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FORORD af JOHANNES HANSEN
Vi lever i en tid, hvor meget få mennesker, blandt an-
det på grund af de høje krav i hverdagen og det store 
udbud af livstydninger, reelt har overskud og evne til 
at leve et reflekteret liv. Dette skaber usammenhæng 
imellem deres inderste ønsker, bevidste valg, højere 
mening, fornemmelse af kald og ikke mindst den prak-
sis, som bringer alt dette ud i livet. Ind i denne virke-
lighed er menigheden MOSAIKs lille bog et konkret 
bidrag.

Jeg har selv haft den glæde at være med i fødslen af 
dette fællesskab. Derfor kender jeg bevæggrunden 
for dets opstart og har hørt de gode historier, som 
har været med til at forme tro og praksis – en tro og 
praksis, som hermed gives videre til andre, til inspi-

INDLEDNING

ration og efterprøvning. Jeg kan varmt anbefale ikke 
blot teorien i denne bog, men også det fællesskab, der 
udspringer deraf. Med andre ord, jeg kan helt og fuldt 
stå inde for de mennesker, der har lagt krop, hoved og 
hjerte til MOSAIK, og hvis helhjertethed og dygtighed 
vil gøre at vi kommer til at høre meget mere til MOSAIK 
i årene fremover. Min bøn er at den, som læser denne 
bog, må få mod til at begynde en tilsvarende vandring, 
med en gennemgribende forandring såvel i tro som i 
praksis til følge. 
 

Johannes Hansen
Pastor, Apostolsk Kirke Aalborg 7
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Enhver kirke har sit sprog og sine billeder af, hvad 
tilbedelse, kirke, discipelskab er, og MOSAIK vil nå 
langt med indholdet i denne bog. Flere af elementerne 
udgør helt centrale dele af den ”styringsteknologi”, 
som vi i Århus Valgmenighed igennem de seneste år 
også har arbejdet intensivt med i forhold til at fremme 
discipelskab i menigheden. Bogen tilbyder enkle løs-
ninger på komplekse problemstillinger i discipelska-
bet. Enkle løsninger, som dog kræver noget. Sådan er 
det nemlig med Jesus, hvor den enkle løsning er: ”Følg 
mig”, men hvor det samtidigt viser sig, at det faktisk 
kræver noget at ”tage sit kors op”. Hvad der gjaldt på 
Jesu tid gælder selvfølgelig endnu. Discipelskab har, og 
skal have, en enkelthed over sig, men kræver fortsat, 
at vi lægger hele vores liv ned for Guds rige. Discipel-

FORORD af KELD DAHLMANN

INDLEDNING

skab omsat ind i vores hverdag blødgør vores hjerter, 
så Guds nåde kan slå rod. Nogle elsker modeller for 
discipelskab, andre hader det. Det gode ved modeller 
er at de forenkler verden, så vi kan begribe den. Det 
problematiske ved modeller er, at de forenkler verden 
og kan kvæle det organiske liv. Derfor er det vigtigt at 
understrege, at indholdet af denne bog er et kollektivt 
menighedsanliggende. Menigheden med dens støtte, 
udfordring, opmuntring, gensidige ansvarlighed er en 
nødvendig kontekst for ethvert discipelskab. Discipel-
skab er noget vi lever sammen midt i vores helt almin-
delige hverdag.

Keld Dahlmann
Valgmenighedspræst i Århus Valgmenighed 9
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INDLEDNING
Jesus sagde igen til dem: “Fred være med jer! Som 
Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer.” Da 
Han havde sagt det, blæste Han ånde i dem og sagde: 
“Modtag Helligånden!” Joh. 20,21. 

Jesus kaldte mennesker til at  være sammen med Ham 
og til at følge Ham. Han lærte dem om sin Faders vilje 
og visionen om at genoprette, forene og forvandle 
alt det skabte. Han samlede mennesker omkring sig, 
for at de igennem nye fællesskaber skulle gå ud - ved 
Helligåndens kraft - og vidne om og demonstrere Guds 
rige i verden og invitere andre til at udleve dette liv 
sammen med dem.
Kirken har, i alt dens mangfoldighed, igennem 2000 år 
været et center for at videreføre denne bevægelse. En 

I fællesskab, at udleve Jesu livsstil

bevægelse som blev sat igang, fik liv, kraft og inspiration 
ved Jesu liv, død og opstandelse, og som i dag stadig 
udvikler sig med nye former. Denne oprindelse og 
bevægelse ser vi MOSAIK som en del og forlængelse 
af, og det ønsker vi at være forpligtede på.

MOSAIK er et netværk af mennesker, og en kirke, 
som er formet omkring en enkel udlevelse af det liv, 
vi får i vores fælles tro på Jesus Kristus. Vores model 
for discipelskab er Jesus, og det sted hvor vi lærer om 
Ham er igennem Bibelen. Vi tror, at det er afgørende 
for enhver kristen at genkende Guds kald, stemme og 
nærvær i Jesu liv og i tro at udleve det samme kald 
iblandt andre. 

INDLEDNING
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Bogen her er en samling af den REFLEKSION, PRAKSIS 
og FORM, som danner kernen i MOSAIK et praktiskteo-
logisk “work in progress”. Vores discipelREFLEKSIONER 
er tænkt som en hjælp til at give sprog og forståelse for 
det Jesus kalder os til at udleve. Vores discipelPRAKSIS 
er håndtag til hvordan vi sammen i fællesskabet kan 
udleve Jesu livsstil på en enkel måde. Vore discipelFORM 
er udtryk for en enkel måde at lade kernen i MOSAIK få 
en struktur, der er let at vedligeholde og udvikle.

Baggrunden for bogen er et ønske om at støtte og 
udfordre mennesker til at samles omkring Jesus, og til 
at udleve hans livsstil i hverdagen. Vores udgangspunkt 
er Bibelens beretninger om Jesu person, liv og lære, og 
den rigdom af eksempler på kristen praksis vi finder 

i den kirkelige tradition. Hver gang Gud har gjort 
noget nyt - sat bevægelser i gang og bragt fornyelse, 
så er der midt i forandringerne opstået en orden - en 
refleksion over praksis, en form i indholdet, som har 
holdt sammen og har virket til at sprede visionen om 
Guds virke i verden. I den kirkelige tradition kender vi 
mange eksempler på kaldet til at udleve Jesu livsstil 
udfra en enkel “rule of life”. Fra Benedikts ordensregel 
for brødrene i klosteret til Luthers katekisme med 
undervisning for de troende til John Wesleys 
discipelgrupper med fælles ansvarlighed for den 
kristne livsstil. 
Vi vil på ingen måde sætte os på højde med de brødre 
og søstre som er gået foran i troen, og som har levet 
hele deres liv efter en enkel regel og derfor givet afkald 
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Denne bog er skrevet for at være en hjælp på rejsen, 
en ressource, et samlings- og udgangspunkt. Bogen er 
ikke skrevet med det formål at den skal læses lineært 
fra ende til anden. Derimod er bogen en mosaik af 
vores refleksion. Bogen kan læses af dig alene, men 
disciple kan ikke vandre alene. Du kan være en kristen 
uden et fællesskab, men vi har svært ved at forestille 
os, at du kan blive ved med det, hvis ikke andre former 
dig på vejen. Det er netop det MOSAIK er, et netværk 
af mennesker som i fællesskab ønsker at undersøge og 
udleve Jesu livsstil overalt.

INDLEDNING

på meget. Vi ser dem som forbilleder, inspiration og 
anerkender vores behov for, ligesom dem, at leve vores 
liv med Kristus som model. Udfra en enkelt orden som 
bygger på skriften og følger i sporene på en rig kirkelig 
tradition, har vi formuleret en praksis til hverdagslivet 
for mange. Vi ser både et behov for at beskytte og 
minde hinanden om kaldet, sparke til fantasien og 
udfordre hinanden til at leve og vokse i efterfølgelse. 
Ligeledes ønsker vi at sprede og dele vores inspiration 
med andre, som også længes efter at følge Mesteren 
på en enkel måde.
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“Hvilket liv vil du gerne leve og hvilken 
person vil du gerne blive til undervejs?”
Broder Bruno, Taize
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“Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer 
og tro på evangeliet!” Mark. 1,15.

“Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans 
guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen 
af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og 
dermed har han også skænket os sine store, dyrebare 
løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden 
i denne verden med dens begær og få del i guddom-
melig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til 
jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen 
selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til 
udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, 
og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes 
og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden 

frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; men den, 
som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, 
og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere 
synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større 
iver på at befæste jeres kaldelse og udvælgelse; gør I 
det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og 
frelsers, Jesu Kristi, evige rige stå på vid gab for jer.” 2. 
Peter 1,3-11.

Jesus kalder alle mennesker til at komme og følge Ham, 
være sammen med Ham, lære af Ham for igen at blive 
sendt ud af Ham. Jesus samler os for, at vi skal lære 
Hans Faders vilje og sender os ud igen for, at vi sam-
men kan være medarbejdere i Faderens rige. Denne 
bevægelse mellem at komme til Ham og gå ud, mellem 

Foto: Miguel Saavedra, www.sxc.hu
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 discipelREFLEKSION

at være og gøre, mellem reflektion og praksis, samt 
mellem omvendelse og tro, har altid formet Kirken. 
De første apostle mindede igen og igen menighederne 
om, at de skulle efterligne Jesus, blive som Jesu, leve 
som Jesus og formes efter det forbillede og hoved Han 
er, som Kirkens Herre og vi som Hans legeme.
DiscipelREFLEKSIONEN i MOSAIK er formet omkring 
Jesus. Han er fællesskabets “Rule of Engagement”. 
Bibelen er det sted, hvor vi læser og lærer om hvem 
Jesus er - Hans person, liv og lære. Fællesskabet er det 
sted, hvor vi holder hinanden ansvarlige for indøvelsen 
og udlevelsen af den livsstil, som afspejler Jesus som 
Kirkens Herre. Helt grundlæggende for discipelskabet 
i MOSAIK ligger troen på Jesu løfte; at Guds rige er 
kommet nær.  Det er kommer nær, som en konkret vir-

kelighed, der møder os og udfordrer os til at lære nyt 
og lade os forvandle. Discipelskab er i sin enkelthed at 
genkende Faderen vilje og vandre i det nye perspektiv 
for livet. Jesus siger helt enkelt, at vi modtager Riget 
igennem omvendelse og tro, dvs. at vi vende os om til 
Ham og vender tilbage til den praksis og livsstil, som 
afspejler Guds rige og vilje for verden. 

Evangeliet om Guds rige har en enkelthed over sig, 
men er samtidig udfordrende. For at bevare denne 
dynamik har vi i MOSAIK fem forskellige figurer, som 
giver sprog til vores discipelREFLEKSION. Figurerne i sig 
selv er ikke det vigtige. De tjener kun som håndtag og 
sprog for forståelse og praksis - således at Jesu liv og 
lære kan indlæres og udleves på en enkel måde. Helt 
enkelt kan de forskellige figurer opsummeres til ud-
fordringen; at lære at genkende det kald og værk som 
Gud med Kristus har begyndt i os og i verden, og sam-
tidig giver figurerne støtte til at lære og leve livet med 
en praksis, der afspejler det.
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Jesus siger “nu er tiden kommet”. Mulighedernes tid, 
hvor vi kan modtage Guds rige, lære nyt og lade vore 
liv forandres. Bibelen taler om tid på flere måder. Vi 
kender den kronologiske tid fra uret på armen, som 
tæller sekunder, minutter og timer. Kairos er en anden 
type tid; “Guds tid”, som beskriver øjeblikket, tidsrum-
met her og nu. Det er et udtrykt for “Guds timing” for 
at noget nyt kan ske. “Tiden er kommet” og vi kan åbne 
os, modtage, lære af og forvandles af Guds rige som er 
blevet tilgængeligt for os. Vi skal åbne vores ører og 
høre Guds ord igennem Bibelen tale til os. Vi skal åbne 
vores øjne og se det Gud er i gang med i vores liv og i 
verden. Gud er interesseret i, at vi lærer af Ham, ved at 

være i Kristus. Vi skal leve et liv, som er formet af den 
nye realitet Hans rige bringer med kærlighed, retfær-
dighed, fred og glæde ved Helligånden. Guds rige er 
nær over alt og hele tiden. Derfor kan et Kairos, en mu-
lighed for at lære nyt om Guds rige, findes i alle livets 
forhold. Det kan være en stor eller lille begivenhed, 
en samtale eller et nyt job. Det kan være positivt eller 
negativ, en fest eller en begravelse. Det kan være noget 
hele fællesskabet oplever eller bare dig som enkeltper-
son. Det kan være til gudstjenesten, når du beder eller 
læser din bibel. Alt i alt en mulighed du ser for at lære 
nyt og blive forvandlet ved at modtage Guds rige igen-
nem omvendelse og tro.

