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UGEN 5.-11. MARTS 2023

”Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem 
skal så have alt det, du har samlet?“ (Luk 12,20).

At leve ansvarsbevidst indebærer, at man planlægger sin alderdom, 
og hvad der skal ske med arvegodset.

Når vi bliver ældre, gør vi os uvægerligt tanker om fremtiden. Senest 
ved afslutningen af vores arbejdsliv retter vi blikket mod pensions-
tidens økonomi. Er pensionen sikker? Er opsparingen tilstrækkelig 
til, at vi kan nyde vores otium med værdighed? Trues vi af aldersar-
mod? Har vi gjort nok for at forsørge os selv? Hvad skal der ske med 
den arv, vi efterlader?

Livets uberegnelighed – især i alderdommen – kan være årsag til 
bekymring: for en tidlig død (før familien er forsørget), for et langt 
liv (når opsparingen er brugt op), for svær sygdom (som overstiger 
vores økonomiske formåen) eller for tiltagende handicap (hvem ta-
ger vare på mig?).

Hvad kan vi gøre, for at vores ”sidste dage er de bedste og lykke-
ligste“? ”De bør lægge ængstelse og byrder til side, tilbringe deres 
tid så lykkeligt, som de kan, og modnes for himmelen“ (Ellen White, 
Vejledning for Menigheden, bd 1, s. 146).

Hvilke råd giver Skriften os?

Søndag De bedste dage? Luk 12,16-21
Mandag Ordnede arveforhold Sl 49,11-13. 17-21; Præd 2,17-23
Tirsdag Klog fremtidsplanlægning Ordsp 3,9-10; 27,23-27
Onsdag Rigdom forpligter Ordsp 30,7-9; 1 Tim 6,17-19
Torsdag EKSKURS: Gode råd er ikke dyre
Fredag Jakobs forbehold Jak 4,13-17
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De bedste dage?

Hvilken aldersforsorg planlægger den rige bonde?
Hvilke andre investeringer burde han have foretaget?
Hvilken fejl begår han?

Man kan også læse lignelsen som et undervisningseksempel på, 
hvad man med henblik på alder og otium ikke burde gøre. Den,  
der ved ophobning og anlæg af formuen kun tænker på sig selv  
og sin egen livsnydelse eller en alderssikring, der tager højde for 
alle kriser, unddrager sig sit ansvar for sin ejendom og glemmer 
desuden, at den en skønne dag – måske tidligere end antaget – skal 
efterlades.

Problemet ligger ikke i, at vi gerne vil være økonomisk sikret i alder-
dommen, men i den alt for selvsikre og egoistiske holdning. ”Godt 
gjort! Nu er du forsørget i mange år. Tag det med ro, spis og drik af 
hjertens lyst og nyd livet!” (v. 19, GNB).

”[Den ukloge bonde] handlede, som om Gud, himlen og det kom-
mende liv ikke fandtes, og som om alle hans besiddelser udeluk-
kende var hans ejendom, og som om han hverken skyldte Gud eller 
mennesker noget som helst” (Ellen White, Bilder vom Reiche Gottes, 
Lüneburg 2000, 207).

Nogle kan ligesom kornavleren tidligt sætte sig til ro og nyde op-
sparingen eller arvegodset. Andre må på trods af svigtende kræfter 
fortsætte med hårdt arbejde til langt op i årene. Og så er der dem, 
der fortsætter med at være i sving, er yderst aktive og engagerer 
sig i frivilligt arbejde. Alderdommen er ikke en hindring for virkelyst. 
Jo mere frihed vi har til at forme vores hverdag efter vores ønsker, 
desto vigtigere bliver spørgsmålet: Hvad skal jeg leve for? Hvad er 
jeg optaget af?

Daniel og Johannes havde en høj alder, da de fuldendte deres livs-
værk. Ellen White skrev sine mest kendte bøger, da hun var over 70 
år. Hvilke muligheder har jeg fået?
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Ordnede arveforhold

Hvilken indsigt når Salmisten og Prædikeren frem til?

Hvad giver teksten udtryk for: skuffelse, resignation,  
besindighed … ? 

”Den sidste skjorte har ingen lommer,“ siger man. Vi kan ikke tage 
noget med ud af denne verden, siger Salmisten nøgternt – for  
Prædikeren er det anledning til fortvivlelse og ærgrelse: Andre ar-
ver, hvad vi møjsommeligt og under afsavn har arbejdet for! Og vi 
får aldrig at vide, om de omgås det med visdom og ansvarlighed.

For den, der ejer noget ved livets afslutning, kan arvens planlægning 
forstås som en forvaltningshandling – den omhyggelige forvaltning 
af den guddommelige velsignelse. Uden et testamente reguleres ar-
ven efter loven uafhængigt af, hvem den afdøde egentlig ønskede at 
betænke. Den, der ønsker at støtte kirkens arbejde eller give gaver 
til velgørende, almennyttige, kulturelle eller videnskabelige formål, 
skal oprette et testamente.

