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LEDARENS INRE LIV 
	
Denna undervisning utgår delvis från s 45–50 i Olof Edsingers bok  
Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten 
 

Huvudpunkter och bibelord: 
Psaltaren 1:1–3 
 

För att på ett bra sätt kunna betjäna människor i det offentliga,  
behöver vi vara förankrade också i det fördolda 

 

Johannes 5:19 
Markus 1:35 
Lukas 6:12 
 

Det fördolda livet med Fadern handlar först och främst om att umgås med  
och låta sig älskas av honom 

 

Romarbrevet 8:38–39 
Psaltaren 42:2–3 
Psaltaren 63:2–4 
 

I bönen får vi ”tanka in” Guds närvaro i våra liv 
 Våra perspektiv vrids tillbaka i rätt läge 
 Vi får lättare att uppfatta Guds ledning och tilltal 
 

Bönen kan också ses som en ”andlig livförsäkring” 
Jfr Martin Luther: ”Om jag inte beder två timmar på morgonen, får djävulen segern  
den dagen. De dagar jag har mycket att göra, måste jag be desto mer.” 

 

Gudsfruktan vs människofruktan 
– Johannes 5:44 
– David – en man efter Guds hjärta (1 Samuelsboken 15:7) 
– Exempel: 1 Samuelsboken 30:3–4, 6–9 
– Saul som kontrast till David: 1 Samuelsboken 13:13–14 

 

Vikten av att lyssna in vad som är Guds vilja 
– Johannes 15:15 
– Vi behöver en naturlig rytm för vår egen bibelläsning 
– Som ledare behöver vi skapa en kultur av bön i de sammanhang vi utövar ett inflytande på 

 

Både som lärjungar och som ledare behöver vi tillämpa de fyra b:na: 
 Bibeln, bönen, brödsbrytelsen och brödragemenskapen 
 

Herrens bön som exempel 
 

Saker vi är kallade till i det fördolda, och som Gud också har lovat att löna oss för: 
– Bön (Matteus 6:5–6) 
– Fasta (Matteus 6:16–18) 
– Givande (Matteus 6:3–4) 

 

Det kristna livet hänger ihop. Det finns ett samband mellan det som sker i det fördolda  
och det som sker i det offentliga – och det gäller oavsett om det handlar om vårt böneliv,  
vår bibelläsning, vårt givande eller vårt förhållningssätt till fasta! 
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Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Hur utmanas du av bönelivet hos Bibelns gudsmän och gudskvinnor? 
3) Känner du igen dig i kampen mellan människofruktan och gudsfruktan?  

Vad kan vi göra för att gå segrande ur denna kamp i våra egna liv? 
4) Hur kan du i ditt eget sammanhang bidra till en kultur som pekar på vikten av bön  

och att lyssna till Guds röst? 
 

För fortsatt läsning: 
För upptagen för att inte be. Att varva ner för att umgås med Gud av Bill Hybels (Gospel Media 2010) 
Vägar till glädje av Richard Foster (Libris 2003) 
 


