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Arbeid er en gave, og ikke et resultat av syndefallet, som noen kanskje iblant tenker. 
Når Gud skapte verden, gav Han Adam og Eva arbeid som noe som var godt for dem 
(1 Mos 2,15). Men etter syndefallet, har vårt forhold til arbeid forandret seg. I dag er det 
ofte man hører at arbeid bare er et ork og noe negativt. Gud skapte arbeid fordi Han så 
at vi trengte det for hodene og kroppene våre.  
 
«Gå til mauren, du late, se hva den gjør, og bli vis! Den har ingen hærfører, verken 
oppsynsmann eller hersker. Likevel sørger den for mat om sommeren og samler inn 
føde om høsten. Hvor lenge vil du ligge, du late, når vil du våkne og stå opp? Bare sov 
litt til, en ørliten blund, legg hendene sammen og hvil en stund, så kommer 
fattigdommen over deg som en farende fant og nøden som en væpnet mann» (Ordsp 
6,6-11). Maur har et naturlig driv for å jobbe. De bygger og samler for å være rustet for 
framtiden. De gjør det fordi de er skapt til det. Rikdom og oppsamlede skatter varer ikke 
evig (27,23-27). Men den som planlegger og jobber for framtiden, kommer til å klare 
seg (28,19).  
 
Jesus deler en historie med disiplene sine i Matt 25, 14-30. Denne lignelsen er en 
oppfordring til Jesu disipler om å forvalte evangeliet. Men uansett så er det en sannhet i 
det at vi skal forvalte det vi har fått og arbeide deretter. 
 
Heldigvis har ikke Gud skapt oss som maskiner som bare skal jobbe og jobbe, men 
Han har skapt oss med et behov for hvile. Og Gud satte standarden selv, når Han hvilte 
etter å ha skapt verden (2 Mos 2,2-3). Det handler om at vi er skapt til et balansert liv, 
hvor vi både skal få lov til å jobbe, men også hvile. Og Gud oppfordrer oss til innimellom 
å forsøke å hvile helt fra arbeidet, og legge det helt fra seg. Da vil arbeidet vårt være 
bedre, og da blir også hvilen bedre. 
 
Vårt forhold til arbeid påvirkes av hvordan vi tenker om det, derfor må man holde fokus 
og ha stø kurs (4,20-27). Ellers kan man havne i den grøften at man nesten ikke har lyst 
å jobbe, eller man på den andre siden blir avhengig av å jobbe. Man må anerkjenne 
verdien av å arbeide, men samtidig se verdien i oss selv og at vi får hvile. Det er ikke 
negativt i seg selv å jobbe hardt og ha amibisjoner, men suksess i arbeidslivet må ikke 
likestilles med suksess i livet.  
 
Vi kan få ha vår verdi og vår identitet i Jesus, fordi alt vi er, er vi i Ham, og ikke i 
arbeidet. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE 
 

• Har ditt forhold til arbeid en tendens til å lene seg mer mot unngåelse eller 
avhengighet? På hvilken måte føler du behov for å endre ditt forhold til arbeidet 
ditt? Hvordan? Hvorfor? 
 

• Les Kol 3,17. Hva sier denne teksten om det arbeidet vi gjør? 
 

• Hva er noen konkrete konsekvenser ved at Jesus er vår sanne «sjef»? 
 

 
 

	


