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OLIKA LEDARSTILAR OCH ANDLIGA GÅVOR 
	
Denna undervisning utgår delvis från s 61–86 i Olof Edsingers bok  
Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten 
 

Huvudpunkter och bibelord: 
Finns det något sådant som en ”kristen ledarstil”?  
Inte helt självklart … 
 Paulus som exempel (jfr 1 Korinthierbrevet 4:21) 
 Jesus som exempel 
 

Olika situationer kräver olika förhållningssätt från ledarnas sida 
 Ett kristet ledarskap behöver dock alltid vara grundat i en attityd av tjänande 

Jfr också Matteus 22:37–39 
 

En första uppdelning kan vara den mellan ett människoorienterat  
och ett mål- eller uppgiftsorienterat ledarskap 

 

En av de mest påtagliga aspekterna av Nya testamentets ledarskapsundervisning  
är att ett kristet ledarskap behöver utövas i någon form av team 

– Jesus sände ut lärjungarna två och två 
– Paulus reste i sällskap med andra 
– Gamla testamentet talar om ett nationellt teamledarskap 

Det är helt enkelt omöjligt att leva ut Bibelns ledarskapsideal utan att i någon mening  
göra sig beroende av andra! 

 

Den viktigaste bilden för detta i Nya testamentet är den av kroppen och lemmarna  
(jfr 1 Korinthierbrevet 12) 

 

Nya testamentet nämner totalt sju gåvor som mer specifikt brukar förknippas med det kristna 
ledarskapet (se Efesierbrevet 4:11; Romarbrevet 12:8; 1 Korinthierbrevet 12:28): 

– Aposteln 
– Profeten (jfr Efesierbrevet 2:20; 1 Korinthierbrevet 12:28) 
– Evangelisten 
– Herden 
– Läraren 
– Gåvan att leda 
– Gåvan att styra eller administrera 

 

Vi behöver alla de olika gåvorna 
 – och vi behöver organisera vårt arbete så att de får betjäna varandra 
Om det är någon av de fem tjänsterna vi saknar i vår gemenskap behöver vi se till  

att vi knyter an till dem på något annat sätt 
Inte så att varje församling kan vara lika starka när det gäller apostelns, profetens,  

evangelistens, herdens och lärarens tjänst, 
men så att vi åtminstone låter oss betjänas av alla de fem tjänsterna 

 

Den gåva som har starkast ställning i dagens svenska kristenhet är herdegåvan 
Därför behöver vi arbeta på en kultur som ger utrymme även för de mer offensiva gåvorna:  
aposteln, profeten och evangelisten 

Jfr Peter Drucker: ”Culture eats strategy for breakfast.”  
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Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vad skulle du själv svara på frågan om det finns något sådant som en ”kristen ledarstil”? 
3) Är du van att tänka dig kristet ledarskap som ett teamarbete, eller mer som ett ensamarbete? 

Varför? 
4) Vilken/vilka av de sju ledarskapsgåvorna dominerar ditt eget kristna sammanhang?  

Hur kan du/ni göra för att ge utrymme för största möjliga mångfald när det gäller detta? 
 

För fortsatt läsning: 
Body Builders: Gifts to Make God’s People Grow av David Petts (Mattersey Hall Publications 2002) 
Fivefold Ministry Made Practical: How to Release Apostles, Prophets, Evangelists, Pastors And Teachers to 

Equip Today's Church av Ron Myer (House to House Publications 2006) 
Understanding the Fivefold Ministry: How do these five leadership gifts work together?  

av Matthew D. Green (red) (Charisma House 2005) 
Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow av C. Peter Wagner (Regal Books 1994) 
 


