
Hva er særegent ved lederskap i en menighetskontekst?  
Om menighetsutviklende lederskap i et nytestamentlig og teologisk-normativt perspektiv 

https://ramunddal.com/  

1 
 

 

Hva er særegent ved lederskap i en  

menighetskontekst? 

Om menighetsutviklende lederskap i et 

nytestamentlig og teologisk-normativt perspektiv1 
 

Lars Råmunddal 

Innledning 

 

Det finnes mange eksempler i historien på at kirkers og menigheters tenkning om og 

praktisering av lederskap i altfor stor grad har latt seg påvirke og styre av sekulære fore-

stillinger om hvordan ledelse bør være og fungere.2 Og resultatet av dette vil alltid være 

en «fremmedgjøring» av kirkelig lederskap på den måten at ledere får en identitet og 

funksjon som ikke samsvarer med den «gjenstand» de skal lede, nemlig kir-

                                                           
1 Denne teksten er brukt i undervisning på masternivå og er gjort tilgjengelig i: Perspektiver på 

menighetsutvikling og endringsledelse. Kompendium for Master i ledelse og menighetsutvikling, 

2014/2018. Artikkelen inngår også som kapittel i boken Bygge kirke. Bidrag til en teologi for menighets-

utvikling, 2019, se https://ramunddal.com/. 
2  Jeg bruker her helt bevisst ordene «i alt for stor grad har latt seg påvirke av sekulære forestilling-

er…», fordi det alltid vil være et element av kulturelle og tidsbetingede forestillinger i kirkers og menig-

heters lederskapstenkning og praksis. Og spørsmålet, i lys av det temaet som denne artikkelen tar opp, vil 

da være følgende: Hvordan kan det forsvares å bruke teori og ledererfaringer fra sekulært organisasjonsliv 

når menigheter skal utvikles? Jeg legger to betraktninger til grunn: For det første er det slik at situasjonen 

for kirken i dag (i hvert fall i den vestlige og «gammel-kristne» del av verden) og den situasjon som de 

første kristne menighetene befant seg i (i den den romersk-hellenistiske kultur og samfunnsordning), ikke 

er helt sammenlignbare. Den kristne påvirkningen av det vestlige samfunn og kultur gjennom århundrer 

har gjort at syn på grunnleggende verdier i samfunnet og kulturen er mer i samsvar med kristent mennes-

kesyn og etikk enn det som var tilfelle i det romersk-hellenistiske samfunnet. Dette har selvfølgelig også 

konsekvenser for lederskapsforståelse og praksis på den måten at man også her kan spore den humanis-

tiske og kristne påvirkning. For det andre: I denne artikkelen vil det være mye fokus på at kirken er noe 

spesielt som en teologisk størrelse, men det må også presiseres at den er et fellesskap av vanlige mennes-

ker som skal fungere sammen og i forhold til å gjennomføre et felles oppdrag. Kunnskap om og innsikt i 

hvordan menneskelige organisasjoner fungerer også fra et lederperspektiv i dag, vil derfor være til stor 

nytte. Ja, det vil faktisk være nødvendig om ikke utviklingen og veksten skal stoppe opp. Men det må 

alltid være snakk om en kritisk innhentning av inspirasjon og lærdom fra den sekulære sfære – begrunnet 

med at kirken eller menigheten også har en spesiell teologisk identitet. Dette er en problematikk som jeg 

drøfter i flere andre bidrag. Se spesielt: Hva handler menighetsutvikling egentlig om? – kapittel 7 i Bygge 

kirke og nettartikkel med samme tittel, https://ramunddal.com/. Se også Hva særpreger menighetsutvik-

ling som praktisk-teologisk fag? – kapittel 11 i Bygge kirke og nettartikkel med samme tittel,  

https://ramunddal.com/.  
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ken/menigheten som Guds folk, Kristi kropp og Åndens fellesskap.3 Derfor kan det no-

en ganger være nødvendig å stille det spørsmålet som er i fokus i denne artikkelen: Hva 

er egentlig  særegent for lederskap i en kirkelig sammenheng? Grunnen til at det er vik-

tig å stille et slikt spørsmål, er selvfølgelig at det ikke er likegyldig hva som påvirker 

vår lederskapsforståelse i en kirkelig kontekst – når utgangspunktet er kirkens spesifik-

ke identitet og gudgitte funksjon. Andrew. D. Clarke’s forskning de siste årene på hvor-

dan apostelen og menighetsbyggeren Paulus tenkte og tilrettela kirkelig lederskap4, vi-

ser at dersom ikke de nytestamentlige tekstene (og da inklusive Paulus) får påvirke og 

styre hvordan det tenkes om lederskap i kirkelig sammenheng og i menighetsbyggende 

arbeid i dag, står vi i fare for å gjøre nettopp det som Paulus kjempet imot at skulle skje. 

Dette handlet ifølge Clarke om at kirken, de kristne menighetene, adopterer sin egen 

samtids sekulære lederskapsforståelse uten å ha tilstrekkelig forståelse for den ekklesio-

logiske konteksten. For oss i dag handler dette om at eneste måten å unngå en unødven-

dig og uheldig sekularisering av kirkelig lederskapsforståelse på, er å gå til de nytesta-

mentlige tekstene, undersøke hva de sier om lederskap i en ekklesiologisk sammenheng 

– og så være villig til å la seg veilede av NTs normative tale om kirke og ledelse.  

Dermed er det sagt det som er det metodiske hovedgrepet i kapitlet, nemlig at 

NT ikke primært leses eller utlegges bibelvitenskapelig, men systematisk teologisk. Og 

hensikten er å få fram hva som er teologisk-normativt for det eller de spørsmål som tas 

opp. Jeg er klar over at denne tilnærmingsmåten fra en bibelvitenskapelig synsvinkel 

kan virke noe teologisk ”harmoniserende” – da ulikheter og spenninger mellom skrifter, 

skriftgrupper og personer ikke alltid tydeliggjøres og drøftes.5 La meg presisere: Når jeg 

her spør om hva som kan være normativt når det gjelder NTs framstilling av menighets-

lederskap, er jeg ikke bare opptatt av hvordan lederskap ble tenkt og praktisert på nytes-

tamentlig tid, men også av spørsmålet om hvordan man bør tenke og praktisere menig-

hetslederskap i dag – om man ønsker å ha en tenkning og praksis som bygger på nytes-

tamentlig forståelse av menighet og lederskap. Det sentrale spørsmålet som stilles i ar-

tikkelen er som nevnt: Hva er særegent – sett ut fra et teologisk-normativt ståsted – ved 

lederskap i en menighetskontekst? Og artikkelens undertittel gir et ekstra moment til 

                                                           
3  Om hva som ut fra NT kan sies å karakterisere kirkens eller menighetens identitet, se artikkelen: 

Dere er Kristi kropp – kapittel 2 i Bygge kirke og nettartikkel med samme tittel, https://ramunddal.com/.    
4  I artikkelen vil jeg spesielt ha fokus på følgende arbeider av A.D. Clarke: Clarke, A.D. (1998). 

“Be Imitators of Me”: Paul’s Model of Leadership, Tyndale Bulletin 49 (1998), s.329–60. Clarke, A.D. 

(1993): Secular and Christian Leadership in Corinth: a Socio-historical and Exegeitical Study of 1 

Corinthians 1–6, Leiden: E.J. Brill (Arbeidten zur Geschichte des antiken Judentums und des 

Urchristentums, 18). Clarke, A.D. (2000). Serve the Community of the Church: Christians as Leaders and 

Ministers. (First-Century Christians in the Greaco-Roman World). Grand Rapid: Cambridge: Eerdmans. 

Clarke, A.D. (2008). Called to Serve: A Pauline Theology of Church Leadership. London: T&T Clarke 

(Library of New Testament Studies). Jeg kommer i første del av artikkelen til å gi en kort sammenfatning 

av disse Clarke’s arbeider.  
5  Denne problematikken drøftes imidlertid på et mer prinsipielt plan i artikkelens første del der det 

reflekteres over metodologi og normativitetsbegrunnelser. 
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problemstillingen – siden begrepet menighetsutviklende lederskap nevnes der. Og dette 

gir grunn til også å spørre: Hva er særegent ved lederskap som skal kunne fungere me-

nighetsutviklende – sett i lys av en kirkelig-normativ lesning av NT? 

Noen ord om artikkelens oppbygning: Siden det er NTs normativitet i forhold til 

lederskapstenkning og -praksis som står i fokus her, vil det være nødvendig å reflektere 

en del over den metodiske tilnærmingen som handler om å lese NT normativt.6 En del 

av den særegne problematikk det da bør tas hensyn til, er det å skulle rekonstruere histo-

rien – og her: sentrale sider ved lederskapstenkning og -praksis på nytestamentlig tid. 

Gjennomgangen av ulike lederskapstermer og -former i NT, har her derfor ikke bare til 

hensikt å belyse spørsmålet om hva som er særegent ved lederskap på nytestamentlig 

tid, men også hvordan det kan begrunnes at dette særegne kan være normativt for kir-

kens forståelse av lederskap til alle tider. Dette er også grunnen til at jeg kommer til å 

legge mye vekt på å presisere og drøfte det jeg her kaller lederskapsforståelsens ekkle-

siologiske forankring og karismatiske karakter. I artikkelens siste del vil implikasjoner 

en slik normativ lesning og forståelse av lederskap i en nytestamentlig sammenheng, vil 

kunne ha for menighetsutviklende lederskapsforståelse.  

 

 

Refleksjoner om metodologi og normativitetsbegrunnelser  

 

Problemer knyttet til rekonstruksjon av urkirkens lederskapsforståelse  

Det finnes en rekke problemer knyttet til det i dag å skulle rekonstruere det man kan 

kalle urkirkens lederskapsforståelse – eller kanskje rettere: lederskapsforståelser. Ett 

problemområde er det som kan kalles kildesituasjonen, det vil si antallet og karakteren 

av de historiske kilder som kan gjenspeile situasjonen på nytestamentlig tid. Et annet 

problem knytter seg til det å skulle vurdere holdbarheten i ulike rekonstruksjonsforsøk. 

Nok et problemområde kan være knyttet til hvordan fortolkerens egne interesser, 

førforståelse og fordommer slår ut i forhold til vår forståelse og framstilling av den 

tematikken man er opptatt av.  

 Når det gjelder det som her altså kalles kildesituasjon, er det for det første klart 

at kildene til vår forståelse av hvordan de første kristne menighetene organiserte seg og 

fungerte, er relativt få. Man snakker om 27 skrifter i Det nye testamentet og dessuten 

noen tidlige, oldkirkelige skrifter som kan si en del om menigheters organisering og 

lederskapstenkning i etter-apostolisk tid –  fra cirka 90–100 etter Kristus. I tillegg er 

kildene svært varierte. Det er ulike evangelier, ulike typer brever og andre typer skrifter. 

De ulike skriftene er igjen skrevet av ulike forfattere som har sin egen stil og 

forståelseshorisont. Men ikke minst er det slik at intensjonen eller formålet med de 

skriftene det her er snakk om, ikke er å gi detaljkunnskap om menighetsorganisering og 

                                                           
6  Noen vil kalle dette en kirkelig lesning av NT. 
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lederskap, men å formidle evangeliet – med alt hva det innebærer for menneskers liv og 

tjeneste.  

 Dette tatt i betraktning, kan man allikevel si at det finnes «dominant texts» 

(Clarke 2008:36), både når det gjelder tilgang til kunnskap om den kristne kirkes vesen 

og hensikt og hvordan lederskap ble sett på og fungerte i urkirken – og hvordan 

lederskap bør fungere om det skal tjene kirkens og menighetens gudgitte natur og 

oppgave. De «dominerende tekstene» man her kan snakke om, er den paulinske 

brevsamling, 13 brev i alt – og som har fått plass i den bibelske kanon.7 Ikke uventet er 

det sitater fra disse brevene eller kildene som ofte dominerer den teologiske 

framstillingen og debatten om lederskapsforståelse i NT. Det samme gjelder nok 

framstillingen og drøftingen i her.      

 Et problem som er knyttet til kildesituasjonen, er vurderingen av de bibelske 

skriftenes troverdighet som historiske kilder. I NT-forskningen er det ulike standpunkt 

når det gjelder å vurdere spørsmålet om historisk troverdighet og ekthet. Og 

standpunktene varierer fra dem som holder på at skriftene i NT har en stor grad av 

historisk troverdighet – til dem som i sterk grad problematiserer den historiske 

troverdigheten, noe som igjen vanskeliggjør og kompliserer det å skulle rekonstruere et 

eller annet historisk bilde av hvordan situasjonen var i urkirken.8 Utgangspunktet i 

denne artikkelen at de nytestamentlige skriftene både har en stor grad av historisk 

troverdighet, og at de er å betrakte som kirkelig autoritative. Jeg er imidlertid klar over 

at man er utsatt for – som alle andre som forsøker å tolke historiske kilder i en bestemt 

kirkelig kontekst, og ofte også med en bestemt hensikt – å være påvirket av våre egne 

interesser, vår førforståelse og fordommer (jf. Clarke 2008:18ff; Gadamer 2007:253–

323). 

