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I dette nummeret av FOLK 
skriv vi om å vera rause og 
leva eit sjenerøst liv. Den 
menneskelege naturen er i 
utgangspunktet sjølvsentrert 
og sjølvoppteken. Det kristne 
livet har eit anna og større 
senter enn eigne interesser. 
Mennesket har ein tendens 
til å samla til seg sjølv. Det 
kan vera menneskeleg å sikra 
si eiga framtid ved å krafsa til 
seg så mykje som råd, men 
det er ikkje serleg kriste-
leg eller høgverdig moralsk å 
gjera det.

Gud elskar den verda og 
serleg menneska som han 
har skapt. Han elskar oss 

så høgt at han gjev. Gud er kjærleik 
og syner det ved å gje. Han gav sin 
eigen Son. Jesus gav sitt eige liv. Vi 
har lært kva kjærleik er ved måten 
Jesus gav seg sjølv for oss og av 
korleis Gud elska oss medan vi enno 
var hans fiendar. 
 Heile skaparverket vitnar om 
ein raus skapar. Det vrimlar av stjer-
ner på himmelen. Det kryr av liv i 
allslags former i havet, på landjorda 
og i lufta. Gud kler lier med sta-
selege tre. Han dekkjer skogsbotn 
med millionar av blomar og bær. 
Han sveiper store vidder i blømande 
lyng. Han let sola skina over både 
gode og vrange menneske. Han 
strør sine gåver til menneske som 
ikkje veit å verdsetja alt det vakre 
som møter oss i skaparverket. Vi 
har så mykje å læra av Gud som har 
skapt oss i sitt bilete, i si likning. Det 
ligg djupt i oss alle at det er betre å 
vera raus enn å vera gjerrig. Det er 
mykje betre å vera ein gjevar enn å 
vera ein tjuv!

Kjærleiken har mange språk, vert 
det sagt. Dess fleire av desse språka 
vi lærer å bruka i kvardagen, dess 
rikare gjer vi livet for dei menneske 
vi lever og arbeider saman med. 
Folk som har kjærleik er rause folk. 
Dei elskar å gje av seg sjølve gjen-
nom ord og gjerning. 
 Ver raus med deg sjølv og dei 
du lever i lag med. Ver raus mot dei 
som motarbeidar deg, ber over med 
dei, ver tolsam og tilgjevande. Vinn 
over det vonde med det gode! Ver 
ærleg og open, sei di meining og tol 
at andre ser ting annleis. Ikkje steng 
deg inne i deg sjølv. Kom ut or ska-
let! Gje av deg sjølv og ver raus med 
andre. Då vert ditt eige liv betre og 
folk vil kjenna seg vel ved å vera i 
lag med deg.

 Ver raus ved å gje av tida di. Ver 
ein som har tid for andre. Ver ein 
lyttar. Prøv å forstå dine medmen-
neske. Ver raus med tillit og tru. Vis 
at du stoler på folk. Ta dei på alvor. 
Lev deg inn i deira stode. Gjer det 
du kan for å hjelpa dei fram. Lag 
rom for andre i kvardagen og livet 
ditt. Slepp dei inn på deg, del av 
deg sjølv. Når du er raus, vil dei vera 
rause med deg!
 Rikdom kan ikkje målast i pen-
gar. Rikdom er noko heilt anna enn 
materiell velstand. Eg har mellom 
såkalla fattige menneske i India sett 

større rikdom enn hjå mange velstå-
ande menneske i Noreg. Korleis kan 
det ha seg? Eg har sett menneske 
som har vore fattige på materielle 
ting vera rike på glede over å gje. 
Eg har sett korleis dei deler det dei 
har, gjev det siste brødet sitt med rik 
vørdnad og stor kjærleik. Eg har sett 
dei takka Gud og gleda seg over dei 
små lyspunkta i tilværet. Av desse, 
som er fattige på pengar, har eg lært 
at du er ikkje fattig så lenge du har 
noko å gje til andre menneske. Berre 
det mennesket som ikkje har noko å 
gje til andre er verkeleg fattig. Rause 
menneske er aldri fattige, jamvel om 
dei ikkje eig nokon ting!
 Apostelen Paulus sa det slik: 
”Vi blir slegne, men ikkje ihelslegne, 
vi sørgjer, men er alltid glade, vi er 
fattige, men gjer mange rike, vi har 
ingenting, men eig alt” (2.Kor.6,9-10). 
Han var ikkje åleine om å leva slik. 
Dei kristne i Makedonia levde det 
same rause livet jamvel om omsten-
da deira ikkje var dei beste. ”For 
sjølv om dei har vore hardt prøvde i si 
naud, har den overstrøymande gleda og 
djupe fattigdomen deira gjort dei rike og 
villige til å gje. Dei gav etter evne, det 
kan eg vitna, ja, over evne, og det frivil-
lig. Inderleg bad dei om å få vera med 
på gåva saman med oss i denne tenesta 
for dei heilage. Og dei gav ikkje berre 
slik som vi håpa. Nei, seg sjølve gav dei, 
først til Herren og så til oss, som Gud vil 
det” (2.Kor.8,2-5). 
 Den kristne livsstilen er raus. 
Det kristne livet handlar om å elska 
Gud og å vera til velsigning for 
andre menneske. Det handlar om 
raus og jordnær kjærleik. Det hand-
lar om å vera eit ekte medmenneske 
og å dela med andre av alt vi er og 
eig.

ERLING THU
et@krinet.no

Ver eit raust menneske!

Vi har så mykje å læra 
av Gud som har skapt 
oss i sitt bilete, i si lik-
ning. Det ligg djupt i 
oss alle at det er betre 
å vera raus enn å vera 
gjerrig
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      - tjenere i fellesskap

Kristent Nettverk er et felles-

skap av kristne ledere som 

opplever at Gud har ført dem 

sammen for tjene Ham.  Stif-

telsen er opprettet av Noralv 

Askeland og Erling Thu, og 

representerer det apostoliske 

teamet de leder. Kristent Nett-

verk er ikke noe kirkesamfunn, 

men et apostolisk nettverk av 

kristne som arbeider sammen. 

Vi arbeider ut fra den tro at i 

Jesu legeme er vi alle gjensidig 

avhengige av hverandre, og at 

vi er forpliktet på bibelen, Guds 

ord - for alt vi lærer og gjør.
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”Dere vil ikke gå av sporet 
om dere husker på Jesu ord: 
Du er lykkeligere når du gir 
enn når du mottar.”1 

Vårt forhold til penger er 
viktig, derfor berørte Jesus 
så ofte dette emnet. Siden 

vi er Guds etterfølgere, er vi først 
og fremst givere. Å bli en giver 
er kjennetegnet på en ekte omven-
delse. Vi ser det demonstrert hos 
Sakkeus etter hans møte med Jesus. 
Innkreveren og mottakeren som all-
tid tok fra andre, ble en giver over 
natten. Bibelen viser oss at vi er for-
valtere2 på Guds vegne. Mitt liv, min 
tid og alt jeg har er gitt til meg av 
Gud for at jeg skal forvalte det slik 
han vil. Han er Herre, han bestem-
mer. Alt kommer fra Gud og alt 
tilhører Gud3. ”Hva har du som du 
ikke har fått?”4 er Paulus sitt spørs-
mål til umodne kristne i Korint. 

Pengene representerer våre liv
Mye av vår tid brukes på arbeid. 
Denne delen av livet vårt omgjøres 
til penger. Vi kan si at pengene vi 
tjener er noe av vårt liv som har tatt 
en annen form. Derfor behandler vi 
ikke pengene på en lettvint måte. 
Når jeg gir av mine penger så gir jeg 
noe av meg selv til andre. Arbeidet 
mitt gjør jeg for Herren5. Noe av 
motivasjonen for å arbeide er ”å ha 
noe å gi”6 i tillegg til å forsørge meg 
selv og familien. Bibelen taler både 
om tiende og gaver (offer). La oss se 
hva Guds ord sier om vårt forvalter-
ansvar på disse to områdene.

Tiende
Tienden ble innført av de troendes 
far, Abraham. Ikke som et lovisk 
påbud, men som en respons på 
Guds godhet7. Tienden som prin-
sipp begynte altså lenge før loven 

kom. Som alle gode ting ble dette 
prinsippet stadfestet i loven, men 
det fortsetter også i den nye pakt 
for alle Abrahams barn. Jesus var 
klinkende klar på at tienden skulle 
praktiseres. Men i den forbindelsen 
gjør han det klart at å gi tiende er 
ingen unnskyldning for å glemme 
andre viktige ting8. 
 Videre forklarer brevet til 
Hebreere forskjellen på tienden til 
Melkisedek og tienden til Levi9. Vi 
følger Abrahams eksempel i forhold 
til ”vår Melkisedek” som er Jesus. Vi 
ser at gudfryktige mennesker gjen-
nom hele bibelen ga tienden av alt. 
Også luringen Jakob skjønte dette 
enda før Gud forvandlet hans liv10. 
I forfallstider kunne Guds folk slur-
ve med tienden, men i vekkelse og 
fornyelse var tienden noe av det 
første som kom på plass11. Tienden 
(d.v.s. 10 % av inntekt, grøde og 
avkastning) hører Herren til. Jesus 
sa vi skulle gi Gud det som Guds er 
og keiseren det som keiserens er12. 
På samme måte som vi betaler vår 
skatt til myndighetene bringer vi 
tienden til Herren. Ingen av delene 
berører det å gi. Givertjenesten kom-
mer inn i bildet først når jeg er 
kommet i orden med både skatt og 
tiende. Jesus forklarer at vi må være 
trofaste forvaltere både av egne og 
andres penger. Det er en prøve på 
vår karakter og en forutsetning for 
å forvalte åndelige rikdommer13. 
Mange kristne sliter med å få del i 
åndelige verdier fordi de ikke for-
valter tienden rett.

Noen prinsipper
Vi kan lære noen prinsipper av hvor-
dan tienden ble praktisert i loven. Alt 
er skrevet til lærdom for oss. Israel 
skulle gi tienden av all produksjon 
og inntekt til levittene. Dette lærer 
oss at de som lever av evangeliet 
har sin lønn fra tienden slik at ofrin-
gene kan brukes til ulike prosjekter. 
Videre skulle Israel gi enda en tien-
de som skulle brukes av dem selv 
ved spesielle høytider og festdager. 
Dette kan hjelpe oss til å sette til side 
penger som gjør at vi kan ta fami-
lien på stevner og konferanser slik 
at vi bygger inn de rette verdiene i 
familien. Hvert tredje år skulle de 
også gi enda en tiende til de fattige, 
noe vi gjør gjennom skatten i dagens 
Norge. Dette betyr at de årlig hadde 
24 % i ”tiende” før de begynte å 
snakke om frivillige gaver og offer. 
Både prinsippet med tienden og før-
stegrøden var noe Gud gav sitt folk 
for å hjelpe dem til alltid å sette Gud 
først i sine liv. Jesus understreket 
det faktum at vi ikke kan tjene både 
Gud og mammon14. Derfor er tien-
den en beskyttelse fra Gud så vi ikke 
kommer inn i pengekjærhet. Gud 
stempler det som avgudsdyrkelse. 
Farene for å dyrke materialismens 
avgud har ikke på noen måte avtatt 
i vårt moderne samfunn. 
 I profeten Malaki taler Gud både 
om tiende og de hellige gaver. Når 
folket svikter, sier Gud at de stjeler 
fra ham. De opplever manglende 
velsignelse og stadig underskudd. 
Tienden skal bringes inn i forråds-

Gi på Guds måte

Mitt liv, min tid og alt jeg har er gitt til meg av 
Gud for at jeg skal forvalte det slik han vil. Han er 
Herre, han bestemmer. Alt kommer fra Gud og alt 
tilhører Gud3. 
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er fjernet. Det er såkorn og brød til 
å spise. Såkornet er det jeg skal gi. 
Resten er ment til å dekke mine og 
familiens behov. Guds fokus i resten 
av verset er at ”han skal også gi dere 
såkorn og la det bære rikt, og grøden 
av deres rettferdighet skal han gjøre 
stor. Dere skal ha rikelig av alt, så 
dere gjerne vil gi. Og så skal takken 
stige opp til Gud, når vi overbringer 
gaven.”                   
 Å gi er en kjærlighetshandling 
som også er en del av vår tilbedelse. 
I den ukentlige hovedsamlingen for 
menigheten, vil alle gi det de har 
planlagt og ”satt til side”. På samme 
måten som vi gir vår takk, lovsang, 
tilbedelse og beundring, gir vi også 
av våre penger til Gud når vi er 
sammen. En bibelsk givertjeneste er 
regelmessig og planlagt, ikke bare 
en impulshandling20. På den måten 
tar vi ansvar slik Gud ønsker.

huset så det kan finnes mat i Guds 
hus. Forrådshuset forstår vi som 
den lokale menighet der vi får vår 
åndelige mat. Tienden bringes i sin 
helhet til menigheten slik at de eld-
ste kan disponere det slik Gud viser 
dem. Når vi lever slik, vil vi oppleve 
Guds velsignelse (som gjør rik). Gud 
har lovet å stoppe ”gnageren” slik at 
vi har rikelig til alt vi trenger. Gud 
kaller det et ønskeland. Vårt største 
ønske er at Guds folk skal leve i vel-
signelse. Husk at når tienden er på 
plass har du enda ikke begynt å gi.

