
1
”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for men-
nesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen 
Kristus, vor Herre“ (Kol 3,23-24).

De fleste mennesker ønsker et liv med succes og lykke. Men i en 
syndig verden, hvor tragedier og ulykker kan ramme når som 
helst, kan dette ønske ikke altid opfyldes.

Spørgsmålet er også, hvordan man definerer succes. Tænk over 
Josef i Egypten. Hvis der nogensinde var et liv med succes, havde 
han det vel? Han gik fra fængslet til paladset. Men hvad så med 
Johannes Døber? Han gik fra fængslet til graven. Hvor stor succes 
havde han i livet? Det kommer helt an på, hvordan man definerer 
succes.

I denne uge skal vi se på begrebet succes i forhold til grundlæg-
gende forvaltning og økonomiske principper. Uanset, hvem vi er, 
eller hvor vi bor, er penge og økonomi en del af vores tilværelse, 
hvad enten vi bryder os om det eller ej. Det kan godt være, at 
de ikke er en garanti for succes, men kan vi tage nogle praktiske 
skridt som en hjælp til at undgå nogle af de almindelige faldgruber 
og fejl, der gør økonomisk succes vanskelig? 

· Præd 12,1
· 1 Mos 2,15
· 1 Tim 5,8
· Kol 3,23-24
· 1 Mos 39,2-5
· Ordsp 3,5-8
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 1 Mos 29,9-20

Til eftertanke

19. FEBRUAR 2023

DE FØRSTE TING FØRST

Hvilket budskab indeholder dette vers?

Når de unge når voksenalderen, vil der opstå tanker hos dem om, 
at de selv skal sørge for de grundlæggende behov i livet – mad, tøj 
og bolig. Jesus har selv fortalt os, hvordan vi skal prioritere vores 
behov. Han sagde: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, 
så skal alt det andet gives jer i tilgift“ (Matt 6,33). For dem, der er 
ældre, og som ikke tog en beslutning som unge om at følge Jesus, 
er der stadigvæk tid til at tage de rette beslutninger mht. forvalt-
ning.

Som vi så i 1 Mos 28,20-22, tog Jakob nogle vigtige beslutninger, 
både åndeligt og økonomisk. I synet ved Betel præsenterede Gud 
sig for Jakob som ”Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks 
Gud“ (1 Mos 28,13). Som en del af sit løfte til Gud sagde Jakob: ”Så 
skal Herren være min Gud“ (1 Mos 28,21).

Hvilken betydning har tidspunktet for denne begivenhed i  
Jakobs liv?

Efter at Jakob have givet sit løfte om både åndeligt og økonomisk 
at tjene Herren, førte Gud ham direkte til Rakel ved brønden (se 
1 Mos 29,9-20). Det er fornuftigt at tage sin åndelige beslutning 
og vælge sin livsgerning, inden man bliver gift. Ens fremtidige 
ægtefælle bør vide, hvad han/hun involverer sig i. Er personen en 
overgivet kristen? Hvilken type arbejde er han/hun involveret i? 
Kommer vedkommende til at blive lærer, sygeplejerske, jurist, ar-
bejdsmand eller …? Hvilken form for tilværelse binder jeg mig til? 
Andre spørgsmål, som bør besvares, inden man indgår ægteskab, 
er: Hvilken uddannelse har han/hun taget? Forpligter man sig på 
en stor gæld, når man bliver gift? Er jeg villig til at acceptere denne 
situation som en del af mit ansvar?

Læs 2 Kor 6,14-15. Hvorfor er dette et vigtigt princip at overveje 
i forbindelse med valg af ægtefælle? Hvorfor vil det være med til 
at forøge chancerne for et godt ægteskab, selv om det ikke kan 
garantere det?
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MANDAG

 

 

 1 Mos 2,15
 Præd 9,10

 2 Thess 3,8-10

Til eftertanke

20. FEBRUAR 2023

ARBEJDETS VELSIGNELSE – IDEELT SET

Medmindre du er født rig, eller dine forældre har oprettet en fond 
i dit navn, så du aldrig vil have behov for at arbejde, vil du før eller 
senere få brug for et arbejde for at leve. Hvis man læser historier 
om unge mennesker, som aldrig har haft brug for at tjene deres 
egne penge, vil de midler, som var tænkt som en velsignelse, ofte 
vise sig at føre til tragedier for dem som voksne.

