Om Crown Life:
Crown Financial Ministries som i Sverige heter Crown
Life är en del av Agape Sverige. Crown Life startade
sommaren 2009, men Agape Sverige bildades 1975.
Crown Financial Ministries startades i USA för 30 år
sedan av Howard Dayton. Crown Financial Ministries
studieprogram har använts i mer än 60 länder och
miljontals människor har deltagit i dessa studier.

Syfte:
Syftet med detta material är att förstå Guds ekonomiska
principer för att därigenom lära känna Kristus närmare
och bli fri att tjäna H
 onom.

Vision:
Att nå ut över hela Sverige och göra allt för att betjäna
församlingen och hjälpa kristna att omfatta Guds
ekonomiska principer.

Historia om Agape Sverige som Crown Life är
en del av:
Agape Sverige är en del av Campus Crusade for
Christ ”CCC”. CCC grundades 1951 av Bill och
Vonette Bright. Inom ”CCC” arbetar ca 24.000
personer heltid tillsammans med 500.000 frivilliga, i
191 länder. I E
 uropa går CCC under namnet Agape
Europa, i Sverige heter vi Agape Sverige
(tidigare Sverige för Kristus).

Sagt om kursen
”Förvaltarskap och Biblisk privatekonomi”
”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

”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

”Studiematerialet har gett mig många aha- upplevelser av hur vist Herren har tänkt ut allt. Han har
tydligt gett oss ett redskap som jag bara delvis sett
under mina nästa 40 år som kristen. 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

Agape Sverige
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Förvaltarskap
och Biblisk
privatekonomi

Studieprogram

Studiematerialet:

Dina pengar räknas

Crown Life presenterar ett arbetsmaterial om
Förvaltarskap och Biblisk privatekonomi. Studie
planen är utformad för att a
 nvändas i mindre studiegrupper men också för självstudier.

Kursdeltagarna får en grundläggande bibliska undervisning om Förvaltarskap och Biblisk privatekonomi:

I ”Dina pengar räknas” får
du lära dig vad Bibeln har att
säga om vårt sätt att hantera
pengar; faktum är att den
innehåller 2.350 verser som
berör allt du behöver veta om
hur du bör handskas med
pengar, skulder, rikedom och
materiella ägodelar. Bibeln
erbjuder såväl förunderliga
insikter som en modell för hur
du bör hantera din ekonomi.
”Dina pengar räknas” är inte bara en mycket praktisk bok. I den kommer du att upptäcka hur genom
gripande din penninghantering påverkar din gemenskap med Gud. Denna bok vill hjälpa dig på resan
mot Biblisk förvaltarskap.

• Kurshandledning    
• Deltagarhäfte          
• Praktisk Tillämpning

• Hur man tillämpar Guds principer i sin ekonomi och
därmed kan spendera klokare.
• Hur man upprättar och använder en inkomst och
utgiftsbudget i sin privatekonomi.
• Hur man kan bli ännu mer generös i sitt givande.

”Kurshandledning” är för den som skall leda
gruppsamtalen.

Kursledaren skall med studiematerialet som hjälp
vägleda kursdeltagarna i gruppsamtal.

”Deltagarhäftet” är en djupgående undervisning om
vad Bibeln säger om pengar, förvaltarskap, rikedom,
ärlighet, skulder, givande och materiella ägodelar.

Bibeln har mycket att säga om pengar, förvaltarskap,
rikedom, ärlighet, skulder, givande och materiella
ägodelar.

”Praktisk Tillämpning” ger deltagarna möjlighet att
praktiskt arbeta med sin ekonomi. Den är till för alla,
både personer som har ordning på sin ekonomi och
för den som inte har det.

Kursdeltagare världen över och nu även i
Svenska församlingar vittnar om allt de
fått ut av denna kurs, som exempelvis:
• De har börjat vandra närmare Herren
• De ägnar mer tid åt att läsa Bibeln
• De har blivit bättre på att hantera sin ekonomi

God Provides
är samlingstiteln för en serie fantastiska filmer, om
speciella händelser i Bibeln som inte lämnar någon
oberörd. De är framtagna för att användas vid gudstjänster eller i cellgrupper och visar hur Gud enligt sitt
ord förser oss med vad vi behöver.
Mer information och trailer finns på vår hemsida

www.cr o wn lif e.se

