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Oppdrag å tjene 
 
Det temaet som kvinneorganisasjonene over hele verden deler i 2018, er «Oppdrag å tjene». 
 
I Lukas evangelium (22,26b-27) sier Jesus: «Den største av dere skal være som den yngste, og 
lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som er gjest ved bordet, eller den som er 
tjener? Er det ikke gjesten? Men jeg er som en tjener blant dere.»  
 
Og i Joh 15,15 sier Jesus: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans 
gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.»  
 
Dette årets bibelstudier vil oppmuntre oss til å reflektere over hva det betyr å tjene Herren i 
hverdagslivet vårt og å tjene andre i hans navn.  
 
Disse studier er lagt opp med tanke på at de skal være fleksible og at de skal gi rom for 
tilleggsmateriell som er relevant for din kultur og i din sammenheng.  
 
Hvert av studiene inneholder fire deler som kan studeres sammen med gruppen din på 
følgende måte:  
 

1. Hva Bibelen sier – hvor du undersøker «Hva sier teksten egentlig?» Det er 
viktig at du leser Bibelen nøye, og at du tillater den å snakke til deg og veilede deg i 
hva studiet skal inneholde. 

 
2. Livet vårt i dag – tenk igjennom spørsmål som: 

• Hva sier bibellesningen til deg om livet ditt?  
• Fremheves noen samfunnsproblemer?  
• Hvilke utfordringer gir det deg når det gjelder måten du lever livet ditt på? 
 

3. Spørsmål til samtale – avhengig av hvor dere benytter studiene, kan dere 
velge å plukke ut ett eller to spørsmål som virker mest egnet for dere, eller dere 
kan be ulike grupper å diskutere andre aspekter. Hvis dere har tid, kan dere dele 
det dere har snakket om. 
 
4. Rede til å tjene – dette legges opp med tanke på å gi deg noe du kan ta med deg og 
gjøre før dere møtes neste gang.  

 
 
* Bibelhenvisninger er hentet fra Bibel 2011. 
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Bibelstudium 1 
 

Å tjene slik Kristus gjorde 
 
 
Bibellesning – Matt 25,31-46 og Matt 9,35-38  
 

 «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken,  
har dere gjort mot meg»  

(Matt 25,40) 
 
Hva Bibelen sier: 
 

«Døm sant og rett, vis kjærlighet og barmhjertighet mot hverandre!» (Sak 7,9) var ropet fra Gud 
til folket sitt gjennom Det gamle testamentets profeter. Og så trådte Jesus inn i historien og 
brakte oss et vidunderlig eksempel på barmhjertighet i handling. Motivasjonen for hans 
jordiske oppdrag var en iboende medfølelse med menneskeheten.  
 
Jesus proklamerte ikke bare de gode nyhetene om Guds rike og underviste dets verdier, 
men han tjente også den lidende menneskehet – han ga mat til den sultne, helbredet den 
syke, drev ut onde ånder, renset den spedalske, ga den døve evne til å tale og syn til den 
blinde, og han oppvakte døde. Vi ser at han brukte tid sammen med samfunnets utstøtte, tok 
på seg lavstatus-oppgaver, som å vaske disiplenes føtter. Han var deres mester, deres lærer, 
men han ydmyket seg selv og tok på seg en tjeners oppgave og forklarte dem: «Jeg har gitt 
dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre» (Joh 13,15). Han understreket 
stadig i ord og handling at han ikke var «kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt 
liv som løsepenge for mange» (Matt 20,28).  
 
I Jesus ser vi ikke bare en som fortalte mennesker om Guds rike, men han viste dem også 
Guds rike gjennom sin livsstil og medfølende barmhjertige holdning overfor dem som var i 
nød. Å tjene var naturlig for ham. Tjenesten kom fra et hjerte som var fylt av kjærlighet, 
omsorg, omtanke og vennlighet – et hjerte fylt av medfølelse, slik vi ser det i Matt 9,36:     
«Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og 
hjelpeløse, som sauer uten gjeter.» 
 
I Matteus kapittel 25 snakket Jesus om den endelige dommen og forklarte at menneskene 
ville bli delt i to grupper, og kongen ville si til dem som hadde vist barmhjertighet overfor 
sine medmennesker: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i 
stand for dere» (v 34), og til dem som bare har vært opptatt med sitt eget velbefinnende, vil 
han si: «Gå bort fra meg» (v 41). Til begge gruppers overraskelse forklarte han viktigheten av 
disse kjærlighetshandlingene og tjenesten overfor deres neste slik; «Og kongen skal svare dem: 
‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot 
meg’» (Matt 25,40), og at det å vise medfølelse og barmhjertighet vil påvirke den evige 
skjebnen.  
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Livet vårt i dag 
 
Som Jesu disipler skal vi gjenspeile den samme barmhjertighet som Jesus viste. Vår kjærlighet 
til ham må være direkte knyttet til vår kjærlighet og tjeneste overfor andre.  
 
Oberstløytnant Alida Bosshardt er et flott eksempel på en som viste barmhjertig kjærlighet 
overfor andre. Under andre verdenskrig flyktet hun fra okkupantene og brakte med seg mer 
enn 70 jødiske barn i trygghet, og etter krigen arbeidet hun utrettelig i «Red-Light» distriktet 
i Amsterdam. Hun innviet resten av livet sitt for kvinnene der – levde blant dem og elsket og 
tjente dem. Resultatet av hennes oppofrende tjeneste gjorde at hun ble kjent som 
«Amsterdams engel». Jeg hadde det privilegiet det var å kjenne henne, og hun ville si:  
 
«Å tjene Gud er å tjene andre. Å tjene andre er å tjene Gud. Å elske Gud er å elske vår 
neste. Å elske vår neste er å elske Gud.»  
 
Hun hadde rett! Vi kan ikke skille vår tjeneste for Gud fra vår tjeneste for andre! Det henger 
sammen. Jesus viste denne sannheten under hele det livet han levde på jorden. 
 
La livene våre fylles med barmhjertig tjeneste når vi følger vår mesters eksempel, og ved å 
gjøre det, viser vi vår kjærlighet til ham! Som Jesu disipler er ikke vår tjeneste for andre noe 
som kommer «i tillegg», men den er en vesentlig del av vårt daglige liv!  
 
 
Spørsmål til samtale 
 

1. Oppmuntre hverandre til å velge en hendelse i evangeliet da Jesus ble grepet av 
medfølelse. Hvilken betydning har den for deg i dag?  
 

2. Del dine tanker om oberstløytnant Bosshardts motto: «Å tjene Gud er å tjene andre. 
Å tjene andre er å tjene Gud». 

 
3. Drøft måter du på en barmhjertig måte kan tjene ditt eget nærmiljø.  

 
 
Rede til å tjene 
 
La oss legge oss på hjertet det som står i Fil 2,3-5: «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom 
ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget 
beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!»  
 
 
 
Kommandør Silvia Cox, IHK, fra Sveits, Østerrike og Ungarn territorium (har hatt tjeneste i Sveits, 
Zimbabwe, Finland, Sør-Afrika og Storbritannia og den irske republikk).  
 
Som verdenspresident for kvinneorganisasjoner er mitt mål å fortsette å tjene Herren i 
London og når jeg er på reise. 
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Bibelstudium 2 

 
Å være snar med å tjene 
 
Bibellesning – Joh 9,1-15 og Rom 10,13-15  
 

 «Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg.  
Det kommer en natt da ingen kan arbeide.»  

