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”I vilken riktning vill du vandra?” 
Ett samtalsmaterial om ledartillsättning 

från Salt – barn och unga i EFS 
 

Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro 
och renhet. (1 Tim 4:12) 

 

1 Inledning  

Det goda ledarskapet rymmer många dimensioner. De flesta av oss kan säkert ge exempel både 
på ledare vi har uppskattat och ledare vi har haft svårt för. Orsakerna till detta kan variera: de kan 
ha haft en personlighet, ett engagemang, en kompetens, en omsorg, en tro, en livsstil … som 
antingen har gjort ett gott eller ett dåligt intryck på oss. 

I detta material vill vi fokusera på det ledarskap som utövas inom kyrkan, och särskilt på de 
frågor som har med ledaren som förebild att göra. Alltså den etiska och/eller sociala sidan av att 
vara ledare. 

En första fråga som kan infinna sig är därför: Har vi över huvud taget rätt att uttala oss om dessa 
saker? Är det inte lagiskt eller dömande att ha åsikter om våra ledares sätt att leva? Vi som har 
skrivit detta material menar att nej, det är inte något fel i att vi bryr oss om hur våra ledare lever. 
Faktum är att alla människor, oavsett tro, brukar ha förväntningar på sina ledare! Dessa kan 
förstås vara av olika slag, men åtminstone vissa av dem brukar ha med den etiska dimensionen att 
göra. Särskilt tydligt blir detta i fråga om politiker och högt uppsatta chefer – om de blir påkomna 
med att leva på ett etiskt klandervärt sätt kan de i många fall räkna med att petas från sina 
positioner. 

Som kristna tillhör vi ett rike som är nådens, förlåtelsens och den andra chansens herravälde. I 
Bibeln är det också tydligt att även personer som har fallit på det etiska området kan bli använda 
av Gud. Här måste det därför finnas en balans. Det viktiga för en kristen ledare kan i de flesta 
lägen uttryckas som att man är på väg i rätt riktning – inte att man har lyckats med alla sina 
föresatser. Olika slags ledaruppgifter ställer också olika krav på de som innehar dem. 

Tanken med detta dokument är att det ska få fungera som ett samtalsmaterial inom Salt och EFS. 
Det är skrivet utifrån övertygelsen att ledarskap är något viktigt och att de bibliska principerna för 
detta behöver få konsekvenser även för oss i dag. Vi ser det därför som naturligt att ta vår 
utgångspunkt i vad Bibeln har att säga i dessa frågor. Som bibelrörelse tänker vi helt enkelt att det 
är där vi måste börja! 

 

2 Den bibliska grunden  

Ett av de mest genomgripande ämnena i både Gamla och Nya testamentets skrifter är att vi som 
Guds folk har blivit kallade till ett annorlunda sätt att leva. Både i Gamla och Nya testamentet får 
vi föreskriften: ”Ni skall vara heliga, ty jag är helig” (3 Mos 11:44; 1 Pet 1:16). Nya testamentet 
uttrycks detta ofta som att Gud med sin Ande vill forma oss till Jesu likhet. Den ”Andens frukt” 
som då kan bli synlig i våra liv tar sig uttryck i sådana egenskaper som ”kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning” (Gal 5:22-23). 

Budskapet att vi har blivit kallade till en ny livsföring står på intet sätt i motsats till Guds nåd. 
Tvärtom är det just för att vi är frälsta av nåd – och varje dag får leva av Guds förlåtelse – som vi 
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har blivit kallade att göra avkall på vårt eget självbestämmande och låta Gud påverka vårt sätt att 
tänka, tala, handla och prioritera:  

Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej 
till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i 
den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud 
och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att 
friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver 
att göra vad som är gott. (Tit 2:11-14) 

Den här kallelsen har getts åt alla kristna. Men särskilt viktig blir den för dem som har ett 
ledaruppdrag i Guds rike. Nya testamentet gör på flera ställen klart att vi ska välja våra ledare med 
omsorg. ”Lägg inte förhastat dina händer på någon”, skriver aposteln Paulus – ett uttryck som 
handlar just om att avskilja en annan människa för tjänst (1 Tim 5:22). Tidigare i samma brev har 
han gett följande föreskrifter för tillsättandet av församlingsledare och diakoner:  

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Därför måste 
församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, 
anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan 
skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Han skall kunna styra sitt hus och 
få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte kan styra 
sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd, så att han 
blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland 
utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla. 

