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Sagt om Att följa Jesus på våra arbetsplatser 
 

Den hjälpte mig inte bara till att bättre förstå min identitet i Kristus i en sekulariserad 

värld, den gav mig också ett sunt perspektiv till att förklara – och proklamera, som Scott 

uttrycker det – lovprisningar till Gud i vardagen.  

Lawrence Tong, OM:s internationelle ledare 

 

Man brukar säga att “En bild säger mer än tusen ord”. Den här boken målar en bild 

som kommer ge styrka till din självbild till att betjäna med mål och mening i ditt 

eget liv, genom att du blir till välsignelse på din arbetsplats. 

Jan Sturesson, ordförande för International Christian Chamber of Commerce 

 

Den kristna kyrkan har inte alltid sett som angeläget att hjälpa sina medlemmar att 

förstå vardagsarbetet som en viktig del av sitt kristna liv. Gud har blivit för religiös 

i vår kristendomstolkning. Men som hela världens Skapare har Gud ett fortsatt 

intresse för världen och det bör vi dela med Honom. Studera noga de intressanta 

och kloka orden från Dr Scott Breslin, som visar att följden av vår ställning som 

kristna präster är ett djupt vardagsengagemang.  

Per-Axel Sverker, teol dr, bibellärare 

 

Scott skriver begripligt och inbjudande om det “allmänna prästadömet”, och det 

känns som han fått vittring på något stort som kan motverka decennier 

av sekularisering. De praktiska exemplen på vad en kristen kan betyda på sin 

arbetsplats ger mig hopp för Sverige där det offentliga rummet blivit påfallande 

Jesus-tomt.  

Anders Blåberg, Generalsekreterare Svenska Bibelsällskapet  

 

 

Scott har skrivit ett praktiskt arbetsredskap för den som vill fördjupa sig i det 

allmänna prästadömets betydelse för vardagslivet på arbetsplatsen. Enkelt och 

konkret kopplar han Bibelordet till vårt uppdrag att leva ett kristet liv och vara 

”präst” på jobbet. Därför är detta en användbar skrift både för enskild läsning, men 

kanske ännu mer för grupper som vill stärka sitt vittnesbörd i vardagslivet. 

Erik Johansson, missionssekreterare, EFS, Uppsala 
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Förord 
Mitt allra första jobb fick jag som bilmekaniker på Volvo i Tranås, norra Småland. 

Uppstigning tidig morgon, blå overall och långa arbetsdagar tillsammans med ett 

20-tal mekaniker i olika åldrar. Jag trivdes redan från början. Det fanns massor att 

lära och utvecklas i inom yrket. Arbetsgemenskapen var helt ok men utmanande 

på samma gång. Efter hand började en fråga växa sig allt starkare inom mig. Vad 

har egentligen min kristna tro med arbetsplatsen att göra? Är arbetet mer än en 

transportsträcka till nästa helg och vad är min uppgift här i förhållande till Gud och 

mina arbetskamrater på verkstadsgolvet? Vad jag önskar att jag hade haft tillgång 

till det här häftet som du nu håller i din hand! 

 

Författaren Scott Breslin har själv levt med frågan under många års 

yrkesverksamhet. Han går rakt på sak och visar med hjälp av bibelordet att vårt 

arbete är ett av livets mest centrala områden där vi är kallade att leva ut vårt liv 

med Jesus. Han tar med oss på en resa genom den bibliska berättelsen och visar 

hur alla efterföljare till Jesus bär på en identitet med uppdraget att både ära Gud 

och representera Honom inför andra människor var vi än befinner oss, inte minst 

på vår arbetsplats.  

 

För dem av oss som tidigare har sett arbetet som en transportsträcka till nästa helg 

eller ständigt tenderar att uppslukas av arbetsuppgifterna för dagen ändras 

perspektiven helt. Dörren slår upp på vid gavel och vi får stiga ut i arbetslivet som 

Guds präst och ambassadör! På samma sätt som Jesus sände ut lärjungarna sänder 

han nu oss ut i arbetslivet. Som representanter för Guds rike följer auktoritet och 

ansvar med stora möjligheter att samverka med den Gud som utrustat dig med 

gåvor, förmågor och en unik personlighet.  

 

Som efterföljare till Jesus finns det alltså inget ”världsligt” jobb eller mera ”heliga” 

jobb. Däremot finns det ett världsligt förhållningsätt i förhållande till arbetet och 

det är precis det som budskapet och processen genom det här häftet vill leda oss 

ut ur. Allra mest meningsfullt blir det om du studerar häftets sex praktiska områden 

under en period tillsammans med andra i en mindre grupp. Varje avsnitt mynnar 

ut i flera frågor för reflektion och samtal. Det är i sammanhang som dessa vi formas 

på ett särskilt sätt och kan utrustas som Jesu efterföljare för ett av livets mest 

centrala områden – vårt arbete! 

 

Jönköping den 3 mars 2016 

Martin Ström 

f.d. missionsledare på OM i Sverige 
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Kapitel 1 

Introduktion 
 

Hos var och en som är kristen finns ett prästerligt DNA, format av Gud till att 

vara en framträdande del av ens identitet. Ändå riskerar denna identitet att bli 

en falnande glöd, obetydlig och utan större inflytande, om den inte blåses till 

liv. Denna studiehandledning har utformats för att underlätta den process 

vilken går ut på att göra vår prästerliga identitet mer framträdande i våra liv, i 

synnerhet i våra arbetsliv. Efter närmare fyrtio års arbete i Nordamerika, Europa, 

Asien och Mellanöstern har vikten av att ha en inre identitet, som är 

konsekvent, hållbar och biblisk, blivit allt starkare för mig. 

 

I de följande kapitlen skapar jag en definition för vad det 

innebär att vara ett prästerligt folk och föreslår hur vi praktiskt 

kan leva från vår prästerliga identitet i våra liv, framförallt på 

arbetsplatsen. Den bibliska innebörden av vår prästerliga 

karaktär kommer kanske överraska dig. Kanske blir du lättad 

när du får veta att det inte handlar om att ha konstiga kläder 

på sig, tända rökelse eller vistas i kyrkobyggnader. För att 

upptäcka vad den verkliga innebörden av prästerlig karaktär 

är, måste vi ta en närmare titt i Bibeln. Många århundraden 

innan Martin Luther och andra reformationsledare började 

förkunna de grundtankar som vi idag känner till som ett rike 

av präster eller det allmänna prästerskapet (2 Mos 19:5–6), 

hade Petrus (1 Petr 2:5–9) och Johannes (Upp 5:10; 20:6) redan 

undervisat om det.  

 

Dessa grundtankar är dock inte något som finns enbart inom protestantismen. 

Den romersk katolska kyrkan1 och andra kristna traditioner lämnar utrymme 

för detta. Men av någon anledning har föreställningen om ett prästadöme för 

alla troende förblivit någonting abstrakt i stället för att utgöra en integrerad 

dimension av vår egen identitet. De flesta av oss tänker sällan på oss själva 

som om vi hade ett prästerligt uppdrag i hemmet, samhället eller på våra 

arbetsplatser. Detta är någonting som måste förändras, eftersom vår identitet 

styr våra attityder och hur vi uppträder. En ännu viktigare anledning till 

förändring är att Gud hade ett viktigt och särskilt syfte när han en gång utsåg 

sitt folk till präster. 

 

 
1 Exempelvis diskuteras denna fråga i Andra Vatikankonciliets ”Om lekmännens ansvar i kyrkan”. Se också 

paragraf 1546 i Katolska kyrkans katekes (1994). 



11 

 

Att ta till sig en prästerlig identitet är ingenting som sker hur som helst. Det 

kräver att vi navigerar bort från gamla missuppfattningar om vad som menas 

med att vara präst och i stället försöker se på hur detta framställs i Bibeln. Det 

innebär också att kunna ta till sig en identitet som inte alltid förstås rätt av 

andra kristna syskon. Men om vi lyckas göra denna resa kommer vi att hamna 

i ett mycket bättre läge, där vi lättare kan representera Jesus i våra familjer, i 

samhället och bland våra arbetskamrater. Att anamma en prästerlig självbild 

borde på ett radikalt sett förvandla dig.  

 

I de följande kapitlen vill jag visa att i den bibliska föreställningen av ordet 

präst finns tanken om att vara utsedd eller utsänd för att representera 

någon/något, och med det följer både auktoritet och ansvar. Precis som ett 

mynt har två sidor, representerar en präst Gud inför folket men representerar 

samtidigt folket inför Gud. Det allmänna prästadömet är ett slags ombud som 

anförtros alla som följer Jesus. Medan endast några är utsedda till att vara 

apostlar, är alla kristna utsedda att representera den gudagivna prästerliga 

identitet som följer den som tror. 

 

Bibeln nämner en handfull identiteter eller funktioner som Gud tilldelar alla 

Jesu efterföljare. Dessa omfattar att vara: Guds barn, att vara helig, tjänare, 

lärjunge, vän, ambassadör och präst. Det är intressant att lägga märke till att 

dessa identiteter väldigt sällan ges utrymmet att uttryckligen beskrivas eller 

definieras i skriften. Det behövs med andra ord bibelstudium, forskning, 

reflektion och diskussion för att få en bred förståelse. Annars kommer vår syn 

på dessa identiteter att styras av våra olika kulturella och sociala sammanhang 

i stället för att bli formade och inspirerade av Bibeln. 

 

I de följande kapitlen kommer vi se hur skriften kan hjälpa oss att tydliggöra 

vilka aspekter av att följa Jesus som är särskilt prästerliga och hur dessa 

arbetsuppgifter kan utföras på arbetsplatsen. Vi kommer att diskutera hur vår 

prästerliga natur inte är beroende av yrke, andliga gåvor, personlighet, etnicitet, 

kön eller utbildning. Däremot kan detta bidra till hur vår prästerliga identitet 

uttrycks. 

 

Jag menar att arbetsplatsen är en av de mest grundläggande platser dit Gud 

kallar den kristne att uppfylla missionsbefallningen (Matt 28:19–20). Med andra 

ord kommer vår arbetsplats att vara vår församling, och våra arbetskamrater 

de främsta församlingsmedlemmarna. Kort och gott – arbetsplatsen är det 

”missionsfält” dit Gud kallar de flesta av oss att verka. 

 



12 

 

Som sådant är alltså prästadömet tänkt att vara en integrerad del av vår egen 

identitet och en mycket mer grundläggande faktor än vad vår etniska, 

medborgerliga eller yrkesmässiga identitet är. Även om våra olika identiteter är 

viktiga, står den prästerliga identiteten i en särställning vad gäller mission. Det 

är som om den prästerliga identiteten väver samman de övriga gudagivna 

identiteterna av att vara: barn, helig, tjänare och ambassadör. 

 

Hur du använder denna studiehandledning 

Denna studiehandledning kommer att ge mer om den läses tillsammans med 

andra i mindre grupper. Utifrån egen erfarenhet vet jag att det är viktigt att 

vara del av en mindre gemenskap som kan hjälpa till att utveckla och hålla en 

prästerlig identitet levande. Om du inte redan är del av en sådan gemenskap, 

sök dig gärna till sammanhang där det finns ett ömsesidigt intresse för detta. 

Eller som min gamla mor brukade säga: ”Ingenting som kan göras bra, är värt 

att göras på egen hand”. 

 

Över ett dussin av smågrupper har testat olika sätt att arbeta utifrån det här 

häftet. Här är några av deras idéer och förslag. 

 

• Eftersom det är tio kapitel (introduktionen inräknad) passar det att gå 

igenom ett kapitel per grupptillfälle. 

• Vissa rekommenderade högläsning av kapitlet i fråga under 

grupptillfället. Det tar ca 5-10 min att läsa ett kapitel högt. 

• Vissa rekommenderade att varje medlem läser igenom hela häftet 

minst en gång innan man som grupp arbetar igenom häftet kapitel för 

kapitel. 

• Vissa rekommenderade att varje medlem läser igenom kapitlet i fråga 

hemma innan grupptillfället, så att mer tid kan läggas på att kolla upp 

bibelreferenserna och diskutera frågorna. 