Det ideelle er selvfølgelig at finde noget, man brænder for, 
som også kan give en god indkomst, uddanne sig til det, finde et 
arbejde, hvor man kan beskæftige sig med det, og arbejde med 
det hele sit liv. Det er det ideelle. Men det går selvfølgelig ikke altid 
sådan.

Hvilken betydning har det, at Adam og Eva fik et arbejde at ud-
føre – selv før synden kom ind i verden? Kan det være med  
til at forklare, at mennesker, som aldrig har været nødt til at  
arbejde, af og til synes, at tilværelsen er en forbandelse?

Det er indlysende, at for Adam og Eva var arbejde ikke en straf. 
Selv i Paradiset, i en verden uden synd, uden død eller nogen form 
for lidelse, vidste Gud, at menneskene havde brug for at arbejde.

”Adam fik til opgave at passe haven. Skaberen vidste, at Adam 
ikke kunne være lykkelig uden noget at tage sig til. Han frydede 
sig over havens skønhed, men det var ikke nok. Han skulle have 
arbejde for at træne sit legemes fantastiske organer. Hvis lykke 
havde bestået i intet at foretage sig, ville mennesket i sin tilstand 
af hellig uskyldighed have været uden arbejde. Men han, som 
skabte mennesket, vidste, hvad der skulle til for at gøre det lyk-
keligt, og lige så snart Gud havde skabt ham, gav han ham den til-
tænkte opgave. Løftet om fremtidig herlighed og befalingen om, at 
mennesket skulle arbejde for sit daglige brød, kom fra den samme 
trone“ (Ellen White, Our High Calling, s. 223).

Men efter syndefaldet, da arbejde ligesom alt andet var blevet 
ødelagt af synd, sagde Gud til Adam: ”Agerjorden [skal] være for-
bandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine 
dage“ (1 Mos 3,17). Læg mærke til, at Gud forbandede jorden for 
”din skyld“, for Adams skyld, med den tanke, at arbejde ville blive 
noget, som han havde brug for, især som et syndigt menneske.

Hvad er der ved arbejde, som ideelt set kan gøre det til en  
velsignelse for os?
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 1 Tim 5,8
 Ordsp 14,23
 Kol 3,23-24

Til eftertanke

21. FEBRUAR 2023

VORES OPTJENINGSÅR

Det var fra begyndelsen Guds tanke, at mennesket skulle arbejde. 
Vores liv med arbejdsår varer normalt omkring 40 år. Det er også 
ofte i det tidsrum, man køber hus og bil og får børn. Økonomisk 
kan det være en intens periode. Det kan også være en vanskelig 
periode, hvor familien skal lære at arbejde sammen, og hvor man 
i familien skaber livslange bånd. Økonomisk stress kan ødelægge 
et ægteskab og gør det ofte i denne periode. Familier, hvor begge 
forældre har en kristen overbevisning og ønsker at følge bibelske 
principper, er langt mere stabile.

Hvilke vigtige pointer kan vi lære fra disse tekster om økonomi i 
hjemmet?

I mange hjem er manden hovedforsørgeren, men ofte arbejder 
begge ægtefæller. Hvis uventede situationer som sygdom eller øko-
nomisk nedgang opstår, er man nødsaget til at justere de mål, man 
havde sat sig og tilpasse sig situationen. 

De børn, som kommer til verden, omtales i Bibelen som ”en 
gave fra Herren“ (Sl 127,3). Børn medfører også et meget stort 
ansvar. Kristne forældres mål er at oplære børnene til at blive uaf-
hængige voksne i dette liv og at udruste dem til livet i evigheden.

Her er tre råd, som kan hjælpe forældre:

1. Tilstræb et kristent miljø i hjemmet med regelmæssige og interes-
sante familieandagter, deltagelse i sabbatsskole og gudstjene-
ste og trofasthed med tiende og gaver. Dette er vigtige og gode 
vaner at danne tidligt i børnenes liv.

