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UGEN 26. FEBRUAR - 4. MARTS 2023

”Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes 
liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod“  
(Luk 12,15).

Grådighed er en måde at søge lykken på, som både skader en selv, 
relationen til medmennesket og til Gud. 

Grådighed fordømmes i mange kulturer og medfører også straf i 
sagn, eventyr og religioner. I græsk mytologi fortælles der om den 
frygiske kong Midas, at han efter sigende bad Dionysos om, at alt, 
hvad han rørte ved, måtte blive til guld. Ønsket medførte den for-
bandelse, at Midas måtte sulte ihjel, fordi også hans mad blev til 
guld. 

I tragikomedien Den gamle dame besøger byen af Friedrich Dürren-
matt stiller en stenrig dame beboerne i sin landsby en milliard i ud-
sigt, hvis de vil myrde den mand, der engang gjorde hende gravid. 
Folk er forargede, men deres moral smuldrer efterhånden.

Grådighed er ikke blot et spørgsmål om penge. Det 10. bud omfatter 
materielle goder, mennesker, relationer, ja simpelt hen alt det, som 
din næste har (2 Mos 20,17).

Søndag Jesus og griskhed Luk 12,13-15
Mandag Paulus og griskhed Ef 5,5; Kol 3,5
Tirsdag Akan Jos 7
Onsdag Judas Joh 12,1-8
Torsdag Ananias og Safira ApG 5,1-11
Fredag Paulus og lønnen 1 Tim 6,6-12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

9. 9. ugeuge Advarsel imod grådighed
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SØNDAG 26. FEBRUAR 2023

Luk 12,13-15
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
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Jesus og griskhed

Hvorfor nægter Jesus at hjælpe i arvesager? 

Hvis livet ikke afhænger af, ”hvad mennesket ejer“, hvad handler 
det så om?

Arvestridigheder opstår ofte, når en af arvingerne føler sig forfor-
delt, eller en af dem med alle midler forsøger at rane så meget som 
muligt til sig. 

Jesu giver et todelt svar. I forhold til sin egen person erklærer han, 
at det, han bliver bedt om, ikke er hans opgave. I forhold til den, der 
henvender sig, advarer han imod griskhed. Da Jesu rolle ikke er at 
mægle eller dømme i denne sag, bør hans advarsel ikke opfattes 
som en mæglende udtalelse, som kunne opfattes som en opfor-
dring til at afstå fra noget, man retteligen har krav på. Jesus peger 
på den indre holdning til penge: Hvis man søger en konstruktiv 
løsning, udvides horisonten. Hvis man derimod modarbejder, bliver 
man blind for løsningen.

Begrebet griskhed/grådighed udtrykker en sygelig form for afhæn-
gighed og betegner en overdreven stræben efter ejendom. ”Det, 
som den grådige har, det beholder han. Han er nærig med det, han 
har erhvervet sig, med følelser, varme og forståelse. Han er hen-
synsløs og sætter alt ind på at nå sit mål – også sig selv. Den griske 
er aldrig tilfreds. Grådighed sprænger rammerne for almindelig, 
sund stræben efter ejendom og har ingen rationel begrundelse. 
Derfor er den også så vanskelig at helbrede“ (Pater Zoche, Die sieben 
Todsünden unserer Zeit, Berlin 2008, 151). 
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 Ef 5,5
Kol 3,5

 Forståelse
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Paulus og griskhed

Hvordan kan ”det jordiske“ i os ”dø“? 

Hvorfor er griskhed et væsentligt svigt?

Det er vanskeligt at fordøje det, som Paulus skriver: Griskhed næv-
nes på linje med umoralsk adfærd og et hensynsløst liv styret af ly-
ster. I sine breve til menighederne i Efesos og Kolossæ understreger 
han, at man med en sådan livsstil – herunder også hang til grådig-
hed – mister adgangen til Guds rige. 

Hvorfor så drastisk? Paulus viser de nyomvendte det nye liv med 
Kristus. Den, der ønsker at følge Jesus, skal tage ham som forbillede. 
Som Guds elskede børn har de fokus på ham, som gav sig selv for 
dem som gave og offer (Ef 5,1-3). Griskhed derimod er afgudsdyr-
kelse. Den grådige tjener sig selv og ikke Gud og medmennesket. 
Han har blikket fæstnet på en ”gud“, der ikke kan give liv. 

Hvor går skillelinjen mellem optimering af overskud og grådighed, 
mellem samlermani og havesyge? Kan det også føre til havesyge, at 
man samler på mønter eller frimærker?

Hvordan skal man vurdere ”messie“-syndromet: overdreven hang til 
rod? Der samles på mange ting, som man ikke kan give slip på igen. 
Det kan føre til, at man drukner i skidt og skrald, hvilket igen kan 
medføre skam, dårligt selvværd og frygt for at blive afsløret. Man 
lader være med at invitere gæster, og man afbryder kontakten til 
andre mennesker. Også børn og ægtefælle er berørt af situationen.