• De flesta av gruppledarna gjorde ytterligare diskussionsfrågor. 
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Några frågor att fundera på: 

 

1. Följande verser kommer att återkomma men slå upp dem nu och 

fundera över vad de betyder. 2 Mos 19:5-6, 1 Petr 2:5-9, Upp 5:10, 20:6 

 

2. Vad tänker du på när du hör ordet präst? Får du positiva eller negativa 

bilder? Utveckla. 

 

3. Hur kan detta studie hjälpa till att minska eventuella fördomar, negativa 

bilder eller mentala hinder i att se dig själv som präst? 

 

4. Vad försöker byggnadsarbetarens, kockens och sjuksköterskans 

spegelbilder (se framsidan) förmedla? 

 

5. Hur vill ni som grupp arbeta med häftet?  
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Kapitel 2 

Det allmänna prästadömet 
 

I Gamla testamentet åtskildes leviterna till att tjäna som präster för Israels folk. 

Det förbises dock rätt ofta att alla i Israel (alltså inte enbart leviterna) var 

ämnade att vara präster. Fundera på vad Gud säger till Israels folk genom 

Moses i 2 Mos 19:5-6 (min kursivering): 

 

Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min 

dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. 

Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta 

är vad du skall tala till Israels barn. 

 

Här kan vi tydligt se att grundtanken om ett allmänt prästadöme kan spåras 

tillbaka ända till Mose och uttåget ur Egypten. Det är alltså inte bara hos Martin 

Luther och andra av reformationens ledare som detta finns. Hela nationen Israel 

skulle fungera som ett rike av präster. I själva verket var det inte förrän i 2 Mos 

28 (nio kapitel senare) som det levitiska prästerskapet fastställdes. Det verkar 

alltså som om medlemmar i det levitiska prästerskapet agerade präster åt 

prästerna så att säga. Vi kan alltså i Gamla testamentet se två rörelser eller 

prästerliga reglementen som var planerade av Gud: det första är det 

prästerskap dit alla troende räknas och det andra leviternas. Men i och med 

Jesu död och uppståndelse, kan vi i Hebr kapitel 7-10 se att den tillfälliga eran 

av det levitiska prästerskapet kommit till sitt slut medan det allmänna 

prästerskapet för alla troende fortsätter med Jesus som överstepräst. 

 

 

 

I Nya testamentet refereras det också till allt Guds folk som ett prästerskap. 

Exempelvis i 1 Petr 2:5 och 2:9, som är adresserat till Jesu efterföljare, både 

judar och icke-judar, säger Petrus: 
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… och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt 

hus, ett heligt prästerskap … 

 

… men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett 

heligt folk, ett Guds eget folk … 

 

 

Läran om prästerskapet hos alla dem som tror går alltså vidare från det gamla 

förbundet till det nya förbundet. Till skillnad från det gamla förbundet är det 

inte längre två olika rörelser eller prästerliga reglementen utan snarare olika 

gåvor och roller inom ett och samma. Kanske är det så att en funktionell 

motsvarighet av Gamla testamentets dubbla prästadöme återspeglas i Nya 

testamentet, närmare bestämt i Ef 4:11–13. Här kan man se att apostlar, 

profeter, evangelister, pastorer och lärare också hade givits uppdraget att 

”utrusta de heliga till att utföra sin tjänst”. När allt kommer omkring bidrog 

delvis de levitiska prästerna också att förbereda Guds folk (israeliterna) att 

komma i tjänst. Men att ge apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare 

en högre prästställning än vad som redan tilldelats dem som medlemmar i 

Guds familj är att dra det lite långt (och teologiskt onödigt). 

 

Oavsett vad vår kristna tradition säger, är skillnaden mellan lekmän och präster 

inte särskilt betydelsefull här. Vad som är relevant är att även om den kristna 

traditionen du tillhör gör tydlig skillnad på lekmän och präster så har de av oss 

som räknas till lekmän fortfarande en prästerlig identitet; även om det inte är 

en formell tjänst inom den gren av kristenheten som du tillhör. ”Lekmännen” 

är den del av kyrkan som både har karaktären och tjänsten av en präst men 

också ett annat yrke för att tjäna sitt uppehälle.  

 

Kärnan i identiteten som präst 

Vi delar alla en gudagiven prästerlig identitet. Så samtidigt som vårt personliga 

kall, våra andliga gåvor, kön, yrke, personlighet, erfarenhet osv. gör oss unika i 

förhållande till varandra, så delar vi ett gemensamt prästerligt DNA.  

 

Vårt allmänna prästadöme är viktigt för Gud, och därför bör det också vara 

viktigt för oss. Nedan visas ett sätt att se på det: längst in i kärnan har vi vår 

prästerliga gudagivna identitet. Detta är något som alla kristna har gemensamt. 

Men Gud har SKAPAT2 oss alla olika och vi har olika andliga gåvor, förmågor, 

 
2 På engelska S.H.A.P.E.  Se Rick Warrens bok Leva med mål och mening: vad i hela världen gör 

jag här? 2012, (eng. utgåva 1997) 
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personligheter och erfarenheter osv, vilket gör oss annorlunda och unika i 

förhållande till varandra. 

 

Det faktum att vi alla är lika men också olika varandra är en gynnsam 

kombination som gagnar gemenskapen. Likheter hjälper oss att arbeta mot ett 

gemensamt syfte, medan olikheter hjälper oss att bli beroende av varandra. 

Den prästerliga naturen är kärnan i vår identitet. Hur Gud har SKAPAT och 

format oss resulterar i hur vår prästerliga natur kommer till uttryck, precis som 

tjockleken på en boll och på hur lagren i bollens hölje är ordnade resulterar i 

hur den studsar. Naturligtvis är det så att vår identitet är komplexare än så, 

men jämförelsen visar ändå hur den prästerliga naturen utgör kärnan i 

identiteten. Den speglar också varför vår prästerliga identitet kan uttryckas på 

så många olika sätt eftersom Gud har SKAPAT oss olika och satt oss i olika 

sammanhang.  

 

Med Gal 3:28 i åtanke ser vi att ras, kön och social ställning inte är kriterier för 

det prästerskap som beskrivs i 2 Mos 19:6 och i 1 Petr 2:9. Frid med Gud verkar 

vara det främsta kriteriet här. Därför spelar det som sagt ingen roll om vi är 

lekman eller präst, man eller kvinna, slav eller fri, jude eller grek, ung eller 

gammal, katolik eller protestant – eftersom alla som följer Jesus har en 

gudagiven identitet att vara präst.  

 

Prästerlig 
natur 

Själ och hjärta  

   

Kunskap och 

erfarenhet 
 

Andliga gåvor 
 

Personlighet 

 

Anlag och förmåga 

 

Tankar och 

värderingar 

 

 

Du 
själv 
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Ett evigt prästerskap 

Enligt Hebr 7 blev Jesus Guds fullkomliga offer för mänskligheten. Det levitiska 

prästerskapet och dess funktion i templet upphörde i och med det. Efter 

förstörelsen av templet år 70 e Kr upphörde denna funktion även inom 

judendomen. Men missionsbefallningen och de kristnas prästerliga identitet 

levde kvar med ännu större tydlighet. Hebr 7 och 8 visar att Jesus är vår 

överstepräst men inte en överstepräst enligt levitisk ordning, istället är de som 

följer Jesus präster under honom enligt den uråldriga ordningen efter 

Melkisedek (Hebr 7:10-17). Vi kommer att gå in på mer om Melkisedek senare. 

Poängen jag vill göra här är att Melkisedeks prästadöme fanns innan både det 

levitiska prästadömet och Israel. Medan det levitiska prästerskapet var avsett 

att vara av tillfällig karaktär, anses Melkisedeks ha utformats för att vara för 

evigt.3 Dessutom hävdas i Upp 5:10 och 20:6 att vår roll som präster inte 

upphör i och med döden utan är något vi bär med oss i livet efter detta och 

evigheten. Detta är ännu ett belägg för att den prästerliga karaktären är kärnan 

i vår identitet. 

 

Lite längre fram kommer jag att motivera hur det prästerliga uppdraget ska 

förstås och närmare utforska vad som är typiskt för prästadömets identitet. 

Men innan dess, låt oss ta en snabb titt på den viktiga roll som arbetsplatsen 

har när det gäller det prästerliga uppdraget. 

 

Varför just arbetsplatsen? 

När jag tittar närmare på de sysslor som mina vänner, grannar och 

arbetskamrater utför under en vecka, konstaterar jag snabbt att de tillbringar 

mellan 45 och 70 timmar (av 168 möjliga) med just arbete: förutom att de 

arbetar, reser de till arbetet eller förbereder sig för arbetet. De flesta av oss 

tillbringar mer än hälften av vår vakna tid med arbetsrelaterade saker. De flesta 

vuxna kommer att ha tillbringat mer tid på arbetet än med familjen eller annan 

social samvaro – kanske bortåt 85 000 timmar eller mer – under en hel livstid. 

När Jesus kallade oss att följa Honom bortsåg han inte från all den tid då vi 

befinner oss på arbetet. Troligtvis var arbetsplatsen något han särskilt hade i 

åtanke. Som Jesu efterföljare måste vi följa Honom på arbetsplatsen, i våra hem 

och ute i samhället i övrigt. Vår prästerliga natur underrättar oss om hur vi kan 

följa Jesus inom alla dessa tre områden, men låt oss alltså titta närmare på just 

arbetsplatsen. 

 

 
3 Hebr 7:3; 7:21 
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I skriften framgår det att en präst var en del av de människors liv han 

representerade. Han var delaktig och införlivad, inte en outsider. Som 

medarbetare på en arbetsplats har vi som Jesu efterföljare en unik position, vi 

tillhör gruppen, vilket ger oss mandat att representera Jesus där. Konstigt nog 

förbiser vi ofta detta, och arbetsplatsen prioriteras inte som en del av vår kristna 

tjänst, jag vill försöka visa att ett sådant tankesätt står i kontrast till Guds syfte. 

För många av oss blir arbetet ett nödvändigt ont i stället för en integrerad del 

av den kallelse Gud har för våra liv. Vår inställning till hur vi ser på arbete 

hänger ihop med hur vår kultur i stort ser på det, och därför skiljer den sig 

ofta från bibelns syn.  

 

Jag har tappat räkningen på hur många gånger 

jag hört folk säga att de skulle vilja lämna sitt 

”världsliga” jobb och i stället gå in i heltidstjänst 

för Gud. Samtidigt som jag beundrar dem för 

deras längtan att tjäna Jesus, tänker jag att deras 

uppfattning är följden av felaktigt tänkande och 

felaktig teologi. Heltidstjänst för Gud har mer 

med vår inställning och vårt sätt att tänka att göra 

än vilket typ av jobb vi faktiskt har. Det är ingen 

hemlighet att merparten av pastorer och andra 

som jobbar inom kyrkan tillbringar ca 95 % av sin 

arbetstid med att tjäna, utrusta och stötta andra 

kristna. De träffar sällan i sin tjänst icke-kristna 

ansikte mot ansikte. Nu är det naturligtvis så att vi alla är kallade att betjäna 

våra kristna syskon, men de som jobbar på vanliga ”sekulära” arbetsplatser har 

ett helt annat läge att nå ut till och betjäna människor utanför kyrkan än vad 

pastorer och kristna organisationer har. Jag längtar efter den dag då de som 

följer Jesus på vanliga arbetsplatser, som exempelvis skolor, sjukhus och 

byggarbetsplatser, får samma uppskattning som de som arbetar i s.k. kristen 

heltidstjänst. Det kommer att bli en härlig dag! Tyvärr underskattar många 

kyrkor och samfund omedvetet den betydelse våra vanliga arbetsplatser har i 

vårt missionsuppdrag, när arbetsplatsen troligtvis är det främsta 

sammanhanget där vi kan nå ut till de onådda. Som medarbetare på en 

arbetsplats är vi inlemmade i verksamheten och kan verka inifrån på ett 

naturligt sätt. Det skapar förtroende och öppnar dörrar. De kyrkor som är fyllda 

med medlemmar som insett att de är präster på sin arbetsplats har störst chans 

att vinna samhällen, städer och nationer för Jesus. Den lokala församlingen 

måste bli en gemenskap som kan stödja, uppmuntra och utrusta prästerna på 

våra arbetsplatser. Vi behöver komma tillbaka till grundtanken av vad det 

innebär att vara präst och leva efter det på vår arbetsplats. 
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Några frågor att fundera på: 

 

 

1. Efter att ha läst 2 Mos 19:6 och 1 Petr 2:9, vad tänker du kring 

konceptet av att alla Jesu efterföljare är präster? 

