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Syv specielle tjenere
ApG 6,1-7.

Hvordan ville du have det, hvis du kom hjem og
fandt ud af, at der ikke var noget mad i huset?
Hvis du var sulten, og din mad blev givet til andre,
hvordan ville du så reagere? Det skete nogle gange
i den første menighed. Nogle mennesker havde
ingen mad, mens andre havde rigelig mad.
Den første menighed blev ved med at vokse.
Hver eneste dag kom der flere mennesker
for at lære mere om Jesus. Apostlene havde
travlt med at undervise og opmuntre de nye
kristne. De var meget forskellige. Nogle var
rige. Andre var fattige. Andre igen havde mistet
deres arbejde, eller også ville deres familier
ikke have noget med dem at gøre mere,
fordi de var blevet kristne. Alle de troende
prøvede at hjælpe hinanden. De rige
solgte nogle af deres ejendomme og
brugte pengene til at købe mad til
dem, der ikke havde noget. Alle
havde travlt med at undervise og
prædike og tænke ikke på ret
meget andet.
Men en dag opstod der
et rigtigt grimt problem.De
græsktalende jøder begyndte
at beklage sig. De syntes, at
de hebræisktalende kristne
var uretfærdige, når de fordelte
maden mellem de troende. De
syntes, at de græske enker fik
mindre, end de skulle have. Sådant
et problem ville vi i dag kalde for
diskriminering.
Diskrimination betyder, at vi
behandler andre dårligt, fordi de på en
eller anden måde er anderledes end os.Måske
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ser de anderledes ud eller taler et andet sprog.
Det kan også være, at de
klæder sig anderledes eller spiser anderledes
mad. Nu lød det som om, de hebræiske jøder
diskriminerede de græske troende.
Apostlene vidste, at de ikke kunne løse
alle problemerne i den nye menighed, og de
var kloge nok til at indse, at de heller ikke
skulle prøve på det.Derfor sammenkaldte de
alle de troende, så de i fællesskab
kunne finde en løsning.
”Vort arbejde er at bede og
undervise i Guds ord.”
sagde de.
”Vælg
derfor

Tænk på
Vi tjener Gud bedre, når vi er organiserede.

nogle mænd, der er kloge, og som lytter til den
Hellige Ånd. Bed dem om at være ansvarlige
for alle de praktiske ting.”
Alle så på hinanden og nikkede.”Det er en
god ide,” sagde de.Valget faldt på Stefanus,
Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas
og Nikolaos. De var alle gode, venlige
mænd, der var glade for at arbejde sammen
med den Hellige Ånd. De blev de første
menighedstjenere.Apostlene bad for dem og
lagde hænderne på dem for at vise, at skulle
udføre et særligt arbejde. Nu var apostlene
igen frie til at fortsætte det arbejde, som Gud
havde givet dem, og menigheden fortsatte
med at vokse.
Lige siden Helligånden gav den første
menighed mange gaver, har Helligånden givet
hver eneste kristen en speciel gave, som han
eller hun kunne bruge til at gøre det
arbejde, Gud ønskede, de skulle
gøre. Nogle har fået den gave,
at de er gode til at forklare,
hvad der står i Bibelen.
De kan lide at undervise
i sabbatsskolen. Andre er
gode til at vise omsorg og
invitere besøgende med
hjem. De er altid parate
til at give en hånd med,
når der er fællesspisning
og sørge for mad og tøj til
mennesker i nød.
En anden af Helligåndens
gaver er evnen til at regne
ud, hvordan tingene kan
gøres på den bedst mulige
måde. Kender I nogen, der

Huskeverset
”Der er forskel på
nådegaver, men Ånden
er den samme. Der er
forskel på tjenester,
men Herren er den
samme.”
1 Kor 12,4-5

er gode til at organisere? En anden gave er
evnen til at lytte og hjælpe mennesker, der har
problemer. Og sådan er der mange forskellige
gaver. Hver kristen får mindst én gave af
Helligånden. Gaven skal ikke bruges på dem
selv. Den skal bruges til at lede andre til Gud.
Når vi bruger vores gave, velsigner Gud os, og
nogle gange giver han os endnu flere gaver. Er
det ikke spændende, at vi får lov til at arbejde
sammen med den Hellige Ånd.Han er vores
helt specielle ven.

