
38

UGEN 29. JANUAR - 4. FEBRUAR 2023

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

Den, der prøver at undgå gæld, slipper for problemer.

Økonomer er enige om, at livet i vores moderne verden ikke funge-
rer uden gæld. Firmaer, kommuner, lande og stater har hele tiden 
brug for flere penge til varekøb, investeringer, sociale udgifter eller 
infrastruktur. Gæld til brug for veje, skoler eller kommunikationsnet 
opfattes som god gæld, da den er en investering i fremtiden og gør 
samfundet rigere. 

Også i privatlivet kan lån være nødvendige og acceptable, især i 
forbindelse med uddannelse og etablering af hjem og virksomhed. 
Det bliver dog problematisk, når man opfylder materielle ønsker 
ved hjælp af køb på afbetaling. Ethvert supermarked tilbyder små-
kreditter. Banker tilbyder kreditkort, der giver større økonomisk 
fleksibilitet. Den, der ikke bevarer overblikket og kan vurdere, om 
den regelmæssige indkomst har plads til de respektive regninger 
og låneafdrag, ender i gældsfælden. Bibelen, der er fuld af visdom, 
råder til forsigtighed vedrørende lån af penge. 

Søndag Problemet med gæld 5 Mos 28,1.2.12
Mandag Prioritering og realitet 1 Tim 6,6-12; Matt 6,24
Tirsdag At blive og være gældfri Ordsp 22,7
Onsdag Kautioner Ordsp 6,1-5; 17,18; 22,26
Torsdag Eftergivelse af gæld 5 Mos 15,1-5
Fredag EKSKURS: Gæld og skyldfølelse
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Problemet med gæld

Hvilken sammenhæng viser teksten mellem troskab over for 
loven og økonomisk succes? 

Hvilken fare er der i generelt at se den samme sammenhæng  
mellem de to ting i dag?

I det gamle Mellemøsten blev kontrakter tit afsluttet med velsig-
nende eller forbandende fraser. Den, der overholdt kontrakten, 
skulle velsignes. Forbandelser skulle ramme den, der misligholdt 
den (sml. 2 Mos 23,20-23; 3 Mos 26,2-38). Israel får et løfte om, at 
Gud vil skænke sit folk regn og god høst, såfremt det overholder 
pagten. Deres gode udbytte vil sætte israelitterne i stand til at låne 
ud til andre folk (sml. 5 Mos 15,6). Men Jobs skæbne er en påmin-
delse om, at det ikke er rimeligt at drage den almengyldige konklu-
sion, at det enkelte menneske kan forvente samme sammenhæng.

Manglende velstand kan få nogle til at tænke, at man ikke er så 
velsignet eller tillidsvækkende. Men er forældre, hvis børn er nødt 
til at optage uddannelseslån, mindre velsignede end de forældre, 
der har råd til at hjælpe deres børn økonomisk under uddannelsen? 
Mange mennesker kom i nød og måtte stifte gæld på grund af de 
økonomiske og sociale konsekvenser, der fulgte af genforeningen 
i Tyskland. Konsekvenserne af krigen i Ukraine er et andet eksem-
pel. Forandrede politiske rammer, sygdom, skilsmisse, manglende 
sprogkundskaber eller for lidt kendskab til de komplekse sammen-
hænge, som en solid husholdning med dens økonomiske forpligtel-
ser kræver, kan være årsager til, at mennesker stifter gæld. Det vil 
generelt være forkert at moralisere over gæld og mennesker, der 
skylder penge. 

Der findes et bud, der i visse situationer kan redde en fra at stifte 
gæld eller komme i gældsproblemer: ”Du må ikke begære noget af 
det, din næste har.“ Den, der lægger sig dette på sinde, er tilfreds 
med sin egen omend beskedne formue og modstår de fristende for-
brugsreklamer, bliver højst sandsynligt ikke nødt til at stifte gæld.
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Prioritering og realitet

Hvad hører for Paulus med til en troværdig kristen bekendelse? 

Hvilke prioriteringer ses tydeligt i mit liv?

Timotheus opfordres til at forholde sig til falske lærere (i Efesos?). 
De foregiver ved hjælp af spidsfindige nyfortolkninger af stamtræer 
og lovmæssige bestemmelser i Det Gamle Testamente at kunne 
opnå erkendelse om efterverdenen og menneskets opnåelse af 
fuldkommenhed. Men deres interesse var især fokuseret på de 
penge, som de på en eller anden måde ville komme i besiddelse af 
ved hjælp af deres ”fromhed“. Paulus understreger: ”Fromhed er 
virkelig en ‘god forretning’, når den er forbundet med nøjsomhed 
fremfor grådighed. Så viser den, hvad det virkelig kommer an på her 
i livet“ (SEB 1775).

