Bli fastgiver
Rent økonomisk er Storsalen ene og alene drevet på de midlene vi selv gir og
skaffer. Storsalen får ingen statlig eller kommunal stønad. Vi betaler selv
leien for våre lokaler og lønn til våre ansatte. Alle kostnader med det å drive
Storsalen er det vi som må dekke. Den utviklingen og de nysatsinger vi ser
eller vil se, er ikke bare et resultat av gode ønsker og fine drømmer, men vår
villigheten til helt konkret og praktisk å helle våre ressurser inn i den
drømmen. Det betyr at Storsalen menighet kan gjøre det Storsalen menighet
er villig til å gi. Våre medlemmer bærer i flokk–slik en menighet bør.
Teologi
Det er noen teologiske motorer, og trossannheter som driver motivasjonen
for givertjeneste:

økonomiske aktører i en verden med dypt urettferdige strukturer og
betingelser.
Vårt kall er ikke blott orientert rundt prosjektet ”personlig hellighet”. Det er
også et kall til bekjempelse av sosial urettferdighet.
Så hvorfor gi?
Når vi gir, sier vi noe om hva som er vår egentlige rikdom (Matt 6,21). Vi lever
ikke lenger for oss selv, men for Kristus. Det livet vi fører lever vi i troen på
han som har frelst oss og gitt seg selv for oss. (Gal 2,10) Derfor er det å gi
livsviktig for Storsalen og Storsalens medlemmer.
•
•

Skapelse:
Alt vi har er gitt oss. Selve livet er en gave! Vi eier det ikke, vi har mottatt det.
Hele jorden og alt på den, tilhører Gud. (Sal 89,12)
Vi disponerer den og forvalter den. Vi ønsker å være en menighet som
disponerer og forvalter raust. Derfor deler vi med hverandre og gir av våre
penger. Når vi gjør det, minner vi hverandre om følgende: Alt jeg har, er
dypest sett ikke mitt, men Guds.
Av det jeg har fått, gir jeg tilbake – med takk og glede!
Rettferdighet
Vi lever i Guds skapte verden, som også er en fallen verden. Det betyr at i
verden er det nedfelt dype urettferdigheter som rammer vilkårlig og brutalt.
Vi i rike vesten må minne oss selv på at mye av det vi har, har vi gjennom det
høyst heldige faktum at vi er født akkurat her. Vi har vunnet i Lotto!
Likeså blir denne urettferdige skeivheten opprettholdt gjennom
markedskrefter og økonomiske modeller som ikke løfter fattige ut av
fattigdom, men gjør oss rike mennesker rikere. Det blir født millioner inn i
fattigdom, utrygghet, krig og konflikt hvert eneste år, som ikke fortjener den
plassen. Det er dypt urettferdig!
Ved å gi i fattiges retning sier vi at denne formen for urettferdighet angår oss
og berører oss. Av vår rikdom gir vi for å avhjelpe fattigdom og nød i verden.
Det er umulig å lese evangeliene i bibelen og ikke se Jesu hjerte for de fattige
og utstøtte og hvordan han
f.eks kaller den rike unge mannen til å selge alt han eier og gi til de fattige.
(Matt 19, 21; Mark 10,21, Luk 11,41; 12,33)
Derfor handler vårt disippelskap med nødvendighet om pengebruken vår, og
på et mye dypere og altomfattende plan enn hvorvidt du har givertjeneste til
en menighet. Det handler om bevissthet på den rolle du og jeg spiller som

•
•

Vår givertjeneste er en direkte respons på evangeliet som vi har
mottatt.
Vår givertjeneste er en integrert del av vårt disippelliv.
Vår givertjeneste bygger menighet og minner hverandre om hvem vi
hører til (Kristus og hans familie – kirken)
Vår givertjeneste styrker og akselererer misjon i verden, lokalt og
globalt.
Som disipler av Jesus er vi frigjort til å bruke penger og rikdom som
middel, ikke som et mål i seg selv.

Guds Rike -perspektiv
Sats og så
Givertjeneste handler om så mye mer og annet enn å gjøre sin kristne plikt.
Det handler om å investere sine resurser, satse også sine penger som det ofte
fester seg så mye urett til, til å være med å se Guds rike ekspandere i vår
verden.
Jesus sa i Lukas 16,9: “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”.
Vi kan bruke våre penger på ting som har evighetsverdi, og ikke bare på det
som umiddelbart er tilfredsstillende for egen kropp, eget øye eller egen mage.
Fordi vi gir, kan vi arrangere Alpha kurs, utvikle verktøy for evangelisering og
lignende som for noen vil resultere i et livsavgjørende møte med den levende
og oppstandne Jesus Kristus. Er du ikke enig at det er slike ting som virkelig
teller?

