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Gud vill välsigna dina händers verk. Herren kommer 
att befalla sin välsignelse i allt du sätter dina händer 
till. Om vi inte sätter våra händer till något och 
börjar jobba så kan vi inte förvänta oss Guds 
välsignelse.

–
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5 Mos 28:8

Herren kommer välsigna allt du sätter dina händer till

Om vi inte sätter våra händer till något och börjar jobba så kan vi 
inte förvänta oss någon välsignelse. 
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Bönesvar är ibland beroende 
av vårt agerande och 
ansträgning

När vi är i rörelse

Rör sig Gud med oss, i oss, 
genom oss och för oss
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Jesu ok

Flit och en hög arbetsmoral är 
en del av den karaktär som 
Gud vill forma i oss

Gud är inte lat, så hur kan vi 
vara det som hans efterföljare?
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Hårt, ärligt arbete har alltid 
varit ett kännetecken på 
nytestamentliga kristna.

Människan blev given 
kallelsen att arbeta från 
första början

Arbete var inte en negativ 
konsekvens som kom efter 
syndafallet, utan en gudomlig 
kallelse från första början
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Ett sysslolöst liv 

inbjuder till ett 

destruktivt beteende 

och tänkande
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Ords 10:4 Ords 13:4

Det finns en skillnad mellan 
arbete och hårt arbete

Att bara utföra arbetet 
producerar bara vad som är 
acceptabelt

Hårt arbete producerar vad 
som är excellent
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Du gör ett excellent arbete när du inte bara gör det du måste 
göra, men lägger ned ditt hjärta och passion i arbetet. 

Att överlåta dig till arbetet kommer att hjälpa dig att hitta den 
nödvändiga energin för excellens

Hjärta Passion Energi



9

Hårt, noggrant arbete kommer att få dig att utmärka dig från 
resten

Det kommer att ge dig det där lilla extra som får folk att lägga 
märke till dig

Exampel – Josef
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Att ha ett arbete ger ditt liv struktur, bygger din karaktär och 
ger mening åt vardagen.  

Att först vara anställd är den bästa förberedelsen för att senare 
kunna starta sitt eget företag. 
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Alla av oss ska arbeta så att vi kan 
både försörja oss själva och hjälpa 
andra

Endast flit skapar tillräckligt mycket 
ekonomiska resurser att räcka för 
oss och bli över till andra

Herren har kallat oss betjäna andrar 
både andligt och ekonomiskt
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Alla har ett eget ansvar att göra rätt 
för sig och arbeta för sin egen 
försörjning

Om det är svårt att hitta ett arbete så 
ska vi lita på Gud att han visar oss på 
ett sätt att försörja oss och inte bli lata 
och passiva

Framgång kommer från insidan 
och kan skapas av oss
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På vilket sätt är lathet ett problem I vårt 

samhälle idag?
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Ords 22:29
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Gör mer på kortare tid

Använd hjälpmedel till att bli 
mer effektiv

Fråga dig ständigt, hur kan jag 
göra detta på ett bättre sätt än 
jag gjort hitills?
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Alla av oss är lata på olika områden i livet

Vissa människor är flitiga på ett område, men lata på ett annat
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Men där vi försummar kommer 
det att vara kaotiskt
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Enda sättet att övervinna latheten 
är att erkänna för oss själva att vi 
är lata  

Börja övervinna ditt inre motstånd 
att förbereda dig, sätta igång och 
avsluta det som vi borde göra

Vi behöver dagligen korsfästa 
vår lathet och våra ursäkter för 
att inte ta ansvar
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…anstränger och tar 

ansvar kommer vi att få 

se goda reslutat

Ords 24:30-34
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… försummar kommer det 

att förfalla!
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Erkänn att du är lat! Sluta ursäkta dig!

Skapa goda rutiner! Gör det nu!

Sätt mål och deadlines! Var flitig!

Gör dig själv ansvarig inför andra!
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