2. Lær børnene villighed og glæde ved at arbejde. Børn vil opdage, at 
flid og hæderlighed i arbejdet altid bliver bemærket, påskønnet 
og belønnet. 

3. Hjælp børnene til at få en god uddannelse. En kristen uddan-
nelse er værd at investere i for forældre, som vil det bedste for 
deres børn både i dette liv og i evigheden.

Der er ingen garanti for, at vores børn vil vælge den vej i livet, vi 
håber på. Når vi har gjort vores bedste, må vi bede til og stole på, 
at Gud vil gøre resten. 

TIRSDAG
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 1 Mos 39,2-5

Til eftertanke

22. FEBRUAR 2023

ARBEJDE MED HÆDERLIGHED

Hvis de beslutninger, man tog i de tidligere år, har været kloge, og 
man ikke bliver ramt af uventede hændelser, kan den anden fase i 
livet blive den mest behagelige. I en ideel situation har børnene nu 
deres eget, boligen er betalt, man har de nødvendige transport-
midler, der er ingen tunge gældsposter, og der er en tilstrækkelig 
indkomst til at dække for seniorfamilielivets behov.

Gud kalder sine børn til en høj standard både i arbejde og i li-
vet generelt. Guds lov, skrevet i vores hjerter (se Jer 31,33), er den 
standard, vi må genspejle. Idet samfundet omkring os går mere og 
mere i opløsning, og kristendommen udvandes og minimeres, bli-
ver det stadig mere betydningsfuldt for den enkelte kristne at leve 
og arbejde på et niveau, som er hævet over enhver kritik. Bibelen 
siger: ”Et navn er mere værd end stor rigdom, at vinde yndest er 
bedre end at have sølv og guld“ (Ordsp 22,1).

Bibelen indeholder beretninger om arbejdsgivere, som indså, 
at de blev velsignet, fordi de havde gudfrygtige arbejdere. Da 
Jakob ønskede at forlade sin svigerfar Laban og vende tilbage til 
sit hjemland sammen med sin familie, bad Laban ham om ikke at 
rejse. Han sagde: ”Måtte jeg blot bevare din velvilje! Jeg har fået  
en åbenbaring om, at det er for din skyld, Herren har velsignet 
mig“ (1 Mos 30,27). Og da Josef blev solgt som slave i Egypten, op-
dagede hans herre Potifar noget tilsvarende med hensyn til Josefs 
arbejde og belønnede ham derefter.

Selv om teksten ikke siger noget specifikt, hvad forestiller du 
dig, at Josef havde gjort, som fik hans herre til at betragte ham 
så favorabelt?

”Enten I altså spiser eller drikker, eller hvad I end gør, skal I gøre alt 
til Guds ære“ (1 Kor 10,31). Både i vores økonomiske forvaltning og 
i alt andet, vi gør, bør alt ske til Guds ære. Han er den, som giver os 
kundskab og styrke til at få fremgang i livet.

”Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, 
Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er op-
højet som overhoved over alle. Rigdom og ære kommer fra dig, du 
hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at 
give storhed og styrke til alle“ (1 Krøn 29,11-12).

Hvilke principper har du i dit liv, hvor du ikke vil gå på kompro-
mis? Har du brug for at foretage ændringer, og i så fald hvilke?

ONSDAG
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Ordsp 27,23-24

 Ordsp 15,16

 Ordsp 6,6-8

 Ordsp 22,7

 Ordsp 13,4

 Ordsp 28,1-14

 Matt 25,14-21

23. FEBRUAR 2023

SØG RÅD FRA GUD

Der findes et utal af verdslige økonomiske eksperter, men Gud har 
advaret os imod at søge råd hos dem i forvaltningen af de midler, 
han har betroet os. Den, som har sin glæde i Herrens lov – ”lov“ 
kan her i bredere forstand opfattes som Guds Ord – vil blive vel-
signet. Så enkelt er det. Og alt skal lykkes for ham.

Hvordan kan vi anvende dette princip i vores grundlæggende 
økonomi?

Lad os se på syv bibelske råd omkring økonomisk forvaltning.