 

2. Vad säger Hebr 7:11–17 om prästadömet? 

 

3. Strävar du efter att leva ut din prästerliga identitet? Varför? Varför inte? 

 

4. Vad tror du att konsekvenserna skulle bli om vi hedrade dem som 

kommit i funktion som präster på sekulära arbetsplatser på samma sätt 

som vi gör med de som har en heltidstjänst i kyrkan/församlingen? 

 

5. Kan vi använda benämningen “präst” även för studenter, hemmafruar, 

egenföretagare, arbetslösa och pensionerade? Varför eller varför inte? 
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Kapitel 3 

Att skapa en definition för vår 

identitet som präster på 

arbetsplatsen 
 

Med varje ämbete följer olika förväntningar på karaktär, beteende och dylikt 

som vi förknippar med den givna rollen. Vad tänker du på när du hör moder, 

chef, polisman, lärare eller präst? Hur vi definierar dessa är helt beroende av 

det sammanhang vi är uppvuxna i, kulturellt och socialt. Nya testamentet 

beskriver tydligt vår identitet som Jesu efterföljare men bara ett fåtal ställen 

går specifikt in på vår identitet som präster. Eftersom alla som följer Jesus 

räknas som präster kan vi konstatera att denna identitet är en del av vad det 

innebär att vara en Jesu efterföljare. Med anda ord måste vi ta reda på vilka 

aspekter av att följa Jesus som är särskilt prästerliga. Det finns ingen på förhand 

tydlig metod för att göra detta, jag har utgått ifrån en strategi med tre delar. 

Mitt mål har varit att se vad bibeln ger för riktlinjer för prästerskapet på ett 

sätt som är korrekt, relevant och användbart. Här visar jag hur jag gått tillväga. 

 

Prästerskapet i Bibeln 

För det första gick jag igenom de texter i Bibeln som 

talar om präster eller prästerskapet. Jag analyserade 

texterna för att identifiera vilka uppgifter och 

åtaganden som var återkommande för yrkeskategorin 

präster. Det gäller både judiska och icke-judiska 

präster. Under arbetet har jag identifierat en 

huvudsaklig funktion hos prästerskapet, ett yrkesmässigt tema, nämligen att 

vara ett språkrör eller en ”andlig ställföreträdare” och underordnade kategorier 

som inkluderade: lovsång, kommunikation, gudstjänst och gudstjänstordning, 

tjänst samt fredsskapande verksamheter. Jag skulle kunna räkna upp de flesta 

av de prästerliga sysslorna i Gamla och Nya testamentet och de skulle alla falla 

under en av ovan nämnda kategorier. 

 

Jag jämförde dessa uppdrag, som var typiskt för prästerna, med den 

nytestamentliga beskrivningen av en Jesus efterföljare. Detta resulterade i en 

mängd fakta som vi kan vara rätt säkra på utgör en biblisk norm för vad det 

kan innebära att vara präst. Exempelvis representerade de levitiska prästerna 

både Gud på uppdrag av folket och folket på uppdrag av Gud. Profeter och 

många ledare i Israel gjorde samma sak, så att vara en ställföreträdare var inte 
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uteslutande något som bara prästerna gjorde. Leviterna ledde också Israel in i 

gemensam lovsång men detta uppdrag utfördes inte enbart av präster. Kung 

David, som inte var levit, ledde till exempel också Israel i lovsång. Vi kan se att 

lovsång och att vara en ställföreträdare eller ett språkrör är typiskt men inte 

uteslutande något som är prästerligt.  

 

Guds universella kallelser 

För det andra har jag tittat på vad vi kan kalla universella kallelser. Jag tycker 

det är intressant att ordet kallelse kommer från ordet att kalla, eller kalla till 

sig. Idag använder vi ofta ordet ”kall” eller ”kallelse” för 

peka på en specifik tjänst eller ett särskilt uppdrag. 

Skriften använder det då och då på det sättet, men det 

verkar snarare röra sig om undantag, för väldigt ofta 

används begreppen att vara ”kallad till” eller ”utvald till” 

som ett sett att lyfta fram olika synvinklar av Guds vilja 

för hela sitt folk. Man kan därför säga att ”universella 

kallelser” är något som Gud inbjuder hela sitt folk att ta 

emot och bli delaktiga i. Det är alltså inte unikt eller 

begränsat till vissa människor, och det är inte heller 

bundet till våra gåvor, sammanhang eller erfarenhet. 

 

Dessa ”kallelser” är egentligen inbjudningar till samarbete för att verkställa 

Guds syften. De ger en aspekt av hur vi som Jesu efterföljare får del av 

gudomlig natur (1 Petr 4:13; 2 Petr 1:4). Det är rimligt att anta att det finns en 

koppling mellan Guds universella kallelser och det universella (allmänna) 

prästerskapet, alltså för alla de troende. Det finns många universella kallelser i 

Bibeln. Men jag tänker här begränsa mig till tio specifika kallelser eftersom de 

i Nya testamentet står i sammanhang förknippade med just ”kall” eller 

”kallelse”. Jag har tittat närmare på frälsning4, helighet5, kärlek6, vänskap7, frid8, 

gärningar9, gemenskap10, arbete11, lidande12 och lydnad13. 

 

 
4 1 Tim 2:4; 2 Petr 3:9 

5 Ef 1;4, 5:27; 1 Petr 1:15-16 

6 Luk 10:27; Matt 5:44 

7 Joh 15:13-15      

8 1 Kor 7:15; Kol 3:15; 2 Tim 2:22    

9 Matt 5:16; Ef 2:10; 1 Tim 2:10, 5:10, 6:18 

10 Matt 18:20; Joh 17:21; 1 Kor 12; Ef. 4:4 

11 1 Mos 1:27-28; 2:15,19-29; Kol 3:17; 2 Tess 3:10; 1 Tim 5:8 

12 1 Petr 2:21, 4:1 (en särskild kallelse att utstå samma lidande som Jesus) 

13 Joh 15:16 
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Man skulle kunna se dessa tio kallelser som befallningar, inte bara inbjudningar. 

När allt kommer omkring så är det ju nödvändigtvis inte en ”synd” att tacka 

nej till en inbjudan. Så medan ”kallelser” ofta ses som befallningar som ska 

åtlydas, vill jag bara påpeka att de mycket ofta presenteras som inbjudningar 

och därför hänvisar jag till dem som sådana. För mig ger detta en antydan om 

Guds mjuka och generösa natur. Han vill att vårt gensvar ska komma utifrån 

vår egen fria vilja. Oavsett hur vi ser på det så är Guds kallelse något vi behöver 

respondera och agera utifrån. Konsekvenserna om de glöms bort, ignoreras 

eller förkastas är allvarliga. Att strunta i så generösa inbjudningar kan vara det 

ultimata tecknet på dumhet och respektlöshet. 

 

När det gäller prästadömet finns det starka band mellan Guds universella 

kallelser och det som företräds av det prästerliga ämbetet: andlig 

ställföreträdare, lovsång, skapa frid/fred och tjänst. Som jag kommer att gå in 

närmare på lite längre fram, verkar det som om Gud har utsett mänskliga 

agenter (präster) till att vara bärare av sina universella kallelser på jorden. Därför 

har prästen den stora förmånen att bjuda in medmänniskor 

och vidarebefordra ett OSA (om svar annhåles) angående 

Guds universella kallelser. 

 

Roll och identitet 

För det tredje har jag studerat sju olika identiteter som Gud 

ger oss när vi blir frälsta. Dessa omfattar att vara Guds barn, 

lärjunge, helig, bror/syster, vän, tjänare och ambassadör. 

Precis som för präster är dessa identiteter menade att gälla 

för alla kristna. Jag fann starka paralleller mellan de sju identiteterna och de 

funktioner som prästerna företräder och som nämnts tidigare: lovsång, skapa 

frid/fred och tjänst. Faktum är att den prästerliga identiteten ser ut att 

sammanfatta eller rättare sagt inkapsla alla sju ovan nämnda identiteter i en 

enda. Ungefär som om de återspeglade olika dimensioner i den prästerliga 

identiteten. Det kan vara signifikant att det är en av de första 

identitetsmarkörerna som Gud ger när det handlar om hela hans folk. 

 

Ambassadör kontra präst 

Vi kan till exempel titta lite närmare på den roll som ambassadören (eller 

sändebudet) har. Denna roll har sitt ursprung i 2 Kor 5:20 när Paulus säger: ”Vi 

är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å 

Kristi vägnar: låt försona er med Gud”. Bland forskare på Nya testamentet är 

det så att uppfattningen att alla troende skulle vara ambassadörer/sändebud 
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inte har fått samma gehör som uppfattningen att vi alla utgör ett prästerskap. 

Ambassadörskapet omnämns endast på två ställen i Nya testamentet: en gång 

alltså i 2 Kor 5:20 och en gång i Ef 6:20 och båda gångerna är det Paulus som 

tar upp det. Bibelforskare har olika åsikt om huruvida flertalsformen av det 

personliga pronomenet ”vi” i 2 Kor 5:20 syftar uteslutande på Paulus och 

Timoteus eller om det har en vidare betydelse, Paulus och hans läsare. 

I vilket fall som helst är det intressant att se på parallellerna mellan hur det 

första århundradets ambassadörer i det hellenistiska romerska riket beskrivs 

och de prästerliga funktionerna: andlig ställföreträdare, skapa frid/fred och 

tjänst. Både ambassadörer och präster fungerade som företrädare för någon. 

Båda hade ett ansvar att kommunicera dennes intressen och förväntades 

uppföra sig på ett sätt som inte misshagade den de företrädde. Detta arbete 

skedde även i grupper där de även fungerade som språkrör och för att förbättra 

och skapa goda relationer. I vidare bemärkelse stod både ambassadörer och 

präster på samma sida och tillhörde samma intressegrupp som den de 

representerade. Jämför följande beskrivning ifrån det första århundradet av 

ambassadörer/sändebud och präster: 

 

 

Ambassadör/sändebud 
”En delegation bestod av en person 

eller en grupp, tillsatt för ett särskilt 

ändamål, med företrädare som sänds ut 

av en individ, organisation, stad eller 

stat (avsändaren) att resa till en annan 

individ, organisation, stad eller stat 

(mottagaren) i syfte att antingen medla 

eller främja sändarens intressen ... En 

ambassadör var medlem av just en 

sådan delegation … Nästan alla litterära 

bevis på delegationer antyder att mer 

än en företrädare 

utsågs, dvs. delegationer utgjordes av 

grupper av män.” Bash (1997), s. 40 

 

Hebreiska präster 
En man från Levi stam som arbetade 

med andra präster under uppsikt av 

översteprästen för att utföra 

arbetsuppgifter som hörde ihop med 

lovprisning i templet i Jerusalem. 

Författaren till Hebreerbrevet skriver: 

”En överstepräst utses alltid bland 

människor och blir insatt till att för 

människors räkning göra tjänst inför 

Gud och bära fram gåvor och offer för 

synder. Han kan behandla dem rätt 

som är okunniga och far vilse, 

eftersom han själv är svag och därför 

måste bära fram syndoffer både för 

folket och för sig själv.” (Hebr 5:1-3) 

Bashs (1997) modell ifrån det första århundradet av begreppet ambassadör, 

har slående likheter med beskrivningen av de hebreiska prästerna från samma 

tid. Jag misstänker att Paulus medvetet anpassade sitt språk här när han 

använde termen ”ambassadör” i stället för ”präst” när han skrev breven till 

korintierna, som från början var hedningar och vars föreställning av präst var 

formad utifrån ett hedniskt tänkesätt i Korint och inte utifrån ett hebreiskt 

tänkesätt i Israel. Vad fallet än må vara så var flera aktiviteter samordnade med 
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varandra för att passa både ett sändebud och en hebreisk präst. Men, som 

nämnts tidigare, så kan vi inte hämta en modell för det nya förbundets präster 

direkt ifrån det levitiska prästadömet. Vi måste skapa en ny modell. 

