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FÖRVANDLAT
ARBETSLIV

FRÅN KALLELSE TILL MANIFESTATION AV GUDS RIKE

VIDA PROFISSIONAL
TRANSFORMADA
VIE PROFESSIONNELLE
TRANSFORMÉE

Vi behöver som Kristna stå i gapet för Guds rike på våra arbetsplatser genom att vara
“profetiska prototyper” som skapar ett “Förvandlat Arbetsliv”! Det betyder att vara salt
och ljus i en tid då osäkerhet och förvirring accelererar allt mer. Som Guds folk behöver vi
tillsammans söka Guds JA på viktiga frågor som berör dagens och morgondagens arbetsliv i vårt land!
I den här foldern vill vi inom ICCC, den Internationella Kristna Handelskammaren, dela
några tankar med Dig om tron och arbetslivet och hur vi alla kan förkunna evangeliet om
riket till alla folk , bl.a. genom att ta emot vårt arbete som en kallelse från Gud!
Drömmen om ett folk...
…som i arbets- och näringsliv synliggör Guds
rike genom att deras målsättningar, strategier
och planer blir en yttre manifestation av en inre
vandring i tro.

När du söker Gud för vad du ska arbeta med leder han
dig in i ett nytt förhållande till honom där han också
sörjer för dina behov.

Jag, kallad av Gud?
INR E
VANDRING
GENOM TR O

YT T R E
M AN I FE STAT I O N
AV R I K E T

Vem är Din arbetsgivare?
Bibeln säger i Matteus 6:33 ”Sök först Guds rike och
Hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”
Arbete är i grunden inte bara en fråga om lön, trots
att Skriften säger att arbetaren är värd sin lön. Arbete
handlar om att göra något för någon.
Gud är din försörjare och arbetsgivare, oavsett om du
arbetar i ditt eget företag eller är anställd i något företag, myndighet eller organisation, där du hämtar din lön.

Vår enkla utgångspunkt är att vi alla är kallade att ”tjäna
Gud på heltid” inom ramen för vår dagliga gärning.
Gud kallar oss som individer, men Hans avsikt är ett
”egendomsfolk” som han skickliggör till allt gott verk
på alla livsområden.
Noa, Daniel, Debora är bra exempel på att uppdraget
från Herren var ett profetiskt uppdrag som låg inom
ramen för deras professionella liv. Detsamma gäller dig!

EDIUG S

Vid Jesu intåg i Jerusalem red han på en åsna. Åsnan
symboliserar arbetslivet. Vi tror att Jesus vill använda
vårt arbete och yrkesliv på samma sätt i vår tid.
Mycket talar för att vi står inför en ny ”Reformation”
som tar sin utgångspunkt i en ny förståelse av ”arbetslivets teologi”. Visst vore det väl underbart att få ”komma
in i din kallelse” och på så sätt få förena skapelse- och
evangelisationsuppdraget genom ett liv som är fullt av
mening, arbetsglädje och frihet.
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Bygg ditt hus och liv på klippan

Vad är arbete?
Gud var den förste som arbetade. Han skapade
jorden och människan, och Gud såg att det var
gott. Gud tog Adam och satte honom i Edens
Lustgård med uppdraget att bruka och bevara.
Därför kan man säga att hans kallelseuppdrag var
att utveckla och förvalta skapelsen. Hur ser din
”lustgård” ut?
Arbete kan definieras som ”att göra något för
någon”, dvs.att att betjäna. Arbete kan också
beskrivas som systematiserad kärlek.
Genom syndafallet förvandlades arbetet till slaveri, men genom Jesu försoningsverk, som omfattar
ALLT, finns det också ett ”försonat” arbetsliv! (Kol.
1:20). Det finns alltså en upprättelse av arbetet
som är tillgänglig genom Jesu försoning.
Bibeln förkunnar i Hebreerbrevet att det finns
en ”vila” som återstår för Guds folk. Därför är
det Guds avsikt att vi ska ”arbeta i vila”. Kanske
kan man uttrycka det så här; I stället för att jag
MOODBOARD
/
gör
mitt arbete
på mitt sätt så får jag göra Hans
arbete på Hans sätt. I Herren finns det en MOODBOARD
”vila”
/
även om vi arbetar hårt.
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”Om inte Herren bygger huset bygger arbetarna förgäves”, säger Ps 127:1. Jesus uppmanar oss att inte bygga
på sanden utan på klippan - som är Kristus. Vi behöver
gräva ner igenom sanden, så att klippan blir fundamentet i allt vi gör. Detta gäller alla livets områden; utbildning, arbete och familj.
Grunden avgör både husets storlek, utseende och funktion. På samma sätt är dina motiv avgörande för frukten
av ditt liv. Herren är redo att bygga om, renovera, eller
t.o.m. bygga nytt tillsammans med Dig!
Gud vill att ditt husbygge - ditt liv - skall bli en synlig
manifestation av Guds rike och att ditt förvaltarskap ska
bära bestående frukt till välsignelse för många.

Två sätt att leva och arbeta
Man kan domineras av ett inomvärldsligt ”naturligt” synsätt för vår existens, där livet, affärsidén, dina kunskaper eller din CV konkurrerar på en arbetsmarknad, som
präglas av kampen för position och framgång och den
frihet detta ger.

En ”andlig”
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Guds rike på jobbet
Guds rike är en Guds domän, som finns inom dig. Det är
ett Guds verk. När Rikets värderingar och liv präglar våra
handlingar synliggörs Andens Frukt.
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Guds rike

Se för att tro

Tro för att se

Resultatet viktigare än
motivet

Motivet viktigare än resultatet

Kan själv, oberoende och
stolt

Behöver andra, beroende
och ödmjuk

Är mig själv närmast

Bär varandras bördor

Ge = mindre för mig

Ge = är att få

Störst är den som tjänar
mest

Störst är den som betjänar
mest

Förlitar mig på egen styrka

Förtröstar på Gud

Du och jag måste komma till den punkt där Herren får
ta över vårt liv och arbete.

