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Resymé fra talen 

• Da Israelittene etter fangenskapet i Babylon fikk reise tilbake og starte gjenoppbyggingen 
av tempelet og Jerusalem, kostet det både menneskelig kraft og penger. Esra 1,5-6 og 
3,7. Både tiende og «frivillige gaver» ble gitt. Tienden var grunnlagsøkonomien som 
gjorde at en stamme alltid kunne arbeide som prester, og i tillegg ga de gaver til konkrete 
og/eller spesielle prosjekt. Også i vår tid er det nødvendig å reise økonomi for å «bygge 
videre på Guds hus». Se f.eks 1.Kor 9,14 og Matt 10,10.  

• Israelittene sto imot frykt og press da de ga gaver for at Guds hus kunne bli gjenreist «på 
sitt gamle sted». Esra 2,68 og 3,3. Også vi står overfor et press om hvordan vi skal bruke 
våre ressurser, fra media, selgere, naboer/statusjag, forventninger, osv. 

• Israelsfolket startet aller først med å gjenreise alteret (Esra 3,6), et godt forbilde for oss i 
å sette Gud først og prioritere vårt fokus oppover. Både personlig og kollektivt trenger vi 
å gjenerobre fokuset på Gud. Å gjenreise alteret på sitt gamle sted, handler for oss i 
Trondheim om at korset igjen reises over vår by. 

• Gjenreisingen av Guds hus var et byggearbeid i glede og fryd. Esra 3,10-13. Folket sto 
sammen i felles glede over å få være med på dette. 

• Jesus har frelst/reddet oss, hvordan kan vi gjøre annet enn å gi tilbake til Ham? Både vårt 
liv og våre ressurser. 1.Joh 4,19. 

• Vi er skapt med en fri vilje, og til frihet har Kristus frigjort oss. Vi bestemmer selv over de 
ressursene vi har fått å forvalte, og gleden skal prege vår givertjeneste. 2.Kor 9,7. Vi 
oppmuntres til å bruke friheten godt, til å tjene Gud og mennesker i kjærlighet. Gal 5,13 
og 1.Pet 2,16. 

• Universet virker etter ulike lover som Gud har etablert, f.eks gravitasjonsloven og de 
termodynamiske lover. Slik finner vi også at det er i Guds Rike og blant mennesker. F.eks 
loven om å så og høste. Om ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det 
ene kornet (Joh 12,24). Dette gjelder også for oss i våre hverdager, dvs at det vi sår/er 
villige til å gi slipp på, vil under normalt gode vekstvilkår gi en rik høst. Gal 6,7 og 2.Kor 
9,6-8.  

  
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan merker du i ditt eget liv presset på økonomien? Hvilke forventninger er det 
omkring deg til hvordan du bruker det du har fått å forvalte? Hva tenker du selv om 
forvaltningen av din egen økonomi? 

• Syns du det er en glede å gi? Når/til hva gir deg glede å gi? 


