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Velkommen til «Ledere blir i Jesus»!
Modulen er en av 7 som utgjør «Det globale mentorprosjektet», et prosjekt for
ledere som vil lede mer lik Jesus – og å utruste andre til å gjøre det samme.
Det er en livsforvandlende erfaring å søke å lede mer lik Jesus. Modulen leder
Mentorgruppen dypere inn i hjertet av det Jesus ønsker for ledere i Guds rike.

Deltakere og mentorer bruker samme materiell. Når du forbereder deg, vil du
gradvis forstå hva det innebærer å lede mer som Jesus. I gruppesamtalen vil Den
hellige ånd forme deg i Kristi bilde i måten du leder og behandler mennesker på –
og de andre i Mentorgruppen vil utfordre deg ut fra hva de oppdager og lærer av
Den hellige ånd. Vi ber om at du skal vokse i det å lede mer som Jesus og utruste
andre til å gjøre det samme.
Dr. Stacy Rinehart

Kontakt-informasjon:
MentorLink International
P.O. Box 80506 • Raleigh, NC 27623 • USA
Mobil: +919-841-5806
Mail: info@mentorlink.org
Nettside: www.mentorlink.org
Norden: frode@lederlos.no • +47 901 39 439
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Introduksjon
«Ledere blir i Jesus» er en av 7 moduler i «Det globale mentorprosjektet». Det er ingen
bestemt orden man må følge, men vi anbefaler å begynne med enten «Ledere som følger
Jesus» eller «Led i lys av evigheten». Denne serien med moduler bygger ledere som vil
likedannes med Jesu hjerte, karakter og tjenende lederskap gjennom mentoring-prosessen og
utruster dem til å utvikle andre ledere som gjør det samme.
Hvem er denne modulen for?
Denne modulen er for dem som ønsker å leve og lede ifølge prinsippene i Guds rike, et
lederskap gitt av Jesus og etterfulgt i urkirken. «Det globale mentorprosjektet» er kvinner og
menn som er ledere i arbeidsliv, frivillige organisasjoner, menighetsledere, bibelstudie-ledere,
husmenighetsledere – alle som ønsker å veilede andre i Guds rike.
Hva oppnår du ved å delta?
Jesus refererte til allmenngyldig og akseptert praksis innen ledelse – verdens måte å gjøre
forretning på, hvordan man får ting gjort… Så sa han: «Men slik skal det ikke være blant dere»,
Markus 10:42-45. Lederskap i Guds Rike er helt annerledes, en helt annen måte å betrakte seg
selv på som leder – og hvordan vi går frem når vi påvirker og investerer i andre for Jesu skyld.
Ved å delta i modulen «Leder blir i Jesus» vil du:
1. Bli mer følsom og lære å bedømme motivasjon, holdninger og praksis som har
evighetsverdi og bærer varig frukt i Guds rike
2. Utvikle Kristus-fokusert lederskap ved å lære av hvordan Jesus selv ledet – med Den
hellige ånd som veileder og i interaksjon med mentor og medlemmene i gruppen
3. Få hjelp til å investere i andre på en praktisk måte slik at de kan lede mer som Jesus
Hva anbefaler vi?
Vi anbefaler deg å delta i en Mentorgruppe på 3-6 ledere som er underveis, veiledet av en
mentor. Dette er noe annet enn et bibelstudium. Vi er ikke opptatt av et pensum, men av en
erfaringsbasert prosess. Det ideelle er at deltakerne møtes ansikt til ansikt. Dersom det ikke er
mulig, kan man bruke alternativer som Skype. Vi anbefaler at Mentorgruppen møtes ukentlig
minst 1.5 timer.
To retningslinjer:
1. Det forventes at hver deltaker har forberedt seg skriftlig i forkant av samlingen
2. Dersom noen uteblir to ganger, anbefaler vi at de avslutter sin deltakelse i gruppen
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Hva er vår visjon for hvert medlem av Mentorgruppen?
Serien av moduler er laget for å hjelpe oss å vokse som Kristus-sentrerte ledere og behandle
hverandre på en måte som ærer Kristus, utruster dem i nåde og forløser dem til å tjene Ham.
Gjennom gruppeprosessen vil deltakeren også få praktisk hjelp til å «gi det videre» til andre, så
de også vokser og kan hjelpe andre til «å gi det videre».
Hva koster det å delta?
Vi tar ingen betaling for materiellet. Mentoren tar heller ikke betalt. Det beste er å være med i
en gruppe som møtes ansikt til ansikt – med det det innebærer av transport. Noen velger å
være med i en Mentorgruppe som møtes på avstand og benytter Skype eller lignende, andre
gjennom telefonkonferanse.
Hvordan bør modulene brukes?
Jesus modellerte lederutvikling i en kontekst vi kan kalle en Mentorgruppe. Modulene er laget
for å oppmuntre, støtte og utfordre deg til å bli en Kristussentrert leder ved å erfare hva Gud
gjør i hjertet ditt og observere hva Han gjør med andre. Materiellet skal ikke mestres på et
intellektuelt vis. Målet er å forandre ledere innenfra, slik at de blir ledet mer av Jesus og leder
mer som Jesus.
Hvordan begynner jeg?
Når du har fått materiellet, ber vi deg registrere deg på MentorLinks nettside. Da kan vi hjelpe
deg å finne en mentorgruppe, sette deg i kontakt med en mentor og tilby deg andre mentorressurser via epost. Her kan du registrere deg:
http://www.mentorlink.org/index.php/resources/global-mentoring-project/join-a-group/
Hvilken rolle har mentoren som leder gruppen?
Mentoren er ikke ekspert eller lærer. Han eller hun er en fasilitator i gruppe-prosessen – en
guide som veileder gruppens samtale og gir gruppemedlemmene frihet til å bidra. Mentor og
medlemmene lærer og vokser sammen.
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Oversikt: Ledere blir i Jesus
I denne modulen vil du og mentorgruppen:
1. Utforske nødvendighten av at lederen blir i Jesus
2. Utforske hva som ligger «Bli i Jesus»
3. Oppmuntre til livsstilen «Bli i Jesus»

