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”Jeg skriver til dere fedre”, 
sier apostelen Johannes i 1 
Johannes brev kapitel 2. Han 
anerkjente noen som ledere, 
som sanne foreldre. Slike som 
vil at barna skal vokse opp, 
bli selvstendige og bevare en 
god relasjon til sine foreldre. 
Norge trenger åndelige for-
eldre. Det er så mange som 
roper etter noen som bryr seg 
og som vil sette egne behov 
til side for å veilede andre. 

I siste kapittel i Det gamle testa-
mentet skriver profeten Malaki 
om en tid hvor generasjonene 

skal fungere sammen. En tid der 
ulike generasjoner har fellesskap, 
forstår hverandre og tjener Gud 
sammen. Det, forteller Malaki, vil 
være en tid med åndelig velsignelse 
og framgang.

Vi tror vi lever i en slik tid. Og i 
dette nummeret av FOLK skriver vi 
om lederskap; om åndelige foreldre. 
Vi skriver ikke om temaet slik du 
kanskje vanligvis leser om det. Da 
kan du heller gå til bokklubbene, ta 
en tur på biblioteket eller melde deg 
på et kurs. Vi skriver om lederskap 
ut fra det vi ser i Bibelen; hva vi tror 
Gud vil ha. Dessverre er det mange 
historier, også i vår tid, der kristne 
ledere misbruker tillit og autoritet. 
Dette går ut over andre og ska-
der mennesker. Men det skal likevel 
ikke skremme oss fra å si tydelig hva 
Bibelen har å si om lederskap.

Bibelen beskriver ikke et styre med 
myndighet fra staten som forteller 
folk hva som er Guds vilje. Nei, 
den hevder med frimodighet at alle 
kan kjenne Gud, både små og store. 

Derfor vil vi uten unnskyldning skri-
ve om autoritet, apostler og profeter, 
underordning og disippelskap.

Vi tror at Bibelen er høyaktuell når 
det gjelder å forstå lederskap. For 
løsningen på misbruk av myndighet 
ligger ikke i å avskaffe ledere. Heller 
ikke i å la være å ta opp temaet eller 
overlate spørsmålet om lederskap til 
den rent menneskelige fornuft. Vi er 
overbevist om at det er en velsignel-
se for Guds folk med gode ledere og 
at Bibelen selv er den beste veieleder 
til å bli en god leder.

Bibelen underviser og demonstrerer 
lederskap på en måte som skaper 
trygge og sunne mennesker. Den 
beskriver både gode og dårlige lede-
re åpent og ærlig, men viser samti-
dig tydelig hva godt lederskap er. 

Vi vil med dette bladet si at vi tror 
på ledere som har karakter og som 
står ansvarlig overfor andre. Ledere 
som har fokus på oppdraget de har 
fått og som utruster andre menne-
sker til å fungere. Vi tror på ledere 

som er enige med Guds ord, tenker 
langsiktig og ser at Guds vilje er det 
beste for alle mennesker. Ledere som 
arbeider sammen, tar imot tilbake-
meldinger, lytter og ser sine egne 
begrensning. De som er mer opptatt 
av hva Gud vil, enn av egne posi-
sjoner og funksjoner.

Vi dekker ikke alle sider av leder-
skap i dette nummeret, men vi håper 
vi kan gi deg et innblikk. At du 
forstår at lederskap er gudgitt og at 
gode ledere gir liv og framgang for 
mennesker. Hensikten med alt dette, 
er at du skal få satse livet ditt på noe 
som har betydning for evigheten; å 
kjenne Jesus og gjøre han kjent. 

Utrustende lederskap

norge trenger ånde-
lige foreldre. det er 
så mange som roper 
etter noen som bryr 
seg og som vil sette 
egne behov til side 
for å veilede andre 
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      - tjenere i fellesskap

kristent nettverk er et felles-

skap av kristne ledere som 

opplever at gud har ført dem 

sammen for å tjene Ham.  stif-

telsen er opprettet av noralv 

Askeland og erling thu, og 

representerer det apostoliske 

teamet de leder. kristent nett-

verk er ikke noe kirkesamfunn, 

men et apostolisk nettverk av 

kristne som arbeider sammen. 

vi arbeider ut fra den tro at i 

jesu legeme er vi alle gjensidig 

avhengige av hverandre, og at 

vi er forpliktet på bibelen, guds 

ord - for alt vi lærer og gjør.
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når en bygger hus, er det ikke 

tilfeldig når de forskjellige 

håndverkerne jobber på bygge-
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Apostlenes gjerninger beskri-
ver hvordan menigheten ble 
født og vant innpass under 
alle mulige og umulige om-
stendigheter. Vekst, reiser, 
overgivelse, omvendelse, 
helbredelse, kamp, motstand 
og forandring er temaer som 
går igjen. Dette er historien 
om Guds rike som har fram-
gang, framgang, framgang! 
Tjenestegavene1 var i funk-
sjon og mennesker ble bygd 
sammen til å være et hus for 
Gud2.

Bibelen sier at tjenestegave-
ne kommer til å fungere til 
menigheten er blitt moden 

og fått hele Kristi fylde3. Når en ser 
hvordan situasjonen er for Guds rike 
i dag, er det vanskelig å forstå at 
mange kristne har prøvd å si at tiden 
for apostler og profeter er forbi. De 
trengs mer enn noen gang, ganske 
enkelt fordi jobben ikke er gjort! 

Og de har alltid vært der, selv om 
en ikke har brukt de benevnelsene 
som Bibelen bruker. I våre dager blir 
disse gavene til menigheten gjen-
oppdaget, og dette er en del av Guds 
gjenreisningsplan4.

Det er en tragedie for Guds menig-
het at en prøver å få pastorer og 
evangelister til å fungere i alle tje-
nestegavene. De lider under det 
selv, og menigheten lider. Det blir 
mye informasjon og lite åpenbaring, 
mye berøring og lite bygging, mye 
motivasjon og lite gjennomføring. 
Det er en berikelse for alle når hele 
spekteret av gaver Gud har satt i 
menigheten, kommer i funksjon og 
blir anerkjent.

Hva er en apostel
En apostel er en utsending med et 
oppdrag. Når Paulus forklarer sin 
tjeneste, er han tydelig på at han er 
kalt av Jesus selv5, på samme måten 
som de 12 apostlene som Jesus 
kalte6. I det nye testamentet ble flere 
enn de 12 og Paulus kalt apostler. En 
apostel får et møte med Jesus som 

gjør at han for alltid blir grepet av et 
himmelsk kall7. Hvordan dette arter 
seg varierer, men de vil for alltid 
være ubrukbar for noe annet enn 
Guds rike8. De ser hva Gud vil og 
blir for alltid grepet av de ”himmel-
ske tegningene” de får åpenbaring 
om. Dette himmelske synet gjør ham 
delaktig i et oppdrag som vil være 
motiverende for alt han gjør. Derfor 
blir ikke en apostel valgt av mennes-
ker. Mennesker kan bare anerkjenne 
det Gud gjør i vedkommende. Det 
en del felles trekk en kan gjenkjenne 
hos en apostler.

Apostolisk 
lederskap i dag

det er en berikelse for 
alle når hele spekteret 
av gaver gud har satt i 
menigheten, kommer 
i funksjon og blir aner-
kjent
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4. Han ser hva de andre er utrus-
tet til. En apostel får folk til å fun-
gere sammen. På samme måten som 
navet i et sykkelhjul holder eikene 
sammen, har apostelen en evne til 
å få ulike mennesker til å fungere 
på lag. Jesu eksempel der han får de 
12 disiplene til å fungere sammen 
gjennom alle ulike fasene i livet, 
er et godt eksempel. Apostelen får 
folk til å fungere sammen fordi han 
ser at de trengs i det byggearbeidet 
han leder. Han skaper rom for andre 
tjenester, og vet hvordan de ulike tje-
nestene kan brukes på en best mulig 
måte. Det himmelske synet gjør ham 
helt avhengig av andre for å se byg-
gearbeidet realisert.

5. Han legger en grunnvoll som 
står. En god grunnvoll er en forut-
setning for at resten av byggverket 
skal bli vellykket. Apostelen legger, 
sammen med profeten, en grunnvoll 
som tåler det som kommer, og som 
står i forhold til det som skal byg-
ges15. Derfor vil han legge vekt på 
grunnvollen og bruke tid på den. 

1. Salvet av Gud. Gud salver men-
nesker til et oppdrag slik som Jesus 
ble salvet til sitt oppdrag9. Guds 
plan går fram ved at Gud salver og 
utruster mennesker, ikke gjennom 
bedre teknikker og metoder. Paulus 
var i stand til å gjennomføre opp-
draget han hadde fått av Gud, fordi 
Gud utrustet ham10. Han opplevde 
mange prøvelser og hindringer, men 
så alt i lys av det oppdraget han 
hadde fått. Salvelsen gav ham ikke 
gode følelser og et problemfritt liv, 
men det gav ham kraft til å over-
vinne utfordringene og gjennomføre 
det Gud hadde satt ham til11.

2. Han er en byggmester som vil 
bygge mennesker sammen til et hus 
for Gud12. Her beskrives en gud-
dommelig orden, ikke som status 
eller rang, men som en funksjon for 
å få jobben gjort. Når en bygger hus, 
er det ikke tilfeldig når de forskjel-
lige håndverkerne jobber på byg-
geplassen. Like lite er det tilfeldig i 
Guds hus.

Han er en åndelig arkitekt som ser 
helheten og det store bildet. Han 
ser hvor folk er, hvor de skal og hva 
sluttresultatet skal bli. Derfor blir 
han ikke motløs fordi om han opere-
rer på en byggeplass og mange ting 
kan se kaotisk ut. Han ser at andre 
funksjoner trengs for at Guds hus 
skal bli bygd, på samme måte som 
et byggverk trenger tømrere, elektri-
kere eller rørleggere for å bli bra.

En del av det å være en klok bygg-
mester er å dømme i viktige saker. 
I 1 Kor.5,1-5 beskrives det hvor-
dan de dømte i en sak som hadde 
med umoral i menighetene å gjøre. 
Apostelen har en autoritet som brin-
ger inn dom sammen med de eldste 
i menighetene når det kreves. Det 
skaper fred og vekst som et resultat, 
fordi den ikke bygger på partiskhet 
eller andre menneskelige hensyn13. 

Fordi han bygger et åndelig hus av 
”levende steiner”, har han et stort 
hjerte for mennesker og er en ånde-

lig far for mange menigheter og 
enkeltpersoner14. Han har et hjerte 
for Guds folk som strekker seg langt 
og som føler sterkt når Guds folk går 
på avveier eller mister motet.

3. Han jobber i team. Fordi han ser 
hva Gud vil, blir visjonen for stor til 
at han kan stå alene. Han har ikke 
sin egen tjeneste, men fører folk 
sammen til å stå sammen i Guds 
tjeneste. I Paulus` team er det navn-
gitt over 30 personer som han jobbet 
sammen med i ulike menigheter. 
Like lite som en arkitekt tror han kan 
klare å bygge et byggverk alene, vil 
en apostel stå alene i tjenesten. 

I Romerbrevet kapittel 16 hilser 
Paulus til over 20 mennesker som 
han arbeidet sammen med. Det er 
tydelig at han har hjulpet disse til 
å fungere og finne sitt kall. Mange 
erfarer at de ved å få en relasjon til 
en apostel, kommer inn i den funk-
sjonen der de kan fungere best og 
som de trives med.

når en bygger hus, er det ikke tilfeldig når de for-
skjellige håndverkerne jobber på byggeplassen. 
like lite er det tilfeldig i guds hus
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Han ser hva som skal bygges på 
den og vil ikke slurve med funda-
mentet. 

Paulus beskriver seg selv som en 
klok byggmester16. Grunnvollen 
han bygde var ganske enkelt Jesus 
Kristus. Det er ikke først og fremst 
en teologisk undervisning, men en 
erfaring av Jesus i sitt eget liv. Ikke 
doktriner, men en måte å leve på. 
Han er opptatt av at hver enkelt 
er knyttet opp til Jesus og ikke blir 
opptatt av perifere ting som skaper 
skiller og partier17.

6. En apostel er en visjonær. Det 
å se de himmelske tegningene gjør 
at en apostel alltid vil se lengre og 
gå videre. Han vil ikke slå seg til 
ro og bli komfortabel. Menighetene 
Paulus besøkte prøvde flere ganger 
å få ham til å slå seg til ro, men han 
måtte videre. Han engasjerte menig-
hetene til å ta del i et større arbeid, 
og han gir menigheten i Filippi ros 
for måten de stod med i arbeidet for 
evangeliet på18. En menighet som 
betjenes av apostler blir ikke seg selv 
nok, men vil ta del i å se misjonsbe-
falingen oppfylt både i sitt nærmiljø, 
og til verdens ende.

7. Apostler samler og bygger 
enhet. Det at apostlene ser Guds 
plan på en tydelig måte, gjør at de 
vil bygge bro mellom kristne. De 
ser Guds rike, ikke bare sin egen 
sammenheng eller menighet. Derfor 
vil de være viktige katalysatorer for 
enhet og forsoning mellom mennes-
ker. Det ligger i deres kall å se hele 
Kristi kropp vokse opp til modenhet 
og enhet. De vil bygge relasjoner og 
vil ikke la seg lure av kirkepolitikk, 
taktikk eller merkelapper. De skiller 
mellom det som er viktig og uvik-
tig19, og vil få ledere og Guds folk til 
å anerkjenne hverandre og arbeide 
sammen.

8. Han har fokus på det viktigste - 
evangeliet. Paulus går så langt som 
å si at han var villig til å bli atskilt fra 
Kristus dersom det hadde hjulpet 

jødene til å ta imot evangeliet20. Han 
gjør alt han kan for at mennesker 
skal få del i evangeliet21. Han har 
en ensidighet i fokuset som gjør at 
ingen ting hefter ham. Han er ikke 
til salgs og lar ikke komfort hindre 
seg22. Alle som arbeider sammen 
med apostler, vil bli opptatt av å se 
folk bli frelst og leve i Guds rike. De 
blir smittet av et fokus der andre 
gode ting aldri tar det bestes plass.

Forskjellige apostler har forskjellig 
personlighet og styrke i tjenesten, 
noe som kommer godt fram hos Jesu 
12 disipler. Derfor må vi ikke tenke 
for snevert i forhold til apostler. 
Felles for dem er at de er fullstendig 
klar over at det er Guds nåde som 
gjør at de kan fungere23. Derfor er de 
ikke opptatt av titler og posisjoner, 
men de er alle overgitt til et liv med 
Gud som gjør at de først og fremst 
kjemper i bønn for Guds rike og de 
hellige24. Paulus kunne "se" med 
sine åndelige øyne hva som var situ-
asjonen i Kolossæ og var med i bønn 
for dem natt og dag. Medarbeiderne 
til apostelen ber,25 og det er det vik-
tigste arbeidet de gjør.

Apostlene er i blant oss. Flere og 
flere anerkjenner dem og gir dem 
rom. Det vil føre til at Guds folk mer 
og mer arbeider i tråd med sitt kall 
og sin utrustning. Trivselen øker og 
resultatene kommer. Guds frelses-
plan går fram og fører til modne 
menigheter, enhet blant kristne og 
mange mennesker som kommer til 
tro.

1  Uttrykket ”tjenestegaver” er hentet fra 
Ef.4:7-13 hvor det står om Jesus som 
gir sine gaver; mennesker gitt nåde og 
evner av Han til å utruste de hellige til 
tjeneste.

2  1 Pet.2,4-5
3  Efes.4,11-13
4  Ap.gj.3,21
5  Gal.1,1 + 1,11-16, 1 Kor.1,1
6  Luk.6,13
7  Ap.gj.26,12-19
8  Fil.3,12-14, Ap.gj.20,24
9  Luk.4,18-19
10  2 Kor.3
11  1 Kor.4,9-13, 2 Kor.11,23-29, Fil.1,12-14
12  Efes.2,10, 1 Kor.3,10, 1 Kor.12,28
13  1 Tim.5,21
14  1 Kor.4,15, Gal.4,19, 1 Tim.2,1
15  Ef.2,20
16  1 Kor.3,10
17 Kol.1,27-2,23
18  Fil.4,10-20
19  Efes.4,1-6
20  Rom.9,2-3
21  1 Kor.9,19-23
22  Fil.3,7-8
23  1 Kor.15,10, 2 Kor.1,12
24  Fil.1,3-4, Efes.1,15-23 + 3,14-21, Kol.1,3 

+ v. 9 + 2,1-5
25  Kol.4,12, Rom.15,30
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De måtte bli bedre til å lytte 
til Gud - og de måtte være 
mer åpne og direkte med 
hverandre for å få samar-
beidet inn i et positivt spor. 
Støtte og hjelp fra andre 
ledere har vært til uvurderlig 
hjelp i denne prosessen.

Allerede for 10-12 år siden, da  
 de bare var en håndfull lengt 
   ende kristne som ropte til 

Gud, utgjorde Bjørn, Karl og Per 
Arnt, sammen med sine ektefeller, 
kjernen i det som senere ble Kristent 
Fellesskap Bømlo. 

Menigheten har vokst og utviklet 
seg på mange måter, det samme 
har de selv som ledere. Men etter 
hvert som tiden gikk, ansvaret ble 
større, oppgavene flere - og det ble 
et økende press på ulike områder 
– ble det tydelig at samarbeidet dem 
i mellom var haltende. 
 Bjørn forteller at i den kretsen 
av kristne ledere de er knyttet til, er 
det stadig fokus på - og undervis-
ning om verdien av det å arbeide 
sammen som et team. Å være et 
godt arbeidslag der en utfyller og 
støtter hverandre. ”Vi ønsket det, vi 
søkte det, men slet med å få til hos 
oss”, sier han.

”Støttekontakter”
Han forklarer videre at i denne 
kretsen står de sammen med andre 
ledere som de kan dra på når det 
trengs – noen med mer erfaring, 
med annen utrustning eller annen 
personlighet enn dem selv, som de 
kan rådføre seg med. ”Det var helt 
naturlig for oss å be om hjelp, fort-
setter han. ”Det er mange ting vi 
ikke er så gode på, der vi i årenes 
løp har fått hjelp fra andre ledere 
som vi er knyttet til”.

