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Pastorns tjänst
av Mats-Ola Ishoel
I Pastorns tjänst delar Mats-Ola Ishoel med sig 
av sin stora erfarenhet som pastor för en lokal 
församling.

Han beskriver tydligt de viktigaste frågorna om 
pastorns tjänst, frågor som är relevanta för alla 
ledare, bland annat förkunnelse och undervis-
ning, omsorg om människor, administration och 
planering.

Den här boken kommer att vidga din förståelse 
för pastorns arbete och visa hur du kan förbere-
da dig för tjänst.

Du får insikt i hur du kan utvecklas personli-
gen, hur du kan bygga en stark, lokal församling, 
hur du hanterar svårigheter och hur du kan vara 
frimodig och kreativ i tjänsten för Gud.

mats-ola ishoel är hu-
vudpastor för Livets Ord i 
Moskva och ordförande för 
Associated Russian Union 
of Christians of Evangelical 
Faith. Under hans ledar-
skap har Livets Ord Mosk-
va vuxit varje år och har nu 
över fyra tusen medlem-
mar. Församlingen har en 
rad verksamheter, bland 

annat socialt arbete, ungdomsarbete, bokförlag 
och missionsarbete. Mats-Ola Ishoel är gift och 
har fyra barn, som är adopterade från Ryssland.
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I denna bok delar Mats-Ola Ishoel, ödmjukt och 
samtidigt tydligt, den visdom han samlat under 
årtionden av framgångsrik tjänst som pastor. Jag 
vet – och är innerligt tacksam för – att denna bok 
kommer att vara en viktig byggsten i församlingar 
över hela världen.
joakim lundqvist
pastor, livets ord

När du läser Pastorns tjänst, får du ta del 
av oerhört viktiga principer som grundas 
i Mats-Ola Ishoels egna rika erfarenhet. 
Denna bok kommer att inspirera, utmana 
och rusta dig bättre för ett ledarskap som 
både fungerar, håller och ger tillväxt. Sunt, 
klart och trosstärkande.
christian åkerhielm
missionsdirektor, livets ord


