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Inledning
Syftet med det här dokumentet är att:
Skapa tydlighet och undvika missförstånd. I en församling där många personer
arbetar tillsammans är det oundvikligt att det uppstår missförstånd mellan olika personer
i olika frågor, inte minst när det gäller värderingar. För att minimera den risken har vi
sammanställt detta dokument. Det beskriver församlingens syn på ledarskap och
förväntningar på dig som ledare.
Ge dig vägledning och stöd i din roll som ledare. Vi hoppas att detta dokument ska
ge dig vägledning om du ställs inför en situation där värderingarna ställs på prov eller
ifrågasätts.
Innan vi går in på ämnet värderingar för ledare är det några saker vi vill förtydliga. Ingen
människa är utan synd. Den bild av ledarskap som berörs i detta dokument är värd att
eftersträva och har sin grund i Bibelns undervisning, men vi vet att alla människor, kristna
eller ej, är helt beroende av Guds nåd. Det är den nåden som ger oss frihet och mod att leva
i Jesu efterföljelse och att stå i hans tjänst som ledare i församlingen.
Vi är glada att du valt att bejaka din kallelse som ledare.
Församlingsledningen Korskyrkan Uppsala
Uppsala 2010-10-19, reviderat 2015-03-29, uppdaterat 2016-05-01 i samband med ny församlingsordning
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Vad är ledarskap?
Bibeln om ledarskap
Som en Jesu lärjunge och efterföljare, blir Bibelns ord rättesnöret för livet. I fråga om just
ledarskap finner vi flera texter som belyser ledarskapets olika dimensioner. Som församling
tror vi att dessa olika aspekter är viktiga för att vi skall lyckas bSom kristen ledare är jag
kallad att ... vara en ödmjuk tjänare. Det innebär att jag inte är självupptagen, utan i stället
har mitt fokus på andra i min omgivning. (Matteus 20:25-28, 1 Pet 5:5-6). ... vara en trovärdig
person med gudfruktig karaktär. Att ha en gudfruktig karaktär handlar om summan av en
persons moral som reflekterar vem han eller hon är, vilket i sin tur påverkar vad han eller hon
gör eller inte gör. (1 Tim 6:11, Rom 12:1-2)
... vara kompetent. Det vill säga att jag har nödvändig kompetens för att, med Guds hjälp,
kunna utföra det aktuella ledaruppdraget och axla rollen som ledare. (Apg 6:1-6, 1 Kor 1:4-5,
Kol 3:16)
... vara tydlig i fråga om individuell och kollektiv riktning. Denna aspekt handlar framför allt
om behovet av att vara tydlig med vart vi som församling är på väg och hur vi tänker ta oss
dit. Den innebär att ledaren står bakom församlingens vision och inriktning och tydligt
förmedlar den i verksamheten. (Hab 2:1)
... använda mina förmågor för att utföra uppgiften eller uppdraget på ett bra sätt. Förmågan
att kunna applicera kunskap för att lösa olika slags ledaruppgifter. Dels relaterar detta till den
Gudagivna förmågan och dels till den utvecklade förmågan i mitt liv. De av Gud givna
förmågorna är nådegåvor, talanger, temperament, passion osv. De utvecklade förmågorna är
kunskap, färdigheter, känslor osv. (2 Kor 3:5, Fil 2:13)
... använda mitt inflytande så att det skapar positivt "resultat". Människor förändras därför att
de vill, inte primärt därför att de måste. Detta sker genom att ledaren





övertygar och har ett positivt inflytande (Apg 18:4, 2 Kor 5:11)
uppmuntrar (Apg 15:31-32, 1 Tess 5:14)
är en god förebild (1 Pet 5:3, Heb 13:7)
förmanar (Apg 2:40, Ef 6:4, 1 Tim 1:5, Tit 2:15)

... sträva efter Guds syfte och mening. Som kristen och som ledare måste vi hela tiden sträva
efter att nå närmare mot Guds mål eller syfte. Det är ledaren som har till uppgift att visa på
vägen eller riktningen, skapa mål och ge uppmuntran, feedback och stöd. (Rom 12) li de
ledare Gud har kallat oss att vara.
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Församlingsordningen
Två punkter i Församlingsordningen är speciellt viktiga för personer med ledarfunktioner:

