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FORVALTNING
I dag taler mange om rigtig forvaltning af den jord vi lever på, men
ikke lige mange taler om rigtig forvaltning af ens eget liv. Det er
nemmere at tale om CO2 og miljø end om hvorledes du forvalter dig
selv, for inders inde har mange den tanke at mig selv kommer kun
mig selv ved.
Selv om vi har nemt for at se på de ting vi ejer
som vores eget, men Bibelen er meget tydelig
på at hele jorden tilhører Gud.

ikke er klar over er at hvordan jeg forvalter mit
daglige liv, faktisk også har indvirkning på mit
åndelig liv.
Ja, faktisk så går Jesus så langt at Han siger at
måden jeg forvalter rigdom på kan være afgørende
for hvad jeg får af åndelige velsignelser.

5. Mosebog 10:14
Himlen og himlenes himmel og jorden med alt,
hvad der er på den, tilhører Herren din Gud.

Lukas 16:10-11
Salmernes bog 50:10-12
for alt skovens vildt er mit, dyrene på de
tusinder af bjerge. Jeg kender alle fuglene i
bjergene, markens dyr hører mig til. Bliver jeg
sulten, siger jeg det ikke til dig, for jorden er

Den, der er tro i det små, er også tro i det
store. Den, der er uærlig i det små, er også
uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro
med uærlig mammon, hvem vil så betro jer
noget, som er af sand værdi?

min, med alt, hvad den rummer.
Måske fordi man indenfor det alternative har talt
meget om “cause and effect”, så har mange
kristne blevet så bange for emnet at de smider
barnet ud med badevandet.

Det er måske os selv der har slidt og arbejdet
for de ting vi har, men når alt kommer til alt så er
selve livet en gave i fra Gud. Vi kan ikke give os
selv liv og vi kan ikke give os selv styrke. At vi
lever er en gave fra Gud.

Bibelen taler nemlig også meget om at vi
høster konsekvenser af de valg vi tager, og dette er
nemlig en af grundende til at vi gør smart i at lære
os at forvalte vores liv sådan som Gud ønsker.

1. Korintherbrev 6:19-20
Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for

Dit liv påvirker også andres liv

Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud?
I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Ær
derfor Gud med jeres legeme!

At ikke søge at forvalte dit liv rigtig har også en
indvirkning på mennesker rundt dig.
Mange tænker at jeg kan jo gøre hvad jeg vil
med mit liv, så længe det ikke går ud over andre,
men på en eller anden måde vil dit liv have ring-

1. Korintherbrev 7:23
I blev købt dyrt. Vær ikke menneskers trælle.

Det handler ikke kun om penge

virkninger som berører andre. At ikke lære at forvalte
ens eget liv bliver derfor egoistisk.

At vi, med alt hvad vi ejer og har, tilhører Gud
betyder også at dette med forvaltning handler om
mere end kun hvad jeg bruger mine penge til.

Jonathan Edwards vs. Max Jukes

For nogle år siden blev der lavet en undersøgelse
som søgte at finde ud hvilken indvirkning det at

Jeg er ikke kun sat til at forvalte min rigdom,
men jeg er sat til at forvalte mit liv; og om jeg
forvalter mit liv rigtig, så vil i de fleste tilfælde også
rigdom komme.
Men rigdom er ikke det eneste eller vigtigste

lære ens børn kristen moral har på et samfund.
De studerede derfor efterkommerene af en
meget religiøs mand, og en som overhovede
ikke ønskede noget at gøre med kirken. Og
resultatet viser meget tydelig at et menneskes

jeg får ud af at forvalte mit liv rigtig. Det mange
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valg har indvirkning i mange slægtled. Det liv du
lever vil nemlig i aller højeste grad påvirke dine
børn, og med mindre de bevidst skifter kursen

gør regnskab med dem. Den, der havde fået
de fem talenter, kom og lagde andre fem
talenter på bordet og sagde: Herre, du

så vil de viderefører det liv du har vist dem.

betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem
talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du
gode og tro tjener; du har været tro i det små,
jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres
glæde! Også han med de to talenter kom og

Udfaldet af undersøgelsen viste at blandt efterkommerne af Jonathan Edwards så var der:
1 U.S. Vice-President,
3 U.S. Senators,
3 governors,
3 mayors,
13 college presidents,

sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se,
jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til
ham: Godt, du gode og tro tjener; du har
været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå
ind til din herres glæde! Så kom også han,

30 judges,
65 professors,
80 public office holders,
100 lawyers and
100 missionaries.

som havde fået den ene talent, og han sagde:
Herre, jeg kender dig som en hård mand, der
høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor
du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg
hen og gemte din talent i jorden. Se, her har

7 murderers,
60 thieves,

du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham:
Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg
høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor
jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet
mine penge til vekselererne, så jeg havde fået

50 women of debauchery,
130 other convicts.
310 paupers, who, combined spent 2,300
years in poorhouses, and
400 physically wrecked by indulgent living.

mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag
derfor talenten fra ham og giv den til ham med
de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal
der gives, og han skal have overflod, men den,
der ikke har, fra ham skal selv det tages, som

Blandt efterkommerne af Max Jukes var der:

han har. Og kast den uduelige tjener ud i
mørket udenfor. Dér skal der være gråd og
tænderskæren.

