Studieguide

39. Guds omsorg
Mina anteckningar

”Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har.
Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller
överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren
är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en
människa göra mig?”

När detta grundläggande behov har mötts, kan vi
sträva efter att utöka vår verksamhet för andra syften
än vår egen försörjning.

Men vi behöver förstå att Guds omsorg om vår
ekonomi sträcker sig mycket längre än om vårt
företag går bra eller dåligt. Han har lovat att möta
våra grundläggande behov och Han kommer inte att
svika oss, inte ens i svåra och pressande situationer.
När vi är övertygade om detta, kommer vi att ha en
mycket mer avslappnad inställning till vårt företag,
och vi kommer inte att driva oss själva så hårt att vi
drabbas av ett sammanbrott eller börjar
kompromissa med vår moral.

Tilliten till Guds omsorg kommer att hjälpa oss att
bättre hantera stressen och behålla en hög integritet.
Eftersom vi vet att Gud har omsorg om oss, behöver
vi inte bete oss som någon som inte känner Guds
omsorg.
Övertygelsen om Guds omsorg ska inte vara en
ursäkt för att vara odisciplinerad eller ineffektiv som
företagare, utan ge oss en stadig grund i livet i form
av en djup frid och förtröstan i hjärtat.


Vi behöver aldrig gripas av panik!
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39. Guds omsorg
Mina anteckningar
Han är vår källa, som möter alla våra ekonomiska
behov, och när vi inser det, kommer ekonomisk
fruktan att lämna våra hjärtan och sinnen.

Vår uppgift är att lita på att Han kommer att göra
det, även om vi inte alltid förstår hur det ska gå till.
Han har sitt eget sätt att göra saker på och det
skiljer sig från situation till situation.

Men i den omöjliga situationen bevisade Gud sin
trofasthet som försörjare genom att sända korpar
med bröd och kött i sina näbbar till Elia. Han
saknade inget.
Jesus jämförde det självklara ansvar som en jordisk
far tar för sina barns fysiska behov med vår
himmelske Far. Jesus förklarade att vår himmelske
Far är ännu mer mån om att vi inte ska sakna något
av livets nödvändigheter än vad en kärleksfull
jordisk far är (Matt 7:9-11).

”Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad
skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall
vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna,
men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.
Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så
skall ni få allt det andra också.”
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39. Guds omsorg
Vi är dagligen upptagna med, kanske till och med
bekymrade över, hur vi ska få allt detta.

Jesus förstår hur verkligheten ser ut för de flesta av
oss och Han vill leda oss bort från ekorrhjulet och
den ekonomiska oron, bort från ett liv som
fokuserar på materiella ting.

Problemet som vi bekymrar oss över är kanske ett
verkligt problem, men själva bekymren är något
som vi skapar i våra egna tankar och Jesus
uppmanar oss att sluta upp med det.
Bekymren löser inga problem. Tvärtom så skapar
de nya problem som sömnlöshet, irritation, fysisk
och psykisk utmattning.
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39. Guds omsorg
Mina anteckningar
 Vårt liv handlar då bara om att
överleva i stället för om att leva i
fullheten av Guds kallelse.

Bekymmer är en fälla som leder oss bort från
Guds syfte.

Men Herren vet att vi är svaga och lätt bekymrar
oss och ibland blir överväldigade av dem. Det
fantastiska är att vi kan komma till Fadern och
kasta våra bördor på Honom och i bön lägga allt i
Hans händer.

Alla tre frågor handlar om hur vi ska få vår
försörjning. Vi måste lära oss att det först och sist är
Gud som är vår försörjare.
En person som har lärt känna Guds trofasthet och
barmhärtighet, vet att Herren kommer att ordna
den försörjning vi behöver, och i rätt tid.
Ju mer du grubblar över frågorna ”Vad?”, ”Var?”,
”Hur?” och bara fokuserar på dina egna behov,
desto mer kommer du att bekymra dig, och desto
fastare grepp kommer fruktan att få om ditt hjärta.
Vi kan säga att vi är kristna, men ibland bete oss
som hedningar.


Gud är inte emot att du har
goda saker i livet.

De måste bara vara på rätt plats bland våra
prioriteringar, och i rätta proportioner, så att vi inte
frossar i dem.
Gud är inte en småsint eller grinig Gud, utan en god
och generös Gud.

Block 8 – 39 Guds omsorg -Sida 4

39. Guds omsorg
Hur försörjde Gud Israels folk?
•

Genom den övernaturliga
försörjningen som kom till dem i
öknen där det inte fanns några naturliga
källor som kunde möta deras behov.

•

Genom den naturliga
försörjningen som undsatte dem i det
förlovade landet där Gud hade förberett
ett rikt land med bördig jord, god
bevattning och en berggrund full av
värdefulla och användbara metaller.

Mina anteckningar

Den naturliga försörjningen är vårt företag eller
vårt arbete.

Mark 11:22-24
”Jesus svarade dem: ‘Tro på Gud! Amen säger jag
er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och
kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan
tror att det han säger skall ske, då skall det ske.
Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro
att ni har fått det, så skall det vara ert.’”



Vi är specifika med den summa
vi behöver.



Vi berättar för Gud när vi
behöver pengarna.



Sedan tar vi emot summan i tro,
där och då, eftersom vi tror att
Gud nu har hört vår bön.



Vi tackar Honom för bönesvaret
och tror utan att tvivla att
bönesvaret är vårt.
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Hemuppgift?

