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Et liv i læring
Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til 
Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: 

«Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om 
og tro på evangeliet! (Mark 1:14-15)

Chronos
• Den kronologiske tiden som passerer

Kairos
• Hendelser som skjer på et bestemt tidspunkt
• En tidsperiode/tidspunkt der chronos er ubetydelig
• Tiden står stille

Til samtale
• Prøv å identifiser kairoser i eget liv

Metanoia – Omvendelse
• En fullstendig endring av tankene og hjertet
• En innvendig prosess

Pistis – Tro
• Aktivt å stole på noen eller noe basert på en 

bestemmelse du har tatt
• Handle ut fra indre overbevisning

Basileia – Guds rike
• Guds makt eller regjering i livene våre
• Ikke et geografisk sted
• Guds nærvær og innvirkning i livene våre

For å omformulere Mark 1:15 litt:

”Hendelsen du har ventet på er her. Guds makt er 
tilgjengelig. Du må bare strekke deg ut etter den. 
Forandre sinnet ditt og stol på meg. Livet ditt vil bli 
forandret. Du vil komme inn i en ny måte å leve på og se 
verden på. Du vil erfare Guds nærvær og Guds rikes 
kraft i ditt liv. Dette er gode nyheter!”

Mathetes – lærling eller student
• En etterfølger av Jesus er en som alltid lærer
• Læring skjer ved hendelser og prosess
• Kairoser leder oss inn i en prosess bestående av 

omvendelse og tro
• Resultatet av læringen er at Guds regjering og makt 

øker i livene våre
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Observere

Reflektere

Diskutere

Sette ut i live

Be om
oppfølging

Legge en plan

Kairos Til samtale
• Hvordan kan dette settes ut i livene våre?
• Hvilke spørsmål og utfordringer skaper denne 

undervisningen?
• Identifiser dine svakeste punkt i sirkelen

Observere

Reflektere

DiskutereLegge en plan

Be om 
oppfølging

Sette ut i live

Kairos

Et liv i rytme

Vår kulturs forhold til aktiviteter
• Verdi i det vi gjør. Hvem er du?
• Vi har det alltid travelt. Hvorfor?
• Hva er meningen med livet?

Bibelsk bakgrunn
• Gud hvilte!
• Menneskene begynte med hvile
• Holde hviledagen hellig; fra arbeid

Jesu eksempel
• Mark 1:12-13 – Retreat
• Mark 1:35-39 – Daglig tid i stillhet med Far
• Mark 6:30-32 – Jesus lærer disiplene om hvile

Hvile Arbeid

Livets sesonger
• Joh 15:1-8
• Gud vil at vi skal bære frukt (v.16)
• I dette avsnittet identifiseres fire sesonger
• Være i Kristus: ikke produsere noe, hvile og søke Herren
• Vekst: åndens frukt (Gal 5:22), fremdrift og fremgang
• Bære frukt: se resultat og å utrette
• Beskjæring: nedskjæring, begrensning, redusering og 

rensing
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Være i Kristus Være i Kristus

Vekst

Være i Kristus Bære frukt

Vekst

Bære frukt

Bære frukt

Beskjæring

Være i Kristus Bære frukt

Beskjære
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Til samtale
• Identifiser hvilken sesong du er i
• Kan du gjenkjenne dette mønsteret i eget liv?

Være i Kristus Bære frukt

VekstBeskjæring

Et liv i balanse

OPP

UT INN

OPP – INN – UT

OPP til Faderen
- for å utvikle en relasjon til Gud

INN i fellesskapet
- sammen med andre etterfølgere for å være et legeme

UT i verden
- for å gjøre en forskjell ved at Guds rike kommer

Jesus OPP – INN – UT (Luk 
6:12-19)

Jesus OPP til Faderen

• Jesus var i konstant kontakt med Faderen
• Han var intim og personlig i Sin omgang med Faderen
• Bønn, lovprisning og det å vente på Faderen var 

fundamentale elementer i Jesu liv
• Jesus var ofte å finne på øde steder for å be

Jesus OPP – INN – UT (Luk 
6:12-19)

Jesus INN i fellesskapet

• Jesus brukte mye tid sammen med de 12,  og trakk seg 
unna folket for å være med dem

• Jesus brukte i 3 år mesteparten av tiden Sin på de 12
• ”Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han 

ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være 
sammen med ham, og som han kunne sende ut for å
forkynne” (Mark 3:13-14)

Jesus OPP – INN – UT (Luk 
6:12-19)

Jesus UT i verden

• ”Og da han steg i land, fikk han se  mye folk. Han kjente 
inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant 
dem.” (Matt 14:14)

• Jesus fylte alltid fysiske og menneskelige behov
• Jesus oppsøkte de undertrykte, svake og utstøtte
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Hvordan oppnå balanse?
• Identifiser ditt svakeste punkt

– Henger ofte sammen med den nåde du har fått (sml. 5-kanten)
– Hva gjør du mye av og hva gjør du lite av (tidsmessig)?

