men allt detta verkar en och samme Ande, som 
                      efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.”  

Förvaltaren som en generös givare  
Guds förvaltare har fått del av gudomlig natur.  
Luk 19:8-9 ”Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, 
och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt 
tillbaka.”  Jesus sade till honom: ”I dag har frälsning kommit till 
denna familj, eftersom också han är en Abrahams son.”  
Mötet med Jesus förändrade Sakaios till att bli en generös givare. 
Och för Jesus var det ett bevis på att Sakaios hade blivit frälst.  
2 Kor 8:2 (1981) ”deras djupa fattigdom har överflödat i den 
                              rikaste givmildhet”  
Guds barn är generösa givare, givande är något naturligt för dig.  
Matt 10:8 ”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”  
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Du har en givares hjärta 
 2 Kor 9:7 ”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt 
hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad 
givare” Givandet i ditt liv kommer från ditt hjärta, inte från ett 
yttre tvång. Vad kännetecknar ett generöst hjärta?  

Ett generöst hjärta älskar att ge   
Orsaken till att Gud ger är inte tvång eller olust utan kärlek.  
Joh 3:16 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, 
för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt 
liv.”  
Deras givande skall vara ett bevis på deras kärlek  
2 Kor 8:24 ”Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek 
och på att vi hade rätt, när vi berömde oss av er inför dem.”   
2 Kor 8:8 ”Jag säger inte detta som en befallning utan för att 
pröva om också er kärlek är äkta, när andra visar en sådan 
iver”. Ett generöst givande kommer från ett generöst hjärta. 

Du ger av fri vilja 
Joh 10:18”Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. 
Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka.”  
1 Krön 29:6-9 ”Familjehövdingarna och Israels stamhövdingar, 
överbefälen och underbefälen liksom tillsyningsmännen över 
kungens arbeten bar fram sina frivilliga gåvor. De gav till arbetet 
på Guds hus 5 000 talenter guld, 10 000 dariker, 10 000 talenter 
silver, 18 000 talenter koppar och 100 000 talenter järn. Var och 
en som hade ädla stenar gav dem till skatten i HERRENS hus under 
gersoniten Jehiels vård. Då gladde sig folket över deras frivilliga 
gåvor, ty av hängivet hjärta bar de fram sina frivilliga gåvor åt 
HERREN. Också kung David gladde sig mycket.” 
Det upprepas att det var frivilliga gåvor. Det var ungefär 190 ton 
med guld, 375 ton silver, 675 ton koppar och 3750 ton järn. 
Församlingarna i Makedonien ville verkligen vara med och ge.   
2 Kor 8:3-4”Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i 
hjälpen åt de heliga.” (1981) ”De kom självmant till mig och 
tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga”.  
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Du kan ge med glädje 
När du ger för du vill det, gör du det utifrån ett generöst hjärta.  
2 Kor 9:7”För Gud älskar en glad givare”  
Apg 20:35 ”saligare att giva än att taga.”  

Gud ser till hjärtat 
Gud älskar alla glada givare, oavsett hur mycket de har att ge.  
2 Kor 8:12 ”Finns den goda viljan, så är den välkommen med 
vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har”.  
1 Krön 29:17 ”Jag vet, min Gud, att du prövar hjärtat och har 
behag till vad som är rätt. Med rättsinnigt hjärta har jag burit 
fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har jag också sett med 
glädje hur ditt folk som står här har burit fram åt dig sina 
frivilliga gåvor.”  
Gud är intresserad av vårt givande.  
Luk 21:1-4 ”Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina 
gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade 
ner två små kopparmynt. Då sade han: ”Amen säger jag er: 
Denna fattiga änka gav mer än alla andra. Ty det var av sitt 
överflöd som alla andra lade något i offerkistan, men hon offrade 
av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.”  
Vad Jesus la märke till här, var inte mängden utan proportionen.  

Gud ger efter det han ser 
Gud välsignar både gåvan och givaren. Gud ser motivet och 
hjärtats inställning. Om hjärtat ville ge mer men handen kan, eller 
handen ger mer än vad hjärtat vill så ser Gud det. Gud ger efter 
vad han ser i en människas hjärta.  

Du kan med glädje ge för Gud älskar en glad givare 
Mal 3:10 ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i 
mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte 
kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse 
strömma ut över er i rikt mått.”  
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Du kan med glädje vara frikostig 
Ord 11:24-25 ”Den ene strör ut och får ändå mer, den andre 
snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, 
den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt.”  
 

Vid ett tillfälle när Jesus undervisade blev det kväll och folket var 
hungrigt. Jesus bad dem ge dem mat. Andreas sa att de fanns en 
pojke med fem kornbröd och två fiskar. Jesus tog han bröden och 
fiskarna välsignade dem och delade ut. Det räckte till alla, så att 
de kunde äta sig mätta, och det var omkring fem tusen män. Ändå 
blev det tolv korgar över. En pojke lämnade sin matkorg till 
Jesus. Det räckte till alla och ändå blev det mer över än det var 
från början. Kanske fick pojken de korgar som blev över. Det står 
inte i Bibeln men det skulle inte förvåna mig. (Joh 6:1-15) 
Du är en generös förvaltare, du har en givares hjärta, du kan ge 
med glädje 
 

Frågor på Du är en generös förvaltare 
 
Vad kommer ett rätt givande ifrån?  2 Kor 9:7 
 
Vad är orsaken till att Gud ger? Joh 3:16 
 
Vad är orsaken till att vi ger?  2 Kor 8:24, 2 Kor 8:8 
 
Är givandet frivilligt eller ett tvång?  
2 Kor 8:3-4, 1 Krön 29:6-9 
 
Vad kännetecknar ett generöst hjärta?  
 