Gaver og offer
Bibelen taler om en givertjeneste 
for alle kristne i tillegg til at det er 
en spesiell åndelig gave for å gi15. 
Barnabas synes å være en som fun-
gerte i den gaven. Han solgte ekstra 
hus eller eiendommer og la pengene 
for apostlenes føtter. 
 Ordspråkene viser oss gjentatte 
ganger at jo mer sjenerøs en giver er, 
jo større blir velsignelsen (det han 
høster). Den som strør ut penger får 
mer igjen. Den som er gnien taper. 
Hele ordspråkene understreker ver-
dien i å gi rikelig. 
 Guds ord oppmuntrer oss til å 
være sjenerøse. Vi blir bedt om å så 
rikelig. Når vi sår rikelig vil vi få en 
rik høst16. Det er til den som sår rike-
lig og med glede at Gud sier: ”Han 

er mektig til å gi dere all sin gave 
i rikt mål, så dere alltid og under 
alle forhold har det dere trenger, ja, 
har overflod til all god gjerning”17.  
Jesus understreker også forholdet 
mellom å gi og få da han sa: ”Gi, så 
skal dere få”.18 Vi bestemmer selv 
størrelsen på det målet vi ønsker å 
få.

Såkorn og brød til å spise
Jeg liker beskrivelsen Gud gir av en 
normal kristen: ”Han strødde ut og 
gav til de fattige, hans rettferd skal 
alltid vare”19. I den forbindelsen 
beskriver Gud seg selv på denne 
måten: Han som gir ”såkorn til den 
som skal så, og brød til å spise”. 
Gud kaller en kristen ”den som skal 
så”. Synes du det er en treffende 
beskrivelse av deg selv? Det Gud 
gir oss, vår inntekt om du vil, består 
av to deler etter at tiende og skatt 

Både prinsippet med 
tienden og førstegrø-
den var noe Gud gav 
sitt folk for å hjelpe 
dem til alltid å sette 
Gud først i sine liv. 
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Gud lærer oss også at vi må gi i 
forhold til inntekt og formue21. Det 
er ikke beløpet i seg selv som viser 
hvor mye jeg gir. Men det jeg gir, 
målt i forhold til det jeg har. Enka 
som gav to øre gav mest av alle 
ifølge Jesus.
 Gud elsker en glad giver. Derfor 
er oppfordringen til oss at vi skal gi 
med glede. Siden vi skal glede oss 
i Herren alltid, vil ikke dette være 
noen stor utfordring for åndsfylte 
kristne. Åndens frukt er jo kjærlig-
het, glede, fred… Desuten husker vi 
stadig Jesu ord: ”Det er saligere å gi 
enn å få”.
          Jesus tar det for gitt at vi gir til 
de fattige. Det var Jesu egen praksis. 
Så vanlig var det, at da Judas gikk 
for å forråde Jesus, trodde de andre 
disiplene at Jesus sendte han ut for 
å gi noe til de fattige. Jesus gjør et 
poeng av at vi skal gi i det skjulte22. 
Han vil ikke at det å gi skal bygge 
opp under kjødelighet eller hov-
mod. Hans løfte er at vår himmelske 

far som ser alt skal lønne oss. Gud 
har satt en lov i funksjon som kalles 
loven om å så og høste. Vi er vise om 
vi gir akt på Guds prinsipper.

NORALV ASKELAND
na@krinet.no

1 Apgj.20,35 The Message
2 Matt.25,14-; Luk.19,12-
3 Salme 24,1
4 1. Kor. 4,7
5 Kol. 3,23
6 Ef.4,28
7 1. Mos.14,18-20
8 Luk.11,42
9 Hebr.7,1-17
10 1. Mos.28,22
11 2. Krøn.31,4-5

12 Matt.22,21
13 Luk. 16,9-12
14 Luk. 16,9-13 
15 Rom.12,6-8
16 2. Kor.9,8; 2. Kor.8,2-4 og Ord.11,25
17 2. Kor. 9,8
18 Luk. 6,38
19 2. Kor. 9.9-11
20 1. Kor.16,2
21 Mark.12,43-44; Apgj.11,29 1. Kor.16,2
22 Matt. 6,2-4

Å gi er en kjærlighetshandling som 
også er en del av vår tilbedelse. 
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Penger kan være farlige! 
Jesus advarte rett som det var 
mot dem. Han snakket om 
”rikdommens bedrag som 
kveler ordet”, slik tilfellet var 
for den rike unge mannen 
som han møtte – pengene 
kom imellom ham og Jesus. 
Herren får følge av Paulus i 
sine advarsler; de som gjer-
ne vil bli rike, gripes lett av 
begjær som fører dem i for-
tapelse! Ja, jag etter penger 
er ren avgudsdyrkelse, sier 
apostelen Paulus. Hvordan 
skal vi forstå dette? Er fattig-
dom et ideal for kristne?

Gud ønsker at vi skal være 
velsignet
La oss med en gang slå fast at det 
ikke er Guds vilje at vi skal ha lite. 
Pengene er nøytrale i seg selv – det 
er våre holdninger til dem som er 
avgjørende. Det avgjørende er om 
det er jeg som har pengene, eller er 
det pengene som har meg. Herren 
advarer oss mot begjær etter mate-
riell rikdom, fordi det kan ta hans 
plass i våre hjerter – mammon kan 
bli vår herre.
 Men det finnes en annen vei 
til rikdom og velsignelse; en vei 
der Jesus er på tronen i mitt hjerte 
(og ikke pengene ), der Gud er min 
kilde og hvor jeg blir velsignet fordi 
jeg i tro til ham praktiserer hans 
prinsipper når det gjelder penger (se 
artikler andre steder i bladet vedr. 
tiende og ofringer). La oss her bare 
slå fast – Gud ønsker å velsigne oss 
økonomisk og materielt. Dette ser vi 
gjennom hele hans ord:

Overflod i Edens hage
Adam og Eva ble skapt til et liv i 
overflod! Da de våkner opp til livet, 
er resten av skaperverket ferdig. De 
blir satt til å styre over et fantastisk 
mangfold,  en rikdom og variasjon 
av planter og dyr. Og beskjeden fra 
skaperen er: ”Av hvert tre i hagen 
kan du fritt ete…” (bortsett fra det 
ene). Her ser vi Guds opprinnelige 
intensjon for menneskene – overflod 
tilveiebrakt av ham. Og det er frem-
deles hans vilje!

Gud motiverer med lønn
Spørsmål: Hva ønsker Jesus å oppnå 
ved å undervise om hvordan vi skal 
så for å få en stor høst? Kan det 

være fordi han faktisk ønsker å gi 
oss en stor høst? Det er en bibelsk 
tanke at Gud motiverer med lønn! 
Ordspråkene 22:4 sier ”Den lønn 
som gudsfrykt og ydmykhet gir, er 
rikdom og ære og liv.” Saken er at 
når du frykter Gud og er ydmyk, vil 
verken rikdom eller ære være noen 
fare for deg. 

Herrens velsignelse er ikke bare 
åndelig
Herren er en god Far som velsigner 
sine barn med gode gaver. Disse 
velsignelsene omfatter ikke bare det 
vi gjerne kaller de åndelige områ-
dene av livet. I 5.Mos.28:11-12 kan vi 
lese om hvordan denne velsignelsen 

Velsignet rikdom

Ja, jag etter penger er ren avgudsdyrkelse, sier 
apostelen Paulus. Hvordan skal vi forstå dette? 
Er fattigdom et ideal for kristne?
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mye vi kunne låne. Svaret var like 
klart som det var nedslående – vi 
ville ikke kunne kjøpe oss noe som 
helst på min inntekt. På denne tiden 
hadde vi begge betalt tiende i flere 
år, foruten å gi regelmessig utover 
tienden. Etter svaret fra banken sa 
jeg til Gud: ”Du har sagt at når vi gir 
tiende, skal du velsigne oss og åpne 
himmelen over oss og øse ut over 
oss velsignelse. Far, du ser svaret fra 
banken. Nå prøver jeg deg! (ikke i en 
utfordrende tone, men i tillit) Vi har 
gitt tiende, nå må du gjøre det mulig 
for oss å kjøpe en leilighet – du må 
gjøre et under. Takk at du vil vise 
deg trofast.” 
 For å gjøre en lang historie kort 
– i løpet av de neste fire årene fikk 
vi gaver verdt 400.000 kroner. Vi fikk 
kjøpt en leilighet etter tre år, tiltross 
for at min jobb bare var et vikariat, 
og selv om Elin var hjemme med 
barna. 
 Konklusjon – ta Herren på ordet! 
Herren vil alltid vise seg trofast. Ikke 
test ut for å ”se om det virker”. Tro 
løftene, for Herren ”våker over sitt 
ord for å sette det i verk”.

Gi takk i tro
Gud står bak sine løfter, og han ser 
etter en trosrespons fra vår side. Når 
du bringer tienden og gir gaver, så 
trenger du å sette ord på hva du 
forventer. I visshet om at Gud vil 
lønne deg sier du: ”Takk Far, jeg har 
sådd og nå er det en høst på vei! Jeg 
har brakt tienden og du åpner him-

Herren er en god Far som velsigner sine barn med 
gode gaver. Disse velsignelsene omfatter ikke 
bare det vi gjerne kaller de åndelige områdene 
av livet.

berører vår matbod og vårt arbeid. 
Han vil gjøre oss så rike at vi slipper 
å låne, men selv kan låne ut! Bibelen 
sier at det er Gud som gir oss kraft til 
å vinne rikdom, 5.Mos.8:17-18. 

Eksempler fra bibelen
Herrens velsignelse gjorde mange 
av dem vi møter i Ordet rike. La oss 
nevne noen få av dem:

Abraham: ”Abraham var nå meget 
rik, både på fe og på sølv og gull”, 
1.Mos.13:2

Job: ” Fra nå av velsignet Herren Job 
enda mer enn før. Han fikk fjorten tusen 
sauer, seks tusen kameler, tusen par 
okser og tusen eselhopper”, Job.42:12. 

Salomo: “Kong Salomo var rikere og 
visere enn alle andre konger på jorden.” 
2 Krøn.9:22 

Paulus: ”Jeg vet hva det er… å ha over-
flod”, Fil.4:12

Å gi er en egen nådegave
I Romerbrevet 12:8 sier Paulus at å gi 
av det en eier er en egen nådegave. 
Forutsetningen for denne tjenesten, 
med mindre den skal ta slutt veldig 
fort, er nødvendigvis at man eier en 
hel del. Det er i Guds plan at noen 
mennesker blir svært rike – ikke for 
at de skal velte seg i luksus, men for 
at de skal ha mye å gi.