2.6 Församlingens liv formar ett gott förvaltarskap
Bibeln säger och kristen tro bekänner att allt ytterst tillhör Gud (Kol 1:16-17).
Detta innebär att allt vi har är Guds gåvor som ska förvaltas inför honom. I
församlingen för vi hjälp att söka Guds vilja i förvaltandet av vår tid, våra
relationer och resurser så att en generös livsstil uppmuntras.
Offrande till församlingen är ett uttryck för förvaltarskap. Allt givande är frivilligt.
Bibelns gammaltestamentliga modell med tiondegivande är en god princip (Mal
3:10), samtidigt som nya testamentets undervisning inte sätter gränsen där för
givandet (2 Kor 9:6-8). Ett gott förvaltarskap är i Bibeln ett uttryck för och en
bekännelse att allt tillhör Herren.
2.7 Församlingens liv formar efterföljelse till Kristus
Livet i församlingen får alltid moraliska konsekvenser. När Kristus är Herre i en
människas liv påverkas tankar och handlingar av honom, hans sinnelag och
kärlek. Då utmanas den kristne att ständigt överge oförsonlighet, avund, bitterhet,
högmod, girighet och de handlingar som är uttryck för detta, exempelvis förtal,
intriger, misstänksamhet, strider och ett egoistiskt levnadssätt. I stället odlar de
kristna med Andens hjälp kärlek, tålamod, vänlighet, godhet och trofasthet. Detta
tar sig uttryck i förståelse, generositet, öppenhet, uthållighet, ärlighet, uppriktighet
och vänskap (Gal 5:16-25).
Församlingens liv bygger på den personliga Kristus-efterföljelsen. Varje medlem
är kallad att vara en lärjunge till Jesus och gå i hans fotspår i världen (Matt
16:24).

Vad innebär det här i mitt liv och för min roll som ledare?
Det är varje kristen människas ansvar att leva i gemenskap med Gud och att sträva efter att
bli mer och mer lik honom. För en ledare ser vi även att det viktigt att denna process tar sig
uttryck i både ord och handling, att med bästa förmåga och Guds hjälp vara ett föredöme för
dem vi leder.
Innebörden av att våra liv bör levas "värdigt evangeliet" är inte enkel. Formuleringen
beskriver en inriktning eller strävan, snarare än en destination. Vi vill dock försöka
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konkretisera denna attityd och ambition genom att nämna ett urval av områden där ledaren
har en viktig roll som förebild:


Kärlek och ödmjukhet. Den kärlek som Jesus beskriver som det största budet (Luk
10:27, Mark 12:28-31) är grunden för allt vi är och gör som ledare. Vår relation till
Gud, oss själva och andra människor förutsätter att vi lever i kärlek och ödmjukhet.



Respekt för individen. Alla har rätt att känna sig trygga och respekterade, speciellt i
församlingens arbete. Det är därför av yttersta vikt att en ledare alltid behandlar alla
med tillbörlig respekt.



Förebild inför barn och ungdomar. I vårt arbete bland barn och unga är det extra
viktigt att som ledare vara en god förebild på livets alla områden, ha ett behärskat sätt
och tala uppmuntrande. Barn och unga skall behandlas väl på alla sätt och därför har
vi infört rutinen att varje ny barn- och ungdomsledare ska beställa ett utdrag från
belastningsregistret och visa upp för ansvarig för barn- eller ungdomsverksamheten.
Detta kan man beställa på polisen.se (välj utdrag för den som ska arbeta med barn i
en förening).



Inställning till pengar. En ledare ska vara en förebild när det gäller ekonomi,
inställningen till pengar och givande.



Engagemang. Församlingens liv och arbete bärs av dess medlemmar. En ledare ska
sträva efter att vara en förebild när det gäller delaktighet och engagemang i
församlingens arbete och verksamhet.



Rättvise-, miljö- och samhällsfrågor. En ledare bör sträva efter att vara en förebild
när det gäller miljö-, rättvise- och samhällsfrågor.



Samlevnad. Församlingens ståndpunkt är att Bibeln lär oss att sex endast har sin
plats i äktenskapet mellan en man och en kvinna. En ledare ska vara ett föredöme på
detta område, och som en konsekvens av det ser vi det som olämpligt att en ledare
lever som sambo.



Laglydighet. En ledare ska avhålla sig från alla former av narkotika, våld och
kriminella handlingar.



Nykterhet. En ledare missbrukar inte alkohol eller andra droger och är alltid drogfri i
sin ledarroll.

4

