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Et av de mest omtalte temaene i Ordspråkene er penger og økonomisk status, og det 
er tema som tas opp mange steder i Bibelen. På grunn av det omfattende stoffet 
omkring dette temaet, finner vi vers som snakker positivt og negativt om både rikdom 
og fattigdom. Derfor har det ofte skjedd at folk har havnet i én av to grøfter: På den ene 
siden de som sier at Gud lover oss rikdom her og nå og at det er en lønn for å være en 
Jesus-troende, på den andre siden de som sier at rikdom er roten til alt ondt. 
 Bibelen og Ordspråkene er ikke selvmotsigende, men må tolkes ut fra kontekst, 
og man må se Bibelen i et helhetlig perspektiv. Da ser man at Bibelens syn på penger 
er nyansert, som f.eks. i Ordsp 30,8-9: «Gjør meg verken fattig eller rik, men la meg få 
den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og sa: “Hvem er 
Herren?” eller bli så fattig at jeg stjal og krenket min Guds navn». Vi skjønner at både 
fattigdom og rikdom kan ha sine negative sider. 
 
Når Gud tilbyr Salomo hva enn han vil ha, så velger Salomo å be om visdom (1 Kon 3,5-
15). Vi ser for det første at Gud var glad for at Salomo ikke bad om penger, makt eller et 
langt liv, fordi dette avslørte Salomos hjerte: Han ville det beste for folket. For det andre, 
ser vi at Gud kunne gi Salomo rikdom og ære, fordi han hadde hjertet og sinnet på rett 
sted. Rikdom er derfor ikke noe galt i seg selv. For det tredje ser vi at Gud anerkjenner 
utfordringen vårt begjær etter penger utgjør for oss, siden Han ble så glad da Salomo 
ikke ba om dette. 
 
Men penger er en av de største praktiske og eksistensielle utfordringene vi møter, fordi 
det påvirker livene våre på en fundamental måte. Og mange setter likhetstegn mellom 
penger og et fullverdig liv. Men i realiteten gjør penger oss bare mer trygge og lykkelige 
opp til et visst punkt, helt vi ikke blir noe mer lykkelig av å få mer penger. 
 Det er nemlig mange andre ting som er viktigere enn penger, og Ordspråkene 
nevner for eksempel visdom, innsikt, forståelse, dømmekraft (2,3-4; 3,13-14, 8,10-11; 
16,16; 20,15), gudsfrykt (9,10; 11,26; 15,16), rettferdighet (16,8), ærlighet (28,6), 
vennskap og gode relasjoner (14,20;19,7; 22,1) osv. Dette er ting som kan gi oss en 
dypere tilfredsstillelse enn rikdom. 

Et feilaktig forhold til penger kan nemlig føre med seg en falsk følelse av trygghet 
(18,11), arroganse og stolthet (28,11), falske venner (19,6) og grådighet. Og det advares 
spesielt mot grådigheten fordi grådighet fører med seg undertrykkelse (15,27, 22,16), at 
vi sliter oss ut i jakten på rikdom (23,4), splittelse og ødelagte relasjoner (15,27; 28,25) 
og tomhet (1,19; 22,22-23; 28,22). Men Gud kan hjelpe oss mot grådigheten i alle 
situasjoner, hvis vi velger å lytte til Hans stemme. 

 
Gjennom Jesu liv og lære ser vi at penger er langt fra alt. Jesus bar ikke engang penger 
på seg (Matt 22,19; 17,24-27), likevel var Jesus det perfekte mennesket! Det viser oss 
at våre pengeproblemer ikke løses av hvor mye penger vi har, men hvordan vi forholder 
oss til dem. 
 Men alternativet er ikke at vi skal leve i fattigdom. Fattigdom har også sine 
potensielle skadevirkninger på oss, og karakteriseres som et negativt utfall av for 
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eksempel latskap (10,4; 20,13), ugudelighet (28,14) og dårlige livsvalg (21,17).  
Samtidig finnes det eksempler på rike som stilles i et dårlig lys (Luk 10,18-27) og 

fattige som stilles i et godt lys (Mark 12,41-44). Men her er det ikke personens 
finansielle status som er hovedpoenget, men hjertets tilstand. For Jesus møtte mange 
rike, men han ba ikke alle om å gi bort alt de eide. 

 
Det Bibelen er veldig god på, er å løfte opp de fattige og undertrykte. Ikke som en 
forherligelse av fattigdommen, men som et utrykk for Guds medynk for de fattige og 
svake. Og Ordspråkenes insistering på at de rike skal hjelpe de fattige, viser at Gud ikke 
ønsker at mennesker skal leve i fattigdom (11,25; 14,31; 22,9; 19,17; 28,27). 
 
«Rik og fattig møtes, Herren har skapt dem begge» (22,2). Alle er i samme båt, og 
visdommen rundt penger er ikke bare et kall til vår fornuft, men til våre hjerter. Her 
åpenbares vårt behov for Jesus, for han inviterer alle som er fattige ånden inn i et nytt liv 
i nåde og rettferdighet, uansett hvor mye eller lite penger du har. 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 
 

• Hva er noen av advarslene Ordspråkene gir oss med tanke på penger og 
rikdom?  

 
• Hvordan er Guds visdom annerledes enn verdens visdom når det kommer til 

penger? Har du noen eksempler? 
 

• På hvilke måter pleier du å stole på penger? Hva er baksiden ved denne 
misplasserte tilliten? 
 

• Hvordan kan du begynne å opparbeide deg fremtidige skatter og motta evig liv? 
 

 
 

	