Herren vil at du skal nyte 
materielle goder
Herren vil at vi skal nyte livet, inklu-
dert de materielle goder som han 
velsigner oss med. Hør hva Ordet 
sier om det å nyte:

Fork.5:18 ”Når Gud lar en mann få 
rikdom og gods og gir ham lov til å nyte 
det, så han kan ta sin del og glede seg 
midt i sitt strev, da er dette en gave fra 
Gud.”

1.Tim.6:17 ”Han gir oss rikelig av alle 
ting, for at vi skal nyte dem.”

Å nyte Guds materielle gaver behø-
ver ikke være et tegn på verdslighet. 
Tvert imot – det kan være en guds-
tjeneste Gud til ære! Når Herren eier 
hjertet mitt og jeg ser at alt jeg har er 
en gave fra ham, da blir jeg fylt med 
takk. Og med en innstilling av takk 
til Gud blir hele livet mitt en guds-
tjeneste, det være seg å nyte et godt 
måltid mat, en avslappende ferie 
eller gleden over en ny sofa. 

Forvent velsignelse fra Gud! 
Som vi har sett ønsker Herren å vel-
signe oss økonomisk. Forutsetningen 
er at vi følger prinsippene om tiende 
og å så. Hvis du ikke har kommet 
inn i dette, så begynn her. Viss du 
allerede praktiserer dette, så forvent 
velsignelse fra Herren. Ikke gi bare 
av gammel vane (selv om det å gi 
i seg selv er en god vane!). Poenget 
er: Gi med tro! Herren har tillatt oss 
å prøve ham, om ikke han ”vil åpne 
himmelens luker og øse ut over dere 
velsignelse i rikt mål” når vi gir 
tiende. Hva betyr det å prøve ham? 
La meg belyse det med noe Elin og 
jeg opplevde.

Da Elin og jeg hadde vært gift i et par 
år begynte vi å snakke om å kjøpe 
oss en leilighet. Vi ventet vårt første 
barn, og var enige om at vi ønsket at 
Elin skulle være hjemme med barna 
mens de var små. Dette betydde at 
vi måtte klare oss på en inntekt. Vi 
snakket med banken og spurte hvor 
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såkorn, slik at vi kan forberede oss 
en ny høst. Snakk om velsignet øko-
nomi! Det hele kan best oppsumme-
res med Paulus’ ord: 

”Dere skal ha rikelig av alt, så dere 
gjerne vil gi. Og så skal takken stige 
opp til Gud, når vi overbringer gaven.”, 
2.Kor.9:11.

PER ARNE GJERDE
per.arne.gjerde@

kristent-fellesskap.no

Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal 
høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste 
med rik velsignelse.  Enhver skal gi som han har 
bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for 
Gud elsker en glad giver.”

melen over meg og velsigner meg”. 
Å gi takk før du ser et synlig svar er 
utrykk for tro! 
 
La tro prege måten du snakker på 
i dagliglivet. Når Elin og jeg snak-
ker sammen setter vi ofte ord på 
forventninger om Guds velsignelse 
over vår økonomi. Gud lytter til 
våre samtaler og han liker at vi har 
forventninger til ham! Ja, ikke bare 
liker han det, men våre ord er med 
på å vekke hans respons og forløse 
hans svar.

Så bevisst og målrettet
2.Kor.9:6-9 sier: ”Men det sier jeg: Den 
som sår sparsomt, skal høste sparsomt, 
og den som sår rikelig, skal høste med 
rik velsignelse.  Enhver skal gi som han 
har bestemt seg til, ikke med ulyst eller 
av tvang, for Gud elsker en glad giver.”

Det er sammenheng mellom det du 
sår og det du høster. Derfor er det 
viktig å så med en bevisst holdning. 
Er du gift bør du snakke med din 
ektefelle om hvor mye dere skal så, 
slik at dere står sammen i tro. Er du 
enslig bør du og tenke bevisst igjen-
nom saken. Ikke la hva du sår bli 
avgjort av hvor mye som tilfeldigvis 
befant seg i lommeboken den søn-
dagen. Planlegg! Du vet at det du 
sår avgjør høsten. Derfor er det lett 
å være en glad giver! For hver krone 
jeg gir øker velsignelsen over min 
økonomi. Det er jo fantastisk! Hvem 
kan vel gi av ”ulyst eller tvang” når 
det er slik?
 Ikke gi det samme år etter år! Øk 
mengden penger du gir, og Herren 
vil gi deg mer tilbake! Penger som 
du gir forlater hånden din, men de 
forlater ikke livet ditt! Når de ven-
der tilbake er de mangfoldiggjort 
– slik at du kan gi enda mer! 
 Er du bortreist fra gudstjenes-
ten, for eksempel på grunn av ferie, 
så legg av det du har bestemt deg 
for å gi, slik at du kan gi ekstra når 
du er tilbake. Slik tar du ansvar, og i 
tillegg forbereder du deg en høst.

Et fantastisk løfte!
I 2.Kor.9:8 står det:  ”Og Gud er 
mektig til å gi dere all sin gave i 
rikt mål, så dere alltid og under alle 
forhold har det dere trenger, ja, har 
overflod til all god gjerning.”
 For et fantastisk løfte! Det er 
selvsagt knyttet til det Paulus har 
skrevet like før, om å så rikelig. 
Enkelt sagt: Løftet gjelder den som 
har sådd rikelig. Når dette er tilfelle, 
skal du aldri mangle noe – du skal 
alltid ha det du trenger. Nå kan kan-
skje Herren ha andre tanker om hva 
vi trenger, enn det vi har. Men saken 
er – alle legitime behov vil han møte! 
Og ikke bare det, han vil gi oss mer 
enn vi trenger, ja, overflod! Hvorfor? 
Jo, til gode gjerninger. Han gir oss 
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Alle mennesker ønsker å bli 
sett og hørt. Det er grunnleg-
gende for oss og det styrer 
mange av de valgene vi gjør. 
En baby trenger masse berø-
ring og oppmerksomhet for 
å få en sunn start på livet. 
Gud selv har skapte oss slik. 
Og vårt dypeste behov er å 
kjenne Gud og oppleve hans 
betingelsesløse kjærlighet. 

Kjærlighet er å gi. Når vi opp-
lever Guds kjærlighet blir 
vi mennesker som gir kjær-

lighet til andre1. Sann kjærlighet 
har fokus ut over seg selv2. Det å 
tilfredsstille sine egne lyster er ikke 
kjærlighet, men egoisme og selvisk-
het. At vi kan elske er et resultat av 
Guds kjærlighet til oss3. Jesu befa-
ling til oss om å elske hverandre slik 
som han har elsket oss, er et normalt 
kristenliv4. Vi gir videre det vi selv 
har fått. Vi slipper å ta oss sammen 
og prøve noe som vi ikke klarer. 
Effekten av dette er at andre kan 
gjenkjenne Gud i oss fordi vi reflek-
terer ham.

Det begynner med å kjenne Gud
For å forstå Guds kjærlighet trenger 
vi å kjenne Gud, for Gud er kjær-
lighet5. Gud er en rettferdig Far, 
en nådig og barmhjertig Frelser, og 
en Ånd som formidler sannhet. Alt 
dette er uttrykk for Guds kjærlighet 
og viser oss hvem Gud er. 
 Guds rettferdighet ser vi i hans 
hjerte for de underprivilegerte, fat-
tige og lidende. Jesu undervisning 
til disiplene om dommen viser Guds 
hjertelag som han forventer preger 
oss6. Profeten Amos tar et oppgjør 
med dem som undertrykker de res-

surssvake og misbruker sin makt. 
Guds rikes utbredelse kjennetegnes 
av rettferdighet7.
 Nåde er Guds aksepterende 
kjærlighet, kjærlighet på tross av, 
ikke på grunn av. Det er at Gud 
elsker synderen, men hater synden8. 
Det er tilgivelse uten grenser, som 
gir uten å kreve noe tilbake9. Nåde 
er Guds gave til menneskene, der 
han gir oss det vi ikke fortjener.
 
Den Hellige Ånd er sannhetens 
ånd10. Kjærlighet viser seg i troskap 
mot sannheten. Det gjør at vi ikke 
er styrt av skiftende følelser, som 
gjør oss uberegnelige og utrygge11. 
Å følge sannheten gir klarhet og 

åpenbaring slik at mennesker kan se 
Guds kjærlighet12. 
 Vi får erfare kjærligheten selv 
gjennom et møte med Jesus. Det å 
oppleve Guds uforbeholdne kjærlig-
het, der vi kjenner oss elsket og god-
tatt på tross av alt, gjør oss til nye 
mennesker. Det gjør at vi vender oss 
bort fra oss selv, legger av synden og 
begynner å leve for ham. Vi erfarer 
at Guds kjærlighet blir utøst i oss, 
slik at vi får en drivkraft til å leve 
et liv der Jesus og andre mennesker 
blir i fokus og ikke oss selv13.
 Fordi at kjærlighet er å gi, vil 
dette nye livet i Jesus skinne ut fra 
oss. Vi kan ikke holde det for oss 
selv. Jesus sammenlignet dem med 

Kjærlighetens mange språk

Kjærlighet er å gi. Når vi opplever Guds kjærlighet 
blir vi mennesker som gir kjærlighet til andre1. 
Sann kjærlighet har fokus ut over seg selv2.
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en vannkilde som finner vegen ut til 
omgivelsene14

Kjærlighet i praksis
Vi trenger å vise denne kjærligheten 
i praksis. Her får du noen praktiske 
tips til hvordan du kan gi kjærlighet 
til andre. 

1. Å elske oss selv på en rett 
måte15. Når vi har opplevd Guds 
kjærlighet blir vi ikke selvopptatte 
egoister, men mennesker med selv-
respekt som gir videre det vi selv 
har fått. Når vi elsker oss selv, blir 
vi trygge, og har noe å gi til andre. 
Jeg ble stoppet på gata for noen år 
siden av en sykepleier som fortalte 
at en av de ”vanskelige” klientene 
som alle kvidde seg for å besøke 
hadde blitt kristen. Gjennom et møte 
med Jesus hadde han fått selvres-
pekt på tross av en vanskelig for-
tid og fysiske begrensninger. Alle 
som arbeidet hos ham la merke til 
den store forandringen som hadde 
skjedd, og kommenterte at hverda-
gen deres hadde blitt helt forandret.  

2. La dine fiender få det beste 
fram i deg16. Alle som har opplevd 
angrep og hatefulle utfall fra men-
nesker, har blitt testet på dette. Vi 
trenger å sette oss inn i hvorfor og 
hvordan folk tenker som de gjør. 
Ved å lære andre å kjenne, kan vi 
også nå inn til dem. Ikke la fram-
stillingen i media avgjøre ditt syn 
på mennesker. Se ting fra et annet 
perspektiv, og ikke ty til merkelap-
per og karakteristika overfor andre 
mennesker. Jeg hadde en kollega 
som hadde et inderlig ønske om å 
fjerne meg fra et prosjekt jeg job-
bet med. Han gjorde sitt beste for å 
ødelegge og stille meg i et dårlig lys. 
For meg var det en test fra Gud på 
Matt.5, og jeg måtte vinne ham gjen-
nom å vise ham respekt på tross av 
de utfallene han kom med. Det gode 
overvant det onde som alltid.

3. Tilgi mennesker. Tilgivelsen er 
basert på Jesu verk på korset, ikke 
på fortjeneste eller følelser. Det å 

tilgi betyr ikke å godta det folk har 
gjort, men at vi tar en beslutning ut 
fra hva som er rett17. Vi gir videre 
det vi selv har fått. Når vi lever 
i tilgivelse overfor andre, løser vi 
den lenken som binder oss overfor 
andre og som kan bli opphav til 
bitterhet og hat. Når vi tar en vil-
jes beslutning om å tilgi basert på 
Jesu tilgivelse av oss, vil vi oppleve 
rettferdighet, fred og glede som et 
resultat. Livet er ikke rettferdig, men 
ved å tilgi og legge av skuffelser og 
urettferdighet, kan vi leve et helt liv 
uten sympati og antipati for andre.
Det er mange vitnesbyrd fra men-
nesker som har lagt av seg offerrol-
len og tilgitt overgrep og misbruk 
uten å akseptere eller bagatellisere 
det de har opplevd. Gjennom en for-
soningsprosess har de blitt gjenreist 
som hele mennesker og kan møte 
andre med tillit og trygghet.