 Et annet problem man står overfor i forsøkene på å rekonstruere historien på 

nytestamentlig tid, er å vurdere holdbarheten av ulike rekonstruksjonsforsøk. Oppgaven 

man står overfor er altså forsøkene på å tegne et troverdig og mest mulig korrekt bilde 

                                                           
7    I denne artikkelen forholder jeg meg til alle 13 paulinske brev som kanoniske – og dermed som 

autoritative for kirkens liv og lære, og dermed problematiseres ikke det såkalte ekthetsspørsmålet. 
8    Ulik vurdering av de nytestamentlige kildene gjenspeiler seg blant annet i forskningen knyttet til 

forståelse av lederskapsformer og -strukturer i urkirken (jf. Baasland 1993:184). Eldre, liberale teologer, 

sier Baasland, innordnet ledelsestermene i forhold til en historisk utvikling: Jesus – de tidlig-jødiske 

menighetene – hellenistiske menigheter – og endelig den tidlig-katolske utviklingen i etter-nytestamentlig 

tid. Denne tolkningstradisjonen la vekt på at menighetene fra først av var åpne, frie, demokratiske og 

organisasjonsløse.  Det var de karismatiske ledelsesgavene som var framtredende. Den senere utvikling 

førte imidlertid til en institusjonell, hierarkisk og embetsstyrt kirke.  Denne tolkningsmodellen når det 

gjelder kirke- og embetsutvikling, har også vært vanlig innenfor mer konservativ, lavkirkelig og gjerne 

karismatisk teologi. Ikke minst legges det i denne tolkningstradisjonen vekt på overgangen fra 

nytestamentlig til etter-apostolisk tid og det forfall som skal ha skjedd med konsekvenser både for 

kirkesyn og ledelsesforståelse. Mer konservative og kirkelig orienterte fortolkere har gått ut fra 

apostolatet som utgangspunkt for all ledelses- og embetstenkning. De senere titlene skal være avledet av 

apostolatet. Mest direkte skal apostolatet være videreført gjennom hyrde- eller biskopsembetet.   
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av den samfunnsmessige konteksten og de vilkårene som kristne og menigheter levde i 

og under – både i Jerusalem eller Israel og utover i det romersk-hellenistiske riket der 

kristne menigheter ble etablert. Beskrivelsen av hvilke lederskapsformer som fantes og 

hvordan de fungerte både i samfunnet og i kristne menigheter, er selvfølgelig en del av 

samme problematikk. A.D. Clarke har, som nevnt i innledningen, de siste årene levert 

flere svært viktige bidrag til forståelsen av urkirkens lederskapspraksis og til spørsmålet 

om hva som kan være normativt for kirken i dag. I boken Serve the Community of the 

Church: Christians as Leaders and Ministers (2000) viser Clarke at det i det gresk-

romerske samfunn fantes et fast og hierarkisk sosialt mønster hvor lederens status var 

den styrende ideologien.  Av dette fulgte at en vektla det å gi ledere ærestitler som ble 

koplet til ulike lederskapsposisjoner.  Clarke viser også at menigheter som Paulus 

skriver til, var påvirket av slik lederskapstenkning (2000:173–208). Men denne 

samtidige og kulturelt betingende lederskapstenkning var apostelen også opptatt av å 

korrigere, blant annet ved å unngå de vanlige termene for lederskap – og heller talte om 

tjeneste («service and ministry») og medarbeiderskap («co-workers») – og ved å 

undervise om at den kristne menighet (ekklesia) forutsetter en annen form for 

organisasjon og lederskap enn det som var forutsatt i det sivile samfunnet (Clarke 

2000:249).  

 I boken Secular and Christian Leadership in Corinth (1993) gjør Clarke en 

grundig sosiologisk undersøkelse og eksegetisk analyse nettopp av forholdet mellom 

samtidens gresk-romerske lederskapsideologi og kristen forståelse av lederskap basert 

på tekstene i Første Korinterbrev 1–6. Paulus’ anliggende her, ifølge Clarke, er ikke å 

bygge lederskapstenkning på status, men på oppgave. Her bruker han ikke minst 

terminologi fra landbruk og håndverk. Om det som skiller den kristne forståelse av 

lederskap fra den sekulære – slik dette tydeliggjøres i de paulinske brevene, sier Clarke 

(2000:251): «[…] Paul was calling those in Christian communities to make the 

necessary and deep-seated adjustments from their cultural background. The nature of 

the church required a pattern of organization which could not immediately be 

transferred from the culture of the day.” I boken A Pauline Theology for Church 

Leadership (2008) og i artikkelen Be Imitators of Me: Paul’s Model of Leadership 

(1998) utdyper Clarke Paulus’ spesifikke teologiske begrunnelse for lederskap i kristne 

menigheter, og han beskriver og drøfter også den lederskapspraksis som Paulus 

tilstreber i de kristne menighetene han hadde etablert og som han veiledet. Jeg kommer i 

artikkelen gjentatte ganger til å henvise til disse nevnte grunnleggende og nyere studier 

av lederskapstenkning og -praksis på nytestamentlig tid.  

 Når man skal forsøke å danne seg et bilde av både en tenkt historisk utvikling på 

nytestamentlig tid og av det mangfold av lederskapsformer som må ha eksistert, vil de 

fleste som studerer den historiske siden ved saken – nikke gjenkjennende til følgende 

kortfattede oversikt (jf. Dunn 1977/2006:112–134, 253–400; jf. også Schweizer 

1961:34–162): 
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1 Utviklingen av jøde-kristne menigheter i Jerusalem og Israel   

- Første fase: Fra pinsedagen av med spontanitet og ledelse av Ånden (Apg 2 ff)  

- Andre fase: Jakob som leder og med synagogen som mønster (Jakobs brev)  

2 Utviklingen av husmenigheter i den romersk-hellenistiske verden 

- Tidlig paulinsk fase: Frie karismatiske menigheter (1 Korinterbrev) 

- Sen-paulinsk fase: Fastere menighetsordning (pastoralbrevene). Begynnende 

institusjonalisering med tilhørende hierarkiske strukturer   

- Tidlig-katolsk fase: Utvikling av episkopatet, det vil si betoning av biskop-

funksjonens betydning for kirketenkning og ledelse (jf. 1 Klements brev)    

 

Stort sett finnes det en forskningsmessig konsensus om det bildet av utviklingen i 

urkirken som er vist i denne oversikten, men Clarke (2000:251-252) er imidlertid kritisk 

til den utbredte enighet som har ligget bak påstanden om en tiltagende 

institusjonalisering i sen-paulinsk tid.9 Clarke viser til at antikke både skriftlige og 

arkeologiske kilder viser at skillet mellom karismatisk og hierarkisk lederskap ikke var 

særlig tydelig i det gresk-romerske samfunnet i det første århundret. Dette var et 

samfunn som var sterkt lagdelt, framhever Clarke, og samme lagdeling ser ut til å ha 

preget de kristne menighetene i den første tiden – slik også tidlig paulinsk 

korrespondanse viser.  Institusjonaliseringsteorien bygger på den forutsetning, sier 

Clarke, at lederskap så å si var fraværende i de tidlig-paulinske forsamlingene. Clarks 

forskning viser imidlertid at så ikke var tilfelle. Det fantes lederskap, ja, kanskje til og 

med det en kunne karakterisere som sterkt lederskap, men problemet var bare at det var 

styrt og formet av samtidens tenkning og praksis – der også sosial status stod sentralt 

framfor de genuine ekklesiologiske og karismatiske kvalitetene – som altså Paulus ville 

innarbeide i menighetene.      

 

Konsekvenser for normativitetsspørsmålet  

Uansett hvordan de rekonstruerte bildene av situasjonen på nytestamentlig tid ser ut, vil 

det i kirkelig sammenheng være et spørsmål om hvordan – og i hvilken grad – det histo-

riske kan være normativt for ettertiden. Enda mer presist kan man spørre om hvordan 

lederskapsformer og –strukturer som var knyttet både til en bestemt kultur og sam-

funnsmessig kontekst, kan få normativ status (jf. Clarke 2008:41)?  I NT-forskningen 

har man hatt ulike tradisjoner når det gjelder tolkning av hva som kan ses på som nor-

mative elementer i den nytestamentlige beskrivelsen av ulike lederskapsformer og –

strukturer, sier Baasland (1993:182). Her har jeg inntatt samme standpunkt som Baas-

land – idet jeg argumenterer for at det normative ikke ligger i de historiske forhold, men 

i det som har med kirkeforståelse eller ekklesiologi å gjøre. Det er med andre ord teolo-

                                                           
9   For en innføring i institusjonaliserings-teorien knyttet til de sen-paulinske forsamlingene, se 

MacDonald 1988. 
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giske og ekklesiologiske implikasjoner innebygget i de historisk betingede formene man 

må lete etter om man skal finne det som kan sies å ha normative implikasjoner.   

Ikke minst med bakgrunn i det bildet som Clarke tegner av lederskapspraksis i 

de paulinske menighetene – og som i stor grad var preget av samtidens statustenkning – 

er jeg enig med dem som påstår at det kan være nytteløst å søke etter normative elemen-

ter i de nytestamentlige ledelsesformene og -strukturene slik disse framstår i sin sam-

tidsform. Disse samtidige lederskapsformene trenger nemlig å bli korrigert og satt inn i 

en genuin kristen ekklesiologisk sammenheng. Ifølge Clarke er det nettopp dette Paulus 

kjemper med i forhold til mange av de menighetene han hadde grunnlagt og som han 

veileder. I dette ser man at spørsmålet om normativitet stikker dypere enn til formene – 

og handler om hva de nytestamentlige lederskapsformene og -funksjonene har som ekk-

lesiologisk forankring. 

Et annet poeng i forhold til det å skulle vurdere spørsmålet om i hvilken forstand 

nytestamentlige lederskapstermer og -former kan ha normativ status i vår tenkning i 

dag, er at det på nytestamentlig tid fantes – for å si det med Dunn (1977/2006:407) – 

«no single normative form of Christianity» – og dermed heller ingen enhetlig form for 

normativitet man kan forholde seg til i dag. Ifølge Dunn kan man med grunnlag i de 

historiske kildene snakke om flere og ulike kristendomstyper – deriblant en med basis i 

det (opprinnelige) jødiske miljø og en hellenistisk kristendomstype med basis i den pau-

linske misjon og teologi slik dette er bevitnet i de paulinske brev (jf. Dunn 

1977/2006:254ff). Dermed kan man også snakke om en normativitet som spesielt er 

knyttet til Paulus sine skrifter, en til skriftene etter Johannes, en til Peter og slik videre. 

Det kan altså være snakk om ulike normativiteter knyttet til ulike deler av den nytesta-

mentlige kanon. Men min påstand her er at disse ulike normativitetene ikke er motstri-

dende, men «avledet» eller tolket normativt forhold til det Dunn (1977/2006:432) kaller 

«the unifying centre of Christianity» – nemlig det sentrale budskapet om Jesus Kristus 

(jf. Baasland 1991:203-213). I forhold til tematikken her, vil normativitetsproblematik-

ken jeg drøfter her handle om ulike varianter både av kirke- og menighetsforståelse og 

dermed også av lederskapsforståelser, men som allikevel springer ut av det som norma-

tivt sett utgjør det «unifying centre». I framstillingen her argumenterer jeg altså for at 

NTs samlede vitnesbyrd om kirkens- og menighetens gudgitte natur og funksjon utgjør 

et slikt sentrum.      

Det kan være interessant her å trekke en linje til den kartlegging av ulike typer 

eller nivåer av teologisk normativitet som finnes i artikkelen Teologiske normativitet og 

menighetsutvikling10 (se kapittel 8 i Bygge kirke). Anvendt på tenkningen i artikkelen, 

kan man si at kjernenormativiteten (som i terminologien i den anførte teksten er norma-

tivitet på nivå 1) ligger i det – eller de ulike – bibelske vitnesbyrd om hva som kan sies 

å være kirken og menighetens gudgitte natur og funksjon. De ulike bibelske forfatteres 

framstilling av ekklesiologien vil kunne kalles avledet eller tolket normativitet. Det 

                                                           
10  http://sjlt-journal.com/no3/teologisk-normativitet-og-menighetsutvikling/, 
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samme vil man kunne kalle det som i anførte tekst er gitt navnet konfesjonelt avledet 

normativitet (det vil si normativitet på nivå 2), ligger i de ulike kirkesamfunns og me-

nigheters tolkninger av det som nettopp ble betegnet som ekklesiologisk kjernenormati-

vitet.11 Clarke sier (2008:32) at et stort antall NT-forskere holder på at Paulus' brever er 

autoritative og dermed normative i den kirkelige tradisjon. I de ulike kirkelige tolk-

ningstradisjonene er det heller ikke uvanlig at en vektlegger de ulike nytestamentlige 

skriftgrupper noe ulikt – idet noen tar ulikt utgangspunkt i forhold til spørsmålet om 

hvordan den første kristne historien kan ha sett ut. Noen tar her utgangspunkt i de tidli-

ge og tilsynelatende karismatisk frie forsamlingene – med blant andre Første Korinter-

brev, kapittel 12 og 14 som kjernetekster. Andre har de sen-paulinske forsamlingene 

som normativt utgangspunkt – med pastoralbrevene som kjernetekster. Og atter andre 

betoner den etter-apostoliske utvikling med fokus på biskopens sentrale plass i kirke-

tenkningen – som normativt utgangspunkt – slik tilfellet for eksempel er i den katolske 

kirke.  

