Sagt efter Crownstudierna
Även om jag är civilekonom i mitt yrke, handskas med ekonomisk förvaltning hos
företag, gjorde jag den obehagliga upptäckten att jag privat inte var en särskilt
effektiv ekonomisk förvaltare. Under kursen Förvaltarskap och Biblisk
privatekonomi fick upp ögonen för hur pengar rann okontrollerat mellan mina
fingrar men jag lyckades styra upp det hela utan att känna att jag behövde
försaka något. Det jag har, har jag fått av Gud med uppgift att förvalta väl.
Göran Arnell Civilekonom/Partner KPMG
Ge dig själv chansen att tillsammans med andra studera vad Gud har sagt i sitt
ord om att förvalta det som Herren har givet dig. Vrid om synsättet från att ge
till Gud "det som blir över" till att få förmånen att förvalta allt. Jag kan med varm
hand rekommendera Crownkursen Förvaltarskap och Biblisk privatekonomi
Curt Emilsson Ekonomichef och Ordförande Pingstkyrkan Bredäng
Jag kan rekommendera Crownkursen ”Förvaltarskap och Biblisk privatekonomi”
till alla församlingsledare, som har insett desamma som jag har gjort, att de
flesta av våra medlemmar har en mycket begränsad förståelse om
vad bibeln säger om detta viktiga område i livet.
Andrew Thompson Pastor och föreståndare i Korskyrkan Stockholm
Alla borde ta chansen att gå Crownkursen om Biblisk ekonomi. Välsignelsen av
givande, gott förvaltarskap och Guds principer om ekonomi är livsförvandlande
undervisning. Allt med en gedigen Bibelförankring och en praktisk tillämpning,
som alla kan ta till sig.
Joakim Davidson, Pastor och föreståndare i Pingstkyrkan Bredäng
Den här typen av studiematerial är vad varje församlingsmedlem behöver
oavsett ålder, inkomst eller kön! Det händer något som påverkar ditt hjärta och
din plånbok!
Ing-Marie Niklasson
Varpholmsgränd 50
127 46 Skärholmen
Tel: 08-6030949
E-mail: tord@agapesverige.se
www.agapesverige.se
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Förvaltarskap och Biblisk privatekonomi

Kursdeltagaren

Crownlife studiemateriel ”Förvaltarskap och Biblisk privatekonomi” handlar om
vår relation med Jesus och hur vi förvaltar det Herren har anförtrott oss då det
gäller tid, pengar och personliga gåvor.
Studiematerialet är utformat för att användas i mindre studiegrupper i
församlingen.
Dessa träffar är mycket uppskattade, för att få en dynamisk studiegrupp, bör
deltagarantalet inte vara mer än 12 personer.

Studiematerialet för kursdeltagarna består av två häften ”Deltagarhäfte” och
”Praktisk tillämpning”.
I ”Deltagarhäftet” får du fördjupa dig i vad Bibeln säger om Guds del/vår del,
arbete, skulder, råd från andra, livsstil, ärlighet, givande, investeringar och
evigheten.

Kursen är upplagd på tio avsnitt där kursdeltagarna studerar i hemmet för att
sedan träffas två timmar varje vecka för samtal och diskussioner om de
Bibelverser de tidigare i veckan studerat.
Kursmaterialet är enkelt att använda och kan ledas av en eller två i församlingen
som själva gått igenom materialet och tillhörande kurshandledning. Inga
kursavgifter tas ut.

Rekommenderad studiemiljö

Inläsning sker i hemmet, där du studerar Bibeltexterna och sedan skriver ner en
rad i ”Deltagarhäftet” om vad Bibelversen betyder. Efter att du gått igenom alla
Bibelverserna i avsnittet läser du igenom Crowns kommentarer. Det är ett
minibibelstudium om ämnet i det avsnitt som du just studerat.
Samtidigt med studierna i ”Deltagarhäftet” får du arbeta praktiskt med din egen
privatekonomi i häftet ”Praktisk tillämpning”.
Häftet ”Praktisk tillämpning” är personlig och du kommer inte att redogöra din
privatekonomi för de andra kursdeltagarna.

Häften för kursdeltagaren
Boken ”Dina pengar räknas” ger dig ett
bra redskap för att bli en god förvaltare.

Vi rekommenderar
att alla läser den
före kursstat.

Häften för kurshandledaren
Kurshandledning är till för dem som skall leda
kursen, kurshandledaren behöver alla tre häftena:
Kurshandledning
Deltagarhäfte
Praktisk tillämpning