(Joh 9,4) 
 
 
Hva Bibelen sier 
 
Den bemerkelsesverdige helbredelsen av en mann som var født blind, er et tydelig eksempel 
på Jesu oppdrag og tjeneste. Jesus benyttet alle anledninger til å forkynne i ord og handling 
de gode nyhetene om Guds rike. Han visste at hans tid på jorden var begrenset. 
Arrestasjonen, rettergangen og henrettelsen lå foran. Hans time hadde nesten kommet.  
 
Jesus var fullstendig klar over at det hastet med å fullføre det oppdraget som Far hadde gitt 
ham. Han tilskyndet disiplene til å gå i hans fotspor ved betingelsesløst å følge Guds hensikt 
med livene deres, benytte anledningen til å være hans vitner, spre evangeliet til jordens 
ender, elske sin neste som seg selv, og ved å gjøre det, hjelpe dem til å fødes inn i Guds rike.  
 
Som kristne vet vi ikke hvor lenge vi kommer til å leve her på jorden – om vi oppnår en høy 
alder eller om vår levetid forkortes ved sykdom eller ulykke. Gud vet! I salme 31,15 erkjente 
David at hans tider var i Guds hender. Våre tider, våre år er også i hans hender! Vi vet ikke 
om vi vil oppnå en alder av 70-80 år eller mer – i henhold til Moses er det mulig «når det er 
styrke til det» (Sal 90,10). Uansett går årene fort, så la oss benytte vår begrensede tid på en 
klok måte og skynde oss å forkynne de gode nyhetene om Jesus Kristus til vår familie, venner 
og naboer.  
 
Den kristne kirke, fellesskapet med brødre og søstre i Kristus, har også begrenset tid på 
jorden. Apostelen Paulus skrev i sitt brev til kirken i Tessaloniki at Gud vil hente de kristne, 
slik at de kan være med ham i himmelen. «For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og 
Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp 
først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å 
møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid» (1 Tess 4,16-17).  
Med dette i minne skulle Kristi kirke være ivrige vitner for Jesus, og være travelt opptatt 
med å forkynne evangeliet og elske og tjene andre mennesker. Tiden er kort, så de skulle 
virkelig sette i gang!  
 
Livet vårt i dag 
 
Jesus oppmuntret disiplene sine til å tjene sitt folk trofast «så lenge det er dag». Han advarte 
dem om at «Det kommer en natt da ingen kan arbeide» (Joh 9,4).  
 
I mange land i verden blir kristne forfulgt bare fordi de er etterfølgere av Jesus.  
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Organisasjonen Åpne dører, som ble grunnlagt i 1955 av Andrew van der Bijl, offentliggjør 
hvert år en liste over de 50 landene der kristne opplever de alvorligste forfølgelsene 
(opendoors.org). Over hele verden opplever 215 millioner kristne motgang, dødstrusler og 
forfølgelse. Å komme sammen til gudstjenester, evangelisering og å vitne om Jesus offentlig 
er forbudt i disse landene. Kristne har ikke frihet til å uttrykke eller praktisere sin tro. Mange 
kristne blir flyktninger – de velger å flykte fra hjemlandet for å berge livet. Andre velger å bli 
værende og holde ut. De vitner i det skjulte, og Gud vet om deres kjærlighetshandlinger, 
deres tro og tjeneste for ham og for naboene deres.  
 
Min mann og jeg er soldater i et korps i London. Korpsets medlemmer lytter, veileder og gir 
praktisk hjelp til mennesker som trenger hjelp og som bor i korpsets nabolag. En kvinne var i 
desperat behov av hjelp, fordi hun hadde blitt hjemløs på grunn av at hun ikke lenger hadde 
vært i stand til å betale en høy leie. En sosialarbeider som var knyttet til korpset, snakket 
med henne og veiledet henne. Han hjalp henne med å betale gjelden og finne en bolig med en 
rimelig leie i en annen by. Han brakte henne også i kontakt med det lokale Frelsesarmé-
korpset på hennes nye bosted. Det utviklet seg nye forbindelser mellom henne og korpsets 
folk, og hun er nå en gjenfødt kristen og er tilhørig i korpsmiljøet. 
 
Å være våken for folks åndelige og fysiske behov og handle uten å nøle, er å oppfylle 
oppdraget vårt om å skynde oss å tjene! 
 
 
Spørsmål til samtale 
 

1. Les om igjen Joh 9,1-15 og snakk med hverandre om det faktum at Jesus skyndte seg 
å helbrede mannen som var født blind. Hvordan øker dette bibelavsnittet din 
forståelse av at det haster med å forkynne evangeliet?  

 
2. Hva tenker du om Jesu gjenkomst (1 Tess 4,16-17 og Joh 14,3-4), og hvordan 

påvirker hans gjenkomst din tjeneste for Guds rike?  
 

3. Samtal om Joh 14,12: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også 
gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.»  

 
Rede til å tjene 
 
La oss sette pris på og være takknemlige for vår åndelige frihet og benytte enhver anledning 
til å vitne med frimodighet for vår frelser og herre så lenge det er dag!  
 
Be om å få anledninger i din daglige rutine til å være opptatt med å tjene andre. 
 
 
 
Major Coby de Ligt-Oosterheerd, IHK, fra Nederland, Tsjekkia og Slovakia territorium (har gjort 
tjeneste i Nederland, Øst Afrika, Kenya Øst, Kenya Vest og Bangladesh) 
 
Som programoffiser ved det internasjonale nødhjelpskontoret, ønsker jeg å være trofast i å 
elske Gud og hjelpe andre i deres åndelige og legemlige behov.  
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Bibelstudium 3 
 

Å vitne 
 
 
Bibellesning – Jes 6,1-9 
 

Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende, 
     og hvem vil gå for oss?» Jeg sa: «Jeg! Send meg!»  

(v 8) 
 
 
Hva Bibelen sier 
 
Jesus kom til verden for å være et plettfritt offer og for å åpenbare Gud for menneskeheten. 
Deler av hans oppdrag var å være et ekspertvitne om Gud. Vi blir fortalt i det første kapitlet 
i Johannes evangelium at i begynnelsen var Ordet, og Ordet var Gud, og at Ordet ble lys for 
å lyse opp veien for mennesket. 
 
Jesus kom som et ekspertvitne for å gi førstehånds informasjon om den treenige Gud. Hvem 
kan bedre enn Gud selv vitne om hans egen karakter? Jesus kom for å gi oss direkte adgang 
til den hellige. I hans daglige liv viste han oss Guds karakter, en Gud som er kjærlig, trofast, 
nådig, uforanderlig, rettferdig… listen kan fortsette. 
 
Idet han visste at hans tid på jorden var begrenset, samlet han disiplene, slik at de også kunne 
bli vitner om hvem Gud er. Jesus gjorde det Gud hadde gjort helt siden syndefallet. Han kalte 
mennesker inn til nærhet for at de skulle erfare hans hellighet. Når vi leser fra profeten 
Jesaja, ser vi et slikt møte. Jesaja opplevde en visjon, og hans svar var å erkjenne at han var 
uverdig til å være i den helliges nærhet. Han bekjente at han trengte forsoning for å kunne 
oppholde seg i Guds nærhet. Gud ga ham forsoning og kalte ham til tjeneste. Da spørsmålet 
kom: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?», var den umiddelbare responsen: «Jeg! Send 
meg!» 
 
Slik var situasjonen for disiplene også. Så snart kallet kom til å følge, forlot de alt og fulgte 
Jesus. De brukte tre år på å erfare hans hellige sinnelag og ble øyenvitner til alt han sa og 
gjorde. De var øyenvitner til helbredelsesunderne han gjorde, så vel som måten han 
kommuniserte med folk på til daglig. Jesus besøkte mennesker som hadde rykte på seg at de 
var syndere: han samtalte med en samaritansk kvinne, han snakket med en kvinne som var 
grepet i hor, han samtalte med medlemmer av jødenes råd. 
 
