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AMBASSADÖRER FÖR GUDS RIKE 
	
Denna undervisning utgår till stora delar från s 9–20 och 99–109 i Olof Edsingers bok  
Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten (Sjöbergs förlag 2013) 
 

Huvudpunkter och bibelord: 
Tre grundfrågor: 

1) Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet?  
2) Hur kan vi som ledare bli kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen?  
3) Vilka principer för den kristna tjänsten träder fram i Guds ord – och hur kan vi tillämpa  

dessa i dag? 
 

1 Korinthierbrevet 4:20 
1 Korinthierbrevet 2:4 
Galaterbrevet 2:20 
 

Är vi ambassadörer för Guds rike, eller har vi reducerats till att bara vara administratörer  
av Guds rike?  

 

Ledarskap är detsamma som inflytande 
 

I Sverige har vi ofta svårt med ledare som utmanar den rådande ordningen 
 

Paulus talar om de andliga tjänsterna som Guds gåvor till församlingen: 
1 Timotheosbrevet 3:1 

 Romarbrevet 12:8 
 

Ledarskap handlar om intentionalitet 
 

Matteus 9:36: Ett av mänsklighetens mest grundläggande problem är ett ledarskapsproblem! 
 

Kristet ledarskap: 
– är tjänande (jfr Johannes 13:1–17) 
– är utrustande (jfr Efesierbrevet 4:11–13) 
– är gåvobaserat (jfr 1 Petrusbrevet 4:10) 
– sätter Herren främst (jfr Matteus 22:37–39) 

 

Från Guds sida avgörs vårt andliga mandat av: 
– våra gåvor 
– vår kallelse (jfr Romarbrevet 12:3) 
– vår tro (jfr 2 Korinthierbrevet 4:13) 
– vår uthållighet 

 

Från människors sida bekräftas vårt andliga mandat genom: 
– den dubbla kallelsen 
– att vi blir avskilda och sända för vår uppgift 

 

En viktig uppgift för varje kristet sammanhang som ska utse ledare är att identifiera vilka 
människor som har de gåvor, den kallelse, den tro och den uthållighet som krävs för den 
aktuella uppgiften – de som har både det mänskliga och det andliga mandatet att kliva in i den 
typ av uppdrag som det gäller. Och att, när vi väl har gjort det, ge dem det utrymme de 
behöver för att kunna blomma i sina gåvor.  
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Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vilka konsekvenser får definitionen av ledarskap som ”inflytande”  

– i ditt eget liv och i de sammanhang du rör dig i? 
3) Känner du igen dig i beskrivningen av den svenska synen på ledarskap  

som ett ”nödvändigt ont”? Delar du denna syn även för egen del? 
4) Är det någon särskild längtan eller farhåga som har väckts hos dig  

utifrån dagens undervisning? 
 


