
Tjeneste - om at den 
treenige Gud har

tjent og tjener oss. 

Fil.br.2,5-11



Fil.br.2,1-5:

1 Om det da er trøst i Kristus, 
oppmuntring i kjærligheten, 
fellesskap i Ånden, om det

finnes medfølelse og
barmhjertighet, 2 så gjør nå

min glede fullkommen: 
Ha samme sinnelag og samme
kjærlighet, vær ett i sjel og

sinn. 3 Gjør ikke noe av
selvhevdelse og tom 

ærgjerrighet, men vær ydmyke
og sett de andre høyere enn

dere selv. 4 Tenk ikke bare på
deres eget beste, men også på

de andres. 5 Vis samme
sinnelag som Kristus Jesus!

http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=PHP&chapter=2&verse=2&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=PHP&chapter=2&verse=3&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=PHP&chapter=2&verse=4&lang=1&trans=2
http://www.bibelen.no/refs.aspx?book=PHP&chapter=2&verse=5&lang=1&trans=2


Fil.br.2,5-11

5 La samme sinnelag være i dere
som også var i Kristus Jesus!

6 Han var i Guds skikkelse og så det ikke
som et rov å være Gud lik,

7 men ga avkall på sitt eget,tok på seg
tjenerskikkelse og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske,
8 fornedret han seg selv

og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

9 Derfor har også Gud opphøyd ham 
til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

10 I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,

11 og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!



«Herrens lidende tjener»
Jesaja 52/53 (utdrag):

«Se, min tjener skal ha fremgang, han skal
opphøyes og løftes opp og bli svært høy.

Slik mange ble forferdet over deg – så ødelagt var
han, han lignet ikke en mann, han så ikke ut som et 

menneske. Han hadde ingen herlig skikkelse vi 
kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss
over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en
smertenes mann, vel kjent med sykdom, en de 
skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet
ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok
han, våre smerter bar han. Vi tenkte: - Han er

rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret
for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå

på ham, slik at vi fikk fred og ved hans sår ble vi 
helbredet…

… fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet 
blant lovbrytere.Han tok på seg de manges synd og 

ble rammet i stedet for lovbrytere.»



Dietrich Bonhoeffer:

«Billig er den kristendom som
er uten kors. 

Billig er den nåde som er uten
oppgjør og uten offer. 

Billig nåde er den nåden vi gir
oss selv. 

Kostbar er den nåden vi mottar
av Kristus.» 