”Og hjelpen har aldri kommet som 
ordrer. Ingen har kommet og sagt 
at vi må gjøre sånn og sånn”, skyter 
Karl inn. ”Den aller beste hjelpen 
tror jeg vi har fått i form av spørsmål 
som har hjulpet oss til å se. Se oss 
selv, se hverandre, se ulike situasjo-
ner og sammenhenger i nytt lys. Jeg 
har blitt forundret mange ganger 
over hvor mye hjelp det kan være i 
gode spørsmål”.
 Hovedgrunnen til at det fun-
gerte så godt med hjelpen ”utenfra” 
ligger i relasjonene som var etablert 
før ting begynte å klabbe for dem, 
mener Bjørn. Helt siden menigheten 
startet har de utviklet vennskap og 
knyttet nære bånd med flere samar-
beidende ledere. Der var etablert en 
gjensidig tillit og respekt som utgjor-
de et sterkt og verdifullt grunnlag 
for å tåle de påkjenningene de måtte 
gjennom for å finne ut av vanskelig-
hetene og gjøre noe med dem.

Når samarbeidet knirker 

”Det har vært utrolig nyttig og frukt-
bart for oss at apostler og profeter 
har kommet og vært i lag med oss, 
lyttet til oss og pratet med oss. At de 
har kommet trofast igjen og igjen og 
gått sammen med oss et stykke av 
den veien vi måtte gå”.

Slutt på silkehansker
Samtalen går om hvordan dette ble 
til hjelp for dem. Vi sitter sammen 
med Bjørn og hans kone Jorunn, 
som er seniorene, og med Karl og 
hans kone Hanne. De forteller at de 
først og fremst lærte å lytte til Gud 
og bli mer vár for det han sier. I pro-
sessen har de også lært seg å være 
mer direkte med hverandre. ”Vi var 
nok vant til å være altfor forsiktige 
med å konfrontere hverandre”, sies 
det.
 ”Det er klart at det er ikke alt 
som er like godt å høre, enkelte 
ting kan stikke ganske smertelig. 
På samme måte er det mange ting 

Å være et godt arbeidslag der en utfyller og støt-
ter hverandre. –vi ønsket det, vi søkte det, men 
slet med å få det til hos oss, sier han

fra venstre: Bjørn rolfsnes, Per-Arnt Hope, karl totland
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som kan være vanskelig å si, men 
vi ser at det hjelper oss når vi gir 
klar beskjed. Det må til for at vi skal 
kunne få til et reelt samarbeid. Vi er 
ikke fornøyd med at ting bare skurer 
og går. Hvis vi skal komme videre 
må vi tåle at det blir ukomfortabelt i 
blant”. Det nikkes rundt bordet. De 
har sluttet å bruke silkehansker.
 Gjennom å være mer åpne og 
direkte er de blitt mer kjent med 
hverandres styrker og svakheter 
og forstår mer av hverandres per-
sonlighet og utrustning. De ser det 
ikke lenger som en hindring eller 
et problem at de ikke alltid tenker 
og handler likt, men anerkjenner 
styrken i forskjellighetene. Ved å få 
et klarere bilde av hvor den enkelte 
har sin styrke, kan det skje en drei-
ning der de får mer ansvar og mer å 
si på dette feltet. ”Alle trenger ikke 
gjøre alt. Det kan være områder som 
det er greit å overlate til de andre”, 
forklarer Hanne.
 
Sammen i tykt og tynt
”Vi bruker nok ofte mer tid på ting 
vi jobber med, det kan bli både én 
og to ekstrarunder før vi finner ut 
hva som er best,” sier Karl. ”Våre 
ulikheter farger ofte hva vi brenner 
for, prioriteringer, handlemåter osv. 
Derfor er det så viktig at vi lærer oss 
å høre fra Gud”, kommenterer Bjørn 
– og han fortsetter:
 ”Vi er alminnelige folk som er 
underveis. Vi har ikke gått denne 
veien før. Jeg er redd for at om vi 
ikke hadde fått hjelp hadde det stop-
pet opp for oss. I prosessen er vi blitt 
mer glad i hverandre og mer trygg 
på den vi selv er. Involveringen fra 
samarbeidende ledere har hele veien 
vært til stor støtte og oppmuntring 
for oss, og vi er alle blitt møtt med 
den største respekt”.
 Det er enighet rundt bordet. 
”Vi er kommet styrket gjennom 
denne fasen og i dag står vi sterkere 
sammen enn noen gang - i tykt og 
tynt!”.
 De legger likevel ikke skjul på 
at det har vært tøft i blant - og at de 
mer enn en gang har følt seg rådløs. 
”Men”, sier Bjørn, ” når motløsheten 

og oppgittheten var som verst, har 
Per Arnt alltid minnet oss på: ”Husk 
at vi står i pakt med hverandre,””.

Paktsfellesskap
Per Arnt er den tredje av leder-
ne i menigheten. Siden han ikke 
var sammen med oss den dagen vi 
hadde denne praten med de andre, 
har vi kontaktet han for å høre hvor-
dan han tenkte når han sa dette.
 ”Jo, jeg tenker at som kristne er 
det Gud som har satt oss sammen 
og Gud som har gitt oss en oppgave. 
Det forplikter på en helt annen måte 
enn om vi var samarbeidspartnere på 
et hvilket som helst annet grunnlag. 
Vi må være villige til å gjøre hva det 
skulle være for å finne veien videre. 
Gud er part i saken – vi er nødt til å 
finne løsninger som samsvarer med 
hans vilje og hans vesen”. 

Ressursbase
Lederne på Bømlo ser at de fortsatt 
har mye å jobbe med, men samtidig 
har de høstet erfaringer som er en 
styrke for dem i prosessen videre. 
Denne erfaringen kan de også dele 
med andre som har lignende utfor-
dringer. De har fått hjelp og støtte 
fra den kretsen av ledere de er en del 
av, og de kan selv være med å hjelpe 
andre. Sammen med de andre utgjør 
de en ressursbase som støtter og 
utruster kristne ledere. Selv mener 
de at de avhengige av denne støtten 
i tjenesten sin. ”Alle menighetsle-
dere burde ha slike muligheter”, 
konkluderer de. 

– jeg tenker at som kristne er det gud som har 
satt oss sammen og gud som har gitt oss en opp-
gave. det forplikter på en helt annen måte enn 
om vi var samarbeidspartnere på et hvilket som 
helst annet grunnlag
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Ofte møter jeg begavede 
mennesker som blir plassert 
i lederposisjoner som de ikke 
takler. I stedet for å bruke 
dem på det området der de 
har evner, får de et leder-
ansvar som er ødeleggende 
både for dem og omgivelse-
ne. For eksempel det å være 
god til å kommunisere til en 
forsamling, betyr ikke at du 
har kall til å lede en menig-
het.

Å fungere i Jesu kropp
Bibelen beskriver alle kristne som 
en del av Jesu kropp1. Alle deler 
av en kropp er viktig, selv om ikke 
alle deler er like synlig2. Alle har en 
funksjon og oppgave som har betyd-

Å lede og å styre  
– to sider av samme sak?

ning3. Vi har fått en nådegave som 
vi skal tjene de andre med. Denne 
gaven som vi har fått, skal vi for-
valte til beste for fellesskapet. 

Det betyr at vi har ulike funksjo-
ner som ikke kan sammenlignes. Vi 
utfyller hverandre, og er ikke kon-
kurrenter. Sammenligning og opp-
levelse av mindreverd eller overle-
genhet i forhold til andre, ødelegger 
for evnen til å fungere sammen. 
Janteloven har ikke noen plass i 
Guds rike.

For det tredje er det en klar sam-
menheng mellom våre evner og den 
oppgaven Gud gir oss i sitt rike. Vi 
fungerer best når vi gjør det vi er 
skapt til. Det er klart at det går an 
å gå på hendene, men det er ikke 
spesielt effektivt, ganske enkelt fordi 
hendene ikke er skapt til å gå med. 

det å være god til å 
kommunisere til en  
forsamling, betyr ikke  
at du har kall til å lede 
en menighet



10 Tema: Utrustende lederskap

Det at en del tror at Gud sikkert vil 
vi skal gjøre det vi har minst lyst til, 
har ingen begrunnelse i Guds ord. 
Jesus sier i Johannes kapittel 4 at 
det er Hans mat å gjøre Guds vilje. 
Det vil si at det å gjøre det Gud har 
kalt oss til er noe som gir oss selv 
påfyll og styrke. På samme måten 
må musklene på kroppen brukes for 
å bli sterk.

For det fjerde betyr det at dersom 
vi ikke fungerer i den utrustningen 
vi har fått, vil det mangle noe i 
menigheten. Det er ikke slik at det 
er mange som står og venter på å 
bli brukt fordi at alle funksjoner er 
opptatt. I Guds rike er det ikke noen 
reservebenk. Når mennesker ikke 
tjener i henhold til kall og utrustning 
de har, er det et tomrom som andre 
ikke kan fylle. 

Forskjell på å fungere i en nåde-
gave og det å styre
Det at vi alle hører fra Gud4, betyr at 
alle er med og leder når de fungerer 
i sin nådegave. Grad av lederskap 
varierer selvfølgelig etter hva slags 
funksjon den enkelte har. Det at alle 
hører direkte fra Gud og bringer det 
videre til andre, innebærer et visst 
mål av lederskap. Hvem har ikke 
vært i et møte der noen spontant 
har delt noe som har endret hele 
retningen på samlingen. Gud bruker 

hvem han vil, og det er flott når det 
demonstreres slik at vi får hjelp til 
ikke å havne i fastlåste mønster.

Det at alle har et visst mål av leder-
skap, er helt i tråd med Guds ska-
perordning. Mennesket ble satt til å 
råde5. Det at menigheten uttrykker 
dette, viser at vi lever i henhold til 
Guds opprinnelige plan. Derfor kan 
vi si at alle til en viss grad er ledere. 

Problemet er når folk vil lede uten 
å fungere i henhold til det kall og 
de evner de har. Det å leve fullt og 
helt innenfor det området vi har 
utrustning for, skaper glede, fred 
og frihet både for oss selv og for de 
som vi fungerer sammen med. Men 
når vi går ut over dette, kommer 
det frustrasjon, usikkerhet og press. 
Resultatene uteblir, og det blir ofte 
konflikter med andre mennesker. 
Også Paulus observerte hvordan det 
gikk når noen forsøkte å gå ut over 
sitt kall og sin utrustning og han 
advarte mot det, fordi det gir dårlig 
frukt6.

Guds ordning gir vekst
For at menigheten skal vokse seg 
sunn og hel, har Gud en ordning 
for styring. Bibelen er historien om 
mange familier, og kaller menigheten 
for familie7. I familien er fedrene satt 
til å styre familien slik at alle vokser 

og opplever beskyttelse, kjærlighet 
og utfordringer. Far og mor jobber 
sammen for at familien skal være 
sunn og harmonisk. Bibelen snakker 
om fedre8.  Andre betegnelser på 
dem er apostler, hyrder, eldste og 
tilsynsmenn9. Du kan lese mer om 
dette i andre artikler i bladet. Det 
er viktig at vi ikke blander sammen 
det å lede ved sin utrustning og det 
å styre. 

Forskjellen på å lede og å styre
Eksempel 1. I en samling fungerer 
mange i det å tale profetisk. Når det 
tales profetisk til en forsamling, må 
det prøves, for deretter å adressere 
det til forsamlingen. Det gjøres av 
de som er satt til å styre10. Her leder 
noen ved å fungere i profetisk gave, 
mens andre styrer i etterkant ved 
å prøve det profetiske budskapet 
på om det stemmer med Guds ord 
forøvrig. Når dette fungerer i rett 
balanse, gir det frihet, fred og trygg-
het.

Eksempel 2. Én kan være en inspi-
rerende forkynner og fungere i ånde-
lige gaver som kunnskapsord og 
helbredelse, men trenger ikke å ha 
evne til å lede en menighet. Å sette 
ham til det, vil i det lange løp være 
ødeleggende både for menigheten 
og ham selv.

når mennesker ikke 
tjener i henhold til kall 
og utrustning de har, 
er det et tomrom  som 
andre ikke kan fylle 
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Eksempel 3. I en menighet trengs 
det fokus på bønn, undervisning av 
Guds ord, evangelisering, barmhjer-
tighet, arbeid blant barn, ungdom og 
eldre, planlegging, sang og musikk 
og mange andre ting. I en sunn 
menighet er det samsvar mellom 
det ansvaret folk har og den nåde-
gaven de fungerer i. Det er de som 
har evne til å styre som tar ansvar 
for helheten slik at det blir en sunn 
menighet. Dersom feil folk har styre-
ansvaret, vil menigheten bli ensidig 
og det blir misnøye blant folk. 

Eksempel 4. En som er utrustet til å 
samtale med mennesker, vil av og til 
møte problemstillinger som krever 
styring. Da er det en beskyttelse 
og en trygghet å ha folk i ryggen, 
noen som vet hvordan en skal gå 
videre i den enkelte sak. Det kan 
være opplysninger om incest, vold 
og omsorgssvikt som må håndteres 
på en ryddig og rett måte. Da kreves 
det mennesker som har en utrust-
ning til og ansvar for å styre.

Bli moden så Jesu kropp  
kan fungere
Når de som styrer fungerer slik Gud 
vil, vil de være en beskyttelse for 
dem som lar seg lede av dem, og gi 
stor frihet til å fungere i nådegaver 
på ulike områder. De vil vite at de 
kan stå på med det de har, og at 
de som styrer vil ta konsekvenser, 
balansere ulike behov, og sette ret-
ning som er best for helheten. Det 
gir frihet for alle til å fungere i sine 
gaver, samtidig som helheten blir 
ivaretatt.

Ofte er det ikke de som styrer som 
er mest synlig, ganske enkelt fordi 
de ikke trenger å være utrustet til å 
være fremragende forkynnere, musi-
kere eller sangere. Ingen som skjøn-
ner hvordan Gud arbeider er opptatt 
av å være synlig. De er opptatt av at 
Gud får bruke hver enkelt der de er 
best, og gi seg helt til det. Fokuset 
er på hva Gud vil og at menigheten, 
som er Jesu kropp, skal vokse og 
være sunn.

1  1 Kor.12,27 + 6,15, Efes.1,22-23
2  1 Kor.12,12-26
3  1 Pet.4,10
4  Jer.31,31-33, 1 Kor.12,4-7 + 14,24
5  1 Mos.1,26-28
6  2 Kor.10,12-17, Rom.12,3
7  Efes.2,18-19, Rom.8,29
8  1 Joh.2,12-14, 1 Kor.4,15
9  Ap.gj.20,28, 1 Pet.5,1-5, 1 Tess.5,12-14, 

Tit.1,5
10  1 Kor.14,26-40
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het… men når vi går ut over dette, kommer 
det frustrasjon, usikkerhet og press 



12 Tema: Utrustende lederskap

For en som kjenner Gud skul-
le det ikke være vanskelig å 
gjenkjenne Guds autoritet i 
mennesker, og underordne 
seg med glede! Bibelen gir 
oss mye god undervisning 
om autoritet. Sann autoritet 
er et godt vern. Den er ikke 
begrensende, men frigjøren-
de.    

Jeg vokste opp med 
gode foreldre, 
og aner ikke  

  hvordan opp-
røret sneik seg 
inn i meg. I flere 
år gjorde jeg mange 
unødige og smertefulle erfaringer 
fordi jeg ikke hadde lært å lytte til 
folk med erfaring og autoritet. Visst 
søkte jeg Gud! Jeg leste Bibelen, 
ba mye til Gud og lærte å lytte til 
Den Hellige Ånd, men jeg hadde 
ikke kommet inn i velsignelsen av 
å høre Gud gjennom andre. Det var 
Det nye testamentes undervisning 
om lederskap og autoritet som fikk 
meg til å se at jeg levde feil. Før jeg 
gikk til Erling Thu og sa at jeg ville 
underordne meg ham, kjempa jeg en 
hard kamp. Jeg visste ikke at dette 
tunge steget, skulle bli så avgjørende 
positivt for min framtid. I 22 år har 
jeg hatt gode ledere som har lagt ned 
sitt eget liv for å hjelpe meg fram.   

Det gode livet under  
      den gode autoriteten 
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Beskyttelse og vekst  
under gode ledere 
Mange kristne har et negativt for-
hold til underordning og autoritet. 
Kanskje fordi de har opplevd mis-
bruk av autoritet eller fordi de aldri 
har hatt gleden av å erfare beskyt-
telsen og veksten en får under gode 
ledere. ”Når kongen hersker med rett-
ferd, og stormenn styrer med rett, blir 
hver av dem som et ly mot vinden og 
som et skjul mot styrtregn, som ren-
nende bekker i tørt land, som skyggen 
av et mektig fjell på jord som tørster 
etter vann” står det i profeten Jesaja1. 
Dette er et av avsnitta i Bibelen som 
på en vakker måte beskriver vernet 
under god autoritet. 

Kongen befaler 
En kan ikke møte Gud uten å møte 
autoritet. Å bli en kristen handler om 
å komme inn i Guds rike – inn under 
Hans kongestyre2. Den avgjørende 
bekjennelsen er: ”Jesus er Herre.”3 
Bibelen sier at Jesus ble opphav 
til frelse for alle dem som adlyder 
ham4. Gud befaler mennesker alle 
steder å vende om5. Derfor kaller 
Bibelen de som ikke har tatt imot 
Jesus for ”ulydige”6. I Romerbrevet 
skriver Paulus tre ganger at han er 
satt til å føre folk til lydighet mot 

Jesus7. Når en blir kristen, gir en fra 
seg kravet på å styre sitt eget liv. Vi 
gir oss over til ham som har skapt 
oss, som eier oss og dermed har rett 
til å bestemme over oss. Jesus sa at 
vi blir hans venner hvis vi gjør det 
han befaler8. I ”Misjonsbefalingen” 

ber han oss gå ut og gjøre folk til 
disipler, og lære dem alt han har 
befalt oss9. 