• Nådens vei: OPP – INN – UT
• Todimensjonale

– INN og Ut: Kjent som ”de liberale

– OPP og INN: Kjent som ”de karismatiske
– OPP og UT: Kjent som ”de evangeliske”

Til samtale
• Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å leve i denne 

balansen?
• Gjør en læringssirkel på ditt svakeste punkt

OPP

UT INN

Et liv som trener 
disipler

Jesus som leder
• Tjenende lederskap: Mark 10:44-45, Joh 13:4-5, 

12-17; Fil 2, 6-7
• Lederskap; ikke rolle, men liv
• Alle utøver lederskap. Lever du et liv verdt å

leve?
• Jesus leder oss; vi leder andre
• 4-kanten er et studie av 4 ulike faser og 

lederstiler
• Jesus ledet disiplene fra å være umodne til å bli 

radikale etterfølgere som selv ledet andre
• Hvordan leder han oss, og hvordan kan vi lede 

andre?

D1/L1 (Mark 1:15-20)

D1
• Mye entusiasme og mestringsfølelse
• Lite erfaring og kompetanse

L1 – Lederfokus: Tydelighet og retning
• Jeg gjør – du ser

D1/L1
D2/L2

D2 (Joh 6:66-69)
• Lite entusiasme og mestringsfølelse
• Fortsatt lite erfaring og kompetanse

L2 – Lederfokus: Visjon og tilgjengelighet 
• Jeg gjør – du hjelper
• Luk 12:32
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D1/L1
D2/L2

(Joh 15:15-17) D3/L3

D3
• Voksende entusiasme og mestringsfølelse
• Økende erfaring og kompetanse

L3 – Lederfokus: Samhold og trening 
• Du gjør – jeg hjelper

D1/L1
D2/L2

D3/L3

D4
• Stor entusiasme og mestringsfølelse
• Mye erfaring og kompetanse
• Skrekkblandet fryd (Matt 28:17/Joh 20:19-
20)

L4 – Lederfokus: Delegering og detaljer
• Du gjør – jeg ser på

D4/L4

Matt 28:18-20 
Joh 20:21

Til samtale
• Hvilke av disse fasene kjenner du igjen og kan 

identifisere i eget liv?
• Har du noen gang vært i D2? Hvordan opplevdes det?
• Hvilken lederstil faller lettest og tyngst for deg?

Et liv i den nåde man har 
fått

”For på ett legeme har vi mange lemmer, men 
ikke alle lemmer har samme gjerning.”

(Rom 12:4)

”Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter 
det mål som Kristi gave tilmåles med. Han er det 
som gav noen til apostler, noen til profeter, 
noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, 
for at de hellige kunne bli gjort i stand til 
tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi 
legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på
Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns 
modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,”

(Ef 4:7-11-13)

Fremdriften i dette avsnittet ser slik 
ut:

Enhet i troen
Kjennskap til Jesus
Modenhet
Helhet i Kristus

”de hellige skulle bli 
utrustet til 
tjenestens arbeid, til 
oppbyggelse av Kristi 
legeme”

Apostel
Profet
Evangelist
Hyrde
Lærer

ResultatetHensiktenRollene
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Hyrde Evangelist

Lærer Profet

Apostel

Hyrde Evangelist

Lærer Profet

Apostel

Lærer

Lærer
• Jesus ble ofte kalt rabbi eller lærer. ”De var slått av 

undring over hans lære, for hans tale var med 
myndighet.” (Luk 4:32)