Ansvaret du har som deltaker:
1. Forberede deg for hver samling før dere møtes
2. Møte Mentorgruppen ukentlig
3. Be for hverandre daglig

Samlingene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva innebærer det å «Bli i Jesus»?
Hvorfor «Bli i Jesus»?
Utforske relasjonen «Bli i Jesus» Del 1
Utforske relasjonen «Bli i Jesus» Del 2
Utforske relasjonen «Bli i Jesus» Del 3
«Bli i Jesus» hele livet

©2017 MentorLink International. Leaders Abide in Jesus Mentee Module. All Rights Reserved.

Mål for samlingene
1. Hva innebærer det å «Bli i Jesus»?
Samlingen introduserer konseptet «Bli I Jesus», ut fra den enkeltes personlige erfaring.

2. Hvorfor «Bli i Jesus»?
Utforske hvorfor «å bli i Jesus» er avgjørende for alle kristne for å opprettholde
relasjonen med Jesus Kristus – spesielt for kristne ledere.

3. Utforske relasjonen «Bli i Jesus»? Del 1
Utforske sider ved Jesu karakter i profetiene og i Kristi liv. Hver enkelt vil danne seg et
klarere bilde av hva «å bli i Jesus» innebærer - det vi er kalt til.

4. Utforske relasjonen «Bli i Jesus»? Del 2
Fortsette å utforske sider ved Jesu karakter i profetiene og i Kristi liv. Hver enkelt vil
danne seg et klarere bilde av hva «å bli i Jesus» innebærer.

5. Utforske relasjonen «Bli i Jesus»? Del 3
Innse at å leve i en nær relasjon med Gud innebærer både kostnader og store
belønninger. «Å bli i Jesus» slik at Han virker i oss og vi uttrykker hvem Han er i verden
– er ikke en vei å gå, hvis målet er å fremheve oss selv eller skaffe oss posisjoner eller
berømmelse.

6. «Bli i Jesus» hele livet
Oppsummere hva dere har lært og forplikte dere til «å bli i Jesus» for enhver pris.
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Forberedelse til samling 1

Hva innebærer det å «Bli i Jesus?»
Målet for samlingen:
Samlingen introduserer konseptet «Bli i Jesus» ut fra den enkeltes personlige erfaring

1

2

Før du går videre: Tenk tilbake på en periode i ditt liv da du «var på et sidespor» åndelig sett.
Hvordan var situasjonen? Hvordan følte du deg?

