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Lev generøst! 
(eller ”Ekte frihet (5) – fri fra materialismen”) 
 

 
 Les Mark 12,41-44 og 14,3-9 

 
Hva var det som kjennetegnet disse to kvinnene? De gav! Den ene gav penger. Ikke lite eller mye, men 

alt hun hadde. Den andre ”sløste bort” en enormt dyr salve på Jesus. (En denar var en vanlig daglønn for en 
arbeider. Så kan du regne ut resten selv...) Jesus roser begge kvinnene og lar dem i ettertid bli stående som gode 
eksempler for våre liv.  
 
Bibelen snakker ganske mye om å gi. I GT blir vi introdusert for begrepet ”tiende”. Abraham og gutta gav 
tiende, dvs. ti prosent av all inntekt, enten det var penger, korn, dyr eller annet.  
I 1.Mos.14,18-20  møter vi Melkisedek, som var Guds representant og et forbilde på Kristus. Han lyste Guds 
velsignelse over Abraham, og Abraham gav tiende som et gjensvar på dette. Som kristne, og pga. Kristus, har vi 
fått del i ”all Åndens velsignelse i himmelen” Ef.1,3. Som et gjensvar på dette gir vi Gud tienden av alt. (Var 
dette litt vanskelig...? Pust dypt, les det en gang til, og ta med deg spørsmålene i gruppa! ☺)1 
Er det så nøye med tiende? Gjør det noe om jeg ikke gidder å gi? Les Malaki 3,8-10 (siste bok i GT). 
Utfordrende ord...  
 
Hvorfor skal vi gi? 
a. Gud vil ha hele deg. Luk.14,33 

Jeg tror ikke først og fremst Gud ønsker at du skal gi fordi han trenger pengene dine. Det viktigste for ham 
er at vi settes fri fra den makten materialismen kan ha på oss. Han ønsker at du skal være fullstendig fri – fri 
til å elske og tjene ham.  

b. Gud har gitt oss alt – et gjensvar på hans kjærlighet. Rom.8,32 
”Han som ikke sparte sin egen Sønn...” skulle vi kunne gjøre annet enn å gi ham våre liv – inkludert våre 
penger? La din givertjeneste bli en kjærlighetsgave til Gud. 

c. Gud sier det 
Som kristne har vi Gud som Herre i livet, Det betyr at vi skal adlyde ham – uten å stille masse spørsmål eller 
måtte ha mange gode grunner for å følge hans ord. Guds ord står fast, uavhengig av våre meninger.  

d. Gud velsigner tilbake. 2.Kor.9,5-8 
På tross av at Gud ønsker ubetinget lydighet, bruker han å gi gode grunner for å følge ham, bl.a. løfter om 
velsignelse, slik som her. Vi ønsker å høste av Guds velsignelser i våre liv og i menigheten. Da må vi først 
så! (v.6) 

 
Her skal dere få et vers som kanskje kan være et aldri så lite motto for deg og pengene dine?:  
”Det er en større lykke å gi enn å få.” Apg.20,35  
 

1. Hvordan reagerer du når det snakkes om penger og givertjeneste i kristne sammenhenger? Blir du 
provosert, utfordret, likegyldig e.a.? 

2. Hvilke(t) bibelvers sier mest til deg om å gi? Noen andre enn de i teksten over? 
3. Jeg tror at mange kristne ikke gir tiende. (Bare se på misjonsregnskapene.) Har du noen formening 

om hvorfor? 
4. Har du noen gode tips som kan gjøre det lettere å få seg en mer ordnet givertjeneste? 

 
 
Lekse eller ekstraoppgave i gruppa: Les 2.Kor.9 

 
 

 
   Utfordring: Skaff deg en ordnet givertjeneste! ☺ (Hvis du ikke har det allerede...) 
 
 
PS! Du skal ikke gi for å gjøre Gud fornøyd med deg. Han elsker deg allerede så høyt som en allmektig Gud 
overhodet kan elske, og på grunn av Jesus er du fullkommen for Gud! Givertjeneste er et resultat av tilgivelsen – 
ikke et krav for å bli tilgitt.  
                                                             
1 Andre steder som forteller om tienden, er bl.a. 3.Mos.27,30-32; 5.Mos.14,22 
 


