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LEDARREKRYTERING, KARAKTÄR  
OCH UNDERORDNING 
	
Denna undervisning utgår delvis från s 51–57, 87–98 och 127–137 i Olof Edsingers bok  
Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten 
 

Huvudpunkter och bibelord: 
Ledarrekrytering – två ytterligheter: 

1) Ledarskap som rättighet, så länge det inte finns några uppenbara hinder 
2) Ledarskap behöver förtjänas – inte minst genom förtroende, gåvoutrustning  

och karaktär 
 

Dessa frågor kan aldrig göras helt svartvita, utan måste påverkas av situationen i stort 
Dock är det viktigt att vi har en genomtänkt strategi för hur vi jobbar med detta 

Dessutom behöver det finnas en kritisk massa av ledare som kan fungera som visionsbärare  
för den verksamhet de har gått in i  
– om så inte är fallet är det bara en tidsfråga innan man stöter på problem 

 

Bill Hybels fem K:n: 
– Karaktär 
– Kompetens 
– Kultur 
– Kemi 
– Kallelse 

 

I Nya testamentets texter om ledarrekrytering och tillsättande av ledare är det frågor  
om helgelse/karaktär och omgivningens förtroende som dominerar 

Jfr 1 Timotheosbrevet 3:1–12 
 

Poängen är inte att man som (huvud)ledare måste vara perfekt 
Däremot måste man i någon mening vara efterföljansvärd 

 

En ledares helgelse och överlåtelse kommer att påverka i vilken omfattning han/hon  
kan bli använd av Gud 

Jfr 2 Timotheosbrevet 2:19–22 
Vill vi vara kärl för finbruk eller för mindre fint bruk? 

 

Underordningens fyra huvudriktningar i Bibeln: 
1) Gud 
2) Våra världsliga myndigheter (jfr Romarbrevet 13:1) 
3) Våra äktenskap (jfr Efesierbrevet 5:21) 
4) Våra kristna ledare (jfr Hebreerbrevet 13:17) 

 

Kristen frihet är inte detsamma som anarki! 
 

Att underordna sig sina ledare innebär: 
– att vi lyder dem i frågor där de har mandat att ta ut riktningen och fatta beslut 
– att vi ber för dem 
– att vi talar väl om dem och inte sprider rykten om dem 
– att vi, om vi har frågor eller om vi får något otalt med dem, tar upp detta med dem  
   i enrum 
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Underordning innebär inte: 
– att vi ska ägna oss åt blind lydnad 
– att våra ledare kan ställa sig över Guds ord (jfr Apostlagärningarna 5:29) 

 

Som ledare har man inte heller någon gudagiven rätt att kräva andra människors underordning 
Om vi däremot på fel grunder väljer att inte underordna oss våra ledare,  

har vi i praktiken satt oss upp emot Herren själv;  
vi har vänt oss emot hans delegerade auktoritet här på jorden 

 

Allt detta innebär att det vilar ett betydande ansvar även på ledarna själva 
Med inflytande kommer ansvar! 

Jfr Jakobsbrevet 3:1; Hebreerbrevet 13:17 
 

I vår tid är det många som vill ha inflytande – men betydligt färre som vill ta ansvar 
Men bara den som själv är beredd att underordna sig andra,  
förtjänar att någon annan underordnar sig dem 

 

Missbruk av det andliga mandatet – några kännetecken: 
– Vi blir skrämda av situationer där vi inte har kontrollen  
– Vi har svårt att underordna oss auktoriteter 
– Våra relationer tenderar att gå sönder 
– Vi tycker illa om, och reagerar kraftigt på, när andra människor söker upp oss  
   för att tillrättavisa eller förmana oss 
– Vi är innerst inne rädda för Gud  

 

Om du känner igen dig i detta tror jag att det vore bra att du tog dig tid för att sitta ned  
 med en själavårdare eller en kristen ledare och försöka bena ut var dina reaktioner  
 kan tänkas komma från 
 

Hur kan vi undvika att bli manipulerande i vårt eget ledarskap? 
– Se upp med fåfängan 
– Se upp med ledarkulten 
– Skapa ordningar kring det profetiska 
– Var noga med transparensen 
– Skaffa dig en mentor (jfr Ordspråksboken 27:17) 

 

”Kristet ledarskap är ett tjänande som är möjligt endast genom Guds kraft,  
som är utformat enligt Bibelns principer  
och som är präglat av Jesu blick för den här världen.” (Olof Edsinger) 

 

Samtalsfrågor: 
1) Frågor och reflektioner utifrån undervisningen? 
2) Vilken ”skola” tillhör du själv i fråga om ledarrekrytering i kyrkans värld?  

Har du fått något nytt att tänka på utifrån dagens undervisning? 
3) Vilket av Bill Hybels fem K:n tycker du själv är det viktigaste?  

Handlar du enligt detta i praktiken? 
4) Hur reagerar du på Olofs undervisning om underordning? Problematisera gärna! 
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För fortsatt läsning: 
De 21 oumbärliga egenskaperna hos en ledare av John C. Maxwell (Gospel Media 2006) 
Den farliga maktmänniskan av Edin Lövås (Libris 1999) 
Pengar, Sex och makt i ett kristet perspektiv av Richard Foster (Libris, andra upplagan 2004) 
Tre kungar: En berättelse om att överleva andligt maktmissbruk av Gene Edwards (HFs förlag 1996) 
Under Guds beskydd av John Bevere (Livets Ords förlag 2001) 
 
Vill du läsa mer om kristet ledarskap?  
I så fall kan jag rekommendera följande böcker på svenska: 
 
Andligt ledarskap: Andliga ledarskapsprinciper för varje troende av J. Oswald Sanders  

(Gospel Media 2008) 
De 21 obestridliga lagarna om ledarskap av John C. Maxwell (Gospel Media 2005) 
Ledarskap av Bill Hybels (Libris 2002) 
Ledarskap: Om att följa Kristus och leda andra av Paul Beasley-Murray (HFs förlag 1990) 
Vägvisare: En bok om kristet ledarskap av Magnus Malm (EFS-förlaget 1990) 
 


