
1
”Og jeg hørte en røst fra himlen sige: ‘Skriv: Salige er de døde, 
som fra nu af dør i Herren. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter  
deres møje, for deres gerninger følger dem’“ (Åb 14,13).

Når vi nærmer os afslutningen på vores optjeningsår, vender vores 
økonomiske fokus sig mod at bevare vores aktiver til afslutningen 
af vores liv. Overgangen fra et aktivt arbejdsliv til pensionisttilvæ-
relse kan være en meget traumatisk oplevelse. Hvad er det bedste, 
vi kan gøre mht. vores økonomi?

Når mennesker bliver ældre, begynder man nærmest automatisk 
at bekymre sig om fremtiden. De mest almindelige bekymringer 
handler om at dø for tidligt (før der er blevet sørget for familien), 
at leve for længe (så man ikke har nok aktiver eller formue), men-
tale og/eller fysiske skavanker (hvem skal tage sig af mig?).

Idet Ellen White kommenterer disse bekymringer, skrev hun: ”Alle 
disse bekymringer har deres udspring hos Satan … Hvis de påtog 
sig den stilling, som Gud ønskede for dem, kunne deres sidste 
dage blive deres bedste og lykkeligste … De bør lægge deres frygt 
og byrder til side og tilbringe deres tid på en så lykkelig måde som 
muligt og modnes for himlen“ (Testimonies for the Church, 1. bd.,  
s. 424).

I denne uge skal vi se på Guds vejledning for vores sidste år. Hvad 
bør vi gøre, hvad bør vi undgå, og hvilke principper bør vi følge?

· Luk 12,16-21
· Præd 2,18-22
· Ordsp 27,23-27
· 2 Kor 4,18
· Præd 5,10
· Kol 1,15-17
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SØNDAG

 Luk 12,16-21

 

Til eftertanke

5. MARTS 2023

DEN TÅBELIGE RIGE BONDE

Hvilken stærk irettesættelse gav Herren den tåbelige mand, og 
hvad er det relevante budskab til os i denne tekst?

Selv om budskabet i denne beretning er langt bredere, kan man 
måske sige, at dette var en historie, som Jesus fortalte om, hvad 
man ikke skal gøre som pensionist. Hvis en person holder op med 
at arbejde for at bruge sine opsparede midler på sig selv, bør han 
være på vagt og lytte til denne beretning. Problemet ligger ikke i  
at arbejde hårdt eller samle sig rigdom, især når man bliver ældre 
og måske bliver rigere. Problemet handler om vores holdning. 
Mandens ord i beretningen: ”Slå dig til ro, spis, drik og vær glad!“ 
(Luk 12,19) udtrykker det egentlige problem.

”Denne mands mål i livet var ikke større end de umælende 
dyrs. Han levede, som om der ikke var nogen Gud, ingen himmel, 
intet liv efter dette, som om alt det, han ejede, var hans, og han 
ikke skyldte Gud eller mennesker noget“ (Ellen White, Lys over  
hverdagen, 2. bd., s. 51).

Hvis vi i denne periode af vores liv kun tænker på os selv og 
ignorerer andres behov og Guds sag, følger vi den tåbelige rige 
bondes eksempel. Intet i Jesu lignelse giver indtryk af, at den rige 
mand var doven eller uærlig. Problemet var, hvordan han brugte, 
hvad Gud havde betroet ham. Vi ved ikke, hvilken dag vi skal dø. 
Derfor bør vi altid være rede ved at leve for at udrette Guds vilje i 
stedet for at jage efter en egoistisk tilværelse.

Det generelle billede, Bibelen giver, er, at et menneske skal 
arbejde og forblive produktiv, så længe han eller hun er i stand til 
det. Det er faktisk ret interessant at bemærke, at mange mener, 
at forfatterne af de store profetiske bøger, Daniels Bog og Johan-
nes’ Åbenbaring, begge var i firserne, da de fuldførte deres værk. 
På deres tid var gennemsnitsalderen omkring 50 år. Ellen White 
udgav nogle af sine mest kendte og elskede bøger som fx Jesu Liv, 
efter at hun var fyldt 70. Så længe vi er raske, bør alderdom ikke 
betyde, at vi holder op med at være produktive eller at gøre godt 
mod andre i den udstrækning, vi magter det.

Jesu råd til dem, der venter på hans genkomst, er ikke kun at 
våge, men også at blive ved med at arbejde (Matt 24,44-46).

