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UGEN 19.-25. FEBRUAR 2023

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

Med Guds hjælp kan vi leve et liv med succes.

Den, der i litteraturen, på nettet eller de sociale medier undersøger, 
hvordan man kan få succes i livet, vil på et eller andet tidspunkt 
læse om udtrykket mindset. Det kan oversættes med tænkning, 
indstilling, syn på livet, holdning eller livsfilosofi. Får jeg succes, hvis 
jeg har den rette indstilling? Hvis jeg opfatter glasset som halv fyldt i 
stedet for halv tomt? Er det vejen til succes bare at tilpasse sig?

Men hvad menes der egentligt med ”succes“? En godt spækket 
bankkonto? En lykkelig familie? Et udfordrende job? Varig lykke? 
Urokkelig tro? Alt dette eller…? Og hvad så, når succesen udebliver? 
Når omstændighederne, skæbnen, oplevet uret, eller egne svigt 
forhindrer, at man når sine mål? Er succes kun for dem med toppræ-
stationer? Hvad bliver der af dem, der ikke lige befinder sig på solsi-
den af livet? Gælder hovedtanken ovenfor også dem?

Søndag Succesens grundlag Præd 11,9 til 12,8
Mandag Arbejde som opskrift for succes 1 Mos 2,15
Tirsdag Succes i menighedstjenesten 1 Tim 5,1-16
Onsdag Josef – lykkens mand 1 Mos 39,1-6
Torsdag Tillid til Gud og succes Ordsp 3,1-8
Fredag Succes som Guds tjener Kol 3,23-24

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

8. 8. ugeuge Veje til succes
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SØNDAG 19. FEBRUAR 2023

Præd 11,9 til 12,8
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Succesens grundlag

Hvordan vurderer Prædikeren de ældres leveår sammenlignet 
med ungdomsårene?

Er du enig med ham i det? 

På dette sted i bogen bliver det klart, at Prædikeren er en ældre 
mand, der ser tilbage på sit liv. ”Prædikerens status ser ved første 
syn negativ og nedtrykt ud. Men i sidste ende vil han vise, at kun 
Gud kender alle tings mening. I stedet for at formaste sig til at kende 
løsningen på alle livets gåder, bør mennesket i ærefrygt anerkende 
Guds beslutninger og fyldt med tillid og glæde nyde, hvad Gud har 
tildelt det … Prædikeren ser kun to muligheder, der lader mennesket 
finde sin ’del’ og dermed dets plads i Guds værk: ærefrygt for Gud 
(3,14; 5,6; 7,18) og glæden ved livets goder (2,10; 3,1-3.22; 5,17; 9,9)“ 
(SEB 802).

Teksten tilbyder ingen billige opskrifter på succes og taler heller 
ikke om ”succes“ som sådan. Og dog er den en del af en visdomsbog 
med mange afprøvede råd som for eksempel: ”Husk på din skaber i 
ungdommens dage“ (12,1). Derfor er det vigtigt, at forældre også vi-
ser deres yngste børn en livsholdning, der sætter Gud i centrum. De 
bliver således vidner til, at et liv med Gud giver mening, og at vi bør 
takke Gud for de succeser, vi oplever.

”Uddannelse er det mægtigste våben, man kan bruge til at forandre 
verden“ (Nelson Mandela).
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 1 Mos 2,15

 
 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

 
 

 

 
 

 Refleksion
 

Arbejde som opskrift for succes

Hvilken relation, Skaber og skabning imellem, vidner denne  
opgave om?

Hvordan ”dyrker og vogter“ jeg den verden, Gud har skabt, til  
daglig?

Edens Have er ikke kun en forlystelsespark og et slaraffenland. 
Den er på samme tid en arbejdsplads for mennesket, hvor ordet 
”arbejde“ ikke har nogen negativ bismag, men giver løfte om vel-
signelse og succes. ”Haven tilhører Jahve, men menneskene har 
privilegiet som herskere og fået ansvar for at passe på haven under 
den guddommelige autoritet/ledelse“ (Sandra L. Richter, Stewards of 
Eden, Downers Grove, IL 2020, 11).