På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på 
vin eller lystna på pengar. De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. Men först 
skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot 
dem. Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon utan vara 
nyktra och pålitliga i allt. En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna 
styra sina barn och sitt hus. De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa 
stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.” (1 Tim 3:1-13) 

Paulus lyfter i dessa verser fram ett antal olika saker. Han talar om betydelsen av omgivningens 
förtroende, av att som ledare kunna hantera frestelse och andlig kamp och av att på ett 
ansvarsfullt sätt relatera till sin egen familj. Vi tror inte att hans instruktioner ska användas som 
en ”checklista” i den meningen att om vi inte lever upp till alla de saker han lyfter fram är vi för 
all framtid diskvalificerade från kristet ledarskap. Det är inte perfektionism, utan omsorg, som är 
drivkraften bakom apostelns ord. Däremot ser vi hans instruktioner som ett slags 
helhetsbelysning av vad vi behöver ta hänsyn till när vi ska utse våra huvudledare i den kristna 
kyrkan.  

Vi tror också att vi behöver ha klart för oss att den granskning som Paulus uppmanar oss till inte 
är detsamma som att vi skulle vara varandras domare. I fråga om förtroende är det ju självklart att 
det är våra synliga vanor och beteenden som spelar störst roll. En dag ska vi dock alla stå inför 
Herren som vår Domare – och då kommer även våra dolda synder att komma i dagen. Värt att 
notera är slutligen att själva målsättningen med det han skriver är att vi som ledare ska få en ”god 
ställning” och att vi ska kunna ”visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus”. Helt klart 
eftersträvansvärda saker för oss alla! 

Samtidigt är det inte helt självklart hur dessa ord, som i första hand handlar om församlingsledare 
och diakoner, ska tillämpas på övriga ledare i kyrkan. Utifrån ett bredare anslag tror vi därför att 
man kan ringa in bland annat följande kvalitéer som har med helgelsen och vår personliga livsstil 
att göra – kvalitéer som bör ha betydelse även i samband med tillsättandet av ledare: 
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 Jesu eget ledarideal kan sammanfattas med ett ord: tjänande. Både i ord och handling ger 
Jesus en tydlig bild av vad detta kan handla om (se t ex Mark 10:45 och Joh 13:1-17). 
Hans exempel förs sedan vidare i Nya testamentets brev. 

 I breven finns det också avsnitt som handlar om vad som med dagens språk kan 
betecknas som ärlighet, äkthet och integritet. Som exempel kan väljas att ”vandra i ljuset” 
(1 Joh 1:5-7), att veta vad ”fruktan för Herren” är (2 Kor 5:11) och att ”det är inte 
människor vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra hjärtan” (1 Thess 2:4). 

 Tre områden som återkommer i hela Guds ord är också vårt förhållande till pengar och 
ägodelar (girighet eller själviskhet), sex (otukt eller äktenskapsbrott) och relationer (makt, 
strid, hat, förtal …). Det ligger i sakens natur att vissa av dessa saker kan vara mer 
uppenbara än andra, men som alltid är det så att vi får göra vår bedömning utifrån det vi 
vet – inte utifrån det vi inte vet. 

 Även Paulus tal om församlingsledare och diakoner behöver naturligtvis nämnas här (se 
ovan). Intressant i sammanhanget är också de instruktioner som ges när 
Jerusalemförsamlingen ska utse sina första diakoner: ”välj ut sju män bland er som har 
gott anseende och är fyllda av ande och vishet” (Apg 6:3). 

