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”Den rige er herre over de fattige, og låntageren er långiverens 
træl“ (Ordsp 22,7).

En definition på gæld er at leve i dag af det, du forventer at tjene i 
fremtiden. At stifte gæld er blevet en almindelig måde at leve på i 
vore dage, men det bør ikke være normen for en kristen. Bibelen 
fraråder at stifte gæld. I Skriften er der mindst 26 henvisninger til 
gæld, og alle er negative. Den siger ikke, at det er en synd at låne 
penge, men den taler om de negative følger, det ofte indebærer. 

Med hensyn til økonomiske forpligtelser gav Paulus følgende råd: 
”Giv alle, hvad I skylder dem: den, der har krav på skat, skat; den, 
der har krav på told, told; den, I skylder frygt, frygt; den, I skylder 
ære, ære. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden“ 
(Rom 13,7-8).

Hvorfor er gæld nærmest en international svøbe på alle niveauer, 
både personligt, forretningsmæssigt og regeringsmæssigt? I alle 
samfund har der altid været i det mindste en lille procentdel, som 
havde gæld. Men i dag er er det en meget større del af befolknin-
gen, som sidder i gæld, og det er næsten aldrig til deres fordel.

I denne uge vil vi se på årsagerne til gæld, og hvad vi kan gøre for 
at undgå den. Det kan være, at du er gældfri, men du kan dele 
denne værdifulde viden med familie og venner, som kan have 
gavn af det.

· 5 Mos 28,1-2.12
· Matt 6,24
· 1 Joh 2,15
· Ordsp 22,7
· Ordsp 6,1-5
· 5 Mos 15,1-5
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Ugens vers

Introduktion

 

Ugens tekster

Hvad gør jeg med gæld?
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SØNDAG

5 Mos 28,1-2.12

 

Til eftertanke

29. JANUAR 2023

PROBLEMERNE MED GÆLD

Hvilket ideal har Gud for sine børn, når det drejer sig om gæld? 
Hvordan kan de opnå dette mål? Hvilke principper kan vi finde  
i teksten, selv om sammenhængen er meget anderledes end  
vores, og hvordan kan vi anvende dem på vores egen situation?

Studier har vist, at der er tre hovedgrunde til, at mennesker får 
økonomiske problemer. De opstilles her i rækkefølge med den 
mest almindelige først.

Den første årsag er uvidenhed. Mange selv veluddannede men-
nesker er analfabeter, når det gælder økonomi. De har ganske en-
kelt aldrig været udsat for bibelske og heller ikke almene verdslige 
principper for forvaltning af deres penge. Men der er håb! Denne 
lektie vil give en enkel oversigt over disse principper, og hvordan 
de kan anvendes.

Den anden årsag til økonomiske vanskeligheder er grådighed eller 
selviskhed. Som reaktion på reklamer og personlige ønsker lever 
mange mennesker over evne. De er ikke villige til at bo, køre eller 
klæde sig, som de egentlig har råd til. Mange sådanne mennesker 
føler også, at de er alt for fattige til at give tiende. Og som en følge 
af det lever de deres liv uden Guds lovede visdom og velsignelser 
(se Mal 3,10-11; Matt 6,33). Der er håb også for disse mennesker, 
men det kræver en holdningsændring, fordi de skal lære tilfreds-
hed med det, de har.

Den tredje årsag er personligt uheld. De kan have oplevet alvorlig 
sygdom. Eller de kan være blevet forladt af en ødsel ægtefælle. En 
naturkatastrofe kan have ødelagt alle deres ejendele. Eller de kan 
være født og opvokset i yderste fattigdom. Men der er håb også 
for disse mennesker. Selv om deres vej er langt vanskeligere, kan 
deres problemer løses. Forandringen kan komme gennem hjælp 
fra kristne venner, rådgivning og/eller hjælp fra gudfrygtige rådgi-
vere, hårdt arbejde sammen med en god uddannelse og gennem 
Guds forsyn og velsignelser.

Gæld kan fjernes, uanset hvilken årsag den har, også hvis det 
er en persons egen skyld. Men de, som sidder i gæld, bliver nødt 
til at foretage visse ændringer i deres liv, i deres forbrug og i deres 
økonomiske prioriteringer.

