Fortsätt att läsa och studera dessa ämnen...
Bön: Luk 11:1-13, Fil 4:6-7 and Ef 6:10-18
Guds Ord: Hebr 11:1-16 samt Hebr 12:1-4

CDs budskap på engelska av Christopher Alam

Maila vårt kontor om du är intresserad av följande CDs på engelska:
The Prayer of Faith (CD-019)
Why is it that some people get healed and others don’t? How can
we get more faith? How do we know God hears our prayers? In this
message, Christopher addresses these questions and examines various
verses in the Bible that reveal what faith really is. When we know what
faith really is, then we can know what it means to pray a prayer of faith.
The Life of Faith (CD-002)
As Christians, we are called to live by faith, but how do we go about
that in our daily lives? In this message, Christopher looks at the
examples of the men and women set before us in Hebrews 11 who
were used by God because of their faith. Through these examples, we
can see what it means and how we can live a life of faith.
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Nyhetsbrev Nr 9, 2014  

Vikten av Bön och
Guds Ord
BÖN: Helt enkelt att prata med Gud som ett barn pratar med
sin pappa.
“..låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan
och bön med tacksägelse” Fil. 4:6
“Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga,
upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.” 1 Tim. 2:8
När en baby föds har han eller hon bara ett sätt att
kommunicera på för att kunna överleva. Höga skrik som
vanligvis ger ett omedelbart gensvar. Från dessa första
skrik pågår det en ständig utveckling av barnets förmåga
att kommunicera. Barnet blir mer o mer medveten om sin
familj och omgivningar. Talet utvecklas och leder till mer o
mer förståelse allteftersom barnet växer. Målet är att uppnå
mognad!
Vi är medlemmar av Guds familj, och bön är att prata med
Gud vår Fader. Bön är en träning i tro. Vi börjar med en
väldigt grundläggande förståelse av bön, men allteftersom
lär vi oss mer o mer att be i enlighet med Hans vilja (1 John
5:14-15).
Jesus bad! Vi ser Honom i Bibeln “ofta prata med sin Fader.”
Det var livsviktigt för Honom att veta o göra sin Faders vilja.
Faktum är att allt Han gjorde och sade var med Faderns
godkännande (Joh 14:10). Jesus undervisade detta och
förväntade sig att Hans lärjungar också skulle be. Jesus vill
att du ska be! Lyssna efter Guds röst (Bibeln) och fortsätt att
mogna i bönen.

Bed regelbundet och du kommer att märka en stadig
utveckling i din kommunikation med himlen. Eftersom
bönen är så viktig för vårt andliga liv kommer vår personliga
bönestund ofta under attack. Vanligvis kommer motståndet
från oss själva eller som Bibeln säger vårt ”kött”, vår gamla
natur.
Var på din vakt och låt ingenting hindra dig från denna
underbara kommunikation med vår älskade Fader. Han
längtar efter att höra ifrån dig. Bön förvandlar ditt liv. Jesus
sade att vi skulle be till vår Fader i Jesu Namn och den Helige
Ande hjälper oss.
Guds Ord: Ger dig liv och tro!
“...De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” John 6:63
“Alltså kommer tron av predikan och predikan
i kraft av Kristi ord.” Rom. 10:17
Vi har fastställt att bön är att prata med Gud som ett barn
pratar med sin fader. På samma sätt; att läsa Guds Ord,
Bibeln, är Gud som talar till oss som en fader talar till sitt
barn!
Gods Ord är bärare av Guds liv, tro o kraft. När vi läser Guds
Ord händer följande i våra hjärtan;
1. Vi börjar förstå Gud på ett nytt sätt
2. Vår tro blir starkare Rom 10:17
3. Vi inser vår position, våra rättigheter och förmåner som
Guds barn
Låt oss titta ett ögonblick på vad tro är; Tro är att acceptera
Guds Ord som sanning och därefter handla på Ordet
Jak 2:17-22. Tro innebär att lita på att Guds Ord är sant
oavsett omständigheter som säger tvärtom. En stadig tro på
Guds Ord ändrar alltid på negativa omständigheter så att de
rättar sig efter Guds Ord. Tro fyller våra hjärtan när vi fyller
oss med Guds Ord!
Guds Ord börjar att kontrollera hur vi lever och handlar. Tron
påverkar den troendes hela livsinställning. Tron leder till ett
totalt ändrat liv i linje med Guds Ord.

Jesus sade, “Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina
lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall
göra er fria.” John 8:31-32
Källan till vår tro är Jesus. Han är den som formar vår tro.
Varje person har fått ett mått av tro och därifrån växer
personen i tro allteftersom han i varje situation gensvarar
med tro.
Den första trosutmaningen leder till nästa och så fortsätter
det. Bibeln kallar det “från tro till tro” Rom 1:17. Tro kommer
genom att höra Guds Ord Rom. 10:17. Bibeln är vårt
“trosförråd” o därför är det så viktigt att veta vad Bibeln
säger.
Tron växer utifrån kännedomen om Gud genom Hans Ord.
Detta sades om de första kristna ”De höll troget fast vid
apostlarnas lära..” Apg 2:42. De hungrade efter Guds Ord
genom att ivrigt lyssna till dem som gav dem “livets bröd”.
Eftersom uppmärksamheten var fokuserad på Guds Ord
är det inte konstigt att tro fyllde deras hjärtan. Vi läser i
Bibeln, ”Nu är de här också, de som har vänt upp o ner på hela
världen” Apg 17:6 samt ”..hade ordet genom Herrens kraft
framgång och visade sin styrka” Apg 19:20
Din längtan som ett Guds barn är att glädja din himmelske
Far genom att leva vad Bibeln kallar ett “liv av tro”. Jesus
levde så och Han har var exemplet så att du kan vandra i
Hans fotspår.