 

Det är rimligt att anta att den modell som det nya förbundets ambassadörer 

och det nya förbundets präster hade att ta ställning till representerar olika sidor 

av en och samma prototyp – precis som ett mynt har två sidor. Som 

ambassadörer representerar vi Gud (avsändaren) för människor (mottagare) 

medan vi som präster representerar människor (avsändarna) för Gud 

(mottagaren). Men i verkligheten representerade de hebreiska prästerna i 

Gamla testamentet inte enbart Gud på uppdrag av det judiska folket. De 

representerade också det judiska folket på uppdrag av Gud. I Östromerska riket 

kunde på samma sätt ett sändebud skickas ut av människor (i en stad till 

exempel) till kejsaren (mottagaren) precis som de kunde sändas ut av kejsaren 

(avsändaren) till folket (Bash, 1997). 

 

Sex typiska drag för en präst på en arbetsplats 

Från den strategi i tre steg som beskrivits ovan har jag framhållit lovsång, andlig 

ställföreträdare och tjänst som framträdande drag för prästadömet.14 Utifrån 

dessa tre teman har jag plockat fram sex drag, eller beteenden, i att följa Jesus 

som definitivt är prästerliga till sin natur. Jag skapade sedan en 

initialförkortning på engelska av sex ord som ger en betydelse av detta och 

gör dem lättare att komma ihåg: Praise ’lovprisa’, Reconcile ’försona’, Invite 

’bjuda in’, Encourage ’uppmuntra’, Serve ’tjäna’, Team up, ’samarbeta’ = 

PRIEST.15 Som en röd tråd genom dessa finns tanken av att en präst har getts 

auktoritet att kunna jobba ”från insidan” som en del av gruppen. En präst tillhör 

både avsändaren och mottagaren på samma gång. Denna dubbla status sätter 

prästen i en unik situation, att med given auktoritet både kunna representerar 

Gud för folket och folket för Gud.  

 

Jag lägger fram de här funktionerna som en del av en bibliskt formad identitet 

som bildar en grundläggande innebörd av vad det är att vara präst. Jag vill 

 
14 Jag har i denna studie valt att inte inkludera en diskussion kring prästers roll när det kommer 

till klassiska kristna rituella handlingar och ceremonier, s.k. sakrament (som exempelvis 

nattvarden, dopet, äktenskapet osv.). Det finns en stor bredd av åsikter och traditioner i det 

ämnet men ingen av dessa (vad jag vet) är oförenliga med denna studie vars fokus har varit att 

presentera en biblisk sund ram för hur läran om det allmänna prästadömet kan tillämpas i 

vardagslivet, i synnerhet på arbetsplatsen.   

15 En förkortad version av denna modell, P.R.I.E.S.T. på engelska, publicerades i 2015 års upplaga 

av EMQ, Wheaton, IL. Också där använde jag samma verb för att beskriva de funktioner som 

präster har. Detta är en allmänt accepterad metod för yrkesanalys och utformning av kursplaner.   
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uppmuntra er som läser att noga läsa följande kapitel. Men läs på samma sätt 

som när man äter fisk – se upp med benen! 

 

Det är inte några nya idéer som presenteras utan snarare ett nytt 

förhållningssätt till gamla idéer.  

 

 

Några frågor att fundera över: 
 

 

1. Varför använde författaren en strategi i tre steg för att skapa en modell 

för det allmänna prästerskapet i stället för att bara studera det levitiska 

prästerskapet? 

 

2. Vilka är kallelserna som omnämns i följande verser? 1 Tim 2:4, Ef 1:4, 

5:27, Luk 10:27, Joh 15:13-15, 1 Kor 7:15, Kol 3:15, Matt 5:16, Ef 2:10, 

Matt 18:20, Joh 17:21, Kol 3:17 och Joh 15:16? 

 

3. Författaren betraktar dessa kallelser som universella inbjudningar. Hur 

tänker du? 

 

4. Vilken av de roller eller identiteter som omnämnts tycker du verkar 

svårast att ta till sig? Varför? 

 

5. Vilka är riskerna med att skapa en fastställd norm för den roll som en 

präst har utifrån skilda bibelberättelser eller forskning? Och vilka är 

riskerna med att inte göra det? 
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Kapitel 4 

Be och lovprisa 
 

Präster är människor som ber och lovar Herren. Deras främsta uppgift är att 

ära Gud. Tillbedjan är kanske den tydligaste handling som tillskrivs prästerlig 

identitet i Nya testamentet, troligtvis för att kopplingen är så tydlig i 1 Petr 2:9 

(min kursivering): 

 

Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett Guds 

eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han 

som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 

 

Det grekiska ordet exaggello, som här översätts med ”förkunna”, betyder också 

”proklamera” eller ”föra fram” och innebär att ljudligt ge uttryck för något. 

Ordet aretê, som i många engelska översättningar blir ”att lova” eller 

”prisa”, (här härliga gärningar) betyder också ”moralisk godhet”, ”mod”, 

”dygd” eller ”kompetens”.16 Präster ska förklara, proklamera och föra 

fram Guds lov (t ex hans moraliska godhet, dygd eller kompetens). 

Guds folk ska vara ett lovprisningens och bönens folk, ett folk i 

tillbedjan. Att kungöra och proklamera Herrens lov är något mycket 

fundamentalt i det som vi anser vara prästerligt.17 Det är vilka vi är och 

vad vi gör. Präster ska vara människor som lovprisar i både ord och 

handling.18 Att lovprisa och tillbe är en integrerad del i 

arbetsuppgifterna för präster. 

 

Betyder det här att vi borde gå runt på våra arbetsplatser och högt lovprisa 

Gud? Kanske det, men jag kan tänka mig att det inte ges så stora möjligheter 

till det på så många ställen. Det är troligare att det på arbetsplatsen pekar på 

att ha en inre attityd av tillbedjan och lovprisning. På en arbetsplats kan 

lovprisning vara att vi visar, uttrycker och håller fast vid tacksamhet, 

tjänstvillighet, medmänsklighet, optimism och förväntan. Låt oss titta närmare 

på detta. 

Att arbeta med tillbedjan 

Rom 12:1 antyder att tillbedjan är ett sätt att leva, där hela ens attityd och sätt 

att tänka underordnas Guds vilja. En sådan inställning öppnar upp för att arbete 

 
16 Enligt Strongs lexikon Hebrew and Greek Dictionaries 

17 Att proklamera Guds lov är en mer övertygande tolkning av 1 Petr 2:9 än att förkunna 

evangeliet. 

18 Se också Apg 2:11, 1 Kor 11:26 
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kan vara en handling av lovprisning. Som präst på en arbetsplats förstår vi att 

i slutändan är vi ansvariga inför Gud, och att vi alltid ska sträva efter att agera 

på ett sätt som behagar Gud oavsett vad vi gör. Eller som Paulus påminner om 

i Kol 3:23 

 

Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och 

inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet 

som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. 

 

Det spelar ingen roll om vi städar toaletter eller leder ett företag som finns 

med på Fortune 500 listan – arbete kan vara lovprisning i vilket fall som helst. 

Men det sker inte per automatik. Det handlar om ens inställning. För att ett 

arbete ska bli till lovprisning behöver vi justera vår inställning till arbetet så att 

det överensstämmer med Guds vision för arbetet. 

 

Gud gav Adam arbete19 före syndafallet. Så vi kan se att arbete är något som 

alltid ingått i Guds plan för mänskligheten. Medan synd kan påverka och 

influera arbetet, förändras inte arbetets grundläggande natur från att vara en 

välsignelse till att bli något fördömt. Vi behöver inse att Gud skapade arbete 

som ett sätt för oss att samarbeta med Honom. Mycket har skrivits om arbetets 

teologi och arbete som tillbedjan så jag går inte in på det närmare här. Däremot 

vill jag uppmuntra dig som läser att gräva på djupet i ämnet, nedan finns några 

länkar som kan uppmuntra till vidare läsning.20  

 

Liknelsen om de tre murarna berättar om arbetet som en form av tillbedjan. 

Tre män arbetade vid ett stenbrott. Alla verkade göra precis samma sak. Men 

när de blev tillfrågade vad de höll på med hade de tre olika svar.  

 

 

 
19 1 Mos 1:28, 2:15 

20 Se exempelvis http://www.workasworshipnetwork.org/ eller http://www.intheworkplace.com/ 

eller https://tifwe.org/ eller sök på ”theology of work” eller ”work as worship” där man kan hitta 

mängder av böcker, artiklar, predikningar, bloggar och videor som tar upp detta till diskussion. 

Svenska länkar: http://iccc.se/ eller http://tv2020.se/ eller http://cruciformphronesis.se/text/yrket-

forst-kristen-sen  
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”Jag hugger sten”, svarade den förste. 

”Jag bygger en katedral”, svarade den andre.     

”Jag tillber Gud”, svarade den tredje. 

 

Och alla svar är ju riktiga, men vilket svar tror du står närmast det 

perspektiv som en präst har på en arbetsplats? Det är svårt att se att 

det går att vara en bra präst på en arbetsplats utan en inställning av 

att vårt jobb är ett uttryck för lovsång. Detta kan vara särskilt svårt om 

vi inte gillar vårt arbete eller de arbetskamrater vi har. Är detta en beskrivning 

av dig? Om det är så behöver du nog byta antingen jobb eller inställning. I 

vilket fall som helst behöver nog de flesta av oss tänka igenom och förändra 

vår inställning till arbete. 

 

Om lovprisning är en aspekt av tillbedjan och arbete en annan, så är bön den 

tredje. Bön handlar om att prata med och lyssna till Gud. Enligt 1 Tess 5:16–18 

bör vi be oavbrutet, vilket medför att vi kan be även när vi gör annat, till och 

med när vi arbetar! 

 

En präst på en arbetsplats är alltså en förebedjare, någon som kommer inför 

Gud med någon annan i åtanke, eftersom det utgör en del av prästens funktion 

som andlig ställföreträdare. Då vi är ställföreträdare för vår arbetsplats inför 

Gud har vi en uppgift av att komma till honom i bön för våra arbetskamrater, 

kunder, leverantörer osv. Vi har både ansvaret och privilegiet att kommunicera 

och umgås med Gud genom lovprisning, förbön och tacksägelse för människor 

på arbetet men också för de behov som uppstår. Det är prästens uppdrag att 

representera arbetskamraterna inför Gud i bön inifrån själva arbetsplatsen. 

 

Min ståndpunkt är att vi som präster har samma grundläggande ansvar, vare 

sig vi arbetar med kristna eller inte. En prästs bön är, ”Jesus, hur kan jag på 

bästa sätt företräda dig här?” och inte enbart ”Jesus, hur kan jag dela med mig 

av evangeliet här?” Att lära sig att ”lyssna” i bön är en förmåga som vi behöver 

utveckla så att vi på ett effektivare sätt kan representera Jesus för både kristna 

och icke-kristna. Att lära sig Ordet och fundera på hur vi på bästa sätt kan leva 

utifrån det är oerhört viktigt för att vi ska kunna omfamna vår identitet som 

präster på jobbet. 
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Några frågor att fundera över: 
 
 

1. Att inte lovprisa Gud, är det ett tecken på andlig ohälsa? Varför det 

eller varför inte? 

 

2. Vad skulle du kunna göra för att bli bättre på att lovprisa Herren? Vilka 

förändringar i attityd och handling behöver du göra? 

 

3. Hur ställer du dig till att ett arbete kan vara lovprisning? Vilka 

skriftställen tycker du bäst stödjer eller kullkastar en sådan tanke? 

 

4. Hur skulle du beskriva din omgivnings attityder till arbete? På vilket 

sätt stämmer de överens med Ordet? Eller på vilket gör de det inte? 

 

5. Fundera utifrån din egen arbetssituation, hur man rent praktiskt kan gå 

till väga för att bli en stark förebedjare på och för arbetsplatsen? 
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Kapitel 5 

Skapa försoning 
 

Präster skapar frid och fred (jag kommer härefter bara att använda mig av ordet 

frid men tänk på att det inkluderar även begreppet fred). Att skapa frid är att 

skapa försoning. Och att skapa frid står högt på Guds dagordning. Vi hyllar 

fridens Gud21 och hans folk är huvudsakligen fridens sändebud.22 Vi är präster 

i det prästämbete som följer efter Melkisedek, ”konung i Salem” eller ”fridens 

konung”.23 Det är därför som prästens uppgift är att skapa frid! På 

en arbetsplats omfattar detta tre huvudsakliga områden. 

