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LEKSJON 15

ØKONOMI – del 2
Av Andrew Wommack

I den forrige leksjonen forklarte jeg at Guds vilje for deg er at du skal lykkes og at du
skal ha velstand. Det er nøkler til hvordan dette virker. I Luk 6:38 står det: «Gi, så skal det bli
gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal bli lagt i fanget deres. For
med det samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.» Det er mange prinsipper
involvert, men du kan ikke snakke om velstand uten å snakke om å gi.
Når man snakker om økonomisk velstand er det mange som sier: «Ok, så Gud vil
at jeg skal ha velstand, men jeg har ikke noe å gi.» Du kan lese i Bibelen om Jesus der Han
snakket om enken som puttet sine siste to småmynter i tempelkisten (Mark 12:41-44). Han
hadde observert de rike som la store pengesummer i kisten. Likevel kalte Han sammen
disiplene sine og sa at denne kvinnen hadde gitt mer enn dem alle. Han sa dette fordi de
rike ga av sin overflod, mens hun i sin fattigdom ga alt det hun eide. Gud vurderer ikke
størrelsen på gaven din i forhold til pengeverdien, men heller i forhold til prosentandelen av
det du ga. Når en person sier: «Jeg har ikke noe å gi», så er ikke det sant. Om ikke annet, så
kan du ta et klesplagg du har på deg og gi det bort. Alle har noe å gi, så slutt med å bruke
dette argumentet om at du ikke har noe å gi. Faktisk er det når du har lite av alt, at du kan gi
en større prosentandel enn noen annen gang. En person som har hundre kroner og gir bort
femti, har gitt en mye større gave enn en som gir bort en million kroner og fremdeles har
milliarder igjen. Gud har gjort det slik at hver eneste person kan gi.
Hvorfor har Gud bedt oss om å gi? Det er mange ting involvert, men et av
hovedformålene er at Gud vil at du skal stole på Ham på alle områder av livet ditt. Hvis det
ikke er en Gud, og hvis Hans Ord ikke er sant når Han sier: «Gi, så det skal bli gitt dere»,
så er det å ta en del av det du har og gi det bort, i såfall det dummeste du noensinne kan
gjøre. Istedenfor å bevege deg mot målet om å få alle dine behov dekket, er du faktisk på vei i
motsatt retning hvis Gud ikke hadde lovet at Han skulle velsigne deg. Det krever tro å gi på
den måten som Gud sier, og det er grunnen til at Han har bedt deg om å gjøre det.
I Lukas kapittel 16 er det en lignelse om en forvalter som snøt sin herre, og det kokte
til slutt ned til dette: Han sa at om du ikke har vært trofast i den urettferdige mammon
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(Han snakker om penger), hvem vil da overlate til deg den sanne skatten? Hvis du ikke har
trodd Gud for de små tingene som handler om penger, hvordan skal du da komme til å tro
Gud for de viktigere tingene, som for eksempel åndelige verdier? Skriftsteder som dette gjør
penger til noe som er på et av de laveste nivåene av forvalterskap. Hvis du ikke kan stole på
Gud med din økonomi, hvordan kan du stole på Ham med din evige skjebne? Hvordan kan
du virkelig tro at Jesus har tilgitt dine synder og at du skal tilbringe evigheten i himmelen?
Til sammenligning er de åndelige tingene vi sannsynligvis tror Herren for mye viktigere enn
penger. Penger er en liten ting, men det er startstreken for å begynne å stole på Gud. Ordsp
11:24 sier at det er noen som gir bort mer enn hva som synes nødvendig, og at de likevel har
velstand, og videre at det finnes andre som har en tendens til å samle på det de har, og at det
bare fører til fattigdom på innsiden av dem.
Hvis du søker Guds rike og Hans rettferdighet først, så vil Han sørge for at du får alle
disse tingene. Hvis du sier at du vil at Gud skal hjelpe deg i din økonomi og du ber om Hans
hjelp - men ikke søker Guds rike først, og du ikke tar et steg i tro mens du stoler på Ham
med din økonomi, og gir - da stoler du egentlig ikke på Ham.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Joh 3:16. Hva motiverte Gud til å gi?
2. Les 1. Kor 13:3. Hva bør motivasjonen bak din givertjeneste være?
3. Les Jak 2:15-16. Forklar meningen av dette verset.
4. Les Luk 6:38. Hva sier dette verset til deg?
5. Les Ef 1:7. Ga Gud tilmålt ut fra Sin rikdom eller uavhengig av Sin rikdom? Forklar
forskjellen.
6. Les Ordsp 19:17. Når du gir til de fattige, hva gjør du?
Vil Gud betale deg tilbake?
7. Les Sal 41:1-4. Nevn fem ting som Gud gjør for dem som gir til de fattige. (Se spesielt
på New Living Translation).
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SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Joh 3:16 - For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, Den Eneste, for at hver den som tror
på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
1. Kor 13:3 - Og om jeg gir bort alt jeg eier, til mat for de fattige, og om jeg gir min kropp til å
brennes, men ikke har kjærlighet, gagner det meg ingenting.
Jak 2:15-16 - Hvis en bror eller en søster er naken og mangler sin daglige føde, og en av dere sier til
dem: «Gå i fred, varm dere og mett dere,» men dere ikke gir dem til kroppens behov, hvilken nytte
blir det da?
Luk 6:38 - Gi, så skal det bli gitt dere; et godt mål som er presset, ristet sammen og renner over, skal
bli lagt i fanget deres. For med samme mål som dere bruker, skal det måles opp tilbake til dere.
Ef 1:7 - I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes
rikdom.
Ef 1:7 - I Ham har vi friheten kjøpt med Hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde.
(Bibelen 2011, Det Norske Bibelselskap).
Ordsp 19:17 - Den som er velvillig overfor den fattige, låner til Herren, og Han skal gjengjelde
ham for hans gjerning.
Sal 41:1-4 - Salig er den som har omsorg for den hjelpeløse. Herren skal utfri ham på den onde
dag. Herren skal bevare ham og holde ham i live, og han skal være salig på jorden. Du skal ikke
overlate ham til hans fienders vilje. Herren skal styrke ham på sykesengen. Du skal støtte ham på
hans sykeleie.
Sal 41:1-4 - Åh, gledene til dem som er gode mot de fattige! Herren redder dem når de er i
trøbbel. Herren beskytter dem og holder dem i live. Han gir dem velstand i landet og redder
dem fra deres f iender. Herren pleier dem når de er syke og gjenoppretter dem til helse. (New
Living Translation, oversatt.)