At modtage Guds rige er begyndelsen til discipellivet. 
At leve et liv formet af Guds rige er discipelproces-
sen og dét Jesus kalder og udfordrer os til. Dette kald 
er på sin vis meget enkelt. Dog må denne enkelthed 
ikke forveksles med lethed. Evangeliet er enkelt, let at 
forstå, men samtidigt udfordrende, fordi det har kraft 
til at forvandle vores liv. Jesus har givet os en meget 

Refleksion CIRKLEN

“Trofast er han, som kal-
der jer; han vil også gøre 
det” (1 Thess 5,24)

“Tiden er inde, Guds rige er 
kommet nær; omvend jer og tro 

på evangeliet!” 
(Mark 1,15)

PRAKSIS
enkel model for, hvordan vi kan lære af Ham ved at vi 
modtager Guds rige og lader det forme vores liv. Denne 
proces kan illustreres som en CIRKEL. Denne cirkel bry-
der med, at vi “bevidstløst” lever livet “derudaf”. Den 
sætter fokus på læring fra de “bump” eller “aha-oplev-
elser” vi får på vores vej.
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Cirklen som “læringsmodel” for disciple består af tre 
områder vi skal give fokus: 
1) KAIROS; Hvad minder Gud dig om for tiden? Er der 
noget som “bliver hængende” og dukker op igen og 
igen? 2) OMVENDELSE; Hvorfor minder Gud dig om 
dette for tiden? Hvad er grunden til at Gud har peget 
på netop dette i dit liv? 3) TRO; Hvis du har tillid til 
Gud, hvad har du så tænkt dig at gøre ved det, som 
Gud minder dig om? 

I afsnittet om MOSAIK discipelPRAKSIS er der nog-

le praktiske værktøjer, der kan være en hjælp til 

at komme i gang med at identificere et KAIROS 

og handle på det. Det kan f.eks. være ansvar-

lighedsspørgsmålene til huddlegrupperne, Lectio 

Divina eller at fortælle sin troshistorie.

Lidt mere detaljeret kan de enkelte led i CIRKLEN be-
skrives således: KAIROS: En begivenhed, som Gud 
bruger til at influere dit liv. OMVENDELSE: 1) Observa-
tion, hvad viser denne begivenhed dig om dit liv, hvad 
minder Gud dig om? 2) Refleksion, hvorfor minder 
Gud dig om dette, hvilke muligheder eller behov har 
du for forandring? 3) Diskussion med andre, hvad du 
har erfaret og inddrag deres input? TRO: 1) Planlæg-
ning på baggrund af den tro Gud har givet dig, gennem 
din observation, refleksion og diskussion med andre. 
2) Ansvarlighed overfor andre er en nødvendighed for 
at din nye praksis bliver til virkelighed. Stol aldrig på dig 
selv alene i denne proces. Lad ikke troen være noget 
privat. 3) Handling på baggrund af din tro på at Gud er 
med dig, og at det er Ham som kalder dig til at leve på 
en ny måde.
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Refleksion TREKANTEN
Igennem evangelierne lærer vi om Jesu liv, og den 
praksis Han kaldte sine efterfølgere til at udleve sam-
men. Jesus kaldte sine efterfølgere til sig for, at de 
skulle være sammen med Ham, lære af Ham og for at 
han kunne sende dem ud og lære andre det samme. 
Helt enkelt kan discipelskabet opsummeres i tre en-
kle punkter. Et liv i Faderens nærvær OP, et liv i fælles-
skab og indbyrdes kærlighed til hinanden IND og et liv 

De tre dimensioner i discipellivet fungerer som værdi-
er for fællesskabet. For at værdierne kan udleves 
i praksis, er det en god idé at reflektere og beslutte 
hvilken adfærd, som bedst udtrykker livet OP, IND og 
UD. Det kan både være en refleksion for dig som en-
keltperson, som familie, som huddle eller klynge.

PRAKSIS

“Når I kommer sammen kan I alle bringe 
og modtage noget fra Gud...Elsk hin-
anden...Gå ud og lær andre det jeg 
har lært jer...” (1 Kor 14,26; Joh 
13,34; Matt 28,20)

som tjenere sendt til verden, som gør nye disciple UD. 
Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet kap. 5-7 er et 
af de steder, hvor Jesu undervisning om efterfølgelse 
udfoldes og gøres meget konkret og praktisk. Disse ka-
pitler er et godt sted at begynde discipelrefleksionen 
og er inspiration til ny praksis.

Foto: Jesper Noer, www.sxc.hu
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 discipelREFLEKSION

Refleksion over hvordan dit liv og din 
praksis OP, IND og UD ser ud lige nu: 
Hvilken dimension er p.t. den største 

udfordring for dig at udleve? Hvad kan 
være årsagen til, at det er din største 

udfordring? Hvilke handlinger kan 
du foretage dig for at forandre dit 

discipelskab på dette felt?

OP  ”...Når I kommer sammen kan I alle bringe og 
modtage noget fra Gud...” (1 Kor 14,26)
Lav i fællesskab med andre en refleksion og 
beslutning om, hvordan værdien OP ud-
leves konkret i jeres liv og i fællesska-
bet. Hvordan praktiserer vi Faderens 
nærvær? 
Praksis: Vi udlever vores efter-
følgelse OP ved at gøre...?

IND - ”...Elsk hinanden. Mine disciple kendes på 
deres kærlighed til hinanden...” (Joh 14,34)
Lav i fællesskab med andre en refleksion og be-
slutning om, hvordan værdien IND udleves konkret 
i jeres liv og i fællesskabet. Hvordan praktiserer vi 
indbyrdes kærlighed? 
Praksis: Vi udlever vores efterfølgelse IND ved at 
gøre...?

UD - ”...Som faderen har udsendt mig, sender jeg 
også jer...” (Joh 20,21)
Lav i fællesskab med andre en refleksion og be-
slutning om, hvordan værdien UD udleves konkret 
i jeres liv og i fællesskabet. Hvordan praktiserer vi 
mission og tjeneste blandt andre? 
Praksis: Vi udlever vores efterfølgelse UD ved at 
gøre...?

udfordring for dig at udleve? Hvad kan 
være årsagen til, at det er din største 

udfordring? Hvilke handlinger kan 
du foretage dig for at forandre dit 

Lav i fællesskab med andre en refleksion og 
beslutning om, hvordan værdien OP ud-
leves konkret i jeres liv og i fællesska-
bet. Hvordan praktiserer vi Faderens 

Praksis: Vi udlever vores efter-

IND - ”...Elsk hinanden. Mine disciple kendes på ”...Som faderen har udsendt mig, sender jeg 
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Refleksion FIRKANTEN

Paulus siger:
“efterlign mig, ligesom 
jeg efterligner Kristus!” 
(1 Kor 11,1)

Firkanten handler om at lede og blive ledt, om både at 
være mester og discipel. Den giver sprog for, hvordan 
discipelskab er en proces, hvor vi som disciple følger 
efter, efterligner og formes af dem, vi ser hen til. Disci-
pelskab betyder, at en lærling følger sin mester og øn-
sker at lære, leve og blive som mesteren. Når vi ser på 
disciplenes liv og vandring sammen med Jesus, så kan 
vi genkende processen, som de oplevede ved at følge 
Jesus. Deres proces var formet af forskellige faser, og 
det samme gælder vores vandring som disciple. Når vi 
træder ind i noget nyt, som vi skal lære eller gøre, så 
oplever vi ofte først en begejstring for det nye. Inden 
længe vil vi opleve, at begejstringen aftager i takt med, 
at vi erkender, at vi mangler kompetencerne, og at vi 
først skal til at lære dem. Herefter kommer en ny fase, 

hvor vi opdager kompetencerne og begynder at nyde 
situationen igen. Til sidst tænker vi ikke længere over 
det vi gør, det sker bare. Mesteren, som kalder disci-
plene, oplever også faserne skifte og skal tilpasse sin 
ledelsesstil undervejs.
Lederskab i MOSAIK handler ikke om at stå for kage-
planen eller aktivitetskalenderen, men om at gå vejen 
og udleve Jesu livsstil, så andre kan følge efter. Vi er 
alle igang med at forme vores liv efter forskellige for-
billeder og modeller, som omgiver os. I de forskellige 
relationer og fællesskaber vi indgår i, er der samtidig 
folk, som ser hen til os, vores liv og praksis. Vi er alle 
både lærlinge og ledere på samme tid - “Forfra ligner 
vi alle får. Bagfra ligner vi alle hyrder”.

Jesu siger:
“kom og følg mig” (Matt 4,19)
“sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, 
der tror på mig, han skal også gøre 
de gerninger, jeg gør, ja, gøre større 
gerninger end dem, for jeg går til 
Faderen” 
(Joh 14,12)
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Firkanten er en måde at forklare, hvordan dis-cipel-
skab og lederskab hænger sammen og udvikler sig.
Fase 1: Jeg gør - du ser
“Gudsriget er kommet nær...kom og følg mig” (Mark 
1,15-18)
Jesus deler visionen og udfordrer disciplene til at følge 
Ham. Som eksempel viser Han selv vejen til efterlig-
ning. Nøgleord for ledelse i denne fase er: direktiv 
ledelse, vær eksempel, lav konsensus, lav forklaring
Disciplene er tillidsfulde og fyldt af entusiasme. Det 
kan minde om første skoledag - alt er nyt, spændende 
men der er ingen viden om hvad man skal eller hvad 
det kræver. Det som karakteriserer disciplene i denne 
fase er: Høj entusiasme, høj tillid, lille erfaring, ube-
vidst inkompetence. 

Fase 2: Jeg gør - sammen med dig 
“Frygt ikke..Faderen har besluttet at give jer Riget “ 
(Luk 12,31-32)
I takt med at disciplene erfarer hvilke udfordringer de 
står overfor og begynder at møde modstand, så bliver 

Jesus mere “coachende” som leder. Jesus deler stadig 
visionen om Riget og udfordre disciplene, men Han 
bliver som leder også mere støttende i takt med at dis-
ciplene har brug for mere nåde. Nøgleord for ledelse i 
denne fase er: direktiv ledelse, vær eksempel, meget 
dialog, høj tilgængelighed.
Disciplenes entusiasme falder, og de opdager deres 
inkompetence. De bliver klar over hvad de ikke kan, og 
mangler tro på, at de overhovedet vil kunne lære det 
de skal. Det som karakteriserer disciplene i denne fase 
er: Lav entusiasme, lav tillid, lav erfaring, lav kompe-
tence, bevidst inkompetence. 

 discipelREFLEKSION
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Hvilke situationer og relationer kommer du til at tænke 
på, når du ser dig selv som én, der følger efter nogen?
Hvilke situationer og relationer kommer du til at 
tænke på, når du ser dig selv som én, der leder andre 
og bliver fulgt efter?
 Hvilken af de fire faser fungerer du bedst i som leder? 
Hvordan kan du udvikle dine evner til at lede i de faser 

Fase 3: Du gør - sammen med mig
“I er ikke længere tjenere, men venner” (Joh 15,14-17)
Disciplenes erfaringer og kompetencer udvikles, og de 
følges og tjener nu sammen med Jesus. Jesus er som 
leder mere åben for diskussion og samtale. Nøgleord 
for ledelse i denne fase er: Lav direktion, høj på at 
være eksempel, høj konsensus, høj på tilgængelighed.
Disciplenes tillid vokser i takt med at de lærer mere og 
mere. Det som karakteriserer disciplene i denne fase 
er: Voksende entusiasme, voksende tillid, voksende 
erfaring, voksende kompetence.