Hva kirker og menigheter leser ut av NT som normativt i forhold til menighets-

ordning og lederskapsforståelse, får selvfølgelig konsekvenser for hvordan man ordner 

seg i praksis i menighetshverdagen og hvordan man løser de oppgavene som man mener 

at en menighet er satt til å utføre. Når man for eksempel leser de paulinske brevene, er 

det tydelig at det er dette nivået Paulus retter inn sin veiledning mot – med tanke på 

hvordan genuin kristen lederskapspraksis bør se ut. Når det gjelder spørsmålet om hvor-

dan en menighet i praksis er operativ i vår tid, er det mulig å tenke seg en relativt stor 

grad av kulturell og funksjonell tilpasning (jf. normativitetsnivå 3, som jeg har kalt 

«nøytralt» felt med parallell til adiaforon-området i etikken). Her kan det også være en 

relativt stor åpning for å trekke inn tenkning fra moderne organisasjons- og lederskaps-

teori. Men her er det viktig at både den konfesjonelt tolkede normativiteten og den ekk-

lesiologiske kjernenormativiteten får fungere både identitetsgivende, retningsgivende og 

korrigerende. Og som Clarkes studier i paulinsk lederskapstenkning og praksis synes å 

vise klart, var det nettopp korreksjon og anvisning av konstruktiv lederskapsteologi som 

også Paulus ville gi i menighetene han veiledet. Og hensikten var, som nevnt, at leders-

kapstenkningen og -praksisen ble fundert på kristen forståelse av menighetens vesen og 

egenart – og ikke på en eller annen samfunnsideologi. Bare på denne måten kunne nem-

lig menighetsledere gis rett identitet knyttet til kristen tjenertenkning og ikke til sosial 

status (jf. Clarke 2000 og 2008).  

 

 

 

 

                                                           
11   Dette stemmer for så vidt godt overens med det Baasland også nevner at det i dag finnes flere 

eksegeter som ønsker å tolke det historiske vitnesbyrdet om ulike ledelsesformer i NT sammen med den 

grunnleggende kirke- eller menighetsforståelsen.  «Kirkeforståelsen skaper visse mønstre for lederskap,» 

sier han (Baasland 1993:184). 
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Lederskapsbetegnelser og -former i NT 

 

Gruppering av lederskapsbetegnelser og -former 

Hvilke lederskapsbetegnelser brukes i NT, hvilke lederskapsformer viser de til, hva 

forteller disse termene og formene om menighetslederskap på nytestamentlig tid, og 

hvilke implikasjoner kan dette ha for vår lederskaps-tenkning og -praksis i dag? Jeg har 

for oversiktens skyld valgt å plassere disse termene og funksjonene i tre grupper: Den 

første gruppen er: eldste, diakon og tilsynsfunksjon. Mye tyder på at disse tre 

lederskapsbetegnelsene og -funksjonene i NT relateres til mer formelle lederfunksjoner, 

og at de er knyttet til de første menighetenes plass og funksjon i deres sosio-historiske 

kontekst. Og dette har i stor grad å gjøre med at menighetene var knyttet til hushold 

(oikos), og at det også var en del av den sosiale strukturen som fantes der (jf. Clarke 

1993, 2000 og Meeks 1983:74-110).   

  Den andre gruppen er det som jeg her har valgt å kalle de karismatiske 

lederskaps-funksjonene: apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer. Dette er betegnelser 

som primært er knyttet til kirken og menigheten som teologisk størrelse – og slik sett 

kan de karakteriseres som ekklesiologiske eller karismatiske lederskapsbetegnelser.12 

Den tredje gruppen er to betegnelser på menighetslederskap som brukes hos Paulus, 

nemlig forstander og styrings-(opp)gave. Mye tyder på at dette er mer kollektive eller 

generelle betegnelser som brukes om selve ledelsesfunksjonen, altså om. «det å lede». 

Dessuten vil jeg gi en kort orientering om lederskapstermer fra samtiden som i NT ikke 

anvendes om menighetslederskap. 

 I følgende presentasjon av nytestamentlige lederskapsbetegnelser og -former vil 

det vektlegges en samlet eller helhetlig forståelse basert på den kanoniske 

skriftsamlingen i NT. Vårt anliggende her er nemlig «kirkelig» – i den forstand at 

interessen her er på hvilken tenkning og praksis man hadde på nytestamentlig tid, og 

hva denne kan lære oss om hva som er genuint og særpreget for lederskap i kirke og 

menighet.  

 

Eldste, diakon og tilsynsfunksjonen 

Tittelen og funksjonen eldste, gresk presbyteos (entall) og presbyteroi (flertall), er kjent 

både fra jødisk sammenheng og fra den gresk-romerske verden (jf. Burtchaell 

1992:228ff). Men i den nytestamentlige kontekst er selvfølgelig oppgaver og 

kvalifikasjonskrav knyttet til ledelses-funksjonen, beskrevet og motivert ut fra den 

                                                           
12    I forbindelse med Paulus’ presentasjon av disse ekklesiologiske lederskapsfunksjonene i Ef 

4,11f., er det et spørsmål om han tenker seg apostel, profet og evangelist knyttet til omkringreisende per-

soner – dvs. mer mobile tjenester – og hyrde og lærer som mer lokale og faste tjenester i menighetene (jf. 

Fee 1994:707–708). Men Fee åpner for muligheten for at det ikke var snakk om absolutte skiller her, men 

at alle disse tjenestene også forutsattes tilstedeværende i de lokale forsamlingene. Det siste er også mitt 

utgangspunkt her.  
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kristne menighets identitet og funksjon. Det ser også ut til at begrepet presbyteros i Det 

nye testamentet brukes som et parallelluttrykk til episkopos, som har betydningen: en 

som ser til – eller en som fører tilsyn med.13  Ordet, som kan oversettes tilsynsmann, var 

for øvrig også en vanlig tittel og funksjon i den gresk-romerske verden. Betegnelsen 

brukes i NT også om Kristus selv – som tilsynsmann og hyrde for våre sjeler (1 Pet 

2,25). I Filipperbrevet 1,1 finnes ordet også i flertall (episkopoi) om lederne i den lokale 

menighet. Mye kan altså tyde på at presbyteros og episkopos i NT sikter til samme 

tjeneste (jf. Bittlinger 1974:30–45). I Apostelgjerningene 20,28 sier Paulus til de eldste i 

Efesos at det er Den hellige ånd som har satt dem til tilsynsmenn (episkopos) i 

menigheten. Begge ordformene brukes også i Titus 1,5.7 om samme tjeneste. Først ut i 

det andre århundret skjer det at termene betegner forskjellige tjenester. 

 Eldste- og tilsynsordningen framstår i NT som en viktig ledelsesfunksjon i 

menighetene. I Jerusalemsforsamlingen spiller også de eldste en sentral rolle. Dette blir 

klart blant annet ut fra beskrivelsen av det såkalte apostelmøtet (jf. Apg 15). Her opptrer 

de eldste sammen med apostlene i en viktig avgjørelsesprosess i menighetens liv. Det er 

også tydelig at det var en prioritert oppgave for Paulus å innsette eldste som et ansvarlig 

lederskap i de menigheter han stiftet i den romersk-hellenistiske verden (Apg 14,23; Tit 

1,5). Også ut fra beskrivelsen av eldste og tilsynsmenns kvalifikasjoner i kravet til 

personlige og funksjonsmessige kvalifikasjoner (i 1 Tim 3,1f og Tit 1,6f.) blir det klart 

at de har hatt en viktig ledelsesfunksjon som forstandere (1 Tess 5,12; 1 Tim 3,5) og 

som Guds husholdere eller forvaltere (Tit 1,7). Oppgavene de eldste eller 

tilsynsmennene hadde i de nytestamentlige forsamlingene, kan oppsummeres på 

følgende måte: De hadde generelt sett ansvar for å lede den lokale menighet (1 Tess 

5,12; 1 Tim 3,5) og de skulle også representere menigheten (Apg 15,4; 21,18). I tillegg 

til ansvar for forkynnelse, lære og undervisning (1 Tim 3,2; 4,13; 5,17), utøver de 

personlig sjelesorg og veiledning (2 Tim 2,24-25; Tit 1,9). De skulle også våke over 

menigheten (Apg 20,28-31; 1 Pet 5,2) og over den enkeltes utvikling og behov (Hebr 

13,17). Jakob framhever også at de eldste har som spesiell oppgave å be for syke (Jak 

5,14f.). 

 Det normative i den nytestamentlige beskrivelsen av eldstefunksjonen kan man 

si ligger på to plan: 1) Menigheten skal ha en formell og ansvarlig ledelse, og 2) det 

formelle og ansvarlige lederskap skal ha noen grunnleggende funksjoner som har 

sammenheng med det som er særegent ved det de er satt til å lede, nemlig menigheten. I 

dette ligger ikke at det er et poeng i dag å kopiere navn eller tittel på denne 

ledelsesformen. En eldstefunksjon kan utføres av et ansvarlig lederskap uansett 

benevnelse. Bevisstgjøringen omkring ledelsesfunksjonens mål og hensikt er derimot et 

poeng. I dag kan eldstefunksjonen få ulike former. En del kirker har eldsteordning i 

form av eldsteråd som menighetens eller kirkesamfunnets øverste styringsinstans, det 

vil si et såkalt presbyteriansk system. Pastoren eller presten ses som en del av dette. 

                                                           
13   Om begrepet presbyteros, se Bornkamm 1964:651–680 og om episkopos, Beyer 1964:615-622. 
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Noen kirkesamfunn vektlegger den tilsynsmessige siden ved presbyter-tjenesten ved at 

det er biskoper som blir øverste styringsinstans i kirken. Og det episkopale system har 

sine røtter i presbyternes episkopale funksjon i den første menighet (jf. Clarke 

2008:53ff). Det finnes også kirkesamfunn som har en eldstefunksjon som del av eller 

som en parallell styringsfunksjon ved siden av et menighetsstyre.14  Disse ulike formene 

viser at man i praktiseringen av eldstefunksjonen går noe forskjellige veier, etter hva 

man vektlegger i det bibelske materiale. 

 Noen vil også mene at spørsmålet om kjønn er et normativt spørsmål knyttet til 

denne ledelsesformen. I NT finnes bare menn som fungerende eldste. Spesielt 

lærefunksjonen, som er knyttet til de eldstes tjeneste, mener noen kun er knyttet til 

menns tjeneste, spesielt under henvisning til tekster som Første Timoteusbrev 2,11-15 

og Første Korinterbrev 14,32ff Det er en mengde tolkningsmessige problemer knyttet til 

dette punktet som det vil føre for langt å gå inn i her.15  Spørsmålet er imidlertid viktig 

tolkningsmessig og bibelsynsmessig, men poenget her er å betone at – uansett om det er 

mann eller kvinne som i dag utfører denne tjenesten, må hovedsaken være at tjenesten 

ivaretar de foran beskrevne funksjoner som NT tillegger eldstetjenesten. 

 I NT finnes det en rekke ord som relaterer til en tenkning om – og en 

framstilling av – lederskap som tjenerskap. Tittelen diakonos, diakon, substantivet 

diakonia, tjeneste, og verbet diakoneo, å tjene – er en hyppig brukt ordgruppe – spesielt 

i det paulinske materialet.16 Ordene knyttes til Jesus selv (Luk 22,27; Fil 2,5), til hans 

etterfølgere (Matt 20,26), til Paulus (Rom 1,1; Fil 1,1; 2 Kor 4,5) – og til en rekke andre 

personer i de første kristne menighetene og deres tjeneste, eksempelvis: Timoteus (2 

Kor 3,6; 6,4), Apollos (1 Kor 3,5), Føbe (Rom 16,1) og Arkippus (Kol 16,15). Ordet 

doulos betyr bokstavelig slave, det vil si en som tjener i relasjon til sin Herre.17 Også 

dette ordet brukes om Jesus selv i Filipperbrevet 2,5f., der det heter at Jesus tok en 

tjeners, det vil si en slaves, skikkelse på seg. Også apostelen Paulus betegner seg som en 

Jesu Kristi slave (Rom 1,1 og Fil 1,1), og han sier at han betrakter seg som en av de 

mange ”tjenere (bokstavelig: slaver) for dere”, det vil her si for menigheten i Korint (2 

Kor 4,5). I dette ligger at det lederskapet som apostelen og hans medarbeidere utgjorde, 

stod under en kommando og slik sett var bundet til den oppgaven som Herren hadde gitt 

dem overfor menigheten. 

