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Tid til tjeneste! 
 

Tid 
Jesus er nå tretti år og skal begynne sitt offentlige virke. I løpet av noen få år skal all verdens synd gjøres opp for – 
sones. Men Guds sønn har ikke tid. Han har overtatt styringen i tømrerbedriften og har masse arbeidsoppdrag. Jesus 
går med planer om utvidelse av bedriften, kanskje også ta litt etterutdanning. Guds rike på jord. Gud synlig iblant 
menneskene. Guds kraft til å sette mennesker i frihet og gi evig liv – men Guds sønn har ikke tid...1 
 
Likegyldig 
En stund senere kommer fariseerne og de skiftlærde til Jesus med en kvinne som er grepet i hor og sier til ham: 
”Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. 
Hva sier nå du?” Jesus sier ingen ting. Han bare bøyer seg ned og skriver med fingeren på jorden. De fortsetter å 
spørre, og Jesus retter seg opp og sier oppgitt: ”Det er ikke mitt problem. Hva denne kvinnen har gjort angår ikke 
meg. Ikke bry meg med slike ting. Jeg har viktigere ting å gjøre.” En kvinne med behov for nåde, tilgivelse og noen 
som kunne hjelpe henne til å starte på nytt – men Guds sønn er likegyldig... 
 
Personlig komfort 
33 år gammel befinner Jesus seg i Getsemane, den lille hagen utenfor Jerusalem. Han skal snart korsfestes. Han tar på 
seg verdens straff. Jesus kjenner at dette koster – for mye, og ber: ”Ta dette beger fra meg. La meg slippe.” Gud 
svarer, henter han hjem til himmelen og oppdraget mislyktes. I Kristus skulle Gud forsone verden med seg selv, men 
det kostet for mye ... Jesus var ikke villig til det personlige offer det ville medføre. Ingen ble frelst – det kostet for 
mye ... 

 
Å vri slik på bibelhistorier føles nesten blasfemisk. Å si at Jesus, Guds sønn, ikke hadde tid til å frelse oss, var 
likegyldig i møte med de fortapte og ikke var villig til å betale prisen det kostet å betale vår synd, er en 
fullstendig forvrengning av hvem Jesus var og er. Problemet er at det alt for ofte stemmer på hans legeme – Guds 
kirke på jord, i hvert fall her i Norge. Det finnes alt for mange legemsdeler (les: kristne mennesker) som sier nei 
til å bringe videre frelse, tilgivelse og evig liv til verden. De har ikke tid, de bryr seg ikke og/eller det koster for 
mye av deres personlige komfort. 
Samtidig står Gud med et blødende hjerte for alle mennesker som lever borte fra fellesskapet med ham. Jesus, 
den gode hyrden, går konstant og leter og leter etter den ene sauen som forsvant fra flokken.2 Så lenge det 
fortsatt er mennesker som er på vei til fortapelsen, kan han aldri unne seg ro. Tør du la denne ”hellige uro” prege 
ditt liv? 
 
Veien ut 
Hvis vi er ærlige med oss selv, må vi vel innrømme at alle oss kunne ha brukt mer tid, brydd oss mer og forsaket 
mer av vår komfort for å tjene Gud. Vi kunne alltid ha blitt bedre ... Dermed starter strevet og jaget etter å bli en 
”bedre kristen” – eller vi gir rett og slett opp hele greia. Her kommer en viktig ting: Gud ser ikke etter perfekte 
mennesker - de finnes ikke. Han ser etter hjerter som er overgitt til han. Med det menes mennesker som ønsker å 
la Gud styre alt.  Det er en utrolig farlig fallgruve, å skjerpe seg for å fjerne den dårlige samvittigheten du 
kjenner i møte med slike ord. Ikke prøv på det. Alt for mange har stanget hodet i veggen ved å prøve å fikse 
kristenlivet på egenhånd. Bær det fram for Gud. Egoisme og likegyldighet er ting som må tilgis, ikke fikses på – 
og tilgivelse kommer kun ved å levere syndene fra seg til Jesus. ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast 
og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”3 
 
 

• Les Matt.7,19 og diskuter påstanden: ”Å ikke ha tid, ikke bry seg og ikke orke er ikke god frukt.” 
Stemmer det med din oppfatning at mange kristne ikke har tid, ikke bryr seg eller ikke orker å tjene 
Gud med sitt liv? Hvordan reagerer du personlig på påstanden over? 

• Tror du det er en fare for at et slikt fokus på vår tjeneste kan føre til en strevekristendom der Guds 
nåde er nesten fraværende? Hva kan vi gjøre for å unngå det, samtidig som vi bevarer utfordringen 
til tjeneste? Kan 2.Kor.12,9 være til hjelp? 

 
Utfordring: Dersom Gud har pirket borti et ømt punkt gjennom denne teksten: Bruk litt tid alene med 
Ham og bekjenn dine synder. Han tilgir! 

                                                
1 Augland, Kolltveit, Gossner; Bli mindre for å bli større; s.39 
2 Luk.15,1ff 
3 1.Joh.1,9 

 


