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INNLEDNING OPPLEGG

Dette er en prekenserie hvor vi først ser nærmere på at vi er utvalgt 
av Gud. Vår identitet er knyttet til at vi er Hans barn - elsket av Ham 
og tilgitt på grunn det Jesus har gjort for oss (hans frelsesverk). 
Videre er vi, på samme måte som disiplene til Jesus, avhengige av 
Hans utrustning for å gjøre det Han kaller oss til (Luk. 24:49). Vi har 
ulike gaver, men alle har noe å bidra med. Så er vi også utsendt av 
Gud (Joh. 20:21) til å være Hans vitner og utbre Guds rike (Matt. 
28:18-20 og Apg. 1:8). Men utsendelsen bygger på at vi er utvalgt 
(vår identitet som Guds barn) og at vi er utrustet av Gud (bla. med 
gaver Han har gitt  og ved at Den hellige ånd bor i oss).    

Undervisningen søndag

Tema for smågruppene

Personlig bevisstgjøring

Muliggjøre SKs visjon

19.03: VI ER TJENERE
ANBEFALT 
PRAKSIS

1. Herrens tjener 
Flere personer i Bibelen ble kalt Guds tjenere, for eksempel Moses 
(4. Mos. 12:7, Jos. 1:2), Josva (Jos. 24:9), Kaleb (4. Mos. 14:24), 
Abraham (Sal. 105:42) og Jakob/Israel (Jes. 41:8). I Jesaja 42-53 
leser vi om Herrens (lidende) tjener, som noen ganger ser ut til å 
gjelde Israel som folk, mens andre referanser ser ut til å referere til en 
person. Jesus blir beskrevet som Herrens tjener i Matt. 12. Han viser 
oss hva det vil si å være Guds tjener; et liv preget av tilbedelse, 
etterfølgelse og tjeneste for andre.  

• Hør undervisningen fra forrige 

søndag (hjemmesiden) 
• Lese denne oppsummeringen 
• Se gjennom spørsmålene 
• Del erfaringer og be for 

hverandre når dere samles 2. Tjene Herren 
Det å tjene Gud er ofte i Bibelen sidestilt med å tilbe Gud. Når Jesus 
ble fristet av Djevelen, sa han «Herren din Gud skal du tilbe, og Han 
alene skal du tjene» (Matt. 4:10, se også 5. Mos. 6). Videre ser vi at 
dette også rommer kjærlighet til og etterfølgelse av Ham (Luk. 4:8) og 
i Rom. 1:1, hvor Paulus presenterer seg som «Kristi Jesu tjener». Vi 
ser noe av det samme når Josva utfordrer folket: «Velg i dag hvem 
dere vil tjene!» (Jos. 24:14-15).   

Bibelen løfter det å utøve tjenersinn høyt, med Jesus selv som 
rollemodell og eksempel (Matt. 20:20-28 og Fil. 2:5). Et fellesskap 
som er preget av dette (Fil. 2:1-18), vil på mange måter være himmel 
på jord! Det å tjene Gud handler også å leve i en relasjon med Ham 
og søke å ære Ham med våre liv. Et slikt liv vil påvirke vår holdning til 
andre og måten vi lever våre liv på. Vi er kalt til å tjene hverandre (1. 
Pet. 4:10). 

TIL SAMTALE 

Spørsmål 1: 
Hvordan er ordet tjener brukt i Bibelen? Er 
det bibelske personer som ble kalt Guds 
tjenere? Hva betyr det å være Hans tjener? 

3. Tjene hverandre (i fellesskap)  
Hvordan beskriver Paulus et felleskap som tjener som Jesus: «Dere 
stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen» (Fil. 2:15b). Hvem 
referer «dem» til her? Se tidligere i samme vers: «en vrang og 
villfaren slekt». Blant oppgavene i den første menighet var å «tjene 
ved bordene» (Apg. 6:2), altså matutdeling. Etter at flere ledere ble 
satt over dette arbeidet, står det: «Guds ord nådde stadig flere, og 
tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt» (Apg. 6:7). Paulus la vinn på 
å «huske på de fattige» som en viktig del av sin tjeneste (Gal. 2:10 og 
2. Kor. 8-9). Det å tjene er en del av vårt vitnesbyrd til verden.  

Spørsmål 2: 
Hva menes med å tjene Herren? Være i 
tjeneste for Ham? 

Spørsmål 3: 
Hvordan kan vi som fellesskap tjene 
hverandre? Oppmuntre til dette? Hedre 
dem som bidrar spesielt her?  


