
  

      Guds frid! 
 
 
 
I denna hälsning ska jag dela några tankar om det första av våra fyra ledord för hösten, Generositet. 
 
Ge, så ska du få 
 
Jag kommer utgå från Paulus andra brev till församlingen i Korinth, kapitel 8-9.  
När Paulus skrev det här brevet höll han på att genomföra en insamling till de fattiga i Jerusalem. 
Texten handlar en del om hur insamlingen är organiserad, men framför allt handlar den om varför 
korinthierna ska vara med och ge.  
 
Här finner vi ett koncentrat av Paulus undervisning om givande. 
 
1. Evangeliet är grunden 
 
”Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle 
bli rika genom hans fattigdom” (2 Kor 8:9). 
Paulus grundar generositeten i Jesus stora generositet mot oss. Jesus blev fattig för att vi skulle bli 
rika och kunna dela med oss till andra. 
 
# Han var rik – Jesus var i himlen, Han är Gud i evighet. 
# Han blev fattig – Han kom till jorden och blev människa, levde enkelt och dog på korset för vår  
   skull. 
# För att vi skulle bli rika – först och främst för att vi skulle bli andligt rika, få evigt liv, lära känna  
  Gud, få glädje och frid, men också för att vi skulle få uppleva Guds praktiska omsorg och kunna  
  dela med oss till andra. 
 
Sammanhanget visar att det på något sätt finns en materiell aspekt på det hela. 
 
 
2. Sådd och skörd 
 
Centrum i Paulus resonemang är en andlig princip eller lag, som handlar om sådd och skörd. Han 
beskriver den i 2 Kor 9:6: 
”Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd.” 
Även Jesus säger samma sak i Luk 6:37-38:  
”Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga.  
Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i 
er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” 
 
Den som ger blir välsignad! Detta uttrycks på många olika sätt och det är tydligt att principen gäller 
både andligt och materiellt. "Ge, så skall ni få", säger Jesus. Genom att du ger så öppnas himmelens 
fönster över dig. Det här är inget man kan räkna ut eller kontrollera. Det bara händer. Man kan inte 
köpslå med Gud, men genom att vara frikostig och generös kan man släppa in honom i sin ekonomi.  
 
Ofta hör jag Jesusordet: "Be, så skall ni få" (Matt 7:7) citeras. Men det är inte så ofta jag hör någon 
citera: "Ge, så skall ni få". Det är nog nästan bortglömt och vi kanske ska lyfta fram det lite mer. Det 
kan ge mer glädje i givandet, vilket vore bra, för Gud älskar en glad givare och det är nästa punkt. 
 
Att leva med en generös inställning där drivkraften är att jag själv fått ta emot av Jesus kärlek, skapar 
en kultur av tacksamhet och öppnar upp för Gud att välsigna både andligt och materiellt!  
Låt oss ”så rikligt” och glädja oss över en riklig skörd! Amen! 
 
 
Franz Hagman, pastor 
 


