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Nyt syn på arbejde
Fra The Beacon

(Oversættelse Erik Ansvang)

I dette og i forrige århundrede har menneskeheden været vidne til kolossale æn-
dringer i forholdet til arbejde. Dannelsen af arbejderbevægelser, sammenstødet 
mellem kommunisme og kapitalisme, kvinders og børns rettigheder i arbejdslivet, 
væksten inden for teknologien og udskiftningen af mennesker med maskiner samt 
arbejdets plads og formål i samfundet er alt sammen forandret og holdningen til 
job og arbejde er under fortsat forandring, efterhånden som menneskets forståelse 
af arbejdets formål ændrer sig.

Mad på bordet eller åndelig udvikling?
For mange mennesker er arbejde noget man udfører af simpel nødvendighed – for at 
”få brød på bordet” – og ikke for at kunne opfylde sjælens formål med inkarnationen. 
Det er selvfølgelig sandt, at selvom enhver opgave ikke i sig selv er tilfredsstillende, 
så er enhver opgave, der bidrager til familiens, fællesskabets eller den helhedens 
bedste, værd at udføre bedst muligt. Ingen opgave kan udføres dårligt, uden at en 
eller anden et eller andet sted lider under konsekvensen af det.

Andre mennesker oplever arbejdet som udfordrende og stimulerende, men kun 
hvis det medfører mærkbar belønning i form af penge. Forbindelsen mellem arbej-
de og fortjent finansiel kompensation betragtes som selvfølgelig af de fleste i ar-
bejdsstyrken.
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Fornemmelse for broderskab
En åndelig vision om arbejdets rolle ser ikke kun arbejde som en praktisk nød-
vendighed med det formål at kunne opfylde det fysiske plans nødvendige behov, 
men som en mulighed for at kunne bidrage til den større helhed, uanset om det 
er familien, fællesskabet eller til ens egen opfattelse af et ”samfund”. Agni Yoga 
læren kalder denne erkendelse for en ”fornemmelse for broderskab”, som ”kan fin-
des blandt helt almindelige medarbejdere, der er kommet til at holde af deres job. 
Arbejde, kærlighed og broderskab går hånd i hånd.”1

Pengene eller livet?
I en verden med kraftig voksende materialisme må man spørge: Hvordan kan ar-
bejdets åndelige værdier forenes med behov – eller man kan kalde det for lokkemad i 
form af højere lønninger? Navnlig for velgørenheds- og non-profit-grupper er behovet 
for at kunne tilbyde lønninger, der kan ”matche” den kommercielle verdens, en al-
vorlig hindring, og ofte mister disse grupper dygtige og talentfulde medarbejdere til 
mere kommercielle organisationer. Derfor er der et indlysende behov for at udvide 

1 Brotherhood #504
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det finansielle grundlag for disse grupper, sådan at de bliver i stand til at opnå 
lønninger og andre fordele, som forventes af nutidens arbejdsstyrke. Men det er 
samtidig sandt, at nogle gange kan åndelige og materielle værdier ikke forenes, og 
derfor må man træffe et valg.

Arbejde for at tjene eller for indtjening?
I stadig stigende grad kræves der en højere uddannelse som forudsætning for at 
opnå de evner, der gør det muligt at forlange en høj gage, snarere end som en 
forudsætning for at kunne forvandle viden til visdom og dermed blive et produktivt 
medlem af samfundet og leve et mere skabende liv. Når disse værdier hersker, er 
det sandsynligt, at muligheder for skabende tjenestearbejde vil blive forbigået til 
fordel for et velbetalt job. Når det sker, er det ikke alene arbejdstageren, men selve 
samfundet, der er taberen.

Profeten Khalil Gibran skrev:

”Arbejde er synliggørelse af kærlighed, og hvis du ikke er i stand til at 
arbejde med kærlighed, men alene med lede, er det bedre, at du forlader 
dit arbejde og sætter dig ved templets port og tager imod almisser fra 
dem, der arbejder med glæde”.
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