Hvordan kan vi, uanset alder eller rigdom, undgå at falde i 
samme fælde som den rige mand i lignelsen? Spørg dig selv: 
”Hvad lever jeg for?“
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MANDAG

 

 

 Sl 49,18
1 Tim 6,6-7

Sl 39,12
Jak 4,14

Præd 2,18-22

Til eftertanke

6. MARTS 2023

DU KAN IKKE TAGE DET MED DIG

Den berømte evangelist Billy Graham blev engang spurgt, hvad 
der havde overrasket ham mest i livet, nu da han var blevet gam-
mel. På det tidspunkt var han i 60’erne. Graham svarede: ”Hvor 
kort det er.“ Der er ingen tvivl om, at livet går hurtigt.

Hvad lærer følgende bibeltekster om menneskelivet?

Ikke alene går livet hurtigt, men når vi dør, tager vi intet med os, i 
hvert fald ikke af de materielle goder, vi har samlet. ”Han kan intet 
tage med sig, når han dør“ (Sl 49,18). Det betyder, at han eller hun 
efterlader alt til en anden. Hvem der får det, er selvfølgelig afhæn-
gigt af, hvilke planer der på forhånd er lagt.

Men selvfølgelig har ikke alle i den forstand en stor formue, 
men de fleste, især hvis de har arbejdet i mange år, har samlet en 
vis rigdom. Det, der til sidst kommer til at ske med ens rigdom, når 
man dør, er et vigtigt spørgsmål, som alle bør tænke over.

For dem, der ved livets afslutning ejer noget, uanset om det er 
meget eller lidt, kan et testamente være deres afsluttende hand-
ling i forvaltningen af, hvad Gud har velsignet dem med. Hvis du 
ikke har en plan med et testamente, kan dit lands love komme til 
at spille en rolle. Hvis du dør uden et testamente, vil de fleste lan-
des civile love ganske enkelt overgive dine værdier til dine slægt-
ninge, enten de har brug for det eller ej, enten de kommer til at 
bruge dine penge på en god måde eller ej, og enten du ville have 
valgt at give noget til vedkommende eller ej. Kirken får intet. Hvis 
det er sådan, du ønsker det, er det fint. Men hvis du ønsker det an-
derledes, er du nødt til at planlægge det på forhånd.

På en meget enkel måde kan vi sige, at fordi Gud ejer alt (se Sl 
24,1), ville det være logisk fra et bibelsk perspektiv at konkludere, 
at når vi er færdige med det, Gud har betroet os, burde vi give 
vores ejendom tilbage til ham, som er den rette ejer, når vi har 
sørget for vores egen families ve og vel.

Døden kan komme når som helst og uventet. Den kan komme 
i dag. Hvad ville der ske med dine kære, hvis du skulle dø i dag? 
Hvad ville der ske med det, du ejer? Ville det blive fordelt på den 
måde, du ønsker det?
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 Ordsp 27,23-27

Til eftertanke

7. MARTS 2023

PERSONLIGE BEHOV FØRST

På Det Gamle Testamentes tid var mange af Israels børn bønder og 
hyrder. Nogle af Guds lovede velsignelser blev derfor givet i land-
mandssprog. Gud siger fx i Ordsp 3,9-10, at hvis du er tro imod ham 
med dine midler, ”så fyldes dine forrådskamre til overflod“. Mange 
mennesker i dag har ikke et forrådskammer eller en lade. Så vi op-
fatter det sådan, at Gud vil velsigne vores arbejde eller forretning, 
hvis vi er villige til at følge og adlyde ham.

Hvordan skal vi som kristne i dag forstå sætningen ”hold dig  
underrettet om dit småkvægs tilstand“?

Selv om Bibelen ofte taler imod, at den rige undertrykker den fat-
tige eller grådighed, så fordømmer den aldrig rigdom eller menne-
skers indsats for at blive rige. Teksten fra Ordsprogenes Bog, som vi 
lige har læst, antyder faktisk, at vi bør være omhyggelig med vores 
økonomi, så vi har nok til os selv og vores familie. Du skal have ”ge-
demælk nok til føde for dig og dit hus og til livets ophold for dine 
piger“ (Ordsp 27,27).