• Er mest opptatt av hva Bibelen sier
• Ord som kan beskrive en lærer: forklarende, 

instruerende og sannhetsforkjempende
• Liker å forstå Bibelen (sannheten) og hjelpe andre å

forstå den

Hyrde Evangelist

Lærer Profet

Apostel

Hyrde

Hyrde
• Jesus blir kalt den gode hyrden i Joh 10
• ”Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens 

uvisnelige krans.” (1Pet 5:4)
• Er mest opptatt av at mennesker vokser og når 

potensialet sitt
• Ord som kan beskrive en hyrde: omsorgsfull, 

barmhjertig, kjærlig og involverende
• Liker gode samtaler, er ofte gjestfrie og tar ofte andres 

problemer på seg

Hyrde Evangelist

Lærer Profet

Apostel

Evangelist
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Evangelist
• Jesus fungerer som evangelist når Han møter den 

samaritanske kvinnen i Joh 4
• Er mest opptatt av å vinne nye for Jesus
• Ord som kan beskrive en evangelist: såmann, 

overbevisende, entusiastisk, menneskesamler
• Liker å bygge relasjoner utenfor kirken, å dele sitt 

synspunkt og oppmuntrer andre til å dele troen

Hyrde Evangelist

Lærer Profet

Apostel

Profet

Profet
• Jesus profeterer om Seg Selv: ”Mens de gikk omkring i 

Galilea, sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal overgis i 
menneskers hender,” (Matt 17:22)

• Er mest opptatt av å høre hva Gud sier
• Ord som kan beskrive en profet: distansert, sensitiv, 

kreativ, søker Gud
• Liker å være med Gud og lytte til Ham

Hyrde Evangelist

Lærer Profet

ApostelApostel

Apostel
• Jesus er utsendt fra Faderen. Heb 3:1: ”Gi akt på Jesus, 

den apostel og yppersteprest som vi bekjenner.”
• Er mest opptatt av å komme videre
• Ord som kan beskrive en apostel: visjonær, engasjerend, 

utfordrer og brobygger
• Liker nye ting, å ha store drømmer og gjøre dem 

virkelige

Base og fase

Base
• Rollen eller tjenesten jeg er gitt av Gud på livstid som 

jeg alltid står på

Fase
• Periode i livet Gud leder meg inn i andre roller for å

virke/tjene/forstå de andre tjenestene
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For å gjøre et lite sammendrag:
• Vi er ikke alle sendt ut til å være hyrder, men vi skal alle 

bry oss om andre
• Vi er ikke alle sendt ut til å være lærere, men vi skal alle 

være opptatt av sannheten
• Vi er ikke alle sendt ut til å være profeter, men vi skal 

alle bruke tid i bønn og lytte til Gud
• Vi er ikke alle sendt ut til å være evangelister, men vi 

skal alle vitne om Jesus, vår Frelser
• Vi er ikke alle sendt ut til å være apostler, men vi må

alle sørge for å gjøre det Gud sender oss ut til å gjøre

Til samtale
• Hvilke av disse rollene kjenner du deg igjen i?
• Hva er det som gjør at du identifiserer deg med denne 

rollen?
• Hvordan reagerer du på å få tildelt en rolle?

Hyrde Evangelist

Lærer Profet

Apostel

Et liv oppover

Matt 6:9: ”Slik skal dere da be: Vår Far, i himmelen! La 
navnet ditt helliges.”

Guds navn

• Gud kalles pappa

• Guds navn viser hvem 
Han er

Matt 6:10: ”La riket ditt komme. La viljen din skje på
jorden slik som i himmelen.”

Guds navn

Guds rike

• Der Han regjerer

• Himmelen på jorden

• Guds rike = Guds vilje

Matt 6:11: ”Gi oss i dag vårt daglige brød.”

Guds navn

Guds rike

Gud som forsørger

• Behov for dagen

• Matt 6,25-34; 7, 7-11
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Matt 6:12: ”Og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir 
våre skyldnere.”

Guds navn

Guds rike

Gud som forsørger

Guds tilgivelse

• Tilgi oss - bekjennelse 
og omvendelse 

• slik vi tilgir

Matt 6:13a: ”Og la oss ikke komme i fristelse,”

Guds navn

Guds rike

Gud som forsørger

Guds tilgivelse

Guds ledelse

• Gud leder i det daglige

• Lytte – Jes 30:20-21

Matt 6:13b: ”men frels oss fra det onde.”

Guds navn

Guds rike

Gud som forsørger

Guds tilgivelse

Guds ledelse

Guds beskyttelse

• Vi trenger Guds beskyttelse

• Ef 6

Hvordan bruke denne modellen?
• En frase til dagen
• En frase 6 tidspunkt gjennom dagen
• Et bønneemne gjennom alle frasene
• Etc…

Til samtale
• Hvordan kan dette berike bønnelivet ditt?
• Hva er det vanskeligste med å be etter denne modellen?