 

Tre aspekter av försoning på arbetsplatsen 

För det första åligger det prästerna att själva försonas med Gud. 

Detta berör alltså inte enbart vår förtröstan på Jesus utan handlar 

också om lydnad, sinnets förnyelse, att sträva efter ett heligt liv och 

att inte anpassa sig efter denna världen.24 Det här betyder inte att 

präster är perfekta. Snarare innebär det att de är snabba på att 

ångra sig och att de aktivt strävar efter en relation där de är en vän till Gud. 

Avundsjuka, stolthet, lättja, skvaller, förtal, bitterhet och att prata illa om andra 

är oförenliga med prästerlig identitet. Vi bör snarare ha som mål att leva heligt, 

där våra liv får vara goda exempel på överlåtelse till Jesus. 

 

För det andra, och det hänger ihop med det första, är det viktigt att ta bort 

”bjälkarna” ur våra egna ögon, innan vi hjälper andra att ta bort ”flisorna” ur 

sina.25 Med andra ord måste vi vara överlåtna till att leva heligt och vara noga 

med att upprätthålla hela och goda relationer. Relationerna till andra 

återspeglar på många sätt den relation vi har med Herren. Exempelvis så lär 

skriften att det är omöjligt att älska Gud och samtidigt hata sina bröder.26 Precis 

som olja förhåller sig till vatten så är det oförenligt att hata andra och samtidigt 

älska Gud. Så därför bör vi göra allt vi kan, från vårt håll, för att upprätthålla 

frid med våra medmänniskor.27 Att förlåta dem som har gjort oss något orätt 

är ett tecken på att vi följer Honom.28 Ovilja att förlåta är ett tecken på att vi 

 
21 Hebr 13:20 

22 2 Kor 5:18-20 

23 Hebr 7:2 

24 Rom 12:1-2 

25 Matt 7:3-5 

26 1 Joh 4:20 
27 Hebr 12:14 

28 Matt 6:14, 18:35 
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ännu inte följer den väg Jesus visat oss. Förlåtelse är ett steg närmare försoning. 

Och så är det ju så att försoning innebär att båda parter är delaktiga i den. Om 

ena parten i en konflikt är ovillig att lägga ner yxan är det omöjligt att uppnå 

verklig försoning. Låt inte det vara du om du gör anspråk på att följa Jesus. Att 

upprätthålla frid är en helig skyldighet för allt Guds folk och centralt i uppgiften 

som präst. 

 

Som ung hade jag en gång en chef som det var helt fruktansvärt att jobba 

under. Han mobbade dem som påpekade något och ofta förlöjligade och 

förringade han oss. Han tog äran av andras arbete och trampade ner på 

personalen för att själv kunna klättra på karriärstegen. På den tiden hade jag 

tillräckliga kunskaper om den frid som Bibeln talar om för att förstå att jag 

måste förlåta honom. Så det gjorde jag, gång på gång, men ändå på något 

sätt var jag väldigt förbittrad. Varje gång som jag skulle be eller ha personlig 

andakt, vällde ilska upp och gjorde det svårt att både be och läsa Bibeln. 

 

I lydnad till vad jag läste i Bibeln29 bestämde jag mig för att gå lite djupare och 

se närmare på min egen attityd och mitt sätt att handla i den här situationen. 

Jag insåg att jag var tvungen att ta tag i mina egna fel och brister (även om 

de i mina ögon var mycket mindre i jämförelse med min chefs) och ändra mig. 

Jag insåg att jag blivit likgiltig för delar av mitt arbete eftersom jag varit så 

omotiverad. Och jag förstod också att jag mest hade arbetat för att 

tillfredsställa min chef och inte Jesus. Jag hade min egen uppsättning av 

själviska ambitioner, som på något sätt verkade hotas och hindras av chefen. 

Jag bestämde mig för att låta min uppmärksamhet vändas till Jesus, även om 

det innebar att jag måste avstå från min ambition till befordran. Jag beslutade 

mig för att göra det som var bäst i Jesu ögon och för företaget. En sådan sak 

var att inte skvallra eller prata skit om min chef. Istället tog jag varje tillfälle i 

akt att säga något gott om honom. Han hade, trots allt, många positiva sidor 

även om de för det mesta överskuggades av de dåliga. Jag började också be 

att Gud skulle välsigna honom. Det här är hur jag rent praktisk gick tillväga för 

att följa Jesu ord i Matt 5:44, där han uppmanar oss att älska våra fiender och 

be för dem som förföljer oss. 

 

 

 

 

Inom några dagar hade min ilska gentemot min chef försvunnit. Den där bittra 

känslan dominerade inte längre mina tankar. Jag hade upptäckt att jag hade 

 
29 Matt 5:38-48, 7:1-6 
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ett missionsuppdrag på jobbet! Min längtan att tillfredsställa Jesus var starkare 

än den att tillfredsställa chefen eller mina egna ambitioner. Två veckor senare 

blev jag inkallad till kontoret. Jag tog för givet att jag skulle få en tillrättavisning 

för något. Han har i alla fall den goda smaken att inte göra det offentligt, 

tänkte jag tyst för mig själv. Han gjorde en gest att jag skulle sätta mig. ”Scott, 

du är kristen, va?” ”Yesss, siiiir”, svarade jag samtidigt som jag förberedde mig 

på att bli förlöjligad. ”Tänkte väl det”, svarade han. ”Jag ville bara att du ska 

veta att jag själv gett mitt liv till Jesus nu i helgen under en retreat i kyrkan.” 

Jag trodde inte mina öron! Jag hade till och med svårt att tro honom. Hur som 

helst så kunde alla på kontoret under de dagar och veckor som följde se en 

betydlig skillnad. Det var fantastiskt. Och jag hade också förändrats! Jag hade 

lärt mig något viktigt när jag tog bort bjälken ur mitt eget öga. Trots att jag 

inte hade haft något hopp alls vad gällde försoning med chefen hade jag fått 

se vilken förvandlande kraft förlåtelsen har. Jag vet inte vem som förändrades 

mest, jag eller han. Men jag fick mer än jag hade hoppats på, samt en 

efterlängtad befordran! 

 

 

Att sträva efter att ha frid i våra egna umgängeskretsar är en utgångspunkt för 

att nå den tredje aspekten gällande försoning, nämligen den att skapa en 

försonande atmosfär mellan arbetskamrater. Problem mellan de anställda är en 

av de vanligaste anledningarna till att man inte trivs på sin arbetsplats och till 

att man säger upp sig. Olösta konflikter påverkar inte bara verksamheten 

negativt utan också den egna hälsan. Att underlätta för andra att skapa 

försoning och att finna uppgörelser är en konst som alla borde tränas i. Många 

har skrivit om detta ämne så jag uppmuntrar verkligen er som läser att se över 

litteraturen för att bli ännu mer utrustade för detta.30 ”Men hur går det med 

att få människor försonade med Gud?” kanske du frågar. ”Ska inte präster också 

predika för anställda och kunder på jobbet?” Den frågan kommer vara 

utgångspunkten för nästa kapitel. 

 

 

 
30 Jag kan rekommendera Rick Loves Peace Catalysts (InterVarsity Press, 2014), Ken 

Sandes The Peacemaker (Baker Book House, 1992) för hur man praktiskt kan gå till 

väga. 
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Några frågor att fundera över: 
 
 

1. Hur agerar du på det faktum att bringa frid är något grundläggande 

för vår roll som präster? 

 

2. Är strävan efter frid och försoning något som ligger högt upp på din 

prioriteringslista? Kan du ge något exempel? 

 

3. Vad menas egentligen med att ”ta bjälken ur sitt eget öga”?  Kan du 

dela något personligt exempel? 

 

4. Ta en stund och fundera på om det finns någon som du behöver förlåta 

och försonas med? 

 

5. Välj en eller flera av dessa verser (Matt 5:9, Matt 5:23-24, Matt 5:25-26, 

Matt 5:38-42, Matt 6:14-15, Matt 18:15-17, Rom 14:19, Gal 6:1; Hebr 

12:14, Ps 34:15). Vilka insikter i att skapa frid förmedlas? 
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Kapitel 6 

Bjuda in 
 

Präster bär alltid på en inbjudan. Det är en återspegling av vår roll som Guds 

representanter på arbetsplatsen. Vi är anförtrodda att till våra arbetskamrater 

bära de goda nyheterna31 om att Gud vill ha frid och vänskap med dem. Faktum 

är att Gud vill ha frid med varenda en på jorden, men låt oss börja med att 

rikta vår uppmärksamhet mot dem som vi möter i vår vardag. Naturligtvis är 

det så att innan en människa kan ha frid med Gud, så måste den få höra och 

anta Guds villkor för detta. Det är det som kallas för försoningens tjänst.32 Detta 

är vårt uppdrag som ambassadörer och präster. 

 

Försoningens tjänst 

Jag tycker ofta att det har varit till hjälp att se försoningens 

tjänst i tre klara och följdriktiga faser. Den första fasen är en 

inbjudan till att få höra evangeliet. Den andra innebär att vi 

förklarar och visar vad evangeliet innebär. Den tredje att vi 

inbjuder till att gensvara på evangeliet. I den här 

uppställningen är alltså evangeliet inskjutet mellan två olika 

inbjudningar: en inbjudan till att höra och en till att gensvara. 

Men hur vet vi då vem som är intresserad eller inte? Hur vet jag vad jag ska 

dela och när jag kan göra det? Vilken del av Guds ord är lämpligt för 

sammanhanget? Delvis kommer svaren på de här frågorna allteftersom vi lär 

oss att lyssna, ställa frågor och känna in när och hur vi på ett lämpligt sätt kan 

komma med vår inbjudan. 

 

I det här kapitlet vill jag fokusera lite extra på vilken roll detta med att bjuda 

in spelar. Särskilt på hur man kan bjuda in människor till att höra evangeliet 

genom att först ge dem det i mindre bitar. Tro kommer av att höra33 Guds ord 

predikat. Att uppleva mirakel, få övernaturliga drömmar eller när vi tar emot 

goda gärningar eller andra kärlekshandlingar kan ha en otrolig betydelse för 

att hjälpa människor på vägen närmare Jesus. Men någon gång måste vi också 

dela med oss av evangeliet i ord eftersom själva tron kommer av att höra Guds 

ord.34 Att våra inbjudningar är anpassade till kontext och person kan vara 

avgörande för att försoning ska kunna ske. Utifrån egen erfarenhet vet jag att 

 
31 2 Kor 5:18 

32 2 Kor 5:19–20 

33 Rom 10:17 

34 Se i Matt 10:9-17 
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inbjudningar som går ut på att förbereda människor till att höra ordet tar lika 

mycket arbete, tålamod och urskillning som att faktiskt dela evangeliet. 

 

Låt oss först titta närmare på hur integrerat arbetet var med att bjuda in 

människor i Billy Grahams tjänst, kanske den mest kände predikanten på 1900-

talet. När stora folkmassor kom för att höra Billy Graham så var vanligtvis den 

största gruppen redan kristna. Den näst största gruppen bestod av icke-kristna 

vänner och släktingar till den första gruppen, de hade bjudits in för att komma 

och höra på Billy Graham. Den minsta gruppen på mötena var icke-kristna som 

tog sig dit på eget initiativ. Men även dessa hade på något sätt fått en inbjudan 

att komma och höra, av en vän kanske eller via reklam i medier. Själva poängen 

här är att praktiskt taget alla som kom på Billy Grahams möten kom just därför 

att de ville komma och ”höra”. Praktiskt taget ingen dök upp av bara ren 

tillfällighet. Grahams team och de lokala värdförsamlingarna hade flera 

månaders förberedelsearbete i bön och planering bakom sig. Tydliga och bra 

inbjudningar till att komma och höra var alltid integrerat i arbetet, vilket gjorde 

att Billy Grahams möten blev så framgångsrika. Det här sättet att jobba är lika 

viktigt även när det kommer till mindre sammanhang och våra möten en och 

en. Som präster måste vi utveckla en känslighet gentemot arbetskamrater och 

kunder för att veta vilken typ av inbjudan vi bör ge och när. Låt oss titta 

närmare på idén att vi är ”inbjudare”. 

