TEMA 6 EN GLAD GIVER

En glad giver -

tid, evner, penger

Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell?
Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som
gjorde den så spesiell? Har Gud gitt deg gaver som du setter pris på?

Det var noen som ga
Lokalmenigheten din, menigheter i vårt land og den verdensvide kirke, eksisterer som
et resultat av at tidligere generasjoner kristne har gitt av sin tid, sine penger og sine
evner. De hadde erfart Guds godhet mot dem og ville at nye generasjoner og folk skulle erfare det samme. Hva skjer i tida som kommer?

Jesus om pengenes betydning
Jesus lar oss forstå at en av de største utfordringene for livet som disipler handler om
vårt forhold til penger og eiendeler.

“Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får
dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. Når du gir en gave til de fattige, skal du
ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av
mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Når du gir en slik gave,
skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør, for at det kan være en gave i
det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.” (Matt 6,1-4)

“Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver
bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller
mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også
hjertet ditt være.” (Matt 6,19-21)

“Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til
den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.” (Matt 6,24)

“Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere
skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn
maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de
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høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge
en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere:
Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på
marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han
ikke da kle dere – dere lite troende! Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva
skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er
hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så
gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for
seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.” (Matteus 6, 24-34)
Strek under 1-2 oppmuntringer og 1-2 ting som utfordrer eller reiser spørsmål hos dere i tekstene ovenfor.

Hvordan reagerer du på Jesus sin måte å snakke om disse spørsmålene på?
Se på skyteskiven. Treffer livet ditt midt i ”målet” til Jesus?
Treffer det helt utenfor?
Et sted i nærheten?

Prinsipper og praksiser
Bibelen snakker om å gi bort en del av vår inntekt til Guds rike. Folk vil tenke forskjellig om størrelsen på dette beløpet. Men det bibelske prinsippet om å gi tienden (10%)
til Guds rike, er et godt grunnlag som hjelper oss til en regelmessig og forpliktende
givertjeneste. Jesus selv talte vel om tienden og sa at den ikke skulle forsømmes (Matt.
23,23). Gode stikkord for en sunn givertjeneste er at den er realistisk, planmessig, re-

gelmessig, sjenerøs, og motivert av glede og takknemlighet, ikke tvang. Er det flere
enn deg i husstanden, er det viktig at de voksne er enige om hvor mye dere skal gi. Vi
vil oppmuntre til en regelmessig gjennomgang av egen givertjeneste for å se på om
den kan/skal endres. Når vi får et lønnsløft, blir det da også mer til menighet og misjon? Del erfaringer om det å ta skritt i tro i forhold til givertjenesten.
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”Hjelp meg Gud, til å gi”
Givertjeneste handler om mer enn penger. Det handler dypest sett om at alt hører Herren til. (Salme 24,1). Både våre penger, vår tid, våre evner, våre krefter osv. Av det vi
har fått gir vi tilbake.
Dere kan gjerne synge eller be salmen nedenfor i cellegruppa.

Kjære Gud når eg bed

og alt uro for daglege ting

Bruk boksene til en liten refleksjon rundt din tid, dine evner og
dine penger i relasjon til Guds
rike og hans menighet.

Lat din kjærleik få trengje seg inn

Del gjerne i gruppa.

la min tanke kvile i fred
frå alt stress i verda omkring

slik at han kan forandre mitt sinn
Lat oss alle som trur på ditt ord
være saman i bøn for vår jord

Penger

Hjelp meg Gud til å gi
både pengar arbeid og tid
i den tenesta der eg er sett
slik at eg kan forvalta dei rett
Gi meg kraft til å dele mitt brød

Tid

med dei menneska som er i nød
hjelp meg søke fornying og fred
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed

Evner
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Til ettertanke

finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/

Her tar vi utgangspunkt i den samme teksten som ble brukt i en tidligere sesjon, nå
med andre kommentarer/meditasjoner. Sett gjerne på litt rolig musikk. La en person
lese bibelteksten ( i kursiv) og en annen spørsmålene til ettertanke.

