I tillegg til tienden, i hvor stor grad krever Gud at vi gir av våre finansielle
midler? (5. Mosebok 16,17)
Tiendeordningen er en praktisk illustrasjon av hva evangeliet betyr, fordi den
lærer oss at Gud er den som gir alle gode ting, materielle goder inkludert. Ved
å gi 10 prosent av vår inntekt tilbake til Herren, anerkjenner vi samtidig at 100
prosent av det vi tjener, opprinnelig kommer fra han som en gave. Derfor er
det en troshandling, en respons på nåde, å gi tilbake i form av tienden. Utover
tienden er det vårt privilegium å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å gi
alt vi kan for å avlaste, hjelpe og velsigne dem som trenger det.

Helt uten press
Evangeliet er de gode nyhetene om frelse ved Guds nåde, gjennom tro,
utelukkende i Kristus. Evangeliet slipper løs en elv av gode gjerninger fra dem
som velger å ta imot gaven. Disse gjerningene er motivert av Guds kjærlighet
som ble åpenbart for oss gjennom Jesus Kristus (2. Korinterne 5,14). Dette er
selve kjernen i det Bibelen kaller den nye pakten: lydighet ovenfor Guds lov
fra innsiden. Dette er motsetningen til å gjøre godt i håp om å fortjene frelsen.
I lys av evangeliet sier Paulus følgende om hvordan vi skal se på vår økonomi:
«Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som
sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har
bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en
glad giver. 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. For det
står skrevet: Han strødde ut og ga til de fattige, hans rettferd skal alltid vare.
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»
(2. Korinterne 9,6-10).

Tiende og kollekt er ikke noe vi bare skal gå med på i
stolthet, det er en fornuftig og praktisk måte å reflektere
Guds kjærlighet, og samtidig vise den til verden.
Selv om Jesus tydelig ønsket at alle hans etterfølgere skulle delta i tiendesystemet,
tok han sterk avstand fra selvopphøyelsen som en slik praksis tillater. Han ba
oss inderlig om ikke å forsømme «det som veier mer i loven: rettferdighet,
barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes»
(Matteus 23,23). Ifølge Jesus er det å betale tiende, men samtidig se bort fra
rettferdighet, nåde og tro som utrykk for Guds kjærlighet (Lukas 11,42), hyklersk
og kun et spill for galleriet.

13 Et gjensidig liv

Hele poenget med Guds økonomiske system med tiende og kollekt er å forkynne
evangeliet. Vi gir ikke tiende for å løfte oss selv på et høyere moralsk nivå, men
heller for å endre våre hjerter. Ved å gi, vokser vår kjærlighet til menneskeheten,
og våre materielle goder blir brukt til å spre de gode nyhetene om Guds
kjærlighet. Dette kan skje gjennom forkynnelse, rettshjelp, redningsarbeid,
helseundervisning og mange andre måter, for å bringe Guds nåde ut til menn,
kvinner og barn.

OPPLEV
Jeg ønsker å ta del i Guds økonomiske plan ved å gi
noe tilbake gjennom tiende og gaver i tro.
For en utrolig oppdagelse det er at alle materielle velsignelser jeg har fått, er
gaver fra Gud! «Nei, alt kommer fra deg. Det vi gir, kommer fra din hånd» (1.
Krønikebok 29,14). Jeg ber om at gjennom Guds nåde må mitt liv hele tiden bli
en større del av den fantastisk sirkelen av godhet han har startet.
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Å leve i et fellesskap hvor man gir og tar, er den eneste bærekraftige livsstil,
som også skaper sann tilfredshet og glede. Alt liv baserer seg på prinsippet
om å så og høste, utstrøm og innstrøm, gi og få. Gud ønsker selvfølgelig ikke å
presse oss eller få oss til å skamme oss for at vi skal gi. Det er ikke våre penger
han er ute etter, men våre hjerter. Han ber om at vi skal gi for å utvikle oss og
heve oss opp til hans bilde som alle gavers utgangspunkt.
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Guds kongerike er basert på et viktig prinsipp: å gi til andre. Og å gi er
det mest guddommelige og utslagsgivende et menneske kan gjøre.