 Begrepet hyperetes betyr bokstavelig en slave som var lenket til benken for å ro 

på et slaveskip. Paulus gir korinterne en appell om å betrakte Paulus selv og hans 

medarbeidere som Kristi tjenere (hypêretês) og som forvaltere av Guds hemmeligheter 

(1 Kor 4,1). Også apostelen Paulus betegner seg altså som Jesu Kristi slave (Rom 1,1; 

                                                           
14   Misjonskirken Norge er et eksempel på dette. Noen menigheter har bare styreordning – med 

valgte styremedlemmer som menighetens lederskap, mens andre har valgte eldste ved siden av ordinære 

styremedlemmer.  
15    For en innføring i denne problematikken, se Salvesen 2009:13–22; 107–138 
16   Til nevnte ordgruppe, se Beyer 1964: 81–93. 
17   Til begrepet doulos, se Rengstrof 1964:270–280. 
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Fil 1,1). Og endelig – ordet leitourgos beskriver en tjener eller en «liturg» som er satt til 

å gjøre sin del av en samlet eller helhetlig oppgave. Ordet brukes blant annet om Kristi 

yppersteprestlige tjeneste i himmelen (Hebr 8,2), og om Paulus’ tjeneste for å bringe 

folkeslagene evangeliet (Rom 15,15–16). 

 Til forskjell fra de andre ledelsesbetegnelsene som er gjennomgått, ser de ulike 

begrepene som har med lederskap som tjenerskap å gjøre, ut til å gå på mer overordnede 

forhold knyttet til lederskap i kristen sammenheng. I den kirkelige tilrettelegging av 

lederskapstenkning og praksis, og som man jo ønsker skal stå så nær den bibelske 

lederskapstenkningen som mulig, er det derfor ikke underlig at en idé om tjenende 

lederskap er blitt en dominerende teori i noen sammenhenger. Clarke drøfter ideen om 

tjenende lederskap i lys av en mer hierarkisk og en egalitær måte å tolke og forstå 

nytestamentlig lederskaps-tenkning og -praksis på (Clarke 2008:79–103). Hans 

konklusjon er imidlertid at en så ensidig betoning av tjenende lederskap som en kan 

finne i mange pastorale og kirkelige managementbøker i dag, ikke har full støtte i NT-

materialet (og spesielt de paulinske tekstene). Det må nemlig være åpent for at en leder 

har en høyere status innen et hierarki, men samtidig at vedkommende ikke skal 

misbruke slik status (jf. 2 Kor 1,24; 1 Pet 5,3; Matt 20,25 og Clarke 2008:103). 

 Ut over det som her er sagt om ulike ord og begreper som beskriver 

tjenestesiden ved lederskap, kan det også legges til at tjeneste og diakoni nevnes som en 

av Åndens gaver (Rom 12,7). Den diakonale tjenesten i de første kristne menighetene 

ser også ut til å ha etablert seg som en mer institusjonalisert eller «fast» lederoppgave i 

den første menighet, jf. Første Timoteusbrev 3,8ff som har forskrifter for diakonene i 

menigheten (Bittlinger 1974:46–51). Clarke sier også at diakonen, eller diakonene (der 

slike fantes), opplagt var involvert i lederskapet av mennesker, og at de har samarbeidet 

med de eldste eller med tilsynsmannen (Clarke 2008:76). Men de eldste eller 

tilsynsmennene hadde mer spesifikke oppgaver – som for eksempel det å undervise, 

framhever Clarke (ibid.). Ettertidens forståelse av diakonenes oppgaver går ofte mot det 

praktiske og administrative – på bakgrunn av beskrivelsen av etableringen av den 

diakonale tjeneste i Jerusalems-menigheten (jf. Apg 6,1–6) – har imidlertid liten støtte i 

det paulinske materialet, framhever Clarke (ibid.). Dette behøver selvfølgelig ikke bety 

at slike oppgaver ikke kan tillegges diakoner i dag.  

 Ser man på praksis i ulike menigheter og kirkesamfunn i dag, finner man et 

nokså entydig vitnesbyrd om at den diakonale tjenesten oppfattes som en fast tjeneste i 

menigheten. De fleste kirker og menigheter har nemlig en ordnet diakonal tjeneste. Men 

som Skjevesland påpeker (1992:190-206), er det vel heller ikke tvil om at denne 

tjenesten kan oppgraderes og styrkes. Og – etter min oppfatning – bør den styrkes ikke 

bare forstått som en «fast» tjeneste og ledelsesoppgave i en menighet, men som en 

dimensjon ved alle kristnes tjeneste. For uansett hvilken begrepsmessig og 

tolkningsmessig innfallsvinkel som måtte ligge til grunn for synet på lederskapets 

tjeneste i menigheten, kan man si at tjenestedimensjonen er selve prøvesteinen på om 
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lederskapet er fundert på de bibelske verdiene, eller om de bygger på rent menneskelige 

og samtidspregede forutsetninger.   

 

De karismatiske lederskapsgavene 

Her betegnes de fem gavene eller tjenestene som Paulus nevner i Efeserbrevet 4,11 

(apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere) som karismatiske lederskapsgaver 

som er gitt menigheten. Det særegne ved disse er, som også tidligere er påpekt, at de er 

satt i menigheten for at denne skal kunne ivareta sitt unike særpreg som en Åndsskapt 

størrelse, og for at den skal kunne fungere etter sitt vesen og gudgitte oppdrag (jf. Fee 

1993:342 og 345). De karismatiske ledelsesgavene er altså knyttet til personer som i 

kraft av sin samlede nådegave- og naturutrustning får en særegen lederfunksjon i kirken 

eller menigheten. Disse tjenestene eller gavene er til stede i de såkalte nådegavelistene 

(jf. Rom 12,6–8; 1 Kor 12,4–10 og v. 28; 1 Kor 14,26), men de skiller seg fra 

beskrivelsen av det mer «ordinære» nådegavene – både ved at det i den greske teksten 

brukes ordet dorôn – som betyr gave (jf. Ef 4,7), og ikke karismatikon eller 

pneumatikon, som betyr henholdsvis nådegave og Åndens gave (jf. 1 Kor 12,1ff) – og 

ved at gaven identifiseres med personen som vedkommendes tjeneste i menigheten. Jeg 

kommer her til å gi en begrepsmessig gjennomgang av disse termene med en presisering 

av hva som sannsynligvis er den ekklesiologiske betydningen av lederfunksjonen.18 I 

neste del av artikkelen drøftes ulike tolkninger av disse ekklesiologiske ledelses-

funksjonene.  

 Apostel (gresk: apostolos) betyr bokstavelig «en som er sendt», og ordet er brukt 

på to forskjellige måter i Det nye testamentet. 1) Ordet er brukt restriktivt om de 

personer som var utvalgt og sendt av Kristus selv (som Kristi apostler) for å legge 

grunnlaget for den kristne kirke (jf. Ef 2,20). Denne formen for aposteltjeneste opphørte 

selvfølgelig med dem som i NT defineres innenfor denne gruppen. 2) Men ordet er også 

brukt i NT på en mer generell eller allmenn måte om de personer som er sendt av 

menigheten (som menighetens apostler) for å etablere virksomhet på nye steder og for å 

være «kirkens stifinnere» (Jørgensen 1993:79). NT nevner noen slike apostler: Barnabas 

(Apg 14,4 og 14), Silvanus og Timoteus (1 Tess 2,6–7 sammenholdt med v 1 i samme 

kapittel). Det er helt klart at apostelfunksjonen (uansett hvordan denne benevnes i dag) 

er en avgjørende og viktig tjeneste som menigheten trenger. Er det slik at menigheten 

som helhet er sendt til verden, trenges ofte aposteltjenesten – ofte i dag i en 

misjonær”utgave” – for å synliggjøre og tydeliggjøre menighetens sendelsesoppgave og 

for å bryte nytt land. 

 Profet (gresk: profêtês) er en person som har mottatt et ord fra Herren (en 

åpenbaring) og som bærer dette fram med den autoritet som ligger i den gitte 

åpenbaring.Også når det gjelder denne gaven, møter den i to utgaver i NT. 1) En 

                                                           
18    For en oversiktsmessig gjennomgang av de karismatiske lederskapsgavene, se Guthrie 

1981:760–778. 
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profettjeneste med autoritet på linje med den spesielle aposteltjenesten (Ef 2,20). Her 

taler Paulus om at kirken er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Denne 

profettjeneste er det gode grunner til å se på som avsluttet, på linje med den spesielle 

aposteltjeneste.For oss er det vitnesbyrdet og budskapet som finnes i NT, som 

representerer den opprinnelige apostoliske og profetiske autoritet – som den kristne 

kirke også i dag skal bygge på. 2) Men NT taler også om profeter, profetisk tjeneste og 

profetnådegaver som skal være i funksjon i menighetens liv til alle tider (jf. Apg 13,1; 

15,32; 21,10, 1 Kor 12,10; 14,29f.).   

Den autoritet denne profettjeneste har, kan imidlertid ikke sidestilles verken med 

profetens autoritet i GT eller den apostolisk-profetiske tjeneste som nettopp er omtalt. 

Men gaven er gitt menigheten for at den skal fungere som det Gud hadde tiltenkt den 

også i dag. Profeten oppmuntrer, trøster og formaner de kristne, jf. 1 Kor 14,3, og på 

den måten er også profeten med på å lede kirken/menigheten. 

 Evangelist (gresk euangelistês) er den spesielle tjenesten som går ut på å 

representere og presentere evangeliet på en slik måte at ikke-troende får hjelp til å 

krysse grensen mellom ikke-tro og tro på Kristus. At betegnelsen evangelist bare brukes 

tre ganger i NT (Apg 21,8; Ef 4,11 og 2 Tim 4,5), behøver ikke å si noe om at denne 

tjenesten skulle være mindre viktig eller mindre sentral enn andre ledelsesgaver. Tvert 

imot: Ses tjenesten ut fra menighetens situasjon og behov, er dette en ledelsesgave og en 

tjeneste som den kristne kirke er avhengig av for å vokse. Som ledelsesgave kan 

evangelisten opptre som en vekkende, motiverende og opplærende funksjon også i 

forhold til andre lemmer på menighetskroppen.Evangelistene kan med andre ord bidra 

til å vekke alle menighetslemmenes ansvar for å bringe evangeliet videre i handling og i 

vitnesbyrd. 

 De to siste lederskapsgavene Paulus nevner i sin opplisting (Ef 4,11), er hyrde 

og lærer (gresk poimên og didaskalos). Grunnen til at jeg her behandler de to sistnevnte 

ledelsesgavene under ett, er at de i den greske teksten står sammenstilt (med felles 

artikkel i den greske teksten). Det kan her godt være tale om to forskjellige 

ledelsesfunksjoner, men det kan også se ut til at de overlapper hverandre mer enn de 

andre tjenestene. Hyrdegaven består i det å ha ansvar for og lede menigheten, gi den 

beskyttelse og gi den næring og omsorg. I NT blir begrepet hyrde knyttet til Kristus selv 

(Joh 10,11ff; 1 Pet 5,4), og til de eldstes tjeneste i menigheten (Apg 20,28, 1 Pet 5,1f.). 

Lærerens funksjon er å gi evangeliets sannheter (Guds ord) videre i undervisningens 

form – slik at menighetens lemmer vokser i kunnskap og kjennskap til Guds ord og 

dessuten inspireres til lydighet mot Kristus i tro og handling. Benevnelsen lærer brukes 

om dem som er ansvarlige for å undervise for at legemet skal bli utrustet (jf. Ef 4,11; 

Jak 3,1; 2 Tim 1,11). Å være lærer i kirken/menigheten er altså en ledelsesfunksjon. I 

NT kalles Jesus Kristus selv lærer (rabbi, jf. Joh 1,38), apostelen Paulus kaller seg selv 

en lærer for folkeslagene (1 Tim 2,7) – og Timoteus formanes til å ikke gi opp når han 

underviser menigheten (2 Tim 4,2f).  Eldste kan også ha en lærergjerning i menigheten 
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(1 Tim 5,17). Sett i lys av NTs vektlegging av læredimensjonens betydning for 

menighetens oppbygging og vekst, blir det innlysende at læreroppgaven som 

ledelsesfunksjon blir viktig. 

 

Øvrige ledelsestermer i NT 

Det gjenstår å si noe om de andre lederskapstermene som også finnes i Det nye 

testamentet.  er spesielt tre termer som er interessante; nemlig forstander-begrepet og -

funksjonen, det som betegnes som styringsgave, og det relativt omfattende tjener- og 

tjeneste-begrepet.  

 Forstander (gresk proistêmi) er en term som brukes åtte ganger i NT. Clarke 

kaller denne «a Collective Title» som i NT blir knyttet både til eldste- og 

diakonfunksjonen og til tilsynsfunksjonen (jf. Clarke 2008:71). Noen av de stedene 

termen opptrer i NT, går den på funksjonen å lede en menighet (jf. 1 Tim 3,4 og 17), og 

et par ganger brukes ordet om det «å lede an» i det å gjøre gode gjerninger (jf. Tit 3,8 og 

14). En gang brukes ordet som beskrivelse av en Åndens gave (Rom 12,8).   

Av dette kan man i hvert fall slutte at «det å lede» eller å være en leder i en menighet 

har med nådens og Åndens utrustning å gjøre. Denne termen er altså det nærmeste man 

i NT kommer vårt samlebegrep «lede». Bokstavelig betyr jo ordet «å stå foran». 

Tankene kan gå til hyrden som leder flokken ved å være «foran». Paulus taler om eldste 

som er gode menighetsforstandere (1 Tim 5,17).  Denne gaven bør ses sammen med 

betegnelsen styringsgave. 