Se på 1 Joh 2:15-17: Var noe av det Johannes nevner her tilstede i din erfaring? Hvis ja, hva? Hvis
ikke, hva tror du var årsaken til at du havnet på «et sidespor» åndelig sett?
«Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til
Far i seg. For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er
ikke av Far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds
vilje, består til evig tid»
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3

1 Joh 2:6: «Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.» Hva har det å gjøre med vår
forståelse av «å bli i Jesus»?
Basert på 1 Johannes 2:6 – hva mener du er sant?
____ Å bli i Jesus beskriver en relasjon mellom mennesker og Gud
____ Å bli i Jesus er dypest sett en mystisk eller «indre» erfaring
____ Å bli i Jesus er noe som er uavhengig av den troendes dagligliv
____ Å bli i Jesus kan være noe vi er «koblet av» eller «koblet på» igjen
____ Å bli i Jesus er å leve i den samme relasjonen med Jesus, som Jesus levde med sin Far

4

Skriv en foreløpig definisjon på «å bli i Jesus» – med elementer av det du tror er viktig for en

5

Studer følgende sitat fra Joh17 – også kalt Jesu yppersteprestelige bønn:

kristen som ønsker å være på «hovedsporet» åndelig sett.

«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle
være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har
sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett, Jeg i
dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du
elsker dem slik du har elsket meg»
Hva sier de uthevede ordene om å «bli i Jesus»?
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6

I boken «A Practical Theology of Spirituality», Zondervan, 1987, kommenterer Lawrence O.
Richards teksten i Johannes 17:20-23:

Men hvordan er dette livet mulig? Jesus evnet å leve som Han gjorde fordi Han var ett med sin
himmelske Far. I hans bønn til Gud sa Han: «Du er i meg, og jeg i deg», Johannes 17:21.
Kristi fullstendige forening med Gud var hemmeligheten til hans sanne åndelighet. Kristus vil la
deg og meg erfare en lignende forening! Jesus ber: «Må de være ett, slik vi er ett: Jeg i dem og du i
meg».
Essensen av å «bli i Jesus» er å bli forent med Gud mens vi lever vårt liv i verden.
Hva betyr denne fortolkningen, og spesielt den siste setningen?

7

Dette sier Jesus om sitt forhold til Gud Fader:
«Jesus tok til orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av
seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. For Far elsker
Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så
dere skal undre dere.» Joh 5:19-20
«For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som
har sendt meg.» Joh 6:38
«Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at
jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Og han som har sendt meg, er
med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.»
Joh 8:28-29
«Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.
Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.» Joh 12:44-45
«Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett
meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De
ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er
i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.» Joh 14:9-11
Oppsummer i én setning det du ser som Kristi hemmelighet om det å «bli i sin Far» mens Han
levde her på jorden:

Velg ett av bibelsitatene ovenfor og memorer det før neste samling.
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Forberedelse til samling 2

Hvorfor «Bli i Jesus?»
Målet for samlingen:
Utforske hvorfor «å bli i Jesus» er avgjørende for alle kristne for å opprettholde
relasjonen med Jesus Kristus – spesielt for kristne ledere

1

Jesu sentrale undervisning om det å bli i Ham finner vi i Johannes 15. Les hele dette bibelavsnittet
grundig. Sett strek under setninger som beskriver hva det innebærer å bli i Jesus.

«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han
bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av
det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg
selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.
Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan
dere ingen ting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og
greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir
i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye
frukt og blir mine disipler. Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis
dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans
kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli
fullkommen.»

2

Se på de setningene du streket under. Tegn et ordbilde som viser hva det føles som å bli i Kristus.

3

Hvordan relaterer det «å bli i Jesus» til personlige vanskeligheter og lidelse? Hvilken innsikt i
beskjæring gir Jesu eget liv? Hvilken innsikt gir 1 Peter 4:12-19?

«Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven dere må igjennom, som om det hendte dere noe
uventet. Gled dere jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer
seg i sin herlighet. Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens
Ånd, hviler over dere. La det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen
ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andres saker. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han
ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og
den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med
dem som er ulydige mot Guds evangelium? Og er det vanskelig for den rettferdige å bli frelst, hvordan
skal det da gå den ugudelige og synderen? Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sin sjel til den
trofaste Skaperen og gjøre det gode.»
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Se igjen over det Jesus sa om hans egen relasjon med Gud sin Far. Hvordan kan det sammenlignes

4 med det Han forteller oss i Johannes 15?