FASIT.
1. Les Joh 3:16. Hva motiverte Gud til å gi?

Kjærlighet. Gud elsket verden.
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2. Les 1. Kor 13:3. Hva bør motivasjonen bak din givertjeneste være?

Kjærlighet, det er å søke andres velferd og fordel fremfor ens egen, uansett
hvordan man føler seg (Matt 7:12).
3. Les Jak 2:15-16. Forklar meningen av dette verset.
95 % av all kjærlighet en ikke-verbal. Kjærligheten ligger ikke i hva vi sier, men
i de tingene vi gjør.
4. Les Luk 6:38. Hva sier dette verset til deg?

Samme hvilket mål du bruker når du gir (stort eller smått), det samme vil bli
brukt til å gi tilbake til deg.
5. Les Ef 1:7. Ga Gud tilmålt ut fra Sin rikdom eller uavhengig av Sin rikdom? Forklar
forskjellen.

Uavhengig av Sin rikdom. Han ga alt for å forløse oss, Hans enbårne Sønn. (På
samme måte som enken ga sine siste to mynter, alt hun hadde).
6. Les Ordsp 19:17. Når du gir til de fattige, hva gjør du?

Låner til Herren.
Vil Gud betale deg tilbake?

Ja.
7. Les Sal 41:1-4. Nevn fem ting som Gud gjør for dem som gir til de fattige. (Se spesielt
på New Living Translation).

Redder dem fra trøbbel. Han beskytter dem. Han gir dem velstand. Han
redder dem fra deres fiender. Han pleier og gjenoppretter dem når de er syke
(helbreder).
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