Hvordan ville vi sige det i dag? Måske ville vi foreslå følgende: 
”Hold dig underrettet om din økonomiske situation og læg planer 
for din fremtidige arv.“ Eller ”Før regnskab og forstå forholdet 
mellem din gæld og dine aktiver.“ I dine optjeningsår er det fra tid 
til anden en god ide at gennemgå dit testamente eller andre do-
kumenter i tillæg til dine nuværende aktiver og opdatere dem om 
nødvendigt. Et testamente eller en båndlagt formue bør oprettes 
tidligt i ens formueplanlægning, så det kan være en beskyttelse 
i tilfælde af en tidlig død. eller hvis man af sundhedsmæssige år-
sager ikke er i stand til at tage en beslutning om, hvad ens aktiver 
skal bruges til. Ideen er, at man skal planlægge i god tid for, hvad 
der skal ske med ens ejendele, når de ikke længere tilhører en.

Kort sagt består god forvaltning af, hvad Gud har velsignet os 
med ikke kun i, hvad vi har, mens vi lever, men også hvad der sker, 
efter at vi er borte. Med mindre Jesus kommer igen i vores levetid, 
vil vi alle en dag være borte, men vores materielle ejendom, enten 
den er stor eller lille, vil forblive. Det er derfor op til os nu at sørge 
for, at det, vi er blevet velsignet med, kan blive til velsignelse for 
andre og for Guds værks fremgang.

”For velstand holder ikke evigt“ (Ordsp 27,27). Hvorfor er det  
vigtigt altid at huske det?

TIRSDAG
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 1 Tim 6,17
 2 Kor 4,18

 Ordsp 30,8
 Præd 5,9

 

Til eftertanke

8. MARTS 2023

GODGØRENHED PÅ DØDSLEJET

Hvilke principper kan vi hente fra følgende bibeltekster med 
hensyn til, hvordan vi skal forholde os til penge?

Penge kan have stor magt over mennesker, en magt, som har ført 
til undergang for mange. Hvem har ikke hørt om mennesker, som 
har gjort frygtelige ting på grund af penge, også selv om de til at 
begynde med havde masser af dem?

Men det behøver ikke at være sådan. Med Guds kraft kan vi 
sejre over fjendens forsøg på at bruge de materielle goder, der var 
ment som en velsignelse, og forvandle dem til en forbandelse.

For mange ligger der med tanke på ens dødsfald en fristelse til 
at samle rigdom nu og retfærdiggøre ens hamstring med tanken 
om, at ”når jeg er død, kan jeg til den tid give det væk alt sammen.“ 
En milliardær har sagt, at han vidste, at han havde levet ret, hvis 
han havde brugt det hele, og der ikke var penge tilbage på kon-
toen til at betale for hans begravelse. Vi kan og bør forvalte bedre 
end at bruge alt på os selv.

”Jeg så, at mange holder midler tilbage fra Guds sag, mens de le-
ver, og dulmer deres samvittighed ved at tænke, at de vil være gav-
milde, når de dør. De tør næsten ikke udøve deres tro og stole på, 
at Gud vil give dem noget, mens de lever. Men denne godgøren-
hed på dødslejet er ikke, hvad Kristus kræver af sine efterfølgere. 
Det kan ikke undskylde de levendes selviskhed. De mennesker, 
som holder fast i deres ejendom til det sidste øjeblik, overgiver 
den til døden i stedet for til Guds sag. Der sker hele tiden tab. Ban-
ker går fallit, og ejendomme opsluges på mange måder. Mange 
har planer om at gøre noget, men de udsætter sagen, og Satan 
arbejder på at forhindre, at midlerne i det hele taget kommer ind 
i forrådskammeret. De går tabt, inden de gives tilbage til Gud, og 
det fryder Satan sig over“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 
5. bd., s. 154).

Hvorfor må vi altid være meget omhyggelige med, hvordan vi 
begrunder brugen af de materielle velsignelser, vi har?

ONSDAG
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 Sl 24,1
Hebr 3,4
Sl 50,10

1 Mos 14,19
Kol 1,15-17

 

9. MARTS 2023

EN ÅNDELIG ARV

Selv om det er svært at vide, hvordan tilværelsen ville have været 
på jorden, hvis menneskene ikke havde syndet, kan vi være sikre 
på, at der ville ikke have været nogen form for hamstring, ingen 
griskhed og ingen fattigdom. Dette har plaget vores verden, siden 
man begyndte at nedskrive historien. Vores opfattelse af ejerskab 
betyder, at vi betragter det, vi har arbejdet for og erhvervet på 
ærlig vis, som vores retmæssige ejendom. Men på en måde hører 
denne tankegang hjemme i syndens verden. For uanset, hvor me-
get vi ejer eller ikke ejer, bør vi altid huske en vigtig pointe.