4. Si det du mener og men det 
du sier. Vær oppmerksom på 
hykleri18. Det er lett å bli en som 
skal tilfredsstille andre framfor å 
stå for sannheten. Øyentjeneri er 
ikke kjærlighet eller hensynsfullt. 
Gudsfrykt gir oss å stå for det som 
er rett, og vi må si sannheten på en 
måte som gjør at folk kan ta imot.
Det å reise seg å si sin mening når 
alle er enige om det motsatte, krever 
mot. Men det er det eneste alternati-
vet for å bevare selvrespekten over 
tid.

5. Bygg tillit til andre mennes-
ker. Tillit er et annet ord for tro, 
det vil si at det er naturlig for oss. 
Det betyr at vi ikke lar dårlige erfa-
ringer hindre oss i å møte andre 
med tillit, men at vi tar skritt i å 
stole på andre. Tillit krever tid, og 
vi trenger å legge av travelhet og 
stress for å oppleve tillit til andre. 
Når vi møter barn, er dette tydelig. 
Noen får god kontakt med barn 
fordi de tar bryet med å bøye seg 
ned, lytte til dem, og gi respons til 
det de sier. 

6. Vær sårbar og gjennomsiktig. 
Vi er kalt til å gi vårt liv til andre19. 
Det betyr at vi må ut av komfortso-
nen, og være villig til å bli avvist og 
misforstått. Vi må legge av fasade-
livet, og leve med at ikke alle liker 
oss. Tren på å bli reell i møte med 
andre mennesker. Vis dine følelser 
for andre, og fortell om dine drøm-
mer. Del seirer og nederlag, la folk 
få oppleve å stå med deg i kamper, 
og slipp på denne måten folk inn i 
livet ditt. Vær klar på hva du for-
venter av andre og hva folk kan for-
vente av deg. Alt dette skaper tryg-
ge og gode relasjoner mellom oss. 
Mange har erfart hvordan samarbeid 
og trivsel har kommet, gjennom at 
folk har gjennomgått kriser i livet, 
slik at de har lagt av den perfekte 
fasaden og vist sitt sanne jeg. Jeg 
stod helt fast i en veiledningssitua-
sjon i et ekteskap helt til mannen i 
huset havnet på sykehuset med en 
alvorlig infeksjon. For første gang 
i sitt liv, opplevde han følelser som 
han ikke var herre over. Etter at han 
kom frisk hjem igjen, var det mulig 
å snakke med ham om følelser, og de 
møttes som likeverdige mennesker 
igjen.
 
7. Vær en lytter20. Vi snakker 200-
300 ord i minuttet, men kan tenke 
gjennom opptil 600 ord. Derfor tren-
ger vi å trene oss på å lytte for ikke å 
bli distrahert og mangle fokus i sam-
talen med mennesker. Blikkontakt 
og kroppsspråk betyr mye. Det å 
gi en god respons til det som blir 

Vi trenger å vise denne 
kjærligheten i praksis. 
Her får du noen prak-
tiske tips til hvordan 
du kan gi kjærlighet til 
andre. 
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Ut fra våre evner kan praktisk hjelp vise 
konkret kjærlighet til andre. En bagatell 
for deg, kan være et mirakel for andre.

sagt holder samtalen gående. Teleios 
kurset ”Størst er kjærligheten” anbe-
fales for de som vil lære mer om 
dette.

8. Gi gaver. Gaver er for mange 
et viktig kjærlighetsspråk. Gaver er 
ikke lønn, men uttrykk for at folk 
bryr seg. Små oppmerksomheter har 
ofte stor effekt, særlig når en gir 
gaver til folk som få andre tenker på.
Jeg glemmer aldri hvordan jeg opp-
levde kjærlighet da jeg som fattig 
student fikk bibelleksikon og andre 
oppslagbøker av en i menigheten 
som visste at jeg likte å studere Guds 
ord.

9. Gi penger21. Penger er en kon-
kret og praktisk måte å formidle 
kjærlighet på. Det gjelder både i 
nærmiljøet og i et globalt perspektiv. 
I vår kultur der materialismen står så 
sterkt, trenger vi å leve i en motsatt 
ånd der vi med glede gir penger til 
andre både systematisk (fast givertje-

neste) og ved å lytte og se etter behov. 
Gud reiser opp mennesker som gir 
penger til rette folk til rette tid og 
som skaper fantastiske ringvirknin-
ger. De er sjelden i søkelyset, men 
formidler praktisk kjærlighet fra 
Gud. Noen venner av oss krasjet 
bilen uten at den var kaskoforsikret. 
Med lang veg til jobb og små barn, 
skapte dette en praktisk floke som 
en søkte mange løsninger på. Ved 
hjelp av mange venner gikk det 
rundt noen dager. 14 dager etterpå 
fikk de en penger nok til bil fra noen 
venner som de ikke hadde truffet 
på et par år. De hadde arvet fra en 
fjern slektning uten barn, og hadde 
blitt minnet om å velsigne denne 
billøse familien. Etterpå fikk de rede 
på hvor god timingen var.               

10. Gi praktisk hjelp22. Ut fra våre 
evner kan praktisk hjelp vise kon-
kret kjærlighet til andre. En bagatell 
for deg, kan være et mirakel for 
andre. Dugnad er et viktig bidrag 

fra Norge til Guds menighet. Det å 
se praktiske behov som en kan fylle 
er en viktig gudstjeneste for Gud.
Vi har nettopp flyttet til Trondheim 
etter 21 fantastiske år i Vesterålen. 
Det å erfare praktisk hjelp i flyt-
teprosessen, sparte oss for masse 
arbeid og tid. For oss viste det prak-
tisk kjærlighet på sitt beste i den 
situasjonen.

11. Le sammen. Humor står nært 
kjærligheten. Humor bryter ned 
spenninger og åpner opp mennes-
ker. Det å le av seg selv og egne 
svakheter viser tro til Gud. Rette 
historien bryter isen og samler folk 
på en effektiv måte.  

12. Spis sammen. Gud liker fest, 
feiring og gode måltider. Guds pakt 
med Israel ble inngått med et mål-
tid23. Jesu første under ble gjort i et 
bryllup24, og verdens avslutning blir 
en stor bryllupsfest i himmelen25. 
Kjøkkenet har igjen fått en heders-
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15 Matt.19,19
16 Matt.5,43-47
17 Matt.6,14-15 + 18,21, Efes.4,32
18 Gal.2,11-14, Ef.6,6
19 1 Joh.3,16
20 Jak.1,19
21 Jak.2,1- , 1 Joh.3,17, 2 Kor.8,14
22 Rom.12,20, 1 joh.3,18
23 2 Mos.24,11
24 Joh.2,1-11
25 Joh.åp.19,9 
26 Rom.12,13, Hebr.13,2

Gjennom et folk som 
gir videre den nåden 
og rausheten de selv 
har opplevd fra Gud, 
vil folks innerste behov 
bli møtt: det å få møte 
Gud og oppleve å 
komme hjem.

plass i vår kultur, nye hus bygges 
med romslige og velutstyrte kjøk-
ken. Fellesskapet over et godt mål-
tid, skaper en tilhørighet og inklu-
dering. Jeg husker godt mitt før-
ste besøk i Murmansk (Russland) 
i 1991. Husene, gatene og folket 
virket kalde og grå, men da vi ble 
invitert inn til en familie til et måltid, 
ble hele inntrykket og stemningen 
snudd.

13. Vær gjestfri26. Det å åpne hei-
men sin for andre skaper fellesskap, 
varme og vennskap. Det skapes en 
atmosfære der vi naturlig gir og 
tar imot. Heimen vår er et sted for 
kvile både for oss og for besøkende. 
Hjemme ser folk vårt sanne jeg, og 
folk får del i livet vårt på en natur-
lig måte. Der viser vi både våre 
sterke og svake sider, og det gir 
mennesker en anledning til å berike 
våre liv ved det de ser og gir til 
oss. Vi trenger å bygge ned den 
store private sfæren rundt kjernefa-
milien som er så vanlig i vår kultur. 
På en konferanse for kristne ledere, 
kom jeg i prat med en ungdomspas-
tor, som hadde vokst opp med en 
kristen familie i nabolaget. Han 
hadde mye trøbbel på hjemmebane, 
og opplevde gjestfriheten deres som 
en oase i ørkenen. Mang en ”nabo-
kjerring” har spart det offentlige 
barnevernet for store beløp gjennom 
årene fordi de var hjemme og viste 
gjestfrihet til folk i nabolaget. 

14. Fysisk kontakt. Alle trenger 
berøring, og familier som har mye 

fysisk kontakt har ofte færre kon-
flikter enn andre. I ekteskapet fyller 
vi opp den fysiske beholderen ved 
å være nær og ha fysisk kontakt. 
Det å berøre hverandre er å kom-
munisere med hverandre. Her er det 
viktig å være oppmerksom på kul-
turforskjeller og forholdet til motsatt 
kjønn. Vi må ikke tråkke over de 
naturlige grensene.
 Kjærlighet er et av de mest bruk-
te ordene i språket vårt. Gjennom et 
folk som gir videre den nåden og 
rausheten de selv har opplevd fra 
Gud, vil folks innerste behov bli 
møtt: det å få møte Gud og oppleve 
å komme hjem. Det er bare å bruke 
de mange kjærlighetsspråkene Gud 
har gitt oss. Det fungerer, bare å se 
på deg selv.

TERJE DAHLE 
td@krinet.no

1 1 Joh.3,16
2 Matt.10,39
3 1 Joh.4,19-21
4 Joh.13,34-35
5 1 Joh.4,16
6 Matt.25,31-46
7 Rom.14,17
8 Joh.4,7-26
9 Matt.18,22, Efes.2,8-9
10 Joh.15,26 + 16,,13
11 Joh.14,15 + 1 Joh.5,3
12 Joh.3,21
13 Rom.5,1-5
14 Joh.7,37-38
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Det var en gang to menn som 
fikk i oppdrag av kongen å 
bygge ham et hus. Selv skulle 
han reise utenlands en stund 
men det huset kongen likte 
best når han kom tilbake, 
skulle bli hans bolig. Begge 
mennene fikk velge seg tolv 
menn til å hjelpe seg.

Den ene mannen som het Ego, tenk-
te med seg selv at her var det best 
å skynde seg. Han samlet sammen 
tolv menn og delte ut oppgaver. 
Noen satte han til å hogge trær, 
noen til å gjøre dem om til planker 
og noen til å bære takstein. Alle tolv 

fikk hver sin oppgave. Så laget han 
en tegning av hvordan huset skulle 
se ut og fikk satt mennene i gang 
med å bygge. Det var bare Ego som 
kjente tegningene, så de tolv men-
nene visste ikke riktig hva de bygde. 
I blant hendte det at en av dem kom 
til han og spurte hva de holdt på 
med, men Ego hadde aldri tid til å 
forklare. 
- Du oppdager det når det er ferdig, 
sa han. - Bare gjør jobben din, du.

Huset begynte snart å ta form, og 
det ble det største og fineste huset 
som noen gang var blitt bygget i det 
landet.
- Nå må jeg passe på så det vil 
holde seg fint til kongen kommer, 

tenkte Ego. Så han kjøpte den beste 
malingen og passet på å gå runder 
hver dag for å se at alt stod bra til 
med huset sitt. Mennene han hadde 
fått til rådighet spurte om de skulle 
hjelpe til, men Ego sa nei. Han ville 
selv sørge for at huset ble tatt godt 
vare på.
Så ble det til at de tolv forlot både 
han og huset. Ego var ikke så lei for 
det. Huset var jo ferdig, og det var i 
alle fall det fineste huset som hadde 
blitt bygget! Nå gjaldt det bare å 
passe på det til kongen kom tilbake.