Guds navn

Guds rike

Gud som forsørger

Guds tilgivelse

Guds ledelse

Guds beskytelse

Et liv innover
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” Kom til ham, den levende stein, som ble vraket 
av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud,
og bli selv levende steiner som bygges opp til et 
åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram 
åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved 

Jesus Kristus.

(1Pet 2:4-5)

• Hva vil det si å ha et liv i ånden?
• I biologien finnes det 7 tegn på liv

Bevegelse
• Bevegelse er en respons på stimuli
• Spørsmålet er om vi er åpne for stimuli:

– Gjennom profetiske tiltaler

– Gjennom Bibelen
– Gjennom forkynnelse

• Matt 7, 24  Hver den som hHver den som hHver den som hHver den som høøøører disse mine ord og gjrer disse mine ord og gjrer disse mine ord og gjrer disse mine ord og gjøøøør det de r det de r det de r det de 

sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt psier, ligner en klok mann som bygde huset sitt psier, ligner en klok mann som bygde huset sitt psier, ligner en klok mann som bygde huset sitt påååå fjell.fjell.fjell.fjell.

Følsomhet
• Har du et følsomt eller hardt hjerte?
• ”Da han så folket, fikk han inderlig medynk 

med dem, for de var herjet og forkomne 
som får uten hyrde.” (Matt 9:36)

• Vi er følsomme i henhold til den nåde vi har 
fått (sml. 5-kanetn)

• Se også Joh 3:3

Respirasjon
• Den Hellige Ånds arbeid beskrives alltid som 

pust i Bibelen 
• ”Og da han hadde sagt dette, åndet han på

dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige 
Ånd!” (Joh 20:22) 

• Bønn er for sjelen det luft er for kroppen
• Se også Ef 6:18

Avfall
• Ta det ødeleggende i livet på alvor
• Jesus har gjort oss rene, men vi trenger å

vaske føttene (sml. Joh 13:10)
• ”Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå

ned over deres vrede. Og gi ikke djevelen 
rom.” (Ef 4:26-27)

• Lyset er sterkere enn mørket. 2 tim 2, 20-
21

Ernæring
• Vi trenger daglig å ta til oss føde
• ”Gi oss i dag vårt daglige brød”
• Er næringstilførselen din tilfeldig eller 

regelmessig?
• ”Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den 

som kommer til meg, skal ikke hungre. Og 
den som tror på meg, skal aldri noen gang 
tørste.” (Joh 6:35)

• Dette skjer mest konkret i nattverden
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Vekst
• Hvis noe lever, vokser det alltid
• ”Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i 

velvilje hos Gud og mennesker.” (Luk 
2:52)

• Vekst er ikke konstant stigende (sml. Mark 
4:26-28)

• Guds rike utvider seg 13, 33
• Vi blir en kilde Joh 4, 14

Reproduksjon
• Alt i enhver levende organisme ofres til 

fordel for den neste generasjon
• ”Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, 

blir det bare det ene kornet. Men hvis det 
dør, bærer det mye frukt.” (Joh 12:24)

• Reproduserer du deg selv i andre?

Til samtale
• Hvordan kan dette verktøyet brukes i livet ditt, familien 

din og tjenesten din?
• Kan du kjenne igjen disse kjennetegnene i eget 

kristenliv?

Bevegelse

Følsomhet

Respirasjon

Avfall

Ernæring

Vekst

Reproduksjon

Et liv utover

Matt 10, Mark 6, Luk 9 og Luk 10

Nøkkelperson
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Hvordan kan vi nå folk som er langt borte?

Jesu UT-strategi
1. Timing (Luk 10:2)
2. Team (Luk 10:1)
3. Etablere fellesskap (Luk 10:6)
4. Oppgaven (Luk 10:9)

1. Dekke følte behov
2. Dele evangeliet

5. Motstand (Luk 10:3)

Nøkkelperson

Tar imot deg (Matt 10:14)

Lytter til deg (Luk 10:6)

Tjener eller støtter deg (Matt 10:10)

Til samtale
• Kan du identifisere noen nøkkelpersoner Gud gir deg?
• Hvordan gjør man dette i team?
• Hvordan vite når tiden er inn?
• Hvordan møte behov?

Nøkkelperson