1. Vær organiseret. Lav en plan over dit forbrug. Mange familier lever 
fra den ene lønudbetaling til den næste. Uden en enkel plan for 
indtjening, udgifter og opsparing bliver tilværelsen meget mere 
stresset.

2. Brug mindre, end du tjener. Beslut dig for ikke at bruge mere, end 
du tjener.

3. Sæt en del til side fra hver lønudbetaling. Vi sparer op for at fore-
tage større indkøb i fremtiden og have nok til uforudsete udgif-
ter som ulykker eller sygdom. Nogle opsparinger kan bruges til 
at planlægge den tid, hvor vi på grund af alder ikke længere er i 
stand til at have et fast arbejde.

4. Sky gæld som pesten. Renter er en udgift, det er godt at undgå. 
En person eller en familie, som lever med gæld, altså med lånte 
penge, lever i virkeligheden i dag for penge, de forventer at 
tjene i fremtiden. Hvis der opstår ændringer i ens livssituation, 
kan det føre til alvorlige økonomiske problemer.

5. Vær en flittig arbejder. ”Den dovne får ikke, hvad han begærer, 
de flittige får sulten stillet“.

6. Vær trofast mod Gud med din økonomi. Ingen familie har råd til at 
leve uden Guds velsignelser.

7. Husk, at denne jord ikke er vores egentlige hjem. Vores forvaltning 
siger meget om, hvad der ultimativt har vores højeste prioritet.

TORSDAG
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24. FEBRUAR 2023

TIL VIDERE STUDIUM

”Intet forretningsprojekt og ingen livsplan kan være sund eller 
fuldkommen, hvis den kun omfatter dette nuværende livs korte år 
og ikke sørger for den fremtid, som er uden afslutning … Ingen kan 
samle sig skatte i himlene uden at opdage, at hans liv på jorden der-
ved bliver beriget og forædlet“ (Ellen White, Uddannelse, s. 145-146).

”Det, som ligger til grund for uangribelighed i forretningsan-
liggender og for, at disse virkelig skal lykkes, er erkendelsen af, at 
Gud ejer alt. Som alverdens Skaber er han den oprindelige ejer. Vi 
er hans forvaltere. Alt, hvad vi ejer, er blevet os betroet af ham, for 
at vi skal bruge det efter hans anvisning“ (Uddannelse, s. 138).

Man kan let få den opfattelse, at vi udelukkende arbejder for 
at skaffe en indkomst. Men som kristne er det også vores ansvar 
at tage del i den store opgave, som Jesus gav sine efterfølgere. 
Efter at have citeret missionsbefalingen fra Mark 16,15, skrev Ellen 
White: ”Ikke sådan, at alle er kaldede til at være præster eller mis-
sionærer i disse ords sædvanlige betydning; men alle kan komme 
til at arbejde sammen med ham ved at bringe det ‘glade budskab’ 
til deres medmennesker. Denne befaling er givet til alle, store og 
små, lærde og ulærde, gamle og unge“ (Uddannelse, s. 265).

”Vi trænger til mere nøje at følge Guds plan med vort liv. At 
gøre vort bedste inden for det arbejde, der ligger nærmest for 
hånden, at overgive os selv til Gud og spejde efter, hvad hans for-
syn anviser os, – dette er regler, der sikrer os en tryg vejledning 
ved valget af beskæftigelse“ (Uddannelse, s. 268-269).

1. Hvordan definerer jeg, hvad et succesrigt liv er? Er der forskel 
på den almene definition af succes og min egen? Tænk fx på 
Johannes Døber. Hvordan vil du definere hans liv, som endte 
i fængsel? Var det succesrigt? Hvilke begrundelser har du for 
dit svar?

2. Hvordan kan vi forklare det faktum, at der er rigtig mange 
meget ”succesrige“ mennesker, som ikke følger nogen af de 
bibelske principper om forvaltning af rigdom eller i livet ge-
nerelt? Eller hvad med dem, som forsøger at følge dem, men 
som alligevel ikke er succesrige? Måske bliver de syge eller 
rammes af ulykker. Hvordan skal vi forstå disse situationer?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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