Reflektion

Fase 4: Du gør - jeg ser 
“Gå ud og lær andre det I har lært af mig” (Matt 28,18-
20)
På et tidspunkt forlader Jesus disciplene, for at de skal 
videreføre og multiplicere den opgave Han var sendt 
med. Jesus som leder er lav på direktion og eksempel. 
Han giver nu slip på disciplene og sender dem ud. Nøg-
leord for ledelse i denne fase er: Lav direktion, lav på 
at være eksempel, høj konsensus, høj forklaring.
Disciplene er fulde af tillid og kompetence. Det, de kan, 
ligger efterhånden på rygradden og de er nu i stand 
til at lede andre. Det som karakteriserer disciplene i 
denne fase er: Høj entusiasme, høj tillid, høj erfaring, 
ubevidst kompetence.

du er udfordret af? Er der en fase hvor du hyppigt sid-
der fast? Hvad er grunden til det?
Som discipel, hvilken fase befinder du dig i? Hvad 
oplever du at Jesu minder dig om i denne fase? Hvad 
gør du ved det Jesu minder dig om? Som fællesskab 
hvilken fase befinder I jer i sammen?
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 discipelREFLEKSION

Refleksion FEMKANTEN

Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt 
af Kristus...Og han har givet os nogle til at være apostle, 
andre til at være profeter, andre til at være evangelister 
og andre til at være hyrder og lærere for at udruste 
de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme byg-
ges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i 
erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent 
menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde...
Ud fra Ham føjes hele legemet sammen og holdes 
sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den 
styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og 
opbygges i kærlighed  (Ef 4,7; 11-13; 16)

Kristus giver sin nåde til dem, som tror på Ham, for at 
de sammen kan opbygge fællesskabet omkring Ham. 
I Bibelen findes der mange forskellige beskrivelser 
af, hvordan Gud virker med sin nåde igennem os. Lis-

ten med nådegaver er lang, og nogle af dem kan bl.a. 
læses her: Rom 12;  1 Kor 12; 1 Pet 4,10. Vi ved både 
fra Skriften og fra vores erfaring, at disse lister ikke er 
udtømmende for de måder, hvorpå Gud virker igen-
nem os. Paulus opstiller fem forskellige typer nåde 
eller funktioner, som tilsammen afspejler helheden i 
den tjeneste, Jesus havde. Der er altså ikke noget i den 
femfoldige nåde, som vi ikke allerede har set udlevet 
hos Jesus. Femkanten er en enkel måde at give sprog 
for nådens mangfoldighed, for hvem vi hver især er, 
og hvordan vi kan bidrage og tjene andre. Femkanten 
kan hjælpe til at anerkende nådens mangfoldighed, 
forskelligheden i opgaverne og de udfordringer, som 
opstår i samarbejdet.
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Apostel - entreprenør og visionær - innovation, ud-
vikling og forlængelse af det nuværende. Opbygger, 
udruster og organiserer.

Profet - hukommelse og udfordrer - stiller spørgsmål 
ved status quo, udfordrer det organisatoriske, inte-
grerer dagens udfordringer i lyset af den fremtid Gud 
stiller i vente.

Evangelist - rekrutterer og kommunikerer - inviterer 
og præsenterer igennem ord og handlinger, fokus på 
mennesker, som endnu ikke er en del af fællesskabet.

Hyrde - relation og omsorg - “humanizer” - gør teologi 
og praksis menneskelig og levende i relationerne i fæl-
lesskabet.

Lærer - kommunikerer og systematiserer viden - læg-
ger grundlag, skaber systemer og helhed mellem teori 
og praksis, så det kan læres, forståes og leves af andre. 

Der er brug for alle fem forskellige udtryk for nåden, 
for at et fællesskab kan modnes, vokse og styrkes. 
Hele fællesskabet styrkes ved at hver enkelt person 
identificerer og bruger sin tilmålte nåde i fællesskab 
med andre.
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Femkanten beskriver fem forskellige sider af Guds 
nåde, fem forskellige billeder på Jesu tjeneste, og 
dermed fem forskellige typer eller roller, som findes i 
fællesskabet, og som er nødvendige for, at vi sammen 
bygges op og vokser i modenhed.

Resultatet af den nåde som Helligånden virker i os, 
er enhed, erkendelse af Kristus, åndelig modenhed 
og Kristi fylde. Den måde, hvorpå Jesus udfyldte alle 
fem tjenester, da han var på jorden, er vores forbillede 
uanset hvilken funktion, vi har nåde til.
 
Igennem livet kommer vi i kontakt med de forskellige 
typer nåde i vores liv. Gud har givet os alle mindst én af 
de fem typer, og Han modner os igennem mødet med 
de andre, som er forskellige fra vores. F.eks. er vi ikke 
alle lærere, men vi er alle kaldet til at holde fast i sand-
heden og lære den at kende. Det er en befrielse og 
styrke, når et fællesskab sammen identificerer hvem, 
de er og begynder at gøre det, de skal gøre.

Hvillken af de fem typer kan du bedst 
identificere dig med? 
Hvilken type udfordrer dig mest og er 
mest modsat dig? 
Hvordan kan du blive bedre til at anerk-
ende og modtage nåden fra mennesker, 
som er anderledes end dig? 
Har dit team de forskellige typer nåde 
repræsenteret? 
Kender I hinandens styrker i teamet? Er I 
gode til at dække hinandens svagheder?

PRAKSIS

Reflektion

 discipelREFLEKSION
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4.

5.
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Refleksion HALVCIRKLEN
“Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. 
Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og 
hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal 
bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg 
har talt til jer.  Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren 
ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vin-
træet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig.  Jeg 
er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, 
han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.  
Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; 
man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver 
brændt.  Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, 
hvad I vil, og I skal få det.  Derved herliggøres min fader, at I 
bærer megen frugt og bliver mine disciple”. (Joh 15,1-8)

“Gud sagde lad os skabe mennesker i vort billede, 
så de ligner os!...Gud velsignede dem og sagde 
til dem: bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, 
og underlæg jer den...så blev det aften, og det 
blev morgen, den sjette dag...på den syvende 
dag var Gud færdig...på den syvende dag hvilede 
han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud 
velsignede den syvende dag og helligede den, 
for på den dag hvilede han” (1. Mos 1,26-2,3)

Fo
to

: J
eff

 N
em

el
ka

, w
w

w
.s

xc
.h

u

28



Fo
to

: J
eff

 N
em

el
ka

, w
w

w
.s

xc
.h

u

Gud har skabt os til at arbejde, tjene, elske og have 
frugtbare liv. Vi herliggør Faderen ved at bære frugt, 
siger Jesus. Men Gud har også skabt os til at hvile, nyde 
og modtage kærlighed, samt lade livet beskære. Sam-
fundet, vi er en del af i dag, er fokuseret på vækst og på 
fremdrift, og vi bliver hurtigt overtaget af denne men-
talitet. Vi overser, at Jesus levede sit liv i en helt ander-
ledes rytme, hvor beskæring var centralt for at frugten 
kunne vokse frem. Det paradoksale er, at frugten bliver 
større igennem beskæring.

Vi finder let vores identitet i det, vi gør, og vores op-
fattelse af vores værdi kommer af hvor meget, vi kan 
producere. I Bibelen bliver sabbaten givet til mennes-
ket for at skabe en rytme mellem hvile og arbejde. For 

menneskets identitet kommer ud af hvilen og ikke ud 
af arbejdet. Hvile er ikke noget, vi skal gøre os fortjent 
til ved først at arbejde hårdt, men det er derimod no-
get, vi skal arbejde på baggrund af. Livet, nåden og for-
sørgelse komme ikke ud af det, vi kan producere. Det 
kommer fra Gud, vores centrum. Når ubalance mellem 
hvile og arbejde opstår, påvirker det vores liv, forhold 
til Gud, familie, arbejde og tjeneste. 
De gode nyheder er, at det er nødvendigt at prioritere 
hvile. At blive og hvile i Kristus er en forudsætning 
for den vækst og frugtbarhed, Gud virker igennem 
os. Denne balance og dynamik kan illustreres som 
en halvcirkel eller et pendul, hvor vi svinger frem og 
tilbage i en rytme mellem hvile og arbejde, mellem be-
skæring og frugt.

 discipelREFLEKSION
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Det er helt naturligt, at en gren på et æbletræ bærer 
frugt. Det er ikke noget grenen skal anstrege sig for 
at gøre. Det kommer helt af sig selv. Når vi iagttager 
vores eget liv, er det så naturligt at bære frugt - eller er 
det en anstrengelse? Hvis det at bære frugt ikke er no-
get, der kommer af sig selv, så kan det skyldes, at det 
er sæson for hvile og beskæring. Beskæring og hvile er 
ikke altid den mest interessante sæson, men hvis ikke 
grenen på træet får lov til at hvile og bliver beskåret, 
så kan den ikke vokse og bære god frugt. Derfor har vi 
brug for at tage imod og leve i sæsoner med hvile og 
beskæring, som en gave.
Beskæring af en gren sker ikke af sig selv. Det er noget, 
som vingårdsbonden gør. Hvis ikke vingårdsbonden 
får mulighed for at beskære grenene går det ud over 
grenenes evner til at bære frugt. Jesus siger, at hans 

PRAKSIS
Fader er vingårdsbonden, Han selv er træet, og vi er 
grenene. Hans Fader kommer, renser og beskærer 
grenene for, at vi kan bære mere frugt. Udfordringen i 
vores liv er, at vi lærer at blive i hvilen, anerkender be-
hovet for beskæringen og lader os selv være i de situa-
tioner, hvor en beskæring er muligt. 
Overladt til sig selv vil grenen gro vildt, blive større og 
længere, men den vil også blive svagere og mindre ud-
holdende. Tilsidst vil den knække under vægten af den 
frugt, det var meningen, den skulle kunne have båret.
Det er vigtigt, at vi genkender, hvornår det er be-
skæringstid. Vi kan ikke bære frugt uden også at blive 
beskåret. Ud af hvile vokser vi, fra vækst bærer vi frugt, 
fra en tid med frugt, må vi igen beskæres. Det er ryt-
men i halvcirklen.
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Reflekter over Joh 15,1-8
Kan du genkende om dit liv, familie, team er i en sæson 
med frugt eller beskæring? Hvad er det mest udfor-
drende i denne sæson? Gør teknologi og medier dit liv 
lettere eller mere travlt? 

På en skala fra 1 til 10, hvilket energiniveau har du, 
når du skal på arbejde? Hvad er dit energiniveau, når 
du har fri? Er hvile noget du lever og arbejder på bag-

grund af, eller er hvile noget du skubber foran dig, som 
du kan gøre senere, når du får tid? Hvordan er din ryt-
me med hvile i løbet af en dag, uge, måned, sæson? 

Hvad er Gud igang med at beskære i dit liv for tiden? 
Er det svært at blive og hvile i denne sæson? Hvorfor? 
Hvordan oplever du at bære frugt for tiden? Er der no-
get du skal give mere fokus?

 discipelREFLEKSION

31



LIV

HUDDLE

NETVÆRK

Fo
to

: P
aw

e³
 W

in
dy

s,
 w

w
w

.s
xc

.h
u

INSPIRATION

UDVIKLING

FÆLLESSKAB

DISCIPELSKAB

UDFORDRING

HUDDLE

NETVÆRK
GUD

“Man kan ikke tænke sig til en ny måde at leve på, 
men man kan leve sig til en ny måde at tænke på”
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Bibelen er historien bag, grundlaget for og kilden til 
discipelskab. Det er i Bibelen, at vi finder de beretnin-
ger som kristne til alle tider har identificeret sig med. 
Det er herfra, at kristne til alle tider har hørt, læst og 
lært om Guds vision om verdens frelse. Det er i Bibelen, 
at vi finder inspiration til aktivt at efterfølge Jesus, som 
et forbillede for vores liv og praksis som fællesskab. 
Det er igennem fællesskabet omkring Jesus, at vores 
indlevelse i “Den store historie”, som er Guds historie 
om os, at Bibelen får liv og bliver forståelig for andre.  
Biblen som bog, som tekst, som historie kan læses på 
mange forskellige måder. Det er godt med forskellige 
læsevaner og praksis. De kan være en hjælpe til at 
skabe overblik, forståelse og inspiration til at leve på 
en ny måde. 

Lectio Divina betyder den hellige læsning, eller den 
langsomme læsning som fører til bøn. Det handler ikke 
om at læse objektivt og analytisk. Fokus er ikke at ti-
legne sig ny viden eller at læse meget. Derimod hand-
ler det om at læse lidt, fordybelse i det enkle, lytte og 
genkende Guds tale til os igennem ordene. På denne 
måde lader vi teksten ”gøre noget ved os” - man kan 
sige, at teksten skal “læse os” eller “sige noget om 
os”. Denne praksis kan være en enkel hjælp til at få en 
daglig rytme. Vi kan med Lectio Divina lære at lytte til 
Gud, i tro på at Han taler til os igennem Bibelen, og 
give gensvar i bøn.