Spørgsmålet er ubehageligt, men vigtigt: Hvad ville der ske, hvis 
du døde i dag? Er dine børn og din partner sikret? Hvad sker der 
med dit arvegods? Vil det blive fordelt, som du ønsker det? Den, der 
ønsker at være sin egen eksekutor, fordeler sin formue, mens han 
endnu er i live. På den måde kan vi følge med i, hvordan det, vi har 
arbejdet for og hvormed Gud har velsignet os, bærer frugt og bliver 
til velsignelse for andre.

”Når I giver gaver til Guds værk, samler I jer skatte i himmelen. Alt, 
hvad der er samlet her, udsættes ikke for katastrofer og tab og 
formerer sig til en evig og varig formue“ (Ellen White, Gottes Gaben 
verwalten, Lüneburg 2013, 338).

På spørgsmålet om, hvad der har overrasket ham mest i livet,  
svarede evangelisten Billy Graham: ”Livets korthed.“

MANDAG 6. MARTS 2023
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Klog fremtidsplanlægning

Hvilket løfte er der forbundet med den gudfrygtige anvendelse  
af formuen?

Hvordan kan disse ordsprog bruges i dag?
 
”Gud er giver af alt menneske-, dyre- og planteliv. Derfor tilhører al 
førstegrøde af alt levende ham. Ved overgivelsen af dette til Gud, 
dvs. til helligdommens præster som stedfortræder, sikres efter den 
almene opfattelse i oldtiden den fortsatte frugtbarhed. Foruden de 
førstefødte [dyr til ofring, red.] blev på gammeltestamentlig tid også 
førstegrøden af korn, olie og vin bragt frem foran Gud (2 Mos 23,19; 
4 Mos 18,12)“ (SEB 1882).

Ansvarlig omgang med vores gods og indkomst, om det er fåre-
hjorde og agre eller opsparinger og aktier, står under Guds løfter 
om velsignelse og tjener til forsørgelse af dem, der er betroet os (til 
føde for dig og dit hus og til livets ophold for dine piger).

I dag kunne man sige dette: ”Kontrollér dine økonomiske forhold og 
se, hvordan det står til for dit vedkommende.“ Eller: ”Lav et regneark 
med et husholdningsbudget, så du får et billede af dine indtægter 
og udgifter, din gæld og din egenkapital.“ Trofasthed overfor Gud (ti-
enden) og solidaritet med andre (gaver) er holdninger, der kommer 
os til gode ved omgangen med de midler, vi har tilbage.

Dertil hører det regelmæssige overblik over den aktuelle økonomi-
ske situation og udvikling, samling og sikker opbevaring af vigtige 
dokumenter og (hvis de findes) kontrol af livstestamente, fremtids-
fuldmagt og testamente. Det drejer sig om her og nu at handle an-
svarligt og samtidig tænke og planlægge fremsynet.

”Velstand holder ikke evigt, rigdom holder ikke i slægt efter slægt“ 
(Ordsp 27,24). ”Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt“  
(2 Kor 4,18b).

TIRSDAG 7. MARTS 2023
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Rigdom forpligter

Hvilken livsholdning kommer til udtryk i disse tekster? 

Hvor meget skal jeg bruge for at leve? 
Hvor fattig eller rig føler jeg mig?

Grænseløs rigdom og bitter fattigdom er ikke kun følger af ekstrem 
ulighed og uretfærdighed, de er også en fare for troen på Gud og 
for at holde buddene. Det er bedst at leve mellem for lidt og for me-
get, mellem mangel og overflod. ”Giv mig blot det at spise, som jeg 
har brug for!“ (Ordsp 30,8b, GNB).

Set med de fleste menneskers øjne, hører europæerne til de rige i 
denne verden. De er stolte af, hvad de har opnået, og stoler på den 
usikre rigdom. Paulus formaner os om at satse på Gud, som ”rige-
ligt skænker os alt, hvad vi behøver“ (1 Tim 6,17), så vi kan glæde os 
over det og nyde det. Til denne nydelse hører den glæde, der opstår, 
når vi gør det gode, gerne giver og er parat til at dele – altså samler 
på ægte skatte.

I sidste ende tilhører alting jo Gud (Sl 24,1; 50,10; Kol 1,16; Hebr 
3,4). Vi er forvaltere og managere af det, som han har lagt i vores 
hænder. Det er en livsopgave at omgås sin ejendom med visdom og 
bruge den til egen nytte og til gavn for andre.

”Den, der elsker penge, kan aldrig få penge nok. Den, der stræber 
efter rigdom, vil aldrig være tilfreds med sine indtægter. Hvor me-
ningsløst! Jo mere man ejer, jo flere er der om at bruge det. Hvad 
fordel har da ejeren af sin rigdom—bortset fra synet af pengene? 
De, der arbejder hårdt, sover godt, uanset om de har meget eller 
lidt at spise, men de riges overflod fører let til søvnløshed.“ (Præd 
5,9-11, Bph)

”Ejendom forpligtiger [borgeren, red]. Dens brug skal samtidig tjene 
almenvellet“ (Tysk Grundlov, Art. 14, afs. 2).

