UKE 37

Å LEVE ER Å PRIORITERE
Høsten er travel! I denne utfordringen skal vi formane hverandre (Hebr 3, 13) til å tenke
igjennom hvordan vi prioriterer våre dager.
Her er et forslag på prioriteringsrekkefølge, til ettertanke og utfordring:
1. Først kommer eget liv med Gud i bibel og bønn.
Du kan ikke leve uten føde. Matt 4,4
2. Dernest har egen familie prioritet.
Ansvaret for egen familie står sentralt i Bibelen. Svikter vi her, er det synd. Bibelen
sier at det er verre enn å være vanntro. 1. Tim 5, 8
3. Dernest har deltagelse i en livsnære gruppe prioritet.
I evighetsperspektiv er vår egentlige familie alle våre kristne søsken. Derfor er det
nære fellesskapet naturlig og har en spesiell prioritet. Matt 12, 48-50
4. Dernest kommer oppgaver og aktiviteter i menigheten, i samfunnet, i nabolaget
og andre sammenhenger.
Ofte tror vi det er dette som er viktigst. Men det kommer et godt stykke ned på lista.
Også når vi skal evangelisere og berøre verden rundt oss, må aldri slike aktiviteter
hindre oss i å prioritere de tre punktene over først og fremst. Men prioriterer vi rett, vil
det alltid få den følge at vi går ut, lever i berøring med våre omgivelser og deltar i å
skape et bedre liv for andre mennesker. Luk 10, 38-42. Joh 7, 38. 2. Kor 4, 6.
Jobb? Jo, muligens kommer arbeid innen flere av de fire prioriterte punktene. Men kanskje
like mye lavere prioritert enn de fire første punktene. Eller kanskje mellom punktene 3 og 4…
Det kan du jo tenke over. Her vil det sikkert raskt bli diskusjon. Bevissthet er uansett viktig.
Og for all del: Bibelen framhever arbeid og flittighet som viktig. Gud har ikke knyttet noen av
sine løfter til latskap!
Hensikten med våre liv er misjon. Derfor må vi prioritere. Å si ja til noe er alltid å si nei til
noe annet.
Ærbødigs – lev velsigna!
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