Studyguide

29. Hårt arbete
När vi blir aktiva kommer Herren också att bli involverad och
ge sin välsignelse till våra händer. Så Guds välsignelse är
beroende av att vi är aktiva. Först när vi börjar arbeta kan
Guds välsignelse flöda över våra liv.
•

Det är bara de saker som vi aktivt företar
oss, som Gud kommer att välsigna.

För att bli och få allt det som Gud har tänkt för oss, kommer
det oundvikligen att krävas hårt arbete, vare sig vi blir
predikanter eller företagare.

Vissa har uppfattningen att om Gud kallar dem till någonting,
kommer vägen dit att vara så lätt och smidigt att de inte
behöver anstränga sig, för att de har lärt sig att Jesu ok är
milt och lätt.
•

Jo, det är sant, men inte med lättja!

•

Det betyder bara att det finns glädje och välbehag
från Gud i det vi gör

•

Det är fortfarande ett ok, vilket är en bild av arbetet. I
bibeln använde de ok för att para oxarna
tillsammans för att ploga den hårda marken i fälten.
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29. Hårt arbete
Vi är inte kallade till en evig semester utan att producera och
utföra de uppdrag som Gud har gett oss på jorden.

Den store reformatorn Martin Luther sade:
•

”arbete gynnar hälsa och välstånd och kommer att
göra många synder ogjorda”

Efter en dags arbete kommer du att känna dig nöjd och glad.
Det var efter en hel arbetsdag för Adam som Gud besökte
Edens lustgård en frisk eftermiddag för att umgås med
honom
(1 Mos 2: 8)

Bibeln säger – Ords 10:4 (Folkbibeln)
”Lat hand ger fattig man, flitig hand ger rikedom.”
Bibeln säger – Ords 13:4 (Folkbibeln)
”… de flitigas hunger blir rikligen mättad.”
Det är skillnad på arbete och hårt arbete. Det är bara flit och
uthållighet som kommer att föra dig till välstånd och överflöd
i ditt företag.
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29. Hårt arbete
När du överlåter dig till arbetet, kommer du att hitta den kraft
som behövs för att nå det allra bästa.

Bibeln säger – Ords 12:24 (Folkbibeln)
”Flitig hand får härska . . .”
Även om människor inte genast lägger märke till dig,
kommer folk att se din flit och ära dig öppet.

Bibeln säger – Kol 3:22 23 (Folkbibeln)
”Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar
Herren och inte människor. 24 Ni vet att det är av
Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren
Kristus ni tjänar”
Om du är anställd, se då till att göra ditt bästa på arbetet så
som du arbetade för Kristus och inte för människor.
Att först vara anställd är den bästa förberedelsen för att
senare kunna starta sitt eget företag.
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Bibeln säger – Ef 4:28 (Folkbibeln)
”Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta
något nyttigt med sina händer, så att han har något att
dela med sig åt den som behöver.”
Bibeln säger – 2 Tess 3:10-12 (Folkbibeln)
”När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften
att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Men
nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De
arbetar inte utan går bara och drar. Sådan befaller
och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall
arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.”

Det finns alltid ett sätt att tjäna pengar om du är nyskapande.
Den typen av visdom kommer ofta från Gud.

Bibeln säger – Ords 22:29 (Folkbibeln)
”Ser du en man som är skicklig i sin syssla – han får
träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga
människor.”
En aspekt av att arbeta smartare är att åstadkomma lika
mycket som tidigare på kortare tid eller att åstadkomma mer
på samma tid som tidigare
1. Has God given me a
dream that burns in
my heart?
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29. Hårt arbete
När du är skickligare än dina konkurrenter, kommer
människor att efterfråga dina tjänster och dina produkter,
och du kommer att inleda en resa från samhällets utkant till
dess medelpunkt.

Det område där vi är flitiga, kommer att blomstra och där
kommer det att råda frid och ordning, men det område som
vi struntar i, kommer att bli kaotiskt.
Somliga arbetar hårt för att få ordning på sina hem och
sina arbeten, som tex Marta i Bibeln, men hennes andliga
liv blomstrade inte.
Hennes syster Maria hade det motsatta problemet. Hon
var noggrann med sitt andliga liv, men var svag på det
praktiska området.

Det enda sättet för oss att övervinna lättjan, är att medge att
vi är lata och ta itu med det motstånd som finns inom oss.
Vi behöver dagligen korsfästa vår lättja och våra ursäkter för
att vi inte tar ansvar för det område som Herren har gett oss
i familjen, företaget, kyrkan eller vad det nu är.
•
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29. Hårt arbete
Med andra ord - en lat man är dum, inte på grund av brist på
intellektuell kapacitet, utan bara på grund av sin lättja. Han
förstår inte att lättjan kommer att förstöra hans liv och beröva
honom allt det goda han önskar.

Varje fält vi satsar på och börjar arbeta på kommer att börja
ge frukt, men den försummade kommer att vara öde.
Bibeln säger – Ords 24:30-34 (Folkbibeln)
”Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas
vingård. Och se, tistlar hade växt upp överallt, marken var
täckt av nässlor, stenmuren låg nerriven. Jag såg det och
tog det till hjärtat, jag betraktade det och tog lärdom av
det. Som ännu något, slumra lite till, lägg ännu en tid
armarna i kors för att vila, så kommer fattigdomen över
dig som en lösdrivare och armodet som en väpnad man.”
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29. Hårt arbete
Den late mannens vision är att få ett lugnt och bekvämt liv.
Ofta är bristen på vision själva anledningen till lättjan. En lat
person saknar den energi som en äkta vision ger.
När det inte finns någon vision som har gripit tag i ditt hjärta,
kommer det inte heller finnas något som ger dig kraft.
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