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Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, 
skal høste med velsignelse.  7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med 
ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 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. Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal 
takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, denne gudstjenesten, er 
ikke bare en hjelp for de hellige i deres nød; den skaper også en overflod av takk til Gud. 
 

 2. Kor 9, 6-12    

 

Matt 6, 19-21, 25-26 
 

Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhendte kom vi inn i verden og 
tomhendte må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli 
rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter 
mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. 
Drevet av den er mange ført vill, bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser. Men du, 
Guds menneske, hold deg borte fra dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, 
utholdenhet og ydmykhet. 

1. Tim 6, 6-11 
 

Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode 
mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg 
god? Ingen er god uten én – det er Gud! Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal 
ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, 
hedre din far og din mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så 
på ham og fikk ham kjær, og sa: «Én ting mangler du: Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de 
fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» Men han ble nedslått over 
dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. 
  Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, å 
komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans. Men Jesus tok igjen til orde 

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og 
stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver 
ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. 
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, 
heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen 
mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i 
hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? 



og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom, å komme inn i Guds rike. 
Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da 
ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og 
sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» 
    Da tok Peter til orde og sa: «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte: 
«Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far 
eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen: i 
den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer – men også 
forfølgelser – og i den kommende verden evig liv. 

Mark 10, 17-30 
 

Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige Mammon, så de 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 har vært tro når det gjelder den 
uhederlige Mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og dersom dere ikke har vist 
troskap med det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? 
    Ingen slave 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.»  Alt dette hørte 
fariseerne, og pengekjære som de var, hånte de Jesus. Da sa han til dem: «Dere vil gjerne 
fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som 
mennesker setter høyt, er avskyelig i Guds øyne. 

 
Luk 16, 9-15 

 
Og nå dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere!   Rikdommen 
deres råtner, og klærne blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere 
og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle skatter!  Men hør: Den 
roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og nødropet 
fra dem som høster inn, har nådd fram til Herren Sebaots øre.   Dere har levd i luksus og 
overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen. Den rettferdige har dere dømt og drept, 
og ingen gjør motstand mot dere. 

Jak 5, 1-6 
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Morten er nettopp ferdig utdannet. Han har valgt å ta en dårlig betalt jobb for en 
veldedighetsorganisasjon som jobber for rettferdighet i den tredje verden. 
 
Alexandra er en vellykket forretningskvinne som tjener masse penger. Hun bruker dem på å 
forsørge familien sin og for gi dem et godt liv, i tillegg til at hun gir til veldedighet og den lokale 
menigheten. 
 
Torkel har vunnet masse penger i Lotto. Han er overbevist om at dette er en gave fra Gud som 
han kan bruke på å oppleve alle de gode tingene livet har å tilby. 
 
Kristina hadde en komfortabel livsstil helt til hun solgte alt hun eide på finn.no og gav pengene 
til veldedighet. Nå er hun hjemløs og bor på gaten. 


