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JESUS SOM LEDARE 
	
Denna undervisning utgår delvis från s 33–44 och 159–166 i Olof Edsingers bok  
Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten 
 

Huvudpunkter och bibelord: 
En stor del av alla de ”titlar” som Bibeln använder på Jesus signalerar någon form av ledarskap:  
 Herre, Mästare, Herde … 
 

Johannes 10:11–15 
 

Relationen till Fadern: 
– Det viktigaste i våra liv kan aldrig vara vad vi gör – i stället är det vad vi är 
– 2 Timotheosbrevet 1:9–10 
– Lukas 2:49 
– Johannes 5:19 
– Jesus var djupt rotad i den personliga gemenskapen med sin Fader,  
   och han var trygg i sin identitet som Guds Son 

 

Tjänande ledarskap: 
– Matteus 20:25–28 

 – Jesus var den ödmjukaste personen som någonsin har levat, 
    men han var också en person med mycket stark integritet 

– Filipperbrevet 2:6–8 
– Johannes 1:12 
– Efesierbrevet 1:3 
– Matteus 25:40 

 

Nerifrån och upp – och uppifrån och ner: 
 – Att leda med Jesus som vårt föredöme kan handla om att inte bara ge direktiv till andra,  
    utan att själv kavla upp armarna för att vara med och bidra med implementeringen 
 – Som ledare behöver vi ibland också gå före och visa på någon form av riktning  
    och vision 

 

Ett sammanhangs inriktning kan beskrivas utifrån: 
– Syfte = vad man är till för 
– Vision = vart man är på väg 
– Värderingar = vad man håller för sant och viktigt i sitt arbete 

I Jesu fall motsvarades dessa av: 
– Att göra lärjungarna till människofiskare 
– Att människor från alla folk och stammar skulle följa honom 
– Det dubbla kärleksbudet 

 

Bill Hybels definition av vision: ”en bild av framtiden som skapar passion” 
 

Coachning: Lukas 10:1–20 
 

Jag gör – du ser på 
Jag gör – du hjälper till 
Du gör – jag hjälper till 
Du gör – jag ser på 
 

2 Timotheosbrevet 2:2 
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Den inre kretsen: 
– Petrus, Jakob och Johannes 
– Varje ledare behöver någon form av mentor 

 

Stafettväxling: 
– 2 Timotheosbrevet 2:2 
– Som (huvud)ledare har vi ett ansvar för att skapa förutsättningar för någon form av ledar-  
   eller generationsskifte 

 

Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Är du van att tänka på Jesus som ledare och som en förebild för ledarskap? 
3) Vilken aspekt av Jesu ledarskap talar starkast till dig? 
4) Hur ser visionsarbetet ut i de sammanhang du själv rör dig i? Vad kan bli bättre? 

 

För fortsatt läsning: 
Församling med mål och mening av Rick Warren (Libris 2005) 
Lead Like Jesus: Lessons From the Greatest Leadership Role Model of All Time  

av Ken Blanchard och Phil Hodges 
Ledarskap av Bill Hybels (Libris 2002) 
 


