The Great Commandment
Det doble kjærlighetsbudet
«Mester, hvilket bud er det største i loven?»
Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din
forstand.’ Dette er det største og første budet.
Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din
neste som deg selv.’ På disse to budene hviler
hele loven og profetene.»

Matt.

The Great Commission

2 28

Fem hensikter

Misjonsbefalingen

Hvilke oppdrag har vi mest fokus på?

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har
fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor
og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og
lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matt.

Vanskelige relasjoner

o
o
o
o
o

Tilbedelse (elsk Gud)
Tjeneste (elsk nesten)
Evangelisering (gå)
Innlemmelse (døp)
Undervisning (lær)

2 28

Fellesskapet av oss ufullkomne

En nedadgående spiral?

Men Jesus svarte: «Ve dere lovkyndige også!
Dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære,
men selv rører dere dem ikke med en finger.

Luk. 11,46

1

Skapt til fellesskap…

Skapt til fellesskap…

…med Den treenige Gud

…med hverandre

Da hørte de lyden av Herren Gud som
vandret omkring i hagen i den svale
kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte
seg for Herren Gud blant trærne i hagen.

Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for
mennesket å være alene. Jeg vil lage en
hjelper av samme slag.»
1. Mos. 2,18

1. Mos. 3,8

Skapt til helhet…

Skapt til helhet…

…i oss selv (integritet).

…i oss selv (integritet).

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde,
i Guds bilde skapte han det,
som mann og kvinne skapte han dem.

Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm,
og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre
det gode, kan du se opp, men hvis du ikke
vil gjøre det gode, ligger synden klar ved
døren. Den ønsker makt over deg, men
du skal herske over den.»

1. Mos. 1,27

1. Mos. 4,6-7

Kjærlighetsrelasjonene

Skapt til helhet…
…i oss selv (integritet).
Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke,
men det onde som jeg ikke vil,
det gjør jeg.

Lukas 10,27

Rom. 7,19

2

Hvordan kan kjærligheten få plass?

Sekularisering og relasjoner

Hva truer relasjonene?

Hva skjer når relasjonene forvitrer?

«Hvis kjærligheten skal ha plass i våre
fellesskap, er det nødvendig å ordne opp
i det som ødelegger mellom oss.»
Pia Søgaard (Litt Bibel - Noe hverdag – Helt tweens)

«Sekularisering er en gradvis
forvitring av relasjonene;
til Gud, til oss selv, til hverandre,
til skaperverket.»
Magnus Malm

Hindringer, synd og forvitring

7 rotsynder

Lukas 10,27

hovmot

vrede

For meg selv, eller…

For meg selv, eller…

Livsopphold

Rettferdighet

Personlig ambisjon

Bidrag til fellesskapet

Personlig ambisjon

Bidrag til fellesskapet

Selvsentrering
Penger har en verdi i seg selv
Samle og beholde
Personlig sikkerhet

Nestekjærlighet
Penger er midler
Multiplikasjon
Bærekraft

Selvrettferdiggjøring
Kjempe for seg og sine
Nådeløst
Straff eller hevn

Medlidenhet/empati
Kjempe for de svakeste
Nådefullt
Tilgivelse

«Jeg må få mitt»

«Vi kan dele»

«Retten er på min side»

«Ivrer for Guds sak»

GRÅDIGHET

BEHOVSORIENTERT
EVANGELISERING

VREDE

VARME RELASJONER
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For meg selv, eller…

Identitet, tilhørighet og mangfold

Identitet

Hvem er du? – Hvem er jeg?
Vi har én kropp, men mange
lemmer, alle med ulike
oppgaver. På samme måte er vi
alle én kropp i Kristus, men hver
for oss er vi hverandres lemmer.
Vi har forskjellige nådegaver, alt
etter den nåde Gud har gitt oss.

Personlig ambisjon

Bidrag til fellesskapet

Ett eller få ideal
Sammenligning/konkurranse
Vinne sin plass
Jeg er uerstattelig

Mangfold
Samhandling/samarbeid
Finne sin plass
Vi trenger alles bidrag

«Jeg må vinne»

Rom. 12,4-6

«Jeg kan spille andre god»
NÅDEGAVEBASERT
TJENESTE

MISUNNELSE

7 rotsynder

For meg selv, eller…
Makt (påvirkningsmulighet)

Bidrag til fellesskapet

Berømmelse
Personlig suksess
Statussymboler
Rikdom

Tjenersinn
Fremgang for fellesskapet
Ydmykhet
Multiplikasjon

«Jeg blir større»

«Vi løfter frem hverandre»

HOVMOD

UTRUSTENDE
LEDERSKAP

hovmod

vrede

Personlig ambisjon

7 drivkrefter

Sårbarhet og potensiale
Drivkraft

makt

Synd

makt

hovmod

velbehag

fråtseri

rettferdighet

identitet

misunnelse

livsopphold

grådighet

rettferdighet

vrede

fornyelse

latskap

intimitet

begjær

Bibelsk
modell
Spørsm. til Jakob og Johannes

Mark. 10, 35-45

Omdirigering av Fellesskapets
vekstkrefter
kvaliteter
Storhet gjennom
tjenerskap

Utrustende
lederskap

Den troendes frihet

Hva er
fordelaktig?

Hensiktsmessige
strukturer

En kropp, mange deler

Hver eneste er
nødvendig

Nådegavebasert
tjeneste

Metter de fem tusen

Multiplikasjon
gjennom deling

Behovsorientert
evangelisering

Rydder tempelet

Ivre for
Guds sak/gjerning

Varme relasjoner

Hvile for de trette

Finne hvile ved å
ta på seg Guds åk

Engasjert trosliv

Salvet av en syndefull kvinne

Vende hengivenheten mot Jesus

Inspirerende
tilbedelse

1. Kor. 10, 23-33
1. Kor. 12, 14-27
Mark. 6, 32-44
Joh. 2, 13-17

Matt. 11, 28-30
Luk. 7, 36-39
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