Skriften forteller oss at alle kommer til kort innfor Guds herlighet. Jesu oppdrag som et 
ekspertvitne var å sørge for at alle erfarte Guds kjærlighet.  
 
Livet vårt i dag 
 
Etter at hans jordiske oppdrag var fullført, møtte Jesus disiplene sine for å gi dem noen siste 
instrukser. I Apg 1,8 står det: «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, 
og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 
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Disiplene ble gitt instrukser om å være vitner. Det var ikke noe spørsmål om de ønsket det 
eller ikke, de ble instruert til å være vitner. 
 
Det kan være vanskelig å være et vitne i våre dager, og mange mennesker skygger unna på 
grunn av den responsen de regner med å få. Det som er viktig å huske på om det å være et 
vitne, er at du simpelthen forteller om din personlige erfaring. Din jobb er ikke å overbevise 
alle og enhver, men å fortelle historien din. Det gode med det å være et vitne er at vi har 
mottatt Den hellige ånds gave. Han har den vanskelige oppgaven med å overbevise folk og 
dra dem til seg.  
 
Jesus kom for å fullføre forsoningens oppdrag som et ekspertvitne, og han fullførte sitt 
oppdrag ved å dø på korset og gjenopprette veien mellom Gud og mennesket. Hans oppdrag 
var fullført. Gud ville ikke gi oss et oppdrag vi ikke var i stand til å utføre – hvis det var noe 
vi ikke hadde verktøyet til å fullføre. 
 
Jesus tillot ikke dagens skeptikere å hindre ham i å fullføre oppdraget. Han forsto at folk som 
levde i mørke, ikke forsto lyset før det skinte på dem. Vi er kalt til et guddommelig oppdrag: 
å være Guds vitner i en verden som lever i mørke. 
 
Spørsmål til samtale 
 

1. Hva er det som i hovedsak skremmer deg ved det å dele vitnesbyrdet ditt med 
andre?  

 
2. Når var siste gang du delte vitnesbyrdet ditt med noen? Har du skrevet det ned for å 

bli mer fortrolig med det, slik at det kan bli som en naturlig del av deg?  
 

3. I Apg 22,15 står det: «For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett 
og hørt.» Hvordan kan du oppfylle dette skriftordet i hverdagen din?   

 
Rede til å tjene 
 
Følg Den hellige ånds ledelse og del vitnesbyrdet ditt med mennesker han leder deg til. Er 
det mennesker du ser hver dag som behøver at du vitner for dem? La lyset ditt skinne!  
 
 
 
 
 
 
 
Major Ana Frazer, IHK, fra USA Øst territoriet – tjenestegjør på internasjonalt college for offiserer/ 
senter for åndelig livsutvikling.  
 
Som assisterende sekretær for åndelig livsutvikling, er mitt mål og min bønn: «Herre, bruk 
meg, hjelp meg å tjene deg trofast.»  
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Bibelstudium 4 

Å tjene i familien min 
Bibellesning – Ruts bok kapittel 1 

Men Rut svarte: «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for: Dit du går, vil jeg gå,  
og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der 

vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille både nå og siden  
hvis noe annet enn døden skal skille meg fra deg!» 

(versene 16-17) 

Hva Bibelen sier 

Hva var det som gjorde Rut så bestemt på at hun skulle følge med Noomi? Rut viste ikke 
bare sin trofasthet overfor Noomi, men også overfor Gud som Noomi tilba. Vi bør merke 
oss at da Noomi ville sende dem tilbake til moderlandet, ba hun dem ikke om å holde seg til 
familiens religion. Rut må i løpet av de seneste ti årene ha sett noe spesialt hos sin svigermor 
som kom fra Efrat-slekten.  

Vi ser i versene 8-9 at Noomi hadde en sterk, uselvisk kjærlighet til sine to svigerdøtre. Hun 
tenkte alltid på hva som var best for dem, og i denne situasjonen ville det beste for Orpa og 
Rut være å få en ny familie med en ny mann. Da ville de få trygghet og et sikkert utkomme i 
framtida. Hun brydde seg ikke om at hun ville bli alene. 

Noomi var også en kvinne med en sterk tro. Hennes tro på Gud ble ikke mindre i tider med 
sult og sorg. I vers 6 betraktet hun fortsatt hva Gud gjorde rundt henne. Hun må alltid ha 
nevnt Guds nåde og trofasthet for familien. I den velsignelsen hun ga svigerdøtrene, slik det 
er beskrevet i versene 8 og 9, ber hun om at Guds «godhet» blir vist dem. Denne «godhet» 
betød i utgangspunktet forpliktende kjærlighet i et paktsforhold. Noomi sa til Orpa og Rut at 
den allmektige Gud er trofast mot sitt folk. Hans kjærlighet svikter ikke. 

Rut så med egne øyne hvordan Noomi kom seg gjennom alle disse vanskelighetene. Noomis 
tro på Gud må ha imponert Rut. 

Ruts erklæring samsvarer med Noomis velsignelse. I vers 14 står det at «Rut klynget seg til 
henne». Ordet «klynget» brukes for å beskrive et forhold som er bindende, altomfattende og 
unikt. I originalteksten er det samme ordet (i norsk bibeloversettelse står det «holde fast 
ved») brukt i 1 Mos 2,24 når en mann og en kvinne etablerer et forhold etter at de har 
forlatt sin far og mor. Ordet er brukt enda tydeligere i 5 Mos 10,20 hvor Gud ber 
israelittene «holde fast ved» ham. 

Noomi var et vitnesbyrd om sin tro på Gud gjennom måten hun oppførte seg på i vanskelige 
tider. Hun reflekterte Guds urokkelige kjærlighet til familiemedlemmene sine. Og til slutt var 
Rut overbevist og henga seg selv til Abrahams, Isaks, Jakobs og Noomis Gud. Både Noomi og 
Rut eide den samme forpliktende kjærlighet til hverandre.           
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Livet vårt i dag 

Noen kristne er så travelt opptatt med å gjøre tjeneste i menigheten at de glemmer sin egen 
familie. De tenker hele tiden på mennesker i nabolaget, på arbeidsplassen eller til og med i 
andre land. Våre egne familier er så tett på at de befinner seg «i blindsonen». Vi trenger å 
skjønne at vi er «til observasjon» av familiemedlemmene våre – kristne eller ikke-kristne.   
De ønsker å kjenne virkningen av troen vår. 

Vi vil bli oppmuntret av vitnesbyrdet til en malayisk soldat fra Singapore, Malaysia og Myanmar 
territorium. Dette vitnesbyrdet ble delt videre av oberstløytnant Edward Hill: 

For noen få år siden var det en ung mann som het Ganesan – en hindu som bodde i Banting, Malaysia 
– som var ute og kjørte motorsykkel. Dessverre ble han innblandet i en kollisjon og ble overkjørt av 
en firetonns lastebil. Det var små forventinger om at han kom til å overleve. En venn av familien 
spurte den lokale korpsoffiseren, major Kunam, om han kunne besøke Ganesan på sykehuset. 

Major Kunam dro til sykehuset og ba over Ganesans ødelagte kropp. Over tid gjorde ikke Ganesan 
bare forbløffende fysiske fremskritt, men ble også beveget over kraften i det evangeliet som ble delt 
med ham, og han ble en Jesu Kristi etterfølger. Major Kunam foreslo for Ganesan at som en kristen 
kunne det være en god ide for ham å forandre navnet sitt, fordi Ganesan var oppkalt etter en 
prominent guddom. Etter å ha tenkt over dette, valgte Ganesan navnet Gideon, for han var imponert 
over historien til denne mektige Guds etterfølger i Det gamle testamentet. 

