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Livet leves for det meste i hverdagen, og for mange av oss består hverdagen i stor grad av 
arbeid. Selv pensjonister finner seg ofte noe å bedrive tiden med, om enn ikke betalt arbeid. 
Jobben vår er så viktig at det blir en stor del av den vi er. Bare tenk på at vi spør ungene våre: 
«Hva vil du bli når du vokser opp?» Arbeid er også en del av Bibelen, faktisk helt fra 
begynnelsen.  1

SYNDENS MAKT OVER ARBEIDET 
Noen ganger kan arbeidet vårt oppleves som et slit, eller man kan kjenne at man ikke har lyst å 
jobbe. Dette kan vi kalle syndens makt over arbeidet. Noen mennesker har opplevd arbeidet sitt 
som en lidelse, mens på den andre siden har man de arbeidsnarkomane. Det vil si at på 
ytterpunktene kan arbeid være en lidelse, og på den andre siden en avgud. Gud gav oss arbeid 
som en god ting, men vi ser at synden og syndefallet påvirker verdenen vi lever i.  Som disipler 2

av Jesus kan vi ta tilbake en kristen arbeidsetikk og verdigheten og gleden ved å arbeide. 

ARBEIDETS VERDIGHET 
Bibelen fremholder at arbeid er noe som Gud har lagd for oss mennesker som en del av sin 
gode skaperordning. Dette var noe man skjønte i reformasjonen. Tidligere hadde den katolske 
kirke hatt tilnærmet monopol på gudstjenesten, men reformatorene skjønte at man tjener Gud 
også i hverdagen gjennom sitt arbeid.  Man kan altså ta gudstjenesten med seg ut av kirka på 3

 1 Mos 2,5: Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt fram på marken. For Herren Gud hadde ikke 1

latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den.

1 Mos 2,15: Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den.

 1 Mos 3,17: «Fordi du hørte på kvinnen og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av, er jorden forbannet for din skyld. 2

Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager. Den skal la torn og tistel spire fram for deg, og du skal spise det som 
vokser på marken. Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød […].»

 Vishal Mangalwadi skriver om dette i «Boken som skapte din verden»: «Disse reformatorene omfavnet det hebraiske idealet 3

om arbeidets verdighet. I tillegg fylte reformatorer som Luther og Calvin europeernes sinn med den radikale bibelske tanken 
om at en bonde eller murers kall eller yrke var like betydningsfullt som en prest eller munks arbeid. Alle troende var hellige og 
skulle utøve sitt yrke til Guds ære».



søndag og med seg på arbeid på mandag. Gjennom det så skal syndens makt over ditt arbeid 
brytes, og du skal være fri til å ta tilbake verdigheten og gleden over ærlig arbeid. Her er noen 
perspektiver å ta med seg: 

1. ARBEID SOM OM DET ER EN TJENESTE FOR HERREN 
Når du arbeider, så er du med på å forvalte Guds skaperverk. Når du forstår at arbeidet ditt kan 
være en tjeneste til Han som har gitt deg alt, så kan det løfte ditt syn på arbeidet ditt, slik at du 
kan settes fri til å gjøre det helhjertet.   4 5

2. LA GUDS MORALSKE STANDARD VEILEDE DEG I ARBEIDET 
Hvis Gud bryr seg om arbeidet ditt, så bryr han seg også om hvordan du utfører det og hvordan 
du oppfører deg mens du arbeider. Du kan ikke oppføre deg dårlig på jobb eller gjøre en 
halvhjertet innsats, fordi Gud har et høyere kall til deg.  6

3. ARBEID I KJÆRLIGHET FOR DIN NESTE 
Det doble kjærlighetsbud er å elske Gud og vår neste.  Det gjør du også når du underviser 7

barna på skolen, når du asfalterer veien, når du pleier de syke og på andre måter tjener 
mennesker ved ditt arbeid. 

4. VERDSETT RELASJONENE DU FÅR GJENNOM ARBEIDET 
Mange har erfart at den kontaktflaten som jobben er, kan skape verdifulle relasjoner, hvor man 
kan få delt evangeliet eller invitert folk til menigheten. Det gir deg en mulighet til å leve som en 
Jesusdisippel i hverdagen din og være en positiv påvirkning på de rundt deg. 

5. FRUKTEN AV DITT ARBEID KAN BLI EN STOR VELSIGNELSE 
Både det du produserer og det du gjør på jobben din kan være til stor velsignelse for andre 
mennesker. Men også lønnen du får av arbeidet du har lagt ned vil bli en velsignelse for deg, og 
åpner opp muligheter for deg til å velsigne andre. Du kan forvalte det på en måte som gleder 
Gud og andre, ta vare på familien din, velsigne barn og barnebarn osv. Du kan til og med 
velsigne menigheten din med frukten av gudstjenesten du har hatt ute i hverdagen din da du 
jobbet for Guds ære, ved å være en økonomisk støtte til det menigheten driver med. Når vi vet 
at Gud bryr seg om våre daglige gjøremål og planer, så kan vi arbeide med glede og arbeidslyst, 
idet vi vet at vi arbeider for og tjener Herren selv. 

 Kol 3,23-24: Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal 4

gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus!

 Ordsp 16,3: Legg alt du gjør, i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes.5

 Matt 5,16: «På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene deres og ære 6

deres Far, Han som er i Himmelen.»

 «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand.» og «Du skal elske din neste som 7

deg selv.»



SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE:


• Er du en disippel på jobb? 

• Er du opptatt av å fremvise en kristen karakter på arbeidsplassen? 

• Hva opplever du som utfordringer i forbindelse med å leve for Jesus gjennom arbeidet 
ditt? 

• Hvordan ser forholdet ditt til arbeid ut? Gir det deg glede eller er det en lidelse? Er det en 
sunn del av din tilværelse eller er det en avhengighet? 

• Hvordan påvirker jobben din menneskene rundt deg? 

• Hvilke erfaringer har du hatt med relasjonene du har fått gjennom å arbeide? 

• Hvordan forvalter du frukten av ditt arbeid? 
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