Læs 1 Tim 6,6-9. Hvad siger Paulus, som vi alle gør klogt i at lytte 
til? Hvilken betydning har hans ord for dig, og hvordan kan du 
følge det, som Skriften lærer os her?
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MANDAG

 

 

 Matt 6,24
1 Joh 2,15

 Sl 50,14-15

Til eftertanke

30. JANUAR 2023

AT FØLGE GUDDOMMELIGE RÅD

Vi er materielle skabninger, og vi lever i en materiel verden, som 
nogle gange kan være meget fristende. Du måtte være sammensat 
af stål og syntetisk olie, ikke kød og blod, for ikke fra tid til anden 
at blive fristet af materielle ejendele og ønsket om rigdom. Hvem 
har ikke på et eller andet tidspunkt fantaseret om at være rig eller 
vinde i lotto?

Vi udsættes alle for det, og i sig selv er der intet forkert i at 
arbejde hårdt for at få en god indkomst eller at være rig, men vi 
behøver ikke at falde for fristelsen til at gøre penge, rigdom og 
materielle ejendele til en afgud. Vi har løftet om guddommelig 
hjælp til at forblive tro mod det, vi ved er ret. Dette er vigtigt, for 
fristelserne ved rigdom og materielle ejendele har ført til åndelig 
ruin for mange.

Hvad er det fælles tema i disse tekster, selv om det udtrykkes 
forskelligt?

Desværre kan kærlighed til verden være så stærk, at mange men-
nesker stifter gæld i håbet om at tilfredsstille denne kærlighed. 
Men det virker ikke! Se Præd 4,8. Gæld er en af de fælder, som Sa-
tan opstiller, og det giver derfor god mening, at Gud ønsker at se 
sine børn gældfrie. I Bibelen og gennem profetiens gave har Gud 
givet os vejledning, som kan hjælpe os mod økonomisk frihed.

Hvilken indstilling bør Guds folk leve med? Hvad vil det sige at 
”indfri dine løfter“?

Vi bliver medlemmer af menigheden med lovprisning og taknem-
melighed til Gud, som har skabt os og løskøbt os. I punkt 9 (af 13) 
i vores dåbsløfte blev vi spurgt: ”Tror du, at kirken skal være orga-
niseret? Er det din hensigt at tilbede Gud og støtte kirken med din 
tiende og dine gaver, din personlige indsats og din indflydelse?“ 
Som syvendedagsadventister har vi alle sagt ja. Teksten i Sl 50,14-
15 er derfor et løfte til dem, der bringer takoffer til Gud og trofast 
indfrier deres løfter.

Hvad siger dine valg om, hvor god du er til at modstå verdens 
fristelser? Hvorfor er det at arbejde hårdt for at tjene til et godt 
liv ikke nødvendigvis det samme som at gøre rigdom og penge 
til en afgud? Hvordan kan vi lære, hvad forskellen er?
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 Ordsp 22,7

Til eftertanke

31. JANUAR 2023

HVORDAN KOMMER VI AF MED GÆLD?

På hvilken måde er vi trælle under långivere?

Hvis du har gæld, kan følgende råd hjælpe dig til at begynde en pro-
ces med at blive gældfri. Planen har én forudsætning og tre trin.

Forudsætningen er et løfte til Gud om at være trofast i at give ham 
tiende og derved få adgang til hans visdom og velsignelser.

Trin 1 er at indføre stop for mere gæld: ikke flere indkøb på kredit. 
Hvis du ikke låner penge, opbygger du ikke gæld. Hvis du ikke lå-
ner flere penge, vokser din gæld ikke yderligere.

Trin 2 er at indgå en aftale med Gud om, at du fra nu af, når han 
med sine velsignelser gør det muligt for dig, vil tilbagebetale din 
gæld hurtigst muligt. Når Gud velsigner dig økonomisk, skal du 
bruge dine penge til at nedbetale din gæld – ikke til forbrug. 

Trin 3 er den praktiske del af planen. Lav en liste over alle dine 
gældsposter. Begynd med den største og medtag alle ned til den 
mindste. For de fleste familier står huslån øverst på listen og 
kreditkort og personlige lån nederst. Begynd med at afdrage mini-
mumsbeløbet hver måned. Forøg dine indbetalinger for de poster, 
der står nederst på din liste, så meget du kan. Du vil blive glæde-
ligt overrasket over, hvor hurtigt du kan eliminere de små gælds-
poster. De penge, du ellers brugte på den nederste gældspost, 
skal du nu bruge til at betale for den næstnederste gæld. Når du 
får fjernet de mindste gældsposter med høj rente, frigør du flere 
penge til at betale af på den næste post opad på listen.