Et kald til at tage ansvar
Når Gud skabte Adam og Eva siger Han til dem:
“»Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og
underlæg jer den...” (1. Mosebog 1:28) og vi ser
også at Han sætter dem i haven for at dyrke

Gud giver mennesker forskellige talenter og Han
forventer ikke at en med to talenter skal kunne
give 10 talenter tilbage. Men Han forventer at
vedkommende skulle gøre sit bedste og forvalte
hvad han var blevet givet på en sådan måde at
det blev til vækst.

jorden og vogte den (1. Mosebog 2:15).
Gud forventer nemlig at vi tager ansvar for vores
eget liv og forvalter det på bedst mulig måde.
Det betyder ikke at Han forventer mere at dig

På samme måde forventer ikke Gud af dig
noget som du ikke er i stand til at lever. Men Han
har skabt dig og ved hvad der bor i dig; derfor
ved Han også hvad du er i stand til og forventer at
du bruger hvad Han har givet.

end hvad du er i stand til at præstere, men Han
forventer at du bruger hvad Han har givet dig.
Mattæus 25:14-30
Det er som med en mand, der skulle rejse til

Hvad bruger du dit liv til?

udlandet og kaldte sine tjenere til sig og
betroede dem sin formue; én gav han fem
talenter, en anden to og en tredje én, enhver
efter hans evne; så rejste han. Den, der havde
fået de fem talenter, gik straks hen og

Når man ved at alt hvad vi ejer tilhører Gud og at
vi kun er placeret her for at forvalte hvad vi er
givet, så bliver det naturlig at spørge: “Hvorledes
ønsker Gud jeg skal bruge mit liv”.
Når man spørger et sådan spørgsmål tror jeg
mange, specielt indenfor karismatiske kredser,
tænker: “så må vi alle blive evangelister”. Men
Gud deler ikke ind dit liv i åndelig ting og mindre
åndelig ting; Han ser dit liv som en helhed.

handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes
tjente han med de to talenter to til. Men den,
der havde fået én talent, gik hen og gravede et
hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang
tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og
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Dette betyder ikke at vi alle skal være evangelister,
men det betyder at vi alle har ansvar for at gøre
vor del for at denne verden kan få høre evangeliet

Hvad er det Gud ønsker?
I Habakkuk 2:14 ser vi at Guds vision er at hele
Jorden skal fyldes med kundskab om Herrens
herlighed slik vandet dekker havets bund.

forkyndt.

Derfor har Han placeret mennesket på jorden
for at de skal “...blive frugtbare og talrige, opfyld
jorden, og underlægge sig den...” (1. Mosebog 1:28)

Lukas 12:47-48
Den tjener, som kender sin herres vilje, men
ikke har forberedt eller gjort noget efter hans

kende, og dette kommer også frem i Mattæus 28
hvor Jesus giver sine disciple missionsbefalingen.
Også i 1. Timotheus 2:4 ser vi at Guds ønske
er at “...alle mennesker skal frelses og komme til

vilje, han skal have mange prygl. Men den,
som ikke kender den, og som har gjort noget,
han fortjener straf for, han skal have få prygl.
Enhver, som har fået meget, skal der kræves
meget af. Og den, der har fået meget betroet,

erkendelse af sandheden”.

skal der forlanges så meget mere af.

Guds mål er altså at hele jorden skal lære Ham at

Vi kristne her i vesten har et enormt ansvar, for vi
har meget af både kundskab og materiel rigdom.
Jeg er overbevist om at vi her i vesten uden pro-

Vi har et ansvar
Som kristne der kender Gud og ved frelsens vej
så har vi et ansvar for at andre mennesker også
skal lære Gud at kende.

blemer kunne nå alle de stadig unådde folkeslag,
men problemet er at vi i mange tilfælde ikke er
villig til at ofre vores egen komfort.
Men vi kommer ikke udenom at Bibelen siger at
den der er meget givet vil der også kræves mere af.

Paulus siger om sig selv at han var en forvalter
af Guds hemmeligheder.
1. Korintherbrev 4:1-2
Sådan skal man betragte os: som Kristi tjenere

Jo mere man har, jo mere skal vi også forvalte
og jo større mulighed vi har til at gøre en forskel,
jo mere forventes det at vi gør en forskel.

og som forvaltere af Guds hemmeligheder;
her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.
Som kristne er vi blevet betroet et budskab som
kan betyde himmel eller helvede for mennesker.
At undlade at forkynde det vil være som at sidde
på en formel eller medicin som kan kurere kræft
uden at dele den med dem som har kræft.
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