 Styringsgave (gresk kybernêsis) er et begrep som dukker opp i Første 

Korinterbrev 12,28.  Ordet kan ha med navigasjon av en båt å gjøre, og kan derfor 

handle om å være styrmann for en skute i farlig farvann. I greske sammenhenger kunne 

ordet også ha med styring av pengesaker og administrative oppgaver å gjøre. Det er 

altså her snakk om gave som er gitt enkelte ledere i menigheten, og som uttrykker seg i 

evne til å stake ut kurs og utøve lederskap. På engelsk oversettes dette ordet med 

«administration», som altså har med evnen til å organisere og styre å gjøre. Denne 

spesielle gaven må ses på ikke bare som en selvstendig gave eller tjeneste, men også 

som en gave som kan inngå i den kompetanse og utrustning som enkelte ledere i 

menigheten bør besitte.   

 Samtidige lederskapstermer kobler ikke Paulus og NT til lederskap i en 

menighet (jf. Clarke 2008:75–76). Begrepet archõn: opptrer (i Rom 13,3; 1 Kor 2,6 og 

8; Ef 2,2) – om herskere over imperier og over luftens herskere. I de synoptiske 

evangeliene – og spesielt hos Lukas – brukes betegnelsen om lederen av synagogen, 

over fariseerne. Betegnelsen brukes også om jødiske ledere og demoniske makter. 

Termen hêgoumenos er brukt med referanse til Jesus (Matt 2,6), og kristne ledere (Apg 

3.15; 5;31; Hebr 2.10; 12,2). Begrepet brukes også om Paulus (Apg 14,12), men ikke av 

ham om kristne ledere. I Lukas 22,26 forteller Jesus hva som kreves av en hegoumenos. 
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I Septuaginta19 brukes betegnelsen om mer despotiske ledere eller nasjonale ledere. For 

øvrig er det interessant å merke seg at begrepet «prest» mangler – brukt om ledere i NT. 

Ordet prest er avledet av det greske ordet for eldste – presbyteros. Den tids ord for prest 

(gresk hiereus) brukes i NT kun om jødiske og hedenske prester.   

 

 

Lederskapsforståelsens ekklesiologiske forankring og  

karismatiske karakter 

 

Den organiske menighetsforståelsens konsekvenser for lederskap 

Foregående gjennomgang av lederskapsbegreper brukt i Det nye testamentet har vist at 

lederskapstitler, -betegnelser og -former i NT både er knyttet til sin samtid og til de 

ulike kulturene de springer ut av – og til teologiske begreper og forestillinger som setter 

disse titlene, termene og formene inn i en ny og annen kontekst en den de springer ut av. 

Den nye konteksten er den kristne menighet. Og som tidligere påpekt, er det i dag stor 

grad av enighet om at kristen lederskaps-tenkning og -praksis må springe ut av og 

baseres på den nytestamentlige ekklesiologi – og ikke på historiske titler og former. Her 

taler jeg derfor om lederskapsforståelsens ekklesiologiske forankring og karismatiske 

karakter.20 

 Kroppsmetaforen hos Paulus beskriver tre viktige sider eller dimensjoner ved 

menigheten ut fra den paulinske beskrivelsen av menigheten som Kristi kropp. Det er 

flere viktige tekster her (jf. 1 Kor 12:12ff; Kol 1:17–18; Ef 1:22-23; 3:2f.; 4:15–16; 

5:23). Den første dimensjonen handler om forholdet mellom menigheten, Kristi kropp, 

og hodet for kroppen – som er Kristus. Den andre dimensjonen er forholdet mellom den 

i tekstene beskrevne enheten i Kristi kropp, i menigheten, og det mangfold av lemmer 

og funksjoner som finnes. Den tredje dimensjonen er knyttet til forholdet mellom Kristi 

kropp, menigheten, og verden. Her kommer jeg til å bruke denne tematiske 

tilnærmingen til måten Kristi kropp-metaforen teologisk sett er anvendt i NT for å 

beskrive og presisere lederskapets oppgaver som menighets-bygger.  

 Den første presiseringen av sentrale ekklesiologiske ledelsesoppgaver sett ut fra 

den paulinske presentasjonen av menigheten som Kristi kropp, handler om hvilke 

konsekvenser det bør få for vår forståelse av lederskapets rolle og funksjon at 

menigheten hos Paulus presenteres som et enhetlig legeme med mange ulike og 

forskjellig lemmer og funksjoner (jf. Fee 1987:582–624). På denne bakgrunn kan sies at 

for ledere som er bevisst på at det er menigheten som Kristi kropp som er konteksten, vil 

                                                           
19  Septuaginta er en oversettelse av Det gamle testamentet og noen beslektede skrifter til gresk, 

laget en gang mellom 200-tallet og 100-tallet f.Kr. i Alexandria. 
20    Anbefalte innføringer i ekklesiologi – med vekt på kirkens/menighetens pneumatologiske og 

karismatiske dimensjon, se; Küng 1976:147–340; Studebaker 2008; Moltmann 1993; Kärkkäinen 2002. 
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det være en prioritert oppgave å bidra til å oppdage og utvikle de forskjelligartede 

gavene som er gitt menigheten – nettopp fordi den er en levende organisme – Kristi 

kropp, med forskjellige lemmer som skal dekke mange forskjellige funksjoner (jf. Rom 

12,3–8; 1 Kor 12 og 14; Ef 4,7–16. Se også Minear 1960:190–195; Fee 1987:603–625). 

Denne siden ved den paulinske presentasjonen av menigheten går altså på forståelsen av 

menighetslemmenes særegne og forskjelligartede funksjoner sett som en del av et 

helhetlig fungerende legeme. Oppdagelse og utvikling av nådegaver i 

menighetssammenheng, vil da måtte bli en prioritert oppgave for lederskapet. Dette 

henger nøye sammen med følgende punkt: 

 For ledere som er bevisst på at det er menigheten som Kristi kropp som er 

konteksten, vil det også være en viktig oppgave å samordne og koordinere de 

forskjellige gavenes funksjon, slik at de ulike lemmenes virksomhet sammen tjener 

helheten og enheten i menighetskroppen. Noen av lemmene eller nådegavene har 

karakter av å være hjelpende og koordinerende gaver – som for eksempel diakoni- og 

hjelpetjenester. Hyrdegaven vil naturlig framstå som en ledergave blant denne type 

gaver i menighetskroppen.  

 Den neste presiseringen av sentrale ekklesiologiske ledelsesoppgaver sett ut fra 

den paulinske presentasjonen av menigheten som Kristi kropp, handler om hvilke 

konsekvenser det bør få for forståelsen av lederskapets rolle og funksjon at Kristus er 

hode for kroppen, for menigheten (Minear 1960:203–210). Ut fra formuleringen som er 

bruke i Åpenbaringsboken kapittel 2 og 3, vil det være en sentral funksjon eller tjeneste 

«å høre hva Ånden sier til menigheten». De ulike lemmenes samfunksjon og sær-

funksjon på legemet er det nemlig teologisk talt viktig å se sammen med den bibelske 

omtalen av Kristus som hodet for menighetskroppen. Som hode for kroppen gir nemlig 

Kristus ved sin Ånd de enkelte lemmene og dermed også de ulike ledere impulser til 

legemet. En side ved dette er også at Kristus ser og har omsorg for den konkrete 

situasjonen som hans kropp, som hans menighet befinner seg i. Det sistnevnte kan 

formuleres som viktige anliggender for lederskapet.  

 Dermed kan man også si at for ledere som er bevisste på at det er menigheten 

som Kristi kropp som er konteksten, vil det være en sentral funksjon og tjeneste å 

identifisere den åndelige situasjonen som menigheten til enhver tid befinner seg i – og 

formidle Herrens ord og omsorg inn i den aktuelle situasjonen. Det man kan kalle 

kunnskapsgaver (som visdoms og kunnskaps tale, profetisk tale) som er gitt 

menigheten, vil være viktige gaver for å ivareta denne dimensjonen ved beskrivelsen av 

Kristus som hode for menigheten. Forstandertjeneste, apostelfunksjon og lærerfunksjon 

er også eksempler på viktige lederskapsgaver som, sammen med andre gaver på dette 

feltet, bør fungere for at forbindelsen mellom hode og legeme, Kristus og menighet, 

skal bli ivaretatt. Mye tyder på at Kristus som hode for legemet, involverer spesielt 

menighetens lederskap i den «tilstands-diagnose» som det her tales om. Budskapene til 

sendebrevsmenighetene i Åpenbaringsbokens kapittel 2 og 3 viser dette. Her finnes det 
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nemlig meget sterke oppfordringer til menighetens lederskap om å høre hva Ånden sier 

til menigheten. Det Ånden sier til menigheten, er nemlig nettopp det Kristus som hode 

vil si til sin menighet i den aktuelle situasjonen.   

 Den siste presiseringen av sentrale ekklesiologiske ledelsesoppgaver, sett ut fra 

den paulinske presentasjonen av menigheten som Kristi kropp, handler om hvilke 

konsekvenser det bør få for vår forståelse av lederskapets rolle og funksjon at 

menigheten som Kristi kropp de facto er Guds sendelse til verden. For ledere som er 

bevisst på dette faktum, vil det videre være en sentral oppgave å bevisstgjøre hvert 

enkelt lem på legemet om at menigheten som helhet er Guds sendelse til verden. Et 

viktig anliggende her er at det ikke bare er deler av menigheten eller av lemmene som 

skal ha denne funksjonen. NTs perspektiv er imidlertid at det er hele kirken, menigheten 

og legemet som er sendt – og som derfor skal fungere inkluderende til frelse (Van 

Gelder 2000). Her ligger det da også en stor utfordring for lederskapet, nemlig å 

transformere denne målorienterte bevissthet om menighetens oppgave og gjerning i 

verden og for verdens frelse, ut i hele menighetskroppen (Guder 1998:183–220). Det vil 

da også ligge i lederskapets oppgave å avsløre når menigheten blir fristet til å være seg 

selv nok, og når den begynner å leve for seg selv og sine interne målsettinger. Det en 

kan kalle kraft- og formidlingsgaver (som: aposteltjenesten, gaver til å helbrede, gaver 

til mektige gjerninger), er også gitt menigheten for at denne funksjonen ved 

menighetskroppen skal bli ivaretatt.  Evangelistgaven står i denne sammenhengen også 

sentralt. 

 For ledere som er bevisst på menighetens gudgitte sendelsesoppdrag, vil det 

også påligge en stor forpliktelse i å se og etterleve det faktum at menigheten som Guds 

sendelse til verden samtidig er hellig og atskilt fra verden. Dette faktum setter spesielt 

store krav til forståelse av menighetens karakter av å være hellig og atskilt fra verden. 

Men det setter også krav til alle som tilhører den kristne menighet at de skal leve i pakt 

med den hellighet de har fått del i. Her er det viktig å understreke at Skriften faktisk 

setter spesielt store krav til menighetens lederskap om et hellig liv. De kriterier som 

apostelen Paulus setter opp som krav til den som skal være leder i Guds menighet, må 

ses i lys av dette (jf. 1 Tim 3,1ff og Tit 1,5ff). 

 Ut fra foregående presiseringer av det som her er kalt lederskapets ekklesiolog-

iske forankring, framstår menighetsledere som personer i menighetsfellesskapet som i 

kraft av sin utrustning ser det som sin primære oppgave å påvirke og lede menigheten 

slik at den fungerer best mulig i pakt med sin natur og sitt gudgitte oppdrag i dag. I 

denne forståelsen av lederskapets ekklesiologiske rolle og funksjon, ligger det at 

lederskap utøves av «vanlige» personer i menighets-fellesskapet. For å tale teologisk, 

kan man si at lederskapet står fram av det allmenne prestedømme.  Og i denne bibelske 

og reformatoriske tanken ligger blant annet at lederskap i menighetssammenheng ikke 

utøves av personer i en egen klasse, om den nå benevnes som «geistlighet», «salvet 

lederskap» eller noe annet. Dette lederskapet tjener i kraft av sin utrustning, der de 
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naturgitte og Åndsgitte gaver spiller sammen på en integrert måte slik at lederen blir i 

stand til å gjøre sin oppgave (Volf 1998:2002).   

 Og menighetslederskapets primæroppgave vil da bestå i å forløse de gudgitte og 

menneskelige ressurser som ligger i menigheten (Råmunddal 1997). I praksis vil 

oppdraget altså handle om å hjelpe mennesker til å oppdage og få forløst sine gaver og 

evner. Som menighetslederskap på nytestamentlig tid var satt til å lede og utvikle 

menigheter i sin tid og i sin egen sammenheng, er dette også utfordringen for 

menighetslederskap i dag. Lederskapet må nemlig være til stede i sin tid og i sin tids 

behov. Men noe av det karakteristiske med lederskapet i en menighetskontekst er 

imidlertid at det er best i samsvar med tiden og menneskers behov i vår tid om det får 

lov å fungere ut fra det som er både sitt eget og menighetens – og dermed også 

lederskapets – genuine vesen og oppdrag. 

 

Hva innebærer det at menighetens lederskap er «karismatisk»? 