Det er tydeligt, at Gud ikke ønsker, at vi skal have gæld. Mange fami-
lier oplever, når aftalen er indgået, at Gud velsigner dem på overra-
skende måder, og at gælden bliver reduceret hurtigere end forven-
tet. Ved at følge de tre enkle trin er mange familier blevet gældfrie. 
Det kan du også blive! Ved at sætte Gud først vil du få visdom og 
velsignelser fra ham til at forvalte det, han har betroet dig.

”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil 
jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: ‘Jeg lader dig ikke 
i stikken og svigter dig ikke.’“ (Hebr 13,5). Hvordan kan dette råd 
og løfte være en stor hjælp til at undgå at stifte gæld?

TIRSDAG
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 Ordsp 6,1-5; 
17,18; 22,26

 Ordsp 28,20
1 Tim 6,9-10

1. FEBRUAR 2023

KAUTION OG FORSØG PÅ HURTIG GEVINST

Bibelen gør det meget klart, at Gud ikke ønsker, at hans børn skal 
blive ansvarlige for andres gældsforpligtelser. I Ordsprogenes Bog 
har Gud advaret os mod at stille kaution, det vil sige at stille sik-
kerhed for en anden.

Hvad er budskabet i disse tre tekster?

Sikkerhed kræves normalt, hvis en person med tvivlsom kredit-
værdighed ønsker at optage et lån. Hvis låntageren kan finde 
nogen med god kreditværdighed til at være garant for lånet, kan 
banken yde lånet, og medunderskriveren er da ansvarlig, hvis lån-
tager ikke kan betale tilbage.

Det kan ske, at et menighedsmedlem henvender sig til dig og 
beder dig om at stille sikkerhed for et lån. Dit svar bør altid være: 
”Bibelen siger, at det bør jeg aldrig gøre.“ Der er ingen tvivl om, at 
Bibelen opfordrer os til at hjælpe andre, som er i nød, men vi bør 
ikke påtage os ansvaret for deres gæld.

Forældre bliver nogle gange bedt om at stille sikkerhed for en 
teenagers første bilkøb. Eller voksne børn beder forældrene om at 
stille sikkerhed for et forretningslån. Men det samme svar gælder 
her. Det er rigtigt at hjælpe andre, hvis der er et virkeligt behov, 
men lad være med at kautionere for andres gæld. Undersøgelser 
viser, at 75 % af dem, som kautionerer, ender med at betale!

Læs de to tekster.

En anden økonomisk fælde er forskellige ideer til hurtig gevinst. 
De fører ofte til økonomisk ruin for dem, som bliver fanget i dem. 
Hvis det lyder for godt til at være sandt, er det, fordi det er det. 
Mange bliver både følelsesmæssigt og økonomisk såret. Læg der-
til, at i mange tilfælde har mennesker været nødt til at låne penge 
for i det hele taget at komme med i sådanne uhæderlige foreta-
gender. Mange mennesker og mange familier er blevet ruineret 
gennem sådanne ”bliv rig hurtigt“-planer, og de eneste, der tjener 
på dem, er de uærlige personer, som opfinder dem. De, som fal-
der i fælden, mister næsten altid deres penge. Når en ven eller til 
og med et familiemedlem forsøger at inddrage dig i en sådan plan, 
så løb! Gå ikke. Løb væk – så hurtigt du kan.

ONSDAG
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 5 Mos 15,1-5

 

Til eftertanke

2. FEBRUAR 2023

TERMINSGRÆNSER OG LÅNEBETINGELSE

Hvad krævede Herren af sit folk i disse vers?

I overensstemmelse med andre syvårsregler i Israel (2 Mos 21,2; 
3 Mos 25,3-4) var det ikke kun slaver eller tjenere og jorden, der 
var bundet af regler, men også udlånerne. Fordi udlånerne ikke 
ønskede at eftergive nogen gæld, var syv år den længste periode, 
nogen kunne stå i gæld. Bortset fra det, vi ellers kan lære af disse 
vers, så viser de, at Gud bekymrer sig om denne form for økono-
miske problemstillinger, især når det handlede om israelitterne 
indbyrdes. Disse vers viser også, at Herren erkendte, at gæld var 
en del af virkeligheden, uanset hvor uønsket det var. Han under-
stregede også, at man så vidt muligt burde undgå det.

