LEDERPAKT
Så sa Jesus til disiplene: «Hvis noen vil være min etterfølger, da må han fornekte seg selv og ta korset
opp og følge meg. 25 For den som vil berge livet sitt, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld,
han skal berge det. 26 Hva gagn er det i å vinne hele verden og miste det evige liv? Hva kan sammenlignes
med verdien av evig liv? 27 For jeg, Menneskesønnen, skal komme med englene i min Fars herlighet og dømme
hvert enkelt menneske etter hans gjerninger.

Matteus 16: 24-27

INTRODUKSJON
Jeg priser Gud som kalte meg til å tjene Jesus Kristus som leder blant hans folk. Av hele mitt hjerte vil jeg følge Jesus på den måten han levde, ledet og utviklet
mennesker. Jeg ber om nåde til å bli mer lik Ham og hjelpe andre til det samme.
Merk: En
kan i denne pakten være en pastor, apostel, eldste, biskop, diakon, evangelist, lærer, veileder, misjonær, organisasjonsmedarbeider,
oppdrager, profet, næringslivsleder, gruppeleder, husmenighetsleder eller hvem som helst som vil lede lik Jesus. Dette inkluderer menn og kvinner,

1. JEG ER ANSVARLIG OVERFOR JESUS
Jeg står til ansvar overfor Kristus, min Herre. Jeg er kalt til et liv i tjeneste, glede og forsakelse for ham, hans rike og folk. Jeg beundrer ledere rundt i verden som gir
markante offer, til og med livet for Herrens skyld. Det bedrøver meg når ledere handler som om Jesus har liten eller ingen innflytelse på deres tjeneste og for å bli
sett offentlig og få verdslig belønning. Min Far som ser i det skjulte, ærer og belønner dem som gjør det rette, selv om ingen ser det. Jeg ber om mot, dristighet og
tro til å lede slik at det gleder min Herre.
Matt. 6:1-6; Matt. 16:24-27; Luk. 18:28-30; Joh. 5:22-23; 1. Kor. 3:10-15; 1. Kor. 4:5; 2. Kor. 4:11-18; 2. Kor. 5:9-10; 2. Kor. 10:12-18; 2. Tim. 4:1-8

2. JEG VIL LEVE LIK JESUS
Kristuslik karakter kreves i lederskap og vedlikeholdes ved å vandre med Jesus. Jeg vil unngå å bli lik fariseerne som var opptatt av alt det ytre i lederskapsrollen,
mens hjerte og karakter var fjernt fra Gud. I vår tid er det seksuelle fristelser overalt. Vår Herre kaller oss til å leve et liv i renhet og gudsfrykt i tanke og handling. Det
bedrøver meg når ledere ikke handler med integritet og snakker sant til dem de skal tjene eller handler ut fra misunnelse og sjalusi overfor andre ledere eller
tjenester, baktaler dem og forårsaker og opprettholder splittelser. Jeg ber om å bli mer lik Jesus innenfra og ut og gjenspeile hans karakter i hjerte og liv.
Matt. 23:23-28; Joh 15:1-5; Fil. 1:15-17; Fil. 3:17-19; 1 Thess. 2:1-12; 1 Tim. 3:1-13; Titus 2:11-15; 2 Peter 3:11-14; 1 Joh 2:6

3. JEG VIL TJENE JESUS
Jesus kom og forkynte Guds rike at Gud vil styre og lede sitt folks hjerter og liv. I motsetning til det presser menneskenaturen ledere til å bygge sitt eget rike eller
revir. Det bedrøver meg at når ledere søker ære og berømmelse fra mennesker, og på den måten fokuserer på seg selv i stedet for på Jesus. Jeg vil tjene Jesus av
hele mitt hjerte og medvirke til at Jesus får styre og lede hjertene til sitt folk. Samtidig er jeg kalt til å tjene og forsørge min familie på en gudfryktig måte.
Matt. 5:1-12; Apg. 28:30-31; 2. Kor. 4:1-2; Fil. 2:19-23; 1. Tim. 3:1-5; 2. Peter 2:1-3; 3 Joh. 9-11

