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Jesu tjenere har ikke så mange rettiJesu tjenere har ikke så mange rettiJesu tjenere har ikke så mange rettiJesu tjenere har ikke så mange rettiggggheter,heter,heter,heter,    

Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da 
si til ham når han kommer hjem fra markene: Kom nå og sett deg til bords? 
Nei, han vil si: Lag til kveldsmaten for meg, gjør deg så i stand og vart meg 
opp mens jeg spiser og drikker. Takker han tjeneren for at han gjorde det han 
fikk beskjed om? Nei! På samme måte med dere. Når dere har gjort alt det 
som er pålagt dere, skal dere si: Vi er uverdige tjenere og har bare gjort det vi 
er skyldige å gjøre.  (Luk 17,7-10) 

 
men de får Mesterens omsorg av bare nåde.men de får Mesterens omsorg av bare nåde.men de får Mesterens omsorg av bare nåde.men de får Mesterens omsorg av bare nåde.    

Spenn beltet om livet og hold lampene tent, lik tjenere som venter sin 
herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han 
kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når 
han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem 
gå til bords og selv varte dem opp. Ja lykkelige er de som han finner beredt, 
selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt (Luk 12,35-38). 

 
Tjenesten en gave til tjeneren, Tjenesten en gave til tjeneren, Tjenesten en gave til tjeneren, Tjenesten en gave til tjeneren,     
tjeneren en gave til menitjeneren en gave til menitjeneren en gave til menitjeneren en gave til meniggggheten.heten.heten.heten.    

“Det er jeg som tar deres brødre levittene ut blant israelittene og gir dem 
til dere som en gave. De er viet til Herren for å arbeide i møteteltet. Men du og 
dine sønner skal ta dere av prestetjenesten, alt det som skal gjøres ved alteret 
og innenfor forhenget. Det arbeidet skal dere utføre. Jeg gir dere 
prestetjenesten som en gave".  (4 Mos 18,6-7) 

 
Som Mesteren, såSom Mesteren, såSom Mesteren, såSom Mesteren, så også disippelen. også disippelen. også disippelen. også disippelen.    

“Dere vet at de som regnes for å være folkenes fyrster, er herrer over 
dem, og deres mektige menn hersker over dem med makt. Men slik er det 
ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener 
(diakon), og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. For 
Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi 
sitt liv som løsepenge for mange” (Mark 10,42-45). 

 
Har Jesus fått vise hele sin tålmodighet på deg?Har Jesus fått vise hele sin tålmodighet på deg?Har Jesus fått vise hele sin tålmodighet på deg?Har Jesus fått vise hele sin tålmodighet på deg?    

Det er et troverdig ord, vel verd å ta imot: Kristus Jesus kom til verden for 
å frelse syndere; og blant dem er jeg den største. Men når jeg fikk 
barmhjertighet, var det for at Jesus Kristus først skulle vise hele sin 
tålmodighet på meg, til et forbilde for dem som senere skulle komme til tro på 
ham og få evig liv. (1 Tim 1,15-16) 
 
 

 

 

 