 

3. Gråzonsfrågor 

I dagens postmoderna samhälle (och kyrka) sägs det ibland att Bibeln går att tolka hur som helst. 
Utifrån den bibelsyn och tradition som Salt och EFS vilar på måste vi dock säga att det mesta 
som Bibeln har att säga är ganska klart uttryckt.1 Detta gäller både i fråga om frälsningen och 
huvuddragen i den kristna livsstilen. Enligt vår mening är exempelvis det grundläggande 
budskapet i följande föreskrifter relativt lätt att uppfatta: 

Buden Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha 
begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. 
Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. … Låt oss 
leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och 
orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket 
omsorg om det jordiska att begären väcks. (Rom 13:9-10, 13-14) 

Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går 
under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i 
den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den 
helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin 
nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er 
vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och 
sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. 
Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp 
där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Gör inte Guds heliga 
ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, 
vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda 
mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. (Ef 
4:22-32) 

Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från herren Jesus. Detta är Guds vilja: att ni skall bli 
heliga. Ni skall avhålla er från all otukt. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd 

                                                           
1
 För en kortfattad utläggning av den bibelsyn som vi i Salt vill försöka värna, se häftet Salts syftesparagraf – 

definitioner, utläggning och vision som finns för nedladdning på Salts webbplats. 
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och ära, inte utlämna den åt lidelser och begär som hedningarna, som inte känner Gud. 
Ingen får kränka och utnyttja sin broder i det som det här gäller. (1 Thess 4:2-5a) 

 

Samtidigt finns det förstås ett antal etiska frågor som kan sägas befinna sig i ”gråzonen”. Alltså 
områden som Bibeln inte uttalar sig direkt om, men som trots detta kan ha betydelse både för oss 
själva och för vårt vittnesbörd till andra. Som helt enkelt blir viktiga utifrån vår just nu aktuella 
kultur. Med en enkel modell skulle dessa frågor kunna placeras i mitten av följande skala:  

       

RÄTT  GRÅZON                 FEL 
 

Vissa gråzonsfrågor kan vi ofta strunta i. Andra frågor kan vara angelägna att tala om helt enkelt för att 
de är betydelsefulla i vår kultur i stort – eller kanske i den specifika subkultur som vi tillhör eller är 
verksamma i. I dagens Sverige, och kanske särskilt i den yngre generationen, kan exempelvis frågor som 
har med musik, konsumtion och internet vara väldigt brännande – detta trots att Bibeln inte ger oss 
några detaljföreskrifter angående dessa. Vårt sätt att förhålla oss till dessa saker har alltså betydelse för 
vår trovärdighet som ledare trots att de varken är tydligt uttalade i Skriften eller har en sådan dignitet att 
de kan beskrivas som ”frälsningsavgörande”.  

Några användbara frågor för att avgöra om vi behöver ta hänsyn till en gråzonsfråga här och nu tror vi 
kan vara följande: 

- Skadar detta mig? (jfr 1 Kor 6:12; Rom 14:23) 

- Skadar detta andra (kristna)? (jfr Rom 14:13, 21) 

- Skadar detta mitt vittnesbörd? (jfr Matt 5:16; 1 Pet 2:12) 

Vi kan också ha nytta av följande frågor: 

- Tjänar detta min nästa? (jfr Matt 25:40) 

- Speglar detta försoning och förlåtelse? (jfr 2 Kor 5:16-21) 

- Uttrycker detta rättfärdighet? (jfr Matt 5:6, 10, 20, 48) 

Genom dessa och liknande ”testfrågor” kan vi åtminstone hjälpligt kryssa oss fram genom den 
terräng som inte är helt kartlagd utifrån Guds ord.  

 

4. Utmaningar i EFS och Salt 

Vad vi hittills har skrivit är i första hand tänkt som en introduktion till frågan om ledartillsättning, 
och vilken roll den etiska dimensionen bör spela i samband med detta. Mycket mer finns att säga, 
och Bibeln själv är full av texter som har med dessa och angränsande frågor att göra. Samtidigt är 
det ingen hemlighet att det här kan vara ett svårt område för den kristna kyrkan att hantera. Själva 
bibeltolkningen är ju en sak – tillämpningen en annan. Mest brännande blir det när vi ska hantera 
det gap som så ofta uppstår mellan det bibliska idealet och våra mänskliga tillkortakommanden. 