4. JEG VIL LEDE LIK JESUS
Da vår Herre kom til jorden, modellerte og lærte han hva ledere i hans rike skulle være og gjøre. Han lærte oss å virke i ydmykhet og saktmodighet, daglig ta opp vårt
kors og behandle mennesker med nåde og vennlighet. Han tvang aldri sin autoritet på noen og brukte sin formelle autoritet til å veilede, velsigne og gagne dem
han ledet. Mange ledere bruker sin formelle autoritet til å herske over mennesker og benytter verdier og praksis fra verdens maktbaserte ledelse. Det bedrøver meg
når ledere ikke lever som Kristuslike ledere, selv om de taler korrekt teologi. De fordreier Kristi lære om lederskap og forvirrer dem de er kalt til å tjene. Jeg ber om et
hjerte til å lede lik Jesus.
Matt. 18:1-4; Matt. 23:1-12; Mark 10:42-45; 2 Cor. 11:12-21; 2 Tim. 3:1-13; Heb. 1:1-2; 1 Pet. 5:1-5

5. JEG TIL UTVIKLE LEDERE
En av Jesu topp-prioriteter var å utvikle ledere, ikke masseprodusere, men fokusere bevisst på noen få. For å utvikle ledere slik Jesus gjorde, vil jeg investere tid som
mentor, bygge nære, personlige fellesskap med trofaste og kompetente menn og kvinner. Mange ledere prioriterer ikke slik. Jeg kjenner hjerteropet etter en åndelig
mentor fra mange unge ledere rundt om i verden. Jeg ber om nåde og innsikt til bevisst å utruste de hellige, styrke unge lederes hjerte og liv og frigjøre dem til å
tjene slik den Hellige Ånd leder.
Matt. 4:18-22; Matt. 28:16-20; Luk. 6:12-16; Joh. 17:6-19; Apg. 11:22-26; Apg. 15:39-16:5; Ef. 4:11-16; Fil. 2:19-30; 2. Tim.

6. JEG VIL SØKE HANS ANSIKT
Vår Herre vil vi skal vandre i ydmykhet og avhengighet av ham, søke ham i fellesskap og tilbedelse. Jesus brukte regelmessig tid alene med Far, søkte hans hjerte og
tilba ham. Han gjorde dette midt i mange krav, under press og grelle omstendigheter. Jeg vil også søke Gud regelmessig i tilbedelse og bønn, noe som vil glede
ham og sette meg i stand til å følge ham, hans veier og vilje. Jeg vil også leve innen de menneskelige begrensninger ved regelmessig å ta tid til hvile/rekreasjon for å
fornye sjelen. Det vil også bety å trekke seg tilbake fra verdens press. Jeg vil søke ham og ved hans nåde tjene ham helhjertet og trofast alle dager inntil han tar meg
hjem eller kommer igjen i herlighet.
Isa. 66:1-2; Matt. 14:23; Matt. 26:36-39; Mark 1:35-39; Luke 4:42-43; Luke 5:16; Phil. 4:5-7; 1 Peter 5:6-8
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7. JEG VIL SØKE ÅNDELIG FRUKT
Jeg er utvalgt til å bære frukt. Jesus lærte og modellerte at åndelig frukt kommer av å
i ham . Jeg kan ikke manipulere åndelige resultater eller endringer i
menneskers liv ved hjelp av menneskelig visdom og press. Jeg vil trofast gi meg selv til mennesker ut fra mine gaver og kall og overlate resultatene til Gud. Jeg vil bli
i ham, vandre i Ånden og følge Jesus helhjertet på hans veier, så han kan virke gjennom meg, og jeg kan bære mye frukt til hans ære.
Matt. 7:15-20; Matt. 16:21-23; Joh. 15:1-11; 1. Kor. 3:5-9; 2. Kor. 1:12; 1. Tim. 4:6-16; 1 Joh. 2:3-6