Gjenkjenn Guds gode autoritet
Etter hvert som vi blir godt kjent 
med Gud, får vi et positivt forhold 
til autoritet, og vi er ikke lenger 
redde for å underordne oss men-
nesker. Det skulle ikke være van-
skelig å gjenkjenne Guds autoritet i 
mennesker og underordne seg med 
glede. Å underordne seg andre er 
ikke begrensende, men frigjørende. 
Bibelen sier at myndighetene er en 
Guds tjener, til beste for deg10. Å bli 
overlatt til sin egen sviktende døm-
mekraft, er derimot en straff11. Jesus 
døde og ble levende igjen for at han 
skulle være Herre over alle12.  
 ”Hadde den vært mer lydig, 
kunne den fått mer frihet” sa ei 
dame om hunden sin. Slik er det i 
alle forhold. Det er lett å gi frihet og 
ansvar til folk som underordner seg. 
Barn som har lært å høre på forel-
drene sine, får et mye bedre liv enn 
de trassige. Barn som vokser opp 
med et sunt forhold til autoritet, har 
fordeler på alle områder i livet.  

Ikke bedra deg selv
Mange kristne som bekjenner Jesus 
som Herre, viser med livet og hold-
ningene sine at de selv fortsatt sit-
ter på tronen i sitt eget liv. Det kan 
hende de har lært seg åndelige fra-
ser for å dekke over egenrådigheten, 
men livet viser at de bedrar seg selv. 
Forholdet til Gud viser seg alltid i 
forholdet til mennesker. 
 Den som tar imot en som jeg har 
sendt, tar imot meg, sa Jesus13. Den 
som ikke elsker sin bror som han har 

sett, kan ikke elske Gud som han 
ikke har sett, sier Bibelen14. Så skyl-
der også vi å gi vårt liv for våre søs-
ken, sier Skriften15. De ga seg selv, 
først til Herren og så til oss, slik Gud 
vil det, skriver Paulus om de kristne 
i Makedonia16. Har vi gitt oss helt til 
Gud, skulle det falle veldig naturlig 
å gi seg til ledere Gud har satt inn. 

Underordne seg i tro
Vi må bare innse at Gud tror på 
lederskap. Derfor setter han ledere 
i de ulike deler av samfunnet og 
i menigheten. Bibelen oppfordrer 
oss sterkt til å underordne oss våre 
ledere17.
 Bibelen sier at ei kvinne skal 
underordne seg mannen sin som 
under Herren selv18. Barna skal 
underordne seg foreldrene, for 
Herrens skyld, for det er rett19. Det 
er umulig å underordne seg Gud 
uten å underordne seg de han har 
satt til å lede oss. 
 Bibelen oppfordrer oss til og 
med til å underordne oss de urimeli-
ge arbeidsgiverne, ikke bare de gode 
og vennlige20. Underordning hand-
ler først og fremst om en holdning, 
men vil alltid vise seg i handling.  
 Nøkkelen til underordning er 
å sette sin lit til Gud21. Med en rett 
holdning til Gud, vil han beskytte 
oss og ta seg av dem som leder oss. 
Han er herrenes herre og han leder 
kongens hjerte dit han vil22. 

Modig lederskap i en vanskelig 
situasjon 
I Korinterbrevene finner vi et inter-
essant eksempel på modig lederskap 
i en vanskelig situasjon. En mann 
i menigheten driver med incest. I 

etter hvert som vi blir 
godt kjent med gud, 
får vi et positivt for-
hold til autoritet, og vi 
er ikke lenger redde 
for å underordne oss 
mennesker. 

de ga seg selv, først til Herren og så til oss, 
slik gud vil det, skriver Paulus… Har vi gitt oss 
helt til gud, skulle det falle veldig naturlig å gi 
seg til ledere gud har satt inn 
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stedet for å skamme seg og slutte, 
skryter han av det. Av en eller annen 
grunn tar ikke lederne i menigheten 
oppgjør med ugjerningen. Paulus 
som var menighetens grunnlegger 
og åndelige far, og som ikke len-
ger bor på plassen, er redd for at 
ledernes manglende oppgjør med 
svineriet skal føre til mer umoral i 
menigheten. Han overstyrer lederne 
som han selv har satt inn, og gir 
beskjed til menigheten om hva som 
skal gjøres. Flertallet i menigheten 
følger apostelens strenge beslutning 
om å støte mannen ut. Det fører til 
at både mannen selv og menigheten 
snur og blir berga.
 Dette eksemplet viser at menig-
heter må ledes. Det viser også at 
det trengs noen voksne ledere som 
har tilsyn utenfra og som kan utøve 
autoritet når de lokale lederne viser 
unnfallenhet.  

Autoritet eller kontroll?
Gode ledere er opptatt av å frigjøre 
og få fram det beste i andre. De bru-
ker autoriteten til å bygge opp men-
nesker, ikke til å bryte ned23. Med 
Jesus som eksempel, vil vi ønske å 
lede ved å tjene, ikke ved å kontrol-
lere24. Det betyr imidlertid ikke at 
vi skal behandle lederne våre som 
våre tjenere. Skriften oppfordrer oss 
til å sette lederne våre overmåte 
høyt25. Lederne skal imidlertid se 
på seg selv som tjenere for Jesu 
skyld26. Dere skal ikke herske over 
menigheten, men være et forbilde 
for flokken, oppfordrer Bibelen27. I 
boka ”Tre konger” formidler Gene 
Edwards et viktig budskap om hvor-
dan ledere må bli bearbeida av Gud 

for å kunne lede på en rett måte. Å 
kunne lese mennesker og forstå hva 
de trenger, er en stor kunst. Det skal 
mye ydmykhet og kjærlighet til for 
å lede klokt. At vi har sett eksempler 
på maktmisbruk og kanskje til og 
med behandla folk feil sjøl, må ikke 
få oss til å miste troa på autoritet. 
Det skulle i stedet få oss til å søke å 
bli gode utøvere av Guds gode auto-
ritet og samtidig nyte det gode livet 
under den samme gode autoriteten.

1  Jesaja 32,1-2 (85) 
2  Kolosserne 1,13  
3  Romerne 10,9
4  Hebreerne 5,9
5  Apostelgjerningene 18,30
6  Efeserne 2,2
7  Romerne 1,5 og 15,18 og 16,26
8  Johannes 15,14
9  Matteus 28,19-20
10  Rom. 13,4
11  Romerne 1,28
12  Romerne 14,9
13  Johannes 13,20
14  1. Johannes 4,20
15  1. Johannes 3,16
16  2. Korinterbrev 8,3
17 Hebreerne 13,17
18  Efeserne 5,22
19  Efeserne 6,1
20  1. Peter 2,18
21  1. Peter 3,5
22 Ordspråkene 21,1
23  2. Korinterbrev 10,8 (88: myndighet)
24  Matteus, 20,25-28 
25  1. Tessalonikerbrev 5,13
26  2. Korinterbrev 4,5
27  1. Peter 5,3 (2005)

 

 

 

med jesus som 
eksempel, vil vi 
ønske å lede ved 
å tjene, ikke ved 
å kontrollere

når kongen hersker med rettferd, og stormenn 
styrer med rett, blir hver av dem som et ly mot 
vinden og som et skjul mot styrtregn, som ren-
nende bekker i tørt land, som skyggen av et 
mektig fjell på jord som tørster etter vann

         jesaja 32,1-2
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Gud er. Han er den evige og 
uforanderlege ”Eg er”. Fordi 
Gud er, er også riket hans. 
Og Guds rike inneberer hans 
kongelege styre. Difor må 
vi også seie at leiarskap er. 
Leiarskap er innebygd i heile 
skaparverket fordi Gud er og 
Gud styrer.

Kvar samling av menneske 
har leiarskap. Kvar forsam-
ling har leiarskap. Det er det 

same om ei forsamling har uttrykte 
eller underforståtte leiarskapsstruk-
turar. Leiarskap er alltid nærverande 
på ein eller annan måte. Leiarskap 
er. Det kan vera godt eller dårleg lei-
arskap. Det kan vere anerkjend eller 
ikkje, noko ein samtykkjer til eller 
ikkje, noko ein liker eller ikkje, men 
leiarskap er alltid tilstades i ei eller 
anna form. Avhengig av kven som 
leier, kan leiarskap vera den største 
velsigning eller det verste mareritt.
 Vi møter leiarskap i dei første 
versa i Bibelen der vi høyrer om 

Den treeinige Gud som skaper men-
nesket i sitt bilete til å styra og råda. 
Kvart menneske er skapt til å leia 
seg sjølv og ta styring over lyster, 
kjensler og tankar, ja heile sitt liv. 
Gjennom heile Bibelen ser vi både 
gode og dårlege leiarar i familie, 
samfunnsliv og forsamling.
 Det er sjølvsagt mange grenser 
for leiarskap i det kristne fellesska-
pet. Eit fokus på leiarskap må aldri 
føra til at folk fråskriv seg leiarskap 
over sitt eige liv og legg seg flate 

for andre menneske sine meiningar. 
Fordi mange kristne ikkje er vant 
med å stilla spørsmål, er det viktig 
for leiarane å vera medvetne om at 
dei ikkje ubedne kan gå inn i private 

område i folk sine liv. Om eit fokus 
på leiarskap fører til ei knebling eller 
passivisering av folk som ikkje har 
formelle leiarskapsroller i eit felles-
skap, då har ein bomma med dette 
fokuset!

Jesus er vårt beste føredøme på 
godt leiarskap
Då Jesus stod fram i si offentlege 
teneste, tok han til å forkynna at 
Guds rike var kome nær og at folk 
difor måtte venda om og leva på 

ein ny måte.1 Han kalla til seg tolv 
læresveinar som han brukte mykje 
tid med for å gjera dei til menneske-
fiskarar.2 Det sentrale i forkynninga 
hans var Guds styre, Guds vilje. Han 

Leiarskap

om eit fokus på leiarskap fører til ei knebling 
eller passivisering av folk som ikkje har formelle 
leiarskapsroller i eit fellesskap, då har ein bomma 
med dette fokuset!
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var medveten om at han var sendt 
på eit oppdrag for å fremja Guds 
vilje og ikkje sin eigen.3 Difor vart 
folk forundra då dei høyrde han, for 
han talte med autoritet, og ikkje som 
dei religiøse leiarane.4 Han hadde 
makt til å driva ut vonde ånder, 
lækja sjuke og få storm til å stilna.5 
 Han kalla folk til seg og bad dei 
om å gløyma seg sjølve og ta kros-
sen sin opp for å følgja han.6 Han sa 
med andre ord at det ville kosta alt 
om dei ville følgja han. Han prøvde 
ikkje å samla så mange folk rundt 
seg som råd, men han ville berre ha 
med dei som var villige å betala pri-
sen. Han var både innkluderande og 
ekskluderande! Han visste han berre 
kunne vera leiar for dei som gav opp 
alt og følgde han i tru og tillit.

Då han talte om leiarskap under-
streka han at det handla om å vera 
ein tenar og ikkje ein herskar:
 ”De veit at dei som gjeld for fyr-
star over folka, er herrar over dei, og 
stormennene styrer med hard hand. 
Men såleis er det ikkje hjå dykk. 
Den som vil vera stor mellom dykk, 
skal tena dei andre. Og den som vil 
vera den fyrste av dykk, skal vera 
træl for alle. For Menneskesonen er 
ikkje komen for å tenast, men for å 
tena og gje livet sitt til løysepeng for 
mange.”7

Jesus seier med andre ord at verds-
lege målestokkar for leiarskap ikkje 
høver mellom etterfølgjarane hans. 
Det skal ikkje vera slik at nokon 
er herrer over andre og styrer med 
hard hand. I det kristne disippelfel-
lesskapet har vi alle eit ansvar i å 
tena kvarandre. Det er berre den 
som tener som er stor. Dette viste 
Jesus til fulle i heile livet sitt og ikkje 
minst ved paktsmåltidet då han 
vaska føtene til læresveinane sine. 

Då han hadde vaska føtene deira og 
teke på seg kappa, sette han seg til 
bords att. Så sa han til dei: 
 ”Skjønar de kva det er eg har 
gjort for dykk? De kallar meg meis-
ter og herre, og det med rette, for det 

er eg. Når no eg, herren og meiste-
ren, har vaska føtene dykkar, då skal 
de òg vaska føtene åt kvarandre. Det 
er eit førebilete eg har gjeve dykk: 
Som eg har gjort mot dykk, skal de 
òg gjera.8

Jesus er både herre og meister. Vi 
vedkjenner oss ingen andre herrar 
over oss enn han! Ved sitt føredøme 
har han vist oss at det største i livet 
er å vera noko for andre, - å vera ein 
tenar. Han ønskjer at vi skal gjera 
mot kvarandre det han har gjort mot 
oss. Leiarskap er å ta initiativ til å 
velsigna og tena andre og hjelpa dei 
i dei vanskane dei slit med.
 
Jesus var ikkje ein del av det offisi-
elle religiøse eller verdslege hierar-
kiet, men han hadde autoritet med 
seg i det han gjorde og sa, fordi han 
var sendt frå Gud og gjorde det Gud 
ville han skulle gjera. Jesus er det 
beste døme på heilaggjord autoritet. 
Han var ein sann Guds tenar.  Det 
finst to slags autoritet. Den første 
er den som må haldast oppe med 
makt, og den andre er den som kjem 
av karakter og usjølvisk teneste. 
Jesus var av denne andre typen. 
Den første er vanskeleg å få, og 
kanskje endå vanskelegare å halda 
på. Han er tyrannane sin eigedom 
og høyer ikkje heime mellom Guds 
folk. Den andre kjem av seg sjølv til 
dei fattige i ånda, dei audmjuke og 
reine av hjarta. Jesus hadde auto-
ritet i kraft av det reine og heilage 
livet han levde. Han gjorde berre 
det Gud ville han skulle gjera. Han 
kunne leia folket på grunn av den 
han var, den karakter han hadde. 
Ingenting har større påverknad enn 
eit reint liv! Ingen har større tyngde 
i det han seier enn han som talar ord 
frå Guds munn. Det frøet som fell til 
jorda og døyr, frigjer nytt liv og rik 
frukt i andre.9
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då han talte om leiarskap understreka han at det 
handla om å vera ein tenar og ikkje ein herskar

1  Markus 1,14-15; 2,17
2  Markus 1,16-20; 3.12-15; 6,7
3  Johannes 4,34; 5,30; 6,38
4  Markus 1,22,27
5  Markus 1,27,34; 2,10-12; 4,37-41
6  Markus 8,34-38
7  Markus 10,42-45
8  Johannes 13,12-15
9  Johannes 12,24
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Jeg snakket nylig med en 
ung leder. Tross sin unge 
alder gjorde han en moden 
refleksjon i forbindelse med 
et ektepar han er leder for. 
Han var bekymret for dem 
og sa: ”Jeg må ha en samtale 
med dem, men jeg venter 
på den rette tiden – på Den 
Hellige Ånds ledelse til å ta 
et initiativ.”

Det er viktig for en leder er 
å kjenne den rette ”timin-
gen”. Vi er avhengige av 

Åndens ledelse: Hva gjør Gud i 
denne personens liv akkurat nå og 
hvordan kan jeg samarbeide med 
det Gud gjør? Et godt råd gitt i feil 
tid gir ikke alltid det resultatet en 
ønsket.
 Mange av oss har opplevd lik-
nende situasjoner som denne unge 
lederen, men ikke hatt tid til å vente 
på Gud. Kanskje har vi hatt samtaler 
med folk og prøvd å dele ting vi har 
sett, bare for å oppleve at vi ikke har 
nådd inn. Tiden var ikke rett. Andre 
ganger er vi kanskje for trege. Til 
tross for en indre tilskyndelse om å 
være rask og ta initiativ, utsetter vi 
det. I stedet for å komme inn i situa-
sjonen i forkant kan ting få tid til å 
utvikle seg negativt.
 Det er ikke nok for en leder å 

ha rette svar. Det er ikke nok bare 
å kjenne prinsippene for lederskap. 
Dyktighet alene holder ikke. Man er 
helt avhengig av å søke Gud i bønn 
for visdom og ledelse. ”Uten meg 
kan dere ingenting gjøre”, sa Jesus. 

Lære å tro Gud selv
Gud talte til min kone og meg ved-
rørende en ung kvinne og ny kristen, 
som vi følte et ansvar for. Vi opp-
levde at det ville være rett for henne 
med et år på bibelskole. Naturlig 
nok la Herren samme tanke ned 
i henne. Vi delte også med henne 
hva vi opplevde. Men distraherende 
momenter kom inn i bildet. Hun 
begynte å vurdere andre alternativer 
som rent naturlig sett virket mer 
praktiske. En enkel løsning ville da 
være å fortelle henne at bibelskolen 
var Guds vilje. 
I så tilfelle ville 
hun selv slippe 
å høre fra Gud, 
og hun ville 
slippe å velge 
– vi hadde valgt 
for henne. I stedet valgte vi å hjelpe 
henne til å høre fra Gud og tro Gud 
selv. Det tok lengre tid, flere sam-
taler og krevde mer bønn enn det 
enkle alternativet, men jeg er også 
overbevist om at det produserte en 
mer moden kristen. Det er i slike 
situasjoner at du som leder vet at 
du har svaret, men likevel roper på 

hjelp og visdom. Du føler deg sikker 
og samtidig hjelpeløs.
 Poenget er ikke at vi aldri skal gi 
tydelige råd. Det trenger vi å gjøre, 
særlig hvis vi ser at noen står i fare 
for å gjøre valg som er til skade for 
dem selv. Men som åndelige mødre 
og fedre ønsker vi at de vi har ansvar 
for skal vokse opp til en modenhet 
som gjør at de selv kan treffe vise 
beslutninger. Det betyr også at vi må 
være villig til å ta smerten i å se dem 
velge feil i blant. Ofte, når man har 
delt hjertet sitt, kan man bare be.

Bønn
Vi ser fra Ordet at Paulus ba mye 
for menighetene. I Efeserbrevet 1:17 
finner vi denne bønnen: ”Jeg ber 
om at vår Herre Jesu Kristi Gud, 
herlighetens Far, må la dere få den 

Ånd som gir visdom 
og åpenbaring, så dere 
lærer Gud å kjenne.” 
I denne og flere andre 
bønner, ber apostelen 
om åpenbaring for de 
kristne. Han ber om at 

de kristne ”må bli fylt med kunn-
skap om Guds vilje” (Kol.1:9). Bare 
Gud kan gi åpenbaring. Bare han 
kan berøre hjertene og gi mennesker 
en villighet til å følge hans vilje. Som 
ledere er vi avhengige av å be Gud 
om et genuint verk på innsiden, 
i menneskers hjerter. Bare det gir 
resultater som varer. 