Även som luthersk väckelserörelse har EFS (och därmed också Salt) haft ett på många sätt kluvet 
förhållande till dessa frågor. Historiskt har man tagit Bibelns tal om den kristna livsstilen på stort 
allvar, med den baksidan att man ibland har fått ett alltför ”fyrkantigt” förhållningssätt. 
Väckelsemiljön har blivit för trång, och de så kallade ”syndakatalogerna” har blivit viktigare än 
det som är den kristna trons kärna: nåden och förlåtelsen genom Jesus Kristus. 

När vi i EFS och Salt talar om den kristna livsstilen i allmänhet, och etiska principer för ledarskap 
i synnerhet, kan vi därför behöva ta hänsyn till detta. Vi behöver betona att de etiska frågorna 
inte ska uppfattas som allt-eller-inget-frågor (”om du inte tror/lever så här betraktar vi dig inte 
som en riktig kristen”), och att det viktiga inte främst är att vi har ”klarat av” det som är det 
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bibliska idealet utan i vilken riktning vi vill vandra. Detta samtidigt som vi som väckelserörelse 
behöver ta bibelordet på allvar, och inse att en viljeinriktning för att vara trovärdig måste sätta 
spår i det faktiska livet (jfr Jak 2:14-18). 

Med tanke på att många EFS-sammanhang har varit tysta i dessa frågor behöver vi också skapa 
forum för både undervisning och samtal om vad Bibeln har att säga om den kristna livsstilen. Det 
är ju omöjligt att på ett sunt sätt hålla dessa frågor levande utan att tala om dem även ifrån 
predikstolen. En viktig utmaning i detta är att sätta in de bibliska föreskrifterna i sitt större 
sammanhang. Vi ska inte bara förklara ”vad” Bibeln säger i en viss fråga, utan också ”varför”.  

 

5. Tillsättande av ledare 

Om vi med detta som utgångspunkt fäster strålkastarljuset på detta materials huvudfråga – 
tillsättandet av ledare – kan vi för det första konstatera att uttrycket ”ledare” kan stå för flera 
olika saker. I grunden skulle man faktiskt kunna säga att var och en är ledare som utövar ett 
inflytande på någon annan – vilket i praktiken innebär att alla människor går att beskriva som 
ledare! Vårt fokus här och nu behöver därför smalnas av till vad man kan kalla för ”utsedda 
ledare”. Alltså personer som aktivt har blivit tilldelade ett ledaruppdrag inom den kristna 
församlingen. 

Även med denna definition finns det dock ett stort antal variabler att ta hänsyn till. Olika 
uppgifter ställer exempelvis olika krav i fråga om erfarenhet, ålder, kunskap, mognad, personlig 
tro och insikt i den kristna trons innehåll. I vissa lägen kan det också behöva skiljas mellan ett 
uppdrag på lokal nivå och ett uppdrag på riks- eller distriktsnivå. Samt, naturligtvis, graden av 
ansvar. I vissa situationer kan det vara rätt att en person som inte ens har en kristen bekännelse 
får kliva in i någon form av (hjälp)ledaruppdrag. Andra gånger är det av största vikt att de som 
tilldelas ett uppdrag i kyrkan är både erfarna och kunniga i frågor som har med trons insida att 
göra. 

En enkel modell för vad vi kan behöva tänka på i samband med tillsättandet av ledare kan 
formuleras utifrån fem K-ord: 

 Karaktär 

Är detta en person som jag/vi har tillräckligt förtroende för? Som jag/vi tror att jag/vi kan lita på även 
i svåra eller pressande situationer? Är det en person som vill gå i riktning mot större Kristuslikhet? 

 Kompetens 
Har han/hon de gåvor och färdigheter som behövs för att utföra den aktuella uppgiften? 