Den andre mannen het Gividere. 
Han hadde en helt annen taktikk 
enn Ego. Han samlet også sammen 
tolv menn, men isteden for å begyn-

Gi det videre
– en lignelse
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ne arbeidet med det samme, brukte 
han tid på å bli kjent med dem. Han 
fortalte historier om kongen, om 
hvor god han var og hvor fint det 
var å stå i hans tjeneste. Mennene 
ble glade i denne kongen og de 
ble glade i Gividere. Etter en stund 
begynte Gividere å snakke om huset 
som kongen gjerne ville at han skul-
le bygge. Han viste de tegningene til 
hvordan det skulle se ut og mennene 
ble raskt ivrige. Dette skulle de få 
til! Så begynte de å bygge. Mennene 
gikk løs på arbeidet med liv og lyst. 
Gividere viste dem alt som skulle 
gjøres, lærte dem opp i alt det han 
selv kunne. Han brukte mye tid med 
dem. Og langsomt begynte huset å 
ta form.

Så hendte det at både Ego og 
Gividere begge døde.

Egos hus var ferdig og alle men-
neskene i byen kom og roste han 
i begravelsen. Han hadde fullført 
sitt livsverk. Huset stod ferdig. Han 
hadde lykkes. 

Men så varte det og rakk før kongen 
kom hjem. Og det var ingen til å 
passe på med vedlikehold og oppus-
sing. Årene gikk. Det var ingen som 
husket på huset og langsomt forfalt 
det. Treverket råtnet og taksteinen 
falt ned til det til slutt bare var en 
ruinhaug igjen.

I Givideres begravelse var det bare 
tolv mennesker. Huset var slett ikke 
ferdig. Det var bare så vidt påbe-
gynt. Det så ut som om Gividere 
hadde mislykkes. 

Men dagen etter begravelsen var 
de tolv igjen samlet, og de fortsatte 
arbeidet. 
- Kanskje vi skulle få med oss noen 
flere til å hjelpe, sa de til hverandre.  
Og som sagt så gjort. De tolv inviter-
te med seg hver sin venn og fortalte 
dem først om kongen og så om huset 
som skulle bygges. Vennene ble også 
glade i denne kongen de fikk høre 
om og ble grepet av den samme 

iver for huset hans. Ikke bare det, de 
tok også med seg sine venner igjen. 
Til slutt holdt hele byen på med å 
bygge huset. Det ble stadig større 
og finere.

Mange år gikk, og endelig en dag 
kom kongen igjen.
- Hvor er mine tjenere Ego og 
Gividere? spurte han menneskene 
i byen.
- Å, de døde for lenge siden, svarte 
de.
- Hvor er da husene som de skulle 
bygge?
Alle visste hvor Givideres hus var, 
men det var ingen som kjente til 
Egos. Til slutt var det en som kom 
på at han hadde sett noe som lignet 
på et hus ute i skogen, som kanskje 
kunne være hans, men det var ikke 
mye igjen av det.
- Så før meg til Givideres hus, sa 
kongen. 

Det hadde gått rykter om at kon-
gen hadde kommet, så huset stod 
nå pyntet og gjort i stand til fest. 
Det var det største huset noensinne 
og så vakkert at ingen hadde sett 
noe lignende. Kongen ble tatt imot 
med jubelrop og sang og gleden var 
svært stor, for alle som hadde vært 
med å bygge fikk nå endelig selv se 
kongen.

Slik gikk det til at kongen ikke bare 
fikk et hus, men også et folk som 
elsket ham. Og slik lyktes Gividere 
med å bygge et hus kongen verdig, 
fordi han ga videre det han selv 
hadde mottatt.

Dette var og er Kongens visjon. Den 
er nå også blitt min.

ANNA AANDERAA
folk@krinet.no
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Gud er veldig raus og sjene-
røs. Han strør rundt seg av 
gode ting og velsigninger til 
alle mennesker, både rett-
ferdige og urettferdige. Når 
vi tar Gud til vårt forbilde vil 
vi oppleve hvor frigjørende 
det er å leve og gi på hans 
måte. Jeg håper at du gjen-
nom dette bladet vil oppdage 
mer av gleden ved å gi!

Oppdag gleden ved å gi!
Loven om å så og høste er universell 
og gjelder på alle områder i livet 
og Jesus demonstrerte det for oss 
gjennom sitt liv. Han brukte også 
mye av sin tid til å undervise om 
penger og forhold til materielle ting. 
Han gjorde det for å hjelpe folk fri 
fra den materialistiske trelldommen, 
og sette dem fri fra slaveriet under 
havesyke og misunning. Han ville 
gi sine disipler et frigjørende syn på 
livet, pengene og arbeidet for livets 
opphold, så de kunne leve bekym-
ringsløst.
 Det går som en rød tråd gjen-
nom hele Jesu undervisning at han 
ville hjelpe mennesker til å oppdage 
glede ved å gi. For vi husker de ord 
Jesus sjøl sa:
Det er en større lykke å gi enn å få. (Ap.
gj.20.35). Jesus sier dette av egen 
erfaring. Hele sitt liv gav han av seg 
sjøl og tilslutt gav han sitt eget liv 
for andre ved å dø for alles synder. 
Det var hans natur å gi, for han var 
avglansen av Guds vesen.

Ha Gud som forbilde
Hele universet vitner om Guds 
sjenerøsitet. Alt han har skapt 
viser at han er raus og storsinnet. 
Mangfoldigheten i naturen, over-
floden av blomstrer, vrimmelen av 
stjerner sier oss at Gud er en sjenerøs 

giver. Han lar sola skinne på rettfer-
dige og urettferdige på samme måte 
som regnet faller på alle mennesker. 
Han gjør ikke forskjell på folk, men 
åpner sin hånd og metter alt som 
lever med det som godt er. 
"for Gud gir til alle, villig og uten 
bebreidelser." (Jak.1,5)
 "All god gave og all fullkommen 
gave kommer ovenfra, fra lysenes Far" 
(Jak.1,17)

Gud gir til alle! Det er hans natur 
å gi fordi Gud er kjærlighet. For så 
høyt har Gud elska verden at han 
gav sin Sønn, Jesus Kristus for å fri 
oss fra fortapelsen (Joh.3,16). Derfor 
sier Guds ord:

Han som ikke sparte sin egen Sønn, men 
gav ham for oss alle, kan han gjøre noe 
annet enn å gi oss alle ting sammen med 
ham? (Rom.8,32)
 Ha Gud som forbilde, dere som er 
hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik 
som også Jesus Kristus elsket oss og gav 
seg selv for oss som en offergave, et vel-
luktende offer for Gud.  (Ef.5,1-2)

Rett perspektiv - 
rett prioritering
Det er så viktig at vi har et kristent 
syn på livet, for da vil vi se alt i 
rett perspektiv. Mennesker som ikke 
kjenner Gud, søker sin trygghet i 
rikdom og velstand. De stoler bare 
på seg sjøl og det de kan produsere. 
De tror at de råder over sitt eget liv 
og eier alt de tjener sjøl. De ser seg 
sjøl som sjølstendige og uavhengige, 
og noe av det største er å kunne ete 
og drikke og nyte livet. Jesus viser 
hvor ufornuftig et slikt syn på livet 
er: Pass dere for pengebegjær! For det er 
ikke det en eier, som gir livet, sjøl om en 
har overflod.

Lev sjenerøst
– Ha Gud som forbilde

Gud gir til alle! Det er 
hans natur å gi fordi 
Gud er kjærlighet.
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Og han fortalte dem en lignelse: Det 
var en gang en rik mann. Jorden hans 
hadde båret godt, og han tenkte: Hva 
skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til 
avlingen min.  Jo, nå vet jeg det: Jeg 
river ned låvene og bygger dem større, 
og der samler jeg kornet og alt jeg ellers 
eier.  Så vil jeg si til meg sjøl: Nå har du 
mye godt liggende for mange år. Slå deg 
til ro, spis, drikk og vær glad!  Men Gud 
sa til ham: Uforstandige menneske! I 
natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal så 
ha det du har samla?  Slik går det med 
den som samler skatter til seg sjøl og 
ikke er rik i Gud (Luk.12,15-21)

Det er ikke det en eier som gir livet! 
Fattig er den som ikke er rik i Gud! 
Ufornuftig og korttenkt er det livs-
syn hvor Gud ikke kommer på før-
steplass! Et rett perspektiv på livet 
vil gi oss en rett prioritering!

Hva tenker du?
Hvordan vet du at Gud 
er sjenerøs?
Hvordan viser du sjenerøsitet?

Alt kommer fra Gud – 
alt tilhører Gud!
Det kristne perspektivet på livet er 
at Gud er livets opphav og kilde. Alt 
kommer fra ham, alt tilhører ham. 
Derfor gir vi Gud æren for alle vel-
signinger i livet. Han holder liv i oss 
hver eneste dag. Livet er en gave fra 
Gud. Hver dag gir han oss ny nåde, 
nye muligheter og nye velsigninger. 
Alt vi har og er kommer fra Gud 
og skulle gjøre oss både ydmyke og 
takknemlige.
Hva har du som du ikke har fått? Og har 
du fått noe, hvorfor skryter du, som om 
du ikke hadde fått det?  (1.Kor.4,7)
Jorden og det som fyller den, verden og 
de som bor i den, alt hører Herren til. 
(Sal.24,1)
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i 
Guds bilde skapte han det, til mann og 
kvinne skapte han dem. Og Gud vel-
signa dem (1.Mos.1,27-28)

Sølvet er mitt, og gullet er mitt, 
lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud. 
(Hag.2,8)

Gud gir kraft til å vinne rikdom!
Et kristent syn på livet innebærer at 
vi gir Gud æren for alle velsigninger 
i livet. Når vi med hardt arbeid og 
stor innsats har tjent penger til livets 
opphold og lykkes i våre investe-
ringer, takker vi Gud. Det er hans 
velsigning som gjør rik (Ord.10,22). 
Det finnes mange løfter i Guds ord 

til dem som er flittige og like mange 
advarsler til de late.
 Derfor skal du ikke tenke med 
deg sjøl at det er din egen kraft og 
din sterke hånd som har skaffet deg 
denne rikdommen. Nei, kom i hu at 
det er Herren din Gud som gir deg 
kraft til å vinne rikdom. (5.Mos.8,
17-18)
 Rikdom og ære kommer fra deg, og 
du rår over alle ting. I din hånd er kraft 
og styrke. Alt har du makt til å gjøre 
stort og sterkt. .. For hvem er vel jeg, og 
hva er mitt folk? Skulle vi være i stand 
til å gi slike frivillige gaver? Nei, alt 
kommer fra deg; vi gir det vi har fått av 
deg. (1.Krøn.29,12,14)

Hva tenker du?
Lag ei liste over 15 ting  som 
Herren har velsigna deg med!

Et forvalteroppdrag
Siden alt vi har kommer fra Gud, er 
vi alle forvaltere av Guds eiendom! 
Det kreves troskap av forvaltere. 
Jesus underviste faktisk en hel del 
om å forvalte penger på rett måte. 
Pengene vi tjener representerer livet 
vårt, derfor er det så viktig at vi bru-
ker dem rett.

Helt fra begynnelsen da Gud skapte 
menneskene, gjorde han dem til sine 
tjenere og forvaltere. Menneskene 
fikk i oppdrag å regjere, verne, dyrke 
og videreutvikle jorden i samsvar 
med Guds plan. Menneskene ble 
satt til å representere Gud og ivareta 
hans interesser, ved å styre på hans 
vegne og forvalte alt det skapte til 
hans ære. Dessverre har mennes-
kene vært dårlige forvaltere av Guds 
eiendom, men det har likevel ikke 
endret Guds plan.