Discipelpraksis BIBELLÆSNING

“De ord jeg har talt til jer, er ånd og liv” (Joh 6,63)
“Dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, 
og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn” (Joh 20,31)

LECTIO DIVINA
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Hele Bibelen kan læses som Lectio Divina, men et 
godt sted at begynde er Salmernes Bog. Der er 3 enkle 
punkter man kan følge.
1) LÆSNING - Læs salmen, langsomt og tydeligt (Hvis 
man er flere, kan man skiftes til at læse den samme 
salme og lytte til hinanden).
2) LYTTE - Tænk eller mærk efter om der er et specielt 
vers, en linie eller et ord, som vækker opmærksom-
heden, som særligt ”prikker” til dig. Prøv at forholde 
dig til hvilke tanker eller følelser det vækker i dig. Hvor-
for mon lige præcis dette vers eller den linie vækker 
noget i dig? Hvad minder Gud dig om og hvorfor lige 
nu?
3) GENSVAR I BØN – Formulér en bøn ud fra det, som 
teksten har virket, og derved lader læsningen føre til 

Forslag til læsningSalme 4; 5; 6; 8; 16; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 51; 62; 63; 84; 92; 119; 125; 127; 130; 131; 139; 143; 146
Andre tekster fra Det Nye Testa-mente - Matt 5-7; Joh 15,1-17; Joh 17; Fil 2;  

bøn. På denne måde er det muligt at vores liv, tale og 
bøn kan være et svar på det Gud allerede har talt til os 
igennem Bibelen. Vi kan have en tendens til at bede i 
“vi- og os-form”, derfor kan det være en god ide at for-
mulere bønnen i “jeg-form” og bede specifikt.
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Lectio Continua betyder at læse Biblen i dens helhed, 
og er modsat Lectio Divina at læse Bibelens tekster 
i hele deres længde. Det kan være en god øvelse at 
læse Bibelens tekster i helhed og sammenhæng, så 
vi får en større forståelse og overblik over “Den store 
historie”, hvem Gud er og hvad Han vil i relationen til 
mennesket. 
Vælg en tekst du/I vil læse. Stil dig selv følgende 
spørgsmål: Hvis denne tekst er sand, hvad betyder 
det så for mit liv, min verden og den person jeg gerne 
vil blive til? Er der noget jeg skal tænke nærmere over 
for at forstå? Og hvad er grunden til det? Er der noget 
jeg i praksis skal ændre?
Hvad stiller jeg mig tvivlende overfor? Hvad er 
grunden til det?

Formuler en bøn ud fra det du har læst og tænkt. Hvis 
I læser sammen i en huddlegruppe kan det være en 
god ide at skrive daglige noter til læsningen, så I kan 
huske det vigtigste, som I skal dele med hinanden, 
når I mødes.

LECTIO CONTINUA
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Forslag til læsning
1. Mosebog - Historien om hvordan alting begyndte, forholdet 
mellem skaber og skabelse, Gud som grundlaget for alting og 
Hans planer med det skabte.
Matthæusevangeliet - Jesu undervisning om discipelliv, hvem 
var Jesus, hans budskab, liv, praksis og kald til efterfølgelse
Johannesevangeliet - En historie om Guds frelse, og hvordan 
alt peger på at denne frelse findes i Jesu liv, død og opstandelse 
Paulus brev til Efeserne -  Undervisning om Guds genoprettelse 
af alt i Kristus og Kirkens enhed som et resultat heraf.

 discipelPRAKSIS
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SYNDSBEKENDELSE
I fællesskabet skal der være plads til at dele både det 
gode og de mørke sider af livet. Det er lige så vigtigt, 
at kunne dele vidnesbyrd om det gode Gud gør i 
vores liv, som det er at kunne dele ærligt om vores 
kampe og behovet for at Gud griber ind. Bibelen er 
meget tydelig med at forklare, at det mørke og den 
synd vi skjuler på et tidspunkt vil komme ud i lyset og 
bliver afsløret. Derfor udfordres vi til selv at afsløre 
synden og mørket i vores liv og modtage tilgivelse, 
befrielse og lægedom. ”Bekend derfor jeres synder for hin-

anden, og bed for hinanden om, at 
I må blive helbredt. En retfærdigs 
bøn formår meget, stærk som den 
er.” (Jak 5,16)
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Vores praksis for syndsbekendelse er formuleret som 
en kort liturgi. Liturgien fungerer som en ramme, 
hvor vores bekendelse af synd sættes ind i den større 
historie om Guds frelseplan; nemlig at Gud, pga. 
vores overtrædelser af loven, har givet sig selv som 
offer for os, så vi frimodigt kan bekende vores synd 
og modtage nåden og tilgivelsen. 
Liturgien er en støtte og invitation til at blive en del 
af Guds frelseshistorie, og samtidig udfordrer litur-
gien os til at ransage vores liv, så vi kan omvende os 
og modtage Guds nåde. Liturgien kan være en god 
praksis, hvis man sidder flere sammen f.eks. i en 
huddlegruppe, men den kan også bruges af enkelt-
personer til personlig selvransagelse, bekendelse og 
modtagelse af syndernes forladelse.
Liturgien er bygget omkring fælles læsning og beken-
delse, hvor alle siger teksterne højt og tilsigelsesteks-
ter som én person læser højt til resten af fællesska-
bet.

Leder:
I faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

For alle har syndet og har mistet herligheden fra 
Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans 
nåde ved forløsningen i Kristus Jesus (Rom 3,23-
24)

Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, 
skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jor-
den, skal være løst i himlen. (Matt 18,18)

Fælles skriftlæsning: 
Gud, vær mig nådig i din godhed, udslet mine 
overtrædelser i din store barmhjertighed! Vask 
mig fuldstændig ren for skyld, rens mig for 
synd! For jeg kender mine overtrædelser, og min 
synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg 
syndet, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine 
øjne; så er du retfærdig, når du anklager, og ren, 

PRAKSIS
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når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev 
født, i synd, fra min mor undfangede mig. Du elsker 
sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skju-
lte. Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end 
sne! Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du 
knuste, juble! Vend dit ansigt bort fra mine synder og 
udslet al min skyld! Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv 
mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og 
tag ikke din hellige ånd fra mig! Lad mig atter frydes 
over din frelse, styrk mig med en villig ånd!
(Sl 51,3-14)

“Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore 
lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var 
ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennem-
boret for vore overtrædelser og knust for vore synder. 
Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår 
blev vi helbredt” (Es 53,4-5)

“Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og ret-
færdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for 
al uretfærdighed. (1 Joh 1,9)

Bekendelse
Leder: På disse løfter, den død som Jesus Kristus har 
sonet for os, og med den kraft Han er opstanden, kan 
vi nu bekende vores synder for Gud.
Fællesbøn: ”Gud, du kender os bedre end vi selv gør. 
Når vi mislykkes, vil du genoprette os. Vi kommer til 
dig i tro på dit løfte om nåde og tilgivelse.”
Fælles bekendelse: ”Jeg bekender for dig, Gud, at jeg 
ofte og på mange måder har syndet i tanker, ord og 
handling.”

Praksis med selvransagelse og omvendelse kan 
foregå på forskellige måder enten offentlig bekend-
else over for hinanden, skriv jeres tanker ned hver 
især, eller sid i stilhed og ransag jer selv.
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Reflekter over følgende:
Skaber jeg bevidst eller ubevidst en forestilling om 
mig selv, at jeg er bedre end jeg virkelig er?  Med an-
dre ord, er jeg en hykler? Er jeg en slave af...forbrug...
mennesker...arbejde...vaner? Gør jeg ting, eller le-
ver på en måde som jeg grundlæggende ikke tror 
på? Lever jeg i jalousi, stolthed, griskhed, urenhed, 
vrede, hovmodig, utroværdighed? Er der mennesker 
som jeg frygter, hader, kritiserer, ser ned på eller har 
såret. Hvad vil jeg gøre ved det?

Fælles bekendelse: ”Over disse synder sørger jeg af 
hjertet og beder om tilgivelse for Jesu Kristi skyld.”

Tilsigelsen af syndernes forladelse
Leder: “På Jesu Kristi befaling og for hans lidelses og 

døds skyld tilsiger jeg dig alle dine synders nådige for-
ladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn”
“Han, som har begyndt sin gode gerning i dig, vil 
fuldføre den indtil Jesu Kristi dag. Fred være med dig” 
(Fil1,6)
Kan efterfølges af f.eks. fri bøn, nadver, tilbedelse og 
afsluttes med velsignelsen.

Leder: Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade 
sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte 
sit ansigt mod dig og give dig fred (4 Mos. 6,24-26)
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Gud er interesseret i en relation med os. Livet handler 
om at lære at vandre med Gud, relatere til Ham og 
kommunikere med Ham. Da Jesus i Matthæusevange-
liet Kap. 6 lærer sine disciple at bede, viser Han dem, 
hvordan de skal vandre med Gud.

Jesus lærte sine disciple “tro i praksis”, ved at de iagt-
tog Jesus og lærte, hvordan Han selv levede i relation 
til Faderen. Denne relation og praksis med bøn lærte 
disciplene ud fra en enkel bøn med mange aspekter. 
Igennem seks sætninger kommer vi omkring alle om-
råder af livet, hvor vi har brug for at inddrage Gud.
 
Fadervor er delt op i 6 bønner, der alle relaterer til 
vores liv OP, IND og UD.

FADERVOR

Her er 2 eksempler på hvordan Fadervor kan være en 
model og inspiration til vores bøn i praksis.
 
Lectio Divina
En måde at bede Fadervor på er helt enkelt at læse 
den i små bidder, stoppe op, lytte og mærke efter om 
Helligånden minder os om noget særligt. F.eks. hvis vi 
læser bønnen om tilgivelse, så kunne vi komme i tanke 
om en person, som vi ikke har behandlet ordentligt 

“..Og det 
skete, da han var et sted og bad, at 
en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at 
bede: “Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte 
sine disciple det..” (Luk. 11,1)
 
“..Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hed-
ningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres 
mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad 
I trænger til, endnu før I beder ham om det..” 

(Matt. 6,7-8)

PRAKSIS

Bøn med inspiration i
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og syndet imod. Eller en person som har handlet for-
kert overfor os, som vi er nødt til at tilgive. I stedet for 
at fortsætte bønnen uforstyrret, lader vi Helligånden 
lede os til at bede for dette bestemte område af vores 
liv, og finde en løsning, så vi kan ændre vores liv.

Fadervor som overskrift
En anden måde kan være at bruge de enkle bønner i 
Fadervor, som overskrifter og inspiration for vores bøn. 
F.eks. Hvis vi beder for vores familie, så kan vi bruge: 
“Giv os i dag vort daglige brød”. Denne bøn danner 
overskrift for at bede særligt for Guds forsørgelse. Når 
vi ser vores familie under overskriften ”Forsørgelse”, 
så kommer vi måske til at tænke på, at en i familien 
mangler arbejde, og vi kan bede konkret for det. På 
denne måde kan man bede igennem alle 6 overskrift-
er, og lade det være en ramme for bønnen og inspira-
tion til bede for helt konkret områder eller situation.
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OP “Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn”
Faderens væsen
Guds navn udtrykker Hans natur og karakter. Den mest grundlæggende 
måde, som Jesus viser os, hvem Gud er, er, at Han er vores far. Alle aspekter 
af Guds natur har udgangspunkt i det. Fadervor begynder med at bede vor 
himmelske Fader om at åbenbare sig selv for os, så vi må komme til at kende 
Ham mere og mere.
 
OP ”komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden”
Faderens rige
At kende Guds natur er at kende hans vilje – f.eks. at Gud som forsøger, sør-
ger for os! I takt med at vi lærer mere om Gud og Hans natur, så kan vi bede 

om at Hans Herredømme får mere plads i vores erfar-
ing og tilværelse. Først og fremmest i vores person-
lige liv og der hvor vi lever – således at Gudsriget må 
bryde frem i verden

IND ”giv os i dag vort daglige brød”. 
Faderens forsørgelse 
Vi skal lære at kende Gud, som vores forsørger. Hvad 
enten det handler om det materielle eller åndelige – FA
DE
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“Mennesket er ikke designet til at leve af brød alene” 
Læg mærke til at bønnen om Guds forsørgelse har 
fokus på ”Os” og ikke kun et individualistisk ”Mig”. Vi 
må altid bede Gud om at møde de behov, som men-
nesker omkring os har.
 