«Jesus tok til orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av
seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. For Far elsker
Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så
dere skal undre dere.” Joh 5:19-20.
«For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har
sendt meg.» Joh 6:38.
«Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at Jeg er, og at jeg
ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. Og han som har sendt meg, er med
meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv; for det jeg gjør, er alltid etter hans gode vilje.» Joh
8:28-29
«Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. Og
den som ser meg, ser ham som har sendt meg.» Joh 12:44-45
«Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett
meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De
ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg: Jeg er i
Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.» Joh 14:9-11
Fullfør følgende setning, slik at den sammenfatter skriftstedene ovenfor og Joh15.
Som Jesus…

5

Les Johannes 15:1-11 igjen. Sett strek under de setningene som beskriver resultatet av å bli i Kristus.

«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort,
og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet
jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare
hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere
er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.
Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og
kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere
skal få det. For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som Far har
elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet,
slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i
dere og deres glede kan bli fullkommen.”
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6

Noter fordelene ved det å bli i Kristus ut fra dette bibelavsnittet:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

7

Fokuset i Johannes 15 er å bære frukt. Både GT og NT vektlegger Guds vilje for at Hans folk skal
bære frukt. Merk deg disse sitatene fra Jesaja 5 og Galterbrevet 5:
«Jeg vil synge om min kjære venn,

en sang om min venn og vingården hans.
En vingård hadde min kjære venn,
med den feteste jord.
Han hakket den opp
og plukket ut stein
og plantet den fineste vin
og bygde et vakttårn i midten,
også en vinpresse hogg han ut.
Han ventet seg gode druer,
men druene han fikk, var beske.
For vingården til Herren over hærskarene,
det er Israels hus,
og menneskene i Juda
er hans kjæreste hage.
Han ventet rett, men se, det kom blod,
rettferd, men se, det kom skrik!» Jesaja 5:1-2 og 7
«Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser,
avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser,
misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som
driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred,
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes
ikke av loven! De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.
Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden.» Galaterbrevet 5:19-25
Skriv en definisjon på “frukt” som passer begge disse bibelavsnittene:
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8

Bibelavsnittene vi har sett på er sentrale for vår forståelse for - og erfaring av - det å bli i Jesus. Se
gjennom materiellet og fullfør hver setning som oppsummerer nøkkelpoengene:
1. Hvis vi vil bli Kristus…

2. Hvis vi virkelig blir i Kristus…

3. De grunnleggende bevis på at vi blir i Kristus er…
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Forberedelse til samling 3

Utforske relasjonen «Bli i Jesus» Del 1
Målet for samlingen:
Utforske sider ved Jesu karakter i profetiene og i Kristi liv. Hver enkelt vil danne seg et
klarere bilde av hva «å bli i Jesus» innebærer - det vi er kalt til

1

Profeten Jesaja gir oss flere bilder av den kommende Messias – Jesus anvender det på seg selv i Luk 4:18ff
«Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse,
for å forbinde dem som har et knust hjerte,
rope ut frihet for dem som er i fangenskap,
og frigjøring for dem som er bundet,
for å rope ut et nådens år fra Herren
og en hevnens dag fra vår Gud,
for å trøste alle som sørger,
og gi de sørgende i Sion
turban i stedet for aske,
gledens olje i stedet for sorg,
lovsangs drakt i stedet for motløs ånd.
De skal kalles Rettferds eiketrær
som Herren har plantet
for å vise sin herlighet.» Jesaja 61:1-3
Hva er hovedinntrykket av Messias i dette bibelavsnittet?

2

Hva viser dette bibelavsnittet om Guds natur og karakter? Beskriv med fem ord hvordan Guds hjerte

3

Utfra din kjennskap til evangeliene, velg en situasjon hvor Jesus kommuniserer Guds karakter, slik

åpenbares hos Jesaja

det uttrykkes i Jesaja 61. Del situasjonen og forklar hvorfor du valgte denne som uttrykk for Guds karakter.
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4

Hvordan ville du føle det om du hadde hørt dette fra Jesus – om du hadde vært vitne til det han gjorde?

5

Beskriv en situasjon hvor dine handlinger kommuniserte noe av Guds karakter, slik som i Jesaja 61.