Armbågar mig fram

Undfår samt går i förberedda gärningar

Gal. 2:20 säger: ”...och nu lever inte längre jag, utan

Jag är stark

Min styrka i Honom

Bibeln säger att Guds rike inte är mat och dryck och
består inte av ord, utan av rättfärdighet, frid och glädje
i den Helige Ande! Det finns en viktig princip - ”när vi
lyssnar, då talar Gud” och ”när vi lyder, då handlar Gud”!
Vi är kallade att gestalta Guds rike i allt vi gör genom
Den Helige Andes kraft. Vi behöver avkläda oss vår egen
styrka och förmåga, göra oss fria från lagens förbannelse, vår prestationsångest, och vårt kött med dess lustar
och begär. Vi kämpar ofta för att BLI DET VI GÖR istället
för att GÖRA DET VI ÄR.
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Guds JA till just ditt område
Varje bransch och yrkesgrupp har sina rötter och kultur. Dagens arbetsliv präglas av många stora och svåra
frågor såsom t.ex. teknikutveckling genom digitalisering
där arbeten försvinner och nya kommer till. Det handlar
också om existentiella frågor och värderingar som; vad
är liv, vad är död, vad är en man, vad är en kvinna eller
vad är en familj. Dessa frågor påverkar alla arbetsplatser
i Sverige och internationellt!
Vi behöver som kristna tillsammans fundera över hur
det var tänkt från början och vad bibeln säger om olika
saker och typer av arbeten. Finns det något Guds JA att
tillämpa i min bransch och på min arbetsplats?
Svaret är JA!
Bibeln har mycket att säga om olika arbetslivsfrågor. Det
kan handla om ledarskaps och personalfrågor, förvaltarskap (som handlar om mer än bara pengar), vård och
omsorg, undervisning etc.
Som exempel på personer och dess arbetsinriktning kan
nämnas:

l
l
l
l
l
l
l
l

Rådgivning/konsult - Daniel
Förvaltare och statsman - Josef
Skeppsbyggande - Noa
Snickare - Jesus och Josef
Sömnad och utsmyckning - Besalel och Oholiab
Läkare - Lukas
Juridik - Debora
Musik – David, Asaf, Heman och Jedutun.

Låt Dig inspireras av bibelns goda förebilder och ledargestalter.
Det är en viktig prioritering att söka det GUDS JA, som
finns i Jesus Kristus, för ditt intresse- eller arbetsområde, speciellt inför en framtid som kommer att präglas
av mycket stor förvirring inom ett antal stora och små
frågor på varje arbetsplats och i alla länder. Vi vet sedan
söndagsskolan att ”Jesus är svaret”… och det stämmer!
Men genom att gräva lite djupare inom olika områden
kommer vi även att förstå vilka frågorna är, som vi i kraft
av Jesu försoning skall söka och finna svaren på genom
Guds ord och den Helige Andes ledning.

Intresserad?
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om drömmen om ett folk, som tillsammans med
Herren skapar ett förvandlat arbetsliv.

Det spelar ingen roll om du är företagare eller
anställd, ung eller gammal, man eller kvinna, finns
inom privat eller offentlig sektor. Det /finns
DRAOBett
DOOMGuds
JA för oss alla på alla de ställen Gud har placerat
oss att tjäna honom - dvs. i vår lustgård…
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FÖRVANDLAT ARBETSLIV
Nu tar vi utvecklingsprogrammet ”Förvandlat Arbetsliv” till nästa steg genom att göra undervisningen tillgänglig för församlingar, kristna grupper på företag och bönegrupper.
Med ett material i 4 olika moduler, med 10 grundlektioner byggt på över 30 års sökande att förstå Guds rike i arbetslivet vill
vi betjäna allt Gud folk.. Du kan se några av rubrikerna nedan.
Vill ni diskutera ett upplägg av utvecklingsprogrammet ”Förvandlat Arbetsliv” i din församling eller din grupp?
Kontakta ICCC idag!

1. Guds rike
här och nu
- vårt uppdrag
2. Arbetslivets teologi
- vår förståelse
3. Personlig
tillämpning
- vår vandring
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l Drömmen om ett folk
l Att förstå Guds rike
l Rikets kultur och livet i riket
l Vad är arbete?
l Skapad till att medskapa
l Trons liv och kallelseuppdraget
l Frigjord från slaveri
- Låt Jesus rida på Din ”åsna”
l Att bygga på klippan
/ DRAOBDOO
l Två träd, tre hjärtan
l Guds kvalitetssäkring
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Ekonomi och strategiskt förvaltarskap
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l Omvärlds- & samhällsanalys
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”Det
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på en entreprenör,
lärare, sjuksköterska,
läkare, vaktmästare eller
VD som
utför sitt uppdrag
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ICCC i korthet
ICCC är ett internationellt nätverk av Kristna i arbetslivet i mer än 70 länder.
Syftet och målet med ICCCs verksamhet är betjäna människor och församlingar
till att inspirera, utrusta och betjäna kristna att tjäna Gud på heltid genom sin
kallelse och profession i arbets- och näringsliv.
Detta gör ICCC genom olika lokala, nationella och internationella samlingar,
konferenser och undervisningsserier.
Via vår hemsida får du veta mer om hur du också kan bli
en del av och bidra till arbetet.

www.iccc.se
ICCC Sverige
Grusgropvagen 5
7O2 36 Orebro
Sweden

Tel:		 019-24 0O 57
Fax:		 019-24 7O O1
E-post: info@iccc.se

