
K A R L  I N G E  T A N G E N

Bibelske perspektiver på ledelse



Hva er ledelse?

Burns: Ledelse er 
et av de mest 
observerte og 
minst forståtte 
fenomener på 
jorden 

Mintzberg:  
Vi må finne en 
balanse mellom 
overforenkling 
og kompleksitet 



Hva er ledelse?

Henry 
Mintzberg: 
Ledere leder  
i 3 typer av 
roller



Hva mangler her fra et kristent 
perspektiv?

Metastudier: 
Yukl: 
* Oppgave 
produksjon 
*Relasjonell 
omsorg og 
samarbeid 
* Visjon og 
strategisk 
endring 



Hva er ledelse  -  et kristent 
perspektiv?

Tangen: 
Visjonær 
strategisk 
Effektiv og 
estetisk 
oranisering 
Relasjonell og 
utrustende 
Tilbedende og 
etterfølgende 



Hva er et liturgisk perspektiv på 
ledelse?

Sekulærisme er det 
motsatte av 
tilbedelse? - eller er 
det å tilbe noe annet? 

Liturgisk ledelse som  
* Bønn og 
integrasjon av …. 

* mening/fortelling 
* forvaltning 
* relasjonelt vertskap 
for  dyder: godhet, 
fred og glede 



Noen  praktiske spørsmål til den 4 dimensjonen

● Hvordan leder vi med Guds hjelp? 
● Hva betyr det å lede og forvalte i  ansvarlighet innfor ham? 
● Hvordan takler vi at den ultimate referansen kan 

misbrukes av oss og andre? 
● Hvordan kan vi vende organisasjonen mot Gud? - legge til 

rette for at mennesker møter Guds nåde og nærvær? 
● og…… 
● Hvordan skaper vi relasjoner preget av Åndens frukt? 
● Kan vi anvende bibelske prinsipper for god forvaltning? 
● Hva betyr den store fortellingen, Guds drama for våre 

målsettinger?



Bibelen er en bok om kreativitet, 
makt og ledelse

I begynnelsen 
skapte Gud 
himmelen og 
jorden…….. 
Og Og Gud 
skapte 
mennesket i sitt 
bilde, i Guds 
bilde skapte han 
det, som mann 
og kvinne skapte 
han dem. 



Mennesket er skapt til kreativitet, 
makt og ledelse

Gud velsignet 
dem og sa til 
dem: «Vær 
fruktbare og bli 
mange, fyll 
jorden og legg 
den under dere! 
Dere skal råde 
over fiskene i 
havet og over 
fuglene under 
himmelen og 
over alle dyr som 
det kryr av på 
jorden.



Hva betyr syndens nærvær  i verden 
for kreativitet, makt og ledelse?  - 
hvilke fristelser møter du?

For makten er gitt 
i min hånd, og jeg 
gir den til hvem 
jeg vil.  Om du 
bare faller ned og 
tilber meg, skal alt 
være ditt.»  Men 
Jesus svarte ham: 
«Det står skrevet: 
           Herren din 
Gud skal du tilbe, 
og ham alene skal 
du tjene.» 



Hva betyr  Jesus for din forståelse av 
utøvelse av ledelse?

Jesus som  
leder 

Forbilde 

Frelser 

Livgiver/utruster



Jesus som forbilde for ledelse

 Men slik er det ikke 
blant dere. Den som 
vil bli stor blant 
dere, skal være 
tjeneren deres, den 
som vil være først 
blant dere, skal 
være alles slave. For 
heller ikke 
Menneskesønnen er 
kommet for å la seg 
tjene, men for selv å 
tjene og gi sitt liv 
som løsepenge for 
mange 



Jesus som transformativ leder

Mer enn en 
inspirerende 
visjon 
* Guds rike  
* bilder fra GT f. 
eks festen 

* Intelektuell 
stimulans f. eks 
lignelser 
*moralsk forbilde 
som tok 
individuelle 
hensyn



Guds rike

●Helbredelse av skaperverket 
●et fellesskap der alle tjener 
● alle tilber 
● elsker sine fiender 
●deler det beste 
●Et rike i kamp… ennå ikke.



Tjenende lederskap -  Jesus versus 
eller og Machiavelli?

Jeg sender dere 
ut som sauer 
blant ulver. Vær 
kloke som 
slanger og 
troskyldige som 
duer! Ta dere i 
vare for 
menneskene! 

Var Jesus 
strategisk?



Jesus den ledende og lidende 
tjeneren 

kenosis : tjener 
versus status (Fil 2,5 
-11) 

Apostolos: sendt for å 
vinne det verdifulle 
som var mistet f. eks 
Lukas 19 

Kriterier: for tjenende 
vertskap? 
* Utrustning 
* Helbredelse for de 
svakese? 
* forpliktelse til 
døden



Hvorfor er den  eskatologiske 
horisonten viktig

Jesus han som 
kommer



Hva betyr syndefallet for kreativitet, 
makt og ledelse?

Til kvinnen sa 
han: «Tungt vil 
jeg gjøre ditt 
strev  når du er 
med barn, med 
smerte skal du 
føde. Du skal 
begjære din 
mann, og han 
skal herske over 
deg.» 



Hva mangler her fra et kristent 
perspektiv?

Metastudier: 
Yukl: 
* Oppgave 
produksjon 
*Relasjonell 
omsorg og 
samarbeid 
* Visjon og 
strategisk 
endring 





Ånden virker i verden ved å gi 
visdom til forvaltning og ledelse 

Og farao sa til 
tjenerne sine: 
«Finnes det en 
mann som denne, 
en som har Guds 
ånd i seg?» Så sa 
farao til Josef: 
«Siden Gud har 
latt deg få vite alt 
dette, er det ingen 
så forstandig og 
vis som du. Du 
skal styre mitt 
hus, og hele mitt 
folk skal rette seg 
etter det du sier


