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Verdens holdning
■ Hva er i det for meg?

■ Også et kjennetegn på umodne kristne

Jesus – Guds kjærlighet til verden
■ Fil 2:6-8:
– Han var i Guds skikkelse (μορφή)
■

–
–
–
–
–
–

Den form noe har, som gjør at en kan identifisere det

Han så det ikke som et røvet gode
Han tømte seg selv
Tok på seg tjeners skikkelse (μορφή)
Kom i mennesker liknelse
Fornedret seg seg
Lydig til døden, ja, døden på korset

Uselvisk kjærlighet - ἀγάπη
■ Den som ikke forstår at tjeneren tømmer seg selv for å gi, har ikke forstått Guds
kjærlighet.
■ Der verden spør: «Hva er i det for meg?»
■ Spør den troende:
– «Hvordan kan jeg tømme meg for alt mitt eget, og tjene?»
– Eller: «Hvordan sette de andre foran meg selv?»

Ha det samme sinn
■ Fil 2: 3-5:
– Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i
ydmykhet høyere enn dere selv.
– Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for
øye.
– La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,

Tjenerens holdning
■ Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som er pålagt dere, si: Vi er unyttige
tjenere! Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. (Lk. 17:10 NBK)
– Gjøre det en er satt til
– Fortsette å gjøre det en er satt til
– Unyttig tjener
– Den modne troende forstår at han ikke er i sentrum
– Den modne troende søker ikke bekreftelse eller oppmerksomhet, men søker å
tjene
– Den modne menighet verdsetter gode tjenere – også i ord.

Tjenerens tjeneste
■ Bli som sin Herre – Mt 10:24

■ Stå til regnskap for handling og holdning – Mt 18:23
■ Kalle inn bryllupsgjester – Mt 22:3
■ Ansvar for å forvalte – Mt 25:30
■ Overlot styret til sine tjenere Mrk 13:34
■ Være der hvor Herren er Joh 12:26
■ Gjøre Guds vilje av hjertet Ef 6:6

Alles tjener
■ Mrk 10:42-45:
– Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å
være fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt
over dem.
– 43 Slik skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere,
skal være alles tjener.
– 44 Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell.
– 45 For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å
tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.

Krever mot
Hva er i det for meg?

Hvordan vise Jesu sinn?

■ Få

■ Gi

■ Bli velsignet

■ Velsigne

■ Bli sett

■ Se

■ Få ros

■ Gi ros

■ Få sine behov dekket

■ Dekke den andres behov

■ Rettferdighetsfokusert

■ Forsoningsfokusert

■ Liten innsats

■ Nødvendig innsats

■ Unngå smerte

■ Tåle smerte

