Ett givande liv
På hemsidan och i programbladet kan man läsa om en del av det som sker i Aneby
Alliansförsamling. Det är mycket text, och ändå lyckas vi bara beröra en del av det, och ganska mycket på ett ytligt
sätt. Det som sker på insidan är svårare att beskriva. När mötet med Gud blir viktigt, när ett ord – en hälsning – gör
livet lättare att leva, när stillheten ger ny kraft, när glädjen att få finnas med i Guds verk ger en skälvning i själens djup.
Allt det är vi del av, och allt det vill vi vara en del av.

Församlingen behöver ditt stöd även ekonomiskt. I Gamla Testamentet talas det om att ge
tionde, dvs ge en tiondel av sin inkomst. Många har det som ett riktmärke för sitt givande. I Nya Testamentet står det
mycket mer om att ge efter förmåga, ett solidariskt ansvar, vilket för många är en större utmaning.

Automatiska

överföringar direkt till församlingens konto blir en regelbunden intäkt för
församlingen. Det är dessutom det enda sättet att ge som inte drabbas av några avgifter från banken eller annan part.
Det är också helt anonymt. Det kanske är dags att börja ge via överföringar, eller att höja beloppet.
Du kan även
din gåva

ge

till församlingens bankgiro
341-8621, eller kontant i
kollektboxen i samband med
gudstjänster och samlingar.
Vi har en e-kassa för att ta
emot kort. Den står framme i
när det är gudstjänster och
andra samlingar.
Det går även bra att använda
Swish – en betaltjänst i
mobilen.
Församlingens
Swishnr är 123 283 83 16.
Givandet:
- Är en del i att bli lik
Jesus
- Är ett gensvar på Guds
kärlek
- Hör samman med vårt
kristna vittnesbörd
- Ger fördjupad
gemenskap
- Är en hjälp att bli
friare som människa
- Behövs för att försörja
kyrkans anställda
- Ger delaktighet och
glädje
- Är en konsekvens av
ett barmhärtigt sinne
- Är en del av
förvaltarskapet
- Är en övning i tro och
förtröstan
Rubriker från ”Välsignat
givande” av Olof Edsinger