23

L Ø R D A G
• Hvis I går en tur i eftermiddag så se efter
beviser på, at Gud kan lide, at der er orden
i tingene. Se på de mange forskellige slags
planter der findes. Tænk på, hvordan de
samme frø altid producerer de samme
slags afgrøder. Hvilke andre ting viser, at
Gud kan lide orden?
• Tak Gud fordi han er ”ordenens Gud”.

M A N D A G
• Læs 1 Tim 3,8-11 sammen med din familie.
Lav en liste over de kvalifikationer en
menighedstjener skal have.
• Er det nogen kvalifikationer, du selv gerne
vil have? Hvorfor?
• Lav et logo til menighedstjenerne i din
kirke. Det skal vise, hvad det er for et
arbejde, de udfører. Giv dem logoet næste
gang du ser dem i kirken.
• Bed den Hellige Ånd om at velsigne alle
de, der har et hverv i din menighed.

O N S D A G
• Læs 1 Kor 12,12-30. Hvordan beskriver
Paulus værdien af de forskellige gaver?
• Prøv at gøre noget i to minutter med en ene
hånd på ryggen. Prøv så at hoppe rundt på ét
ben i to minutter. Bruger du alle de evner,
Gud har givet dig? Hvad sker der i kirken,
hvis menighedens medlemmer ikke vil bruge
deres gaver?
• Bed om, at Gud vil hjælpe din familie til at
bruge jeres gaver rigtigt.
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S ØN D A G
• Læs ApG 6,1-7. Hvad hed de syv mænd, der
blev valgt til menighedstjenere? Hvem er valgt
til menighedstjener eller menighedssøster i din
menighed?
• Klip små kvadrater gavepapir ud. Skriv et ord
fra huskeverset på hvert stykke. Bland dem.Prøv
nu at lægge dem i den rigtige rækkefølge. Sig
huskeverset.
• Tak Gud for lederne og menighedstjenerne i din
menighed.

T I R S D A G
• Læs 1 Kor 12,4-11 sammen med din familie. Skriv
de forskellige gaver, Helligånden giver til de
kristne, på den ene side af et stykke papir. Skriv
navnene på alle i jeres familie på den modsatte
side af papiret. Tegn en streg, der forbinder
hver person med den gave, I tror, han eller hun
har fået af Helligånden. Tal om, hvordan I bedst
kan bruge jeres gaver og lære mere om dem.
• Bed Gud om at vise dig, hvordan du kan bruge
dine evner i dag.

T O R S D A G
• En af menighedstjenerne oplevede noget
fantastisk. Læs om det i ApG 8,26-40.
• Tegn en tegning af Filip, der møder den etiopiske
hofmand. Er det ikke en fantastisk måde,
Gud arbejder på? Hvad kan du bedst lide ved
historien?
• Kender du nogen, der har brug for din hjælp i
dag?
• Beklæd en æske med noget gavepapir. Inden i
æsken lægger du et gavekort med en tjeneste,
som du vil udføre. Giv gaven til én i din familie.
Husk at gøre tjenesten.

Disciplene ordinerede de nye
menighedstjenere for at vise, at de
skulle gøre et specielt arbejde.

F R E D A G
• Læs ApG 6,1-7 sammen med din familie, når
I har andagt. Rollespil historien. Hvad kan du
bedst lide ved historien?Har du lært noget nyt
om Helligånden i denne uge?
• Sig huskeverset sammen. Bed Gud om hjælp
til at bruge de gaver rigtigt, som han har
givet jer.
• Er der noget, du kan gøre for at hjælpe
derhjemme?

Gør følgende:
Byt om
på svaret
bogstaverne
og spørgsmål
find
Gørfølgende:
følgende:
Skriv
navnene
nogle
af menighedstjenernes
personerne
Gør
Skriv
til på
hvert
på linierne. Nårnavne.
du har
fra
dagens
bibelhistorie
på
kryds
og
svaret på alle spørgsmålene, står svaret, som Esajas gav Gud, i den
tværs opgaven.
lodrette firkant.
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