Når jeg her taler om lederskapets karismatiske karakter, uttaler jeg meg i en teologisk, 

eller mer presist: i en ekklesiologisk kontekst – og ikke i en sosiologisk eller 

organisasjonsteoretisk. I ekklesiologisk forstand er det viktig å presisere at alle kristnes 

og deriblant også lederes tjeneste er nådegavebasert. En konsekvens av dette er at all 

kristen tjeneste – og dermed også kristent lederskap – utøves på svært snevert grunnlag 

om det ikke baserer seg på nåden og utrustningen av og ved Guds ånd (jf. Ef 3,7). De 

ekklesiologiske ledelses-funksjonene og som jeg her kaller de karismatiske 

lederskapsgavene (apostel, profet, hyrde, lærer og evangelist (jf. Ef 3,11), karakteriseres 

etter vår oppfatning av at de på en spesiell måte er ekklesiologisk begrunnet, og at de 

dermed også er nådegavebasert.  

 I kirkens og teologiens historie har imidlertid disse lederskaps-funksjonene blitt 

tolket og vurdert på vidt forskjellig vis. Oppfatningene svinger – fra dem som mener at 

tjenestene opphørte med den første kristne menighet - mens biskopstjenesten, 

presbytertjenesten og diakontjenesten ble værende i kirken, – til dem som opphøyer 

disse tjenestene som svaret på kirkens problemer i dag. Man betegner da gjerne 

lederfunksjonene som «åndelige embeter». I såkalt restaurasjons-teologisk tenkning står 

disse «embetene» sentralt ved at det er ved og gjennom disse tjenestene eller embetene 

at Herren gjenoppretter en forfallen menighet i endens tid. Og i den sammenhengen 

gjenopplives disse tjenestene eller embetene – og spesielt aposteltjenesten – sies det av 

dem som tenker på denne måten (Hodne 1996:8ff).   

 Jeg oppfatter imidlertid de karismatiske ledelsesgavene som karismatiske 

«hoved»tjenester som har vært i kirken fra dens første tid, ,og som til alle tider i kirkens 

historie har vært – og er – nødvendige i menighetens liv, lokalt og universalt, for at 

menigheten skal vokse og utvikles i pakt med sin natur og gudgitte oppdrag. Spesielt for 

disse tjenestene er at de kan være med på å synliggjøre og tydeliggjøre menighetens 

natur og dens karakter funksjonelt sett. Derfor er det ikke underlig at disse gavene har 
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dukket opp i foregående gjennomgang av lederskapets oppgaver sett ut fra en forståelse 

av menigheten som Kristi kropp. Når hensikten her er å få et innblikk av hva det vil 

innebære for vår lederskapstenkning at menigheten i NT også framstilles som Åndens 

skapelse og Åndens tempel. At lederskapet i lys av den måten å tenke menighet på – 

kan karakteriseres som et Åndens lederskap, innebærer altså at det er innsatt, utrustet og 

ledet av Ånden. Det vil altså i dette perspektivet være riktig å forstå lederskap som et 

redskap for Ånden – for at Guds tanke og intensjon med menigheten skal kunne oppnås. 

Etter min oppfatning er kanskje denne sannheten det som i sin ytterste konsekvens 

karakteriserer lederskapet som karismatisk. Det er altså – og bør være – en nær 

sammenheng mellom menighetens karakter som en Åndsskapt størrelse og lederskapets 

identitet og funksjon.     

 Siden menigheten er skapt og formet av Ånden (jf. Apg 2,1ff; 1Kor 12,13), bør 

det også framheves at lederskapet er innsatt og «formet» av Ånden. Når apostelen 

Paulus møter de eldste i Efesos og taler til dem, sier han: «Ta vare på dere selv og på 

hele den hjord som Den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for» (Apg 20,28). Det 

ligger et dobbelt poeng i dette utsagnet. a) Lederskapet i menigheten er innsatt av 

Ånden – ikke av noen annen, selv om apostelen kan ha vært «operatør» for selve 

handlingen. Og innsetter Den hellige ånd mennesker til lederskap i menigheten, må man 

også regne med at Ånden tar ansvar for å forme og danne lederskapet slik han vil ha det. 

b) Åndens hensikt med å innsette lederskap, er «tilsynet» med menigheten. Jamfør her 

hva som tidligere er sagt om tilsynsfunksjonen.  

Siden det er slik at menigheten i NT ikke bare framstilles som en Åndens ska-

pelse, men også som et tempel for Ånden (jf. 1 Kor 3,16,17; 6,19–20; 2 Kor 2,16–18; Ef 

2,20–22; 1 Pet 2,4–8), har dette som konsekvens at lederskapet også er «åndelig». Be-

grepet åndelig betegner her den genuine dimensjon ved lederskap i en menighetskon-

tekst – som handler om at lederskapet inngår sammen med alle de troende som levende 

steiner, hellig presteskap i det åndelige tempel som apostelen Peter beskriver i Første 

Peters brev 2,4ff Lederskap i menighetssammenheng handler derfor om at en kristen – 

også som leder – er til stede og med hele sitt liv tjener i dette Åndens tempel – som altså 

er menigheten – der alt hører Herren til, og der alt er innvidd til Herren. Å tale om at 

enkelte gjøremål og funksjoner er mindre «åndelige» enn andre – vil ikke gi noen me-

ning.   

Siden det er slik at menigheten er en Åndsskapt størrelse, et tempel for Ånden, 

kan en også si at menigheten er under Åndens herredømme. Dermed er det også viktig 

at lederskapet er under Åndens herredømme, og at det er ledet av Ånden i sin tjeneste i 

menigheten. I Antiokia-menigheten, der lederskaps-gavene tydeligvis beskrives med 

begrepene «profeter og lærere», talte Den hellige ånd og sa: «Ta ut Barnabas og Saulus 

for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til» (Apg 13,2). De innvies og 

sendes av Ånden og menigheten, og er avhengige av å bli ledet av Ånden i sin tjeneste. I 

Apostelgjerningene 16,6 heter det: «Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet i 
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Asia; derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galaterlandet.» De var altså avhengige av å 

bli ledet og styrt av Ånden i den tjeneste Ånden selv hadde kalt dem til. Prinsipielt er 

det ingen forskjell på denne lederskapets avhengighet av å bli styrt og ledet av Ånden – 

og det behovet hvert enkelt lem på menighetskroppen har for å bli ledet. I sak er det 

dette apostelen Paulus skriver om i Galaterbrevet 5,16, der han gir appellen til alle 

kristne om å «leve et liv i Ånden». 

Menigheten er altså det sted som Ånden selv har skapt og det sted der Ånden har 

tatt bolig – noe som også innebærer at menigheten er det sted der Ånden på en spesiell 

måte gjør sin gjerning – blant annet i forhold til å levendegjøre Jesu Kristi eget nærvær 

i sin menighet (jf. Joh 14,16–20; Matt 18,20). Denne sannhet har også noe å gjøre med 

vårt syn på lederskapets rolle og funksjon i menigheten. Det kan fortelle noe om at le-

derskapet ikke er til for sin egen del, og det er ikke satt i menigheten for å samle opp-

merksomhet rundt seg selv og sine egne ambisjoner, men det er til for å knytte menighe-

tens (med)lemmer til den nærværende og levende Kristus. I Apostelgjerningene 6,1ff.  

er det omtalt en tjeneste i menigheten som antakeligvis lettest kan forstås og forklares ut 

fra dette perspektivet, det som apostlenes ønsket – nemlig å konsentrere seg om «bøn-

nen og Ordets tjeneste».  Bønnen og forkynnelsen av Guds ord er derfor en «apostolisk 

prioritet» i menigheten, noe som innebærer at dette er en lederskapstjeneste som skal ha 

prioritet til alle tider i menighetssammenheng. Og lederskapet kalles til side og ut av 

andre krevende oppgaver for å ta seg av denne tjenesten. Hensikten og målet er å syn-

liggjøre og tydeliggjøre Kristi eget nærvær i sin menighet.   

 Og til slutt: Siden der er slik at menigheten også er utrustet og sendt av Ånden 

(jf. Matt 28,18–20; Apg 1,4–7; Ef 3,5–6; 2 Kor 5,11ff), må også lederskapet betraktes 

som utrustet, salvet og sendt av Ånden. Det paulinske vitnesbyrdet i Efeserbrevet 3,7 

kan bekrefte dette. Her sier apostelen: «Og jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep 

inn med sin kraft og gav meg sin nådegave.»  Som jeg også tidligere har understreket, 

blir alle – og deriblant menighetens lederskap, tjenere for evangeliet etter samme 

prinsipp. Dette er helt og fullt et verk av Ånden, ved Åndens kraft og nådegave. Når 

ordet «salvelse» ofte brukes i denne sammenhengen, bør man imidlertid ikke se på den 

Åndens salvelse som lederskap i Guds menighet får del i på bakgrunn av GTs 

beskrivelse av hvordan konger, prester, profeter eller andre personer som Gud brukte på 

en spesiell måte – ble salvet til sin tjeneste. Ut fra NT er det slik at Kristus ved sitt liv 

og sin tjeneste i den nye pakt har oppfylt de gammeltestamentlige lederskapsformene, 

(jf. King 1987:41–45). Konsekvensene av dette blir at den salvelse til tjeneste som alle 

kristne (og deriblant menighetens lederskap) trenger, er den som Ånden gir gjennom 

Jesus Messias, det vil si til den som Gud selv har salvet og innsatt i sin tjeneste. Den 

salvelse som Ånden gir, er derfor ikke personlig eksklusiv som i GT, men knyttet til det 

å tilhøre frelseskongen, Jesus Messias, og det nye salvede gudsfolket, den 

nytestamentlige menighet. Like fullt må det sies at den salvelse Ånden vil gi til tjeneste, 
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er helt avgjørende for at menighetens lederskap skal fungere etter sin hensikt – se det 

som tidligere er sagt om lederskapet som innsatt, utrustet og ledet av Ånden. 

 

Implikasjoner for menighetsutviklende lederskap 

 

Jeg har under foregående punkt gitt en definisjon av lederskap ut fra beskrivelsen av den 

ekklesiologiske sammenhengen som kirkelig lederskap alltid må forstås i – som også 

kan tjene som definisjon av det jeg her kaller menighetsutviklende lederskap. Menig-

hetsutviklende lederskap forstår jeg da som: personer i menighetsfellesskapet som i 

kraft av sin utrustning ser det som sin primære oppgave å påvirke og lede menigheten 

slik at den fungerer best mulig i pakt med sin natur og sitt gudgitte oppdrag i dag. Dette 

er en forståelse av menighetsutviklende lederskap som også støtter opp under Harald 

Hegstads definisjon av menighetsutvikling – som han definerer som oppgaven med «å 

sette menigheten i bedre stand til å være det den er kalt til å være og å gjøre det den er 

kalt til å gjøre» (jf. Hegstad 2003:4). Denne lederutfordringen krever både kunnskaper 

om kirkens natur og funksjon ut fra den bibelske beskrivelse, og den krever det å be-

herske visse ferdigheter som også er knyttet til den nytestamentlige beskrivelse av opp-

gaver og praksiser som er gitt kirken. Å være leder krever også ifølge Det nye testamen-

tet personlig integritet og etiske kvaliteter. Disse temaene skal jeg utdype etter hvert, 

men først noen ord om det som kan sies å være en nødvendig forutsetning for å kunne 

fungere som menighetsutviklende leder – nemlig det å ha autoritet til å lede i den spesi-

elle sammenhengen man er satt inn i i en menighet.   

Lederens autoritet – en nødvendig forutsetning  

Med autoritet forstår jeg her den egenskap og utrustning som gjør en leder i stand til å 

påvirke andre mot definerte mål – og til å bistå i oppbyggingen av menigheten i ydmyk 

tjeneste og med guddommelig myndighet. Personlig-menneskelige og åndelige faktorer 

spiller her sammen i det å ha egenskaper og utrustning for å øve denne påvirkning og 

tjeneste (Jørgensen 2012:7ff; Dunn 1975:176–182; Clarke 2008:156ff). 21   

 Basis for lederskapets autoritet er den myndighet og autoritet som ligger i det å 

være en Jesu etterfølger. Lederens autoritet er ikke vesensforskjellig fra denne autoritet, 

men den kan være tydeligere eller mer synliggjort i utøvelse av påvirkning. Den 

autoritet det her er tale om, er den som ligger i det å tilhøre den oppstandne og levende 

Jesus Kristus i denne verden. Man kan også si at autoriteten ligger i det man kan kalle 

en sendelses-autorisasjon. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut...», 

sier Jesus til sine disipler (Matt 28,18). Heri ligger også den autoriteten en disippel har 

«i Jesu navn», Luk 10,17.Denne autoriteten gjør disippelen i stand til å tjene 

                                                           
21   Se for øvrig: Clarke 2008:104–130 som gir en grundig innføring i tematikken rundt lederes auto-

ritet («the powers of leaders») i lys av de paulinske brevene.  
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oppbyggingen av kirken i den åndskamp kirken står i så lenge den er i denne verden 

(Luk 10,19, Ef 6,10–20). Det er i denne sammenhengen også relevant å tale om den 

autoriteten som ligger i å tjene med den gave og den utrustning som Den hellige ånd har 

gitt hvert lem på menighetskroppen. Her inngår både Åndens frukt (Gal 5,22) og 

Åndens gaver som avgjørende bestanddeler i lederens liv og utrustning. «Forskjellen på 

naturlige ledere og åndelige ledere er Åndens utrustning i form av nådegaver og åndelig 

myndighet,» sier Knud Jørgensen. Og han fortsetter: «Den naturlige leder kan ha alle de 

naturlige lederegenskaper han eller hun bare vil, men uten Åndens frukt og Åndens 

gaver er vedkommende ikke utrustet til lederskap» (Jørgensen 1991:189). 