Gideon forpliktet seg straks til å snakke til sin store og utvidede hindu-familie om den forvandlingen 
som hadde funnet sted i livet sitt. I løpet av de nærmeste ukene tok en etter en imot Jesus som 
Herre og Frelser. Noen måneder sener ble Ganesan innvidd til soldat i Frelsesarmeen sammen med 
ni andre familiemedlemmer. Han har også tatt imot Guds kall for livet sitt til å bli offiser og har 
planer om å begynne på offisersskolen i løpet av de nærmeste par årene. 

Fra Ganesan til Gideon – et flott eksempel på hvordan Gud kan forvandle et liv gjennom mirakuløse 
omstendigheter og så bruke det livet til å utføre utrolige ting til sin ære. 

Spørsmål til samtale  
1. Hvorfor er det viktig å vitne i din egen familie? 
2.   Hvorfor kan det være vanskelig å vitne om troen vår til familiemedlemmer? 
3.   Hva er den beste muligheten for deg til å vitne om troen din? Del din erfaring. 
 
Rede til å tjene 
La oss hver dag sette av minst 10 minutter til et av familiemedlemmene, for å høre hvordan 
dagen deres er og be over det de er opptatt med.  
 
 
 
Major Sara Tam, IHK, fra Hong Kong og Macau Command (har tjenestegjort i Taiwan).  
 
Som assisterende undersekretær for Sør Stillehavet og Øst Asia sonen og bosatt i London, 
tjener jeg i familien min ved å be for dem hver dag.   
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Bibelstudium 5 

Å tjene i lokalmiljøet / nabolaget mitt 
 
 
Bibellesning – Luk 10,25-37 
 

«Du skal elske din neste som deg selv.» Ikke noe annet bud er større enn disse.  
(Mark 12:31) 

 
Hva Bibelen sier 
 
Lignelsen om den barmhjertige samaritan handler om kjærlighet. Kjærlighet har betydning 
uansett religion, sosial status eller hva som helst man kan anse dyrebart. Denne spesielle 
lignelsen dukker opp i en samtale mellom Jesus og en lovkyndig som tror at hans egen 
rettferdighet er bygd på å overholde sin religions lover. Jesus bruker lignelser for å forklare 
spørsmålet eksperten reiser: «Hvem er så min neste?» Ordet «neste» på gresk betyr «en 
som er nær», og på hebraisk, «en som du har et forhold til». Det som blir gjort uten virkelig 
kjærlighet, behager ikke nødvendigvis Gud, og det er grunnen til at alle forventes å «elske 
Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din 
neste som deg selv.» (Luk 10,27) 
 
Avsnittet i Skriften forklarer hvordan en som er på reise, faller blant røvere mens han drar 
fra Jerusalem til Jeriko. Dette setter livet hans i fare. Han er ikke den eneste som drar den 
veien. Tre andre personer blir nevnt. En var en prest som vanligvis var engasjert i religiøse 
saker. Han viste ingen omtanke eller medfølelse og gikk forbi, idet han skyndte seg av gårde 
for å utføre tjeneste i tempelet. Så kom en levitt samme veien. Han var også opptatt med 
religiøse ritualer og tenkte kanskje at å røre ved den blodige kroppen ville skitne ham til, 
eller hindre ham i å utføre sine seremonielle plikter i tempelet. En annen mann, en samaritan, 
som ikke var av jødisk avstamning slik presten og levitten var, syntes synd på mannen. Han 
gikk bort til den sårede mannen, bandasjerte sårene hans, helte på olje og vin, og tok ham så 
opp på eselet og tok ham med til et vertshus der han kunne få pleie. Her vistes det virkelig 
kjærlighet, hva det betyr å elske «av hjerte, sjel, kraft og forstand». Å ha medynk, betyr å 
elske med hjerte og sjel. Å øse olje og vin, å bandasjere sår, viser kjærlighet i handling. 
Samaritanen brukte sine fysiske krefter, selv om han selv sikkert var trett av reisen. Endelig 
valgte han å redde mannen fra å dø og viste hvordan man elsker av «all din forstand». Dette 
er virkelig kjærlighet i handling, slik det ble vist av Jesus på korset. 
 
Ordet «kjærlighet» er vanlig, men det blir ofte misbrukt. Jesus, som er selve kjærligheten, 
snakket til den lovkyndige om kjærlighet – «agape». Hadde det ikke vært for samaritanen, 
ville ikke situasjonen ha endret seg for overfallsofferet. Lignelsen viser tydelig at de religiøse 
mennene ikke brydde seg om en annen jøde som var i desperat nød. Tvert imot var det en 
fremmed som ikke hadde noe kulturelt til felles med den sårede mannen, som reddet livet 
hans. Det er sant hva apostelen Paulus skrev i 1 Kor 13,4-5: «Kjærligheten er tålmodig, 
kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, 
søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.» Alt dette kan man finne 
igjen i samaritanens holdning. Han viste kjærlighet på en praktisk måte og viste fortsatt 
omsorg gjennom å betale for behandlingen.  
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Livet vårt i dag 
 
Som Jesu etterfølgere er det ventet at vi skal elske på samme måten som han gjorde, 
gjennom å bli et offer, slik at vi alle kan finne liv i all dets fylde. «Ingen har større kjærlighet enn 
den som gir livet for vennene sine» (Joh 15,13). Vi kan se rundt oss at det er mennesker som er 
såret – kanskje ikke fysisk, men mange av dem er følelsesmessig såret av hva som skjer rundt 
omkring i verden og særlig i deres egne familier. Oppløste familier, økonomiske 
vanskeligheter, fysiske problemer, listen bare fortsetter… Mennesker blir opprørt og gis 
ingen mulighet til å komme seg. De gråter dag og natt og bærer på tunge byrder, men den 
store legen inviterer alle med disse ordene: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge 
byrder, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28). Det er mange mennesker som går gjennom store 
vanskeligheter, og de som trøster, er få. Det er viktig å vise empati overfor dem som sørger. 
I min asiatiske kultur er det stort sett kvinner som gråter for ethvert udekket behov. 
 
Må vi finne mot til å nærme oss andre og fjerne kulturelle tankebarrierer, slik at vi kan være 
med dem, bringe dem tilbake til en mer stabil følelsesmessig balanse, slik at de også ser at de 
er skapt av Gud i hans bilde. Den lovkyndige oppdaget at en neste ikke nødvendigvis er en 
slektning eller en venn, men at det kan være hvem som helst, i en hvilken som helst 
situasjon. 
 
Spørsmål til samtale 
 

1. Let etter bibelavsnitt som forteller om dem som tjente en fremmed og hadde 
medynk med ham eller henne, og som viser hvordan man kan elske sin neste. 
 

2. Hvilken type kjærlighet ser vi mest av i verden i dag, og hvordan kan den bli erstattet 
for eksempel der du bor, med Guds kjærlighet?  

 
3. Samtal i grupper hvorfor det ikke er ekte kjærlighet, selv om mennesker overalt, til 

og med i kirken, snakker om kjærlighet.  
 
 
Rede til å tjene 
 

Jesus sa til den lovlydige: «Gå du og gjør som han» (Luk 10,37). Det er ikke vanskelig å finne 
sårede mennesker rundt oss, siden det har blitt et vanlig syn der vi bor. La oss gå ut, 
enkeltvis eller i grupper, for å trøste, vise sympati og hjelpe mennesker med å komme seg ut 
av omstendigheter som gjør dem ulykkelige. La oss fjerne kulturelle barrierer og gå ut i tro. 
En god gjerning gjort for Herren, gir sin egen velsignelse tilbake.  
 
