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For så høyt har Gud elsket verden…

1. Guds kjærlighet til verden førte til handling

1. Han gav

2. Han gav sin sønn

3. For å redde

4. For å gi evig liv

2. Gud måte å gjennomføre sin kjærlighet

1. Gjennom Jesus

2. Gjennom Jesu disipler



Kjærligheten 

■ Den kjærlighet som dyrker 

emosjonen

– Er selvopptatt

– Egosentrisk

– Lite handlingsdyktig

– Har liten gjennomføringskraft

■ Den kjærlighet som dyrker handling

– Er opptatt av den en elsker

– Har den andres beste for øye

– Vil handling

– Vil gjennomføre



Guds kjærlighet til verden er uendret

Han gjennomfører sin kjærlighet på 
samme måte som før



1. En disippel har en mester

2. En disippel er lærevillig

3. En disippel er lydig

4. En disippel kopierer sin mester

5. En disippel har som mål å bli som sin 

mester

Hva er en 
disippel?



Nærhetsprinsippet

■ Om disippelrelasjonen skal være reell

– Disippelen må være der mesteren er

– Disippelen må gjøre det mesteren sier

– Disippelen må «pick the master’s brain»

– Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal 

også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen 

ære. (Joh. 12:26)



Resultatet

■ Hvordan disippelen blir, er avhengig av to forhold:

– Hvem mesteren er

– Kvaliteten på disippelen



Tjenerprinsippet

■ En disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre. 
(Matt. 10:24 )

■ Lk 12:6-10

– Å være disippel handler først og fremst om holdning og selvforståelse

– Skal jeg virke, må jeg innta tjenerens rolle overfor mesteren

■ Den tjener som kjente sin herres vilje og ikke stelte i stand eller gjorde etter hans 

vilje, skal få mange slag. (Lk. 12:47)



Medtjener-prinsippet

■ Men Jesus kalte dem til seg og sa til dem: Dere vet at de som gjelder for å være 

fyrster for folkene, hersker over dem, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik 

skal det ikke være blant dere, men den som vil være stor blant dere, skal være alles 

tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles trell. For 

Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv 

som løsepenge i manges sted. (Mk. 10:42-45)



Fra det lille til det store

■ Det er mesteren som definerer hva som er lite og hva som er stort Og Herren sa: 
Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over husfolket sitt 
for å gi dem deres mat i rette tid?  Salig er den tjener som herren finner i ferd 
med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere: Han skal sette ham 
over alt han eier! (Lk. 12:42-44)