 Jesus gjorde det i sin undervis-
ning veldig klart at Gud fremdeles 
ønsker å arbeide gjennom mennes-
ker. Vi har også i dag et forvalteran-
svar for våre evner og alt som tilhø-
rer oss. Jesus fortalte lignelser for å 
understreke vårt forvalteransvar (se 
Matt.25.14-30; Luk.19.12-27).
 Noen tjenere fikk utdelt talenter 
eller pund til å drive handel med. 
Etter en tid kom sjefen tilbake for å 
holde regnskap med tjenerne sine. 
Han ville vite hvordan de hadde 
forvaltet pengene. En av tjenerne 
hadde gjemt pengene han hadde fått 
å forvalte og gav tilbake nøyaktig det 
han hadde fått. Dette mislikte sjefen 
hans veldig, for han burde i det 
minste fått rente for pengene sine. 
De andre tjenerne hadde vært gode 
forvaltere og kunne gi sjefen tilbake 
dobbelt så mye som de hadde fått 
utdelt. Derfor fikk de høre rosende 
ord:
 Det er bra, du gode og tro tjener. 
Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg 
over mye. Kom inn til gleden hos din 
herre! (Matt.25,21)

ERLING THU
et@krinet.no

Livet er en gave fra Gud. Hver dag gir han oss 
ny nåde, nye muligheter og nye velsigninger. Alt 
vi har og er kommer fra Gud og skulle 
gjøre oss både ydmyke og takknemlige.

Fra boken; Finn din plass 4: Lev velsigna
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”For intet har dere fått det, 
for intet skal dere gi det” 
(Matt 10,8)

Vi som har smakt av Guds 
godhet, Guds nåde, Guds 
evige kjærlighet - vi som har 

smakt av det evige livet – hvordan 
kan vi holde det for oss selv?

Jeg har i perioder jobbet med salg av 
norsk tradisjonsmat. Mye av jobben 
går med på å dele ut smaksprøver 
av denne gode norske kraftkosten. 
I mitt virke møter jeg på folk som 
enten ikke noensinne har smakt noe 
lignende, eller folk som er fulle av 
forhåndsbestemte meninger om 
hvordan våre produkter smaker, 
uten noensinne faktisk ha prøvd. 
Noen er veldig positive – noen ten-
ker bare nei-takk – det der blir alt 
for dyrt uansett. Men jeg har stor 
tro på våre produkter og skammer 
meg ikke, så jeg gir ut med et smil 
og løper nesten etter folk, roper etter 
dem, formaner dem til å smake: ”Du 
kommer garantert ikke til å bli skuf-
fet – dette er skikkelige saker!” Jeg 
vet av erfaring at en meget høy pro-
sent av de som får en smakebit vil 
enten kjøpe noe med en gang – eller 
komme tilbake senere. 

Da jeg for første gang ble med i en 
cellegruppe møtte jeg noen mennes-
ker som ikke var ulik meg på mat-
markedet. De delte villig ut smaks-
prøver av Guds godhet – kjærlighet 
– Guds Ord. Før jeg kjente Gud per-
sonlig var disse kristne det jeg så av 
Gud. Det de demonstrerte viste meg 
noe om hvem Gud var! Menigheten 
er jo faktisk Guds utstillingsvindu. 
(Ef.3:10)
 Nå som jeg selv kjenner Gud, 
har jeg fått del i oppdraget fra ham 
og sammen kan vi frimodig og med 

iver dele ut smaksprøver av Ham. 
Vi trenger heller ikke sjekke på for-
hånd, som jeg må gjøre med maten 
jeg deler ut, om vi har nok varer til å 
svare etterspørselen – vi vet at Gud 
har mer enn nok til ALLE som vil. 
Invitasjonen fra Gud går ut til alle: 
Kjenn, smak og se at Gud er God! 
(Sal 34, Sal 100, 3)

Det beste vi kan gi ut er evange-
liet. Vi har fått frelsen – og vi kan gi 
videre Guds kraft til frelse - nemlig 
evangeliet (Rom 1:16). Gud vil nå 
de rundt oss gjennom meg og deg. 
Jesus sier: ”For intet har dere fått 
det, for intet skal dere gi det” (Matt 
10, 8)

MARIA GRØNNER
folk@krinet.no

For intet har dere fått det…

Det de demonstrerte 
viste meg noe om hvem 
Gud var! Menigheten 
er jo faktisk Guds utstil-
lingsvindu. 
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Jesus underviste disiplene 
sine i å være trofaste forval-
tere av både egne og andres 
penger. Han gjorde faktisk 
vårt forhold til penger til en 
prøve på vår karakter og sa at 
om vi sviktet her ville vi ikke 
få del i den virkelige rikdom-
men som er åndelig.

Jeg sier dere: Bruk pengene, som 
det hefter så mye urett ved, til 
å vinne dere venner som kan  

   ta imot dere i de evige boliger når 
pengene tar slutt.  Den som er tro i 
smått, er også tro i stort, og den som 
er uredelig i smått, er også uredelig 
i stort.  Om dere ikke er tro når det 
gjelder pengene, som det hefter urett 
ved, hvem vil da betro dere de virke-
lige verdier?  Og dersom dere ikke 
viser troskap med det som hører 
andre til, hvem vil da gi dere noe til 
eget eie? (Luk.16,9-12)

Pengene vi tjener representerer 
vårt liv
Gjennom arbeid tjener vi penger og 
samler oss eiendom. Vi bruker de 
evner og krefter vi har til å skape 
velstand for oss sjøl, vår familie og 
hele samfunnet. Penger og eiendom 
er et resultat av vår innsats i livet og 
representerer livet.
 Vår overgivelse til Herren vil 
alltid vise seg i vår overgivelse av de 
materielle godene vi har til Herren. 
Hvordan vi bruker pengene våre og 
de eiendeler vi råder over, viser hvil-
ken plass Jesus har i livet vårt. Vi kan 
også si at vår flid og iver i arbeidet 
viser vår hengivelse til Jesus. Siden 
han har gitt oss livet og verdsatt oss 
så høyt at han var villig å dø for oss, 
ønsker vi å gjøre maksimalt bruk av 
alt han har gitt oss til hans ære.

Fattig blir den som er lat i sitt arbeid, 
men flittige hender gjør rik. (Ord.10,4)
 
For vi gav dere dette påbud da vi var 
hos dere: Den som ikke vil arbeide, skal 
heller ikke spise.  Vi hører nemlig at 
noen hos dere fører et uordentlig liv, de 
passer ikke sitt arbeid, men driver med 
unyttige ting.  Slike brødre pålegger og 
formaner vi i Herren Jesu Kristi navn at 
de skal arbeide i stillhet og tjene sitt eget 
brød. (2.Tess.3,10-12)
 
Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide 
og gjøre noe nyttig med hendene sine, så 
han kan ha noe å gi til dem som trenger 
det. (Ef.4,28)

En kristen er en god og flittig arbei-
der, han er ikke en øyentjener som 
bare vil gjøre mennesker til lags, 
men en som villig og ærlig gjør sitt 
arbeid for Herren Jesus Kristus. En 
kristen er en som har en større moti-
vasjon for sitt arbeid enn å forsørge 
seg sjøl og sin familie. En kristen 
arbeider også for å ære Jesus og for å 
ha noe å gi til dem som trenger hjelp. 
John Wesley skal ha sagt: ”Tjen så 
mye penger du kan. Bruk så lite som 
råd på deg sjøl. Gi så mye som mulig 
til Guds rikes utbredelse!”

Hva tenker du?
Hvilke materielle goder har du 
fått å forvalte?

Gode forvaltere

Hvordan vi bruker pengene våre og de 
eiendommer vi råder over, viser hvilken 
plass Jesus har i livet vårt.
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Jesus satte fingeren på det ømme 
punkt i livet hans for å hjelpe ham 
fri. Dessverre satt han så fast i pen-
gene at han ikke fulgte Jesus, men 
valgte å ha pengene som herre.

Bibelen forteller om en annen mann 
som møtte Jesus og som reagerte 
annerledes. Det var Sakkeus, tolle-
ren som hadde bedratt mange men-
nesker og vunnet rikdom på urett 
vis. Da han fikk et rett forhold til 
Jesus fikk han også et rett forhold 
til penger:
Sakkeus stod fram og sa til Herren: 
”Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil 
jeg gi til de fattige, og har jeg presset 
penger av noen, skal han få firedobbelt 
igjen.” Da sa Jesus: ”I dag er frelse 
kommet til dette hus. For også han er en 
Abrahams sønn, (Luk.19,8-9)

Den som vil følge Jesus kan ikke 
være styrt av penger, han kan ikke 
ha pengene som sin avgud. Jesus 
krever at vi sier nei til oss sjøl og sier 
fra oss den endelige råderetten over 
alt vi eier, slik at Jesus er vår Herre 
også i pengesaker!
Den som ikke bærer sitt kors og følger 
etter meg, kan ikke være min disippel. 
(Luk.14,27)
Således kan ingen av dere være min 
disippel uten at han oppgir alt han eier. 
(Luk.14,33)

Kjærlighet til penger er en rot 
til all slags vondt!
Penger er farlige fordi det er så 
lett å bli glad i dem og dyrke dem. 
Pengebegjær gjør mennesker blinde 
for de virkelige verdier og fører 

Jesus sier at der skatten vår er, vil hjertet også 
være og derfor formaner han oss til å samle oss 
skatter i himmelen og ikke på jorda.

Pengene må ikke bli en avgud
Materialismen og penger er kan-
skje den største avguden i vårt land 
slik som det også var på Jesu tid. 
Materialismen hindrer oss i å være 
skikkelige disipler som følger Jesus 
og lærer av ham. Å styre eller å bli 
styrt, - det er det, det handler om!
Fordi penger og de materielle ting 
er så nødvendige for menneskers 
liv på denne jorden, er det lett å bli 
styrt av penger og få et galt forhold 
til våre eiendeler. De som er rike 
har lett for å bli stolte av sin rikdom 
(1.Joh.2,16) og ser ikke sitt behov for 
Gud (Mark.10,23-27). De fattige kan 
også lett bli et bytte for havesyke 
og misunning. Gjerrighet og grådig-
het kan forsure livet for alle. Derfor 
gir Jesus oss klar undervisning om 
hva vi må unngå i vårt forhold til 
penger.

Pengene må ikke bli herre eller 
avgud i livet vårt!
Jesus sier at der skatten vår er, vil 
hjertet også være og derfor formaner 
han oss til å samle oss skatter i him-
melen og ikke på jorda (Matt.6,19-
21). Vi må velge hvilken herre vi vil 
tjene:
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)
 Jesus var veldig radikal med 
mennesker som satt fast i penger slik 
den rike unge mannen gjorde. Jesus 
fikk ham kjær og ønska å berge ham 
ut av materialismens kvelende favn-
tak og sa til han:
Vil du være helhjertet, gå da bort og selg 
det du eier, og gi alt til de fattige. Da 
skal du få en skatt i himmelen. Kom så 
og følg meg!  Men da den unge mannen 
hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han 
var svært rik. (Matt.19,21-22)

Jesus krevde ikke at alle som ville 
være hans disipler måtte selge alt 
de eier og gi til de fattige, men den 
unge mannen var bundet av sin 
rikdom og rikdommen hans hindra 
ham i å være helhjertet for Gud. 
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til synd og umoral. Noen mennes-
ker gjør hva som helst for penger, 
kjærlighet til penger er deres eneste 
drivkraft.
De som vil bli rike, faller i fristelser og 
snarer og gripes av mange slags tåpelige 
og skadelige begjær, som styrter mennes-
ker ned i undergang og fortapelse.  For 
kjærlighet til penger er en rot til alt 
ondt. Drevet av pengebegjær er mange 
ført vill og er kommet bort fra troen, og 
har påført seg sjøl mange lidelser.  Men 
du, Guds mann, hold deg borte fra alt 
dette og jag etter rettferdighet, guds-
frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og 
tålsomhet. (1.Tim.6,9-11)

Pengene kan kvele det  
åndelige livet
I sin lignelse om såmannen sier 
Jesus at menneskers hjerter kan 
være uimottakelige for Guds ord 
og de evige sannheter fordi en har 
et galt forhold til penger. Jesus viser 
oss at dette gjelder både fattige og 
rike. Dette livs bekymringer som de 
fattige har, kveler det åndelige livet, 
men den svikefulle rikdommen til 
de rike har den samme virkning!
Den som ble sådd blant tornebusker, 
er en som hører ordet, men dette livs 
bekymringer og rikdommens bedrag 
kveler ordet, så det ikke bærer frukt.
(Matt.13,22)

Det er tydelig at de kristne i Laodikea 
var fanga i materialismens garn. De 
var rike og hadde overflod og dette 
gjorde dem lunkne i deres tro. På 
grunn av denne lunkenhet sto de i 
fare for å bli fullstendig forkasta av 
Herren:
Men du er lunken, ikke kald og ikke 
varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av 
min munn. ”Jeg er rik,” sier du, ” jeg 
har overflod og mangler ingen ting.” 
Men du vet ikke at nettopp du er elen-
dig og ynkelig, blind, fattig og naken. 
(Åp.3,16-17)

Derfor kommer formaningen til oss 
igjen: Vær ikke glad i penger, men 
vær tilfreds med det dere har.
 For Gud har sagt: Jeg slipper deg 
ikke og svikter deg ikke. Derfor kan vi 

tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg 
frykter ikke. Hva kan da et menneske 
gjøre meg? (Hebr.13,5-6)

Hva tenker du?
Har du noen gang vært styrt 
av penger, i så fall, hvordan?
Hvilket oppgjør har du tatt 
med en materialistisk livsstil 
etter du kom til tro?