I dag har man i mange dele af verden lån til køb af hus, der 
strækker sig over 30 eller 40 år. Det virker, som om en af årsa-
gerne til, at huse koster så meget, er, at kredit er tilgængelig, så 
man kan få lån til at købe dem.

Andre steder er mennesker, både forældre og de store børn, 
bekymrede for, om de er nødt til at låne penge til en uddannelse. 
Som regel vil en universitetsuddannelse give en person mulighed 
for en større indkomst resten af livet. Nogle er nødt til at tage lån 
for at betale for deres uddannelse, men husk, at du altid kommer 
til at betale tilbage med renter. Prøv at opnå så mange legater, 
stipendier og tilskud som muligt. Arbejd og spar op til din uddan-
nelse alt det, du kan. Få hjælp fra dine forældre. På Bibelens tid 
gav forældre deres børn land, som de kunne dyrke for at klare sig 
selv. I dag kunne den form for ”arv“ være en uddannelse.

I en fuldkommen verden ville der ikke være lån og gæld. Men vi 
lever ikke i en fuldkommen verden, og der kan være tidspunkter, 
hvor det er nødvendigt for os at optage lån. Du skal dog sikre dig, 
at du får de bedst mulige betingelser og den lavest mulige rente. 
Lån kun det, du er nødt til, og betal det tilbage så hurtigt, du kan, 
for at spare renteudgifter. Som princip bør vi, så vidt det menne-
skeligt er muligt, undgå at stifte gæld, og ved at følge de økonomi-
ske principper, vi finder i Bibelen i vores hverdag, kan vi langt hen 
ad vejen undgå unødvendig gæld og den frygtelige belastning, det 
kan være for både os selv og vores familier.

Hvis du har lånt penge til nogen, hvor ærlig, retfærdig og venlig 
er du over for dem? Hvordan vil du stå over for Gud, når du skal 
stå til regnskab for din behandling af dem? (Se Præd 12,14.)

TORSDAG
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3. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Tre-trins-processen for at komme af med gæld findes også i Ellen 
Whites skrifter. Vi har tilføjet kursiv for at fremhæve pointerne.

”Vær besluttet på aldrig igen at stifte gæld. Nægt dig selv tusind ting 
frem for at stifte gæld. Det har været dit livs forbandelse, at du har 
haft gæld. Sky det som du ville sky kopper.

Indgå en højtidelig aftale med Gud om, at du gennem hans velsignel-
ser vil betale al din gæld for derefter ikke at skylde nogen noget, om 
du så skal leve af grød og brød … Du må ikke vakle, miste modet 
eller opgive. Fornægt din smag, fornægt din appetit, spar dine 
penge og betal din gæld.

Tilbagebetal så hurtigt du kan. Når du igen kan stå som en fri mand 
og ikke skylde nogen noget, vil du have vundet en stor sejr“ (Ellen 
White, Counsels on Stewardship, s. 257).

Har du brug for yderligere hjælp til at blive gældfri, prøv følgende:

Lav et budget. Opstil et enkelt budget ved at nedskrive det, du tje-
ner og alle dine udgifter/køb i en periode på tre måneder. Mange 
bliver overrasket over, hvor meget de bruger på unødvendige ting.

Ødelæg dine kreditkort. Kreditkort er en af hovedårsagerne til gæld. 
Hvis du indser, at du køber ting, som du ellers ikke ville have købt 
og har problemer med at afdrage, bør du ødelægge dine kredit-
kort, før de ødelægger dig – eller dit ægteskab eller begge dele.

Indfør økonomiske nedskæringer. Ofte er der meget at spare på de 
månedlige udgifter ved at være påpasselig med de småting, vi  
køber. Det løber hurtigt op.

1. Hvilke løfter fra Bibelen kan du gøre brug af for at beskytte 
dig mod verdens fristelser og de økonomiske farer, som  
begærlighed kan føre til?

2. De økonomiske forhold afviger stærkt fra land til land. Hvilke 
forskelle finder du på situationen i Danmark og i det, lektien 
beskriver. Hvordan kan du tilpasse lektiens råd?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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NOTER TIL SABBATTEN | 4. FEBRUAR 2023


