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ØKONOMI – del 1
Av Andrew Wommack

Jesus vil at du skal blomstre økonomisk. Økonomi er noe som er viktig for alle. Vi
trenger penger for å leve, for å få våre behov møtt, og for å være til økonomisk velsignelse
for andre. Gud etterlater oss ikke alene når det gjelder denne delen av livet, og sier: «Jeg
er opptatt av din åndelige del, men jeg bryr meg ikke om din økonomi, der er du alene.»
Nei, Han elsker deg på alle måter – ånd, sjel og kropp – og Han har forberedt forsørgelse
for deg. De fleste erkjenner at en viss økonomisk velstand er nødvendig, men religion har
hovedsakelig tatt et standpunkt imot det å ha rikelig.
Guds Ord underviser imot grådighet på mange ulike måter, men sier også veldig klart
at økonomiske midler er en velsignelse. I 3. Joh 2 sier apostelen Paulus: «Du elskede! Jeg ber
om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.» For en
sterk uttalelse. Johannes sier: «I alle ting!» Det snakkes om helbredelse, følelser, relasjoner og
økonomi. Herren vil at du skal ha velstand og være ved god helse framfor noe annet. Han vil
at du skal blomstre i ånd, sjel og kropp. Det er Hans vilje for deg.
Mange religiøse sier faktisk at Gud vil at du skal være fattig, at å være fattig er en
guddommelig ting, og at jo fattigere du er, desto mer guddommelig er du. Jeg ble oppdratt
i den type tenkning, at forkynnere ikke skulle ha veldig mye, at en kristen var en person
som skulle greie seg uten. Dette kan absolutt ikke underbygges av Guds Ord. Abraham var
den rikeste mannen på sin tid, så rik at kongene ba ham om å forlate området fordi hans
eiendeler påvirket velstanden i landene deres. Det samme var sant om Isak og Jakob. Josef
var en framgangsrik mann og hadde fantastiske rikdommer. David gav til Herren av sin
egen personlige formue i gull og sølv til en verdi av mer enn 2,5 milliarder dollar til å bygge
tempelet. Salomo, Davids sønn, var den rikeste mann som noen gang har levd på jorden. Når
du ser bibelsk på det så var mennesker som virkelig tjente Gud også økonomisk velsignet.
Det er eksempler på folk som strevde og greide seg uten. Paulus sier i Fil 4:13 at han
maktet alle ting i Kristus og at han hadde lært seg å være fornøyd samme hvilken situasjon
han var i. Han sa at han visste hvordan det var å ha lite og hvordan det var å ha overflod. Det
var tider da Guds tjenere gikk gjennom fattigdom og vansker, men du finner ikke i Skriften
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at jo mindre du har, desto mer guddommelig er du. Det stemmer ikke heller, og du kan gå
ut på gatene og se det motbevist. Jo, det er en sannhet at grådighet er galt. I 1. Tim 6:10
står det: «For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap». Noen vil ta det og si at
penger er roten til alt ondt, men det står at «kjærlighet til penger er roten til alt ondt.» Det er
folk som elsker penger og ikke har en krone, mens det er andre som har en stor formue, men
som ikke elsker den. De bare bruker den.
5. Mos 8:18 viser den egentlige hensikten med økonomisk velstand. Herren talte til
Israelittene, som var i ferd med og å tre inn i det Lovede land og som dermed skulle erfare
rikdom og velstand på en måte som aldri før. Han sa til dem: «Men du skal huske Herren din
Gud, for det er Han som gir deg kraft til å skaffe deg rikdom, så Han kan stadfeste sin pakt som
Han sverget for dine fedre, slik det er på denne dag.» I følge dette avsnittet, så er hensikten med
velstand ikke å ha i overflod av alle ting for dine egne selviske hensikter, men slik at du kan
etablere Guds pakt her på jorden. Med andre ord så vil Gud vil velsigne deg slik at du kan
bli til en velsignelse. I 1. Mos 12:2 sier Herren til Abraham: «Jeg skal gjøre deg til et stort folk.
Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse.» Før du kan bli til
velsignelse for noen andre, så må du være velsignet selv.
Du trenger visse ting og har visse behov som Gud ønsker å møte, men det er mer
enn en selvisk ting. Han ønsker at du skal ha velstand slik at Han kan få bragt sine penger
gjennom deg, slik at du kan være en velsignelse. I 2. Kor 9:8 står det: «Og Gud er mektig til å
la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt som trengs og
kan ha overflod til all god gjerning.» Dette forteller hvorfor Gud vil gi deg velstand. Det er så
du kan ha overflod til all god gjerning. Det er faktisk som en bibelsk definisjon av velstand.
Hva er velstand? Er det å ha et fint hus, en fin bil, gode klær og mat på bordet? I følge dette
verset, så er det å ha nok til å dekke alle dine behov og å ha overflod til all god gjerning.
Om du ikke har mulighet til å gi til en sak du kjenner Gud har rørt ved hjertet ditt om, om
du skulle ønske å kunne være til velsignelse for noen, men ikke kan, så blomstrer du ikke
økonomisk i henhold til det Skriften sier. Gud sier at Han vil velsigne deg i en slik grad at
alle dine behov blir møtt, og at du skal ha i overflod til all god gjerning.
Sann bibelsk velstand er ikke bare å få dine behov møtt, men at du også kan være en
velsignelse til andre. Den personen som bare tenker på seg selv er egentlig egoistisk. Om