 
 
Oberstløytnant Rajam Daniel, fra India Sørøst territorium (har tjenestegjort i India i divisjoner, på 
hovedkvarteret, på offisersskolen og ved Indias nasjonale sekretariat). 
 
Som territorial sekretær for kvinneorganisasjoner i India Nord territorium, ønsker jeg av 
hele mitt hjerte å elske og tjene dem jeg møter daglig.  
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Bibelstudium 6 

Å tjene blant fremmede og flyktninger 
 
 
Bibellesning – 2 Mos 23,9 og Hebr 13,2  
 

«Du skal ikke undertrykke en innflytter! Dere vet hvordan det kjennes å være innflytter,  
for dere har selv vært innflyttere i Egypt.» 

(2 Mos 23,9) 

Hva Bibelen sier 
 
Gud startet med å si til barna sine – israelittene – at de skulle behandle fremmede på en god 
måte, fordi de visste hva det betød å være en utlending i et fremmed land. De var en gang 
fremmede i Egypt. Bibelen har mange vers som snakker om fremmede og hvordan vi, som 
troende og etterfølgere av Jesus Kristus, forventes å være sammen med dem og ta hånd om 
dem. Det å gjøre godt mot fremmede er å akseptere Guds kall om at vi skal gi oss selv helt 
og fullt i å støtte andre - i kjærlighet og gjerning, ikke bare med ord. Vi er Guds 
representanter her på jorden, og Gud ønsker at disse menneskene skal få tilbake glede og 
håp. Det er vår plikt, og når vi gjør det, vil de oppdage Guds kjærlighet og følge ham, slik vi 
gjør. Jesus sa: «jeg var fremmed, og dere tok imot meg» (Matt 25,35). 
 
Bibelen beskriver ulike typer fremmede. Det er de som kommer på besøk hjem til oss. 
Bibelen sier at vi skal ønske dem velkommen med glede og behandle dem godt, få dem til å 
føle seg verdsatt og respektert. Det er de som har kommet til landet vårt for å arbeide. Vi 
blir bedt om å opprettholde et godt forhold til dem, være nær dem og tilby vår støtte. Når vi 
gjør det, vil de ha glede over å være hos oss, og de vil bidra på en god måte i arbeidet de har 
kommet hit for å utføre. Frelsesarmeen er internasjonal, og en dag kan du finne deg selv i en 
lignende situasjon. Hvordan ville du like å bli behandlet i et fremmed land? Du ville avgjort 
like å bli behandlet på en god måte … derfor, «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal 
også dere gjøre mot dem». Fremmede kan være immigranter eller flyktninger som har forlatt 
hjemlandet sitt av ulike årsaker, som krig, sult, jordskjelv, orkaner, tørke eller oversvøm-
melser. Fremmede kan være mennesker fra andre kirkesamfunn og religioner. La oss derfor 
ikke se ned på fremmede, flyktninger eller immigranter på grunn av utfordringene deres. 
 
Hebr 13,2 og Rom 12,13 sier at vi skal vise vennlighet overfor alle fremmede når de besøker 
oss, kommer for å arbeide hos oss eller flykter til oss for å finne tilflukt. Ved å gjøre det, kan 
det hende vi ønsker en engel velkommen uten å vite det, og Gud vil velsigne oss. Gud selv 
elsker fremmede og har omsorg for dem. Han gir dem mat og ivaretar deres ulike behov. 
Han beskytter dem. Gud kaller seg selv en tilflukt for fremmede og dem som lider (Sal 46,2). 
Fordi Gud har hjerte for fremmede, immigranter og flyktninger, retter han hjertene våre mot 
de samme menneskene, slik at vår tjeneste vil røre ved hans hjerte. Vi skal gi fremmede mat 
og klær, fordi Gud gjør det og ønsker fortsatt å gjøre det gjennom oss, hans sendebud  
(5 Mos 10,17-19). Bibelen lærer oss at Gud elsker alle – fremmede, flyktninger og 
immigranter. Guds ord sier at alle er skapt i Guds bilde. Det er viktig å respektere alle, hvor 
de så kommer fra. Framfor Herren er vil alle like verdifulle. 
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Livet vårt i dag 
 
Mange har mistet velsignelsen fordi de glemte å vise andre vennlighet og kjærlighet, men har i 
stedet elsket seg selv mer enn fremmede og immigranter. Husk at Gud vil velsigne oss når 
han ser vår iver etter å gi støtte til fremmede, flyktninger og immigranter. Når disse 
mennesker roper til Gud, ser han tårene deres og står klar til å straffe dem som er skyld i 
lidelsene. Gud hørte israelittenes rop i Egypt og kom for å redde dem og straffe dem som 
var skyld i smerten deres.  
 
Selv i dag har vi et stor antall fremmede, flyktninger og immigranter rundt oss. De lider og 
gjennomgår alle mulige vanskeligheter. Noen gråter fordi de har blitt adskilt fra familiene sine 
og dem de er glad i, og de vet ikke om de noen gang får se dem igjen. Noen er bitre fordi 
deres kjære ble drept, eller de har mistet alt de har arbeidet for på grunn av krig eller andre 
forhold. 
 
Vi kan gjøre alt ved Gud som gir oss kraft til å hjelpe dem som lider omkring oss. Vi 
oppmuntres til å gi dem klær, mat, et sted å bo eller hva de ellers trenger. La oss huske det 
arbeidet grunnleggeren vår, William Booth, gjorde, idet han ga de trengende suppe og 
dernest Guds ord. Det er mange åndelig flyktninger og immigranter – de kjenner ikke Jesus 
Kristus. De har ingen åndelig tilflukt. Vi må invitere dem inn og dele de gode nyhetene med 
dem, slik at de også kan komme inn i Guds evige rike som borgere av himmelen og Guds 
barn. 
 
Spørsmål til samtale 

 
1. Hvorfor tror du at Gud har så stort hjerte for fremmede, flyktninger og immigranter at 

han i så stor grad sier til de troende at de skal behandle dem godt?  
 

2. Når Gud sier at han gir mat og klær til fremmede, flyktninger og immigranter, hvordan 
gjør han det? (5 Mos 10,17-19) 
 

3. Er det noen av dere som noen gang har vært en fremmed, en flyktning eller en immigrant 
i et annet land? Hvordan følte du deg? 
 

Rede til å tjene 
 
Gjør Skriftens ord om til handling i løpet av denne perioden: se etter flyktninger, 
immigranter og fremmede som er i nærheten av deg, og vær bestemt på å være Guds 
hender, stemme og føtter som bringer glede, oppmuntring, håp og styrke til disse 
menneskene. Be Gud om hjelp, og det vil han helt sikkert gi deg.  
 
 
Kommandør Grace Mnyampi, IHQ, fra Tanzania territorium (har tjenestegjort i Øst Afrika, 
Tanzania, Zimbabwe, Kenya Vest og Uganda). 
 