 
 
 
 
 



24 
 

6. Du är Guds förvaltare i tro  

Matematiskt är givandet en förlust. Men utifrån Guds principer så 
är givande en vinst. Att ge är att få, alltså är det en vinst.  
Luk 6:38 ”Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och 
rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter 
med skall det mätas upp åt er.”  

Du är en förvaltare som sår 
2 Kor 9:6-11 ”Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda 
sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en 
må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust 
eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt 
att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla 
förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje 
gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans 
rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till 
att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den 
och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt 
och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att 
man tackar Gud när vi överlämnar gåvan.”  
Att så är ingen förlust utan en vinst. Skörd är ingen slump det är 
resultat av sådd. Säd försvinner inte, det förvandlas och växer. 
Vad man sår får man skörda. Sår du in materiellt i Guds rike så 
kommer du också att få skörda materiell välsignelse.  
Gal 6:7 ”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det 
människan sår skall hon också skörda”.  

Du har tro på Guds ord 
När du ger så gör du det i tro på Guds ord.  

Du har tro att handla på Guds ord 
Du har valt att tro på Guds principer och handla på Guds ord2 
Kor 9:6 ”Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den 
som sår rikligt skall skörda rikligt.”  
När skall du så? 
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Du har tro att så i alla omständigheter 
Pred 11:4,6 ”Så din säd om morgonen och låt inte din hand vila 
om kvällen, ty du vet inte vilket som  
lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda är lika bra.”  
2 Kor 8:2-5 ”Fastän de varit hårt prövade, har deras 
översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem 
överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin 
förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag 
intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i 
hjälpen åt de heliga”.  
De hade fått uppleva Guds nåd, det vill säga Guds generositet. 
Gud hade förlåtit dem alla deras synder. När Guds nåd är en 
faktor i ditt liv, så kommer du också att vara en givare, oavsett 
vilken situation du står i.  
Ps 126:5-6 ”De som sår med tårar skall skörda med jubel. 
Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter 
och bär sina kärvar.”  
Det var Israel som återvände från fångenskapen i Babylon. De 
har fått med sig säd från fångenskapen så att de skulle kunna 
överleva. Men i den situationen var de tvungna att så en del av 
det de fått, för att få skörd till skördeperioden. Det var inte lätt 
utan det kostade på för stunden, men det gav ett positivt resultat. 
De sådde under tårar men skördade under jubel. När du sår kan 
det se ut och upplevas som en förlust på kort sikt. Men det är 
garanterat en vinst för det kommer skörd. 

Du har tro att vänta på skörd 
Det handlar om att vänta och låta naturen ha sin gång.  
Mark 4:26-29 ”Av sig själv ger jorden gröda, först strå, sedan 
ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen 
räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne.” 
Mellan sådd och skörd finns det en vänteperiod. Under denna 
period är det viktigt att ha tålamod och att inte ge upp. 
Gal 6:9  ”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är 
inne får vi skörda, om vi inte ger upp.” 
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Jak 5:7-8 ”Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se, 
hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den 
får höstregn och vårregn.” Du får skörda om du väntar tåligt. 

Du kan förvänta skörd 
Du behöver inte tvivla på att det kommer, utan du skall vänta 
tåligt och inte ge upp. 

Skörd är ett resultat av sådd, samma sort fast mer 
2 Kor 9:10 ”Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd 
till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er 
rättfärdighet bära god skörd.”  
Mark 4:8 "trettiofallt, sextiofallt, hundrafallt"  
Varje sädeskorn mångdubblades. Att ge är alltså ingen 
skyldighet, det är en möjlighet.  
Mal 3:10 ”För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i 
mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot, om jag inte 
kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse 
strömma ut över er i rikt mått.”  
Detta är något som Bibeln beskriver som en lag, det är så.  
Ords 3:9-10 ”Ära Herren med dina ägodelar och med förstlingen 
av all din gröda, så skall dina lador fyllas med överflöd ” 
Om du gör det du skall göra så gör Gud det han skall göra. Att ge 
är en möjlighet och en förmån. Du är en generös förvaltare som 
ger i tro, och du förväntar skörd. 
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Frågor på Du är Guds trosförvaltare 
 
Vad beskrivs givandet som? 2 Kor 9:6-11 
 
När skall du så? Pred 11:4,6 
 
Kan man ge när man är mycket fattig?  2 Kor 8:2-5 
 
Vad måste man göra när man har sått? Jak 5:7-8 
 
Vad kan man förvänta av sådd? 2 Kor 9:10 
 
Vad kan du förvänta när du ger? Ords 3:9-10, Mal 3:10 
 
Vilka kan vänta sig en skörd? 
 

 
 
Vad minns du av …. 
 

- Du är du har du kan  
- Du är Guds trogna förvaltare  
- Du är Guds förvaltare av det materiella  
- Du har Gud som försörjare 
- Du är generös förvaltare  
- Du är Guds förvaltare i tro 
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