6

Det nye Testamentet sier: «La det sinn være i dere som og var i Jesus Kristus» Fil 2:5. I hvilken grad er
du enig eller uenig i denne påstanden:

«Hovedsaken ved det å bli i Kristus er å lære å kjenne Ham på en nær og inderlig måte, og
å bli formet av hans holdninger og verdier.»
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Forberedelse til samling 4

Utforske relasjonen «Bli i Jesus» Del 2
Målet for samlingen:
Fortsette å utforske sider ved Jesu karakter i profetiene og i Kristi liv. Hver enkelt vil
danne seg et klarere bilde av hva “å bli i Jesus” innebærer

1

Profeten Jesaja gir oss et annet profetisk bilde av Jesu hjerte og sjel – og Guds natur og karakter:
1 «Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede.
Jeg har lagt min Ånd på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene.
2 Han skriker ikke og roper ikke, hans røst høres ikke i gatene.
3 Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke.
Med troskap skal han føre retten ut.
4 Han skal ikke slukne og ikke knekkes før han har satt retten igjennom på jorden.
Fjerne kyster venter på hans lov.» Jesaja 42:1-4
Hva er hovedinntrykket av Messias i dette bibelavsnittet?

2

Bildene av et «knekket siv» og en «rykende veke» er viktige. Les forklaringen:
I oldtiden lagde hyrder enkle fløyter ved å kutte høye sivskudd, banke på det for å løsne barken og trekke den
av trekjernen. Dette måtte de gjøre forsiktig, for hvis barken fikk en knekk, var den verdiløs og måtte kastes.
Fiberbiter ble benyttet som veke i olivenoljelamper. Etter en tid brant fiberet opp, ble ubrukelig, måtte
fjernes og erstattes av en ny fiberveke.
Selv om vi kanskje vurderer mennesker som et knekket siv og en rykende veke, er de aldri verdiløse for Gud.
Han blir aldri nedtrykt, og hviler ikke før Hans rettferdighet er ført frem og han får åpenbare seg for oss som
menneskehetens håp.

3

Hva viser dette bibelavsnittet om Guds natur og karakter? Beskriv med fem ord Hans hjerte ut fra
Jesajas ord.

©2017 MentorLink International. Leaders Abide in Jesus Mentee Module. All Rights Reserved.

4

Ut fra ditt kjennskap til evangeliene, velg en situasjon hvor Jesus kommuniserer Guds karakter, slik

5

Beskriv en situasjon hvor dine handlinger kommuniserte noe av Guds karakter slik det åpenbares i

6

Hva tror du er den viktigste årsaken til at det er vanskelig for oss å uttrykke Guds natur og karakter i våre

den kommer til uttrykk i Jesaja 42. Del hendelsen og hvorfor du valgte den som et uttrykk for Guds karakter.

Jesaja 42:

relasjoner med andre mennesker?
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Forberedelse til samling 5

Utforske relasjonen «Bli i Jesus» Del 3
Målet for samlingen:
Innse at å leve i en nær relasjon med Gud innebærer både kostnader og store
belønninger. “Å bli i Jesus” slik at Han virker i oss og vi uttrykker hvem Han er i verden
– er ikke en vei å gå, hvis målet er å fremheve oss selv eller skaffe oss posisjoner eller
berømmelse

1

Profeten Jesaja gir oss dette portrettet av den kommende Messias i begynnelsen av kapittel 53:
1 «Hvem trodde budskapet vi fikk?
Hvem ble Herrens arm åpenbart for?
2 Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord.
Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over.
3 Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler
ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.
4 Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.» Jesaja 53:1-4
Hvilket hovedinntrykk gir dette bibelavsnittet oss av Messias?

2

3

Hva viser dette skriftavsnittet om Guds natur og karakter? Beskriv med fem ord Guds hjerte ut fra
profeten Jesajas ord.

Ut fra ditt kjennskap til evangeliene, velg en situasjon hvor Jesus kommuniserer Guds karakter, slik
den kommer til uttrykk i Jesaja 53. Del hendelsen og hvorfor du valgte den som et uttrykk for Guds karakter.
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4

Det er mot slutten av Jesu jordiske tjeneste. Kristus og hans disipler er på vei mot Jerusalem.
Jesus vet at han der vil bli avvist og korsfestet. Han har delt dette med sine 12 disipler, men de ser ikke ut til å
være i stand til å forstå eller være til støtte. Mens Jesus bærer byrden alene, skjer følgende:

«Da de dro ut av Jeriko, fulgte mye folk med ham. Ved veien satt to blinde, og da de fikk høre at Jesus
gikk forbi, ropte de: «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» Folk snakket strengt til
dem og ba dem tie stille, men de ropte bare enda høyere: «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du
Davids sønn!» Da stanset Jesus, ba dem komme og spurte dem: «Hva vil dere jeg skal gjøre for
dere?» Matteus 20:29-32
Hvilken innsikt i Jesus gir denne hendelsen i Jesaja 53? Hva lærer det oss om å bli i Kristus?