Læs bibelteksterne. Hvad er den centrale pointe i dem alle, og 
hvordan bør denne pointe påvirke alt, vi gør med de materielle 
goder, som Gud har velsignet os med?

Vi er forvaltere og bestyrere af, hvad Gud har betroet os. Det vil 
sige, at Gud er den egentlige ejer af alt, og det er ham, som giver 
os liv, eksistens og styrke til at eje noget som helst. Det er derfor 
logisk, at vi, når vi er færdige med det, Gud har givet os, og har 
sørget for vores familie, giver resten tilbage til ham.

”Når du giver til Guds værk, samler du dig skatte i himlen. Alt 
det, du samler dig der, er beskyttet mod ulykke og tab, og det 
vokser til en evig og varig skat, som vil blive tilskrevet din konto i 
Himmeriget“ (Ellen White, Counsels on Stewardship, s. 342).

Der er mange fordele ved at være gavmild, mens man lever:

1. Du ser faktisk resultaterne af din gave – fx en ny kirkebygning, 
en ung person under uddannelse, en evangelisk mødeserie, etc.

2. Gaven kan blive til gavn, mens behovet er størst.

3. Der bliver ingen skænderier blandt familiemedlemmer eller 
venner efter din død.

4. Det er godt at vise gavmildhed som eksempel for andre.

5. Arveafgifter undgås.

6. Du kan sikre dig, at din gave går til netop det formål, du ønsker.

7. Det viser et uselvisk hjerte.

8. Det samler skatte i Himlen.

TORSDAG
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10. MARTS 2023

TIL VIDERE STUDIUM

Fordelingen af vores aktiver er et vigtigt emne. Ellen White skrev 
to kapitler om det. Se ”To (Aged and) Wealthy Parents“ i Testimo-
nies for the Church, 3. bd., s. 116-130 og ”Testamenter og legater“ 
Vejledning for Menigheden, 1. bd., s. 456-463. Der er også i Counsels 
on Stewardship, s. 323-335 et afsnit, der drøfter formueforvaltning.

”Det, som mange beslutter sig for at udsætte, til de ligger for døden, 
ville de, hvis de virkelig var kristne, gøre, mens de stadigvæk har et 
stærkt greb på livet. De ville hellige sig selv og deres midler til Gud, 
og mens de handler som hans forvaltere, ville de opleve tilfreds-
heden ved at gøre deres pligt. Ved at blive deres egen bobestyrer 
kunne de selv opfylde Guds krav i stedet for at overlade det ansvar 
til andre“ (Ellen White, Testimonies for the Church, 4. bd., s. 480).

I et typisk testamente udpeger den, der opretter testamentet 
en bobestyrer, som efter personens død skal fordele aktiverne i 
overensstemmelse med afdødes ønsker, som de kommer til ud-
tryk i testamentet. Ved at blive din egen ”bobestyrer“ fordeler du 
ganske enkelt dine aktiver selv, mens du lever. 

For de kristne er Jesu genkomst det ”salige håb“. Vi har for-
mentlig alle forestillet os, hvordan det vil blive at se Jesus komme 
med himlens skyer. Vi længes efter at høre hans ord: ”Vel gjort“. 
Men hvad nu, hvis vi bliver lagt til hvile, før Jesus kommer igen? 
Hvis vi har fulgt hans åbenbarede vilje, kan vi nu have glæden af at 
se, hvordan arbejdet går fremad på grund af vores indsats, og på 
grund af vores formueforvaltning vil arbejdet fortsætte også efter, 
at vi er borte.

1. Vi kan samle os skatte i himlen her og nu, men hvorfor er det 
ikke det samme som at forsøge at gøre os fortjent til eller til 
og med ”købe“ vores frelse?

2. Vi bør være rundhåndede i vores gavmildhed, men vi bør 
også være vise. Vi hører ofte om mennesker, især dem, der 
sætter datoer for Jesu genkomst, som appellerer om penge, 
fordi denne og hin begivenhed kommer til at ske på den eller 
den dato, og så vil vores penge alligevel blive uden værdi; 
så det er bedre, at vi giver vores penge til dem og deres ar-
bejde nu. Hvordan kan vi lære at skelne mellem denne form 
for svindel og de legitime måder, vi også nu kan bruge vores 
penge på for at fremme Guds værk?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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