Kom til ham, den levende steinen
Jesus er grunnlaget for alt vi gjør. Kloke mennesker bygger på fjell, ikke på sand. Han
er den levende steinen.

Vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud
Han er dyrebar. Alt som er dyrebart ønsker vi å beskytte og ta godt vare på. Hvor mye
mer dyrebare er ikke mennesker enn ting. Hvor dyrebar er Jesus for deg?

Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus
Guds åndelige hus bygges ved hjelp av tiden og evnene hans folk deler. Ved hjelp av
hans folks rause gaver bygges hans rike.

Bli et hellig presteskap
Vi er hellige! Om vi ikke klarer å leve opp til den raushet Gud har vist oss, kan vi fortsatt, gjennom Jesus, bli regnet som hellige.

og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.
Og om vi synes våre åndelige offer er lite å snakke om, så tar Gud imot dem med glede. Gud verdsetter det vi bringer til ham.
(Stillhet)
Takk, Gud , for alt du har gitt oss. Av ditt eget gir vi deg tilbake i takknemlighet.
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På hjemmebane
Foreslå i gruppen at dere bruker salmen ”Kjære Gud når eg bed” som en bønn de

kommende ukene. Hvis det er en stund siden sist, oppmuntre hverandre til å sette av
tid til en gjennomgang av størrelsen på egen givertjeneste, evt. sammen med ektefelle.
Se også forslag til bibelleseplan.

Bibelleseplan

Prekentekst: Enkens gave (Luk 21,1-4)
Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten. 2 Da fikk
han se en fattig enke legge to småmynter i den, 3 og han sa: «Sannelig, jeg sier dere:
Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. 4 For alle de andre la gaver i
kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»
1

>
>

Jesus snur opp ned på vante forestillinger om rik og fattig.
To mynter – hvor mange gir du?

Gud gav sin Sønn (Joh 3,16)
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
16

>
>
>

Hvorfor fokuserer vi så lett på hvor mye vi gir?
Gud ga sin Sønn for oss.
Gud ga sitt aller mest dyrebare.

Far gir føde (Matt 6,24-26)
24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg
til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. 25 Derfor
sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal
drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de
høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?
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>
>
>

Den store konkurransen, mellom de to herrer.
Mat, drikke og klær.
Gud forstår og gir oss det vi behøver.

Høsten er stor (Matt 9,35-38)
35

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synago-

gene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. 36 Og da
han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og
hjelpeløse, som sauer uten gjeter. 37 Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men
arbeiderne få. 38 Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden
hans.»

>
>
>

Jesus ber om arbeidere som kan gi av tid, krefter og arbeid.
Hans store motivasjon er medfølelse.
Kan jeg være et svar på denne bønnen? På hvilken måte?

Ikke med ulyst eller av tvang (2 Kor 9,6-10)
6 Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med
velsignelse, skal høste med velsignelse. 7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i
sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
8 Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold
har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.
9 For det står skrevet:
Han strødde ut og ga til de fattige,
hans rettferd skal alltid vare.
10 Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere
såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt.

>

Gud ønsker ikke at vår givertjeneste skal være en tvangstrøye. Skal jeg gi, så
skal jeg gi av glede.

>

Skal vi da først kjenne oss glade og så gi, eller skal vi gi og oppleve at det leder
til glede?
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For å ære Jesus (Joh 12,1-3)
Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde
vekket opp fra de døde. 2 Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og
Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. 3 Da kom Maria med et
pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med
håret sitt. Hele huset ble fylt av duften.

>
>
>

Vertskapet legger ned tid og krefter for å ære Jesus.
Maria gir en veldig kostbar salve.
Jesus tar imot og verdsetter gaven fra Maria.

Den glade giveren (Matt 7,9-11)
9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham
en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres
gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem
som ber ham!

>
>
>
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Når fokuset blir på alt vi gir – blir vi minnet om den virkelige giveren, Gud.
Han er den glade giver, over alle andre.
Og vi får lov til å ta imot og nyte!