Lederskap og den Hellige Ånd

”uten meg kan dere 
ingenting gjøre”, 
– sa jesus.
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Jesus opplevde dette med Peter. Han 
sier: ”Simon, Simon! Satan har krevd 
å få sikte dere som hvete. Men jeg 
bad for deg at din tro ikke måtte 

svikte.” (Luk.2:31) Peter måtte selv 
gå gjennom prøvelsen. Det eneste 
Jesus kunne gjøre for ham var å be. 
Resultatet var en prøvet tro.
 For å vokse til modenhet må 
man gjøre erfaringer. Alle foreldre 
vet at man ikke bare kan instruere 
barna til modenhet. De utvikler seg 
sunt dersom de får gå passelige 
steg selv, med veiledning underveis. 
Noen ganger må de holdes igjen, 
andre ganger oppmuntres til å ta et 
nytt steg. Det finnes ikke standard-
oppskrifter – barn er forskjellige. 
På samme måte er det med åndelig 
lederskap. Og fordi mennesker er 
forskjellige, trenger vi som veile-
dere Åndens hjelp til å gi god veiled-
ning.
 La oss si at lederne i en menig-
het vurderer å utfordre et ungt par 
til å ta ansvar for ungdomsarbeidet 
i en menighet? Spørsmålet er om de 
er klar for utfordringen, eller om de 
trenger litt mer tid på seg så de kan 
vokse seg inn i oppgaven. Jesus slo 
fast at for noen er det alltid den rette 
tid. Selv trengte han å vente på det 
han kalte ”min time” – en godkjen-
ning fra Den Hellige Ånd på at tiden 
var rett. På samme måte trenger vi i 
lederskap å kjenne Guds time for de 
vi leder. Gir vi noen for mye ansvar 
for tidlig, kan det være skadelig. Det 
samme kan være tilfelle dersom vi 
venter for lenge.

Høre fra Gud sammen
Min erfaring er at det er til stor 
hjelp å kunne høre fra Gud sammen, 
som et team av ledere. Det kan skje 
sammen i bønn, men like ofte i sam-
taler. La oss ta eksempelet med det 
unge paret. Er det rett tid for dem til 
å bære mer ansvar? I det man snak-

ker om dette som ledere sammen, 
blir ulike sider av saken løftet frem. 
Noen sider veier for, andre mot. 
Man lytter til hverandre og samtidig 

hører man fra Herren i det som blir 
sagt. Til slutt kan man si slik som de 
eldste og apostlene i Jerusalem: ”Den 
Hellige Ånd og vi har besluttet”. Det 
er en kolossal styrke å kunne høre 
fra Den Hellige Ånd sammen. Som 
ledere har vi alle våre begrensninger, 
og derfor er det en trygghet både for 
oss selv og dem vi leder, at flere fin-
ner veien sammen. 

Alene med Herren
Som ledere kan vi lære av Jesu bøn-
neliv. Da han gikk på jorden var han 
Gud, men tjente likevel som et men-
neske, salvet og avhengig av Ånden. 
Derfor kan vi se på ham og lære.
Da han skulle velge ut de tolv apost-
lene, en svært viktig avgjørelse, gikk 
han opp i fjellet og tilbrakte hele 
natten i bønn til Gud (Luk.6:12). 
Han trengte å høre fra sin himmel-
ske Far. Han sa om seg selv at han 
bare kunne gjøre det Faderen viste 
ham. Det er interessant å se at hva 
evangeliene sier om Jesu bønneliv. 
Han stod opp tidlig om morgenen 
mens disiplene framdeles sov for å 
be til Gud. Ofte trakk han seg tilbake 
fra de store folkemengdene og det 
offentlige lys, til ensomme steder, 
for å be. 
 Det er alltid en fare for at man 
flyter på erfaring. Men ingen erfa-
ring kan erstatte Åndens veiledning. 
Kong David lærte dette. Etter mange 
trefninger med Filisterne og etter 
mange seire over dem, angriper de 
på ny. Kong David spør Herren: 
Skal jeg igjen gå mot dem? Svaret er 
at denne gangen skal han ikke gjøre 
som før, men legge seg i bakhold 
og vente. Og når han hører lyden 
av fottrinn over trærne, da skal han 
rykke fram! Guds vei i dag trenger 

ikke være den samme som i går. 
Vi trenger å ”vente på Herren” og 
kjenne at vår sjel blir stille framfor 
ham.
 Det er ikke alltid at vi som 
ledere har svar på alle spørsmål. Det 
er heller ikke alle spørsmål vi skal 
ha svar på! Om noen spør om hjelp, 
for eksempel i et huskjøp, er det 
riktigst å bare gi generelle råd, og 
overlate til folk selv å ta avgjørelser. 
Noen ganger når jeg blir spurt om 
råd, må jeg si: ”Jeg vet ikke! Men jeg 
skal søke Gud”. Eller: ”Vi kan be til 
Gud sammen.” Det er uansett viktig 
å ikke føle et press til å komme opp 
med et svar. Noen ganger er svaret 
ganske enkelt: ”Søk Herren. Han vil 
gi deg svar.”

Å se Guds nåde i hverandre
Det har betydd mye i mitt eget 
liv at andre har hatt tro på meg. 
Oppmuntrende ord, å bli gitt mulig-
het til å tjene og det å få positiv aner-
kjennelse, har gitt meg tro på Guds 
nåde i mitt eget liv. Vi trenger alle at 
noen tror på oss. Kanskje ser de hva 
vi har i oss og hva vi skal bli, før vi 
selv gjør det.
 Det er lett å se på det ytre 
når man treffer et menneske. 
Personlighet og utseende kan tale 
høyt. Men som Samuel på jakt etter 
Israels nye konge (1.Sam 16,6-7), 
trenger vi Guds hjelp til å se forbi 
disse tingene. Da kan vi se det kall 
Gud har lagt ned i den enkelte. Som 
ledere ønsker vi å gjenkjenne den 
nåde som er i hver enkelt og frigjøre 
denne. Det at vi har tro på folk, hva 
de skal bli og hva de kan gjøre, er 
viktig. 
 Paulus hadde tydeligvis sett 
Guds nåde i Timoteus. Han så forbi 
ytre svakheter som frykt og motløs-
het, og oppmuntret ham til å holde 
tent den nådegaven som han visste 
var der. Derfor kunne Paulus si: Jeg 
har ingen som ham. 

selv trengte han å vente på det han kalte 
”min time” – en godkjenning fra den Hellige 
Ånd på at tiden var rett
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Ønsker du å bli en leder? Det 
er bra! Du trenger ikke vente 
på en posisjon eller en tittel. 
Her har du 5 tips til hvordan 
du kan bli en leder. Du kan 
begynne i dag!

1. La deg lede
Hvis du skal lede andre, er det en 
stor fordel at du lar deg lede sjøl. Ja, 
det er faktisk en forutsetning! Ingen 
leder skulle ”henge i løse lufta”. 
Vi trenger alle å være en del av et 
team der vi er i konstant utvikling. 
Bibelen viser at Jesus har medfølelse 
med oss fordi han har vært gjen-
nom tilsvarende utfordringer1. Det 
stemmer med indianer-ordtaket om 
at vi ikke kan dømme andre før vi 
har gått ei stund i deres mokasiner. 
Er det rett for andre å bli leda, må 
det være rett for deg også. Den 
beste lederen som har levd, satte 
stadig ord på hvordan han ble leda 
av sin Far2. Bibelen forteller at selv 
Jesus måtte lære å bli leda på en 
smertefull måte3. Våre holdninger til 
lederne våre viser seg først når de vi 
er uenige med dem. Før vi har lært 
å bøye oss for andres beslutninger, 
kan vi ikke vente at andre skal bøye 
seg for våre. Det virker som svært 
mange gode ledere har hatt minst en 
periode under en eller flere vanske-

lige ledere. Bibelen gir oss mange 
eksempler på folk som lærte mye 
gjennom å stå under urettferdige 
herskere.  

2. Ta ansvar, ikke vent  
på en posisjon
Å lede handler ikke om å ha en posi-
sjon eller en stilling, men om å vise 
vei for andre. Det har blitt sagt at 
hvis du snur deg og ser at ingen føl-
ger deg, er du ingen leder, du er bare 
ute og går. Ledere går foran og tar 
ansvar, enten de har blitt spurt om 
det eller ikke. Ansvarsbevisste folk 
er lett å få øye på, selv når de prøver 
å være anonyme. 
Når de ser at de 
kan bidra posi-
tivt ved å lede an, 
gjør de det, gjerne 
ved å stille spørs-
mål og få fram 
andre. Evnen til 
å få andre til å 
tenke og trekke 
egne konklusjo-
ner, er en utrolig 
god egenskap. Jeg har lagt merke 
til at gode ledere ”befrukter” andre 
med spørsmål og tankevekkende 
kommentarer i alle sammenhenger. 
Det er alltid forfriskende og bevisst-
gjørende å være sammen med folk 
som stiller gode spørsmål, selv om 
de ikke vet mye om emnet.  

Slik blir du en leder

3. Bry deg om de du leder 
Den viktigste egenskapen for en 
leder, er oppriktig omsorg for andre. 
Å ville lede andre for å få noe selv, er 
et dårlig utgangspunkt. Det eneste 
holdbare motivet for å ville lede, er 
overbevisningen om at vi har noe 
positivt å tilføre dem vi skal lede. Vi 
må tro at det vil være godt for dem 
å bli leda av oss. Gode ledere vil 
hele tida være opptatt av hva som er 
best for andre. De vil ikke være ute 
etter å forme mennesker i sitt eget 
bilde, men å få fram det beste i alle. 
Derfor vil de prøve å finne ut hva 
slags evner og talenter den enkelte 

har fått, og hjelpe 
til med å utvikle 
dem. 
 Ønske om 
å få oppmerk-
somhet, ære og 
ros, har nok vært 
utgangspunktet 
for mang en kar-
riere. Heldigvis 
er det mulig å få 
justert sine moti-

ver etter hvert, selv om en skulle ha 
starta ut feil. Når en blir godt kjent 
med sin himmelske Far, blir en trygg 
og tilfreds inni seg. Da leder en ikke 
ut fra egne behov, men ut fra kjær-
lighet.   

 
Å lede handler ikke om 
å ha en posisjon eller 
en stilling, men om å 
vise vei for andre 
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4. Utvikle sunn sjølinnsikt 
Det er deilig å være sammen med 
folk som har et avslappa forhold til 
egne styrker og begrensninger. Er vi 
bevisst på at det er Gud som har gitt 
oss evner på et område, er det ingen 
grunn til falsk beskjedenhet. Det 
er tragisk med 
dyktige folk som 
ikke er villige til å 
bruke sine talen-
ter fordi de syns 
de ikke er gode 
nok. Bibelens 
gode råd om ikke 
å gjøre seg større 
tanker enn en bør, står i en bestemt 
sammenheng. Det handler om at 
hver av oss er som en kroppsdel på 
Jesu kropp4. Vår oppgave og utrust-
ning er begrensa, ikke fordi noe 
er galt, men fordi Gud har gitt oss 
begrensninger. Kun i tett samarbeid 
og åpen dialog med andre, får vi 
sunn sjølinnsikt. Kommentarer fra 
hjertet skal man lytte til, uansett 
hvem de kommer fra og måten de 
blir gitt på.  Dessverre er det mye 
feighet ute og går. Menighetsmiljøer 
skulle være prega av sanne opp-
muntringer og spesifikke, ærlige 
tilbakemeldinger. Det er så tragisk 
når folk driver med ting de ikke er 
utrusta til eller gode på, bare fordi 
ingen tør si fra. 
 Siden Gud har skapt oss alle 
unike, blir det helt feil å sammen-
ligne seg med andre. Det er flott 
å lære av andre, ikke minst hvilke 
prinsipper og verdier som ligger 
til grunn for det de gjør. Å kopiere 
andre, fungerer derimot som regel 
dårlig.   

5. Produser kjemper
På min første tur til India, møtte jeg 
en gammel mann som gjorde inn-
trykk på meg. Han hadde selv bare 
fem års skolegang, men i landsbyen 
han bodde i var det uvanlig mange 
som hadde god utdanning. Etter at 
mannen hadde brakt evangeliet til 
folket, og praktisk talt alle hadde tatt 
imot, var det mange som hadde blitt 

både sykepleiere, lærere og ingeniø-
rer. I takknemlighet hadde de bygd 
et skikkelig hus til evangelisten som 
hadde motivert dem. 
 Jeg møter mange ledere rundt 
om i verden som prøver å holde 
folk nede i frykt for at de selv skal 

miste posisjonen hvis folk vokser 
over hodet på dem. Den indiske 
evangelisten tenkte motsatt. Han 
ønska at folk skulle komme lenger 
enn ham. Det viste seg at folk ikke 
så ned på ham fordi han hadde 
minimal skolegang, men æra ham 
og satte ham høyt fordi han hadde 
hjulpet dem fram. Da vi traff ham, 
var han i 70-åra. Han satt på altanen 
sin og drømte om å få gi evangeliet 
til enda en landsby før han døde 
og på den måten løfte folks verdig-
het og levestandard. Landsbyen han 
bodde i, som var landsby nummer 
tre som hadde tatt imot budskapet 
hans, blomstra og var i trygge hen-
der. Han hadde fostra fram ”sønner” 
som hadde vokst ham over hodet og 
som var opptatt av at neste genera-
sjon skulle vokse seg enda ”høyere” 
enn dem. 
 En leders mål er å trene andre, 
slik at han selv blir overflødig. 
Paulus formulerer multipliseringens 
lov slik: ”Den undervisningen du 
og mange andre har hørt av meg, 
skal du føre videre til pålitelige per-
soner, som i sin tur kan undervise 
andre.5”
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Knut Gudergod
Osland

	 iNterNettside
www.gudergod.no

Paulus: den undervisningen du og 
mange andre har hørt av meg, skal 
du føre videre til pålitelige personer, 
som i sin tur kan undervise andre

1 Hebreerne 4,15  
2 Johannes 5,19-20
3 Hebreerne 5,8
4 Romerne 12,3ff.
5 2. Timoteus 2,2 (Nye Levende Bibelen) 
 

1. Tim. 
Kap 3,1-7

Hvis noen vil ta ledel-
sen i menigheten, er 
det bra! men det er 
betingelser: en leder 

må være vel ansett, trofast mot sin 
kone, rolig og behersket, tilgjenge-
lig og gjestfri. Han må vite hva han 
snakker om, ikke være alt for glad i 
vin, ikke påståelig, men høflig, ikke 
nærtagende og ikke pengegrisk. 
 
Han må ta seg av sine egne saker på 
en god måte, være oppmerksom mot 
sine egne barn og ha deres respekt. 
for hvis noen er ute av stand til å 
passe sine egne saker, hvordan kan 
han passe på guds menighet? 

Han må ikke være ny kristen, for da 
kan posisjonen gå til hodet på ham 
og djevelen huke bein på ham. 

utenforstående må syns godt om 
ham, ellers vil djevelen klekke ut en 
måte å få ham i fella på. 

1. Timoteus 3,1-�
Message, til norsk ved knut g osland     
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Da Morten Askeland (35) 
overtok lederansvaret for 
Kristent Fellesskap Bergen 
for fire år siden, var de fles-
te i lederteamet eldre enn 
ham. Noen av dem var dob-
belt så gamle og hadde vært 
involvert i menighetsledelse 
fra lenge før han ble født. 
Flere av dem var med i leder-
teamet i menigheten alle-
rede da Morten ble med som 
14-åring.

– Hvordan er det å lede så sterke og 
erfarne ledere, Morten?  
– Det er et privilegium, ikke et pro-
blem, å lede så utrusta folk. Jeg har 
aldri følt meg trua av medarbeidere 
som er bedre talere, dyktigere teo-

loger og flinkere på ulike områder 
enn meg. Min oppgave er å få folk 
til å jobbe godt sammen, ikke gjøre 
jobben sjøl. Jeg føler meg rørt over 
at så store ledere lar seg lede av 
meg. Sterke meninger og innspill 
er ikke noe problem i et miljø der 
folk underordner seg hverandre. Jeg 
leder folk som har gudsfrykt og 
respekt for den nåde Gud har gitt 
andre. Det gjør det lett. 

Trygge ledere er gode ledere
Var det vanskelig å ta over etter 
Noralv, som har leda menigheten 

Likemann og leder  

jeg vet at jeg ikke passer med bildet de fleste 
har av en pastor, men det bryr jeg meg ikke 
om. jeg er her for å hjelpe folk til å gjøre det 
de har nåde til 

helt fra starten og som er så aner-
kjent og dyktig? 

- Nei, jeg vil ikke si at det har vært 
vanskelig. Det er selvfølgelig mer 
komplekst og krevende å ta over 
en funksjon som andre har hatt før. 
Jeg måtte ”vinne” noen av med-
arbeiderne for å få dem med meg, 
men det viktigste var at jeg allerede 
hadde fått legge av alt prestasjons-
press før jeg tok over. Noralv ga meg 
full frihet og jeg visste at han og de 
andre lederne var for meg. Jeg valg-
te å bare være meg selv. Det handler 
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om å være trygg. Jeg var overbevist 
om at Gud hadde satt meg der, og 
trengte ikke å kjempe til meg en 
posisjon. Trygge ledere er gode lede-
re. Prøver vi å beskytte oss selv, viser 
det at vi er utrygge i rollen. Jeg gjør 
det jeg tror Gud vil jeg skal gjøre, 
derfor trenger 
jeg ikke å kjem-
pe eller forsvare 
meg. Selvfølgelig 
var det viktig for 
meg ikke å prøve 
å være en kopi 
av Noralv. Han 
er en glimrende 
lærer og har en 
spesiell gave 
til å formane 
og veilede folk. 
Min styrke er å 
få ulike folk til 
å jobbe godt sammen. Jeg vet at jeg 
ikke passer med bildet de fleste har 
av en pastor, men det bryr jeg meg 
ikke om. Jeg er her for å hjelpe folk 
til å gjøre det de har nåde til. 