 Men hva er så spesielt med den autoritet eller makt som lederskapet i 

menigheten har?22  Først og fremst må det understrekes at det er relevant å tale om 

autoritet og lederskap. I Hebreerbrevet 13,17 heter det: «Vær lydige mot deres ledere og 

rett dere etter dem!» I en engelsk bibeloversettelse (NIV) heter dette: «Obey your 

leaders and submit to their authority.» Det kan her være interessant å merke seg at når 

det i NT er snakk om lydighet mot Gud eller mot sivile myndigheter, brukes på gresk et 

sterkt ord for lydighet, nemlig peitharcheô (Apg 5,29.32; Tit 3,1). Her i Hebreerbrevet, 

når det er snakk om lydighet under et lederskap i menigheten, brukes et svakere ord for 

lydighet, nemlig peithô. Det kan også se ut som det her er snakk om eksemplets 

autoritet, se vers 7 i samme kapittel der det heter: «Glem ikke deres ledere, de som talte 

Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres 

tro!» Betegnende er det også at vers 8 setter et ubetinget fokus på Jesus Kristus, som i 

går og i dag er den samme, ja til evig tid. I dette kan ligge en antydning om ikke å 

«overdrive» det med lederautoritet i en menighetskontekst, samtidig som de siterte 

skriftord klart oppfordrer til å iaktta lederskapets autoritet. 

 I de to listene med kvalifikasjonskrav til eldste (jf. 1 Tim 3,1ff og Tit 1,5ff), kan 

det skilles ut noen områder der lederskapets autoritet blir tydeliggjort. Det første er at en 

leder må ha personlig og moralsk integritet, med den «autoritet» dette gir i hjem og 

menighet.  Dessuten må vedkommende kunne styre sitt eget hus på den måten at barna 

har naturlig respekt og lydighet. Endelig må ved-kommende kunne undervise og 

rettlede andre etter den sunne lære.  Timoteus får også høre: «Dette skal du pålegge og 

lære» (1 Tim 4,11). Bakgrunnen for den autoritet lederskapet opptrer med i forkynnelse 

og lære, ligger selvfølgelig ikke hos den aktuelle leder eller lærer, men i læren, i 

Gudsordets egen autoritet. 

 Skal lederskapet ha «makt» til å innsette nye ledere – eller sine etterkommere? 

Spørsmålet er aktuelt både ut fra det nytestamentlige materialet og sett i lys av leder-

skapsdebatter som jevnlig dukker opp.  Spesielt ut fra paulinsk misjonspraksis er det 

tydelig at lederskap og eldste ble innsatt av apostelen og hans medarbeidere når nye 

menigheter ble stiftet. Paulus ber også sin medarbeider Titus innsette eldste i menig-

hetene som ble til på Kreta (jf. Tit 1,5). Men det finnes også eksempler på at 

                                                           
22    Til dette spørsmål, jf. også Baasland 1993:194-195. 
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menighetene valgte sine ledere og sine representanter. I Apostelgjerningene 6,1ff er det 

beskrevet opprettelsen av hjelpetjenesten i Jerusalem-menigheten, og her får 

menigheten oppfordringen om å velge ut syv menn, se vers 3. I kapittel 15 er spørsmålet 

om hedningenes frelse oppe som sak på lederplan i Jerusalem-menigheten ved at de 

eldste og apostlene drøfter saken (jf. Apg 15,6). Her framgår det også tydelig av teksten 

at hele menigheten er involvert i det vedtaket som ble fattet ved at de var med på å velge 

medarbeidere til å representere Jerusalem-menigheten. Som konklusjon heter det at 

«Den hellige ånd og vi» har besluttet (jf. Apg 15,28). I Andre Korinterbrev 8,19 blir 

Titus valgt av flere menigheter til å reise sammen med Paulus for å overbringe 

pengegaven til menigheten i Jerusalem. 

 Man kan altså ikke ut fra NT slutte noe entydig og klart om det er riktig å velge 

ledere på demokratisk vis i menigheten – eller om eksisterende lederskap har et spesielt 

ansvar for å rekruttere og engasjere nye ledere. At utpeking av lederskap i de paulinske 

forsamlingene var vanlig praksis, behøver heller ikke ha noen prinsipiell betydning i 

dette spørsmålet. Det kan altså diskuteres om ledere fullt ut skal velges på demokratisk 

vis eller om de skal utpekes og innsettes av eksisterende ledere. Uansett syn på dette 

spørsmålet vil det alltid være slik at ledere «synliggjør» seg selv ved den utrustning og 

tjeneste som Ånden har gitt dem. Menighetens ansvar er å se dette og sørge for at de 

ulike ledergavene kommer i funksjon. Her bør også det etablerte lederskapet være så 

fleksibelt at det gir aksept og rom for nye ledere – uansett valg- eller innsettingssystem. 

 I bunnen for den åndelige autoritet man kan tale om i forbindelse med lederskap 

i kirke og menighet, ligger Ordets autoritet. Jeg ser det slik at den spesielle autoritet 

som var knyttet til aposteltjenesten, ikke nødvendigvis videreføres som en spesiell 

embetsautoritet i kirken, verken i form av en apostolisk suksesjon eller et normativt 

mønster med eldste og diakoner, men at denne autoritet er «nedlagt» i det vitnesbyrdet 

eller den forkynnelse og den under-visning som apostlene har etterlatt seg. Dette er 

menighetens og lederskapets grunnvoll i dag (jf. Ef 2,20; 2 Tim 3,16–17).  Det er også 

denne grunnleggende Ordets autoritet Ånden bekrefter og bygger på i sin anvendelse av 

lederskap i menigheten i dag.  

 Til slutt noen presiserende ord om hva åndelig autoritet er og ikke er. 

Lederskapets autoritet ligger altså ikke i å kunne demonstrere makt for å oppnå sine 

mål, men i kjærlighet og etterfølgelse av Kristi eksempel. «Åndelig myndighet vokser 

ut av syndsbekjennelse. Der møter jeg Guds kjærlighet i Kristus Jesus, naglet til et kors, 

og det er disse korsmerker i mitt liv som gir meg det som andre måtte se i meg av 

åndelig autoritet» (Jørgensen 1991:86). Åndelig autoritet ligger heller ikke i stillinger 

og posisjoner, men i praktisk tjeneste og i omsorg og ansvar i hjem og menighet. Og 

endelig: Åndelig autoritet ligger ikke i makt til å plassere noen innenfor og noen utenfor 

den rette lære og den rette moralkodeks, men i forvaltningen av evangeliet som 

forkynner nåde og tilgivelse for alle som tenker og handler i strid med Guds ord og 

vilje. 
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Krav til kunnskap og ferdigheter 

Skal ledere kunne fungere som utviklere av menigheten – i nytestamentlig forstand, vil 

det være avgjørende at det hos dem finnes kunnskap og innsikt om hva en menighet 

faktisk er som Åndens skapelse og Guds redskap i verden. Det er interessant å merke 

seg at Paulus taler om behovet for kunnskap når han (i 1 Kor 12,1ff) taler om 

nådegavenes funksjon i menigheten – forstått som et fungerende legeme (jf. 1 Kor 

12,1ff og 12ff). «Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere 

kunnskap. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene 

og dratt hit og dit” (jf. 1 Kor 12,1–2). Paulus taler her bokstavelig om at han ikke ønsker 

at korinterne skal være uvitende (gresk agnoein). Ordet agnosis kan oversettes 

bokstavelig – ikke-kunnskap eller uvitenhet. Og uvitenheten går på, i følge Paulus, at en 

ikke forstår seg på hensikt og mening, grenser og normer for det som er gitt av Ånden 

til menigheten. Slik uvitenhet vil, om man ikke gjør noe med den, føre til kaos og 

splittelse og til dysfunksjonalitet. Dette er jo også en av grunnene til at Paulus taler om 

orden når det gjelder bruk av gavene i menigheten (jf. 1 Kor 14,40).   

 Den type kunnskap som Paulus taler om her, er altså viktig for å forstå hvordan 

menigheten var tenkt å skulle fungere som Kristi kropp. Nådegavene er – slik Paulus 

framstiller dem i Første Korinterbrev 12 – lemfunksjoner på menighetskroppen. 

Beskrivelsen av nådegavenes karakter og funksjon er derfor intet annet enn beskrivelsen 

av hvordan menigheten som en levende organisme var tenkt å skulle fungere. Og det må 

være opplagt at denne type kunnskap er primær-kunnskap for menighetsledere, som det 

som det for øvrig må være for alle kristne som ønsker å være fungerende i et 

menighetsfellesskap. Denne type kunnskap, som kan karakteriseres som ekklesiologisk, 

utelukker imidlertid ikke kunnskap som har til hensikt å forbedre menighetens tids- og 

kultur-bestemte funksjonalitet. Her kommer etter min oppfatning ledelses- og 

organisasjonsfagene inn med en hjelpende hånd til alle som ønsker å bygge relevante 

menigheter i vår tid. Hvordan disse to kunnskapskildene og -typene står i forhold til 

hverandre, har jeg sagt noe mer presist om i artikkelen Menighetsutvikling som praktisk 

teologisk fag, https://ramunddal.com/. Det som egentlig er poenget her, er at den 

sistnevnte type kunnskap kan være med på å øke den praktiske gjennomførbarheten av 

den ekklesiologiske beskrivelsen av menigheten. 

Den kunnskap det her tales om, bærer altså preg av at den er ekklesiologisk fun-

dert – i den forstand at den er knyttet til Det nye testamentets beskrivelse av kirkens 

eller menighetens natur og oppgave. Samtidig må det understrekes at den skal være kul-

turelt og tidsmessig aktuell – i den forstand at tilretteleggingen av kirkens eller menig-

hetens oppgaver tilpasses ulike skiftende sosiale, kulturelle og kirkelige kontekster, og 

til de behov kirken eller menigheten står overfor til enhver tid. Oppgaver som er knyttet 

til kirkens bibelsk beskrevne natur og funksjon, er kirkens sentrale og nødvendige opp-

gaver. Disse oppgavene er knyttet til selve hensikten med kirken og menigheten. Under 
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henvisning til Østnor (1978:24–27), sammenfatter Skjevesland (1993:184–185) kirkens 

sentrale og nødvendige oppgaver i følgende liste:  

- Forkynnelse (Luk 24,44–49; Joh 20,21f). 

- Dåp (Matt 28,18–20; Rom 6,1ff). 

- Nattverd (Matt 26;26–29; 1 Kor 11,23–25; Apg 2,42). 

- Undervisning (Matt 28,20; Ef 4,11–13; Hebr 5,11–6,3). 

- Utøvelse av nøklemakten: å tilgi synd, eller fastholde den hvor grunnlag for å 

tilgi ikke finnes (Matt 16,19f; 18,18; Joh 20,23).  

- Utøvelse av hyrdeoppdraget gjennom sjelesorg, tilsyn og avvisning av vrang læ-

re (Joh 21,15–19; Apg 20,28; 1 Pet 5,1–4). 

- Utøvelse av den helbredende tjeneste (Matt 10,8; Mark 6,13; Apg 3,1–8; Jak 

5,14f) 

 

Skjevesland (1993:185) stiller disse oppgavene sammen i en modell av en sirkel med tre 

deler; koinonia (gudstjeneste og felles liv i menigheten), diakonia (helbredende og dia-

konal tjeneste i og ut fra menigheten) og endelig martyria (kirkens undervisende, 

evangeliserende og misjonerende oppdrag). Den beskrivelsen som er gitt ovenfor av 

menighetens funksjon som Kristi kropp og nådegavenes funksjon som lemfunksjoner – 

slik at menigheten skal kunne utføre det den var tenkt til, kan en også si vil dekke kir-

kens oppdrag forstått som koinonia, diakonia og martyria.  

Menighetens intensjonale oppgaver kan man si er faste og uavhengige av tid og 

sted, men de er samtidig avhengige av at de iverksettes i praktisk handling i ulike sosia-

le og kulturelle kontekster og til å ivareta de behov som kirken eller menigheten står 

overfor til enhver tid. Den teologiske beskrivelse og intensjon med menigheten er altså 

uendret, men de sosiale, organisatoriske og strukturelle forhold endrer seg. Derfor kan 

man si at de intensjonale oppgavene består, mens måten disse oppgavene utføres på, 

endres. Den kristne kirke har eksempelvis fått et forkynnelses- og undervisningsoppdrag 

– og når dette skal virkeliggjøres i ulike sosiale, kulturelle og kirkelige sammenhenger, 

vil måten oppdraget utføres på, ta seg svært forskjellig ut i de ulike kontekstene. Det er 

stor forskjell på å drive kristen forkynnelse og undervisning for eksempel i en seeker-

sensitiv menighetskontekst i Chicago og å gjøre det samme i en stammekultur i Papua 

New Guinea. 