 Kultur 
Synkar han/hon med den kultur som råder i vår församling/arbetsplats/organisation? Har han/hon en 
förståelse för vår historia, vår kallelse och värderingar? Har han/hon någon tidigare erfarenhet från vårt 
sammanhang? Bär han/hon på det ”DNA” som vi vill ska prägla vårt sammanhang framåt? 

 Kemi 
Är det en person som jag/vi vill arbeta tillsammans med? Eller är jag/vi fundersam på om det i längden 
kommer att kosta mig/oss för mycket i form av glädje och energi? 

 Kallelse 
Har han/hon en kallelse till vårt specifika sammanhang? 

Det tål att upprepas: Dessa frågor blir olika viktiga i olika sammanhang. Vi ska också vara 
uppmärksamma på att fördomar och subjektiva omdömen ibland kan spela oss ett spratt. 
Generellt gäller förstås även att ett ”större” ledaruppdrag innebär högre krav än ett ”mindre”. I 
slutändan måste vi ju också utgå från de personer som faktiskt står till förfogande. Men med detta 
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sagt ser vi ändå de fem K-orden som en enkel och användbar modell när vi ska rekrytera ledare 
eller medarbetare till vårt team. 

Ett annat sätt att formulera ungefär samma principer kan vara följande frågeställningar. Även här 
ligger fokus på den som ska rekrytera ledare till ett specifikt uppdrag: 

 Har jag/vi tillräckligt förtroende för denna person? 

I denna fråga är det alltid ett antal olika faktorer som vägs in, varav vissa är så självklara att vi knappt 
ens tänker på dem. (Jfr punkten ”Karaktär” ovan.) Det handlar om sådant som social förmåga, 
integritet, uthållighet och om ens liv i stort är att betrakta som efterföljansvärt. 

 Har personen ett förtroende i sammanhanget i stort? 
I den lutherska traditionen har vi här ofta talat om den ”dubbla kallelsen”, där både individens och 
gemenskapens bedömning av en människas kallelse har spelat in. Det är svårt att vara ledare i ett 
sammanhang som inte har förtroende för en! 

 Är det aktuella ledaruppdraget sådant att bekännelsen och livsstilen blir viktig?  
Även om vi ska akta oss för att gradera olika ledaruppdrag, kan det vara nödvändigt att göra vissa 
distinktioner. En huvudledare eller en person som ska ha någon form av talaruppdrag blir exempelvis 
mer synlig/framträdande än vissa andra ledare, vilket också gör att denna fråga blir extra angelägen. 

 Är det en person som vill växa i sitt lärjungaskap? 
Detta handlar alltså inte om huruvida man är ”färdig” eller inte. Däremot om det finns en vilja att gå i 
riktning mot större Kristuslikhet – på det etiska såväl som på andra områden. 

 Finns det andra omständigheter som gör att vissa specifika frågor blir viktiga? 
Om vi exempelvis ska undervisa om en viss fråga, eller om vi medvetet vill vända en trend på ett visst 
område, blir det förstås viktigare än annars att de som är ledare signalerar sitt stöd för detta. Det kan 
också vara svårt att till exempel sitta som gruppledare och leda ett samtal där man inte håller med om 
den undervisning som har förmedlats från predikstolen. 

 

I tillägg till detta tror vi att det finns vissa frågor som kan vara bra att ställa direkt till dem som 
tillfrågas om ett visst ledaruppdrag. Till exempel följande: 

 Känner du en glädje i att arbeta i ett sammanhang (förening/ungdomsgrupp/läger) med 
denna inriktning? 
Detta har i alla år varit en nyckelfråga på Salts riksläger. Den som inte känner en glädje över lägrets 
inriktning och vision så som detta uttrycks i PM eller motsvarande dokument kommer förstås att få svårt 
att bidra med en god ledarinsats. 

 Vill du försöka älska deltagarna? 
Antagligen den viktigaste frågan av dem alla! 

 Är du beredd att satsa tid på detta? 
Om man vill ha överlåtna ledare ska man inte locka med att ”detta är inte så stort, du behöver inte satsa 
så mycket tid”. Säg i stället att uppdraget är ”på riktigt” – och att du förväntar dig en god arbetsinsats! 