Noen praktiske ting i forbindelse med givertjeneste?
Hvor mye skal jeg gi?
Det er mange forhold som gjør at vi ikke vil si at det er synd å ikke gi 10%.
Poenget er å gi hele livet til Gud. Også våre penger. Ta utgangspunkt i de
pengene du faktisk disponerer. Vi tenker at enhver kristen gir, og gir som et
offer. Å ofre noe er å gi noe som også griper inn i livsstilen. Fordi jeg gir dette,
er det visse ting jeg kanskje må avstå fra.
For noen vil det å 10% ikke gripe inn i livsstilen i det hele tatt. Da trenger du å gi
mer. For noen vil det å gi 7% gripe inn i livsstilen. Da kan din samvittighet være
ren.
Tommelfingerregel: strekk deg mot 10% av din inntekt... eller lenger.
GT opererer med 10%. Det finnes bare en plass i NT der tienden er nevnt , og
det er i Matt 23 der Jesus konfronterer fariseerne. I vers 23 sier han:
“Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere Dere gir tiende av mynte og anis og
karve, men forsømmer det som veier mer i loven: rettferdighet, barmhjertighet og
troskap. Det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes”.

Jesus vil ha hjertene deres, ikke bare utvortes handlinger. De gir tiende av
absolutt alt, også det som loven ikke krever. Til dette sier Jesus at det er bra
at de gjør det, det er en god praksis. Men problemet deres er at de bare gir
tiende. Men her bekrefter han tienden som en god praksis (det ene burde
gjøres).
Hvor ofte og hvordan skal jeg gi?
Fra impulsstyrt og uregelmessig til planlagt og regelmessig givertjeneste
De fleste av oss gir uregelmessig og impulsivt. Dette er ikke den beste måten
du kan investere pengene dine på. Du bør gi penger til noe som
korresponderer med kall og lidenskap i hjertet, og forsikre deg om at pengene
dine kommer til nytte. Det gjør du ved å forplikte deg over tid til noen få ting
og så gi regelmessig i samme retning. Da er det mulig å bygge opp noe. Det
skaper forutsigbarhet for de som mottar pengene dine, og det skaper
forutsigbarhet og ryddighet for deg som giver og for din egen privatøkonomi.
Hvem skal jeg gi til?
Er det menigheten min som skal ha all givertjenesten min? Nei, ikke
nødvendigvis. Der er drøssevis av gode organisasjoner som gjør mye for de
fattige og andre svakerestilte grupper i samfunnet, her i Norge og ellers i
verden. Vår givertjeneste skal være motivert av rettferdighet og
barmhjertighet. Men vi tenker det er en god regel at en stor andel av din
givertjenesten går til din åndelige familie og driftingen av den menigheten du
kaller din. Vi tror ikke på en menighetsløs misjon, og den mest effektive måten

du kan se misjonsengasjement og misjonsfrukter på er å gi inn i det som er din
egen plattform for kristent liv og tjeneste. Og dersom du lurte: I vår
forståelse av misjon er både evangelisering og diakoni til stede.
Hva går pengene jeg gir til Storsalen menighet til?
Pengene gitt til Storsalen går i hovedsak til drift av Storsalen menighet, dvs
alt det Storsalen menighet har av økonomiske forpliktelser. I dette ligger bl.a.
lønn til våre ansatte og leie av våre lokaler. Videre går pengene til utvikling av
forkynnelse og undervisning (kurs og utrustning m.m), gudstjenestearbeid,
strategisk satsinger for å bygge fellesskap (smågrupper, aktiviteter), styrke
misjon (bl. a Elsk Oslo, fengselsarbeid m.m.), styrke disippelskap. Kort og godt
Alt det storsalen gjør som menighet. Storsalen har ingen planer å selv bli rik
og feit. Vi ønsker å bruke av de ressursene vi forvalter sammen på en slik
måte at vi er tro mot evangeliets kall til oss: løfte opp undertrykte til ny
verdighet og forkynne evangeliet for alle mennesker så Jesus gjennom alt vi
gjør blir æret
Bli fastgiver
Vær med å gi og bær menigheten din økonomisk som medlem. Bli fastgiver
Det gir en forutsigbar situasjon for oss alle, og du kan kjenne at du virkelig
hører til og bidrar. Fyll ut et fastgiverskjema (https://storsalen.no/blimed/bli-fastgiver/), så er du i gang.