5

Jesu liv på jorden er beskrevet på forhånd i Jesaja 53, og uttrykt i evangeliene kan det kanskje
oppsummeres slik: «Det handler ikke om meg. Han, den ene, Skaper, Giver og Opprettholder av alt liv – Han
den eneste, tilhører prisen og æren!»
Beskriv en situasjon hvor dine handlinger kommuniserte noe av Guds karakter slik det åpenbares i Jesaja 53

6

Skriv en bønn som uttrykker hva du føler akkurat nå.
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Forberedelse til samling 6

Å bli i Jesus – hele livet
Målet for samlingen:
Oppsummere hva dere har lært og forplikte dere til “å bli i Jesus” for enhver pris
Vi er kalt til en livsstil kjennetegnet av at vi blir i Kristus. Vi er kalt til å kjenne Ham, elske Ham og leve ut Kristi liv i
verden. Når vi blir i Kristus, vil Den Hellige Ånd produsere frukt i våre liv, og Gud åpenbarer seg gjennom oss.

1

Se tilbake på de fem foregående samlingene og skriv ned det viktigste du har lært:
Samling 1
Samling 2
Samling 3
Samling 4
Samling 5

2

Apostelen Paulus oppsummerer betydningen av inkarnasjonen i Filipperbrevet 2:4-11 med en
formaning om å etterfølge Jesus i hans holdning:

«Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.
La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!
Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på
seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.
Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.
I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal
bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!”
Hvilken vei valgte Jesus – og hvor ledet den veien Ham?
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3

Tenk nøye gjennom og fullfør setningene:
A. Når jeg ser Jesus ta den veien som er beskrevet i Fil 2, får det meg til å føle:

B. Når jeg ser Jesus ta den veien som er beskrevet i Fil 2, får det meg til å innse:

C. Når jeg ser Jesus ta den veien som er beskrevet i Fil 2, får det meg til å:

4

Les responsen til denne modulen:
«Jeg forstår at det ikke dreier seg om disiplinene alle snakker om: bibellesing, bønn,
syndsbekjennelse. De er viktige, men det er noe som er ved hjertet av det å bli i Jesus. Det er et
fokus på Jesus. Det er å elske Jesus. Det er en lidenskap etter å kjenne Ham bedre. Ettersom jeg
blir bedre kjent med Jesus, vet jeg at Den Hellige Ånd vil forvandle meg. Jeg vil ikke bare prøve å
handle som Jesus. Jeg vil bli mer lik Ham, så hans følelser og tanker og prioriteringer blir mine.
Det handler egentlig ikke om meg, men om Jesus – og det er det jeg ønsker.»

5

Skriv din egen respons etter å ha utforsket hva det er «å bli i Jesus».
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Til slutt
Kjære medarbeider i Guds rike. Vi er glad for å hjelpe deg å vokse i det å lede i lys av evigheten. Vi håper
og tror at denne erfaringen har vært verdifull for deg – og gjennom deg for de du har innflytelse på. Vi vil
gjerne fortsette å støtte deg med andre ressurser, og vi håper og ber om at du vil «gi det videre» til andre,
slik at de også kan vokse i det å lede i lys av evigheten.
Dr. Stacy Rinehart, «Det lobale Mentorprosjektet»

Hva er din visjon for «å gi det videre?»
Du forvalter det du har fått i «Ledere blir i Jesus». Hvem vil du gi det videre til? I en Mentorgruppe kan du
veilede andre i det du selv har vært gjennom. «Gi det videre» handler ikke om å mestre innhold, være
ekspert eller lærer, men være tilgjengelig for andre. Se MentorLinks ressurssider

Hva skjer videre?
Bli med i en ny Mentorgruppe med en annen modul – eller start din egen Mentorgruppe. Andre moduler
fra MentorLink er et godt sted å begynne.