IND ”forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere” 
Faderens tilgivelse 
Fællesskabets tilgivelse af hinanden hænger sammen 
med fællesskabets omsorg for hinanden. At dømme 
andre eller os selv, giver ”Anklageren” mulighed for at 
låse mennesker fast i et ”åndeligt fængsel”. Tilgivelse 
er en nøgle til menneskers frihed, og essentielt for 
sunde relationer.

 
UD ”led os ikke i fristelse” 
Faderens ledelse 
Hele Fadervor har en tone af den åndelige kamp 
mellem lys og mørke. Gudsriget er ved at bryde igen-
nem i det territorium, som ”Anklageren” holder og 
ødelægger. Vi har brug for at bede om ledelse i vores 
liv og kamp mellem lys og mørke, så vi ikke bliver 
”afledt”.
 
UD ”fri os fra det onde”
Faderens beskyttelse
Gud er vores Far, Konge, Forsørger, Tilgiver, Guide 
og Befrier. Bønnen ender hvor den begyndte, med 
at kalde på Gud og Hans indgriben – at Hans lys må 
skinne i mørket, og bevare os fra alt ondt.
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FASTE
Faste er en virkningsfuld men ofte overset discipel-
praksis. I bjergprædikenen sidestiller Jesus vigtig-
heden af faste med at bede og at give til de fattige 
(Matt 6). Det er blandt andet en god praksis at faste, 
når vi søger Gud for kraft, retning og visdom i livets 
mange aspekter.
Jesus forventede, at disciplene fastede. I fasten invi-
terer Gud os til at drage tættere på ham. At opgive 
et gudsgivet menneskeligt behov for mad for at give 
endnu mere plads for et andet gudsgivet behov for 
fællesskab med Skaberen og Frelseren. Fasten giver os 
mulighed for at træde et skridt tilbage fra vores dagli-
ge rytmer og træde ind i Guds nærvær. Det giver nye 
muligheder for refleksion samt at lytte og bede til Gud. 
Dermed bliver fasten en praksis der hjælper os til at 
refokusere vores liv, og genfinde Gud, som det sande 
centrum.

“Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som 
hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at 
det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. 
Sandelig siger jer: De har fået deres løn. Men når 
du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du 
ikke faster synligt for mennesker, men for din fad-
er, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det 

skjulte, skal lønne dig. (Matt 
6,16-18).
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Faste er traditionelt set at afstå fra mad og drikke i en 
periode for særligt at fokusere på Gud. Det kan også 
være andre ting, som fylder meget i ens liv, som sættes 
til side – f.eks. fjernsyn, computer, osv. Det vigtige er, at 
man er villig til at give afkald. I dette afkald ligger der 
en tilkendegivelse af, at det at være sammen med Gud 
betyder mere end mad og andre livsfornødenheder. 
Fasten forstærker bønnen, og fasten er på sin vis en 

bøn i sig selv. Fuld faste: Faste, hvor du udelukkende 
drikker væske. Hvis det er over længere tid kan det 
være en god ide at spise vitaminpiller og salt.
Delvis faste: Faste, hvor du f.eks. spiser lidt frugt og 
indtager væske – dvs. at du nedsætter den daglige ind-
tagelse af føde i en begrænset tid. Det kunne f.eks. 
være, at du faster dagen igennem og så spiser lidt til 
aften.

PRAKSIS

I MOSAIK indleder vi altid det nye år med en 
periode med bøn og faste i januar måned og 
det er en praksis, vi har sammen med en række 
af andre kirker i Aalborg. 

Foto: Nat Arnett, www.sxc.hu
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“Dette siger Herren: Stil jer ved vejene og se jer om; 
spørg efter de gamle stier; følg vejen til det gode, 
så skal I finde hvile for jeres sjæle!” (Jer 6,16)
“Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens 
ende” (Matt 28,20)
”For i ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 
17,28)

At fortælle vores troshistorie er en mulighed for at re-
flektere over de begivenheder og de personer, der har 
været med til at forme os og vores liv med Gud. Det 
er en mulighed for at genkende Guds nærvær og ind-
griben i vores liv. Gud er aldrig fjern eller fraværende 
i den verden, Han har skabt. Han er nærværende og 
aktiv i vores liv – også i tider, hvor vi ikke nødvendigvis 
har været bevidste om det! At fortælle troshistorier 
træner os i at se, hvordan Gud arbejder i os og i ver-
den. Når vi fortæller vores troshistorie, som har Gud 
i fokus, så flyttes vores bevidsthed og tro på Gud fra 
at være periferier til at være centrum i vores liv. Det 
vil tydeligt vise, hvordan vores Gudsforhold altid er i 
bevægelse og forandring.

Der sker noget med os, når vi fortæller vores troshisto-
rie, og når vi hører en andens. Hvis vi fortæller troshis-
torier i huddlegrupperne vil vi opleve, at det vil bringe 
os tættere sammen, og at der vil opstå et dybere fæl-

TROSHISTORIE

lesskab og en større kærlighed imellem os. Vi kommer 
ganske enkelt til at kende og forstå hinanden bedre. 

Mange vil opleve en forsoning med sig selv, fordi vi ved 
at fortælle får fat i den røde tråd i vores eget liv – både 
igennem de gode og hårde tider. Gennem fortællingen 
kan vi også få kastet lys over de personer i vores liv, 
som vi trænger til at blive forsonet med.
I forbindelse med, at vi ser tilbage, så vil det også være 
en god idé at gøre status om, hvor vi er i dag, og til slut 
er det naturligt at se fremad – hvad drømmer vi om, og 
hvad længes vi efter som kristen?48
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Praktiske tips:
Tag den tid, det tager! Sæt en aften af til 
hver person. Bed for den person, som har 
fortalt sin troshistorie.
Den, der fortæller, skal fortælle og und-
lade at analysere (undgå ordet ”fordi”). 
Det er i orden for tilhørerne at stille uddy-
bende spørgsmål, men undgå ”hvorfor” 
spørgsmål. Mens du fortæller, spørg da 
hele tiden dig selv ”Hvad angår det, jeg nu 
fortæller, min relation til Gud og mit liv med 
Ham?”, ”Hvordan har det bidraget til at 
forme mit liv som en efterfølger af Ham?”

Foto: Jascha Hoste, www.sxc.hu

Guidende spørgsmål:
Hvordan kom du til tro? 
Hvad kendetegner det miljø, du voksede op i, og som din tro 
voksede op i? 
Hvilke forbilleder har du haft i dit kristenliv?
Hvorfor var/er de forbilleder? 
I hvilken grad har din troshistorie været præget af tryghed, 
tvivl, krise, forandring, vækst eller stagnation?
Hvilke begivenheder har påvirket din tro?
Hvordan vil du karakterisere dit trosliv, som det ser ud nu? 
Hvilke personer er med på din trosvandring i dag og hvad ken-
detegner dem? 
Hvad er dine længsler og forventninger for fremtiden?
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Det er et af de vigtigste områder for vores efterfølgelse, 
at vi lader vores sind, tanker og adfærd blive fornyet 
ud fra det forbillede og spejl, Jesus er. Spejlet finder vi 
i Bibelen, i at Helligånden ransager os og vi lader andre 
mennesker komme tæt på. 
 
Det er ikke noget nyt at bruge spørgsmål til at støtte 
og udfordre vores refleksion over livet. Refleksions-
spørgsmål kan hjælpe os til at komme i kontakt med 
det, Gud minder os om. Vi kender princippet fra den 
kirkelige tradition, hvor bl.a. John Wesley, Metodist-
kirkens fader, samlede unge mænd i en slags huddle-
gruppe. I grupperne brugte han en række spørgsmål, 
for at de sammen kunne stille skarpt på deres liv og 
holde hinanden ansvarlige på deres livsstil.

Når vi sætter fokus på livsstil og praksis er der en fare 
for at ende i legalisme og moralisme - vores eget pro-
jekt med at retfærdiggøre os selv. Det er ikke hensigten 
med disse spørgsmål. Formålet er derimod at støtte og 
udfordre os selv i en proces, som vi beder Helligånden 
om at lede os igennem. Det er Helligånden som ransag-
er os, overbeviser os om synd, fornyer os og giver os 
frimodigheden til at træde ind i det, Gud kalder os til. 
Spørgsmålene er ligeledes en ramme for den praksis, 
vi har i vores huddlegrupper, hvor vi ønsker at udvikle 
og invitere til gensidig ansvarlighed. Målet er at se en 
sund vækst i Kristus. 

HUDDLE karakter

Mark 1,15: ”Tiden er inde, Guds rige er 
kommet nær; omvend jer og tro på evan-

geliet”
Ordsp 27,17: “Jern slibes til med jern, det 
ene menneske sliber det andet til”

Jak 5,16 :“Bekend derfor jeres synder for hi-
nanden, og bed for hinanden om, at I må blive 

helbredt.”
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 discipelPRAKSIS

 Vi begynder med Jesu løfte om, at Guds rige er kom-
met nær, og at tiden er inde. Der en særlig tid til at 
dykke ned i og lære af det, Gud minder os om i vores 
liv og fællesskab. Spørgsmålene er tænkt som en hjælp 
til at identificere og gribe om det kairos, vi oplever. 
Dernæst reflektere og ændre vores tænkning og tro på 
at Gud kalder os til at træde frem med ny adfærd. Kort 
og godt kan spørgsmålene forenkles til “Hvad oplever 
du, at Gud minder dig om for tiden, og hvad har du 
tænkt dig at gøre ved det i praksis?”. Det kan være en 
god idé at læse mere om kairos, og hvordan vi lytter 
og handler udfra det Gud minder os om i afsnittet om 
CIRKLEN.

Bed Helligånden om at ransage dit hjerte og 
lede dig igennem spørgsmålene. 
Find det spørgsmål, som prikker til dig, dit liv, 
karak-ter og adfærd. Hvilket spørgsmål minder 
dig om et område i dit liv, som du skal tage ans-
var for? Hvad er grunden til, at Gud minder dig 
om dette område?
Del dine overvejelser med din huddlegruppe og 
lyt til deres input og erfaringer.
Med udgangspunkt i det, du er blevet mindet 
om, føj nu praksis til. Hvordan vil du leve og gøre 
tingene anderledes fra nu af? Hvad kan hjælpe 
dig til at leve det ud?
Bed for hinanden.

PRAKSIS
1.

2.

3.

4.

5.
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OP
Oplever jeg mit forhold til Gud som en kamp eller et 
nederlag for tiden?
Nyder jeg at læse i Bibelen og bede for tiden?
Forvalter og bruger jeg mine penge på en  måde, 
der ærer Gud?
Er jeg bevidst om mine afhængigheder og afguder, 
og hvordan jeg skal modstå dem?
Er jeg bevidst om hvorvidt jeg befinder mig i en tid 
med frugt eller beskæring?

IND
Er jeg optaget af at disciple og lede andre?
Har min familie/kæreste/bofælle det godt og priori-
terer jeg nok tid med dem?
Kommer jeg i seng til tiden, sover godt og står op 
til tiden?
Er der relationer i mit liv, hvor jeg oplever nederlag  
eller mangler integritet? 
Er jeg ærlig overfor andre og lader jeg dem komme 
tæt på mit liv for tiden?

UD
Er jeg stolt over de gode nyheder, eller er jeg skam-
fuld?
Er jeg bevidst om UD-dimensionen og hvem der er    
“fredens person” i min hverdag , beder jeg og vidner                                     
jeg for dem?
Tjener jeg andre og investerer jeg i de vigtige rela-
tioner jeg har?
Bruger jeg tid og energi på noget, jeg dybest set 
ikke   tror på?
Er der nogen omkring mig som jeg kritiserer, er ir-
riteret over eller behandler med foragt

FEM UDVALGTE

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Foto: Mateusz Stachowski, www.sxc.hu
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Foto: Mateusz Stachowski, www.sxc.hu

GENERØSITET og GIVERTJENESTE
“For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste 
sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste 
rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til 
– ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en 
glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så 
I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til 
at gøre godt” (2. Kor 9,6-8)

I bjergprædikenen i Matthæusevangeliet kap. 6, sætter 
Jesus det at give på højde med bøn og faste som ån-
delige praksis. Penge fylder rigtig meget i vores daglig-
liv, men det er ikke altid noget vi tænker sammen med 
det at være en discipel. Det kan være, at vi tæn-ker 
over ordsproget “Så giv kejseren, hvad kejserens er, og 
Gud, hvad Guds er”. Dermed kan konklusionen blive, 
at det med penge er noget der hører “kejseren” til, 
dvs. dagliglivet, og det Gud skal have er noget mere 
“åndeligt”. Spørgsmålet til overvejelse kunne være, 
om ikke kejseren efterhånden har fået det, han skal 

have, og hvad vil det betyde at tænke økonomi og for-
valterskab sammen med det at være en discipel?

