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INTE LEDARE, UTAN SON 
	
Denna undervisning utgår delvis från s 23–31 och 119–125 i Olof Edsingers bok  
Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten 
 

Huvudpunkter och bibelord: 
Som kristna behöver vi lära oss att relatera till Gud utifrån vilka vi är  

snarare än utifrån vad vi gör 
 

Matteus 3:17 
Romarbrevet 8:15–16 
 

Johannes 20:21–22 
– älskade (jfr Galaterbrevet 2:20) 
– rustade (jfr Johannes 14:12–13) 
– sända 

 

1 Johannesbrevet 4:19 
 

Gud vill inte att vi i första hand ska betrakta honom som vår arbetsgivare  
– och ännu mindre som vår slavdrivare 

I stället vill han att vi ska relaterat till honom som vår himmelske Far 
 

Uppenbarelseboken 2:2, 4 
 

Johannes 5:19 
 

Den avgörande frågan: What Is Jesus Doing? 
– förberedda gärningar 
– den kristna tjänsten = ”vara med Pappa på jobbet” 
– Johannes 15:4 
– 1 Korinthierbrevet 15:10 

 

Som ledare i Guds rike är vi fullkomligt beroende av Guds kraft och Guds ledning 
Därför kan vi också bli kanaler för Guds kraft till den här världen 

Johannes 15:15–16 
 

Jfr Oswald Sanders uppställning mellan naturligt och andligt ledarskap: 
 

Naturligt (självcentrerat) ledarskap Andligt (gudscentrerat) ledarskap 
Litar på sig själv Litar på Gud 
Känner människor Känner Gud och människor 
Fattar egna beslut Försöker förstå Guds vilja 
Är ambitiös Håller sig själv i bakgrunden 
Skapar sina egna metoder Finner och håller sig till Guds metoder 
Tycker om att ha befäl över andra Har sin glädje i att lyda Gud 
Motiveras av personlig belöning Motiveras av sin kärlek till Gud  
 och människor 
Är oberoende Är beroende av Gud 
 

Detta är en särskild utmaning i en narcissistisk tid,  
där vi ofta lever med en väldigt självcentrerad eller självupptagen världsbild 

 
 



Salt+ är en resursbank från Salt – barn och unga i EFS 

  

 
- 2 - 

Några konsekvenser: 
– svårt att hitta vilan och frimodigheten i vår gudsrelation,  
   eftersom vi är så beroende av prestationer för att känna oss värdefulla 
– vårt beroende av andra människors bekräftelse riskerar att göra oss till  
   ”omgivningens slavar” 
– vi får svårt att ta emot fostran och förmaning 
– vi riskerar att exploatera de människor som finns runtomkring oss 

 

Hur kan vi motarbeta detta? 
– skapa utrymme för ett helande av vår gudsbild 
– bejaka och bli trygga i våra egna gåvor 
– hämta vår tillfredsställelse i det fördolda livet med Gud, 
   snarare än i det bemötande vi får av människorna runtomkring oss 

 

Matteus 25:21 
 

Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Känner du igen dig i den brottning som skildras i detta pass?  
3) Hur kan Jesu exempel och relation till sin Fader få vara en uppmuntran för dig? 
4) Hur kan uttrycket ”What Is Jesus Doing?” sätta en starkare prägel på ditt eget liv? 

 

För fortsatt läsning: 
Bildfaktorn: Om den mödosamma och underbara resan från bild till verklighet av Magnus Malm  

(Artos 2003) 
Gud är din Far av Floyd McClung (Salt & Ljus 1985) 
Jakten på bekräftelse: Om vårt sökande efter att bli accepterade och hur man bygger sin självkänsla  

på rätt grund av Robert S. McGee (HFs förlag 1996) 
Vägvisare: En bok om kristet ledarskap av Magnus Malm (EFS-förlaget 1990) 
 