Overalt bliver vi fristet til ved anskaffelser at gøre livet behageligere 
og selv føle os bedre og mere værdifulde. Bevidste prioriteringer 
kan være et brugbart værn imod det. Den, der ikke betaler sine 
faste udgifter og i stedet køber nye møbler, har nok ikke overvejet 
sine prioriteringer ret grundigt. Husleje og el skal prioriteres som 
udgifter, ellers kommer man snart til at sidde i mørke uden at kunne 
lave mad, eller man bliver måske endda sat på gaden. Lige så be-
tænkeligt er det at holde en overdådig bryllupsfest for at gøre ind-
tryk på andre, hvis der ikke er råd til det.

Nøjsomhed: Det er et nødvendigt princip at tilpasse sit forbrug til 
de faktiske forhold, hvilket vil sige de regelmæssige indtægter, 
hvis man vil forblive herre over egen økonomi og måde at leve på. 
Somme tider kan et budgetskema over husholdningens økonomi 
være en hjælp (der er hjælp at hente på nettet) eller et regneark, 
hvor alle faste udgifter noteres. På den måde holder man sig selv 
ajour med budgettet og kan se, hvor pengene bliver af.

”Vi skal alle, virkelig alle, leve af din nåde. Lad os derfor ikke blive 
misundelige på nogen“ (H. Giesen). 

MANDAG 30. JANUAR 2023
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At blive og være gældfri

Er det et fattigt eller et velhavende menneske, der taler her? 

Hvor oplever fattige mennesker i dag, at de bliver snydt for deres 
rettigheder?

Ordsprogenes Bog stammer fra en tid, hvor bønder og håndvær-
kere ikke kunne forvente nogen hjælp fra staten. Afhængigt af de 
politiske forhold gennemførte fremmede herskere over den jødiske 
provins brutalt deres krav om skattebetaling. Pengene blev samlet 
ind af et helt hierarki af embedsmænd, hvoraf de nederste i hierar-
kiet tit var jødiske landsmænd. Mange havde slet ikke mulighed for 
at tjene disse beløb. De var nødt til at pantsætte deres ejendom og 
blev på den måde til gældsslaver (sml. Neh 5,1-5).

Salomons legendariske visdom gav sig åbenbart ikke udslag i hans 
skattepolitik (1 Kong 12,4). Han var ikke nogen velgører. Han tugtede 
derimod sit folk med svøber (v. 11). Hans pyntesyge blev begyndel-
sen til hans riges undergang. 

I Mellemeuropa hjælper staten ofte med til, at man ikke ryger ud i 
gæld og også med gældssanering. I Tyskland har regeringen listet 
følgende råd op, for at man kan undgå gældsproblemer:

• Betal faste udgifter først (husleje, el, forsikringer)
• Læg et månedligt budget for udgifter (fx til tøj)
• Betal regninger med det samme (undgå rykkere)
• Hold øje med kontobevægelser
• Undgå brug af kassekredit (høje renter)
• Sørg for en reserve til uforudsete udgifter
• Undgå afdragsordninger og forbrugslån
• Benyt kun sjældent kreditkort
• Undgå impulskøb

”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust“ (Sl 34,19).

TIRSDAG 31. JANUAR 2023
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Kautioner

Hvad råder vismanden enhver til, der bliver bedt om at  
kautionere?

Den gammeltestamentlige samling af ordsprog indeholder erfaret 
livsvisdom fra det gamle Mellemøsten. Mange af disse ordsprog  
er udtryk for slægts- og folkevisdom. Deres anliggende var det vel-
lykkede liv, det livsfremmende sammenhold i slægten og genera- 
tionerne imellem og at værne om de grundlæggende værdier: liv  
og frihed.

Ordsp 6,1-19 beskæftiger sig med fire typer af mennesker: den ufor-
sigtige (1-5), den dovne (6-11), den svigefulde (12-15) og den ondsin-
dede (16-19). Den, der kautionerer, hører til den første kategori. Det 
er uforsigtigt og uklogt at kautionere, for man stiller en sikkerhed 
for en fremtid, man ikke er herre over. Som kautionist er man i hæn-
derne på den, der skylder. For at slippe ud af fælden kan man ikke 
andet end trygle ham og hans familie om at betale tilbage (ifølge 
Arndt Meinhold, Die Sprüche, Zürich 1991, 108f).

Der er sådan set ikke noget galt i at kautionere, det vil sige garan-
tere for, at forpligtelser indfries. Det gør man jo mestendels for sine 
børn eller andre familiemedlemmer. Det kræver bare, at man har 
pengene og i givet fald er villig til at betale og give afkald på dem. 

