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BIBELTEKSTER 

Mark. 4.26-29 
Apg. 9 

BØNN 

Kjære Jesus du min venn! 
Nå kommer jeg til deg igjen. 
Det er ikke alltid lett å leve 
livet sant og rett.  
 
Hjelp meg å stole på ditt ord, 
så rikelig med frø i jord. Som 
bonden vil jeg stole på at du 
gir vekst når jeg vil så. 
 
Hjelp meg Jesus til å gi; 
Penger, tjenester og tid. 
Hjelp meg å forvalte mitt så 
jeg forstår at alt er ditt. 
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DET DU ER GITT 
FORVALTNING 

DET DU ER GITT 

Hva er forvaltning? Det handler om å ta vare på noe som ikke er 
ens eget. Klok forvaltning er som å passe på en hage. Klippe 
gresset, så frø, høste inn epler og bær, lage syltetøy, pløye 
åkeren og mangfoldiggjøre potensialet. Uklok forvaltning er 
som å passe på at ingen uvedkommende kommer inn i hagen, 
men ellers å la den forfalle. Bibelen forteller oss at vekst i Guds 
rike ikke kan tvinges fram, men at det er Gud som gir vekst. Han 
har laget såkornet som i seg selv har et enormt potensiale – vår 
oppgave er å forvalte og så RIKT, så vil Gud gi vekst. Hvordan 
sår vi ut det vi har? ALLE har f.eks. lik mengde med TID – 
hvordan disponerer vi denne? Hva bruker vi mye tid på og hva 
bruker vi lite tid på? Hva med pengene og relasjonene våre? 
Hvem og hva skal vi investere i? Gud ber oss bruke det vi har 
fått til hans ære og til velsignelse for andre. Hvordan kan det 
skje i våre hverdagsliv? Hvilke prioriteringer må vi gjøre? 

TIL SAMTALE 

1. Les bibeltekster, først høyt, så stille hver for seg 
 

2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud 
om til deg? Er det noe/noen du skal prioritere foran noe 
annet? 

 
3. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i 

hverdagen din? (Er det noe du kan bruke mer tid på? Hva 
kan du bruke mindre tid på? Hva kan du bruke mer penger 
på? Hva kan du bruke mindre penger på? Hvem kan du 
investere i?) 

 
4. Hvis du vil; DEL det du fikk/noe av det du fikk med de 

andre 
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Tekstboks
2. Kor. 9