La pengene være din tjener
Jesus forklarte av penger er farlige, 
fordi de kan kvele det åndelige livet 
hos mange mennesker. Derfor må vi 
som kristne være på offensiven og 
heller bruke pengene som en tjener 
for Guds rike. Du trenger ikke ha 
mye penger for å være opptatt av 
dem på gale måte eller bruke dem 
som din tjener. 
Det er galt av oss å være styrt av 
penger, men det er vidunderlig å ha 
penger å styre. Penger kan være til 
stor velsigning om vi gjør dem til 
våre tjenere.

Velsigning for deg og din familie
Når Gud lar en mann få rikdom og 
gods og gir ham lov til å nyte det, så 
han kan ta sin del og glede seg midt 
i sitt strev, da er dette en gave fra 
Gud. (For.5,18)
 Gi derfor akt på budene i denne 
pakten, og lev etter dem. Da skal 
dere ha lykke med dere i alt dere gjør. 
(5.Mos.29,9)
For Herren vår Gud er sol og skjold; 
Herren gir nåde og ære. Den som er 
redelig i sin ferd, nekter han ikke noe 
godt. (Sal.84,12)
 Herren skal by sin velsigning være 
med deg i din matbod og i alt ditt arbeid. 
Herren din Gud vil velsigne deg i det 
landet han gir deg. (5.Mos.28,8)

Herren skal gi deg rikelig av det som 
godt er, både barn og avkom i buskapen 
og grøde på marken, på den jorden 
Herren med ed lovte dine fedre at han 
ville gi deg.  Herren skal åpne for deg 
sitt velfylte forrådskammer, himmelen, 

og gi landet regn i rette tid og velsigne 
alt du gjør med dine hender. Du skal låne 
ut til mange folkeslag, men sjøl trenger 
du ikke å låne. (5.Mos.28,11-12)

Velsigning for andre mennesker
Jeg sier dere: Bruk pengene, som det 
hefter så mye urett ved, til å vinne 
dere venner, som kan ta imot dere i de 
evige boliger når pengene tar slutt. 
(Luk.16,9)

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.  På 
den måten samler de seg en skatt og leg-
ger en god grunnvoll for den kommende 
tid, slik at de kan gripe det virkelige liv. 
(1.Tim.6,17-19)

Dere skal sette deres ære i å føre et 
stillferdig liv, passe deres egne plikter 
og arbeide med hendene, slik vi har 
pålagt dere.  Da kan dere leve som det 
sømmer seg i forholdet til dem som står 
utenfor, og ikke trenge hjelp av noen. 
(1.Tess.4,11-12)

Tyven skal ikke lenger stjele, men arbeide 
og gjøre noe nyttig med hendene sine, så 
han kan ha noe å gi til dem som trenger 
det. (Ef.4,28)

Hva tenker du?
På hvilken måte har Gud  
velsigna deg materielt?
Hvordan har du brukt dine 
eiendeler til å velsigne andre?

Lær disse bibelversene utenat:
Ef.4,28
Ap.gj.20,35

ERLING THU
et@krinet.no

Fra boken; Finn din plass 4: Lev velsigna
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Flodbølgen som rammet 
Sørøst-Asia andre juledag, 
vakte et enormt engasje-
ment verden over. Milliarder 
av kroner ble samlet inn til 
gjenoppbyggingen. Fiskerne 
på India-kysten, som mistet 
både hus, båter og fiskeut-
styr, har imidlertid ikke fått 
tilbud om hjelp fra hjelpeor-
ganisasjonene eller fra egne 
myndigheter. Det var nok ikke 
tilfeldig at Erling og Solveig 
Thu fra Bergen besøkte dette 
området bare et par måneder 
før katastrofen rammet. 

India har, med en befolkning på 
over 1 milliard, minst 400 mil-
lioner som kjemper hver dag 

for å kunne få tak i ett måltid mat. 
Her finner vi de fattigste av de fat-
tige. Kastesystemet som i teorien er 
avskaffet, lever i beste velgående. 
Enkelte av de kasteløse, ”de som 
ikke kan berøres”, er heldige å få 
jobbe for de rike. Etter en hel dags 
skittarbeid får de kanskje lov til å ta 
med seg noen matrester som lønn. 
Eller kanskje de får dagslønna utbe-
talt i penger: 1 krone!

Ut av økonomisk fangenskap 
Prøver noen av de fattige på østkys-
ten av delstaten Andrah Pradesh 
å dyrke et jordstykke eller bli med 
i et lag av fiskere, blir de utnyttet 
av de rike med renter så høye at 
de blir gjeldsslaver for livet. En av 
dem som prøver å gjøre noe med 
dette, er pastor Venkateswara Rao. 
Han har allerede hjulpet hundre-
vis av mennesker til en ny start 
ved såkalte livelihood-prosjek-
ter. Organisasjonen han har starta, 
FACT – Faith Action for Community 

Transformation, låner bort penger 
med minimal rente til kvinner som 
vil starte egen virksomhet. Ved for 
eksempel å få hjelp til å kjøpe ei ku, 
kan de forsørge familien i mange 
år framover. Omtrent tusen familier 
har så langt fått hjelp til å skaffe seg 
en slik ”melkeprodusent”. 

Kontakt med FACT 
Erling Thu, som leder Kristent 
Nettverk sammen med Noralv 
Askeland, har vært i India over 30 
ganger. Han og kona Solveig har de 
siste åra tilbrakt om lag 2 måneder 
hvert år i dette gigantiske landet. I 
fjor sommer fikk Erling et profetord 
om at de på neste tur skulle treffe en 

ny mann og reise til et sted de ikke 
hadde vært før. På turen i oktober-
november i fjor leda Gud dem i 
kontakt med Venkateswara. De fikk 
en følelse av at dette var mannen 
Gud hadde talt om, så de valgte å 
besøke området han jobber i og se 
arbeidet han leder. De ble imponert 
over hva FACT hadde fått til med 
enkle midler og så at arbeidet var 
godt organisert. 

Sjenerøse kristne 
Kort tid etter tsunamien andre 
juledag, fikk Erling høre fra 
Venkateswara om de enorme ødeleg-
gelsene i Machilipatnam, ikke langt 
fra storbyen Hyderabad.  Båtene til 

Sjenerøs hjelp til India

De fikk igjen bekrefta at pengene kommer fram 
og går uavkorta til det de er gitt til. En rekke fami-
lier mottok nå mat og det helt nødvendige, med 
penger fra Norge. 
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de fattige fiskerne i området var slått 
til pinneved av flodbølgen, og fiske-
garna var skylt til havs. Det eneste 
livsgrunnlaget for det fattige Anadi-
folket var borte! Han bestemte seg 
for å gjøre det han kunne, og satte 
i gang en innsamlingsaksjon. Hans 
gode venn, Keri Jones, hadde allere-
de greid å samle inn over en million 
kroner til flomofrene, blant sjenerøse 
kristne i Storbritannia. Sammen med 
sine medarbeidere besluttet han at 
halvparten av disse pengene skulle 
gå til arbeidet i India. I tillegg til 
et par hundre tusen fra Norge, ble 
dette et betydelig løft for dette fat-
tige samfunnet på kysten av Andrah 
Pradesh. 

Fikk se med egne øyne
I mars i år dro Erling og Solveig 
til Machilipatnam sammen med 
Oddmund og Bente Ro fra Kristent 
Fellesskap Sotra. Nå kunne de selv 
se skadene etter tsunamien og få et 
inntrykk av gjenoppbyggingsarbei-
det som FACT hadde starta. De fikk 
igjen bekrefta at pengene kommer 
fram og går uavkorta til det de er 
gitt til. En rekke familier som hadde 
mista alt i tsunamien, mottok nå mat 
og det helt nødvendige, med penger 
fra Norge. 

Halvparten kommet inn 
Så langt har 7000 mennesker fått 
hjelp med mat, klær, medisiner og 
det mest nødvendige. Byggingen av 
til sammen 120 båter er godt i gang. 
Hver båt gir livsgrunnlag for 4 fami-
lier. Flesteparten av de 545 fiske-
garna er kjøpt inn og byggingen av 
32 hus er snart fullført. Hittil har det 
kommet inn om lag 800 000 kroner. 
Det er godt over halvparten av det 
som trengs for å fullføre hjelpepro-
sjektet. Kontonummer til prosjektet 
er: 3632 50 97587

KNUT OSLAND
ko@krinet.no

For mer informasjon:

bergen-bibelskole.no
Et samarbeid mellom Kristent Nettverk og menigheten Kristent Fellesskap, Bergen

Gjør deg klar for resten 
av ditt liv med

Ett år med 
utrustning 

Brev-
For deg som 
vil noe mer!!

Kristen       Brevskole

Ta kontakt for nærmere informasjon:
Kristen Brevskole, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

Telefon: 55 38 18 40 - Epost: info@kristen-brevskole.no

www.kristen-brevskole.no

Spør Gud om ikke du 
er blant dem som skal 
dyktiggjøre deg selv ved 
å sette av tid til trinn for 
trinn å bli utrustet.
 
La oss hjelpe...

Kristen       Brevskole
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Ein båt med to garn 
kan brødfø 4 familiar. 
-Ein ny båt kostar 2.300,- 
-Eit fiskegarn kostar 800,-

Så tenk at for under 4000,- kr kan vi gje 
4 familiar eit livsgrunnlag som gjer at dei 
kan underhalda seg sjølv gjennom sitt eige 
arbeid i lang tid framover. Og for berre ca 
14.500,- kr. kan vi vere med og skaffa ein 
familie eit skikkeleg husvære!

Om du ønskjer å stå med oss i dette 
arbeidet for dei fattige kan du senda 
gåva di til:
Kristent Nettverk, 
Boks 3180 Årstad, 5829 Bergen

Bankkonto: 3632 50 97587

Kristent Nettverk er opprettet av Noralv Askeland og Erling Thu for å 

være et redskap for de ca. 20 Kristent Fellesskaps menighetene i Norge 

i deres felles misjonsarbeid og humanitære hjelpearbeid. I misjonsar-

beidet har vi et fokus på å forkynne godt nytt om Guds rike og plante 

menigheter i inn- og utland. 

I det humanitære hjelpearbeidet har vi et fokus på å hjelpe de fattig-

ste av de fattige ved å forbedre livsgrunnlaget og livskvaliteten deres 

gjennom både nødhjelp og langsiktig hjelp til selvhjelp. 