noen sier: «Jeg tror Gud for mer», så kan andre tenke at de er grådige eller egoistiske, men
det avhenger helt av motivet. Om du spør Gud etter mer slik at du kan få et større hus eller
en større bil, så er ikke det den rette bibelske holdningen. Men hvis du tror Gud for mer
fordi du har sett forbi det å få dine egne behov møtt og ønsker å være en velsignelse for
andre, så er det den holdningen Han ønsker at du skal ha. Han vil at du skal ha framgang.
Det er Hans vilje for deg at du skal ha framgang.
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Matteus kapittel 6 snakker om de tingene vi trenger og sier deretter at om vi vil søke
Guds rike og Hans rettferdighet først, så vil vi få alle disse tingene i tillegg. Etter hvert
som du begynner å sette Gud først, så vil Han sørge for alle disse andre tingene. Alle dine
behov vil bli møtt, og du vil være til velsignelse for andre mennesker. Gud vil at du skal ha
framgang, men det avhenger faktisk av dine motiv og handlinger på dette området.
Jeg ber om at dette har utfordret deg og at du i dag skal begynne å tro Gud for Hans
aller beste, som er at du skal blomstre og lykkes i livet.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les 1. Kor 8:7-8. Når du gir til andre som har behov, så er dette en måte du kan bevise at
___________?
2. Les 2. Kor 8:13-14. Når vi alle går sammen om å gi, så vil Gud at det skal være en form
for ___________?
3. Les 2. Kor 8:13-14. Hvordan vil alles behov bli møtt?
4. Les Ef 4:28. Den som var en tyv, skal ikke stjele mer, men heller begynne å arbeide og
forsørge seg selv. Hva sier Ef 4:28 at de også skulle?
5. Les 1. Mos 13:2 og 12:2. Gud kunne betro Abraham rikdommer fordi Abraham ikke
bare tenkte på seg selv, men var en _________ for andre.
6. Les 1. Tim 6:17-18. Hvilke tre ting skal den rike gjøre med sine penger?
7. Kan Gud betro deg økonomiske midler?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
2. Kor 8:7-8 - Men på samme måte som dere er rike i alle ting, i tro, i kunnskap, i all iver og i
deres kjærlighet til oss, slik skal dere nå også være rike i denne gaven som er virket av nåde. Jeg sier
ikke dette som en befaling, men jeg prøver ektheten i deres kjærlighet ved å vise til andres iver.
2. Kor 8:7-8 - Siden dere utmerker dere på så mange måter – dere har så mye tro, slike dyktige
talere, slik kunnskap, slik entusiasme, og slik kjærlighet for oss – nå vil jeg at dere også skal
utmerke dere i denne nådefulle tjenesten av å gi. Jeg sier ikke dere må gjøre det, selv om de andre
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menighetene er ivrige i å gjøre det. Det er en måte å bevise at kjærligheten deres er ekte. (New
Living Translation, oversatt.)
2. Kor 8:13-14 - For jeg mener ikke at andre skal ha det lettere og dere bli tynget ned. Men det
skal være likhet. Den overflod som dere har, skal nå i denne tiden hjelpe de andre i deres mangel. En
annen gang kan da de andre med sin overflod hjelpe dere i den mangel dere måtte ha. Slik kan det
være likhet.
2. Kor 8:13-14 - Selvfølgelig, jeg mener ikke at dere skal gi så mye at dere lider fordi dere har for
lite. Jeg mener bare at det skal være en form for likhet. Akkurat nå har dere rikelig og kan hjelpe
dem. En annen gang kan de hjelpe dere når dere har behov. På den måten kan alles behov bli møtt.
(New Living Translation, oversatt.)
Ef 4:28 - Den som stjal, skal ikke stjele mer, men heller arbeide og gjøre det gode med hendene sine,
for at han kan ha noe å gi til dem som trenger hjelp.
1. Mos 13:2 - Abram var meget rik på buskap, sølv og gull.
1. Mos 12:2 - Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du
skal bli en velsignelse.
1. Tim 6:17-18 - Pålegg dem som er rike i den nåværende tid, at de ikke skal være hovmodige og
heller ikke stole på usikker rikdom, men på Den Levende Gud, Han som gir oss rikelig å nyte av alle
ting. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, rede til å gi, villige til å dele.
1. Tim 6:17-18 - Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være
overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting,
for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og
gjerne dele med andre. (Bibelen 1978/85, Det Norske Bibelselskap.)

FASIT.
1. Les 1. Kor 8:7-8. Når du gir til andre som har behov, så er dette en måte du kan bevise at
___________?

Din kjærlighet er ekte.
2. Les 2. Kor 8:13-14. Når vi alle går sammen om å gi, så vil Gud at det skal være en form
for ___________?

Likhet, enhver skal gi det de kan.
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3. Les 2. Kor 8:13-14. Hvordan vil alles behov bli møtt?

Ved at du gir det du kan, når du kan.
4. Les Ef 4:28. Den som var en tyv, skal ikke stjele mer, men heller begynne å arbeide og
forsørge seg selv. Hva sier Ef 4:28 at de også skulle?

Gi til de fattige, de som har behov.
5. Les 1. Mos 13:2 og 12:2. Gud kunne betro Abraham rikdommer fordi Abraham ikke
bare tenkte på seg selv, men var en _________ for andre.

Velsignelse.
6. Les 1. Tim 6:17-18. Hvilke tre ting skal den rike gjøre med sine penger?

Gjøre godt, være gavmilde og gjerne dele med andre.
7. Kan Gud betro deg økonomiske midler?
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