Når vi gir, danner vi en sirkel
Jeg overdriver ikke når jeg sier at all lidelse og smerte i denne verden er et resultat av
mennesker som tar. Det kan handle om å stjele fra andres følelser, ta fra forhold eller
grafse til seg materielle ting. I Guds rike er det ikke rom for å ta, men kun for å gi og ta
imot. Jesus beskrev hvordan en slik innstilling danner en sirkel av velsignelser:
«_______, så skal dere ______: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal
dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere»
(Lukas 6,38).
Jesus beskriver kjærlighetens gjensidige natur. Den starter i retning mot noen andre og
vender tilbake, da den igjen beveger seg utover fra dem som først mottok den. De som
gir, får, for så å gi enda mer og enda en gang få. Vi kan kalle dette velviljens kretsløp.
Sirkelen starter med Gud, som den som gir mest.
«All god _______ og all fullkommen _________ kommer ovenfra, fra _________ _________
________ himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger»
(Jakob 1,17).
Guds gavmilde natur drev han til å gi oss den ultimate gaven:

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske
av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som _________ meg og __________
__________ ___________ for meg» (Galaterne 2,20).

fullfører den gjennom den kraften og motivasjonen vi får ved hans kjærlighet. Han tar
initiativet og strekker seg ned for å røre ved våre hjerter og vårt liv, og vi strekker oss
tilbake mot ham i takknemlighet.

«For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus
Jesus, han som ________ _________ _________ som løsepenge for alle» (1. Timoteus 2,5-6).

En helt fantastisk sirkel er sluttet!

Hva kan vi si om hva Gud vil gi oss utfra hva Jesus allerede har gitt oss? (Romerne 8,32)

Guds finansielle plan

________________________________________________________________________________
Det at han gir, skal skape giverglede i oss.
Hvordan er det meningen at Guds kjærlighet skal påvirke oss? (1. Johannes 4,19)
________________________________________________________________________________
Guds kjærlighet fører til forandringer i vår livsstil. «For Kristus ga seg selv for oss for å løse
oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode
gjerninger» (Titus 2,14). Siden Guds lov er kjærlighet (Romerne 13,10), betyr det at ved å bli
frelst fra lovløshet, kan vi unnslippe alle gjerninger som er står i motsetning til kjærligheten.
Med andre ord forandrer frelsesplanen oss fra mennesker som tar til mennesker som gir.
Legg merke til hva Guds gave, Jesus, frelser oss fra:
«Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, han som __________
___________ ____________ for våre synder, så han etter Gud, vår Fars vilje kunne __________
__________ _________ fra den ___________ ____________ vi nå lever i. Ham være ære i all
evighet! Amen» (Galaterne 1,3-5).
Et annet sted beskriver Paulus hvilket prinsipp «den onde tiden» har som grunnlag:
«For da skal menneskene være __________ og ____________, brautende, hovmodige og
spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige
og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede, svikefulle, oppfarende og
innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de
fornekter gudsfryktens kraft» (2. Timoteus 3,2-5).

Det fleste økonomiske systemene i vår verden handler om å ta og beholde. Målet
er å få tak i så mye jeg kan, også bruke det på meg selv, for å øke min personlige
profitt. Guds økonomiske plan er basert på å gi til velsignelse for andre. Dette vil gi
oss større vinning, og på en dypere måte enn materiell fortjeneste kan. Gud har gitt
oss en genial ordning for å støtte støtte både forkynnelsen av evangeliet og hjelpe
mennesker som lider. Samtidig lærer vi hva som er kjernen i evangeliet.
Guds økonomiske plan tar utgangspunkt i at han er herre over alle materielle ting
og at vi er mottakere og forvaltere av det han gir.
Hvem eier alle materielle velsignelser i vår verden? (Salmene 24,1; Haggai 2,8)
Hvem gir muligheten til å skape rikdom? (5. Mosebok 8,18)
Hvilket ord bruker Jesus for å beskrive vårt forhold til de materielle velsignelsene
han gir oss? (Lukas 12,42-44)
Hva skjer når vi gir til Gud og andre? (1. Krønikene 29,14)
Hvor stor prosentandel av vår fortjeneste påstår Gud er hellig for han? (1. Mosebok
28,22; 3. Mosebok 27,30)
Hva skal tienden brukes til? (4. Mosebok 18,21)
Hvilke kraftige ord bruker Gud for å beskrive dem som ikke gir tilbake tienden?
(Malaki 3,8-9)
Men hva er det enda sterkere løftet til dem som betaler tienden? (Malaki 3,10)

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

Det er dette Jesus ga seg selv for at vi skulle kunne slippe. Hans gave ønsker å fri oss
fra en selvsentrert levemåte og gi oss et liv med andre i fokus. Han starter sirkelen og vi
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