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Gud och mitt jobb
av Emmanuel Hyllerud 
och Gustaf Henriksson
När väckarklockan ringer och det är dags att gå upp, 
men kroppen känns seg som kola – vad är det då 
som får oss att trotsa tröttheten och ta oss an en ny 
arbetsdag? Varför jobbar jag? Vad är det som driver 
mig? Vill Gud att jag ska lyckas på mitt arbete? Hur 
ser Gud på mitt jobb?

Dessa frågor – och många fler – besvarar pastorn 
Gustaf Henriksson och företagaren Emmanuel Hyllerud 
i denna bok, utifrån den undervisning de finner i Bibeln, 
varvat med personliga erfarenheter och lärdomar. De 
guidar läsaren alltifrån skapelsens morgon till vårt liv i 
dag och visar att Gud är hela livets Gud, att han även 
bryr sig om vårt arbetsliv.

Författarna betonar också att det ingår i vår livsupp-
gift och kallelse som människor skapade till Guds avbild 
att efterlikna honom som arbetare: vi är skapade för 
arbete och skickliggjorda för det. De förklarar även hur 
frustrationen i arbetet kom in i bilden, men också hur 
Guds välsignelse i arbetet ger det ett helt nytt ljus.

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Så 
inleds Bibeln, för att andetaget därefter påbörja en 
stegvis förklaring av hur det gick till. Drivkraften till att 
jobba – hungern efter att skapa och arrangera tingen 
runt omkring – är djupt invävd i oss. Den finner sin 
förklaring i Skaparen själv, honom som vi är formgivna 
att efterlikna.
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gustaf henriksson (teol kand) arbetar sedan 2011 som pastor och föreståndare för 
Västkustkyrkan. Han är passionerad för evangeliets framgång i norra Bohuslän. Gustaf 
har varit aktiv som förkunnare i Pingströrelsen sedan övre tonåren, parallellt med studier, 
arbeten inom servicesektorn och i detaljhandeln. Han har tidigare skrivit boken Det pro-
fetiska ordet: när texten blir tilltal (Gospel Media, 2009). Gustaf bor i Strömstad med sin 
hustru Maria och deras fyra barn.
 

emmanuel hyllerud är entreprenör och uppskattad föreläsare runt om i landet. Emma-
nuel äger och driver företaget Älska Försäljning som jobbar med att hjälpa såväl större 
och etablerade företag som mindre, nystartade företag att öka sin omsättning och vinst. 
Han sitter även med i ledningen för den internationella kristna företagsskolan Focus 
Business School. Tillsammans med sin fru Alexandra driver Emmanuel också skivbolaget 
Barnskivor.se. Emmanuel och Alexandra bor i Floda tillsammans med sina tre barn.