Toppræstationer og anerkendelse på arbejdspladsen kan være et 
forsøg på at kompensere for det, man ikke magter i hjemmet. De 
berørte mennesker bør opmuntres til at søge professionel hjælp, og 
skam bør ikke afholde dem fra det.

wearebro.dk/blog/9-tips-til-alle-rodehoveder
oprydningskonsulenten.dk/derfor-roder-det-hos-dig 

MANDAG 27. FEBRUAR 2023

https://wearebro.dk/blog/9-tips-til-alle-rodehoveder
https://oprydningskonsulenten.dk/derfor-roder-det-hos-dig
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Jos 7
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 Refleksion

Akan

Hvilken indflydelse fik Akans hemmelige gerning på hele folket? 

Hvilke situationer kan jeg komme i tanker om, hvor en fordel for 
mig bliver en ulempe for andre?

Ved indtagelsen af Jeriko tager Akan stik imod Guds klare anvisning 
en værdifuld kappe samt sølv og guld med som bytte. Der var lagt 
band på disse ting. Følgen er, at angrebet på byen Ai mislykkes. 

Inden deres første sejr i det lovede land havde Moses advaret imod 
at slutte pagter med de omkringliggende folkeslag, at gifte sig med 
dem og at tage deres gudebilleders sølv og guld med sig. Grunden 
var: ”Så bliver du fanget i en snare … Du må ikke bringe noget afsky-
eligt ind i dit hus; så bliver der lagt band på dig“ (5 Mos 7,1-6.25-27). 
Gud lagde sin forbandelse på alt det for at forhindre, at hans folk på 
grund af rigdom skulle se på hedningernes kultur med grådige øjne. 
Gud gav dette forbud for at beskytte folket.

Akan er et eksempel på, hvordan mennesker kommer til at lide på 
grund af andres jagt efter profit. Et kendt levnedsmiddelfirma, hvis 
produkter kan købes i ethvert supermarked, stod i årevis på aviser-
nes forsider. Produkter omdeltes gratis i udviklingslande, hvilket 
førte til, at den naturlige modermælk svandt ind, og der opbyggedes 
en afhængighed af dyr babymad med børnearbejde, menneskehan-
del, tvangsarbejde, illegale prisaftaler, ødelæggelse af regnskov og 
overforbrug af vand til følge. 

Der er ingen ende på eksempler, når det gælder menneskelig grå-
dighed på bekostning af andre: svindel i automobilbranchen, vå-
benhandel, snyd med hjælpepakker, penge, der ryger i de forkerte 
lommer, korruption, hensynsløse fyringer for at optimere overskud, 
omgåelse af miljøforordninger og undertrykkelse og grov udnyt-
telse.

”Jorden har nok til alles behov, men ikke nok til alles griskhed“  
(Mahatma Gandhi).

TIRSDAG 28. FEBRUAR 2023
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Judas

Hvilke motiver ligger til grund for henholdsvis Marias og Judas’ 
holdning til penge? 

Efter hvilken målestok tillægger jeg mennesker omkring mig 
værdi?

Judas beskrives som en tyv, der i sin egenskab af kassemester stik-
ker penge til side til sig selv. Hans indvending, at man kunne have 
brugt de mange penge, som Maria brugte på at salve Jesus med 
nardusolie, til de fattige, er ikke helt ulogisk, og de øvrige gæster har 
sikkert ment noget tilsvarende. Men fortælleren afslører de sande 
motiver og viser, hvad en indre holdning kan føre til. Judas udleve-
rede Jesus til ypperstepræsterne for tredive sølvpenge. 

Selv om penge ikke nødvendigvis har været hovedårsagen til, at 
Judas forrådte Jesus, står beløbet, som Maria brugte, ikke i noget 
rimeligt forhold til den værdi, der blev tillagt Jesus (Matt 27,9; sml.  
2 Mos 21,32).

Human ressources står i den erhvervsøkonomiske verden for den 
menneskelige kapital, mennesket som faktor i produktionen. Arbej-
deren ”værdisættes“ efter sin indsats. Dette har været gældende 
for slaveriet lige fra antikken til moderne tid og fortsætter med 
lavtlønspolitik og umenneskelige arbejdsvilkår helt op i vores tid. 
Parallelt med almindelige ansatte hyres timelønnede til det samme 
arbejde, men til en meget lavere løn. [I Tyskland findes stadig ”Leih- 
arbeit“, som ikke må forveksles med vikarbureauer i Danmark].  
Grådighed berøver mennesker deres værdighed og værdi.

Judas’ eksempel viser også: Under dække af religion og næstekær-
lighed gås der efter profitmaksimering. Kirken i middelalderen 
solgte afladsbreve. Virksomheder udnytter deres medarbejdere, 
mens de praler med socialt engagement. 