8. JEG TIL SAMARBEIDE.
Gud vår Far, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd er ett. Hver person fullbyrder enestående roller og handler likevel i perfekt harmoni. De utøver sitt lederskap i
gjensidig underordning, der hver enkelt likevel har nødvendig autoritet i sine roller og funksjoner. Jeg vil utøve et sament lederskap modellert av Treenigheten. Jeg
ber om nåde til å tjene og samarbeide harmonisk med mine lederkolleger.
Matt. 28:16-20; Joh. 5:22-23; Joh. 16:13-15; Joh. 17:21; Apg. 13:1-3; Rom. 8:14-17

9. JEG VIL FORVALTE PENGER TROFAST
Jesus og apostlene forvaltet regelmessig penger som ble overlatt til dem. De lærte og modellerte forvalterskap uklanderlig i Guds og menneskers øyne. Det
bedrøver meg når ledere utnytter mennesker økonomisk eller unnlater å stå økonomisk ansvarlig overfor gudfryktige ledere for penger gitt til tjenesten. Kjærlighet
til penger forderver og fordreier lederes evne til å tjene Jesu rike og fører til at mange ledere ikke består testen i gudsfrykt. Ledere trenger å forsørge sin familie og
kan med rette forvente støtte fra dem de tjener. Jeg ber om nåde til å vandre uklanderlig for Gud og mennesker med de økonomiske midler som blir betrodd meg.
Matt. 6:25-34; Luk. 16:14-15; Apg. 4:32-5:11; Apg. 6:1-7; Apg. 20:25-35; 1. Kor. 9:1-18; 2. Kor. 8:16-22; 1. Tim. 6:9-11; 1. Pet. 5:2-3; Judas 11-12

10. JEG VIL BRUKE

INSEKKER TIL Å TJENE

systemer, struktur og organisering er sider ved forvalterskap i menigheter og organisasjoner. Det er skremmende hvordan fariseere og skriftlærde
bekjempet Jesus ved å bruke
fortsatt er fristet på samme
måte og knytter menneskers troskap til seg selv, sin organisasjon, metoder, materiell eller teologiske systemer i stedet for til Kristus. Noen ledere vil sikre sin makt ved
å skape hierarkier, posisjoner og titler for å forsterke kontroll og dominans. Det er lett å herske over eller misbruke mennesker ved å imponere dem med planer,
visjoner eller organisasjonsmessige mandater. Jeg lengter etter å rense meg selv og tjene min Konge i hellighet og vennlighet og knytte dem jeg tjener inn i en
nærmere vandring med ham.
Matt. 23:13-33; Joh. 11:47-48, 53; Apg. 20:18-35; Fil. 2:19-21; Jak. 4:13-16; 1. Pet. 5:2-3; 3 Joh. 9-11

KONKLUSJON
Jeg står i rekken etter ledere som har gått foran meg. De var ikke perfekte, og det er heller ikke jeg. De ledet på grunnlag av hva de hadde lært, og i sin nåde og
godhet utvidet Herren sitt rike gjennom dem.
Jeg bekjenner mine egne mangler som leder foran min Herre Jesus.
Jeg forplikter meg i Gud vår Fars, Guds Sønns og Gud den Hellige Ånds navn til å bli mer lik Jesus og utvikle andre som vil det samme. Må Gud i sin nåde og miskunn
hjelpe meg å være trofast i denne pakten. Amen.

Forent med ledere fra hele verden gjør jeg dette til min personlige pakt.
Signatur ______________________________________________

Vitne _____________________________________________

Dato ______________________

Vitne _____________________________________________

Bruk tid til å reflektere og meditere over bibelhenvisningene.

Send gjerne pakten til andre. Her får du elektroniske kopier til distribusjon: www.MentorLink.org/Covenant.
Det er tillatt å distribuere Lederpakten uendret. © MentorLink 2014.

Lederpakten bygger på Lausannepakten fra 1974. Lederpakten ble utviklet for Lausannebevegelsens Arbeidsgruppe for Lederutvikling som en ressurs til Kongressen
for Verdensevangelisering Cape Town 2010.
Redaktørens bemerkning: Send gjerne kommentarer til: info@MentorLink.org eller på nordisk til: frode@lederlos.no.
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