Fred i huset
- Hva er nøkkelen til å få et team til 
å fungere godt?
- Jeg tror nøkkelen er at folk legger 
ned sine egne personlige ambisjoner. 
Det er ikke vanskelig å lede folk som 
er ferdig med seg selv og som bren-

ner for at Gud skal få det han er ute 
etter. I menigheten her har vi vært 
spart for ledere som kjemper for 
egne posisjoner. Derfor har vi fred i 
huset, og har utrolig lite konflikter. 
Jeg føler meg fantastisk privilegert 
som får lede folk som har lært å 
ta opp korset og som hele tida ser 
etter muligheter til å bidra til felles-
skapet. 

Tålmodighet
Vi er vant til at tålmodighet kommer 
med alderen. Hvordan har du blitt 
så tålmodig så tidlig? 
- Jeg kan se ting og tenke at her 
trengs det desperat en forandring, 
men så stiller jeg meg selv spørsmå-
let: ”Hvordan får vi best til denne 
forandringen?” Det blir aldri noen 
gode frukter av at folk blir påtvun-
get en forandring. Forandringen må 
bli en del av dem. Derfor prøver vi 
å jobbe i prosesser, slik at vi får med 
oss alle. Vi prøver å fremme eksem-
plene og hjelpe folk til å leve ut det 
de tror. Jeg går ikke rundt og tror 

at det er jeg som 
har visjonen for 
menigheten og 
at de andre skal 
følge meg. Gud 
har gitt oss alle 
den samme visjo-
nen. Dette er noe 
vi gjør sammen. 
Jeg går ikke rundt 
og gir ordrer. Vi 
forkynner Guds 
Ord og beskri-
ver retningen vi 
ser, men det skjer 

aldri noen store endringer uten at 
ledere på alle nivå og hele menighe-
ten er samkjørt.        

Makt og meninger
Det virker som du i mange samtaler 
lar være å fremme egne synspunk-
ter. Er det bevisst? 
- Ja, jeg har valgt bevisst å uttale 
meg om få ting. Jeg ønsker rett og 
slett ikke å mene noe om alt mulig. 
Sammen med venner kan jeg være 
mer fri, men med folk som ikke kjen-

ner meg noe særlig, må jeg prøve å 
holde tilbake, slik at de ikke legger 
for mye vekt på mine synspunkter. 
Mitt mål er at andre skal bli utrusta. 
De trenger ikke min input på alle 
områder. Lar vi folk lære av egne 
erfaringer, blir de mer modne i leng-
den. 

Mange mener at ledere for karisma-
tiske menigheter har for mye makt. 
Hva tenker du om det? 

- Det er viktig å forstå og erkjenne at 
vi har stor innflytelse på mennesker. 
Vi må ha respekt for det å lede. Har 
vi gudsfrykt, vil vi lede bare der 
Gud gir oss nåde, og ikke la egne 
meninger og følelser ta over.  
- Går vi inn i roller, stopper veksten.

Du går som regel veldig hverdagslig 
kledd og kan ofte virke anonym, for 
eksempel ved å være med på guds-
tjenester uten å si noe. Ønsker du å 
kommunisere noe med det?   
- Jeg vil kommunisere at alle skal 
være seg selv. Med en gang en går 
inn i en rolle og prøver å prestere, 
stopper den personlige veksten. Når 
vi blir falske og gjør oss til, stop-
per nåden vi trenger for å vokse og 
utvikle oss. Jeg har måttet finne min 
måte å lede på, og ønsker å være 
sann og ekte. Min nåde er å lede 
teamet, men jeg er ikke hovedleder 
på alle områder. Derfor er det ingen 
grunn til at jeg skal si noe på alle 
møter og i alle sammenhenger. Hvis 
jeg med dette kan bryte noen for-
dommer og feil bilder av pastorer og 
ledere, er jeg glad for det. 

- Samtidig ønsker jeg å understreke 
at jeg tror på lederskap. Det må 
ledelse til på de fleste områder. På 
menighetens første dag, pinsedag 
for to tusen år siden, var Guds Ånd 
over hele menigheten, men hadde 
ikke Peter tatt ledelsen, ville ikke 
resultatene blitt så gode. Det ville 
sikkert fortsatt vært et sterkt møte, 
men tre tusen mennesker ville ikke 
blitt frelst. Jeg kan også være tyde-
lig og gi klart uttrykk for hva jeg 

min nåde er å lede 
teamet, men jeg er 
ikke hovedleder på 
alle områder. derfor er 
det ingen grunn til at 
jeg skal si noe på alle 
møter og i alle sam-
menhenger
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tror når jeg mener det kreves. Men 
det må ikke alltid være jeg som tar 
ledelsen. 

Først og fremst bror og venn
Det virker som du har få privilegier 
som pastor. Når menigheten kom-
mer sammen, stiller du i kø for å 
få deg en kopp kaffe og leiter etter 
plass til deg og familien, som alle 
andre. Det er ingen som reiser seg 
for deg og folk kan gå på møter i 
flere måneder før de oppdager at det 
er du som er pastor.    
 
- Jeg ønsker ingen kunstig opphøy-
else fordi jeg er leder. I menigheten 
er vi søsken. Vi er venner. Vi er en 
familie sammen. Menigheten er ikke 
her for meg, jeg er her for menig-
heten. Gud har tilfeldigvis gitt meg 
en nåde til å lede, andre har andre 
gaver. Det er min grunnholdning.
Jeg er en venn og er på likt nivå med 
de andre. Vi er alle folk som elsker 
Gud og vil leve med Jesus. Han har 
lært meg noe på noen områder som 
jeg kan lære bort, men det har jo 
andre óg. Vi kan sammen lære av 
hverandre som disipler. 

Fotballkamp i stedet for møte 
Hvordan er det å kombinere ledelse 
av en så stor menighet med å være 
småbarnsfar og ektemann? 

- Jeg møtte tidlig ledere som følte 
at de hadde sviktet familien sin på 
grunn av tjenesten. Da bestemte jeg 
meg for at jeg skulle prioritere fami-
lien. Dette har jeg fått full oppbak-
king på fra dem jeg står sammen 
med. Jeg er glad for å være en del 
av en sammenheng som har høye 
familieverdier. Det er veldig viktig 
for meg å føle vel i forhold til fami-
lien, og ikke ha dårlig samvittighet. 
Per Arne Gjerde, som er min nær-
meste medarbeider, er i en tilsva-
rende situasjon. Derfor kan vi hjelpe 
hverandre å prioritere rett.

På gudstjenestene i Kristent 
Fellesskap Bergen blir det annonsert 
hvor de forskjellige lederne er, når 

de er ute og reiser. 
En søndag ble det informert om 
at Morten var borte fordi han var på 
fotballkamp med guttene sine. Det 
førte til spontan applaus fra forsam-
lingen. 

- Det viser at folk i menigheten er 
så åndelige at de forstår hva som 
er viktig, kommenterer Morten når 
han blir minnet om dette. - Jeg tror 
at våre liv taler. Ingen er i tvil om 
at jeg er overgitt til fellesskapet. Jeg 
lever åpent og lar andre tale inn i 
mitt liv. Folk gir meg full støtte i å 
prioritere familien. Når vi har en 
bibelsk forståelse av menighet, blir 
det ikke konflikt mellom familien og 
fellesskapet.

Gerd
- Jeg er privilegert som har ei ånde-
lig kone. Vi deler alt og snakker godt 
sammen. Jeg skatter hennes åpenba-
ring og støtte utro-
lig høyt. Hun har 
en profetisk side 
som betyr mye for 
meg. Er hun urolig 
for noe, stopper jeg 
opp og tenker om 
igjen. Det er fantas-
tisk å ha ei kone 
som er så lydhør 
for Gud. Hun har 
aldri anklaga meg 
for at jeg er mye 
borte. Vi er veldig 
samkjørt, og forde-
ler oppgaver mellom oss. Jeg ser 
ofte det store bildet og hun hjelper 
enkeltmennesker. Hvis hun sier fra, 
stopper jeg opp og lar Gud tale til 
meg. Fordi hun ikke er opptatt av å 
fremme egne interesser, er det lett å 

lytte når hun 
sier noe. Sier hun noe om 
forandring, regner jeg med at hun 
har rett. Vi er så takknemlige for 
at vi ikke står aleine, men har så 
mange som støtter oss på veien vi 
går sammen. 

Forandring
Kristent Fellesskap har ord på seg for 
å være en god menighet å være med 
i, noe blant annet kirkevekstprofilen 
fra Naturlig Kirkevekst bekrefter. 
Likevel er Morten ikke fornøyd. I et 
år har det utvida lederskapet vært 
inne i en intens prosess for å se på 
hvordan menigheten skal se ut i 
framtida. Morten tror menigheten 
står foran store forandringer.

- Vi er så takknemlige for det gode 
Gud har gjort blant oss. Vi gir ham 

ære og takk for det, 
og vil ikke glemme 
hans velgjerninger. 
Samtidig er vi livred-
de for å bli tilfredse. 
Ofte har forrige vek-
kelsens ledere blitt 
den neste vekkelsens 
motstandere. Vi må 
være desperate nok til 
å gå videre. Begynner 
vi å forsvare det vi har, 
er vi på feil vei. Gud 
har vært god mot oss, 
men ingen av oss har 

det hele og fulle bildet. I forhold til 
det Gud har vist oss, har vi oppnådd 
lite. Vi er så avhengige av sammen å 
finne Guds vei for oss videre.

folk@krinet.no

jeg ønsker ingen 
kunstig opphøy-
else fordi jeg er 
leder. i menighe-
ten er vi søsken. vi 
er venner. vi er en 
familie sammen 
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Sekulære  
styre- og  

leiarskapsmodellar
Det vert brukt mange ord med 
gresk opphav for å forklara 
ulike styre- og leiarskapsmo-
dellar. Det kan vera nyttig 
å vita kva som ligg i desse 
uttrykka som vi finn brukt i 
mange fora.

Anarki
Eg startar med eit ord som vanske-
leg kan oppfattast som ei styreform 
eller leiarskap, men som mange like-
vel tykkjest å hylla i vår tid, utan 
å bruka ordet. Anarki er eit gresk 
ord som tyder ”utan leiar, førar” og 
skildrar ein samfunnsstilstand utan 
statsmakt, der det ikkje finst lover 
eller reglar, så kvart menneske er 
fritt og kan gjera som det vil. Dette 
var langt på veg stoda i Israel i dom-
martida, som er skildra slik:
I dei dagar var det ingen konge i 
Israel. Kvar gjorde som han sjølv 
fann for godt. (Dom.21,25)

Hierarki
Dette ordet kjem også frå gresk og 
tyder ”heilagt styre” og vert brukt 
om institusjonar og organisasjo-
nar med strengt ordna rangfølgje. 
Hierarki er eit system der alt er 
organisert i skarpt skilde rangklas-
sar. Det klaraste og mest omfattande 
hierarkiet finst i forsvaret, der kvar 
enkelt rang har eit namn og eit heilt 
klart definert ansvarsområde.
Hierarki er ei ordning kor makt, 
mynde, autoritet og prestisje er sys-
tematisk ulikt fordelt mellom folk. 
Det er eit system med klare reglar 
for kven som skal bestemma og 
kven som skal lyda. Eit hierarki 

kan framstillast som ein trekant eller 
ein pyramide. Øvst er det få, som 
har mykje makt, lenger nede er det 
færre, som har mindre makt, og på 
botn er det mange, som ikkje har 
noko makt. 
 
Aristokrati
Dette ordet kjem også frå gresk og 
tyder ”styrt av dei beste”. Sidan 
alle har ulike meiningar om kva 
som er «best», særleg med tanke på 
ei styresmakt, er denne styreforma 
vanskeleg å definera. Aristokratia 
har oftast vore arvelege. 

Oligarki
Oligarki kjem av gresk og tyder 
”fåmannsvelde”, og er ei styreform 
kor makta er samla hjå ei lita gruppe 
menneske, såkalla oligarkar. Makta 
ligg som oftast hjå den eller dei 
mektigaste, ut frå rikdom, famili-
erelasjonar, militær styrke, politisk 
påverknad og/eller liknande. Visse 
politiske teoretikarar har påstått at 
alle politiske styre til ein viss grad er 
eit oligarki, uansett kva slags poli-
tisk styreform ein nasjon har.
Eit oligarki er som oftast styrt av 
eit fåtal mektige familiar kor barna 
deira vert oppseda som arvingar 
av denne makta. I kontrast til aris-
tokrati (”styrt av dei beste”) treng 
ikkje makta i eit oligarki å verta styrt 
offentleg, men fungerer ofte som eit 
økonomisk styre bak ”trona”. I eit 
demokrati blir dette eit alvorleg pro-
blem fordi oligarkiet - i motsetnad til 
politikarane - ikkje er valt av folket.

Demokrati
Vi kjenner vel alle til tydinga av 
dette ordet, som også kjem frå 
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i dei resterande  
artiklane i bladet  
skal vi sjå på kva  
som skil sekulære  
frå bibelske styre- og 
leiarskapsmodellar 
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ein fellesnemnar for desse orda på styre-
modellar, er at ingen av dei er omtala eller 
brukt i Bibelen. difor er dei alle mangelfulle 
i å skildra den bibelske leiarskapsmodellen

gresk, folkestyre. Demokrati er ei 
styreform som byggjer på at fol-
ket bestemmer kva slags politikk 
som skal førast. Vanlegvis nyttast 
ordet om eit system som dei fleste 
vestlege land i dag har, der folket 
stemmer inn representantar i ei riks-
forsamling samstundes som folk har 
visse grunnleggjande rettar i form 
av ytringsfridom, trusfridom, eige-
domsrett og politisk fridom.
 Det finst i dag ingen land 
som har eit uavgrensa demokra-
tisk styre. Grunnlover og interna-
sjonale konvensjonar (eksempelvis 
Menneskerettserklæringa) set gren-
ser for makta til fleirtalet. Slik er det 
nøydd å vera, sidan ein lyt erkjenna 
at eit uavgrensa demokrati i ytste 
konsekvens kan avskaffa seg sjølv. 
Om ein til dømes ved eit demokra-
tisk vedtak avskaffar stemmerett og 
ytringsfridom, ville det ikkje lenger 
vera eit demokrati, slik vi vanlegvis 
nyttar omgrepet.

Flat organisasjonsstruktur
Flat organisering viser til ei organi-
sasjonsform, kor alle medlemmer 
tek direkte del i alle avgjerder. Der 
finst ingen valte representantar som 
bestemmer på vegne av andre. Folk 
tek avgjerder på vegne av seg sjølv, 
ut frå ideen om at den enkelte best 
kjenner sine eigne interesser. Det 
finst altså ikkje - som ofte elles i sam-
funnet - noko hierarki av folk som 
tek avgjerder; ingen pyramide med 
ein topp og ei sentral leiing. Difor 
nyttar ein ordet «flat». Dette syste-
met med direkte representasjon går 
igjen i den sosialistiske tradisjonen; 
særleg i anarkismen og rådssosialis-
men. Dei opphavlege råda var dei 

russiske ”sovjetane”. Råda var mas-
sane sine eigne maktorgan basert 
på direkte representasjon, direkte 
demokrati. Alle som kjenner historia 
veit at denne flate organisasjons-
forma er svært sårbar og kan lett 
utnyttast av sterke maktmenneske 
til å manipulera andre.

Oppsummering
Det finst mange fleire ord som er 
nytta for å skildra styreformer eller 
leiarskapsmodellar. Eg har berre 
teke med nokre av dei vi oftast 
møter i diskusjonar om emnet. Ein 
fellesnemnar for desse orda på styre-
modellar, er at ingen av dei er omtala 
eller brukt i Bibelen. Difor er dei alle 
mangelfulle i å skildra den bibelske 
leiarskapsmodellen. Alle desse orda 
er verdslege ord som prøver å skil-
dra ulike styreformer i samfunn og 
organisasjonsliv. Når vi ser nøye på 
desse orda vil vi finna at dei alle kan 
ha sine fordelar og ulemper, men 
dei er likevel ubrukelege når vi skal 
snakka om bibelsk leiarskap. Bibelsk 
leiarskap vil innehalda element som 
finst i mange av desse styremodel-
lane, men i ein åndeleg balanse og 
harmoni som berre dei åndelege vil 
forstå. Når vi skal undervisa om lei-
arskap i Guds forsamling, nektar vi 
å bruka desse verdslege orda, for dei 
strekk ikkje til. Vi vil bruka dei orda 
Guds ord bruker og be om hjelp frå 
Anden til å forstå innhaldet i dei.
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ein båt med to 
garn kan brødfø  
4 familiar		
	
-ein	ny	båt		
kostar	2.300,-		
-eit	fiskegarn		
kostar	800,-

Så tenk at for under 4000,- kr 
kan vi gje 4 familiar eit livs-
grunnlag som gjer at dei kan 
underhalda seg sjølv gjennom 
sitt eige arbeid i lang tid fram-
over. Og for berre ca 14.500,- kr. 
kan vi vere med og skaffa ein 
familie eit skikkeleg husvære!

Om du ønskjer å stå med oss 
i dette arbeidet for dei fat-
tige kan du senda gåva di til:
Kristent Nettverk,  
Boks 3180 Årstad,  
5829 Bergen
	
Bankkonto:		

3632 50 97587
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Skal vi ha demokratisk leder-
skap eller skal vi ha pastoren 
som har all makt til å styre 
menigheten? Dette spørsmå-
let stilles av mange i disse 
dager. En tar for gitt at det 
finnes bare to løsninger. Det 
å begrense seg til disse to 
modellene for lederskap, blir 
for snevert. Heldigvis er det 
en tredje veg, som Bibelen 
beskriver og peker på.  

Den har fungert gjennom alle 
epoker i menighetens histo-
rie. Det startet med apost-

lene på pinsedag der de fungerte på 
en slik måte at samfunnet rundt dem 
ble forvandlet. Det er lett å idyllisere 
den virkeligheten de levde i. Men 
når en leser om deres hverdag, ser 
en at de hadde de utfordringer som 
vi har, og erfarte det alle ledere opp-
lever: konflikter, folk som sviktet 
moralsk og på andre måter, mangel 
på ressurser, motstand, anklager og 
misforståelser. 

