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Hold fokus – på oppdraget! 
 
Hvorfor lever du som du gjør? Hvorfor studerer du det du gjør? Hvorfor jobber du der du jobber nå? Hvorfor går 
du i menigheten din? Hvorfor vil du tjene Gud? 
Fordi alle andre gjør det? Fordi andre forventer at du skal gjøre det? Fordi alle i familien din har gjort det? Fordi 
det bare har blitt slik, en vane, liksom? Eller fordi det er gøy? Fordi det tifredsstiller dine behov? For å spørre på 
en annen måte: Hvilket fokus har du i livet ditt? Hvilket fokus tror du Gud vil gi deg? 

 
Les Matt.28,16-20 
  
 

Uansett hvilke tanker og planer du har for ditt liv, tror jeg Guds planer for deg sprenger dine forventninger og 
ambisjoner. ”Jeg vil at du skal være en viktig del av en verdensvid plan for å gjøre alle folkeslag til disipler!” 
Les dette en gang til. Det gjelder faktisk deg... Det er det fokuset Gud ønsker at du skal ha for livet ditt. Vi må 
ikke miste dette fokuset! Et fokus på oppraget. Her kommer noen historier fra Bibelen om noen som hadde dette 
fokuset. 
 
1. Mark.2,1-12 
4 menn med et tydelig fokus på oppdraget: ”Kameraten deres måtte bli båret fram til Jesus!” Tenk hvis de 
underveis hadde mistet fokus og glemt hvorfor de bar vennen sin. ”Hvorfor gjør vi dette?” hadde de sagt til 
hverandre. ”Vi er sikkert ute og lufter kameraten vår. Vi går hjem igjen.” Kanskje de til og med hadde vært 
fornøyd med dagens innsats. Problemet er at kameraten ikke hadde blitt hjulpet. Av og til føler jeg at vi kristne i 
dag oppfører oss mer som om vi er på en luftetur, enn det likner en målrettet operasjon for å føre mennesker til 
Jesus. De 4 mennene i Mark.2 var så fokusert at et fullt hus ikke stoppet dem. De slo hull i taket! Slik er det når 
fokuset er rett. Da går en nye veier hvis det er nødvendig for å føre mennesker fram til Jesus. 
2. Luk.15,3-7 
Idet hyrden oppdaget at den ene sauen var borte, fikk tjenesten hans et nytt fokus: Finn sauen! Der ble hans 
ressurser satt inn. Han forlot de 99 andre sauene og lette og lette til han fant sauen. Igjen: Tenk hvis hyrden 
hadde mistet fokus på oppdraget. Han hadde gått ute i skogen og plutselig stoppet opp. ”Hvorfor gjør jeg dette? 
Ja ja, jeg har jo hatt en fin skogtur” hadde han kanskje tenkt og gått hjem igjen. Jeg frykter at vårt arbeid ofte 
likner mer på en skogtur enn en målrettet leteaksjon. Det startet kanskje med et tydelig fokus, men ett eller annet 
sted på veien forsvant det, og du gikk hjem. Du hadde hatt en fin skogtur, men sauen var ikke funnet. Hyrden 
mistet ikke fokus. Han lette til han fant sauen... 
3. Apg.4,18-20 
Bakgrunnen her er at Peter og Johannes er tatt til fange av Det Høye Råd fordi de forkynte om Jesus i Jerusalem. 
Se på svaret deres! De var så fokusert på oppdraget at de var villige til å gå i døden for det. Opp igjennom 
historien er det tusenvis av mennesker som har vært villige til å miste livet for å fullføre oppdraget Jesus gav. Jeg 
er ofte redd for å miste ansikt... 
 
Dette var 3 historier fra Bibelen om å ha fokus på oppdraget og konsekvensene det kan få. Hvor er ditt fokus? 
Kanskje akkurat nå, når du leser dette, er det tid til å stoppe litt opp i livet og be Gud om å gi deg Hans fokus for 
ditt liv. Et fokus som går ut på å ”finne sauen”. Et fokus som gir uante, spennende konsekvenser. Et fokus som 
kan være med befolke himmelen! Hold fokus på oppdraget! 
 

o Hvilket fokus har du i livet ditt? Hva er det som styrer din hverdag? 
o Hvilket fokus tror du at Gud vil du skal ha? 
o Har du tanker om hvordan vi skal klare å føre mennesker fram til Jesus? Må vi slå ”hull i taket” 

fordi det ikke går an å komme inn den vanlige veien? Hva vil det si i 2004 å ”slå hull i taket”? 
o Diskuter påstanden: ” Jeg frykter at vårt arbeid ofte likner mer på en skogtur enn en målrettet 

leteaksjon.” Stemmer det? Hvordan kan det evt. endres? 
o Er du villig til å miste livet – eller i det minste miste ansikt (mao. drite deg ut)  – hvis det er 

nødvendig for å fullføre oppdraget Jesus gav oss? 
 

Utfordring: Ta en hyssingstump (eller kjøp et P.U.S.H.-armbånd), knytt den rundt armen og la det bli 
en påminnelse om at du skal huske å be for dine ikke-kristne venner. Det kan bli første skritt til å få 
Guds fokus på ditt liv. 
 
Jesus, her er jeg, send meg. 
Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg 
Jesus, her er jeg, send meg.        A.Børud 