 Vill du försöka vara en förebild för deltagarna? 
Inte: Är du på alla punkter en förebild. Men: Vill du …? Och är du beredd att anstränga dig för att 
bli det? 

 Är du beredd att låta dig vägledas och förmanas, om övriga i ledarteamet ser ett behov av 
detta? 
En naturlig konsekvens av ovanstående. I en relation som inbegriper förtroende behöver det ju också 
finnas en vilja att ta ansvar. Självklart behöver det också finnas en frihet att komma med välgrundad 
kritik ”uppåt” i ledarstrukturen. Det bör också finnas en strategi för att hantera både egna och andras 
tillkortakommanden i teamet. 
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6. Att hantera människors brustenhet 

Bibelns tal om ett liv efter Guds vilja kommer alltid att vara utmanande. Ingen av oss är perfekt, 
och vi kommer inte att bli det på den här sidan graven. Trots detta talar Jesus och apostlarna om 
att vi som lärjungar i allmänhet och ledare i synnerhet har fått en kallelse att låta Jesus och hans 
sinnelag påverka vårt sätt att tänka, tala, handla och prioritera. 

I en tid där många saknar undervisning om de saker som vi tar upp i detta material behöver vi 
naturligtvis vara varsamma i vårt sätt att uttrycka oss. Framför allt behöver vi sätta in de etiska 
frågorna i ett större sammanhang, så att alla kan förstå varför Bibeln ger oss de föreskrifter som 
den gör. 

Med tanke på hur samhället i stort ser ut får vi också förvänta oss att många kristna har en 
historia som inbegriper sådana synder som vi egentligen inte skulle önska hos en kristen ledare. 
Här krävs både nykter realism och mycket nåd! Samtidigt tror vi inte att detta ska hindra oss från 
att ta upp de saker som berörs i detta material – även om det i vissa situationer riskerar att väcka 
skuldkänslorna till liv. Vår grundhållning får i stället vara den som aposteln Paulus ger uttryck för 
när han skriver: ”jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger 
framför mig” (Fil 3:13). Ingen av oss behöver vara fånge i våra tidigare misslyckanden!  

En tydlig undervisning om vad Bibeln säger om den kristna livsstilen behöver alltid vandra hand i 
hand med ett erbjudande om upprättelse. Jesu ord till äktenskapsbryterskan är ett exempel på 
detta när han säger: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer” (Joh 8:11). Både för 
ledare och andra behöver det finnas en väg tillbaka för den som har fallit, även om det ibland kan 
vara nödvändigt att ta time out från sina befintliga uppgifter. Det var ju så som Herren själv 
själavårdade personer som Mose, David och Petrus. Självklart är det också så att det faktum att 
man i vissa lägen inte kommer i fråga för ett specifikt ledaruppdrag inte betyder att man inte får 
vara med i den kristna gemenskapen i stort. Alla som tror på Jesus som sin Herre och Frälsare 
har fått ”rätten att bli Guds barn” (Joh 1:12). 

När dessa sanningar får vandra hand i hand tror vi att vi på ett sunt sätt håller ihop de båda 
polerna lag och evangelium, lydnad och nåd. Precis som Jesus själv gör – han som ”var fylld av 
nåd och sanning” (Joh 1:14). 

 

Detta dokument har tagits fram av Salts teologiska råd på uppdrag av Salts styrelse.  
Det antogs av styrelsen som samtalsmaterial i Salt 130915.  

Det har även bearbetats av EFS ledningsgrupp och distriktskonsulenter,  
samt av generalsekreterarna (eller motsvarande) i Salts nordiska systerorganisationer. 

 

 

För fortsatt läsning 

När ingen ser dig – vem är du då? av Bill Hybels (Libris 1997). 
Pengar, Sex och makt i ett kristet perspektiv av Richard Foster (Libris, andra upplagan 2004). 

Vägvisare. En bok om kristet ledarskap av Magnus Malm (EFS-förlaget 1990). 