 

Att vara redo att höra 

I Matt 22:1-14 liknar Jesus himmelriket vid en bröllopsfest där kungen sänder 

ut sina tjänare för att bjuda in till festen. Människor behöver känna till att 

någon söker dem och att de är välkomna till Guds rike. Valet att komma eller 

inte är upp till dem. Vårt jobb är att de ska få reda på att de är inbjudna… vi 

kanske till och med vädjar att de ska komma, men valet att komma eller inte 

ligger i deras händer. Vår känslighet för hur och när vi bjuder in människor 

påverkar hur redo de är att höra och ta emot evangeliet. Intressant nog så 

varnar oss skriften i Matt 7:6 för att dela sanningen med sådana som inte är 

redo eller mottagliga för den. Detta är en anledning till att det är så viktigt att 

bjuda in på ett respektfullt sätt. Man kan alltid pröva och se om människor är 

mottagliga genom att invänta ett lämpligt tillfälle, där det så att säga faller sig 

naturligt. 
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En god vän till mig jämför den här processen med hur det är att mata änder i 

en park. Förnuftet säger, för de flesta av oss, att det vore dumt att kasta en hel 

limpa bröd till änderna. I stället bryter vi av limpan i små tuggvänliga bitar som 

vi kastar iväg. Om änderna är intresserade, kommer de att sluka dem och ta 

nästa steg mot nästa bit. Det är på samma sätt när vi vill bjuda in till att ta del 

av andliga sanningar. Vi börjar med passande bitar av evangeliet, inte en hel 

limpa. Allteftersom människor visar större aptit 

för det, kan vi dela med oss ännu mer. Eftersom 

människor är långt mer komplexa och 

enastående än änder, behöver vi ofta olika 

former för hur en inbjudan ska ske, den ska 

passa både person och sammanhang. 

 

Till exempel så kan vi som präster bjuda in 

människor att be tillsammans med oss, läsa en 

bok, äta tillsammans, se en film, träffa andra 

kristna, gå till kyrkan eller gå med i en bibelstudiegrupp. Möjligheterna är 

oändliga. Vi bjuder in människor till en mängd olika aktiviteter, varav en del är 

lämpliga just nu, andra inte. Men vi avgör vad som passar. Vi bjuder in 

människor till att ta steg närmare Jesus allt utifrån deras öppenhet och hunger. 

Det kräver mod, urskillning och medvetenhet från vår sida. 

 

Vi kan som ett exempel ta en kristen nattklubbsmusiker, som vill bli tydligare i 

sin prästerliga identitet. Han kanske gör ett kort uppehåll innan han ska sjunga 

nästa låt och säger: ”Jag skrev den här när jag kämpade med min tro. Om det 

är någon som vill höra hela historien, kommer jag att vara i baren efteråt.” Av 

fyrtiofem i publiken är det fyra som kommer och vill höra mer. Tre av de fyra 

känner redan varandra. Han berättar sin historia, dvs. sitt vittnesbörd, och ställer 

samtidigt frågor till dem för att lära känna dem lite. Under samtalets gång får 

han reda på att en av de fyra nyss har förlorat jobbet och han undrar nu om 

han kan få be för den personen.  Mot slutet av kvällen beslutar musikern att 

bjuda in alla till en bibelstudiegrupp som träffas en gång i veckan. Två svarar 

ja och de utbyter kontaktuppgifter. 

 

Här är ett annat exempel. En sjuksköterska lägger märke till att en av hans 

kollegor är stressad och mår dåligt i sitt förhållande. Efter att ha bett över 

situationen föreslår han sin kollega att titta igenom en bra bok som han har, 

Upptäck kärlekens olika språk av Gary Chapman. Han berättar hur mycket den 

här boken hjälpte honom i relationen till sin fru. Kollegan tar tacksamt emot 

boken! 
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En vecka senare bjuder sjuksköterskan in sin arbetskamrat tillsammans med sin 

partner på middag. De kommer, de diskuterar höjdpunkterna i boken och mot 

slutet av kvällen kommenterar en av dem någonting som står i sista kapitlet 

där det kommer fram hur författarens egen kamp i äktenskapet hjälpte honom 

att återupptäcka sitt behov av Gud. Detta leder till ett intressant samtal, vilket 

i sin tur leder till att sjuksköterskan frågar om de kanske vore intresserade av 

att läsa Nya testamentet närmare och diskutera fler intressanta frågeställningar. 

De svarar båda ja. 

 

Lägg märke till att för varje nivå som en inbjudan går ut, kan antalet personer 

som gensvarar positivt sjunka, men nivån på innehållet i det som delas ökar.35 

Det är vad man kan förvänta sig. I musikerns fall var det så att folk fick välja 

mellan om de ville höra mer eller inte. På samma sätt fick sjuksköterskans 

arbetskamrat ta beslutet att läsa boken eller inte.  

 

Att ”salta” talet 

På varje arbetsplats finns det nästan alltid människor som vi kan sträcka oss ut 

till med en inbjudan som faller sig naturlig i sammanhanget. Det kräver att vi 

kan gensvara, men också att vi aktiverar andra att gensvara och reagera. I Kol 

4:5-6 trycker Paulus särskilt på vikten av att vara redo att gensvara på 

möjligheter: 

 

Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Ert 

tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var 

och en. 

 

Här instruerar Paulus oss att vara kloka och redo, och att våra ord ska vara 

vänliga och kryddade med salt. Hans råd är inriktade på hur vi ska agera både 

mot sådana som står utanför (dvs. dem som ännu inte är kristna) och alla. 

Eftersom alla våra arbetskamrater och kunder faller under minst ett av de 

kriterierna så är detta ett gott råd för oss på arbetsplatsen? Vi känner säkert 

inte till alla människor på en arbetsplats men genom att vi ändå är en del av 

den, sätter den oss i ett sammanhang där vi kan möta dem som står utanför 

och alla. Jag försöker att ”sälta samtalet” genom att framhålla saker som också 

har en andlig dimension och/eller genom att ställa frågor som liksom sonderar 

terrängen lite för att se om en person verkligen är intresserad av att samtala 

om Gud. Till exempel kan jag säga något i likhet med: 

 

 
35 Breslin, S. (2007), Church Planting Tracking and Analysis Tool, (EMQ, Wheaton, IL, October 

2007), ss 508-515 
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• Det finns intressanta bibelställen som har betytt mycket för mig när 

det gäller invandring/barnuppfostran/äktenskap/pengar osv. (Detta 

förutsätter att jag är del i ett samtal om just dessa saker). 

 

• Den där situationen du talar om påminner mig faktiskt om ett väldigt 

gammalt ordspråk! (Då måste jag ju också kunna ordspråket utantill 

eller kunna återge det på ett bra sätt). 

 

• Pastorn i söndags inledde med en riktigt rolig historia innan han 

började predika, jag skrattade länge åt det! 

 

• Kan jag få be för dig angående situationen du beskriver? 

 

Jag försöker inte säga sådana här saker forcerat eller där de inte passar. Det 

jag vill komma fram till är, att vad man ska och bör säga måste utgå ifrån 

sammanhanget, inte utifrån en agenda där jag på förhand har ett budskap jag 

vill predika. När jag har sagt eller kanske frågat något så ger jag inte genast 

svaret. Jag väntar in och ser om den jag talar med är intresserad av att gå 

vidare. Om de ber mig fortsätta kan jag ändå fråga: ”är det säkert att du vill 

höra mer?” Beroende på situation, tid och på graden av öppenhet, kan jag ge 

en inbjudan till att gå djupare: 

 

• Om du vill, skulle vi kunna prata lite mer om det här efter jobbet? 

 

• Om du skulle vara intresserad får du gärna följa med till en grupp jag 

är med i? Vi är ett gäng kristna vänner som träffas en gång i veckan 

för att studera och samtala kring Bibeln. 

 

• Jag känner en person som kan det här mycket bättre än jag och som 

kan svara på de här frågorna. Skulle du vilja träffa henne/honom? 

 

• Du kanske skulle vilja komma med på ett frukostmöte i kyrkan nu på 

lördag. Det kommer en person som ska prata om just xx? 

Det faller sig oftare naturligt att inbjuda människor till att komma och höra 

budskapet när man är på en arbetsplats än att sätta igång ett omfattande 

evangelistiskt arbete. Arbetsplatsen är ofta en självklar plats att dela något i 

små tuggbitar, att dela ”hela limpan” är, som sagt, inte så lägligt! Naturligtvis 

inverkar tidsbrist, arbetsgivarens regler, lämplighet och kontexten i stort. Så vitt 

jag vet predikade Jesus, Petrus och Paulus endast i templet, synagogan, 
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flodbädden eller andra ställen där folk samlades för att de ville höra.36 Våra 

arbetsplatser faller vanligtvis inte in i den kategorin. Det är bättre att där ”salta” 

saker vi säger och ge inbjudningar till att komma och höra på en annan plats. 

Låt oss bli engagerade i att utveckla gåvan att bjuda in på vår arbetsplats. 

 

 

Några frågor att fundera över: 
 
 

1. Vad betyder det för dig att vara en som bjuder in?  

 

2. Håller du med i författarens tolkning av Matt 7:6, att vi bör komma 

med lämpliga inbjudningar och frågeställningar som ett sätt att 

undersöka hur mottagliga och redo folk är att höra evangeliet? 

Varför? Varför inte? 

 

3. Kan du komma på något ställe i Bibeln där Jesu efterföljare använder 

sig av inbjudningar eller av att ställa frågor som ett led i att 

undersöka människors beredskap? 

 

4. Hur kan vi utveckla vår skicklighet i att bjuda in? 

 

5. Håller du med i författarens förslag att en arbetsplats är en utmärkt 

plats att bjuda in folk att höra evangeliet på men egentligen ingen 

bra plats att predika på? Varför? Varför inte? 

 

  

 
36 Jona å andra sidan verkade ha predikat för människorna i Nineve utan att bjuda in någon 

innan eller låta någon undersöka förhållandena och beredvilligheten att höra. Jag vill bara visa 

att Gud har många olika sätt att utföra sin vilja på. 
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Kapitel 7 

Uppmuntra 
 

Präster välsignar och uppmuntrar människor. Att välsigna är det andra 

prästerliga beteende som uttryckligen hör ihop med prästerlig identitet. 

Melkisedek, präst åt Gud den Högste, välsignade Abraham i både handlingar 

och ord.37 Han välsignade Abraham genom att ge honom bröd och vin, men 

även muntligen genom att uttala välsignelse. Välsignelsen löd så här: 

 

Välsignad vare Abraham av Gud den högste, skapare av himmel 

och jord! Och välsignad vare Gud den högste, som har givit dina 

fiender i din hand! 

 

Ord som välsignar 

Gud vill att hans präster ska vara aktiva och stadigvarande i att 

välsigna andra. Att göra det är i linje med den prästerliga naturen. 4 

Mos 6:22–27 har blivit känt för just välsignelsen, eftersom Aron och 

hans söner blev tillsagda att använda just de här orden när de skulle 

välsigna Israels folk. Herren sade till Mose: 

 

Säg till Aron och hans söner: När ni välsignar Israels barn skall 

ni säga till dem: Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte 

sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt 

ansikte till dig och give dig frid. 

 

Den här välsignelsen är skriven på ett sådant sätt att den liksom ger en försmak 

av en bön som kommer längre fram i Bibeln, i Nya testamentet, nämligen 

Herrens bön i Matt 6:9-13, där Jesus säger ”Så skall ni be”, och därefter uttalar 

han bönen för att visa hur den ska bedjas. I alla tider har dessa båda böner 

lärts utantill, ord för ord, och använts som ett slags allmänt direktiv för 

välsignelsebön. Lägg märke till att Melkisedeks och Arons välsignelser åberopar 

eller kallar på Guds välvilja eller godhet för det man vill välsigna. 

 

Att välsigna människor är en annan typ av tjänst än att be för folk. En 

välsignelse är ett muntligt yttrande som på något sätt förflyttar eller för fram 

mottagaren till Guds godhet. Vår himmelske Fader har gett oss auktoritet och 

ansvar för sitt folk, hans präster ska välsigna! Det är en del av Guds rikes 

 
37 1 Mos 14:18-20 
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uppdrag. Det är ett stort men fantastisk ansvar att ha som uppgift att bejaka, 

lyfta fram och bekräfta Guds avbild och kärlek i andra. 