Morderne lederskapslitteratur kan 
kanskje gi hjelp på områder som 
Bibelen ikke spesielt kommenterer. 
Men kunnskap om lederskap uten 
et skikkelig fundament på plass, gir 
ikke gode resultater på lang sikt. 
Dette fundamentet er det Bibelen 
gir oss. Den beskriver en grunnleg-
gende forståelse av lederskap som 
gir både retning og hjelp, også for 
ledere i dag.

Hva kjennetegner Bibelsk 
lederskap:

1. De er tjenere
Forutsetningen for å følge Jesus er å 
si nei til seg selv1. Denne utfordrin-

En tredje veg
gen får alle som vil følge Jesus. Det 
skjer når en møter med Jesus som 
Herre. En konsekvens av dette er 
å leve sammen med andre kristne. 
Den beste lederskolen er å være en 
del av en menighet der en lærer å 
ta ansvar, tjene der det er behov 
og utvikle evner og anlegg. Det er 
her tjenersinnet utvikles og bevares 
livet ut uavhengig av funksjoner2. 
På samme måte som familien er det 
beste oppvekstmiljø for barna, er 
menigheten (Guds familie) det beste 
stedet for å bli formet som en kris-
ten leder. Denne bevisstheten som 
tjener, demonstrerte Paulus tydelig 
i sin tjeneste. Han gav avkall på ret-
tigheter, og bevilget seg ikke privil-
egier bare fordi han var apostel3. 

Først og fremst er vi Guds tjen-
ere4. Det betyr at en ikke stiller seg 
over eller utenfor andre mennesker. 
Derfor følger vi Kristi eksempel. Vi 
identifiserer oss med dem vi fun-
gerer blant og bruker ikke en annen 
målestokk på oss selv enn på andre5. 
For eksempel vil det ut fra en slik 
tankegang være utenkelig å be folk 
i menigheten å underordne seg en 
pastor dersom ikke de vet hvem 
pastoren har et reelt tilsyn fra.    

Noen er opptatt av å erstatte ordet 
lederskap med tjenerskap, og tror at 
praksisen forandres av nye begreper. 
Det blir en overforenkling. Guds 
ord beskriver dette som to sider av 
samme sak, og da blir innholdet vik-
tigere enn begrepene.

2. De fungerer sammen 
Jesus sendte ut disiplene to og to som 
minste enhet6. Noen av disiplene var 
alltid med ham bortsett fra når han 
trakk seg bort for å søke Gud. Peter 
stod fram på pinsedag sammen med 
de elleve7. Paulus startet tjenesten 
med å fungere sammen med flere8, 
og gjennom hele sin funksjonstid 
fungerte han i et team med flere 
andre. Når de hadde etablert en 
menighet, satte de ikke inn en pas-
tor, men de valgte ut eldste (i flertall) 
til å lede menigheten9. I den nye 
pakt er vi alle døpt i en Ånd til å 
være ett legeme10, og kjennetegnet 
på den nye pakt er at fiendskapet 
mellom mennesker og kulturer er 
borte11. 

Et kjennetegn på et nytestamentlig 
lederskap er at en fungerer sam-
men. Isolasjon, individualisme og 
"bedreviten" er opphevet, og lederne 
fungerer sammen og modellerer på 
den måten et eksempel for alle andre 
i menigheten.
 Det kreves mye kreativ bibelbruk 
for å forklare måten pastorer i nor-
ske menigheter både blir valgt ut på 
og den funksjonen de har. Pastoren 
blir bare nevnt i Efeserbrevet kapit-
tel 4 vers 11.

3. Tjenestegaver utruster alle  
til å fungere
Kjennetegnet på den nye pakt er 
at alle som tar imot Jesus kjenner 
Gud og hører fra ham uansett men-
neskelige forutsetninger12. Åndelig 
lederskapet blir ikke bedømt ut fra 

derfor følger vi kristi eksempel. vi identifiserer 
oss med dem vi fungerer blant og bruker ikke en 
annen målestokk på oss selv enn på andre
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hvor utrustet, begavet og sterke led-
erne er, men ut i fra i hvor stor grad 
folk blir utrustet til å fungere for 
Gud13. Folk er ikke i menigheten 
for å realisere pastorens visjon, men 
lederskapet er satt der for at folk 
sammen skal fungere i sitt kall for 
å realisere det Gud vil. Det blir 
omvendt fokus, og det preger hele 
livet i en sunn menighet. 
 Resultatet er at folk blir trygge 
i Gud og hva Gud har satt dem til å 
fungere i, og vi ser et mangfold av 
mennesker som fungerer sammen. 
Utrustende lederskap fører til to 
ting. Enten blir de som leder overflø-
dig, slik at de kan reise til nye steder 
for å starte et nytt arbeid. Eller de 
sender ut ledere som har vokst fram 
i menigheten til å starte nytt arbeid 
eller ta på seg ansvar andre steder. 

4. Ledere kalles av Gud og aner-
kjennes av mennesker
Et kjennetegn på bibelsk lederskap 
er at embetsveldet er borte. Leg 
– lærd tenkningen, der en autorisert 
elite har spesiell myndighet og ret-
tigheter på bakgrunn av utdanning 

og titler, har ingen ting med bibelsk 
lederskap å gjøre. 
Menigheten er Jesu legeme der 
Kristus er hodet14. Det innebærer 
et dynamisk fellesskap mellom Gud 
og mennesker i utvelgelsen av lede-
re. Ledere blir kalt av Gud15. Ut 
fra det kallet, begynner en å tjene 
blant mennesker uten å tenke på 
titler eller posisjon. På den måten vil 
en vinne seg tillit og anerkjennelse 
blant folk. Tjenestegavene, og særlig 
apostlene, har en evne til å se hva 
som er folks kall og utrustning (Jfr. 
Punkt 3). De vil sette navn på det 
de ser i folk, og de som er rundt, vil 
gjenkjenne det og ta imot dem. Den 
grunnleggende kvalifikasjonen for 
eldste er den karakteren16 de har, 
ikke utdanningen eller de personlige 

egenskapene. Alt dette innebærer at 
ledere primært utvikles blant folk. 
Da vil apostlenes anerkjennelse og 
den tjeneste ledere settes til, finne en 
gjenklang hos folk. Uten folks tillit 
og positive respons, vil det ikke føre 
til noe positivt. 
 Utdanning er selvfølgelig posi-
tivt og ønskelig, men kan ikke erstat-
te karakter. Men forskning viser at 
teologisk utdanning blant ledere i 
menigheter ikke øker menighetens 
kvalitet17. Tvert i mot synes det som 
om det kan være negativt.   

5. En står ansvarlig overfor andre  
i reelle forhold
Bibelsk lederskap tar høyde for at 
vi som mennesker er skrøpelig, og 
kan falle i synd og misbruke vår stil-

et kjennetegn på et nytestamentlig lederskap er 
at en fungerer sammen. isolasjon, individualisme 
og "bedreviten" er opphevet, og lederne fungerer 
sammen og modellerer på den måten et eksem-
pel for alle andre i menigheten
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ling uansett funksjon og utrustning. 
Paulus sin beskrivelse av konfron-
tasjonen av Peter i Galaterbrevet 
kapittel 2, viser hvordan de som 
apostler hadde reelle forhold og tok 
opp saker. Apostelmøtet i Jerusalem, 
beskrevet i Apostlenes gjerninger 
kapittel 15, viser også en side av 
dette. Vi bruker ikke en annen måle-
stokk på lederne enn på andre. 
Derfor må de også være underord-
net andre på en måte som gjør at 
det er et reelt tilsyn i livet (dette 
gjelder selvfølgelig også apostler og 
profeter). Alle ledere i Guds rike 
må kunne sette navn på den de står 
ansvarlig overfor.

6. De har fokus på de fortapte
Bibelsk lederskap er apostolisk, 
dvs. at de er utsendt av Kristus for 
å fungere i forsoningens tjeneste; 
å forsone mennesker med Jesus. 
Det overordnede målet i alt som 
skjer er at mennesker får møte til-
givelse og nytt liv i Jesus Kristus. 
Oppmerksomheten blir ikke gitt til 
områder som tar oppmerksomheten 
bort fra oppdraget fra Jesus. (For 
eksempel spekulasjoner om endetid, 
politiske spørsmål, indre helbredel-
se, syner og drømmer). Der apost-
ler opererer, er alltid budskapet om 
Guds rike i fokus. Paulus` brever 
viser tydelig hvordan han hele tiden 
måtte hjelpe folk til å fokusere på 
hensikten med livet18. 

Bibelen er troverdig om  
lederskap
Lederskap basert på Bibelens under-
visning er ikke en forsikring mot det 
presset og de konfliktene som opp-
står mellom folk eller i et lederskap. 
Bibelen forteller veldig åpent om at 
det skjer og at det er en kalkulert 

risiko. Forskjellen ligger primært i 
hvorfor konflikter oppstår og hvor-
dan ting håndteres i slike tilfeller. 
Demokratiet tar den forutsetningen 
at det må være partier i menigheten 
for at det skal fungere. Det gir rom 
for holdninger og prosesser som 
ikke er forenelig med bibelsk kris-
tenliv. Beslutningsprosessen baseres 
på menneskelig argumentasjon og 
meninger, og det vil alltid være et 
visst nivå av konflikter og spenning. 
Dette gir rom for det naturlige men-
neskes ambisjoner og selviskhet.
Der en tror på den ene sterke pasto-
ren som ledermodell, gir en så mye 
makt og forventninger til en person, 
at det skaper et umenneskelig press. 
I tillegg blir det lett ensretting og lite 
mangfold med en mann på toppen. 
Ofte er det heller ikke strukturer for 
tilsyn og hjelp når noen går feil eller 
misbruker sin stilling.  
 
Skal en ta Bibelen på alvor, så skal 
menigheten bli den modne mann 
med hele Kristi fylde. Det innebærer 
at lederskapet må være apostolisk. 
Et lederskap som uttrykker et mang-
fold og myndiggjør vanlige folk til 
tjeneste, får forskjellige folk til å 
fungere sammen i ekte mangfold 
og harmoni, og knytter mennesker 
til Jesus. Resultatet blir trygge og 
frimodige mennesker som trives i 
menigheten fordi de fungerer i det 
de er best til. Da vil vanlige krist-
ne være effektive medarbeidere for 
å bringe Guds rike ut til verdens 
ende. 

Det er på tide at vi kristne er modig 
og tydelig i et lederskap som både 
tåler målestokken i Guds ord og kan 
frigjøre folk til å se misjonsbefalin-
gen oppfylt. 

1  Matt.16,24-26, Mark.8,3435
2  Joh.13,1-17, Matt.20,20-28
3  1 Kor.4,1-13 + 9,18, 2 Kor.11,7
4  Rom.1,1 Tit.1,1
5  Fil.2,5-9, Joh.13,1-17
6  Luk.10,1
7  Ap.gj.2,14
8  Ap.gj.13,1-3
9  Tit.1,5, Ap.gj.14,23
10  1 Kor.12,13
11  Ef.2,14-16
12  Jer.31,31-33
13  Ef.4,11-13
14  Ef.1,22-23, 1 Kor.12,27
15  Gal.1,1, 1 Pet.4,10
16  1 Tim.3,1-7, Tit.1,5-9
17  Christian Schwarz. Naturlig kirke  

 vekst. K-vekst 1998, side 23
18  2 Kor.11,2-3, 2 Tim.2,8

 
resultatet blir trygge og frimodige mennesker som trives 
i menigheten fordi de fungerer i det de er best til. da vil 
vanlige kristne være effektive medarbeidere for å bringe 
guds rike ut til verdens ende

NavN

Terje Dahle

epost
tedahle@onl ine.no
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Wolfgang Simsons bestselger 
”Hjem som forandrer verden” 
har blitt en inspirasjon for 
kristne i mange land. Han 
skriver lite om lederskap i 
boka. Grunnen til det, er at 
han følte at tida ikke var inne 
for det da. 

Nå har han imidlertid nett-
opp fullført en ny bok som 
i stor grad handler om 

lederskap. Arbeidstittelen på boka 
er ”Apostolisk arkitektur og profe-
tisk intelligens”. – Mange menighe-
ter er underledet og overkontrollert, 
sier Wolfgang, som i høyeste grad 
tror på lederskap.

- Guds menighet er en familie, ikke 
en bedrift, derfor kan ikke bedrifts-
lederskap brukes i menigheten. Det 
blir som å putte Mac-system i en 
PC, sier han. - I Guds rike er det 
familieverdier som gjelder. Derfor 
må en være en åndelig far for å 
kunne lede menighet. Bibelen bru-
ker betegnelsene barn, unge og fedre 
for å beskrive ulike nivåer av ånde-
lig modenhet. Fedrene har et dypere 
kjenneskap til Gud, forklarer han, 
og ser for seg at foreldrene deler ut 
gaver, barna tar imot og de unge 
pakker dem opp. Simson er opptatt 
av at ledere må utruste neste gene-
rasjon til tjeneste og mener lederes 

Apostolisk arkitektur og 
profetisk intelligens 

funksjon må basere seg på åndelig 
modenhet og nådeutrustning. Den 
åndelige modenheten viser seg i 
måten en lever på. 

Flat lederstruktur 
Wolfgang tror på autoritet, men ikke 
hierarki. Han bruker et eksempel fra 
Det gamle testamente: Moses sin 
svigerfar, som var en hedensk prest, 
foreslo et hierarkisk ledersystem 
for israelsfolket, der ledernes opp-
gave var å dømme. Han mener at 
dette ikke fungerte og at Guds løs-
ning var et mye flatere system: 70 
ledere, fylt med Den Hellige Ånd. 
- I Det nye testamente finner vi 
en enda flatere lederstruktur, hev-
der han og fortsetter: - Når Bibelen 
for eksempel sier at Gud satte først 
noen til apostler og deretter profeter, 
handler det ikke om rang, men om 
rekkefølgen på arbeidet de utfører 
– hvem som er først på plassen. 
Apostler er ikke generaler!

Ørkenvandring, karantene og 
avvenning 
Wolfgang og kona hans, Mercy, som 
selv har vært gjennom en ”dødspro-
sess” de siste åra, er veldig opptatt 

av at ledere skal 
gå gjennom ”ørkenvandringer” der 
Gud får virke fram ydmykhet og 
avhengighet av Hans nåde. – Faren 
er at man tror man er klar før man 
er det. Vi må vite at vi har opp-
levd tap, død og blitt brutt, sier 
Wolfgang. For å bli i stand til å lede 
nytestamentlige menigheter, holder 
det ikke å komme ut av tradisjonell 
møtevirksomhet. Det gamle syste-
met må ut av oss. Vi må i ”karan-
tene” og gå gjennom en skikkelig 
”detox” – en avvenning, som ofte tar 

i guds rike er det familieverdier som gjelder. 
derfor må en være en åndelig far for å kunne lede 
menighet
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lang tid, mener han. – Når Gud har 
fått behandle oss, vil vi ikke lenger 
forlange og befale, men lede med 
ydmykhet, sier han. Får en 
autoritet ut fra posisjon og ikke 
måten en lever og tjener på, blir det 
feil. Vi må lede gjennom innflytelse, 
ikke ved å kreve. 

Spisebord og stadion
Simson tror at husmenigheter kom-
mer til å spre seg som virus i Norge. 
Han ser for seg tusener av husfelles-
skap der spisebordet har en sentral 
plass, men han ser også for seg store 
regionale Jesus-feiringer på stadio-
ner og i store haller. – I framtida 
vil det vokse fram mange regionale 
nettverk med vennskapelige for-
hold til andre nettverk, sier han, og 
beskriver hvordan apostler, profeter 
og andre tjenestegaver vil dra fra hus 
til hus og utruste husmenighetene. 
I vennskapsnettverkene vil apost-
ler og eldste komme sammen for å 
legge planer og løse problemer. Etter 
hvert vil slike råd få stor innflytelse i 
samfunnet, tror Simson. Lederne vil 
også ha en oppgave i å "merke sorte 
får", utøve menighetstukt og advare 
mot falske apostler og profeter, slik 
at alt blir prega av sunnhet, hellig-
het og gudsfrykt. Han understreker 
viktigheten av god kommunikasjon 
og informasjonsflyt mellom husme-
nighetene og de ulike nettverkene, 

og tror internett vil være et godt og 
viktig hjelpemiddel. – De 5-foldige 
tjenestegavene er livsnødvendige 
for å få fram den apostoliske og pro-
fetiske reformasjonen, sier han.  

Gud vil ha team
Vel vitende om at mange er på jakt 
etter metoder og organisasjonsmo-
deller, presiserer Wolfgang at det 
kun er Den Hellige Ånd som kan 
få fram det Gud vil og at det ikke 
fins noen menneskelige alternativ. 
- En av grunnene til at menigheter 
adopterer verdens lederstrukturer er 
at de ikke stoler på hverandre, men 
det er umulig å få fram et bibelsk 
lederskap uten at vi stoler på Gud 
og hverandre. Hvis vi ikke stoler på 
hverandre, hvorfor kutter vi ikke 
likegodt ut, spør han på sin provo-
serende måte. Skal vi få dette til å 
fungere, er vi nødt til å stole på Gud, 
respektere hverandres ulikheter, og 
ta et oppgjør med frykten, mener 
han, og presiserer at det er ubibelsk 
at én person leder en menighet. - 
Gud vil ha team, der alle har sin spe-
sifikke oppgave, er ansvarlig over-
for hverandre og komplementerer 
hverandre, sier han. Simson hevder 
at 85 prosent av menighetsledere 
ikke vet hva slags kall og utrustning 
de har. - Det er tragisk! Gud vil at 
vi skal vite hva vi skal gjøre, hvem 
vi skal jobbe sammen med, hvor vi 
skal jobbe og når vi skal gjøre hva, 
utfordrer han og legger til at selv om 
vi samarbeider med andre nettverk, 
er det også viktig at vi respekterer 
hverandres ”hager” og ikke bygger 
på andres ”tomter”. 