For nogle findes i arbejdet velsignelse, mening og selvrealisering. 
Andre derimod ser den som forbandelse, belastning og hård kamp 
for overlevelse. Er jeg tilfreds med mit arbejde? Giver jeg noget af 
mig selv, som svarer til mine værdier? Har jeg ved siden af mit ar-
bejde tid til familie, venner og hobbies? Det kan hjælpe os i vores ar-
bejdssituation at finde tilfredsstillende svar på disse spørgsmål. Det 
kan medvirke til at sænke vores stresstærskel og føre til en sund ba-
lance af vores såkaldte ”work-life-balance“. Dette link leder til et pro-
gram, der kan udregne, hvor afbalanceret ens liv ser ud med hensyn 
til arbejde og fritid: chanty.com/worklife-balance-calculator

I årene efter 2010 var identitet gennem arbejdet og brug af egne 
kompetencer i jobbet højt prioriteret. Ifølge den 18. Shell-undersø-
gelse fra 2019 blandt unge synes denne trend dog at ændre sig. I 
den senere tid bliver familien og sociale relationer, hvor samtalen 
om værdier er det væsentligste, opprioriteret. Når der søges ar-
bejde, ønsker man at finde en sikker arbejdsplads, og man vil have 
nok fritid ved siden af arbejdet.
 
Hvordan ser min ”work-life-balance“ ud?

MANDAG 20. FEBRUAR 2023

https://www.chanty.com/worklife-balance-calculator
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 1 Tim 5,1-16

 

 
 Forståelse

 

 
 Anvendelse

 

 

 

 Refleksion

 

 

Succes i menighedstjenesten

Hvad forventer Paulus af enkerne? 
 
Hvilket ansvar har menigheden over for dem?

I hvilket omfang gælder formaningerne stadig?
 
I de menigheder, som Paulus henvender sig til, fandtes enker, der 
ikke længere havde pårørende – ”enker, som virkelig er alene“ (v. 3) 
og enker, der havde pårørende, som kunne forsørge dem. Menig-
heden skulle især tage sig af den første gruppe. Også hedninger tog 
sig af de fattige enker. Hvor meget mere skulle de troende så ikke 
gøre det for at være gode forbilleder i samfundet.

Succes kan defineres forskelligt. Når man selv har det godt, kan man 
godt beskrive det som succes for sig selv. Men er succesen ikke me-
get større, når hele samfundet og især de nødlidende har det godt?

Under corona’en har man fået øjnene op for arbejdspladser, som er 
uundværlige for samfundet: sundheds-, syge-, og ældrepleje, pæda-
gog-, social- og lærerarbejde, fødevarehandelen, politikorpset m.fl. 
Det er ikke lige de erhverv, der falder en ind, når man tænker på en 
succesfuld og lukrativ karriere. Hvor solidarisk et samfund er, og 
hvor godt man fungerer sammen, kan aflæses af den værdi disse ar-
bejdspladser tillægges og den aflønning, der gives for dette arbejde.

Timotheus skriver med hensyn til børnenes omsorgsforpligtelse 
for de uforsørgede enker under andre samfundsmæssige forhold. 
Og alligevel taler han om noget fundamentalt vigtigt: retfærdighed 
generationerne imellem. Hvordan den kan praktiseres i familien, er 
afhængig af de pårørendes muligheder.

Kan jeg tale åbent med mine forældre hhv. børn om dette emne?

TIRSDAG 21. FEBRUAR 2023
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 1 Mos 39,1-6
 

 Forståelse
 

 

 

 
 

 Anvendelse

 

 

 

 

Josef – lykkens mand

Hvilket aspekt gentages flere gange i dette skriftsted?

Hvem eller hvilke omstændigheder kan jeg takke for min(e)  
succes(er)?

Josef havde det store held, at han blev solgt til faraos hofmand, 
hvor han formodentlig ikke havde fysisk tungt arbejde at udføre. 
Han gjorde ”karriere“ i Potifars hus. ”Ligesom Potifar er ’ish mitsri, 
den egyptiske mand’ (39, 1), så er Josef ’ish matsliakh, lykkens mand’ 
(39,2). Succes er blevet hans identitet. Dette udtrykkes tydeligt 
ved ordet lykke (39,2-3), men antydes også klart ved iagttagelsen 
af, at Gud var med ham (39,3) og velsignede ham (39,3.5). Denne 
understregning af omfanget af hans succes/velsignelse udtrykkes 
ved gentagelsen af ordet ’alt’ (hebr. kol), som dukker op fem gange i 
dette afsnit (39,3–4.5[2x].6)“ (SDAIBC, Genesis, 429).

Hvad Potifar helt præcis havde set i denne unge træl, siger teksten 
intet om. Men det er nok sikkert, at hans ubestikkelighed og hans 
karakters integritet var medvirkende hertil. Det har nok spillet en 
væsentlig rolle, at Josef var engageret og gav sig i kast med den nye 
og ufrivillige situation.
 
