LEDARSKAP
Idag behövs ledarskap. Människor som är beredda att offra sin egen bekvämlighet för att
visa vägen till framtiden. Ledarskap har blivit något fult i vår kultur. En vanföreställning att
gruppen kan vara ledarskap. Slutar med att en högröstad och dominant person tar över.
Därför måste du ta ditt ansvar.
2 Mos. 3:1–10
Möte med Gud – en buske som brinner
Kallelse – uppdrag att föra folket ut ur Egypten.
Invändningarna
1. Vers 11. Vem är jag? Svar: Jag ska vara med dig.
2. Vilken Gud har sänt mig? Svar: Jag är den jag är (Lever inte av yttre källor eller
människors förmåga att föreställa sig). Fädernas Gud. V. 13 (Apg. 7: 43 Verkar som det
fanns en tydlig synkretism redan innan uttåget)

3. Men om de inte lyssnar? (4:1) Svar: Tecken och under.
4. Jag har en trög tunga. (4:10) Svar: Vem har gett människan munnen?
5. Sänd någon annan!(4:13) Svar: Använd brorsan Aron
Redskapen
Staven. (Ormen, röda havet, vatten ur klippan.) Aron. Handlingar.
Motståndet
3:19 Egyptens kung kommer sätta sig på tvären. Gudomligt ledarskap kan innebära motstånd
och svårigheter. Viktigt att fortsätta.
Ledarskap- att göra något möjligt för andra.
Känslan av otillräcklighet
Andra behöver ditt ledarskap. Även om det verkar simpelt.
Jesus kom ner till oss
Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Fil. 2:6
Korsets ledarskap.
- Han tvingar ingen. Håller sig med de fattiga och låga.
- Dör ensam på ett kors. Idag miljarder troende.
- Vill du ha position och status? Eller vill du leda?
Många kvinnor o män men synlig makt o position men de gör inget av värde.
Plakatpolitik. Uttrycker önskan om hur det borde vara men tar inga beslut och
öppnar inga dörrar för förändring.

Lidandet o härligheten. Korset först kronan sedan. Ta smärtan – segern kommer sedan. Se
atleter. Offrar mycket. Står överst på pallen.
Gud kallar idag in i ett ledarskap.
Moses fick ta många törnar och utstå kritik. Men fick också se resultat tack vare gudomlig
sanktionering.
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Till samtal: 1. Varför är många i kyrkan idag så rädda för att bli ledare?
2. Går det att få en annan attityd till uppdrag som ledare? 3. Vad kan du göra?

