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På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin  
– Gudstjeneste 4. mars 2018 
 
Resymé fra talen 

• Utgangspunktet er å tjene for å tjene Gud, tjene Jesus. Fokuset må også her være 
oppover. Har vi representert Ham godt? Er Han fornøyd? Viktig at vi gjør vårt beste, 
tar vare på tjenesten – men for Ham og ikke for oss selv, pastoren eller andre. Rom 
12,7. 

• Hjelpetjeneste/diakontjeneste. 1.Kor 12,28, Rom 12,7-8, Apg 6,1-6 (ref også Fil 1,1, 
1.Tim 3,8-13 og Rom 16,1). Diakonene i urkirken hadde spesielt som sin tjeneste 
innsamling for, og utdeling til, fattige og syke. En åndelig tjeneste.  

• En tjeneste kan starte ett sted, for så å utvikle seg i ulike retninger alt etter kall og 
gaver. Ref. Stefanus, Filip, og de øvrige første diakoner. Eller Timoteus og Titus som 
startet med å reise sammen med Paulus men senere fikk egne forkynnertjenester. 
Eller Lukas som startet som Paulus’ sekretær men endte opp som en av de fire 
evangelieformidlerne.  

• Gud vil legge til rette og lede oss videre, uten at vi trenger å anbefale oss selv. 
Gavene kan gjenkjennes, og det er bedre å la gaven/frukten av vår tjeneste tale for 
seg. 2.Kor 3,1ff. Start der du er, med det som ligger deg for hånden nå. Fork 9,10. 

• En hjelpetjeneste kan være så mangt, f.eks. møteverttjeneste, møteledelse, ulike slag 
diakoni, sang og musikk, givertjeneste, bønn (de to siste ut over den troendes 
tjeneste). 

• Hemmeligheten til at det skal lykkes i tjenesten for Gud, er å finne rett plass på 
legemet. Vi må ikke ha en båspreget tankegang, og tenke at alle må passe i de 
skuffene som allerede finnes.  

• Hvis vi tjener Gud trofast i det vi er kalt til, så er det denne lydigheten og trofastheten 
vi vil belønnes for, ikke hvor synlig vi har blitt eller hvor høyt på den kristne 
«rangstigen» vi har klatret. 

• Den omvendte pyramide: Lederskap og posisjoner fører til større byrde, kamp og 
ansvar. Der man i verden ville tenke at man klatrer på en pyramide, handler det i 
kristent lederskap om å gå nedover, bære mer, bøye seg mer, og er menneskelig sett 
ikke noe å trakte etter. 1. Kor 4,9. 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan er vår menighetskultur når det gjelder tjeneste? Har vi et fokus oppover 
også her, eller blir vi opptatt av hva andre tenker og om vi selv har lyktes for egen 
del? 

• Når og hvordan er det greit å tilby sine tjenester i menigheten? Og når går dette over 
i å anbefale seg selv? 

• Opplever du at du selv er i funksjon i en tjeneste der du føler deg på rett plass? Hvis 
ikke, hvor går veien dit? 