Ønsker du å fasilitere en ny modul?
Det er to muligheter: Start din egen lokale gruppe – eller meld deg kort og godt som mentor for en
gruppe. Vi har en orientering for nye mentorer. Se MentorLinks ressursider
Kontaktinformasjon:
MentorLink International
P.O. Box 80506, Raleigh. NC 27623 – USA
Tel: +919-841-5806
Mail: info@mentorlink.org
Nettside: www.mentorlink.org
Norden: frode@lederlos.no • +47 901 39 439
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MentorLink Moduler
LEAD LIKE JESUS – PÅ NORSK
The model of leadership in the world is clear. But Jesus calls His followers to a different model of
leadership for the Kingdom. This module will assist you and your group in discovering this
reality and in beginning to apply its implications to your lives, leadership, and mentoring.

LEAD IN LIGHT OF ETERNITY – PÅ NORSK
Jesus had much to say about how He will evaluate leaders who serve Him. He also had many
harsh words for false leaders. Jesus promises to reward those who serve Him faithfully. This
module will provide understanding regarding the leader’s personal advantage to having this
eternal perspective.

BUILD HIS KINGDOM
Jesus came preaching the Kingdom. His Kingdom is the ultimate reality in this life and the life to
come. However, many build their own empires, thinking they are building the Kingdom, while
their very means and motives are actually are at odds with His Kingdom. This module will assist
you and your group in seeing the difference between building for the Kingdom and a leader
building for his own empire. This module also will assist you in mentoring others regarding this
awareness.

BUILD GRACE ENVIRONMENTS
How we mentor and treat people flows from our understanding of what Christ has done and is
doing in us. This module will assist you and your group in a deeper understanding of the depth
and riches of the Gospel of grace and its applications in your leadership and mentoring.

COLLABORATE AS LEADERS

Jesus mentored those he chose and was with them. Paul was always with someone who colabored with him, mentoring him in the process. This module will assist you and your group in
developing a practice of leading and mentoring in the context of partnership and community.

LEADERS FOLLOW JESUS
This module is intended for Christians operating in church, para-church ministries, Christian
organizations, and the marketplace. Its intent is to help leaders evaluate the style of leadership
exercised in their organization and bring it into harmony with the New Testament pattern. In
this module, participants come to understand both the foundational concepts and the learning
process which underlies MentorLink training.

LEADERS ABIDE IN JESUS – PÅ NORSK
Some of the last words of Jesus to His Disciples were, “Abide in Me”. The Apostle John reflects
the importance of this, “whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which
he walked.” This module opens the door for mentors and mentees to look at their own walk
with Jesus. It is from this “center” that we fellowship with the Son and with one another. It is
also from this center that we bear fruit for His Kingdom.
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Andre MentorLink ressurser


LEADER’S COVENANT – PÅ NORSK

A simple, yet profound description of true spiritual leadership in ten aspirational statements
with Scripture passages.



DAYS WITH JESUS – PÅ NORSK

Journey with Jesus to draw closer to His heart and discover how He wants us to live, lead and
influence people. This video-based discipling tool uses The JESUS Film and thought-provoking
questions for reflection and discussion.



PASSING IT ON – PÅ NORSK
This seminar and manual are used for training groups in transformational mentoring. It will
transform how leaders develop leaders.



MENTORLINK INSTITUTE – DELVIS PÅ NORSK

Learn to lead like Jesus and mentor others while participating in mentor groups. The
MentorLink Institute is a tested and proven strategy that works through a network of partners
and mentors.



LEAD IN LIGHT OF ETERNITY

This book by Dr. Stacy Rinehart is about Jesus and leading in His kingdom. Lead in Light of
Eternity: The JESUS Model is for anyone who aspires to live and lead like Jesus in the workplace,
the church, the mission field, or the world.



TRANSFORMATIONAL VALUES

Jesus’ ways are to be our ways. The focus is on changing leaders from the inside-out and on the
leader’s character and heart. Five values shifts needed for leaders who want to move away
from leading in the way of the flesh to leading more like Jesus.



BLOGS AND BOOKS

Check out blogs and books focused on the heart and development of servant leaders. Find
practical mentoring tips, personal stories and solid biblical advice.



Se alle ressursene – en del på norsk: www.mentorlink.org/index.php/resources/
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