Poteten i livet ditt
Vi kan være drevet av mye, men det
gir best frukt å være drevet av Jesus.
Ukedagene suser av gårde, og kan
være hektiske med skole og lekser,
jobb og etterarbeid, barn som skal
kjøres, hentes, legges, og venner og
fritid. Uansett hvilken livssituasjon
en er i, er det ikke et problem og fylle
dagene med noe. Det er så mange
”gode ting” en kan gjøre og for mange
er det lett å bli et ”ja-menneske”. En
kan til og med kjenne at det blir lite
tid til å være med Jesus. Hvordan
skal en få plass til å be, evangelisere,
lese bibelen og leve menighet?

40

nr. 1 – 2010

FOLK

Et eksempel: se for deg et Norgesglass,
noen poteter, en del erter, sukker og en
mugge vann. Om du vil fylle glasset
med alle ingrediensene og få plass til
alt, må en starte med de største delene,
altså potetene. Deretter må en følge på
etter graderende størrelse og avslutte
med vann. Det interessante er at det
ikke vil bli plass til like mye om du
tok akkurat den samme mengden og
fylte glasset i vilkårlig rekkefølge. Da
ville noen av potetene ikke få plass.
Spør deg selv hva som er viktigst av
det viktige, og organiser livet ditt
etter det. Finn ut hva som er potetene
i livet ditt, og sett det viktigste først.
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Finn ut hva som er potetene i livet
ditt, og sett det viktigste først.

What Would Jesus Do

La oss se nærmere på Jesus sin egen liste.
1. Tid alene med Gud
2. Disiplene
3. Undervisning
4. Helbredelse og møte behov
Jesus levde et liv til etterfølgelse, også
når det gjelder bønn1 Han trakk seg
ofte tilbake for å være alene med
Gud. Jesus trengte tid med sin Far for
å lytte til hva han hadde å si og slik
vite hvordan han skulle handle. Han
ønsket bareå gjøre Gud sin vilje og Han
trengte kraft for å gjennomføre det.2
Gud viste Jesus sitt hjerte og Jesus
handlet ut i fra det. Når vi er sammen
med Gud viser Han også oss sitt hjerte
og vi får handle ut i fra det. Når Jesus
trengte tid alene med Gud, gjør vi det
også. Vi trenger kraft til å gjøre det
Gud ber oss om. Slik som grenen ikke
kan bære frukt av seg selv, men bare hvis
det blir på vintreet, slik kan heller ikke
dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.3
Å vinne mennesker er en frukt. Skal
vi bære modne, gode frukter som
varer, er vi som grener, avhengige
av krafta fra treet som er Jesus. Vi
blir i Han ved å være alene sammen
med Han, og slik blir vi fylt opp
innvendig slik at vi har noe å gi videre.
Er vi ikke fylt opp inni har vi heller
ingenting å gi. Krafta er kjærlighet.4
Vi trenger å være fylt av kjærlighet til
de vi vil nå. Uten denne ingrediensen
virker ikke budskapet ekte eller
attraktivt. Kjærlighet ser ut alltid som
noe, det har et ansikt. Dette ansiktet
er vendt utover, mot andre mennesker.
La oss ikke bare elske med ord, men
med handling. Når vi er alene med
1. Matt 14:23
2. Joh 5:19

Gud blir vi grepet av Han og fylt med
kjærlighet til andre mennesker. Vi
blir også kjent med Han på en annen
måte enn gjennom Hans gjerninger.
Ved å leve på denne måten vil du
oppleve brann og iver for Jesus, selv
i tørkeperioder. Kjærlighet klarer
ikke å holde seg inni deg, det må ut!
Evangeliserende livsstil

Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå
derfor og gjør alle folkeslag til disipler… og
lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.5
Han var daglig sammen med sine
disipler over tre år. Han sluttet
som tømrer, og brukte sin tid på
disippelfellesskap.
Han
benyttet
enhver anledning til å undervise de.
Vi er Jesu disipler, vi er hans elever.
Den som vil følge etter meg, må fornekte seg
selv, ta opp korset hver dag og følge meg.6
Når du sier ja til Jesus sier du ja til
å fornekte deg selv. Det koster å
være en disippel. Å følge Jesus settes
høyere enn ditt eget liv.7 Den som
ikke bærer sitt kors og følger etter
meg, kan ikke være min disippel.8
Jesus ønsker å være sammen med oss
slik at Han kan lede oss til mennesker
som trenger frelse. Vi bytter ut den
trygge komforten, med et spennende
liv ledet av Den Hellige Ånd. Ånden
er rådgiver, talsmann og veileder. Dette
gjelder når du leser Bibelen, like mye
som i møte med andre menneske.
Det handler ikke om å være frimodig,
men å være lydig. Den Hellige Ånd
vil veilede deg til naboen din og gi
deg ord og råd underveis, slik at
han kan bli møtt av Gud og frelst.
Be om å gå i ferdiglagte gjerninger, så er
det bare å hoppe i det når anledningen
byr seg. Tok du feil så gjør det ingenting
3. Joh 15:4
4. 1 Joh 4:7
5. Matt 28:18-20

- bedre lykke nestegang! På denne
måten lærer du å høre Guds stemme, og
det er viktig i livet med Han. Naboen
er ikke et prosjekt som du holder på
med, men et menneske som lengter
etter Jesu kjærlighet, den samme
kjærligheten som du har inni deg. Gud
trenger menneskers hender, føtter,
munn og hjerte for å bre ut evangeliet.
Så hvordan ser kjærlighet ut? Om noen
er tørste, ser det ut som vann, om noen
er sultne ser det ut som brød. Om
noen er ensomme, ser det ut som en
venn. Om noen sliter, ser det ut som
en hjelper. Å vinne mennesker er høyt
oppe på Gud sin prioriteringsliste, alt
som trengs er et villig og lydig hjerte.
Har poteten forandret
innhold?
Kjærlighet er abstrakt og samtidig
praktisk. Kjærligheten til Jesus driver
deg til å rette hverdagen mot andre
mennesker. En dag på skolen blir
mer enn pensum som skal læres.
Det blir også samtaler med Jesus om
hvordan Han kan bruke deg til å nå
medstudenter. Kanskje drives du inn
på et grupperom i stede for kantina,
for å faste og rope ut din nød til Gud.
Når det å leve et liv i lydighet til Gud blir
det viktigste i vår hverdag, vil en oppleve
at prioriteringene blir annerledes.
Han vil at vi skal gi liv og kjærlighet til
alle vi møter resten av livet. Ingen kan
stoppe opp for alle hver dag, men alle
kan stopp for en. Er det for vanskelig?
Uansett hva du fyller dagene med, så lev
full av Den Hellige Ånd, gå på dypt vann,
sitt på kanten av stupet og vær forberedt
på at Gud hører dine rop om frelse og
at Han vil bruke deg som bønnesvar.
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6. Luk 9:23
7. Luk 14:26
8. Luk 14:27
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