
Lederskab bibelsk belyst

Hyrde:
GUD bruger billedet af sig selv som hyrden, der vogter sine 
får (Guds folk) fx Sl 23 og Jer 31,10. Samtidig sætter han 
mennesker som hyrder - desværre ofte med sørgelige 
resultater Jer 23,1-6. 

Men når spiren fremstår af Davids slægt (Jesus), skal der 
ske noget ganske nyt.

Jesus bekender sig også klart og tydeligt som den gode 
hyrde (Joh 10,11-16) - og indsætter Peter som en 
menneskelig hyrde (Joh 21,15-19). 

Da Jesus tager tilbage til sin far, giver han gennem sine 
nådegaver til stadighed menigheden hyrder (Ef 4,7-16). 

Ligesom i GTs hyrde-billede må det gælder for alle 
menighedens hyrder at de skal:
- lede fårene til den gode åndelige føde; 
- beskytte mod farer; 
- tage sig af de syge;
- opsøge de vildfarne.

Præst:
1 Pet 2,9 (og fx Åb 5,10) beskriver, at alle kristne egentlig er 
præster: alle har nu den position, at vi kan træde helt ind i 
Guds nærhed og fx bede. 

NT beskriver intet om, at der var præster i den første 
menigheder (ud over at Paulus kan bruge det (Rom 15,16) 
om at forkynde evangeliet - altså ikke om at være præst I 
betydningen “leder for menigheden”). 

De første ledere for menighederne var ældsteråd (ApG 
14,21f), altså et team af personer, opkaldt efter den 
daværende ledelse af en synagoge-menighed. 

Vores ord “præst” kommer fra det græske ord for ældste 
(”presbyteros”) - og IKKE de præster, der tales om i GT!
Vores “præst” skal vi snarere finde i “Tilsynsmand” (fx 1 Tim 
3,2), der dog ikke kaldes “hyrder”, hvad “ældste” gør et sted 
(1 Pet 5,1-2).

Vi må konkludere, at de faste billeder vi i dag har af “præst” 
og “biskop” stammer fra en lang kirkehistorisk udvikling og 
ikke umiddelbart kan aflæses af NT.

Derfor er der efter min mening (en længere udredning 
kan læses i mine bøger om nådegaverne) IKKE basis for 
at sige, at hyrde-gaven og hyrde-tjenesten kun hører 
vores præsteembede til - mange andre end lige 
præsterne kan have denne gave/tjeneste.
Det eneste “sikre” fra NT er, at menighedens ledelse var 
et flertal, ikke én person. 



Peter, 
som Jesus havde beskrevet besad den slags tro, der kunne 
bygges kirke på, (Matt 16,13ff) blev indsat af Jesus til at 
være hyrde (Joh 21,15ff). 

Den vigtigste kvalifikation til dette “job” var at elske Jesus! 

Magnus Malm har arbejdet videre med dette og formuleret: 

Jesus stiller det spørgsmål, som i forbindelse med kristent 
lederskab er det absolut vigtigste: ”Elsker du mig?” 

Ud af kærligheden til Gud springer alt andet: bekendelse, 
etik, livsstil, relationer, økonomi, arbejde, mission, politik, 
kreativitet osv.

Kærligheden til Gud (og dermed troen på, at Gud elsker mig) 
er altid bærende for en kristen - der kan aldrig drives kristent 
arbejde ud fra det syn på Gud, at han er en krævende 
urimelig tyran (Matt 25,14-30). 

Tværtimod: Gud betror os dele af sin formue - alt sammen 
efter hvad han ved hver enkelt af os kan magte - og med det 
vil vi altid kunne være med til at Guds rigdom vokser!

I dagens kirke-Danmark kan vi som gode 
lutheranere vide, at ordningerne er menneskeskabte og kan 
variere. 

Det faste er, at enhver menighed skal ledes af en gruppe, 
hvis indstilling er at være medarbejdere på hinandens 
glæde, ikke være "herre" over nogen (2 Kor 1,24). 

Denne gruppe må fungere som "hoved" for 
lokalmenigheden, ligesom kristus er hoved for den 
verdensomspændende menighed (1 Kor 12,27).

Vi må ligeledes spørge os selv i det brogede kirkelige 
landskab:

Hvem er i dag sande hyrder? 
Hvem er vores hyrder?
Hvor er vores eventuelle hyrdeansvar?
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Lederen og fællesskabet i 
samfundet

Glæde og suk
Hebr 13,7-17: Ledere er afgørende vigtige for 
menigheden, og samspillet mellem de to skal 
være så godt som muligt - for det er til gavn 
for begge "parter". 

Dette afhængighedsforhold ses også af 
billedet med menigheden som et legeme, 
1 Kor 12,26.

Under "suk" hører de menigheder og del-
menigheder, hvor ledelsen stort set udfører 
alt arbejdet, så der ikke bliver kraft til at lede.

Hebr 13 taler om at "adlyde". Det kan være
en klar nødvendighed - selv om vi vel
alle hellere ser billedet af glade
mennesker, der sammen gør hinanden 
glade :-). 
Hvis ikke MAGT og ANSVAR er lige 
store, er opgaven nærmest umulig.

Dem og os
Samtidig bør vi modarbejde tendensen
til at få en opdeling i "Dem" og "Os". 
Vi er alle sammen ét i Kristus og vi
arbejder alle på samme sag og med
det fælles mål, at menigheden trives bedst 
muligt. "Magtkampe", "Redetisseri" osv er er 
bestemt ikke Guds vilje!

Forbindelsestrådene til de 
andre
gennem kontaktpersoner
- gennem referater mm
- gennem direkte kontakt

Kommunikation
Invitere til samspil
Meddele dem beslutninger
Spørge dem om noget
Bede dem om noget

Den ””besværlige”” virkelighed: 
Man skal tit tale med én ad gangen, - og nok 
flere gange …  …  … 
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DE TI UUNDVÆRLIGE FOR GOD LEDELSE AF FRIVILLIGE 

De ti uundværlige               
   

1. UDØV LEDELSE

2. RESPEKTER 
    FRIVILLIGHEDEN

3. VÆRDSÆT DE 
    FRIVILLIGE

4. VIS DE FRIVILLIGE 
    TILLID

5. SKAB RAMMER 
    FOR MOTIVERING

6. ANSVARLIGGØR VIA 
   MEDANSVAR OG 
   INVOLVERING

7. AFSTEMT 
    FORVENTNINGERNE

8. SÆT TYDELIGE MÅL 
    OG RAMMER

9. DYRK FÆLLESSKABET 
    I FRIVILLIGGRUPPEN

10. UDVIS PROFESSIONEL 
      LEDELSE 

Graden af 
udførelse

Det vil jeg gøreBetydningen for
mit lederskab
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