Generøsitet og givertjeneste har altid være en del af 
den praksis, som har kendetegnet Jesu disciple. Jesus 
advarer os imod al slags griskhed, fordi vi let bliver 
blinde overfor det. Kærlighed til penge bliver kaldt en 
begyndelse til at noget ondt kan slå rod i os. Derfor er 
penge, forvalterskab og discipelskab tæt knyttet sam-
men. 

Det er godt at give til andre. Det bryder forbrugermen-
taliteten i os, og kan betyde en kæmpe forskel for den 
som modtager. I et fællesskab, hvor kulturen er formet 
af gavmildhed, spørger man ikke efter hvor lidt, man 
kan nøjes med at give. Giv det du kan, og begynd med 
glæden over at kunne velsigne andre. Giv efter evne, 
så det udfordrer din tro og former din karakter. Giv så 
det kan mærkes og giv ikke kun ud af dit overskud.

 discipelPRAKSIS
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En del af det at være med i MOSAIK, er at tage med-
ansvar for givertjenesten i fællesskabet. Vores fokus på 
økonomi skal ikke kun handle om vedligeholdelse af 
fællesskabets aktiviteter. Vi ser generøsitet som noget 
vigtigt der former fællesskabet, og hvor vi ikke længere 
kun lever for os selv. Vi tror på, at det vi har fået er en 
gave og velsignelse fra Gud, som vi skal forvalte. Når 
du ser på din egen praksis i forhold til økonomi, hvor 
meget er de penge du har dine egne penge eller Guds 
penge, som du skal forvalte?
“giv med glæde..” Tænk over at enhver relation er en 
mulighed for at velsigne og ethvert behov er en mu-
lighed for at så!
“giv efter evne..” Tænk over om du sidder med en lom-
meregner, når du skal give noget? Hvis du sad med kor-
set, hvad ville det så betyde?
“giv over evne” Tænk over om du er et sted i dit liv hvor 
du skal opgive noget, og give så det kan mærkes?

PRAKSIS

Foto: Ivan Prole, www.sxc.hu
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FREDENSPERSON
Gud har skabt verden, Han elsker den og har givet 
menneskene friheden til at vælge Ham til eller fra. Gud 
længes efter, at alle mennesker som Hans børn, ved 
nåden, bliver forenet med Ham, som er alles Fader. Je-
sus kom, sendt fra Faderen for at proklamere og geno-
prette relationen mellem Gud og Hans elskede børn. 
Jesus kalder og sender os som sine disciple med et 
budskab om at fred, glæde og retfærdighed er kommet 
ind i en vores brudte verden igennem Jesu Kristi død 
og opstandelse. Vi er selv en del af denne brudthed 
og derfor er missionen altid, som Luther kaldte det, 
“blinde tiggere, som viser andre blinde tiggere hvor 
der er brød”.

“Han sagde til dem: “Høsten er stor, 
men arbejderne få. Bed derfor høstens herre 
om at sende arbejdere ud til sin høst. Gå!”...
Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: 
Fred være med dette hus! Og bor der et fre-
dens barn dér, skal jeres fred hvile over det, 
men hvis ikke, skal den vende tilbage til jer..
Helbred de syge i byen og sig til dem: Guds 
rige er kommet nær til jer.” (Luk 10,2-12)

“Jeg beder ikke kun for 
dem, der er her, men også for dem, som i 
fremtiden kommer til tro på mig gennem 
deres vidnesbyrd. Jeg beder om, at de alle 
må blive ét, ligesom du og jeg er ét” (Joh 
17,20-21)

“Ligesom Faderen sendte mig, sådan send-
er jeg jer.” (Joh 20,21)

 discipelPRAKSIS
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Som disciple er vi kaldet til at leve et liv, hvor men-
nesker omkring os inviteres ind i et liv sammen med 
Faderen. Disciplene blev sendt ud to og to for at vi-
derebringe og proklamere Jesu budskab. De fik en 
helt enkel model for deres praksis. Jesus pålagde dem 
at lægge mærke til, hvem der bød dem velkommen, 
hvem der hjalp dem, og hvem der lyttede til dem (Matt 
10,1-42; Luk 10,2-12). Disse mennesker kaldte Jesus 
for fredens personer, og disciplene skulle leve med, 
fortælle om og demonstrere Guds rige for dem. 

Jesus siger, at ingen kommer til Ham uden at Faderen 
drager dem (Joh 6,44). Derfor vil missionen altid være 
Faderens, ikke vores. Der er ikke nogen anden mission 

end den Faderen selv er igang med. Gud er allerede i 
gang med at kalde mennesker til sig, før vi møder dem. 
Nogle mennesker har pga. Guds nærvær i deres liv en 
særlig velvilje overfor at modtage Gudsriget og det 
opfordrer Jesus os til at lægge mærke til. Når du går 
rundt blandt familie, venner og naboer, så begynd at 
lægge mærke til hvem der er fredens personer. Hvem 
byder dig velkommen ind i deres relationer? Hvem vil 
gerne lytte til dine meninger og perspektiver på livet? 
Hvem viser hjælpsomhed og interesse? Gør det til en 
fast praksis at identificere, fortælle om og bede for fre-
dens personer i huddlegrupperne. Hold hinanden an-
svarlige på og opmuntre til at vidne og demonstrere, 
at Guds rige er kommet nær. 

PRAKSIS
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“LIGESOM FADEREN SENDTE  
MIG, SÅDAN SENDER JEG JER.” 

(Joh 20,21)
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LIV

HUDDLE

NETVÆRK

JESUS

UDVIKLING

FÆLLESSKAB

DISCIPELSKAB

UDFORDRING

HUDDLE

NETVÆRK
GUD

“Lower the bar on how Church is done, 
and raise the bar on Discipleship” 
Neil Cole, Organic Church
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LIV

HUDDLE

NETVÆRK

JESUSINSPIRATION

MOSAIK

DISCIPELSKAB

NETVÆRK

DISCIPELFORM

VENSKAB

GUD

KIRKE TRO

KLYNGE

HUDDLE

GUDSTJENESTE

FÆLLESSKAB
LIV

INSPIRATION
UDFORDRING

STØTTE
UDVIKLING

BIBELEN

VENSKAB

BIBELEN

FÆLLESSKAB

UDFORDRING

UDVIKLING
UDVIKLING

FÆLLESSKAB

HUDDLE
LIVDISCIPELSKAB

RESSOURCER

NETVÆRK

GUD

KLYNGE

DISCIPELSKAB

UDFORDRING

TRO

HUDDLE

NETVÆRK
FÆLLESSKAB

GUDSTJENESTE

LIV

UDFORDRINGRESSOURCERGUD

NETVÆRK

KIRKE

LYTTE

BIBELEN ORD

FÆLL

KLY

TRO
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“Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet 
al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør 
alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I 
lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og 
se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt 
28,18-20)
“De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved 
brødets brydelse og ved bønnerne” (Apg 2,42)
“Sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op 
til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele 
legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt 
led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så 
legemet vokser og opbygges i kærlighed” (Ef 4,15-16)

Bibelen omtaler fællesskabet af disciple som et 
legeme. Et organisk billede på en organisk virkelighed; 
Kristus er hovedet og vi er lemmerne. Fællesskabet 
omkring Jesus beskrives også som et træ, hvor Jesus er 
stammen og vi er grenene. Hver enkelt gren herliggør 
Faderen ved at bære frugt og ved at være en discipel. 
Adskilt fra træet kan grenen intet gøre. Billederne vi-
ser et dynamisk forhold mellem form og indhold, som 
under de rette betingelse skaber udvikling og vækst. 
Enhver levende organisme er afhængig af det rette 
forhold mellem form og indhold for at kunne vokse, 
udvikles og reproducere. Sådan er det også med Guds 
rige.   
I MOSAIK forsøger vi at skabe en form, der understøt-
ter indholdet. Indholdet og livet er i fokus og bestem-

Indledning DISCIPELFORM
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mende for formen. DiscipelREFLEKSION og -PRAKSIS 
er centralt for indholdet og former den måde vores 
fællesskab er organiseret på. Derfor må vi kontinuer-
ligt spørge os selv om den form, vi har valgt, støtter os 
bedst muligt i at være og gøre nye disciple, om formen 
understøtter indholdet eller begrænser discipellivet 
og former os til at være noget andet.

MOSAIK er en kirke, sådan som vi traditionelt kender 
det, med gudstjeneste og kirkelige handlinger. Samti-
dig er det et netværk af mennesker, som mødes om-
kring forskellige visioner i større og mindre fællesska-
ber rundt om i byen. Fælles for alle er en optagethed 
af, hvordan vi kan lære af Jesus og udleve Jesu livsstil i 

hverdagen. Vi tror, at det er vigtigt for dynamikken og 
udviklingen i MOSAIK, at fællesskabet er formet om-
kring et center, som samler og beskytter vores DNA, 
samtidig med at fællesskabet fungerer som et netværk, 
som spreder og inviterer. Vi kender styrken fra kirken 
som en institution, der skaber stabilitet, kontinuitet, 
samler ressourcer og beskytter. På samme tid erkender 
vi behovet for netværkets fleksibilitet og evne til at ud-
vikle sig og lade sig forme af dem som deltager. Vi ser 
en styrke i at strukturen er formet af de mennesker, 
som er i fællesskabet. Derfor bliver netværket en god 
model til at give discipelskabet form. 

 

 discipelFORM

PRAKSIS
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Centeret er det sted, hvor vi samles til gudstjeneste, 
undervisning, udrustning og tjenestefællesskab. 
Netværket er det sted, vi lever, formes som disciple, 
og spredes for at tjene med den nåde vi har fået givet. 
Det er helheden mellem center og netværk som ska-
ber kirken, men vi vægtlægger netværket som det 
sted hvor “kirkens liv” udleves i fællesskab. Netværket 
består konkret af to typer fællesskaber: Huddlegrup-

perne, er et netværk af mindre discipelfællesskaber, 
hvor vi mødes for at dele liv, opmuntre og holde hi-
nanden ansvarlige på efterfølgelse af Mesteren. Klyn-
gerne, er de mellemstore missionale fællesskaber, 
hvor vi samles om en specifik vision om at se Guds rige 
komme i vores by. Vi drømmer om at se kirken, som 
et fællesskab af mennersker, der lever som disciple og 
spreder Guds rige til den verden vi lever i.62



HUDDLEGRUPPER 
“...gør alle til mine disciple..idet I lærer dem, at holde 
alt det, som jeg har befalet jer..” (Matt 28,20)

Begrebet huddle kendes fra sportens verden, eksem-
pelvis amerikansk fodbold, hvor spillerne inden kam-
pen står sammen for at holde hinanden ansvarlige på 
at vinde. Kort sagt så er en huddlegruppe et fællesskab  
af 2-6 personer, som har valgt at mødes regelmæssigt 
for i fællesskab at opmuntre og være ansvarlige for at 
udleve Jesu livsstil.
Vi definerer formålet med huddlegrupperne udfra 
Jesu sidste ord om at gøre alle til disciple og lære dem 
alt det som Jesus lærte dem. Derfor er spørgsmålene 
vi må stille os selv: Hvad lærer vi af at se på Jesu liv, 
lære og person? Hvordan støtter og udfordrer det os 

Discipelskab helt enkelt 

til at leve? Hvordan kan vi lære det videre til andre?
Huddlegruppen er det sted, hvor vi som disciple kan 
dele liv med andre disciple, være fælles om vores van-
dring og holde hinanden ansvarlige på vores liv og 
karakter. Den ene grundsten for praksis i huddlegrup-
perne er CIRKLEN; indøvelse i at genkende det Gud 
minder os om, og ansvarlighed for at det former prak-
sis i hverdagen. Den anden er TREKANTEN; et enkelt 
redskab til at definere og reflektere over de tre dimen-
sioner i discipellivet OP, IND og UD.