 

Dessvärre har det blivit någonting som har gått förlorat i vårt samhälle. Det är 

sällan det praktiseras ens i kyrkan och förmodligen överhuvudtaget inte alls på 

en arbetsplats. Idag har vi blivit vana vid att få skäll, höra nedsättande ord eller 

skvaller och förtal på våra arbetsplatser. Lås oss ändra på det genom att vara 

människor som är hängivna att välsigna och uppmuntra andra både hemma 

och på jobbet. När allt kommer omkring är det vad Guds präster ska göra.  

 

Ord som uppmuntrar och bekräftar 

Att uttala ord av uppmuntran och bekräftelse är ytterligare en prästerlig uppgift 

och ryms inom samma område som att välsigna.38 Delvis betyder detta att vi 

bekräftar sidor hos folk som vi ser liknar Guds natur. Som ”bärare” av Guds 

avbild (1 Mos 1:26–27) kan vi, när vi märker att Guds härlighet lyser igenom 

hos någon, muntligen bekräfta det för dem. Detta är en prästerlig uppgift; både 

att lägga märke till och att bekräfta, vare sig de är kristna eller inte. Det är 

viktigt att komma ihåg att Gud också välsignar onda människor.39 Eftersom 

Gud är god även mot de otacksamma och onda40 bör också vi vara det. Den 

teologiska trossatsen allomfattande nåd berör just det. Många aspekter av 

Guds nåd gynnar ju hela mänskligheten, oberoende av vilken trosinriktning 

man har. Jag uppskattar verkligen det sätt som teologen och fredsaktivisten Dr 

Rick Love beskriver det: 

 

Genom Guds allomfattande nåd gör icke-troende gott, i själva verket gör de 

fantastiska saker. Och vi bör se att Guds hand är med där. Vi bör vara 

tacksamma att Guds allomfattande nåd finns med i varje vänskap, i varje 

handling av vänlighet, i varje vetenskaplig upptäckt och i varje tekniskt 

framsteg. För allt detta är ytterst från Gud … Gud verkar i människor runt 

omkring oss. Hans härlighet lyser genom dem – trots brister och utan att de 

vet att Gud faktiskt verkar genom dem. 41 

 

Jag tror att den prästerliga identiteten gör att det blir naturligt för oss att söka, 

urskilja och glädjas över gudsdrag även när vi ser dem i människor som inte 

följer Jesus. Det finns ingen anledning till avund utan vårt uppdrag är att 

bekräfta och glädjas över detta. Som präster på en arbetsplats kan vi bekräfta 

 
38 Ef 4:29, Kol 3:16; 4:5, Luk 4:22 

39 Ps 145:9, Matt 5:45, Apg 14:17 

40 Luk 6:35-336, 1 Petr 3:9 
41 http://peace-catalyst.net/blog/post/common-grace--common-ground--and-the-common-

good--part-1- 
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ord, handlingar, och attityder som vi ser hos andra och som vi vet också 

behagar Gud oavsett religion, om de ens har någon. Vi kan kort och gott bara 

säga att ”Jag uppskattar verkligen att du är så generös” eller ”Du bemötte den 

där jobbiga kunden respektfullt och fint, bra gjort!” Detta är inte bara tomt 

smicker utan andlig bekräftelse och uppmuntran. Det är viktigt att fokusera på 

människors karaktär och handlingar, inte på hur saker först ser ut att vara. 

Människor är, hur det än må vara, skapade efter Guds avbild och det är också 

viktigt att framhålla och uppmuntra det man ser av Gud hos var och en. Jag 

ber ofta ”Herre, ge mig ett ord av välsignelse eller bekräftelse för den här 

personen just nu!” Allt eftersom jag lär känna arbetskamrater, lär jag mig att 

komma på ord med uppmuntran som passar in just i deras omständigheter. 

 

Med det sagt, måste det också vara så att vi vågar stå upp mot orättvisor på 

vår arbetsplats. Det kan innebära att man måste blåsa i visselpipan när man 

upptäcker orättvisor, korruption, olika former av övergrepp, skvaller och förtal. 

Jesus kunde vara riktigt tuff men han handlade alltid i kärlek gentemot andra. 

Jag berör det här ämnet lite mer i nästa kapitel. 
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Några frågor att fundera över: 
 
 

1. Vad har välsignelse och uppmuntran gemensamt? Och på vilket sätt är de 

olika? 

 

2. Att uppmuntra andra, är det något som är lätt att göra på en arbetsplats? 

Varför? Varför inte? 

 

3. På vilket sätt hänger att välsigna och uppmuntra andra, inklusive icke-

kristna, ihop med trossatsen om den allomfattande nåden? Se Matt 5:43–

48. 

 

4. Skriv med egna ord ner en välsignelse för någon eller något. På vilka andra 

sett kan du träna dig själv till att bli en som uppmuntrar? 

 

5. Vad anser du om författarens påstående om att uppmuntra andra, inklusive 

icke-kristna, är en del av vårt prästerliga mandat eller till och med vår plikt? 
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Kapitel 8 

Tjäna 
 

Präster tjänar Gud och människor. Att foga sig till Guds vilja är något mycket 

grundläggande för den prästerliga naturen.42 Genom hela Nya testamentet 

kallas Jesu efterföljare för tjänare. Det är en av de vanligaste funktionerna i 

Bibeln. Till och med Jesus, vår överstepräst, tog på sig rollen som tjänare43. 

Lägg märke till vad som sägs i Fil 2:3-6: 

  

Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och 

sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan 

tänk på andras. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Fastän 

han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud 

såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en 

tjänares gestalt då han blev människa. 

 

Jesus lärde att en tjänare inte är större än sin herre, inte heller 

är budskapet större än den som sände det.44 Kristna ska vara tjänare eftersom 

Jesus var det. Precis som med alla identiteter givna av Gud finns det i vår 

identitet som tjänare både en vågrät och en lodrät dimension av tjänsten. 

 

Att tjäna vågrätt och lodrätt 

Den lodräta dimensionen understryker att vi är Guds tjänare. Vi underkastar 

oss Guds tidsplan och strävar efter att känna till och lyda hans vilja.45 Även i 

Gamla testamentet var det en förutsättning för att få vara präst.46 

 

Den vågräta dimensionen understryker att vi tjänar människor. I det hänseendet 

uppmanar skrifterna oss att behandla andra som viktigare än oss själva. Detta 

tema upprepas flera gånger när vi studerar prästernas roll i olika 

bibelberättelser. Det är en roll riktad mot andra. Själviskhet, girighet och 

arrogans står alla i motsats till vad som utgör identiteten hos en tjänare och är 

därför något oprästerligt. Arbetsplatsens präster tjänar Gud och människor. 

 

 
42 Notera hur Rom 12:1-2 använder ett språk som vanligen förknippas med andlig tjänst 

43 Matt 12:18, Fil 2:6-8 

44  Joh 13:16 

45 Rom 12:1-3 

46 2 Mos 19:5-6 



45 

 

Att lida för något gott 

Det kan vara lämpligt att införa en kommentar här om att hålla modet uppe 

när man stöter på orättvisor och lidande både i livet i stort men också på 

jobbet. Detta kommenteras särskilt i 1 Petr 2:18–24 men även i 1 Petr 4:1, där 

det står att det inte bara är lovvärt att lida för något gott, det är också något 

vi kan förvänta oss. Det är en del av kallelsen som kristen. Sammanhanget här 

är inte nödvändigtvis att lida förföljelse för att vi är kristna, utan all typ av 

lidande vi kan få utstå för att vi gör det som är rätt eller bra. Både kristna och 

icke-kristna kan få lida för att de gör det goda. 

 

Det är naivt att förvänta sig att vi alltid kommer bli belönade eller få beröm för 

att vi gör gott här på jorden. När vi drabbas av orättvisa innebär det inte att 

Gud har förkastat oss eller straffar oss. Snarare förvarnas vi i skriften att vi bör 

räkna med att få lida för att vi gör gott. Vi är kallade att hålla modet uppe och 

utstå lidande precis som Jesus gjorde. Om vi någon gång får glädjen att 

belönas här på jorden för vad som är gott, ska vi se det som ett angenämt 

undantag snarare än en rättighet. 

 

Detta kan få betydande konsekvenser för arbetsplatsen och de kristna där. Vi 

kan hamna i situationer där vi blir ombedda att göra saker som vi tycker är 

moraliskt felaktiga. Vi kanske kan ställas inför korrupta tjänstemän eller 

leverantörer som kräver mutor. Vi kanske har en chef som begär saker av oss 

som vi vet är fel. Vi kan uppleva starka påtryckningar att dra ner på tempot 

eller till och med sluta arbeta när chefen är borta. Vi kanske känner moralisk 

skyldighet att agera ”visselblåsare” när vi upptäcker osolidariskt handlande. På 

vilket sätt vi än tar ställning, och i slutändan kanske drabbas av det, finns det 

många situationer där vi måste agera. Att lida är ibland en del av kostnaden 

för att kunna behålla ett rent samvete.47 Med det sagt så vill jag förtydliga två 

saker. 

 

För det första så är vårt samvete viktigt, men ofullständigt, som moralisk 

måttstock. Vi kan inte lita på vårt samvete som enda barometer för vad som 

är rätt och fel. Vi behöver även Guds ord (rätt förstått) och gudomlig vishet. 

Bibeln ger ”kärlek” företräde här som en av de allra viktigaste moraliska 

barometrarna, och just därför, måste vi agera på det sätt som är mest 

kärleksfullt. För det andra, utifrån egen erfarenhet har jag ofta lyckats förhandla 

fram alternativa lösningar med chefer och tjänstemän som bett mig göra saker 

som stridit mot mitt samvete. Vi kan ofta hitta alternativ, där båda vinner på 

det, om vi letar efter dem. Att inte lyda världsliga myndigheter är inte 

någonting som ska göras snabbt och nonchalant utan något att ta till när inga 

 
47 Apg 24:16 
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andra utvägar finns. Och då måste vi ta konsekvenserna av det med mod och 

ödmjukhet. 

 

Att lära sig Guds ord 

Att vara tjänare innebär att ens agenda är att hjälpta till att uppfylla sin herres 

agenda. På samma sätt är det för en präst, som representerar och ser till att 

tjäna Guds agenda. Hur kan vi känna till Guds agenda utan att vara införstådda 

med Guds prioriteringar och syften? Därför åligger det en präst som tjänar att 

under hela sitt liv också leva med och studera ordet precis som den behöver 

leva med och verka i en kristen gemenskap. Att vara lärjunge (dvs. elev) är en 

lika viktig del av den prästerliga karaktären som att vara tjänare. En intressant 

sak i Joh 15:15 är att Jesus till och med säger att han kommer att kalla oss 

vänner snarare än tjänare: ”Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren 

inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min 

Fader har jag låtit er veta”. Att vara en lärjunge, en tjänare och en vän till Gud 

är olika dimensioner i den prästerliga naturen. 

 

 

Några frågor att fundera över: 
 
 

1. På vilket sätt kan ditt sätt att vara på jobbet förändras med vetskapen 

om att du är en Guds tjänare? 

 

2. På vilket sätt kan ditt sätt att vara på jobbet förändras med vetskapen 

om att du är en människotjänare? 

 

3. På en skala 1–10, var skulle du placera dig, om 1 är att helt ha fokus på 

dig själv och 10 att helt ha fokus på andra? Varför? Och på samma skala, 

var tror du andra skulle placera dig? Varför? 

 

4. På vilket sätt är du en tjänare på jobbet? 

 

5. I ljuset av Joh 15:15, vad vill Jesus förmedla? 
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Kapitel 9 

Samarbeta 
 

Präster på arbetsplatser arbetar tillsammans. De är en integrerad 

del av en gemenskap där man följer Jesus. Detta sätt att förhålla 

sig på hör uttryckligen ihop med hela identiteten som präst. Tre 

gånger i 1 Petr 2:9 så sätts prästerskapet in i ett sammanhang av 

gemenskap: ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt 

prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk …” Det prästerskap 

som vi tillhör formades för att fungera som en gemenskap.48  

 

Uppmaningar  

Nya testamentet ger oss många uppmaningar som handlar om 

hur vi ska bemöta varandra, det visar på vår gemensamma 

skyldighet att leva i gemenskap. Se följande exempel: 

 

 

• Att älska varandra (Joh 13:34-35, 5:12,17). 

• Att visa varandra ömsesidig hedersbevisning (Rom 12:10). 