Som sonesekretær for kvinneorganisasjoner i Afrika-sonen, prøver jeg så godt jeg kan med 
Guds hjelp, å være en god borger i dette fremmede landet og å gjøre det han ønsker at jeg 
skal gjøre. Jeg har fått et «oppdrag med å tjene» i mitt daglige liv.  
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Bibelstudium 7 

Å tjene de syke 
Bibellesning – Mark 2,1-12  
 

Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»  
«Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 

(versene 5 og 11) 
 
Hva Bibelen sier 
 
For å forstå nøkkelversene, trenger vi å lese hele kapittel 2 i Markus evangeliet. Jesus kom 
tilbake til Kapernaum hvor folk ventet på ham. I løpet av kort tid var huset fullt, noe som 
tydelig viste troen og iveren eller å se Jesus. Det var ikke plass til å komme inn, så noen 
menn som bar på en lam mann, tok vekk dekket over taket og firte ham ned nær Jesus. Her 
kan vi se stor tro hos den syke mannen og hos vennene hans. De ga ikke opp selv om det 
var pakkende fullt, de gjorde fortsatt alt mulig for å se Jesus. Handlingen viste disse vennenes 
kjærlighet til den syke mannen, så vel som deres tro på at Jesus kunne gjøre ham frisk. Jesus 
anerkjente hans venners tro. Tro gjør inntrykk på Jesus. Ved mange anledninger sa Jesus: 
«Din tro har frelst deg.» 
 
På den tiden trodde man at sykdom skyldtes synd, men Jesus gjorde det klart at det som 
skjedde med en person, ikke nødvendigvis skyldtes synd. I Luk 13,4-5 sa Jesus til disiplene: 
«Eller de atten som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, mener dere at de var mer 
skyldige enn alle de andre som bor i Jerusalem? Slett ikke! Jeg sier dere: Dersom dere ikke vender 
om, skal dere alle omkomme slik som de.» 

Vi leser i evangeliene at Jesus hadde medynk med og helbredet mange, uten diskriminering, 
for eksempel: 

· Den spedalske mannen, en utstøtt. I Matt 8,2-3 leser vi: «Nå kom det en mann som var 
spedalsk. Han kastet seg ned for ham og sa: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus 
rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks ble mannen renset for 
spedalskheten.» 

· I Mark 5,34 sa Jesus til kvinnen: «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være 
frisk og kvitt plagen din.» 

· I Matt 8,13 leser vi om tjeneren til en romersk offiser: «Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal 
skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.» 

· Matt 15,28 nevner datteren til en ikke-jødisk kananeisk kvinne: «Da sa Jesus til henne: 
«Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.»  

 
Livet vårt i dag 
 
Selv i dette travle livet er vi velsignet ved fellesskapet i kirken/korpset. Vi må takke Gud for 
at vi har et sted hvor vi kan tilbe. I Matt 18,20 leser vi: «For hvor to eller tre er samlet i mitt 
navn, der er jeg midt iblant dem.» Når vi er sammen, blir vi oppmuntret til å be for de syke og 
dele hverandres byrder. På den tiden som evangeliene beskriver, helbredet Jesus mange som 
ble brakt til ham.              
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Å vise omsorg for de syke har alltid blitt regnet som en vesentlig del av kirkens oppdrag. Å 
vise omsorg for og tjene de syke, er å tjene Kristus. Vi er kalt til å bringe Guds ords lys og 
nådens kraft til alle dem som lider og til dem som viser omsorg for dem. Vi skulle 
samarbeide for å hjelpe dem som lider av sykdom. I Gal 6,2 leser vi: «Bær byrdene for 
hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» Herren sa: «Du skal elske din neste som deg selv.» 
(Mark 12,31). Når noen er syke, kan de være bekymret og deprimert, kanskje de føler seg 
fortapt og alene, så vi skal vise dem Guds kjærlighet, og en varm berøring for å få dem til å 
føle seg bedre. De vil få tilbake selvtillit og, når vi viser dem at vi bryr oss, vil de føle seg 
mindre alene og deprimert. Slik Rom 12,10 sier: «Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de 
andre høyere enn dere selv.» 
 
På samme måte som de som brakte den syke mannen inn i Herrens nærhet, skulle vi ha 
omsorg for de syke ved å inkludere dem i bønnene våre. Å tjene de syke vil alltid bli bedre 
når det praktiseres med vennlighet, innvielse, hengivenhet og kjærlighet. Bønn bringer seier.  
 
Spørmål til samtale 
 

1. Hvordan føler du det eller hvordan reagerer du når du møter sykdom?  
 

2. Snakk om måter vi kan hjelpe hverandre på når vi er syke.  
 

3. Hvordan kan vi utvikle vår egen kjærlighet, omsorg og tro?  
 
Rede til å tjene 
 
Et rettferdig menneskes bønn er kraftfull og effektiv, så la oss praktisere dette i miljøet vårt 
og være et vitne i den verden vi lever i, for selv når natta er på det mørkeste, er det ingen 
tvil om at det blir morgen igjen.  
 
 
 

Fru Premlatha Balachandar, soldat og medlem i pastoralrådet i Leytonstone korps i Nord London 
divisjon i Storbritannia og Irland territorium (har tjenestegjort som sykepleier i Sharjah Ministry of 
Health (MOH), De arabiske emirater; sykepleier i Quriyat MOH, Oman; avdelingssykepleier i 
Aramco, Saudi Arabia; avdelingssykepleier ved Hawalli Handicapped Centre, Kuwait; 
avdelingssykepleier ved The Salvation Army Catherine Booth Hospital, Nagercoil, India). 
 
Som avdelingssykepleier ved den nasjonale helsetjenesten i Storbritannia, ber jeg om at 
Herren vil la sin kjærlighet skinne gjennom i alt det jeg gjør, slik at de som er i nød, kan høre 
og kjenne ham. Jeg ber også om at Herren vil lede hendene mine og hjertet min når jeg viser 
omsorg for pasientene min hver dag: «Herre, la meg være ditt redskap i alt jeg gjør.» 
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Bibelstudium 8 

Å tjene de marginaliserte 
 
Bibellesning – Joh 8,1-11 
 

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. 
Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen,  

for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.»  
(Luk 4,18-19) 

 
 
Hva Bibelen sier 
 
Jesu ord i Lukas 4 er kraftfulle, utfordrende og relevante for alle oss som tror på ham og har 
et ønske om å følge i hans fotspor. Disse ordene ble først skrevet ned i Jes 61,1-2 og ble 
siden uttalt av Jesus da han begynte sin gjerning. Budskapet om hans oppdrag er tydelig når 
han erklærer at Guds løfte om forvandling er virkelig og tilgjengelig for alle. Jesus var så 
beveget av medfølelse og nåde overfor de marginaliserte at hans første punkt på 
handlingsplanen var å nå ut til dem. De var de fortapte og de minste – de som sto lavest i 
samfunnet – ofte forlatt av familien og skydd av sine omgivelser. Det gjorde ingen forskjell 
hvem de var eller hva som var årsaken til at de hadde kommet dit de var, Jesus gjorde det 
som bare han kan gjøre – han øste ut sin kjærlighet og nåde og satte fanger fri. Den åpenbare 
sannheten vi forstår med hjertet, er at Den hellige ånd som ledet ham framover i tjenesten, 
har blitt gitt til oss. Jesu oppdrag om å tjene dem som er hjelpeløse og uten håp med 
evangeliets gode nyheter om frihet og utfrielse var – og kommer fortsatt til å være – rettet 
mot alle områder av nød, fattigdom og menneskelige problemer. 

Selv om Jesus ofte møtte motstand og kritikk, lærer vi av hans eksempel at det som betyr 
mest, er å være der, nå ut til, tjene og frelse de som trenger Frelseren. 

