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Ledarskap i ELU
Genom hela Bibeln ser vi att Gud kallar och utrustar ledare för olika uppdrag. Det gör han fortfarande,
för små och stora uppgifter i olika sammanhang, av olika sort och funktion. Till varje människa ger Gud
gåvor att använda i tjänst för andra. Det gäller också dig. Därför får vi frimodigt be och använda det var
och en fått till församlingens och den kristna gemenskapens uppbyggande. På så sätt blir Gud ärad och
Hans rike får breda ut sig över världen.
ELU har som sin uppgift och önskan att få föra människor till Jesus och att forma dem till levande,
uthålliga lärjungar som i sin tur kan hjälpa andra närmre Gud. Det är syftet med allt vi gör, från
ungdomsgrupper och läger, till podcasts och kurser. För att allt detta skall fungera behövs det många
ledare. Därför är ledarskap och uppgiften att forma och utbilda ledare något som vi brinner för.
Att vara ledare är att vara en förebild och någon som andra lutar sig mot. Det innebär både ansvar och
krav. Samtidigt väljer Gud genom frälsningshistorien ofta människor som misslyckas. Den huvudsakliga
anledningen är, säger Gud (Ef 2:8-9; 2 Kor 4:7) att den som är ledare inte skall berömma oss av oss
själva, utan av vem Gud är och vad Gud gör. Vår frälsning är av nåd, på Guds initiativ (Ef 2:8). Det är
alltså alltid ledarens utgångspunkt: att tjäna andra för att Gud ska bli ärad, och han arbetar i och genom
den som är ledare.
I Bibeln finns ett mått av etiskt och socialt ansvar hos ledaren, vilket gör att vi i ELU tror att det spelar
roll exempelvis hur en ledare lever, talar och uppför sig (1 Tess 4:7; 2 Pet 1:5-9). Att vara ledare är i
grunden ett förtroendeuppdrag som ledaren får av Gud och människor, inte en rättighet som alla har.
Därför är heller inte alla uppgiften till för alla människor. Förtroendet en ledare får bland människor
byggs (bland annat) genom just ledarens liv och leverne. Bibeln är tydlig med att Guds folk är kallade till
ett nytt sätt att leva (Ef 2:1-10; Fil 2:3-5) . Det gäller alla kristna, men ännu mer oss som är ledare.
Att sikta mot Jesus, att vilja och aktivt försöka leva i Guds vilja är tillräckligt för dig som är kristen. Gud
säger själv att han då kommer forma och arbeta med dig så att du blir mer lik Honom och bär god frukt,
sådan frukt som består (Ps 1:1-3, 1 Tess 3:12-13; Joh 15:16; Tit 2:11-14) . Samtidigt gör olika ledaruppdrag
att ledarens liv och levnadssätt i högre grad granskas eller visas. Som ledare påverkar man oundvikligen
dem men leder. Det innebär att den som är ledare behöver arbeta än mer med hur han eller hon beter
sig, både offentligt och när ingen annan ser (1 Tim 4:16). Ledare behöver vara trogna i det lilla, så att
man också kan vara trogen i det stora.
Att vara ledare i ELU innebär att ha en hållning och teologi som är i enlighet med klassisk luthersk
kristen tro, Kyrkans lära och framför allt Bibelns undervisning. Det är också grundläggande att man
tillhör en gudstjänstfirande gemenskap.
Som ledare är vår primära kallelse att följa Jesus, och först därefter följer kallelsen att föra andra till
Honom. Det får ledaren vila i samtidigt som han eller hon frimodigt får arbeta som ledare i Guds rike.
Vill du läsa mer om hur ELU tänker kring ledarskap och/eller få tips kring hur du som kallar andra ledare
kan tänka finns den fördjupade delen av ELUs Ledarskapssyn att läsa på hemsidan