Skriften indeholder bud, råd og henvisninger til et succesfyldt liv. 
Derudover findes i den talrige eksempler, som kan lære os, hvordan 
livet kan lykkes, og hvordan det kan mislykkes. I Josefs tilfælde kan 
man se, at der også selv i begrænsede råderum findes muligheder 
for at opnå noget, der kan være til velsignelse for andre. Vi kan be-
vares fra selvmedlidenhed og resignation og få mod og tillid i tilgift 
ved at stole på Gud og hans gode hensigter med os.

ONSDAG 22. FEBRUAR 2023
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Ordsp 3,1-8

 
 Forståelse

 
 

 
 

 
 Anvendelse

 

 Refleksion

Tillid til Gud og succes

Hvor går grænsen for forstanden og min egen visdom?

Står min forstand somme tider i vejen for tilliden til Gud?

”Vers 5 beskriver klart, at visdom ikke i første omgang er en sag for 
forstanden, men har at gøre med gudsfrygt. Gudsfrygt viser sig 
i den udelte tillid til Gud (v. 5-6) og ydmyghed for ham (v. 7)“ (SEB 
772).

Livserfaringen, der er samlet over generationer, sammenfattes af 
visdomslæreren i korte fyndige sætninger: Kundskab begynder med 
ærefrygt for Gud (1,7). Forudsætningen for et succesfyldt liv er at 
tage Gud alvorlig og holde sig til hans leveregler (Præd 12,13). Den, 
der giver agt på Guds anvisninger, vil opleve en rig velsignelse, og 
den, der af hele hjertet stoler på Gud, kan også regne med andres 
anerkendelse og velvilje (v. 4).

Det ser tit ud til, at egoisme og hensynsløshed er en bedre opskrift 
på succes. Når det gælder politik, økonomi eller andre af samfun-
dets områder, viser det sig ofte, at den der er er fast besluttet på 
at gennemtrumfe sine interesser med alle midler, opnår mere end 
de, der holder sig til, hvad der er ret og rimeligt. Prædikeren kender 
også til denne livsrealitet. Talemåden, at ”det går godt for dem, der 
tager Gud alvorligt,“ kommenterer han med: ”Det er meningsløst 
[tomhed]“ (Præd 8,12-14 GNB).

På trods af al frustration over livets uretfærdigheder skal vi ikke give 
op, men koncentrere os om de positive erfaringer, som vi har gjort, 
og mål, som vi har sat os.

”Tilliden ligger dybere end forstanden, og egentlig udspringer den 
af kærligheden“ (Wilhelm M.L. de Wette, 1780-1849, tysk teolog og 
bibelforsker).

TORSDAG 23. FEBRUAR 2023
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Kol 3,23-24
 

 Forståelse
 
 

 Refleksion

 Resumé

Egne tanker

Succes som Guds tjener

Hvad vil det sige at gøre slavearbejdet ”af hjertet“?

Hvilken løn får de, der forstår at gøre deres arbejde som tjeneste 
for Kristus?

Vi er ikke slaver, som Paulus giver anvisninger, men vi er forvaltere 
og Guds stedfortrædere i verden.

”Det, som ligger til grund for uangribelighed i forretningsanliggen-
der og for, at disse virkelig kan 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“ (Ellen White, Uddannelse, DB, 138).

”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for menne-
sker“ (Kol 3,23).

Gud har sat os ind i denne verden som forvaltere og medskabere. I 
tillid til ham kan vi på trods ugunstige forhold få succes i livet.

FREDAG 24. FEBRUAR 2023
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Spørgsmål til drøftelse

Hvad har hidtil været jeres største succes? 
Hvad har været årsagen til den?

  1 Mos 2,15
Hvor gode har vi mennesker været til at opfylde vores opgave,  
som vi fik i skabelsen?

Hvori ser I jeres opgave med hensyn til at ”dyrke og vogte“  
skaberværket?

  1 Tim 5,1-16
Hvad kan vi lære af dette afsnit i dag? 

Hvor ser I behov for handling?

  1 Mos 39,1-6
Hvad er årsagen til Josefs succes? 
Hvilke faktorer bidrog til den?

Hvilken indflydelse har omstændigheder, mennesker, Gud osv.  
på livets succeser?

  Kol 3,23-24
Hvilken ”opskrift på succes“ ligger der i disse vers?

Hvad forstår I ved succes efter denne samtale?

DIALOG TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2023


