
 

 

 

Tema:  
Elske mennesker – tjeneste 
Sammendrag: 
Menigheten 

• Bibelen beskriver menigheten med mange bilder; bl.a «Jeg er vintreet, dere er greinene», sier 

Jesus. Paulus beskriver alle som et lem på en kropp, hvor Jesus er hodet.  

• Gjennom et være-fellesskap og et tjene-fellesskap gir vi Gud rom til å forme oss i Hans bilde.  

• Menighetens hensikt er å: forkynne Jesus – være et sted for tilbedelse – være et sted for 

styrke og oppmuntring – være et sted for tjeneste. 

Kallet 
• Kallet Gud har for oss, er ikke først og f remst til en oppgave, men inn til ham selv.  Som mor 

Theresa beskriver godt: «Vårt kall er ikke å arbeide for spedalske og døende, vårt kall er å 

tilhøre Jesus. Fordi jeg tilhører ham, er arbeidet en måte å omsette min kjærlighet til Ham i 

handling. Det er ikke et mål, men et middel.»  

• Jesus sier: FØLG MEG! Han spør ikke om hva du kan bidra med, men han spør etter deg. 

• Gud kaller oss til både og; til å leve i nåde & sannhet, verdsette arbeid & hvile, leve i tro & 

gjerninger, og vi er både barn & tjenere. 

Sendelsen 
• Tjenesten er basert på at vi er Guds barn. 

• Jesus sa: Slik Far har sendt meg, sender jeg dere – og Jesus ble sendt som en tjener. 

• «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse og 

så det ikke som rov å være Gud lik, men gav avkall på sitt eget, og tok på seg tjenerskikkelse 

og ble mennesker lik.» Filipperne 2.5-7. 

• Tjenesten for Gud skal kjennetegnes ved at man kommer i ydmykhet. Ikke som en dørmatte, 

men ekte ydmykhet handler om at man er klar over, og ærlig med, sine styrker og svakheter.  

• Jesus lærte disiplene å tjene gjennom: 1. å sende de ut to og to (tjeneste f ungerer best og er 

gøyest sammen med andre), 2. gjennom å evaluere 3. gjennom å lære underveis (det er lov å 

teste ut selv om man ikke er sikker på sin egen utrustning  og brann) 

Utrustning 
• «Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Framfor alt skal dere 

elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot 

hverandre uten å klage. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave (=karisma på 

originalspråket) han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som 

taler, skal se å tale som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik 

skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all 

evighet! Amen.» 1. Peter 4.7-11. 

• Vi er alle begavet og begrenset. Gud har gitt alle personlighet, gaver, nådegaver og evner vi 

skal tjene hverandre og andre med. 

 

Bibelstudie og spørsmål: 
1. Les 1. Korinterne 12.14 -22 sammen. Hva forteller dette deg om menigheten og den enkeltes 

plass i den? 

2. Hva tror du er din «karisma»? (Karisma er ordet som brukes i det nye testamentet for 

personlighet, evner og nådegaver). Bruker du gaven din, eller ligger den i dvale?  

3. Hvordan kan dere hjelpe hverandre til å f inne deres plass på kroppen? 



 

 
 

Boktips: 
«Trivsel og tjeneste» av Tonje Haugeto Stang 
«Veivisere» av Magnus Malm 
«Mitt sanne jeg» av Marilyn Vancil – om eneagrammet i et kristent perspektiv 
 
Podcast – tips: 
John Mark Comer Teaching podcast – spesielt serien Identity and calling fra 11. 
mars i år. 
 
  