NavN

Knut Gudergod
Osland

	 iNterNettside
www.gudergod.no

10 
bibelvers om 
lederskap
den av dere som vil være leder, må være 
de andre sin tjener1. 

ikke vær sjefete med de folka du har 
omsorg for, men vær et eksempel for 
dem2. 

når folk ikke godtar guddommelig ledel-
se, går de vill3. 

jobb hardt, så blir du en leder. vær lat, så 
blir du en slave4. 

det er bedre å ha sjølkontroll enn å kon-
trollere en hel hær5. 

dersom han ikke klarer å lede sitt eget 
hus, hvordan kan han da ha omsorg for 
guds menighet6. 

en by uten kloke ledere ender i ruin, en 
by med mange vise ledere er trygg7. 

uten gode råd går alt feil. det krever 
grundig planlegging for at ting skal gå 
bra8. 

kan vel en blind lede en blind? vil da 
ikke begge falle i grøften�?

når det er moralsk råte i et land, velter 
regjeringen lett. men med kloke og 
kunnskapsrike ledere, er det stabilitet10.

1  markus 10,43 (nye levende Bibelen)

2  1. Peter 5,3 (Contemporary english version)

3  ordspråkene 29,18 (new living translation)

4  ordspråkene 12,24 (new living translation)

5  ordspråkene 16,32 (living Bible) 

6  1. timoteus 3,5 (2005)

7  ordspråkene 11,14 (Contemporary Bible)

8  ordspråkene 15,22 (Contemporary Bible)

9  lukas 6, 39 (1985)

10 ordspråkene 28,2 (new living translation)
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Gud har gjeve Kristus makt 
over alle ting. Han som har 
fått all makt i himmel og på 
jord er også leiar for forsam-
linga. Forsamlinga er krop-
pen, Han er hovudet. Kristus 
er heilt og fullt tilstades og 
fyller alt i alle, - i himmelen 
og på jorda.1 Alle som trur på 
Jesus Kristus tilhøyrer Guds 
store familie, den universelle 
forsamlinga.2

Vi er alle lemmar på den same 
kroppen, og har fått den 
same Anden. Vi er alle kalla 

til eitt håp. For oss finst det berre éin 
Herre, éi tru og éin dåp. Gud er Far 
til oss alle, står over oss alle, verker 
gjennom oss alle og bur i oss alle.3
 Forsamlinga er Guds familie der 
vi tener kvarandre i samsvar med 
den nådegåva vi har fått.4 Alle har 
fått noko å tena med. Alle har fått eit 
mål av nåde.5 Nokre tenestegåver 
er gjevne til heile kroppen, - ikkje 
berre ei lokal forsamling.6 Alle treng 
vi kvarandre og høyrer til den same 
kroppen. Difor må vi ikkje tru at dei 
som har synlige tenester er viktigare 
enn dei som er meir usynlige. 7 Dei 
mange ulike kroppsdelane er alle 
verdifulle og har sin eigen spesielle 
funksjon. Saman er vi i Kristus ein 
felles kropp, jamvel om vi er mange. 
Dei ulike kroppsdelane er til for å 
hjelpa kvarandre.8 Kvar og ein av 
oss skal ein gong gjera rekneskap 
for Gud om korleis vi har brukt og 
utvikla evnene og nådegåvene våre 
i teneste for andre.9
 
Kristus har tilmålt kvar einskild 
av oss nåde og evner til å utfø-
ra visse oppgåver.10 Han gav oss 
apostlar som er utsendingar. Dei 
legg grunnvollen for nye for-

samlingar. Han gav oss profetar som 
har evne til å bera fram bodskap 
frå Gud. Han gav oss evangelistar 
som spreier godt nytt. Han gav oss 
hyrdingar og lærarar med evne til å 
ha tilsyn med folk og visa dei korleis 
dei kan leva eit sunt liv.11

 
Desse tenestegåvene, som er gjeve til 
Guds folk, er menneske med ansvar 
og gåve til å utrusta dei kristne til å 
tena Kristus og byggja opp kroppen 
hans ,som er forsamlinga. Målet er 
at vi skal vera samstemte i trua på 
Guds Son og i kjennskapen til han, 
og verta det mogne mennesket som 
har nådd sin fulle vokster og har 
heile Kristi fylde.12

Samarbeid - lagarbeid 
Gjennom Ordet, Anden og tenarane 
sine, vert heile kroppen, forsamlinga 
av dei heilage, sett saman og halden 
i hop. Når alle fullfører si teneste, 
etter den oppgåve kvar einskild lem 
har fått tilmålt, veks heile kroppen 
og vert bygd opp som ein heilskap 
og einskap der alle elskar kvaran-
dre.13 
 Først sette Gud nokre til å vera 
apostlar.14 Dei arbeidde saman i 
apostoliske arbeidslag frå første dag 
og gjennom heile Det nye testa-
mente. Forsamlinga vart til ved eit 
apostolisk arbeidslag på pinsedag 
då Peter saman med dei elleve andre 
apostlane stod fram og forkynte 
Guds ord.15

Leiarskap i Guds forsamling

forsamlinga er guds familie der vi tener 
kvarandre i samsvar med den nådegåva vi  
har fått.  Alle har fått noko å tena med.  
Alle har fått eit mål av nåde  
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I Antiokia var det ei forsamling som 
var starta av kristne som hadde flyk-
ta dit etter at dei hadde vorte for-
følgde i Jerusalem. Der vart Paulus 
og Barnabas, som var mellom pro-
fetane og lærarane som leia flok-
ken, frigjort frå lokalt ansvar til eit 
apostolisk arbeid.16 Gjennom heile 
Apostelgjerningane finn vi dette 
apostoliske arbeidet og dei nye for-
samlingane skildra.  
 Det apostoliske arbeidet hadde 
med grunnlegging, styrking og til-
syn av forsamlingar å gjera.17 Alle 
breva til Paulus vitnar om at han 
heldt fram med sitt apostoliske til-
syn ved undervisning av dei flok-
kane han og medarbeidarane hans 
hadde vore med å starta. Alle for-
samlingane var lokale uttrykk for 
Guds rike. Ein flokk eldste hadde til-
syn med forsamlingen på kvar stad, 
og desse arbeidde under apostolisk 
tilsyn og rettleiing. Heimane var det 
naturlege utgangspunktet for livet i 
forsamlingane.18

 Det er innebygd ein autoritet 
eller tyngd i alle nådegåver og all 
teneste som er salva av Den Heilage 
Ande. Alle kristne har eit mål av 
autoritet eller tyngd i det dei gjer 
eller seier, når dei er leia av Anden 
og difor representerer Gud. I tillegg 
til gåver og funksjonar har Gud 
gjeve leiarane i forsamlinga eit til-
synsansvar.
 Dette tilsynsansvaret er delt ut 
etter det mål som Gud sjølv har sett 
for folk.19 Apostelen Paulus talar om 
den fullmakt eller autoritet Herren 
har gjeve han til å byggja opp forsam-
linga i Korint og styrkja trua deira.20 
Han gjer også uttrykk for at denne 
autoriteten har klare grenser som 
han ikkje vil gå ut over. Apostelen 
Peter skriv som ein medeldste til dei 
eldste i forsamlingane, og seier at dei 
ikkje må gjera seg til herskarar over 
den forsamlinga dei har fått ansvar 
for, men heller vera eit føredøme for 
dei.21 Han seier dei skal vera hyrdin-
gar for Guds flokk som er hjå dei, og 
som dei har fått eit tilsynsansvar for. 
Apostelen som skriv Hebrearbrevet, 
seier at dei kristne må hugsa på leia-

rane sine, dei som gav dei Guds ord. 
Vi skal tenkja på korleis dei levde 
og døydde, og ta livet og trua deira 
til føredøme og ideal for oss sjølv.22 
Likeeins seier han at vi skal vera 
lydige mot leiarane og retta oss etter 
dei. Vi skal med andre ord høyra på 
leiarane og gjera som dei seier. Dei 
har fått til oppgåve å ta hand om oss 
og skal gjera rekneskap for korleis 

dei har utført tilsynstenesta si. Vi vil 
alle vinna på at dei kan gjera tenesta 
si med glede og ikkje som ei tung 
bør fordi vi gjer det vanskeleg for 
dei.23

 Eldstetenesta har sitt opphav i 
Guds paktsfolk i Det gamle testa-
mentet. Israel var eit patriarkalsk 
samfunn der kvar mann var leiar 
for familien sin samstundes som 
alle høyrde saman i større slektsfel-
lesskap. Moses hadde 70 nasjonale 
eldste som hjelpte han å leia Guds 

folk. Vi finn desse 70 eldste omtala 
mange stader.24 Vi finn at Herren sa 
til Moses at han skulle kalla saman 
sytti av dei eldste i Israel, dei som 
han visste var styresmenn og til-
synsmenn i folket. Vi kan finna eld-
ste for slekter, stammar, byar og 
nasjonen. Dei var alle styresmenn og 
tilsynsmenn, men med ulike mål av 
styre og tilsyn.

I Det gamle testamente verker det 
som om ordet eldste var å forstå 
bokstaveleg som gammal i motset-
nad til ung. I Det nye testamente er 
eldste - presbyteros – meir brukt i 
tydinga eldre - mogen, røynd - ein 
med meir røynsle. Det er med andre 
ord relativt og krava til ein eldste 
står i forhold til flokken han skal leia. 
Men han må vera ein mann som har 
tillit hjå folket. Han må vera kalla og 
utrusta av Anden og vera innsett av 
apostlar eller deira medarbeidarar.25 

lærarane grunnfester folk i apostolisk lære. det 
gjer dei mellom anna ved å læra folk å ta til seg 
næring av guds ord i Bibelen, så dei sjølve kan 
dømma om kva som er rett eller gale



Styre LeIAr 
M O D e L L A r 
A N A r K I 
ArIStOKrAtI 
H I e r A r K I 
 B i B e lsk  
le iarskap 
FOrSAMLING 
O L I G A r K I  
O r G A N - 
I S A S j O N 
MeNIGHet 
 

FOLK 3 - 2006 33

  
B

iB
e

ls
k

 l
e

ia
r

sk
a

p

Ein leiar i det kristne fellesskapet er 
ikkje sjølvutnemnd.
 Leiarane i Guds forsamling må 
vera modne, stø og røynde, og må ha 
fått eit mål av tilsynsansvar frå Gud. 
Dei treng å vera åndelege folk som 
står i rett forhold til Gud, det apos-
toliske arbeidslaget, sine medeldste, 
diakonane og folk i forsamlinga. 
Leiarskapskvalifikasjonane i Det 
nye testamente er mellom anna det 
å vera trufast, tilgjengeleg, dugeleg, 
underordna, lærevillig, ha integritet 
- vera heil i si ferd, ha ordna familie-
liv og sjølvkontroll, vera dugeleg til 
å læra frå seg og sterk i si ånd.26

 Eldstegjerninga er i Det nye tes-
tamente skildra med mange ord og 
nemningar som fokuserer på gjer-
ninga deira. Det er ikkje eit embete 
eller ei stilling som vert understrekt 
i dei bibelske orda, men ein funk-

sjon, ei teneste. Difor seier apostelen 
Paulus at vi skal halda dei høgt i ære 
på grunn av det arbeidet dei gjer og 
ikkje på grunn av den tittelen dei 
har fått.27 Eg har funne 5 ord som 
skildra eldstegjerninga i dei nytesta-
mentlege forsamlingane. Desse orda 
skildrar døme på ulik utrusting og 
nåde i leiartenesta. Orda er aldri 
brukt som tittel, men som nemnin-
gar som skildrar korleis dei tener og 
fungerer i dei kristne fellesskapa.

1. Å vera hyrding
2. Å vera lærar
3. Å vera forstandar
4. Å vera tilsynsmann
5. Å vera leiar

Å vera hyrding28

Dette handlar rett og slett om å 
passa på at alle har det bra og lever 

leiarane i dei kristne forsamlingane i nytesta-
mentleg tid formidla visjon, skapte tru, motiverte, 
gjekk føre og viste veg, og hjelpte folk til sam-
handling. dei hadde med andre ord nåde frå gud 
til å skapa eit vokstermiljø som stadig vann nye 
venner

tett med Gud. Gode hyrdingar 
byggjer tillit og trygge forhold så 
folk kan veksa og utvikla seg sunt. 
Hyrdingane vernar og vaktar flok-
ken mot ytre fiendar og beisk sur-
deig på innsida. Ei av deira hovud-
oppgåver er å føda lamma og gjæta 
sauene. Forbønn, omsorg, rettleiing, 
trening, opplæring er andre ord på 
det dei gjer.

Å vera lærar29

Lærarane grunnfester folk i aposto-
lisk lære. Det gjer dei mellom anna 
ved å læra folk å ta til seg næring 
av Guds ord i Bibelen, så dei sjølve 
kan dømma om kva som er rett eller 
gale. Dei rettleier folk i å leva eit 
sunt liv etter den sunne læra, og dei 
trener og set mot i folk. Dei må også 
kunna visa at dei som talar imot tek 
feil, difor må dei vera sterke i Anden 
og kjenna Skriftene.

Å vera forstandar30

Dei som er gode forstandarar hjel-
per folk til å finna plassen sin og 
fungera saman med andre. Dei er 
gode førebilete o g gjer folk dugeleg 
til teneste, dei utrustar og trenar folk 
til å ta ansvar og hjelpa dei veike. 
Planlegging, mål og strategi er også 
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område kor forstandarane har sær-
skild styrke og nåde frå Gud til å 
hjelpa Guds folk vidare.

Å vera tilsynsmann31

Tilsynsmenn har tilsyn med og vakar 
over heile flokken dei har fått ansvar 
for. Dei passar på at det åndelege 
velvære i heile flokken er i god 
utvikling. Dei har særskild tilsyn 
med alle som tener i ulike funksjo-
nar og på ulike ansvarsområde. Det 
er deira ansvar å avsløra dei som 
vil øydeleggja flokken. Særleg har 
dei ei oppgåve i å avsløra dei som 
vil lokka folk til seg sjølv og skapa 
”særflokkar”.

Å vera leiar32

Når eg har sett på korleis dette ordet 
er brukt i Det nye testamente, har 
eg kome til at leiarane i dei kristne 
forsamlingane i nytestamentleg tid 
formidla visjon, skapte tru, motiver-
te, gjekk føre og viste veg, og hjelpte 
folk til samhandling. Dei hadde med 
andre ord nåde frå Gud til å skapa 
eit vokstermiljø som stadig vann 
nye venner.

Alle kristne kan vera med og 
leia kvarandre
Når vi ser på dei mange ”kvaran-
dre-formaningane” i Det nye testa-
mente, forstår vi at alle kristne har 
ansvar for kvarandre i det kristne 
livet. Alt det eg har sagt ovanføre 
om dei fem sidene ved eldstetenesta 
er noko som til ein viss grad gjeld 
alle kristne. Vi skal alle ha omsut for 
kvarandre,33 rettleia og læra kvaran-
dre34 og setja mot i kvarandre.35 Vi 
er alle knytt saman som lemmer på 
ein kropp og er gjensidig avhengige 
av kvarandre. Vi kan alle høyra frå 
Gud direkte, gjennom Bibelen, gjen-
nom andre menneske og også gjen-
nom leiarane våre. 

Fordi Jesus er Apostelen, Profeten, 
Evangelisten, Hyrdingen og Læraren 
i absolutt forstand, kan alle kristne 
ha del i desse ulike sidene av Jesus 
i varierande grad. Om vi let oss 
utrusta av desse tenestegåvene vil 

vi alle vera apostoliske, profetiske 
og evangelistiske kristne som har 
tilsyn med kvarandre og rettleiar 
kvarandre.

Alle leiarar, utan omsyn til teneste-
gåve eller tilsynsansvar, er først og 
fremst ein sau i flokken, - ein vanleg 
bror i Guds familie. Vi er alle først 
og fremst kristne søsken og venner. 
Det er berre Jesus som er Leiaren vår 
i absolutt forstand. Alle andre men-
neske med leiarskapsgåve og ansvar 
står i dette vekselvise dobbeltfor-
holdet. Ingen, som ikkje først er ein 
bror eller venn i møte med andre, 
kan vera ein leiar mellom Guds folk. 
Rettleiinga skjer i forlenginga av 
brorskap og ekte vennskap, som alt 
eksisterer. I eit slikt klima høyrer vi 
på kvarandre og leiarane våre. 
 I eit kristent fellesskap kjenner 
vi kvarandre og leiarane djupt nok 
til å sjå visdomen, styrken og gåvene 
levd ut i eit jordnært kvardagsliv. 
Vi har tillit til leiarane våre fordi 
dei er venner som vi veit vil oss vel 
og som vi ser har kome lenger på 
visse område i si kristne vandring. 
Vi kjenner dei og veit at dei er laga 
av kjøt og blod, og møter dei same 
utfordringane i livet som vi gjer. 
Difor kan vi læra av kvarandre og 
hjelpa kvarandre i livet med Gud i 
kvardagen. 

1  Efesarane 1,22-23
2  Efesarane 2,14-22
3  Efesarane 4,4-6
4  1. Peter 4,10-11
5  Romarane 12,6; Efesarane 4,7
6  Efesarane 4,11-12
7  1. Korintar 12,18-27
8  Romarane 12,4-5
9  Matteus 25,14-30; Romarane 14,12
10  Efesarane 4,7
11  Efesarane 4,11
12  Efesarane 4,12-13
13  Efesarane 4,16
14  1. Korint 12,28
15  Apostelgjerningane 1,14,37,41-47
16  Apostelgjerningane 13,1-4; 14,26-27
17  Apostelgjerningane 14,21-28; 15,36+40- 

 41; 20,1-2+17-36
18  Apostelgjerningane 2,46; 16,15,32-34;  

 20,20+28
19  2.Korintar 10,13
20  2.Korintar 10,8
21  1 Peter 5,1-4
22  Hebrearane 13,7
23  Hebrearane 13,17
24  2 Mosebok 24,1,9; 11,16+24-25
25  Apostelgjerningane 14,23; 20,28;  

 Titus 1,5-9
26  1 Timoteus 3,1-7; Titus 1,5-9
27  1 Tessalonikarane 5,12-13
28  Efesarane 4,11; Apostelgjerningane   

 20,28; 2 Peter 5,2-4; Johannes 10,1-15;  
 Esekiel 34

29  Romarane 12,7; Efesarane 4,11; Titus  
 2,5,9; 1 Timoteus 5,17

30  Romarane 12,8; 1 Tessalonikarane   
 5,12-13; 1 Timoteus 5,17

31  Apostelgjerningane 20,28-32;   
 Filipparane 1,1; 1 Timoteus 3,1-7;  
 Titus 1,5-9

32  Apostelgjerningane 15,22;  
 Hebrearane 13,7,17,24

33  1 Korintar 12,25
34  Romarane 12,14; Kolossarane 3,16
35  1 Tessalonikarane 5,12;  

 Hebrearane 3,13
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I Guds ord finner vi ofte 
beskrevet menneskers for-
hold til hverandre. Vi er som 
lemmer på et legeme, avhen-
gige av hverandre og i stadig 
berøring med hverandre. Alle 
er vi kalt til å være Jesu etter-
følgere og til å holde alt han 
har befalt oss. 