Man bør under ingen omstændigheder stå inde for andres forbrugs-
lån, hvis man ikke selv har pengene. Dette gælder såvel i forhold til 
egne børn som til menighedsmedlemmer. Selv om motiverne kan 
være nok så ædle, og man ønsker at hjælpe af et godt hjerte, ender 
sagen ofte i strid og splid.

På hvilken måde står Kristus inde for sine efterfølgere, altså også 
for mig?

ONSDAG 1. FEBRUAR 2023
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Eftergivelse af gæld

På hvilken måde hjalp Toraens bestemmelser dem, der havde  
stiftet gæld? 

Hvilke fordele henholdsvis ulemper er der ved at eftergive gæld?

I 2 Mos 23,10-11 bliver det påbudt bønderne at lade markerne ligge 
brak hvert syvende år. Hvad der måtte gro frem det år, tilhører 
de fattige. Dette påbud føres i 5 Mos 15 over på forholdet mellem 
debitorer og kreditorer. Fattige mennesker var nødt til at låne til 
mad, da deres forråd ikke rakte til et helt år. Sidste frist for tilbage-
betaling var normalt den kommende høst. Men hvert syvende år 
skulle kravet om tilbagebetaling udsættes, for det var et sabbatår, 
der ikke gav normal høst. Det er ikke helt klart, om der var tale om 
en udsættelse, eller om kravet helt bortfaldt. Neh 10,32 synes at 
bekræfte sidstnævnte ligesom 5 Mos 15,9-11. Skyldnere skulle lettes 
for byrden. Ligesom folket af deres Frelser-Gud fik en ny chance i 
livet, skulle også den enkelte få en ny chance af dem, der var bedre 
stillet.

”Når de faste udgifter og forfaldne regninger gang på gang oversti-
ger den månedlige indkomst, så bliver man forgældet. Hos mange 
mennesker udløser en sådan situation eksistensangst. Angst kan 
virke lammende og endda gøre én syg. Det er derfor særdeles vig-
tigt at vise rettidig omhu og undgå gældsætning“ (Ratgeber Schul-
den abbauen – Schulden vermeiden, Berlin 2012, 10).

Vi kan nok i sidste ende takke Bibelen for, at der i mange lande fin-
des konkursbestemmelser, der åbner mulighed for på den lange 
bane at komme af med sin gæld. Den første hjælp kan fås i kom-
munale eller private rådgivningstilbud. I samarbejde med dem kan 
man få et nyt perspektiv på livet, og man øjner et liv forude – uden 
gæld.

TORSDAG 2. FEBRUAR 2023
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Egne tanker

Gæld og skyldfølelse

Gæld og skyldfølelse hænger ofte sammen. Skyldfølelse kan både 
være en årsag til og en konsekvens af gæld. Man vælger måske at 
stille en garanti eller låne penge ud, fordi man ellers ville få skyldfø-
lelse – over for børn, venner eller menighedsmedlemmer. Skyldfø-
lelse kan ligeledes opstå, når man netop af de samme grunde afslår 
et ønske. Man kan optage lån for at føle sig mere værdifuld, men får 
så skyldfølelse, fordi man ikke formår at betale gælden tilbage.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skyldfølelse kan gøre én 
manipulerbar, så man kan blive bedre til at passe på sig selv. Det 
kan man blandt andet ved at tale med en udefra kommende. Men 
gæld har ikke noget at gøre med, at man er blevet skyldig over for 
Gud.

Somme tider kan gæld ikke undgås. Visdomslitteraturen i Bibelen 
maner dog til forsigtighed og advarer især mod kautioner. Kommer 
man i nød på grund af gældsætning, er det vigtigt at vide, at der fin-
des muligheder for at håndtere situationen.

FREDAG 3. FEBRUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Under hvilke omstændigheder synes I, det er i orden at stifte 
gæld? 

Hvor går grænsen for jer?

  5 Mos 28,1.2.12
Hvorfor ser nogle kristne en sammenhæng mellem økonomisk 
velstand og Guds velsignelse? 

Hvad taler for, hvad taler imod denne sammenhæng?

  1 Tim 6,6-9
Hvad foranlediger mennesker til at bruge flere penge, end de  
har råd til?

  Ordsp 22,7
Hvilke muligheder ser I for at hjælpe mennesker, der lever i  
fattigdom? 

Hvilken målgruppe føler I jer mest forpligtet overfor? 

Ville det være muligt at understøtte et projekt som menighed?

  Ordsp 6,1-5
Hvilke erfaringer har I gjort med kautioner eller private lån? 

Hvornår er den slags efter jeres mening i orden? 

Hvilken rolle kan skyldfølelse spille her? 

Kunne man i den forbindelse tale om ”ægte“ og ”ikke-ægte“  
skyldfølelse?

DIALOG TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2023