Det er i huddlegrupperne, at der inviteres til discipel-
skab i MOSAIK. En huddlegruppe opstår, når en disci-
pel kalder en anden til at vandre sammen, opmuntre 
og være ansvarlige for deres efterfølgelse af Jesus. 
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Som huddleleder og initiativtager til en huddlegruppe 
forventes det, at du er i en ansvarlighedsrelation med 
en klyngeleder i MOSAIK. Som huddleleder er det dit 
ansvar at skabe et miljø, hvor mennesker udfordres og 
støttes i deres efterfølgelse af Jesus.

En huddlegruppe har en begrænset størrelse, så der 
er plads til hver enkelt og rum til fortrolighed og an-
svarlighed. Når der er 6 personer i gruppen, deles den, 
og de to nye grupper fortsætter med at invitere nye 
ind i discipelfællesskabet. Praksis i huddlegruppen skal 
være så enkelt, at det nemt kan læres og gives videre 
til andre. Derfor har vi samlet huddlepraksis omkring 
CIRKLEN og TREKANTEN. Huddlelederen er initiativ-
tager, men det er vigtigt, at der udvikles en fælles an-

svarlighed, og at ledelsen af de aftalte discipelpraksis 
går på skift, når vi mødes.

I afsnittet med MOSAIK discipelPRAKSIS findes der en 
række redskaber som giver håndtag på vores praksis 
OP, IND og UD i huddlegrupperne. For at holde fokus 
på enkeltheden har vi samlet tre enkle praksis OP, IND 
og UD på en flyer, som kan bruges som bogmærke. 
Disse tre praksis er basis for enhver huddlegruppe.
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KLYNGER  Missionale fælleskaber helt enkelt

Kort sagt er en klynge et fællesskab af ca. 12-60 per-
soner, og et netværk af huddlegrupper. Klyngen samles 
omkring en fælles vision om at bringe de gode nyheder 
om Guds rige, kærlighed og tilgivelse til et specifikt om-
råde eller en bestemt gruppe af mennesker i byen. Fæl-
lesskabet er ikke større end at Sam´s Bar dynamikken; 
”Where everybody knows your name”, er tilstede, og 
at alle kan samles om én fælles vision. Klyngen er et 
fællesskab, der er tilpas stort til, at det rent faktisk er 
muligt at gøre noget sammen, og at realisere visio-
nen om at række ud. Derfor er omdrejningspunktet 
for klyngen UD-dimensionen, og udfordringen ligge 
i spørgsmålet: ”Hvordan kalder vi efterfølgere og gør 
disciple, og lader denne opgave forme vores liv og 
praksis i fællesskabet?”

Klyngens liv og praksis er formet omkring det fælles 
dna i MOSAIK, hvor discipellivet er spændt ud imellem 
de tre dimensioner i TREKANTEN.
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Livet i MOSAIK opleves igennem klyngerne. Det 
er her, at du får oplevelsen af at høre til og hvor du 
ligeledes har mulighed for at bidrage med det du er, 
har og kan. Klyngesamlingerne kan beskrives som 
“familiefesterne”, stedet hvor folk på tværs af hud-
dlegrupperne mødes og nye interesserede kan tjekke 

”Som Faderen har sendt mig, 
så sender jeg jer” (Joh. 20,21)

”Elsk hinanden. Deraf skal alle vide, 
at I er mine disciple: Hvis I har kær-
lighed til hinanden.” (Joh. 13,35)

”Når I kommer sammen har 
alle noget at give fra Gud” 
(1. Kor. 14,26)

fællesskabet ud. Alle klynger har fælles dna med 
resten af MOSAIK, men de har ikke nødvendigvis alle 
samme form. Det kan være meget forskelligt, hvordan 
de enkelte klynger er formet, hvordan de fungerer, og 
hvordan de mødes.

”Som Faderen har sendt mig, 
så sender jeg jer” (Joh. 20,21)

”Elsk hinanden. Deraf skal alle vide, 
at I er mine disciple: Hvis I har kær
lighed til hinanden.” (Joh. 13,35)

(1. Kor. 14,26)
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 discipelFORM

Klyngen ledes af et klyngeteam, som udfra MOSAIKs 
overordnede mission ”...i fællesskab at udleve Jesu 
livsstil i Aalborg...”, selv definerer en klar vision for fæl-
lesskabet om at nå et område eller en bestemt gruppe 
af mennesker i byen. Det er ikke klyngelederens op-
gave at stå for kageplanen og aktivitetskalenderen. 
Livet i klyngen bidrager alle til! Klyngelederne er først 
og fremmest ledere for de mennesker, som er i fælles-
skabet, og de har fokus på hvordan Jesu livsstil bliver 
livsstilen for hele fællesskabet. Klyngelederen er i en 
ansvarlighedsrelation, og mødes regelmæssigt, med 
præsten i MOSAIK. 

For at klyngen kan fungere optimalt er det vigtigt, at 
der formes en selvstændig identitet, som samler folk 
som fællesskab om en opgave. Det er vigtigt at struk-
turen er tilpas lav på vedligeholdelse og “low budget”. 
Det er afgørende for klyngens liv at det er let at lede og 
forbliver enkelt, således at det kan varetages ved siden 
af et normalt, studie-, arbejds- og familieliv. 

Hvordan kan vi som klynge være et sted hvor 
mennesker erfarer at Gud er nær og bliver discip-
let? (OP)
Hvordan bliver vi en klynge, hvor nye venskaber 
vokser frem i indbyrdes generøsitet, tjenersind og 
kærlighed? (IND)
Hvordan bliver vi som klynge, frisat til at vidne, 
invitere og bringe Guds rige til andre? (UD)

PRAKSIS
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EFTERSKRIFT 
Bogen, som du sidder med i hånden, er tanker, inspi-
rationer og beskrivelser af praksis samlet og udviklet 
igennem flere år. Det er et stykke praktisk-teologisk 
“work in progress”, der udtrykker både en personlig 
passion og et fællesskabs udvikling. Det er opsummer-
ingen af en proces, som personligt begyndte i 1999, da 
jeg flyttede til Apostolsk Kirke i Aalborg og samtidigt 
studerede teologi på Århus Universitet. Det er histo-
rien om et fællesskab, som siden 2005 har arbejdet 
med at finde indhold og form på det at være efter-
følgere af Jesus i dag, og som i den proces har bevæget 
sig fra at være et fællesskab af studerende til i dag at 
være en regulær menighedsplantning i Aalborg. 

Hvad er MOSAIK, og hvorfor har vi skrevet denne bog? 

Da vi var færdige med at redigere bogens indhold, blev 
vi udfordret til også at fortælle lidt om processen bag 
bogens tilblivelse. Det er naturligvis en omfattende 
historie, som det kan være svært at beskrive til fulde, 
men vi tror, det er vigtigt at fortælle lidt om vores pro-
cesser, kampe og refleksioner - da intet bliver til i et 
vacuum. 

Vi har ikke været alene i denne proces. Der har været 
mange kilder, mennesker og fællesskaber, der har 
medvirket som katalysatorer og sparringspartnere. 
Vi er dybt taknemmelige for de udfordringer, inspira-
tioner, provokationer og formaninger, vi har fået. Først 
og fremmest er MOSAIK udsendt fra Apostolsk Kirke 
i Aalborg, som er den jord vores rødder er plantet i. 

NETV
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Præsterne Johannes og Else-Marie Hansen, samt 
menighedens lederskab, har hele vejen igennem virket 
som forældre, der har båret opdragelsens byrde ved 
at give og investere - for til sidst at se børnene flytte 
hjemmefra. Keld Dahlmann fra Århus Valgmenighed 
har været meget vigtig for os. Han har med sit person-
lige forbillede, sin tjeneste og menighed udfordret og 
udrustet os. Peter Søndergaard og Thomas Willer har 
med deres liv og fælles-skaber været vigtige relationer 
på vandringen. De har begge været inspiration til at 
gå nye veje og tænke anderledes. St. Thomas Church 
i Sheffield er et sted, hvor vi både har set og lært, at 
refleksionen omkring kirkens “styresystem” er vigtigt 
i forhold til at gøre disciple og skabe missionale fæl-
lesskaber. Derudover er der en lang liste af præster, 
ledere, teologer og forfattere, som har skrevet og delt 
erfaringer, som vi har læst og ført dialoger om og i 
lyset af. Derudover er der en lang række af mennesker, 
som har støttet og udfordret os i processen, men det 
vil være for omfattende at nævne alle her. 

En menighedsplantning bliver til
Historien om MOSAIK begynder i 2005 som et fælles-
skab af studerende, der dengang fik navnet Re:Search. 
Ud fra Apostolsk Kirke i Aalborg forsøgte vi at etablere 
et fællesskab, som var knyttet tættere på studiekul-
turen i Aalborg end på selve kirkebygningen. Med 
tiden blev dette fællesskab til andet og mere end blot 
for studerende. Folk blev færdige med at læse, men 
blev hængende, fik børn og med tiden begyndte ideen 
om at plante en ny menighed at tage form. Ultrakort 
kan Re:Searchs historie opsummeres som en tid med 
de- og rekonstruktion af vores forståelse af det at være 
kirke i mødet med en kultur under forandring. MOSAIK 
så dagens lys i begyndelsen af 2009, efter ca. et års for-
beredelse. Det begyndte med et kald, i påsken 2008, 
til at plante et nyt fællesskab.  Et kald vi begyndte at 
bede over og dele med andre. Vi oplevede at kaldet 
vagte genkendelse hos andre og vi fik sideløbende 
profe-tisk bekræftigelse på det kald vi bar, men som 
ikke mange kendte endnu. I sommeren 2008 samlede 
vi et DNAteam som lagde grundlaget for det, som 70
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i dag er menigheden MOSAIK - en kirke i Aalborg, et 
netværk af mennesker.

Ingen dekonstruktion uden rekonstruktion
Tilblivelsen af bogen er en samling og videreudvikling 
af små tekster, hæfter og flyers som vi har brugt i 
Re:Search og MOSAIK til at støtte og udfordre vores 
refleksion og praksis som efterfølgere af Jesus. 
I processen med at tænke kirke og være kirke i mødet 
med en kultur under forandring har en af de sværeste, 
men vigtigste udfordringer været positiv at formulere 
hvad vi tror på og hvordan vi vil udleve det. Dette er 
vi både blevet udfordret og formanet til at gøre. I en 
tid med mange forandringer er det let at se sig sur på 
alt tradition, dekonsturere virkeligheden og i sidste 
ende have en negativt defineret teologi og praksis - alt 
det vi ikke tror eller ikke vil gøre længere, men vi har 
oplevet vigtigheden af samtidig at rekonstruere en ny 
forståelse. I det følgende vil vi beskrive tre nøgleud-
fordringer, som vi har arbejdet med, og som har været 
konteksten for tilblivelsen af indholdet i denne bog. 

Discipelskab helt enkelt, men hvordan?
Vores første udfordring var realiteterne ved at være 
kirke for studerende. Erfaringen vi sad med var at 
mange studerende oplevede forholdet mellem studie, 
kirke, Gud og videnskab skabte stor kompleksitet. Livet 
blev let opsplittet og skulle leves forskelligt i de livs-
verdener de befandt sig i. Det kan kort beskrives som 
spændingen mellem at leve sit liv i “kirkeligheden” og 
“virkeligheden”. 

Når vi læste beretningerne om Jesus, hvordan Han helt 
enkelt sagde “Kom og følg mig”, forvandlede mennes-
kers liv, lærte dem at være disciple og sendte dem ud 
som tjenere i verden - så var der noget, som sagde os, 
at kirke var blevet til noget andet og mere kompliceret. 
Det at være kristen var ikke længere helt så enkelt som 
vi kunne læse om i evangelierne.

Derfor blev vores udgangspunkt, med Bibelen som 
grundfortælling og Jesus som model for vores praksis, 
at finde en løsning som ikke bidrog til yderligere kom- 71



pleksitet. Hvis vi skulle være discipele, gøre disciple og 
være kirke sammen, blev vi nødt til at forholde os til 
spørgsmålet: “Hvordan bringer Jesu person, liv og lære 
større enkelhed ind i livet som efterfølgere, så det kan 
læres, leves og forvandle menneskers liv?”.  