 
Dette gjør Kristent Nettverk i misjonsarbeidet: 

-  Trener og utruster kristne ledere 

-  Bygger fellesskap, planter menigheter 

-  Knytter menigheter sammen 

-  Underholder nasjonale misjonærer i flere land 

-  Utgir kristen litteratur på mange språk 

-  Utgir bladet FOLK

Driver flere skoler:

-  Bergen Bibelskole

-  Kristen Brevskole/Kristen Nettskole 

-  Covenant School, Jaipur, India

Dette gjør Kristent Nettverk i humanitært hjelpearbeid:

- Hjelper foreldreløse barn i Malawi (Aidsofre) 

 til fosterhjem og utdanning

- Hjelper barn i India og på Filippinene til utdanning 

 gjennom skoledrift og annen støtte 

-  Støtter barnehjem for foreldreløse barn i India

-  Hjelper fattige med mat, klær og medisiner

-  Driver opplysende helsearbeid

-  Hjelper landsbyer med vannforsyning gjennom borebrønner

-  Har gitt hjelp til over 7000 mennesker som ble rammet av 

 Tsunamien på Indias østkyst. 

-  Hjelper fiskere som mistet båtene og garnene sine 

 i Tsunamien med nye båter og garn 

-  Hjelper kasteløse Anadi-familier med nye hus, 

 medisinsk tilsyn og ny yrkestrening

Den humanitære hjelpen blir gitt til de fattige uten hensyn 

til deres kaste, rase, tro eller religiøs tilhørighet.

      - tjenere i fellesskap
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FAITH ACTION 
FOR COMMUNITY 

TRANSFORMATION

Faith Action for Community Transfor-
mation ledes av Rao. Han startet orga-
nisasjonen for over 20 år siden. De er 
godkjent av myndighetene og har over 
20 års erfaring med hjelpearbeid. Vi 
er så takknemlige for å kunne arbeide 
sammen med denne organisasjonen. 
Rao og hans medarbeidere gjør et stort 
arbeid, deres fokus er på hva de kaller 
“selvhjelp-grupper”, hvor de fattige får 
hjelp til å hjelpe seg selv, både innenfor 
jordbruk, fiske, industri og skolegang. 
Sammen med vår samarbeids-partner 
Rao er vi i gang med hjelp etter Tsuna-
mien som også rammet India 2. juledag 
2004.

VI HJELPER 
DE FATTIGSTE 
BLANT DE 
FATTIGE
VI GARANTERER AT 
HJELPEN KOMMER FRAM!

Solveig og Erling Thu har 
i en årrekke besøkt India, 
og vi gir hjelp til de som er 
de fattigste av de fattige. 
Mange tusen mennesker 
mistet alt de eide, mange har 
mistet sine båter og fiskegarn, hus er 
skyldt på havet og vi er nå i gang med 
en stor gjenoppbygging.

Vi har hjulpet over 2000 familier og mer 
enn 7000 personer med mat, klær og 
det aller nødvendigste etter Tsunamien 
2. juledag. Nå gjenstår to store prosjek-
ter som vi vil presentere:

FISKEBÅTER OG FISKEGARN

Mange mistet livsgrunnlaget da bølgen kom 2 
juledag. Vi har et ønske om å hjelpe alle de som 
mistet fiskebåter og fiskegarn i flere landsbyer.
 120 fiskebåter er blitt knust og 545 fiske-
garn er blitt ødelagt. For 2.300 kroner får vi 
kjøpt On ny fiskebåt. Et fiskegarn koster 800 
kroner. Hver fiskebåt med 2 garn dekker livs-
oppholdet for fire familier. Så for under 4000 
kroner kan vi hjelpe fire familier med livsopp-
hold.

HUS TIL ANADI-FOLKET

Anadi-folket er de fattigste av de fattige. 
De går under benevnelsen “the untouchable”. 
Sammen med vår samarbeidspartner har vi 
møtt 32 familier som har mistet alt.
 Disse familiene bor under uverdige forhold 
nå. Vi har planer om å skaffe disse familiene 
nye hus. Hver boenhet koster kr. 14.500.
Vi er allerede i gang med hjelp av mat og klær, 
og har også startet det vi kaller “selvhjelp-grup-
per”, slik at de også vil kunne skaffe seg under-
hold til familiene.
 Faith Action for Community Transformation 
er den eneste organisasjonen som gir hjelp 
i disse områdene. Flere av landsbyene ligger 
langt fra de store byene, og de er vanskelige 
å komme fram til, men Rao og hans arbeidere 
hjelper i disse områdene.
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Vi gjev så mange gåver, 
vi gjev så mange offer,
berre fordi vi synest vi må følgja 
skikkar og tradisjonar
for fødselsdagar og julefeiringar.

Gud bryr seg ikkje om slike gåver.
Fromme seremoniar 
imponerar ikkje han.
Gud bryr seg om menneske,
han elskar dei fortapte
og gjev sin eigen son 
som løysepeng
for dei som sit fast i stor skuld.
Gud gjev av seg sjølv 
når han viser sin kjærleik.

Gud bryr seg om menneske!
Han ser etter deg, 
og vil ha deg heilt
i sin varme kjærleik.
Ta imot hans kjærleiksgåve
og gje noko verdifullt tilbake!
Gje deg sjølv heilt og fullt
til han som gav livet for deg!

Men koss?
Koss kan eg gje meg til Gud,
- slik han tykkjer om det
og kan ta imot mi gåve med glede?

Du kan gje deg til Gud
ved å gje deg til bror din.
Jesus har gjort seg til eitt
med dei minste, små og hjelpelause,
og vil at du skal gjera det same.
Det du gjer mot den minste bror,
har du gjort mot Jesus sjølv!

Difor skal du gje deg sjølv
På ein slik måte at alle kan sjå 
- at du er trufast
- at du hjelper dei i naud
- at du seier sanninga (som kan 
vera god, men og vond å høyra)
- at du trøystar dei nedbøygde
- at du set mot i dei motlause

Gje deg sjølv!
Ten brørne dine.
Ten dei med dei gåver
Gud har utrusta deg med.
Ber børa til nesten din,
Så han kan retta seg opp
og gå rak i ryggen,
fri og glad ved sida di!
Medkjensle er ikke nok.
Gje hjelp som monar,
- gjer det som er rett,
- syn trufast pakts kjærleik,
- men ver audmjuk!
Neste gong er det  
du som treng hjelp,
- av bror din!

Gje deg sjølv til bror din
- og han vil gje seg til deg.
Om de begge er veike og svake,
vil de verta sterke i Gud.
Sterke ved å gje,
sterke i samhald.
Sterke fordi  
de ikkje lever for dykk sjølve,
men har gjeve dykk til kvarandre!

ERLING THU
et@krinet.no

Gje noko verdifullt
- gje deg sjølv!
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Med FOLK ønsker vi som ledere og skribenter knyttet til Kristent Nettverks arbeid å formidle
hjelp og retning til alle kristne i Norge i vår tid.

� Fordi vi tror på bibeltroskap i en tid med oppløsning og relativisering

� Fordi vi tror på utrustning av den enkelte troende og av menighetsfellesskap i en tid
hvor Guds rike går fram som aldri før

� Fordi vi tror på et felles kall for alle troende til å være lys og salt i en verden som
trues av mørke og forfall

� Tror vi at bladet FOLK er viktigere enn noensinne

Vi inviterer deg derfor til å GI DET VIDERE! Ved å bruke blanketten her kan du enten:

� invitere en eller flere til å prøve to nummer av FOLK gratis

� eller gi bort et abonnement som du betaler

Etter en prøve-/gaveperioden vil mottageren få tilbud om å bli ordinære abonnenter. Et
årsabonnement koster 200,-.

Du kan også bestille prøve-/gaveabonnement på mail til folk@kristent-nettverk.no

� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg ønsker at dere skal sende prøve-/ gaveabonnement til følgende personer:
Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Skjemaet er sendt av:
Fornavn/etternavn Adresse Postnr./sted

Slippen sendes til: FOLK, Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen

Les mer om FOLK på www.folk.as og Kristent Nettverk på www.kristent-nettverk.no
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Med FOLK ønsker vi som ledere og skribenter knyttet til Kristent Nettverks arbeid 

å formidle hjelp og retning til alle kristne i Norge i vår tid.

• Fordi vi tror på bibeltroskap i en tid med oppløsning og relativisering 

• Fordi vi tror på utrustning av den enkelte troende og av menighetsfellesskap 

 i en tid hvor Guds rike går fram som aldri før

• Fordi vi tror på et felles kall for alle troende til å være lys og salt 

 i en verden som trues av mørke og forfall

• Tror vi at bladet FOLK er viktigere enn noensinne

Vi inviterer deg derfor til å GI DET VIDERE! Ved å bruke blanketten her kan du enten:

• invitere en eller flere til å prøve to nummer av FOLK gratis

• eller gi bort et abonnement som du betaler

Etter en prøve-/gaveperioden vil mottageren få tilbud om å bli ordinære abonnenter. 

Et årsabonnement koster 200,-.

Du kan også bestille prøve-/gaveabonnement på mail til folk@kristent-nettverk.no

Slippen sendes til: FOLK, Pb.3180 Årstad, 5829 Bergen Les mer om FOLK på www.folk.as og Kristent Nettverk på www.kristent-nettverk.no

Med FOLK ønsker vi som ledere og skribenter knyttet til Kristent Nettverks arbeid Gi det videre!

Gud gjør noe nytt 
i hele verden - også i vår nasjon

Trondarnes Frilynte Folkehøgskole 
i Harstad, 28. juni til 2. juli 2006

Gjennestad Gartnerskole 
i Stokke, 12. – 17. juli 2006

 Arrangør            www.krinet.no -  55 38 18 40

B I B E L U K E R :

Vi vil være med å proklamere dette på våre bibeluker 
neste sommer. Gjennom undervisning og forkynnelse vil 

vi fokusere på dette at Gud gjør noe nytt. Anerkjente 
talere vil undervise, og salvede musikere og sangere vil 

hjelpe oss i lovsang og tilbedelse. 
Sette av tid allerede nå!



www.krinet.no/webshop

Bestilling: Tlf: 55 38 18 40 / Fax: 55 20 32 10 / Internett
Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen

Bok 129,-
128 sider
Hard innbinding
ISBN 82-90441-29-0

Pakke 469,-
Ordinær pris 526,-
ISBN 82-90441-23-1
ISBN 82-90441-26-6
ISBN 82-90441-27-4
ISBN 82-90441-28-2

Kjøp 4
få 1 gratis

Lydbok 179,-
-Dobbel CD
90 min

En populær og mye brukt introduksjon til det 
kristne livet og det kristne fellesskapet. 

4 bind. Pocket utgave.

Ved Kjøp av 4 stk ʻKristusmedi-
tasjonar og Kristusidentitetʼ får 
du èn gratis. Dette gjelder både 
for bok og lydbok.

Gi noe som bygger opp!

Ivår travle og hektiske kvar-
dag vert vi stadig utsett 
for støyande reklame, feite 

overskrifter og sterke bilete frå 
krig, hungersnaud og katastro-
far rundt om i verda. Alt dette 
utfordrar oss til å søke ro og 
fi nna eit fotfeste i livet som 
gjer at vi ikkje vert overvelda 
og pasifi sert av alle dei sterke 
inntrykka.
 Kristne menneske har gjen-
nom alle tider funne indre 
styrke ved å vera stille for Her-
ren og å meditera på Kristus. 
Gjennom stilla og tillit skal vår 
styrke til meiningsfull teneste i 
samfunnet vera. 
 Tekstane i denne boka og 
lyd boka vil hjelpa deg å venda 
sinn og tankar til Jesus Kristus, 
det han har gjort for oss, kven 
han er for oss i dag og kva han 
gjer i oss når vi tek imot ordet 
hans.

  BOK+LYDBOK250,-SPAR 24%

B-BLAD 
Returadresse: 

FOLK, Postboks 3180 Årstad, 

5829 Bergen
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