Vi finner et utmerket eksempel i Joh 8,1-11 i historien om kvinnen som ble grepet i 
ekteskapsbrudd. Hva var det folk så? Hennes anklagere og folk rundt henne så en syndig 
og skyldig kvinne som hadde brutt loven og fortjente å dø. Så ble hun dradd gjennom gatene 
i byen, ydmyket av offentlige beskyldninger og avsløring av synden hennes. Synden var 
åpenbar. Skammen var synlig. Dommen var udiskutabel. Kvinnen stirret i bakken. Hun så 
ingen aksept eller vennlighet, og hun visste om steinene i anklagernes hender. Hva var det 
Jesus så? Han så en kvinne som trengte Frelseren. Han så en kvinne som var bundet av 
synd, som trengte tilgivelse og bli satt i frihet. Hva gjorde Jesus? Det han gjorde, var diskret, 
og budskapet ikke til å misforstå. Han bøyde seg ned, og idet han skrev på jorden, sa han: 
«Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» (v 7) 

Så rettet han seg opp, så på henne og sa: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke 
mer fra nå av!» (v 11). Jesus så en kvinne i et flokete, ødelagt kaos, som fortjente hans 
kjærlighet, og idet han leget hennes ødelagte, sårede sinn, satte han henne fri. 
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Livet vårt i dag 
 
Jesu ord i Lukas 4 var spesielt for ham, men likevel veldig lett å tilpasse til oss som er kalt til 
å følge ham i oppdraget som sanne tjenere for vår tjenende Herre. 
 
Jesus kaller oss til å følge ham i oppdraget. Han kaller oss til å bruke livet vårt til å tjene i 
hans navn idet vi trofast utbrer hans rike som er kjærlighet og nåde, bringer velsignelse til de 
fattige, løser dem som er fanget, gir legedom til dem som har et nedbrutt hjerte, tilgivelse til 
dem som bærer på skyld, frihet til dem som føler seg overvåket, og frigjørelse for dem som 
føler seg fanget, misbrukt og glemt.  
 
Mennesker trenger Herren. Min bønn er at Gud skal hjelpe oss til å tjene trofast, slik at vi 
kan gjøre en forskjell i livet til de marginaliserte. Vi må påvirke og influere vår verden med de 
gode nyheter om at Jesus kom for å gi håp, fred og glede! Når Herrens ånd er over oss, vil vi 
få mot til å nå ut til de fattige, sårede, nedbrutte, desperate og trengende i verden og tjene 
dem med iver og glød i Jesu mektige navn. Vi finner disse menneskene overalt rundt oss, så 
vi må åpne øynene våre, slik at vi kan se dem på samme måte som Jesus ser dem. 
 
Spørsmål til samtale 
 

1. Hva viser avsnittet i Joh 8,1-11 (kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd) oss om 
Jesu holdning i forhold til de marginaliserte i lokalmiljøene? 
 

2. Hva er det du hører at Herren sier til hjertet ditt i forhold til din egen holdning når 
Gud kaller deg til å tjene de marginaliserte?  
 

3. Siden Jesu oppdrag også er vårt oppdrag, hvilke muligheter finnes det i ditt lokalmiljø 
til å dele med den naboen som trenger det mest, de gode nyhetene om forvandling?  

 
 
Rede til å tjene 
 
I løpet av den neste måneden kan du involvere deg i aktiviteter i korpset/kirken/menigheten 
din som har et spesielt fokus på de marginaliserte. Det kan bringe deg ut av komfortsonen, 
men ha mot til å gjøre noe nytt som vil mobilisere deg til å bli fullt engasjert i Guds oppdrag i 
verden.  
 
 
 
Kommandør Rosalie Peddle, IHK, fra Canada og Bermuda territorium (har tjenestegjort i Canada, 
New Zealand og Storbritannia og Irland territorier).  
 
Som verdenssekretær for kvinneorganisasjonene ber jeg daglig Gud om å åpne øynene mine, 
slik at jeg er levende opptatt av hvilke behov de marginaliserte rundt meg har. Hans oppdrag 
er mitt oppdrag, og jeg ønsker å være et klart lys av håp idet jeg med dyp hengivenhet og 
dristig mot tjener dem som behøver Jesu kjærlighet. 
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Bibelstudium 9 

Å tjene i korpset mitt / menigheten min 
 
Bibellesning – 1 Pet 4,7-11 og Fil 2,1-11 

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått,  
som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.  

(1 Pet 4,10) 

Hva Bibelen sier 

Jesus er det beste eksemplet når det gjelder tjenerskap. I Fil 2,7 skriver Paulus at han «tok på 
seg tjenerskikkelse». Han ble menneske for å tjene oss her på jorden, ga avkall på himmelske 
privilegier og fornedret seg selv for å tjene andre. I Bibelen ser vi mange ganger hvordan 
Jesus ble bedt om å tjene og hjelpe andre, og hvor han utførte de enkleste oppgaver for dem 
som samfunnet anså for å være uverdige. Han så ikke på seg selv som høyere eller viktigere 
enn andre, men han så og møtte behovene hos dem han kom i kontakt med. I Joh 13,15, 
etter å ha vasket disiplenes føtter, sa Jesus til dem: «Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort 
mot dere, skal også dere gjøre». Vi må være rede til å følge Jesu eksempel og se etter 
muligheter for å være tjenere i verden i dag.  

1 Pet 4,10 minner oss om at de gavene vi har, kommer fra Gud, og at vi skulle være rede til å 
bruke disse i tjenesten for andre. Disse gavene er ikke ment å holdes for oss selv, men er 
ment å bli brukt på best mulig måte for å ære Gud. Vi er bare forvaltere av disse gavene og 
skal bruke dem slik Gud mente. Siden han har øst ut over oss spesielle velsignelser og gaver, 
må vi også være villige til å dele disse til nytte og oppmuntring for andre. Vi må lytte til hva 
Ånden tilskynder oss å gjøre og tilby vår tjeneste i dagliglivet, idet vi er villige til og ivrige 
etter å tjene overalt der det er anledninger eller behov. 

For å gå tilbake til Fil 2,3, så skriver Paulus: «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, 
men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men 
også på de andres.» Gud kaller hver enkelt av oss til å ha en tjenernatur uten å ta hensyn til 
egen status eller autoritet og å leve som tjenere som følger Kristi fullkomne eksempel. 

Livet vårt i dag 

Vi ønsker særlig å fokusere på vår tjeneste innenfor våre egne korps/menighetsfellesskap og 
hva vi har å tilby av tjeneste når det gjelder oss som enkeltmennesker. Jeg er sikker på at vi 
alle setter pris på å kunne komme til møtet søndag morgen og bli hilst varmt og smilende 
velkommen. Vi forventer at lokalet er varmt og rent og at det, noen steder, står klart te, 
kaffe og kaker som vi alle kan glede oss over etter gudstjenesten. Dette er bare noen få ting, 
men jeg tror du forstår hva jeg mener.  
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Mange av oss har en travel hverdag og kan finne det vanskelig å forplikte seg på noe på 
ukentlig basis, men en turnus-ordning kunne være en mulighet man kunne vurdere. Er det en 
turnus for vask av lokalet på en ukedag, eller en turnus for å vaske opp søndag formiddag? 

Kanskje du kunne gå sammen med noen i korpset / menigheten som strever, tilby praktisk 
hjelp eller sende et oppmuntrende kort og tilby forbønn. Man kan også tilby noen transport 
når det ikke er andre muligheter for dem. 

Vi må være oppmerksomme på den innsatsen og det arbeidet som henger sammen med livet 
i korpset / menigheten og være klar over og åpne for de mulighetene det gir oss til å gjøre 
en innsats. Det handler ikke om å gi et stort beløp for å få applaus og takk, men å gi en del 
av vår tid i tjenesten i menighetslivet til gagn for det hele. Og gjennom alt gir vi Gud ære og 
pris. 

Spørsmål til samtale 

1.  Det er ofte vanskelig å se hva vi har å tilby når alle rundt oss ser ut til å være mye 
dyktigere og talentfulle. Vurder og drøft hvilke spesielle gaver du ser hos de andre i 
gruppen din. 