For å stadig kunne vokse i dette, 
er det godt å ha søsken rundt 
seg som har kommet lengre i 

denne prosessen enn det man selv 
har, noen som er forbilder og veile-
dere i det å leve det kristne livet. I et 
sunt menighetsarbeid vil det finnes 
et mangfold av mennesker, både nye 
kristne og erfarne kristne. Bibelen 
snakker ofte om mennesker som er 
på ulike stadier i sin vandring med 
Gud. 

Åpne hjem
Jeg var 12 år da jeg tok imot Jesus og 
lot meg døpe. Det samme året var 
jeg endelig gammel nok til å være 
med i ungdomsgjengen i Kristent 
Fellesskap - Skien. Det var et godt 
miljø å være i. Den siste tida har 
jeg tenkt tilbake på hva det var som 
gjorde at jeg trivdes så godt. Jeg 
hadde mange gode og nære venner 
og vi hang sammen flere ganger i 
uka. Men vi hadde også gode ledere 
som involverte seg i våre liv og som 
var oppriktig interessert i oss unge. 
Det skapte et trygt miljø der det var 
lett å vokse med Gud. 

Noe av det som har gjort mest inn-
trykk, er hvordan lederne våre åpna 
sine hjem og tok seg tid til oss. Det vi 
ble møtt med når vi kom på besøk, 
var smilende ansikter og varme hjer-
ter der mat og fellesskap stod sen-

Åndelige foreldre 

tralt. Stundene våre sammen var 
prega av mye humor, latter og lett 
stemning. Vi snakka om livet, om 
det vi unge var opptatt av. Vi ba 
sammen, delte ofte Guds ord med 
hverandre og ble hjulpet til å la 
Bibelen få styre våre liv. Like mye 
som vi lytta til våre ledere og deres 
undervisning og veiledning, ble våre 
tanker og meninger tatt på alvor. Det 
var en dialog imellom oss der vi fikk 
dele det vi hadde på hjertet, og dette 
hjalp oss til å vokse.

For oss som ungdommer var leder-
ne våre forbilder, ikke bare i ord, 
men like mye i praktisk kristenliv. 
De slapp oss inn i sine travle hverda-

ger der hus, jobb og familieliv også 
krevde mye av dem. Vårt forhold til 
dem var avslappa og jordnært og vi 
visste hvor vi kunne ta turen hvis 
det var noe vi ønska å snakke om. 
Tilliten mellom oss ga våre ledere 
en naturlig åpning for å veilede oss i 
våre personlige liv med Gud.
Jeg takker Gud for lederne mine fra 
denne tida og nyter godt i dag av 
deres investeringer i mitt liv.

Involvering
Det å være åndelige foreldre handler 
ikke om ta på seg ansvar for folks liv 
fordi man blir bedt om det. Det drei-
er seg om en livsstil der man aktivt 
og naturlig involverer seg i mennes-

det dreier seg om en livsstil der 
man aktivt og naturlig involverer 
seg i mennesker
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ker fordi man bryr seg om dem. Et 
av de tydeligste kjennetegna på det 
å være en åndelig person, er at man 
har lært å ikke leve for seg sjøl og 
sitt eget beste, men for andre men-
nesker1. En nidkjærhet og et hjerte 
for sine søsken vokser fram og man 
blir opptatt av hvordan folk rundt 
en kan lære Gud bedre å kjenne. Ut 
fra dette ønsker en åndelig far eller 
mor å være en ressurs som bringer 
oppmuntring, rettledning, hjelp og 
trøst til sine søsken som kan befinne 
seg i ganske så ulike livssituasjoner 
og på forskjellige modningsnivå i 
sitt forhold til Gud2. 

Gud ønsker å fri oss fra sjølopptatt-
het og flytte fokuset fra oss sjøl og 
over på våre søsken. På den måten 
kan vi være en faktor til vekst i men-
neskers liv der de reelt opplever å 
bli hjulpet framover i det å leve det 
kristne livet.

Paulus beskriver Timoteus i brevet 
til Filipperne kapittel 2, og sier det 
slik: ”Jeg har ingen som Timoteus, 
ingen som så oppriktig har omsorg 
for dere. Alle de andre er opptatt av 
sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak.”
 Paulus hadde sørga for å lære 
Timoteus, sin sønn i troen3, viktig 
lærdom. Det handla nemlig ikke 
om hva han kunne få ut av livet 
for sin egen del. Han hadde lært å 
ha oppriktig interesse for sin ånde-
lige familie overalt der han kom4. 
Hjertet hans var fylt av iver etter at 
menighetene skulle lære Gud bedre 
å kjenne.

Eksempelets makt
Hvordan vokste Timoteus sin 
omsorg for menighetene fram? Han 
hadde brukt tid med sin læremes-
ter. Paulus var et forbilde for ham 
i hvordan han møtte folk og i hvor-
dan han involverte seg i menneskers 

liv. Han var nidkjær på Kristi vegne 
i det å hjelpe menighetene til å leve 
rett og holde sunn åndelig kurs.  I 
1. Korinterbrev, kapittel 4, vers 16, 
sier Paulus: ”Ha meg som forbilde” 
og han var bevisst sin rolle. Derfor 
var det naturlig for Timoteus å gå 
i ”sin fars” fotspor. Han hadde blitt 
fostra godt opp og derfor var det en 
sjølsagt ting for ham å igjen fostre 
opp andre. Mange av dem Paulus 
jobba sammen med, fikk bli med 
ham på noen av reisene hans. Det 
eksempelet han viste dem, gjorde 
at hans medarbeidere sjøl vokste til 
modenhet og ble sterke forbilder der 
de tjente.
 Åndelige foreldre lever sine liv 
på en måte som sprer en lyst hos 
andre til å likne dem og til å bruke 
tid sammen med dem. Det er viktig 
å ha folk iblant oss som er forbilder 
i det å leve et sterkt kristenliv, som 
tenner sine søskens hjerter i brann. 

gud  vil  ikke at noen av oss  skal forbli barn i 
troen. Han vil at vi skal utvikle oss. det naturlige 
for kristne, er å  vokse  opp  og ta ansvar som 
åndelige fedre og mødre
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Hvordan vokste 
timoteus sin omsorg 
for menighetene 
fram? Han hadde 
brukt tid med sin 
læremester

Ved Guds nåde har de lært seg 
å takle utfordringer i livet på rett 
måte, fordi de sjøl har gått gjennom 
prøvelser. De berører menneskers 
liv med visdom og åndelig erfaring 
som gir retning og hjelp.

Åndelig klarsyn
Som kristne møter vi på utfordringer 
i å skulle leve ut Guds prinsipper i et 
samfunn som blir mer og mer frem-
med for Bibelens tankegang. Faren 
for å bli prega av verdens verdier og 
livsførsel er stor. Menneskenaturen 
er svak og derfor skriver Paulus til 
menigheten i Roma at de ikke skal 
la seg prege av denne verden, men 
la sinnet sitt fornyes hver dag.
Første Johannes brev kapittel 2 for-
teller oss at en åndelig far kjen-
ner Gud som er fra begynnelsen. 
Hvordan kan vi bli kjent med ham? 
Jo, gjennom hans eget ord. Det er 
når vi bruker tid i Ordet og begyn-
ner å forstå Guds prinsipper, at vi 
blir oppøvd i å skille mellom rett 
og galt5. I Guds menighet trenger 
vi åndelige foreldre som har lært 
Mesteren å kjenne og som hjelper 
sine søsken til å anvende Hans prin-
sipper i dagens samfunn. 
Det er en reell fare for oss kristne 
å bli prega av verdens tankegang 
og dermed gå på kompromiss med 
Guds ord. Da vil det være viktig 
med åndelige ledere som, drevet 
av gudsfrykt, kan vise til rette på 
en kommunikativ måte og peke på 
Guds ord som den eneste rettesnor 
for livet.
 Første brev til Tessalonikerne 
5,vers 12-14, sier noe om dette. I 
det nye testamentet rettleder Paulus 
gang på gang menigheter og enkelt-
personer fordi de lar seg lede vekk 
fra Guds ord og han hjelper dem 
igjen inn på rett spor. Et eksempel 
her er Korintermenigheten6.

Å bli en far – den naturlige 
utvikling
Bibelen forteller oss at det naturlige 
for en kristen, er å stadig lære Gud 
bedre å kjenne.

1 Gal.2,20
2  1.Tess.2,11-12
3  1.Kor.4,17
4  Fil.2,20-22
5  Hebr.5,14
6  1.Kor.1,10-13 og 1.Kor.5,1-7
7  Hebr.5,11-13
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Vandringen med Gud er en livslang 
prosess og begynner den dagen man 
tar imot Jesus som Herre. Ved å 
bruke tid i Guds nærvær, ta til oss 
Guds ord og leve i fellesskap med 
andre søsken, hjelper Gud oss til å 
modnes som kristne.

Bibelen skiller i det nye testamentet 
mellom umodne og modne kristne7. 
Umodne kristne blir beskrevet som 
trege til å høre Guds ord, og de er 
ute av stand til å lære andre. I deres 
liv er det behov for grunnleggende 
undervisning og veiledning som 
kan hjelpe dem å vokse fra der de er. 
Modne kristne derimot, har lært å ta 
til seg Ordet og handle ut ifra det. 
De står derfor bedre rusta til å skille 
mellom godt og ondt, og har evnen 
til å lære andre. Dette gjør dem til 
veiledere og forbilder for sine brø-
dre og søstre. Johannes snakker også 
om forskjellige modenhetsnivå i sitt 
første brev, kapittel 2, vers 12-14, og 
beskriver disse som barn, unge og 
fedre. 
 Det er naturlig for et barn å 
være sjølsentrert og opptatt med seg 
sjøl, mens en far er nidkjær på Guds 
vegne og har lært å legge ned sitt 
eget liv. På den måten vil han kunne 
hjelpe ”barn og unge ” rundt seg til 
å vokse i sitt forhold til Gud.
Gud vil ikke at noen av oss skal 
forbli barn i troen. Han vil at vi skal 
utvikle oss. Det naturlige for kristne, 
er å vokse opp og ta ansvar som 
åndelige fedre og mødre.   
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Som åndelig far for Timoteus 
viser Paulus varme og kjær-
lighet, omtanke og omsorg, 
anerkjennelse og respekt. Han 
gir også konkrete instrukser 
til sin disippel i de utfordrin-
gene han står overfor. Paulus 
er også et sterkt forbilde for 
Timoteus.

Første gang vi leser om disippe-
len Timoteus er i forbindelse 
med Paulus’ besøk i Derbe og 

Lystra på hans andre misjonsreise.1 
Dette er også apostelens første møte 
med Timoteus, som allerede da er en 
troende.2
 Det var sannsynligvis hans mor 
Eunike og hans mormor Lois som 
hadde ledet ham til troen på Jesus 
ved å gi ham Guds ord. De hadde 
undervist ham fra han var barn, ut 
fra de gammeltestamentlige skrif-
tene, som gir visdom som leder til 
frelse ved troen på Jesus Kristus.3
 Det må ha vært noe ved 
Timoteus og hans oppriktige tro som 
gjorde at Paulus fikk ham spesielt 
kjær. "Allerede ved denne første kon-
takten ønsket han å ha ham med seg 
videre på reisen", leser vi i Apostlenes 
gjerninger.4
 Vi ser at det utviklet seg til å 
bli et spesielt nært forhold mellom 
Paulus og Timoteus. Paulus omtaler 
han som sin kjære, ekte og trofaste 
sønn i troen på Herren.5
 Gjennom det innblikk vi 
får i forholdet mellom Paulus og 
Timoteus i Det nye testamente, for-
står vi at Timoteus antagelig var den 
aller nærmeste medarbeider Paulus 
hadde i tjenesten for evangeliet.

Paulus er forbilde for Timoteus
I Paulus sitt brev til Filipperne sier 
han at han hadde ingen medarbeider 

En åndelig far

når en studerer forholdet mellom 
Paulus og timoteus, kan en ikke 
unngå å legge merke til de varme 
relasjonene som var mellom dem
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som Timoteus, ingen som så opp-
riktig kunne ha omsorg for dem.6 
Paulus og Timoteus jobbet veldig 
tett sammen. Paulus var uten tvil 
Timoteus’ store åndelige forbilde. 
Han strevde etter å etterfølge sin 
åndelige far, slik Paulus etterfulgte 
Kristus. I 2. Tim.3.10 skriver Paulus 
til ham: ’ Du har fulgt meg i lære og 
liv, i holdning, tålmod, kjærlighet, 
utholdenhet, forfølgelse og lidelser’.
 Da Timoteus, sendt av Paulus, 
reiste rundt i menighetene Paulus 
var apostel for, hadde han ikke sin 
egen agenda. Han holdt ikke sine 
egne taler, men minnet dem om 
undervisningen til Paulus, slik han 
lærte over alt i alle menighetene.7
Kjærlighet og varme
Når en studerer forholdet mellom 
Paulus og Timoteus, kan en ikke 
unngå å legge merke til de varme 
relasjonene som var mellom dem. 
Det kan best sammenlignes med et 
far-sønn-forhold. Dette ser vi for 
eksempel tydelig i det Paulus skri-
ver i sitt andre brev til Timoteus, 
kap. 2 v. 4-5: ’Jeg minnes dine tårer, 
og jeg lengter etter å få se deg igjen, 
det ville gjøre med inderlig glad. Jeg 
glemmer ikke din oppriktige tro. 
Denne tro bodde i din mormor Lois, 
og i den mor Eunike, og jeg er viss 
på at den også bor i deg’.
 Disse versene fra Paulus uttyk-
ker både varme og verdsetting. Her 
er det ikke bare snakk om et ’teknisk 
samarbeid’, men om to brødre som 
er oppriktig glad i hverandre og som 
er knyttet sammen i et felles aposto-
lisk oppdrag i å bringe evangeliet til 
verdens ende.
 Vi merker oss forresten også 
hvor godt kjent Paulus var med 
familien til Timoteus.

Omtanke
Et annet avsnitt hvor Paulus’ omtan-
ke og kjærlighet til Timoteus kom-
mer til uttrykk, finner vi i 1.Kor.16, 
10-11, der han skriver:

’Når Timoteus kommer, så sørg for at 
han kan kjenne seg trygg hos dere. For 
han gjør en Herrens gjerning akkurat 

som jeg selv. Derfor skal ingen se ned på 
ham. Hjelp han videre på reisen, og la 
ham fare med fred så han kan komme til 
meg. Jeg og brødrene venter på ham’.

Igjen noen vers som ånder  
av omtanke og ekte broderkjærlig-
het.
 Ut fra andre skriftsteder kan 
ting tyde på at Timoteus var en 
litt tilbakeholden og fryktsom per-
son, selv om han var rikt åndelig 
utrustet.7 Paulus sendte ham rundt 
omkring i menighetene han betjente, 

og da var han opptatt av at de la alt 
til rette så han kunne føle seg trygg. 
Han visste sikkert at det var da han 
fungerte best, for han kjente hans 
personlighet. Han var opptatt av at 
Timoteus ble respektert og tatt i mot 
på en god måte og minnet dem om 
den gjerning han gjorde.
 Vi ser her en Guds mann som 
løfter sin medarbeider og likestiller 
hans gjerning med sin egen.
 Det er interessant også å legge 
merke til at i flere av Paulus sine 
brev er Timoteus medforfatter.8 Igjen 
skjønner vi hvor nært forholdet var 
mellom Paulus og Timoteus.

Veiledning og instrukser
Men selv om Paulus fremhevet 
Timoteus som en som gjorde Herrens 
gjerning som han selv, ser vi også 
at Timoteus sto under sin åndelige 
fars autoritet. Dette kommer tydelig 
fram i de såkalte pastoralbrevene 
(1. og 2. Tim. og Titus brev). Her 
ser vi hvordan Paulus instruerer 
Timoteus:

vi ser at det å stå 
under en annens 
autoritet innebærer 
konkrete instruksjoner

 …du skal forby visse folk.. 
1.Tim. 1,3
…for Guds ansikt skal du pålegge 
dem… 2.Tim 1,14
…Du skal innsette eldste i hver by…
Titus 1,5

Paulus sa ikke noe slikt som: ’Gjør 
det du kjenner Den helllige Ånd 
leder det til… Nei, vi ser at det å stå 
under en annens autoritet innebærer 
konkrete instruksjoner.

Timoteus hadde forstått at dette var 
Guds måte å utøve sitt herredømme 
på. Så langt vi kan se, gjorde han da 
også dette uten innvendinger.

En åndelig far
Hvis vi tar Paulus til forbilde for en 
åndelig far, kan vi gi følgende opp-
summering:

• Han har oppriktig kjærlighet til  
 sine barn i troen.
•  Han har omsorg og omtanke   
 for dem.
•  Han viser respekt og 
 anerkjennelse.
•  Han veileder og instruerer dem.
• Han er et godt forbilde.

Åge Pettersen
folk@krinet.no

1  Apgj. 16,1
2  Apgj.16,2
3  2.Tim3,15
4  Apgj. 16,3
5  1.Kor 4,17/1.Tim. 1,2 
6  1.Kor. 4,17
7  2.Tim 1,7/1.Tim 4,14
8  Filipp. 1,1/Kol.1,1
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