ONSDAG 8. MARTS 2023
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Gode råd er ikke altid dyre

Kan der være brug for hjælp til planlægningen af alderdommen?

Planlægning af arven hører til den ansvarsfulde forvaltningsopgave 
(se mandag) ligesom opbevaringen og opdateringen af vigtige do-
kumenter er det. Det kan dreje sig om livstestamenter og fremtids-
fuldmagter m.fl. Ikke alle ved, hvad det drejer sig om. Det gælder 
især de yngre voksne. Hvor kan man henvende sig for at få råd og 
vejledning? En mulighed kan være at henvende sig til en advokat og 
til en notar. De skal selvfølgelig have deres salær. Men man har også 
mulighed på internettet at finde digitale løsninger med vejledninger 
til at udfylde skemaer, der kan være med til at afklare disse forhold.

Mange ældre har ordnet dette. Måske var det en mulighed, at man 
i menighederne kunne arrangere en aften, hvor de, der har lavet 
disse dokumenter, kunne fortælle om, hvorfor det er en god idé 
og hvordan man for orden i disse forhold. Nogle står måske med 
spørgsmål, hvad et livstestamente eller en fremtidsfuldmagt skal 
være godt for.

Hvis man ønskede en mere neutral person, kunne man sikkert få 
nogen fra Ældresagen til at komme og holde et foredrag og svare på 
spørgsmål.

I nogle menigheder findes der allerede ledsagepersoner, der hjæl-
per med til, at man kan henvende sig til kommunen, der også kan 
hjælpe med ansøgningen om pension.

Arvespørgsmål kan også komme på tale. Hvad betyder det for den 
efterladte og andre arvinger at sidde i uskiftet bo? Hvad er tvangs-
arv? Fortsætter den efterladte med at få pension efter sin afdøde 
ægtefælle? Hvem kan hjælpe den enlige til at komme til rette med 
sin nye tilværelse?

Kunne det være en ide i menighedsfællesskabet at drøfte, hvad  
alle disse udtryk står for, og hjælpe hinanden til at få styr på disse 
forhold?

TORSDAG 9. MARTS 2023
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Jakobs forbehold

Hvordan tydeliggør Jakob nogle menneskers arrogante  
selvsikkerhed? 
Hvordan passer vers 17 ind i denne sammenhæng?

Den latinsk talemåde sub conditione Jakobea – under Jakobs forbe-
hold – minder om, at alle menneskelige planer er underlagt Guds 
vilje. ”Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det“ (v. 15; 
sml. ApG 18,18-22; Rom 1,9-10; 1 Kor 4,19; 16,7; Fil 2,19.24; Hebr 6,3). 
Lignende talemåder brugtes i den græske, romerske og jødiske old-
tid og findes bl.a. hos Platon og Seneca. Forkortelsen s.c.J. (dansk: 
o.G.v. for ”om Gud vil“) blev i fortiden brugt som afslutning på breve 
(wikiwand.com/de/SCJ).

Synd er både at undlade at gøre det gode og at gøre det onde.

Klog planlægning af alderdommen viser sig i ansvarlig omgang med 
ens formue/ejendom. Blikket skal være rettet imod de personlige 
behov og de pårørendes ve og vel – også ud over død og grav. Man 
kan evt. også have donationer til andre velgørende formål for øje.

FREDAG 10. MARTS 2023

https://www.wikiwand.com/de/SCJ
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Spørgsmål til drøftelse

Hvor meget fylder spørgsmål om jeres personlige fremtid i  
jeres liv? 

I hvor høj grad skyldes det jeres alder?

  Luk 12,16-21
Den rige bonde foretager en systematisk alderssikring.  
Hvad er forkert i det? Hvad er afgørende i hans indstilling? 

Hvilken indflydelse har jordiske ”skatte“ (indtægt, formue,  
pension, ejendomme …) på tilliden til Gud og forholdet til andre?

  Præd 2,18-24
I hvor høj grad er I generet af tanken om en dag at miste alt og 
skulle give det videre til andre? Hvilket ansvar har vi for vores  
formue/ejendom og arvegods, og hvordan kan vi leve op til det?

  Ordsp 30,7-9 og 1 Tim 6,17-19
Hvilken livsholdning er disse skriftsteder udtryk for?

Hvor rige eller fattige føler i jer? Hvad er rigdom for jer?

Den danske grundlov siger følgende: ”Ejendomsretten er ukrænke-
lig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet 
kræver det“ (Dansk Grundlov §71).

Hvad betyder det for mig som kristen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer mht. livstestamenter og fremtids-
fuldmagter? 

Hvad mener I om, at der i vores menighed gennemføres infor- 
mationsmøder om dette emne eller om at deltage i et webinar, 
som vores union evt. kunne arrangere?

DIALOG TIL SABBATTEN 11. MARTS 2023


