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STYR PÅ TIMERNE
Hver dag er en gave. Men tiden er ikke en
uudtømmelig ressource; så vi må forvalte
den godt, mens vi har den
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e fleste danskere imødeser hvert år
den sidste weekend i marts med en
vis skepsis. Der kommer nemlig gerne mere tid imellem os og søndagshumøret, når skiftet til sommertid betyder, at vi
må stille uret en time frem.
For de fleste har det ikke nogen videre betydning, fordi de så bare går en time
tidligere i seng. Nogle nægter at lade den
slags tekniske småtterier stjæle en time
af lørdagshyggen. De betaler bare prisen
søndag morgen, hvor øjnene mangler nøjagtig en times søvn – hvis de da ikke har
mulighed for at sove en time længere.
Og så er der selvfølgelig dem, som det
lykkes at komme så meget ud af trit med
tiden – i bogstaveligste forstand – at de

kommer for sent på arbejde mandag morgen.

Tiden gør ingen forskel

Sognepræst
Hans Breum Jakobsen
Snogebæk v/Nexø

FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag i uge 13

Det er absolut utidssvarende at være ude
af trit med tiden. Ikke bare i den forstand,
at man skal følge med tidens trends – vi
må også rent praktisk have styr på tiden, hvis vi vil fungere med vores omverden. Og med tid er det jo sådan, at det er
omtrent den eneste ressource i verden,
som ikke tager det ringeste hensyn til alder, køn, kultur, geografi, etnisk oprindelse eller andre variabler. Når det drejer sig
om tid, gør det ingen forskel, om man er
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kaffebonde i Kenya, direktør i Dallas eller
buschauffør i Bagsværd.
Vi må derfor holde hus med de timer,
vi har at råde over. En spildt dag, en uproduktiv time eller en time, der gik med arbejde, hvor vi skulle have hvilet, kommer
ikke igen. Og der er ikke mulighed for at
købe sig til lidt ekstra timer, når det kniber.

Tiden er ikke min egen
Men måske har de fleste af os brug for
nu og da frivilligt at stille os selv til regnskab for, hvordan vi forvalter vores tid. Tid
er ikke noget, der kun er vores eget anliggende. Vi har et ansvar for, hvordan vi
administrerer vores tid i forhold til vores
venner, vores familie, vores studie eller
vores arbejdsgiver. Og ikke mindst overfor
tidens Herre!
Hver eneste dag er en gave fra Gud.
En ny mulighed for at tjene ham og vores
medmennesker. Derfor må vi ikke tage vores dage i vores egne hænder, men lægge
dem i Guds hånd og bede ham hjælpe os
med at fylde vores dage med indhold, der
tjener os selv, er vores medmennesker til
gavn og ærer Gud.
Hver dag er en gave. Men tiden er ikke
en uudtømmelig ressource. En dag er det
slut. Så kommer evighedens dag, hvor vi
ikke skal stå til regnskab for os selv, men
overfor den herre, der gav os alle vores

dage. En dag, hvor »tiden er ude«, som
det så alvorligt lyder i Johannes’ Åbenbaring kapitel 10, vers 6. Det vidste salmeforfatteren, der i Salmernes Bog kapitel
90, vers 12 beder Gud: »Lær du os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet.«
Vi må lære at tælle alle vores dage som
nådedage, hvor der er tid til at leve; tid til
at tjene – og dage, hvor Gud endnu møder
os med sit tilbud om frelse.
Peter Guldager Dahl
(Artiklen er en lettere redigeret artikel fra jesusnet.dk)

SJÆLESORGSLINJEN
HAR DU BRUG FOR
AT SNAKKE MED NOGEN?
HVER MANDAG AFTEN
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

Hvorfor skal jeg frelses? Læs et
svar på: jesusnet.dk/svar/3952

imedia samler
video og lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

GUDS GERNING

Guds gerning er den, at I tror på ham,
han har udsendt
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 6, vers 24-37

Jesus har udført et mirakel. Han har givet
5000 mennesker noget at spise. Jøderne
er forbløffede og spørger, hvordan de selv
kan gøre Guds gerninger. Jesus svarer, at
det er Guds gerning, at de tror på ham.
Jøderne ville gøre noget for Gud. Men
Jesus vender det på hovedet. Guds gerning
er ikke noget, de skal gøre; det er noget,
Gud gør. Det er Gud, der skaber troen hos
et menneske. Troen er ikke en ydelse til
Gud; troen er en ydelse fra Gud. Et menneske tror på Jesus Kristus, fordi Gud har
skabt denne tro.
Men troen er også noget, som det enkelte menneske gør. Jesus siger, at den,
der kommer til ham, skal aldrig sulte eller
tørste. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort, siger Jesus. Troen er, at et
menneske kommer til ham.
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TRO ER GUDS OG
MENNESKETS HANDLING

Når et menneske tror på Jesus Kristus,
sker det, fordi Gud har handlet, og fordi mennesket har handlet. Ikke det ene
uden det andet. Et menneske tror på Jesus
Kristus, fordi Gud vil det, og fordi det enkelte menneske selv vil det.
Peter V. Legarth