• Att vara fridsamma mot varandra (Mark 9:50, 1 Tess 5:13). 

• Att göra varandra gott (1 Tess 5:15). 

• Att leva i harmoni med varandra (Rom 12:16). 

• Att acceptera varandra (Rom 15:7).  

• Att förmana varandra (Rom 15:14). 

• Att ha fördrag med varandra (Ef 4:2; Kol 3:13). 

• Att förlåta varandra (Kol 3:13). 

• Att bekänna synder för varandra (Jak 5:16). 

• Att uppmuntra varandra (Hebr 3:13). 

• Att be för varandra (Jak 5:16). 

• Att visa varandra gästfrihet (1 Petr 4:9). 

• Att betjäna varandra (1 Petr 4:10). 

 

 
48 Rom 12:4-6 talar om samarbete medan 12:1-3  talar om kapitulation och ödmjukhet 
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Dessa uppmaningar, som många andra, förutsätter att kristna har ett 

ömsesidigt förhållande till varandra. Den mångfald som finns i prästerskapet 

gör att vi blir bättre som ställföreträdare och på att samtala, skapa frid, 

lovsjunga, lyda och betjäna än om var och en agerar på egen hand. På så sätt 

är det naturligt att en präst utgör en del av ett team. Även våra böner får på 

något sett större genomslag när vi går samman med andra.49 Gud utformade 

prästerskapet så att det skulle vara en gemenskap av människor som arbetar 

tillsammans, som i en lagsport. Det fungerar inte som det var uttänkt att göra 

om vi inte samarbetar med varandra. Allteftersom vi lär oss att jobba ihop 

kommer konflikter förmodligen att uppstå. Det blir träningstillfällen för oss att 

växa i vår överlåtelse till att skapa frid och goda relationer. 

 

I idealfallet är den lokala kyrkan ett uttryck för präster som samarbetar för att 

leva i sitt prästerliga kall i samhället. Möten i kyrkan kan utrusta och uppmuntra 

församlingen att också fullfölja sin prästerliga roll hemma, på arbetet och i 

samhället. 

 

Att organisera oss på arbetsplatsen 

När man samarbetar kan alla dra nytta av varandra. Särskilt präster som är på 

en och samma arbetsplats eller inom samma område har möjligheten att 

uppmuntra och förse varandra med stöd. Lärare eller personal som jobbar med 

administration inom skolan kan leta upp likasinnade kollegor i skolvärlden. 

Läkare, sjuksköterskor och annan sjukhuspersonal kan bilda mindre grupper på 

det sjukhus eller den klinik de jobbar. 50 Präster som arbetar med försäljning 

på köpcenter och fabriksanställda kan organisera sig så att man tillsammans 

på ett bättre sätt kan utföra uppdraget att vara präster på arbetsplatsen. Olika 

kyrkor i stan kan underlätta organiseringen genom att skapa utrymme och 

förutsättningar till möten och samlingar. 

 

Jag minns själv när jag arbetade som managementkonsult på en stor 

internationell revisionsfirma i Washington DC, att jag fick åtminstone en 

handfull kristna att äta lunch tillsammans en gång i veckan. Vi bad och 

uppmuntrade varandra. Vi pratade om hur man undviker att dras med i skvaller 

och negativt tal bland personalen, hur man skulle få fart på affärerna och hur 

man förhåller sig till tiggare på gatorna. 

 

 
49  Matt 18:19-20 

50 Människor som träffas i mindre grupper delar ett angeläget uppdrag eller till och med en 

passion för det de arbetar med och lär av varandra till att uträtta arbetsuppgifter ännu bättre. 
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Mina arbetskamrater och jag hade kostym och silkesslipsar på jobbet. Vi kände 

oss rätt obekväma och illa till mods när vi gick förbi folk som satt och höll fram 

skålar för att få pengar till mat, så vi beslutade oss för att göra någonting. Först 

bestämde sig några av oss att bjuda hem de som levde på gatan på mat så 

att vi skulle kunna lära känna dem. Sedan lyckades vi få en överenskommelse 

med förvaltningsbolaget som ansvarade för parkeringen som låg alldeles under 

vårt kontorshus. De ordnade det så att vem som ville, fick komma och sopa 

och rensa på parkeringsplatsen under en heldag om vi stod för lönen. Väldigt 

få av tiggarna nappade men för de som gjorde det försökte vi hitta fler 

lösningar. Vi gjorde detta känt bland våra arbetskollegor och inbjöd dem att 

hjälpa till. Det gjorde att vi fick igång en intern diskussion om fattigdom och 

hur vi som företag kan engagera oss för att hjälpa de marginaliserade och 

utsatta i vårt samhälle. 

 
 

Några frågor att fundera över: 
 
 

1. I ljuset av vad som sägs i Bibeln om att stötta varandra, varför är 

samarbete så viktigt? 

 

2. Vad har du för erfarenheter av att arbeta i team? Vad var det som var 

bra? Vad var svårt? 

 

3. Som det ser ut nu, finns du med i en gemenskap av personer som följer 

Jesus i relation till ditt arbete? Varför eller varför inte? 

 

4. Ett team består av flera personer som har beslutat sig för att arbeta 

tillsammans för att uppnå vissa mål. Vilka mål skulle kunna motivera de 

som följer Jesus på din arbetsplats eller inom din arbetssektor att forma 

sådana team? 

 

5. Hur skulle dagordningen för ett entimmes möte i en sådan grupp kunna 

se ut? Återspeglar det vad som sagts om målen ovan? 
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Kapitel 10 

Att synliggöra den prästerliga 

identiteten på arbetet och i 

samhället 
 

Om du känner till Hans Christian Andersens saga Den fula ankungen så är du 

redan insatt i konceptet bakom benämningen spegeljag. Det är en akademisk 

term som går tillbaka på tanken att hur vi ser på oss själva, formas eller 

missformas av de värderingsutlåtande som andra gör av dig. Som du kanske 

kommer ihåg så var den fula ankungen en ung svan som kläckts i en ankfamilj 

och uppfostrats som anka. Eftersom hans styvföräldrar, styvsyskon och andra 

djur i ladan antog att han var en anka, antog han själv att han var det, trots att 

han var en ung liten svan. Det var inte förrän han mognade och stötte på andra 

svanar som han upptäckte sin rätta identitet. När han väl kände till sin rätta 

identitet hjälpte det honom att förstå sitt förflutna. Det hjälpte honom också 

att sätta kurs mot framtiden. 

 

Hur är det med dig? Har din rätta identitet förmörkats av ett 

spegeljag som kommer från din sociala krets? Det har den nog 

för de flesta av oss. Omfattningen av det inflytande som andra 

har på oss när det gäller självuppfattning styrs av många faktorer, 

framförallt vilken trovärdighet och status vi ger personer inverkar 

på det inflytande de har på vår självbild och självtillit. Som vilken 

ful ankunge som helst har många av oss vuxit upp i en lada 

(bildligt talat) i vilken vår egen prästerliga natur aldrig har fått 

uppskattning, styrka eller näring. Inte undra på att det är svårt att 

ta till sig en identitet som präst. Men det kan vi ändra på! Det är 

inte för sent! 

 

Hur går vi vidare? 

Föregående sidor har fokuserat på att lära känna och förstå det ansvar vi har 

som präster. Det är en bra början men inte tillräckligt. För att få bestående 

förändring och för att göra den prästerliga identiteten än mer synliggjord 

behöver de flesta av oss stöttning och hjälp under lång tid. Låt mig komma 

med tre förslag: 
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1. För det första, se till att bli djupt övertygad i ditt hjärta att Gud har utsett 

dig till präst. För många av oss är tanken på att Gud har upphöjt oss till 

en sådan ärorik och viktig roll nästan för mycket för att vi ska kunna tro 

på det. Erfarenheter sedan tidigare eller nuvarande omständigheter kan 

ibland motsäga den verklighet som den prästerliga identiteten är! För mig 

har att be och begrunda Guds ord samt att få vägledning från visa män 

och kvinnor varit till stor hjälp. Gud har skänkt oss en värdighet och ett 

privilegium som vi inte gjort oss förtjänta av.  Det är som om han har 

tillverkat en sidenväska av ett grisöra. Han har gjort dig till sitt barn, sin 

tjänare, sin heliga, sin vän, sin lärjunge, till sin ambassadör; vilket allt är 

aspekter av ditt prästerskap! 

 

 

2. Att samarbeta med andra som vill praktisera sin prästerliga identitet är 

kanske en av de allra viktigaste enskilda handlingar vi kan göra medan vi 

tar ställning till det som står under punkt ett. Vi behöver hitta andra 

likasinnade som är villiga att uppmuntra och utrusta oss i prästerliga 

attityder och beteenden. När då andra ser oss som präster, är det lättare 

att se oss själva som det. Det bästa är naturligtvis om den lokala kyrkan 

eller församlingen hjälper och ger utrymme för det… men om inte, så ta 

initiativet för att det ska bli så. Vi ska hålla ögonen öppna efter människor 

på vår arbetsplats eller i vår arbetssektor, som vi kan samarbeta med. Om 

du är arbetslös eller har gått i pension eller helt enkelt inte har någon 

självklar arbetsplats, så går det fortfarande att hitta en sådan gemenskap. 

I vilket sammanhang du än befinner dig så sträva efter att be, komma 

samman, bjuda in, uppmuntra och betjäna tillsammans med andra. 

  

 

3. Uppmuntra din lokala församling. Om du är pastor, äldste eller ledare i 

församlingen kan du göra en hel del för att underlätta och lyfta fram den 

prästerliga identiteten i verksamheten. Du kan förslagsvis: 

 

a. Ständigt framhålla vikten av att allt arbete är betydelsefullt och heligt. 

b. Varje söndag lyfta fram en särskild yrkesgrupp (vårdpersonal, lärare, 

tjänstemän osv.) och be speciellt för dem. 

c. Identifiera, underlätta för, lyft fram och hedra de i din församling som 

bär frukt i sin identitet som präst på sin arbetsplats. 

d. Ge personer ifrån församlingen rollen som mentorer och ledare i 

detta. 
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e. Regelbundet få med vittnesbörd och berättelser i gudstjänsten från 

präster på olika arbetsplatser. 

f. Inbjuda till morgonbön varje vecka för präster på arbetsplatsen 

g. Inbjuda till träffar utifrån den arbetskategori man tillhör. 

h. Förvänta dig samma arbetsinsatser från medlemmar i kyrkan som du 

gör av missionärerna på missionsfältet. 

i. Hedra präster på arbetsplatsen på samma sätt som missionärer 

hedras. 

j. Anordna kurser för dem som är intresserade av hitta sin identitet som 

präst på arbetsplatsen. 

 

Sammanfattning 
Vår prästerliga natur hör till själva kärnan av de vi blivit i Kristus. Den är en del 

av vår nya natur51 oavsett ursprung, andliga gåvor, begåvning, sammanhang, 

utbildning och kallelse. Vi är präster vare sig vi vill eller inte.  Därför behöver 

vi ta till oss denna identitet genom att utveckla en livsstil som rimmar väl med 

prästerligt beteende, särskilt på våra arbetsplatser, där vi tillbringar så mycket 

av vår tid. De sex prästerliga dragen som presenteras i P.R.I.E.S.T – modellen 

(Praise ’prisa’, Reconcile ’försona’, Invite ’bjuda in’, Encourage ’uppmuntra’, 

Serve ’tjäna’, Team up ’samarbeta’) representerar både attityder och handlingar 

som är grundläggande för den prästerliga naturen. Det är också så att den 

prästerliga identiteten är formad för att uttryckas tillsammans med andra, inte 

bara individuellt. Därför är att söka samarbete något som är grundläggande 

för att nå en hållbar utveckling som är fruktbärande och består. 

  

 
51 2 Kor 5:17 
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Några frågor att fundera över: 
 

 

1. På en skala 0 – 10, hur viktigt tror du att det är att ha en identitet som 

präst på jobbet? Varför?  

 

2. På en skala 0 – 10, hur framträdande är din prästerliga identitet? 

 

3. Vill du att siffran ska öka? Varför eller varför inte? 

 

4. Vad kan du göra för att få din prästerliga identitet att bli mer 

framträdande? 

 

5. Vad kan du göra för att hjälpa andra att få en tydligare prästerlig identitet? 
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