Arbejdsnarkomani og havesyge har det tilfælles, at livet primært er 
fokuseret på én ting. Det lider den sociale kontakt og omsorg for 
ens medmennesker under.

ONSDAG 1. MARTS 2023
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ApG 5,1-11
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Ananias og Safira

Ifølge Peter har Ananias åbnet sit hjerte for Satan. Hvordan skal 
det forstås? 

Hvori ligger den åndelige dimension i omgangen med penge?

Sagen om Ananias og Safira skal ses fra en anden vinkel. Her drejer 
det sig ikke om at rane til sig, men om at sløre de faktiske forhold. 
Desuden forsøger de at skabe sig et godt ry som gavmilde men-
nesker uden reelt at ”ofre“ noget (ifølge ABC-E 6, 177). ”Med denne 
løgn rammer han [Ananias] ikke alene fællesskabet, men også Hel-
ligånden, det vil sige Gud selv.“ 

”At Guds rige er ved at bryde frem, og Helligåndens kraft er blevet 
skænket, skulle gerne med overbevisende tydelighed kunne ses i en 
forandret måde at omgås materielle goder på. Derfor er enhver tve-
tydighed på dette område så skæbnesvanger“ (SEB 1618).

Situationen gør det indviklet. ”… ikke én kaldte noget af sin ejendom 
for sit eget, men de var fælles om alt“ (4,32). Det er Barnabas et 
fremragende eksempel på. Han sælger en mark og forærer apost-
lene pengene (4,37). Oplever Ananias og Safira et indre pres, (det er 
ikke et pres, der kommer udefra (5,4)? Eller har de fortalt om deres 
plan inden og vil ikke stå i et ringere lys end Barnabas? De kan altid 
fortryde. Hvem bryder sig om at tabe ansigt?

Når man i skolen sammenligner sig selv med andre, kan det føre 
til begærlighed efter og krav om også at ville gå i mærketøj og be-
stemte sko. Frygten for at blive holdt udenfor og ikke kunne hævde 
sig kan føre til, at man lever over evne og stifter gæld. På den anden 
side: Ejendom forpligter og har også en åndelig dimension. 

”Hvis man ikke giver afkald på noget som helst, forbliver blikket  
sløret og hjertet tomt“ (Maurice Blondel).

TORSDAG 2. MARTS 2023
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1 Tim 6,6-12
 

 Forståelse

 
 

 Refleksion

 Resumé

 

Egne tanker

Paulus og lønnen

Hvilke typer løn sætter Paulus op over for hinanden? 

Hvilket personligt råd kommer apostlen med?

Vers 6 taler om løn, der paradoksalt nok består af gudsfrygt og 
nøjsomhed. Stræb efter, strid, grib den åndelige og evige rigdom – 
sådan lyder opfordringen. I den betydning må kristne gerne være 
”grådige“. Den slags ”griskhed“ – baseret på at gøre godt, at stole på 
Gud, på medmenneskelighed, tålmodighed og venlighed – er altså 
et udtryk for alt andet end et selvisk væsen. 

”Ja, faktisk regner jeg alt det gamle for at være uden værdi, fordi jeg 
nu har noget langt bedre. Jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende 
som min Herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidligere religiø-
sitet og kasseret den som affald“ (Fil 3,8 Bibelen på Hverdagsdansk).

Den, der bruger hele sin energi på at blive rig, bliver let til en pesti-
lens for sig selv og andre. Den, der stræber efter tro, kærlighed, 
venlighed og efter at leve ansvarsbevidst over for Gud, bliver rig på 
velsignelse og indre lykke.

3. MARTS 2023
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Spørgsmål til drøftelse

”Den, der tæmmer sine ønsker, er altid rig“ (Voltaire)

Hvad mener I om dette udsagn?

  Ef 5,5 og Kol 3,5
Hvad retfærdiggør, at Paulus stiller grådighed på linje med  
umoralsk adfærd? 

Hvor går skillelinjen mellem fortjeneste og griskhed?

  Jos 7,1.11-12.25-26; ApG 5,1-5.9
Sammenlign disse to begivenheder. Hvor er der ligheder, og hvor 
er der forskelle? 
Hvorfor handler Gud, som han gør? 

Kan man forestille sig situationer, hvor vi får en fordel på  
bekostning af andre?

  Joh 12,1-8
Hvilke motiver ligger til grund for den måde, Maria henholdsvis 
Judas omgås penge på? 

Judas skjuler sin griske indstilling ved at foregive at være socialt 
engageret. Hvor møder vi en sådan adfærd i dag? 

  1 Tim 6,6-12
Hvilke former for løn stiller Paulus op over for hinanden? 

Hvor begynder nøjsomhed for jer, og hvor hører den op?

Prøv i den kommende uge bevidst at give afkald på en bestemt ting, 
og vurder, hvad det har betydet for jer.

DIALOG TIL SABBATTEN 4. MARTS 2023