Nyt sprog for en ny praksis
Det sprog vi kendte til og brugte til at beskrive det 
kristne liv og vores praksis sammen som fællesskab 
var gudstjenesten om søndagen. Det var modellen og 
indholdet, som vi havde lært, for det at være kristen, 
og det var inden for den form vi mødtes med andre 
kristne - både hvis vi var 100 eller blot 5. Det er vigtigt 
her at pointere, at der for os ikke er noget galt med 
gudstjeneste i sig selv. Vores oplevelse var blot, at 
gudstjenesten som event, bygning, tidspunkt osv. blev 
den primære formgiver for vores sprog og dermed 
styresystemet for hvad kirke og kristenliv var. Dermed 
ikke sagt at gudstjeneste og kirke altid og alle steder 
er således. Vi konstaterede blot, at oplevelsen af gud-
stjenesten som styresystem indtil videre ikke svarede 

på vores spørgsmål om discipelpraksis og enkelhed. 
Vi havde en fornemmelse af, at der var noget vi skulle 
arbejde med at ændre, men vi manglede sproget der 
kunne beskrive vores nye praksis. 

Lifeshapes - nyt sprog, enkel discipelpraksis
Før vi startede Re:Search, og mens jeg stadig var stu-
derende, sad jeg på en cafe i Århus med Keld Dahl-
mann. Han spurgte lidt ind til mit liv som kristen, og 
til hvordan jeg personligt var igang med at følge efter 
Jesus. Han tegnede en trekant på en serviet og fortalte 
om, hvordan Jesus viste sine disciple at de skulle lære 
at leve i relation til Faderen (OP), elske hinanden (IND) 
og være sendt som tjenere i verden (UD) - “Hvordan le-
ver du i balance mellem de tre dimensioner op, ind og 
ud?” Dernæst spurgte han om jeg oplevede, at der var 
noget særligt Gud mindede mig om for tiden, når jeg 
læste min bibel, i bøn, til gudstjenesten eller i blandt 
andre mennesker? Han tegnede videre på servietten, 
og fortalte at Jesus kaldte sine disciple til at lære at 
leve i den realitet, at Guds rige er kommet nær. Vi kan 72



lære at genkende, hvad Gud er igang med i verden, og 
at leve og handle udfra Guds dagsorden og ikke kun 
vores egen. Vi må modtage Hans rige igennem omven-
delse og tro. Dette er kernen i den læring som Jesus 
viste sine disciple, og det kunne illustreres som en cir-
kel, et “lærings-loop”. Vi talte lidt videre om, hvordan 
Keld havde lært disse modeller, “lifeshapes”, i St. Tho-
mas Church i Sheffield, og at det kunne blive sprog for 
discipelskab i vores mentorgruppe. Da jeg gik hjem 
den dag med en serviet i hånden var grundstenen lagt 
for det, som sidenhen gav sprog for den enkelhed vi 
havde søgt. Det revolutionerende for mig var, at disci-
pelskab kunne beskrives så enkelt og praktisk at det 
kunne stå på en serviet. 

Lifeshapes, gav os sprog for at tale om discipelskab 
på en måde, så teologi og teori var forbundet med 
praksis og proces. Vi begyndte, at gå rundt og spørge 
hin-anden efter hvilket “Kairos” vi oplevede for tiden, 
og hvordan vi var igang med at leve OP, IND og UD. 
Siden kom der flere figurer til og dermed flere nuancer 
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på efterfølgelse, som det er beskrevet i afsnittet med  
MOSAIK discipelREFLEKSION.

Ved at blive udfordret på at styresystemet for kirken 
ikke kun er gudstjeneste eller de aktiviteter vi ellers 
laver sammen om søndagen i kirken - men derimod 
discipelskab, at Jesus er model for livet, og at vi først 
og fremmest er kaldet til at efterfølge og udleve det liv 
Han viser os, så blev LifeShapes eller Livsmønstre det 
sprog vi manglede for at beskrive vores mavefornem-
melse og forme en ny og enkel discipelpraksis. 

Klynge - nye former, nye fællesskaber
Da vi etablerede Re:Search, var det med den tanke at 
være fællesskab for studerende. Der var ikke mange 
studerende i kirken, og de dukkede ikke bare op af 
sig selv. Vi havde ikke rigtig nogen ide om, hvordan vi 
skulle forandre denne situation. Jeg var overbevist om, 
at det var værd at forsøge at etablere fællesskabet i 
studiemiljøet fremfor at koble det tæt sammen med 
kirkebygningen. Det ville ellers have være det oplagte 

at gøre for eksempel i forbindelse med ungdomsar-
bejdet da vi stadig var en del af Apostolsk Kirke, en del 
af lederskabet og deltog i gudstjenesterne. Men selve 
Re:Search skulle etableres med sin egen identitet og 
formes i forhold til studiekulturen i byen.

Da vi begyndte arbejdet med Re:Search, havde vi ikke 
ord, som kunne beskrive denne type fællesskab. Men 
sammen med den mentorgruppe jeg var en del af, be-
gyndte vi regelmæssigt at besøge St. Thomas Church 
i Sheffield, og der stødte vi på begrebet “Klynge”. En 
klynge var et fællesskab med fælles identitet som 
disciple og med visionen om at være og gøre discip-
le og bringe nyhederne om Guds rige til en bestemt 
gruppe eller område i byen. En klynge kunne samles 
alle steder, det krævede ikke en bestemt bygning og 
det var en “low tech”, “low budget” og “vedligeholdel-
sesfri” model for et missionalt fællesskab. Fokus og 
omdrejningspunkt var et fællesskab af mennesker og 
realiseringen af en fælles vision, og de kunne poten-
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tielt mødes overalt, alt efter hvordan tid og sted var 
medvirkende til udlevelse af fællesskabets vision. 

Hvordan mødes kristne uden en kirkebygning?
Det vi så, lignede noget af det vi læste om i Bibelen i 
beskrivelsen af de første kristne - Et fællesskab af dis-
ciple som samles rundt om i byen, i de enkeltes hjem, 
da de endnu ikke havde kirkebygninger. De var optaget 
af at støtte og udfordre hinanden i deres efterfølgelse 
af Jesus, bede, undervise, hjælpe og tjene hinanden 
og andre. Kort sagt; at leve OP, IND og UD. I St. Tho-
mas mødtes fællesskaberne til gudstjeneste i kirken 
om søndagen, men de enkelte fællesskaber levede og 
tjente hinanden og andre resten af ugen i forskellige 
klynger og andre smågrupper.

Er vi ikke en klynge?
Vi indså; “at det der klynge, det er vist det, vi er igang 
med uden at vide det!”. Vi var et fællesskab af stude-
rende, der var igang med at lære hvad det vil sige at 
være efterfølgere af Jesus og samtidig være videnska-

beligt forpligtede i studielivet. Vi var en del af søn-
dagsfællesskabet i kirken, men vi oplevede et kald til 
at være tjenere i studiemiljøet og lære andre at være 
efterfølgere. Re:Search var det fællesskab - en klynge, 
hvor studerende oplevede at høre til, fordi de var in-
teresserede i at være disciple, og var optaget af visio-
nen om at bringe Guds rige til studiemiljøet i Aalborg.

Ideen med klynger gav muligheden for en oplevelse 
af at høre til i et fællesskab, hvor man kunne bidrage, 
vandre med andre og være i proces. Alt sammen ting 
som kan være vanskeligere til en gudstjenste. Gud-
stjenesten som event er stedet, hvor de få tjener de 
mange, og hvor man nemt risikerer at sidde tilbage som 
passiv og modtagende og uden at man nød-vendigvis 
bliver en del af fællesskabet. Klyngen gav os en “low 
tech” og “low budget” måde at engagere folk og være 
fællesskab sammen, og eksperimentere med at være 
sendt og ikke kun et samlende fællesskab. 
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Center og netværk - samle og sprede
Ordet “netværk” er blevet et buzz word i dag. Alt skal 
være netværk - men netværk er ikke løsningen på alle 
problemer og ikke alt som er i netværk er godt. Det gik 
op for os at vi havde en tilbøjelighed til at dekonstruere 
kirken som institutionen, og til at se den som en be-
grænsning eller som overflødig. Hvorimod netværk og 
organisme var det eneste rigtige. I pro-cessen omkring 
udviklingen af MOSAIK, er det gået op for os at spænd-
ingen mellem center og netværk er nødvendig for at 
skabe bæredygtige fællesskaber. MOSAIK samles der-
for til gudstjeneste, udrustning og tjenestefællesskab 
og spredes til udlevelse af discipelskab i forskellige 
mindre fællesskaber.

Helt grundlæggende kalder Jesus sine disciple til at 
komme til ham og lære af Ham. Jesus siger også “Gå!”, 
og sender disciplene ud som tjenere for Hans rige. 
Den måde vi har oplevet “kom-gå” dynamikken har 
været, at kirken er god til at sige “Kom!”; at samle folk 
og være “attraktion”. Udfordringerne ved modellen 

er forsøget på at være “søgervenlig” - At udvikle en 
løbende konkurrence med den omkringliggende kul-
tur i form og udtryk f.eks. igennem musik, visuals og 
programmer, som vi tror folk uden for kirken har brug 
for. Det kan virke som om at kirken i sit “søgervenlige 
attraktionsmode” forsøger at være missional - men i 
virkeligheden handler det mere om at samle sig i kirk-
en, end at være et sendt folk. Denne udfordring er en 
“default indstilling” for kirken, og den udfordring står 
vi selv med i MOSAIK. Derfor har vi haft behov for at 
tænke over, hvordan kirkens sendelse forbliver i fokus 
- her tror vi at netværksmodellen fungerer - tiden må 
vise om vi har ret og om det holder i praksis - kirken 
som institution er samlende, mens netværk i sin form 
er spredende og forbindende.

Institution eller organisme?
Hvordan kan vi være et fællesskab, som både er 
formet omkring Jesu ord om “Kom til mig” og “Gå ud”? 
I vores proces gik det op for os, at vi skabte en falsk 
modsætning mellem at kirken er en institution og på 76



samme tid er en levende organisme og et netværk af 
mennesker. Styrkerne ved kirken som institution er at 
den skaber kontinuitet, samler ressourcer og er solid. 
Styrkerne ved kirken som netværk er at den hele tiden 
er i udvikling og forandring, den spreder og distribuer-
er let ressourcer og information og kan formes efter 
omgivelserne. I stedet for at se de to former som mod-
sætninger, begyndte vi at tænke i en dynamik mellem 
både at være center; samlende og beskyttende og 
være netværk; spredende og formbar. Vi har forsøgt at 
skabe en balance mellem center og netværk - så kirk-
en ikke kun er center, men også et netværk hvor livet 
leves tilpasset forskellige livssituationer. 

Udblik
Bogen du sidder med er, som vi nævner flere steder et 
“work in progress” - Det er våd cement. Vi har primært 
skrevet bogen for MOSAIK, for at beskytte vores DNA 
og tydeliggøre for os selv, hvad vi er og hvad vi skal 
gøre og udleve. For andre er bogen et vindue til MO-
SAIK og vores proces. Samtidig er den en invitation til 

at vandre, tænke og leve som efterfølgere af Jesus. Vi 
håber indholdet må medvirke til større enkelhed for 
kristne og kirker, så budskabet om at leve som disciple 
leves, spredes og udvikles.

Henrik Holmgaard
Cand.theol., præst og leder i MOSAIK
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Kirke er helt enkelt; mennesker som samles omkring 
Jesus - som deres Herre, frelser og model for livet. 
Discipelskab er det “styresystem”, som Jesus med sit 
liv, død og opstandelse har givet Kirken at indøve sig i 
som fællesskab og udleve i verden.

Bibelen er grundlag for og inspiration til efterfølgelsen 
af Jesus i dag. Den kirkelige tradition er fyldt med his-
torier om mennesker, som har levet med Jesus som 
model og det værdiskabende for fællesskabet med   
hinanden. Det kan vi i dag spejle os i og lære af.

Denne oprindelse og bevægelse ser vi MOSAIK som en 
del og forlængelse af, og det ønsker vi, som fællesskab 
at være forpligtede på. 

MOSAIK er en kirke i Aalborg; et netværk af men-
nesker, hvis liv er formet omkring en enkel udlevelse 
af troen på Jesus Kristus. Bogen er en samling af den 
REFLEKSION, PRAKSIS og FORM, som danner kernen i 
MOSAIK - et praktisk-teologisk “work in progress”.
www.mosaiknet.dk