Den lederskapsmessige utfordringen knyttet til denne beskrivelsen av kirkens 

gitte oppgaver, kan en si handler om tre ting: Først og fremst – og som ovenfor er presi-

sert, handler det om å ha tilstrekkelig ekklesiologisk kunnskap og innsikt slik at en som 

leder forstår hvilken unik størrelse den kristne menighet er – og også hvor unikt det 

oppdraget er som kirken, menigheten, har fått. For det andre handler det om å ha til-

strekkelig kulturell og organisatorisk kunnskap og innsikt slik at en som leder forstår 

seg på de muligheter og eventuelt de hindringer som kan ligge i den aktuelle tid og kul-

tur der kirken eller menigheten er satt til å utføre sitt oppdrag. For det tredje handler 
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lederskapsutfordringen om å ha evne til – på en kreativ måte å sette kirkens gudgitte 

oppdrag ut i praksis – slik at kirken eller menigheten kan være det den er kalt til å være 

og gjøre det den er kalt til å gjøre i den aktuelle situasjonen. For at dette skal lykkes, 

kreves det ikke bare at budskapet kontekstualiseres, men også at oppgavene som kirken 

eller som menigheten er satt til å utføre inn i nye sammenhenger.23 

 

Krav om personlig integritet og etiske kvaliteter 

Både kunnskap og ferdigheter er viktige elementer i menighetsutviklende ledelse. Men 

uten personlig skikkethet og engasjement, vil både kunnskap og ferdigheter ha liten 

verdi. NT taler mye og ofte om rette og gale verdier og holdninger, både knyttet til det 

kristne livet i alminnelighet og mer spesifikt til relasjoner og funksjoner i menighetsfel-

lesskapet og til lederskapet. Det er det sistnevnte som jeg er interessert i å belyse her. 

Hos Jesus og i hans forkynnelse, ser man tydelig at de grunnholdninger og verdier som 

han forkynte, stod i kontrast både til fariseernes og de skriftlærdes lederstil og til samti-

dens romerske og hellenistiske idealer (jf. Matt 20,20–26; 23,1–12; Luk 22,24–27; Joh 

13,1ff). K. Jørgensen sammenfatter Jesu forkynnelse på følgende måte – basert på teks-

ten i Matteus 23,1–12 (Jørgensen 1993:52–53): 

- vers 3: Ord og handling må stemme overens. 

- vers 4: Å delegere gir bare mening dersom jeg selv deltar. 

- vers 5: Status er ikke en bibelsk verdi. 

- vers 6: Det finnes ingen privilegier for kristne ledere. 

- vers 7: Stolthet over anerkjennelse hører den falne verden til. 

- vers 8:  Vær forsiktig med titler. Legg heller vekt på å være søsken. 

- vers 9: Relasjonen til Gud som far er grunnsteinen. 

- vers 10: Sammen med Guds folk anerkjenner vi bare én mester. 

- vers 11: Vi er satt til å tjene hverandres behov. 

- vers 12: Ydmykhet i ferd og livsstil er varemerket på en kristen leder. 

 

Ut fra Paulus’ undervisning om den kristnes nye identitet og om lederskap i en 

menighetskontekst, kan man også si at det må stilles samme etiske og holdningsmessige 

«krav» til ledere som til alle kristne. Et sentralt etisk motiv hos Paulus er at de kristne 

skal leve et liv i Ånden og som er preget av Åndens frukter (jf. 1 Tess 4,7; Gal 5,22–23; 

                                                           
23   Historien om de første kristne menighetene i NT kan også leses som en kontekstualiseringshisto-

rie. Jesu disipler ble gitt oppdraget å forkynne evangeliet og gjøre disipler både i Jerusalem, Judea, Sama-

ria og til jordens ender (Apg 1,8). Dette oppdraget innebar at både budskap og kirkens oppgaver måtte 

kontekstualiseres inn i nye kulturer og sosiale sammenhenger. I Antiokiamenigheten i Syria (Apg 13,1ff) 

skjedde dette. Der befestet nemlig den ikke-jødiske og hellenistiske kristendomsform seg med gresk som 

hovedspråk – som en parallell strømning til den jødisk-kristne med arameisk som hovedspråk og med 

utgangspunkt i Jerusalem og Israel (jf. Goppelt 1982:31ff). Sannsynligvis var det også her Paulus fikk 

oppøvd sin kontekstualiseringskompetanse – som han fikk bruk for i de mange menighetsplantingene som 

han stod for i den gresk-romerske verden. 
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Sandnes 1996:269–296). Peter betoner at alle kristne bør følge Kristus som eksempel og 

tåle lidelse (jf. 1 Pet 4). Johannes vektlegger viktigheten av «å leve i lyset» (1 Joh 1,6–

7) og «å leve i sannheten» (jf. 2 og 3 Joh brev). Som tidligere vist til i denne artikkelen, 

finnes det hos Paulus også mer spesifikke krav som skulle stilles til ledere i de første 

menighetene – se Første Timoteusbrev 3,1–13 som omtaler krav til tilsynsmenn og 

diakoner, og Titus 1,6–9 som omtaler eldste og tilsynsmenn. Selv om dette er krav til 

menighetsledere som springer ut av en bestemt tid og som også speiler en sosial og 

kulturell kontekst, presenterer disse tekstene også krav til ledere vår situasjon i dag. Det 

er dette en normativ lesning av disse tekstene handler om.   

 En del av disse kravene (i nevnte tekster) går for eksempel på holdninger og 

moral. Paulus taler om at en leder skal være uklanderlig, nøktern, besindig, høvisk, én 

kvinnes mann, ha godt ord på seg blant de utenforstående. Vedkommende skal ikke fare 

med sladder, men være edruelig og pålitelig i alt. En eldste skal det ikke være noe å 

utsette på, vedkommende skal ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldsom eller 

ute etter skammelig vinning. Ledere skal også være «aktede menn som står for sitt ord». 

Noen av kravene handler mer spesifikt om det som går på ønskede og ikke-ønskede 

handlinger og funksjoner utført av ledere. En leder skal for eksempel være gjestfri og 

dyktig til å lære andre. Vedkommende skal også kunne lede sitt eget hus på en god 

måte. I brevet til Titus betones det at en menighetsleder må holde seg til det troverdige 

ord i samsvar med læren slik at han både er i stand til å rettlede etter den sunne lære og 

til å gjendrive påstandene til dem som sier imot.  

Noen ord til slutt om en menighetsleders forbildefunksjon. Clarke (2008:159–

182) identifiserer to sentrale virkemidler eller verktøy («tools») i Paulus’ lederskaps-

praksis. Det ene verktøyet handler om tale, eller mer konkret om evnen til å overbevise 

og motivere kristne og medarbeidere (jf. eksempelvis 1 Kor 2–3), og det andre virke-

midlet handler om livet, det vil si hans eget liv som han flere steder i brevene holder 

fram som et forbilde til etterfølgelse (for eksempel 1 Kor 4,16; Fil 3,17; 2 Tess 3,7). 

Clarke påpeker også at slik lederimitasjon – som kan sies å ha sin rot i datidens familiæ-

re kontekst («household») – hos Paulus også settes inn i en ekklesiologisk sammenheng. 

Derfor er det også i dag grunn til å framholde viktigheten av menighetslederes forbilde-

funksjon både når det gjelder kristen livsførsel, tjeneste for og i menigheten – og ende-

lig ved det å være og å leve som en etterfølger av Kristus. 

 

Konklusjon  

 

Innledningsvis stilte jeg spørsmålet om hva som kan sies å være særegent ved lederskap 

i en menighetskontekst i lys av Det nye testamentet. Spørsmålet ble også spisset – ved 

at jeg spurte om hva som er særegent ved lederskap som skal kunne fungere menighets-
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utviklende – sett i lys av NT?  På bakgrunn av foregående redegjørelse og drøfting vil 

det være mulig å sammenfatte svarene på disse spørsmålene på følgende måte:   

For det første er det slik at det som kan sies å være særegent ved tenkningen 

omkring menighetslederskap, ikke handler om at man kopierer lederskapsbetegnelser, -

former og -strukturer som finnes i NT inn i en eller annen menighetsutviklende kontekst 

i dag. Heller ikke handler det om det motsatte – at man overser det Bibelen taler om 

menighet og lederskap som noe som bare tilhører en annen tid og kultur. Gjennomgang-

en av det som her kalles normativitetsproblematikken, har vist at vi i forhold til dette 

temaet står overfor svært komplekse og vanskelige spørsmål som blant annet handler 

om hvilken karakter kildematerialet har, hvordan man kan tolke utviklingen på nytesta-

mentlig tid, og hvordan man på en troverdig måte skal kunne rekonstruere nytestament-

lig lederskapstenkning og -praksis. I tillegg kommer spørsmålet om hvordan man i dag 

skal kunne vurdere hvilke lærdommer og impulser vi skal kunne hente fra Bibelen, 

nærmere bestemt NT når det gjelder menighetslederskap. Drøftingen av disse spørsmå-

lene knytter seg til en tenkning om at det egentlig finnes tre ulike normativitetsnivåer. 

En slik tenkning tillater å være svært tydelig på viktigheten av at lederskapstenkningen 

er grunnfestet i det ekklesiologiske kjernefeltet, mens man på et konfesjonelt og opera-

sjonelt plan har en relativt stor frihet til å utvikle et tidsaktuelt lederskap i den menig-

hetsutviklende prosess.   

For det andre er det – på bakgrunn av gjennomgangen av ulike lederskaps-

betegnelser og -former i NT – grunnlag for å si at «fenomenet» menighetslederskap 

alltid vil framstå både som historisk samtidsbestemt og ekklesiologisk «tidløst». Kristen 

lederskapstenkning kan nemlig ikke knyttes til tidsbestemte termer og former – verken i 

nytestamentlig tid eller i dag. Det essensielle er lederskapstenkningens ekklesiologiske 

forankring. I artikkelens begrepsmessige gjennomgang har det framkommet at alle ter-

mene som brukes om lederskap i NT, er begreper som også var vanlige i samtiden. Ba-

sert på Clarkes forskning har jeg imidlertid påpekt at Paulus var svært opptatt med å 

sette disse betegnelsene inn i en menighetskontekst og fylle dem med kristent innhold. 

Jeg har også vis at de karismatiske eller ekklesiologiske lederskapsgavene som Paulus 

nevner i Efeserbrevet 4,11, er nært forbundet med den funksjonsmessige beskrivelsen 

Paulus gir av menigheten som Kristi kropp.      

For det tredje mener jeg å ha grunnlag for å si at det som er særegent ved menig-

hetslederskap sett i lys av NT, er at det må være forankret i den ekklesiologiske beskri-

velsen av menighetens natur og funksjon som finnes i NT. I denne artikkelen har jeg 

spesielt brukt paulinske tekster om menigheten som Kristi kropp for å vise hvilken ge-

nuin karakter lederskap i en menighetskontekst har. Det som går på den enhet og det 

mangfold av lemmer og gaver som finnes på Kristi kropp, i menigheten, speiles i me-

nighetslederes ansvar for å oppdage, koordinere og utvikle hele spekteret av gaver og 

tjenester som er gitt menigheten. Siden det er Kristus selv som i det bibelske materialet 

beskrives som hode for kroppen, for menigheten, må dette speiles i et lederskap som 

https://ramunddal.com/


Hva er særegent ved lederskap i en menighetskontekst?  
Om menighetsutviklende lederskap i et nytestamentlig og teologisk-normativt perspektiv 

https://ramunddal.com/  

30 
 

både har kontakt og som mottar impulser fra Kristus – og som er i stand til (som Kristus 

selv) å kjenne til og møte de behov som finnes i menigheten. Og endelig – siden Kristi 

kropp, menigheten er Guds sendelse til verden, vil menighetsledere alltid være ansvarli-

ge for å virkeliggjøre dette sendelsesoppdraget samtidig som menighetens sanne identi-

tet bevares. Forutsetningen for at menighetsledere skal kunne virkeliggjøre den paulins-

ke Kristi kropp-visjonen, er at de – som alle kristne – utrustes, formes og ledes av Ån-

den.   

For det fjerde har jeg forsøkt å vise noen implikasjoner for tenkning og tilrette-

legging av menighetsutviklende lederskap ut fra den ekklesiologiske forankringen av 

lederskapstenkningen. Her viser jeg først til at en grunnleggende forutsetning for at le-

dere i kirke eller menighet skal kunne fungere menighetsutviklende er at de har autori-

tet. Og siden autoritet er en kompleks sak og noe som har vært misforstått og misbrukt i 

kirken i alle århundrer, har jeg forsøkt å presisere hva autoritet handler om og ikke 

handler om, i lys av NT. I tillegg til de nødvendige ferdighetene til å gjøre dette og det 

som i denne artikkelen kalles personlig skikkethet for lederoppgaver i en menighet, har 

jeg under-streket spesielt hvor viktig kunnskapen om menighetens gudgitte natur og 

funksjon er for menighetsutviklende lederskap. Dette kunnskapselementet vil ha to si-

der; en ekklesiologisk som går på innsikt i menigheten gudgitte natur og funksjon – og 

en samtidsorientert som kan gå på nødvendig sosiologisk og organisatorisk kunnskap 

for å kunne formidle menighetens budskap og oppdrag inn i den aktuelle situasjon.  
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