2. Hvilke er de mange oppgavene som må utføres for at korpset / menigheten skal 
fungere slik den gjør? Drøft spesielle oppgaver du føler at du kan være i stand til å 
utføre. 

3. Drøft hvordan ditt «tilbud om tjeneste» kan være til gagn for deg og den utvidede 
menighetsfamilien. 

Rede til å tjene 

La oss i disse dager åpne øynene våre for mulighetene for å gjøre tjeneste i korpset / 
menigheten og være rede til å tilby oss selv å være til gagn for andre, i det vi ber om at Gud 
vil bruke oss og velsigne oss rikelig når vi gjør det. 

 

Fru Pamela Hunter, IHK, fra Storbritannia og Irland territorium (har tjenestegjort i Sri Lanka 
territorium). 

Jeg takker Gud for muligheten jeg har til å gjøre tjeneste på det internasjonale 
hovedkvarteret som bistandskoordinator, for å hjelpe territorier verden rundt til å realisere 
deres tjenestepotensial.  
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Bibelstudium 10 

Å tjene når jeg møter motstand og forfølgelse 
 
Bibellesning – Joh 15,18-25 og Rom 8,35-39  

 
«Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler.  

Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!» 
(Joh 16,33) 

 
 

Hva Bibelen sier 
 
Det er ikke overraskende å notere seg at så snart han kom til verden, sto Jesus ansikt til 
ansikt med forfølgelse og motstand. Fienden forsøkte å forkorte Jesu oppdrag. Da 
vismennene spurte Herodes om hvor de kunne finne jødenes konge, var Jesu liv i fare. Så 
Josef som hadde blitt advart i en drøm, tok med seg familien sin og flyktet. De ble flyktninger 
i Egypt. Da Herodes forsto at planen hans ikke virket, bestemte han seg for å kvitte seg med 
alle guttebarn på to år og yngre, i Betlehem og i de omkringliggende byene. Hvis ikke det 
hadde vært for Guds inngripen, ville Jesu oppdrag ha endt da han ble født. 
 
Motstand og forfølgelse fortsatte etter at han returnerte til den byen hvor han vokste opp – 
et sted hvor alle kjente ham og familien hans. De menneskene han vendte seg mot, var 
naboene, de som hadde sett ham vokse opp. Han gikk inn i synagogen, fylt av Den hellige ånd 
og erklærte at «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på». Skriften var blitt 
oppfylt mens de hørte på, men de kunne ikke akseptere at de trengte omvendelse. De 
utfordret ham til å vise sin makt og å gjøre det han hadde gjort andre steder. Men hjertene 
deres var ikke mottakelige for å høre evangeliet. De prøvde å styrte ham utfor en skrent, 
men enda en gang unngikk Jesus på en overnaturlig måte en tidlig slutt på oppdraget sitt. 
 
Fariseerne og saddukeerne var så opphengt i egen status og posisjon at de ikke kunne tillate 
noen eller noe å forstyrre dagens status når det gjaldt styringen av landet. Jesus vant 
popularitet og fikk den romerske regjerings oppmerksomhet. Så de utfordret og prøvde å 
begrense hans voksende popularitet. De sto imot oppdraget hans, og så snart de forsto at de 
ikke kunne stoppe ham, planla de det endelige sviket. De planla å drepe ham, uten å vite at 
de hjalp til med å fullføre oppdraget hans. 
 
Jesus ga de troende veiledning når det gjaldt motstand og forfølgelse som de ville stå overfor 
så snart de brakte oppdraget ut i verden. I Johannes kapitel 15 gjorde han det klart at verden 
hatet ham og at den derfor vil hate oss, siden vi viderefører hans oppdrag. Det vil helt 
sikkert komme motstand og forfølgelse. Men Jesus har allerede seiret over syndens og 
dødens krefter. Vers 22 sier: «Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de 
vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd.» Jesus forsto at mørket hater 
lyset, men de som har blitt lys, behøver ikke å frykte, de må bare la lyset sitt skinne i møte 
med det som måtte komme i deres vei av motstand og forfølgelse. 
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Livet vårt i dag 
 
Vi lever i en tid da det ikke er populært å være en kristen. I august 2016 rapporterte 
«Christianity Today» at 75 prosent av verdens befolkning lider under alvorlige restriksjoner 
når det gjelder religiøs frihet. Å dele troen kan resultere i fengsling, mishandling, fiendtlighet, 
vold, verbale angrep og til og med død. 
 
Verden hater de kristne, fordi den hatet Jesus. Vi tilhører ikke denne verden. Våre liv setter 
lyset på den store forskjellen mellom disse som er «på oppdrag» for Jesus og de som står 
imot ham. I henhold til Jakobs brev har motstand og forfølgelse sin verdi, fordi det hjelper 
oss å utvikle vår utholdenhet og modenhet. I Pet 2,23 bekrefter for oss at motstand og 
forfølgelse gjør oss mer lik Jesus. 
 
Vi vet at Gud vår Far og Gud Den hellige ånd var aktive i å støtte Jesu oppdrag på jorden, og 
vi blir fortalt at Den hellige ånd er med oss i vårt oppdrag. Så, selv om vi ikke gleder oss over 
motstand og forfølgelse, vet vi at de vil styrke vårt tro og vårt forhold til Gud og vinne de 
fortapte. Når Jesus kommer tilbake, vil han bekrefte at vi har fullført vårt oppdrag på en 
trofast måte, til og med i møte med motstand. 
 
 
Spørsmål til samtale 
 

1. På hvilke måter kan kristne oppleve motstand og forfølgelse? 
 

2. Beskriv den friheten du opplever når du er i stand til å dele troen din? Takk Gud for 
denne friheten og for andre troende som møter forfølgelse på grunn av sin tro.  

3. Hvilket vers åpenbarer Gud for deg idet du leser Skriften om igjen, som gir deg mot 
uansett hva slags motstand du kan møte når du deler troen din med andre? 

 
Rede til å tjene 
 
Vi fatter mot av skriftordet i romerbrevet som forsikrer oss om at vi ikke behøve å frykte, 
for det er ingenting som kan skille oss fra Gud. Ikke vær redd for å dele troen din, selv om 
det ikke er populært. Du er på oppdrag fra Gud, og han holder ord. Prøv å kommunisere 
med noen fra en annen kultur eller et annet land denne uken. 
 
 
 
Major Ana Frazer, IHK, fra USA Øst territoriet – tjenestegjør på International College for Officers / 
Centre for Spiritual Life Development. 
 
Som assisterende sekretær for Åndelig livs utvikling, er mitt mål og min bønn: «Herre, bruk 
meg, hjelp meg å tjene deg trofast.»  
 
                       

   

 



24 
 

 
Innhold 
 

Med oppdrag om å tjene 

1. Å tjene slik Kristus gjorde   Kommandør Silvia Cox 

2. Å være snar med å tjene    Major Coby de Ligt-Oosterheerd 

3. Å vitne      Major Ana Frazer 

4. Å tjene i familien min    Major Sara Tam 

5. Å tjene i lokalmiljøet / nabolaget mitt  Oberstløytnant Rajam Daniel 

6. Å tjene fremmede og flyktninger   Kommandør Grace Mnyampi 

7. Å tjene de syke     Premlatha Balachandar 

8. Å tjene de marginaliserte    Kommandør Rosalie Peddle 

9. Å tjene i korpset mitt / menigheten min  Pamela Hunter 

10.  Å tjene når jeg møter motstand og forfølgelse Major Ana Frazer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppdrag å tjene  
FRELSESARMEENS KVINNER 2018 

 