Reseschema
5 Oktober, 2014

14-19 Oktober, 2014

12 Oktober, 2014

7-13 November, 2014

World Outreach Church
Tulsa, OK, USA
Elim Assembly of God
Singapore

Kampanj
Mazabuka, Zambia
Armenien

Bed regelbundet och du kommer att märka en stadig
utveckling i din kommunikation med himlen. Eftersom
bönen är så viktig för vårt andliga liv kommer vår personliga
bönestund ofta under attack. Vanligvis kommer motståndet
från oss själva eller som Bibeln säger vårt ”kött”, vår gamla
natur.
Var på din vakt och låt ingenting hindra dig från denna
underbara kommunikation med vår älskade Fader. Han
längtar efter att höra ifrån dig. Bön förvandlar ditt liv. Jesus
sade att vi skulle be till vår Fader i Jesu Namn och den Helige
Ande hjälper oss.
Guds Ord: Ger dig liv och tro!
“...De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” John 6:63
“Alltså kommer tron av predikan och predikan
i kraft av Kristi ord.” Rom. 10:17
Vi har fastställt att bön är att prata med Gud som ett barn
pratar med sin fader. På samma sätt; att läsa Guds Ord,
Bibeln, är Gud som talar till oss som en fader talar till sitt
barn!
Gods Ord är bärare av Guds liv, tro o kraft. När vi läser Guds
Ord händer följande i våra hjärtan;
1. Vi börjar förstå Gud på ett nytt sätt
2. Vår tro blir starkare Rom 10:17
3. Vi inser vår position, våra rättigheter och förmåner som
Guds barn
Låt oss titta ett ögonblick på vad tro är; Tro är att acceptera
Guds Ord som sanning och därefter handla på Ordet
Jak 2:17-22. Tro innebär att lita på att Guds Ord är sant
oavsett omständigheter som säger tvärtom. En stadig tro på
Guds Ord ändrar alltid på negativa omständigheter så att de
rättar sig efter Guds Ord. Tro fyller våra hjärtan när vi fyller
oss med Guds Ord!
Guds Ord börjar att kontrollera hur vi lever och handlar. Tron
påverkar den troendes hela livsinställning. Tron leder till ett
totalt ändrat liv i linje med Guds Ord.

Jesus sade, “Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina
lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall
göra er fria.” John 8:31-32
Källan till vår tro är Jesus. Han är den som formar vår tro.
Varje person har fått ett mått av tro och därifrån växer
personen i tro allteftersom han i varje situation gensvarar
med tro.
Den första trosutmaningen leder till nästa och så fortsätter
det. Bibeln kallar det “från tro till tro” Rom 1:17. Tro kommer
genom att höra Guds Ord Rom. 10:17. Bibeln är vårt
“trosförråd” o därför är det så viktigt att veta vad Bibeln
säger.
Tron växer utifrån kännedomen om Gud genom Hans Ord.
Detta sades om de första kristna ”De höll troget fast vid
apostlarnas lära..” Apg 2:42. De hungrade efter Guds Ord
genom att ivrigt lyssna till dem som gav dem “livets bröd”.
Eftersom uppmärksamheten var fokuserad på Guds Ord
är det inte konstigt att tro fyllde deras hjärtan. Vi läser i
Bibeln, ”Nu är de här också, de som har vänt upp o ner på hela
världen” Apg 17:6 samt ”..hade ordet genom Herrens kraft
framgång och visade sin styrka” Apg 19:20
Din längtan som ett Guds barn är att glädja din himmelske
Far genom att leva vad Bibeln kallar ett “liv av tro”. Jesus
levde så och Han har var exemplet så att du kan vandra i
Hans fotspår.

Reseschema
5 Oktober, 2014

14-19 Oktober, 2014

12 Oktober, 2014

7-13 November, 2014

World Outreach Church
Tulsa, OK, USA
Elim Assembly of God
Singapore

Kampanj
Mazabuka, Zambia
Armenien

Fortsätt att läsa och studera dessa ämnen...
Bön: Luk 11:1-13, Fil 4:6-7 and Ef 6:10-18
Guds Ord: Hebr 11:1-16 samt Hebr 12:1-4

CDs budskap på engelska av Christopher Alam

Maila vårt kontor om du är intresserad av följande CDs på engelska:
The Prayer of Faith (CD-019)
Why is it that some people get healed and others don’t? How can
we get more faith? How do we know God hears our prayers? In this
message, Christopher addresses these questions and examines various
verses in the Bible that reveal what faith really is. When we know what
faith really is, then we can know what it means to pray a prayer of faith.
The Life of Faith (CD-002)
As Christians, we are called to live by faith, but how do we go about
that in our daily lives? In this message, Christopher looks at the
examples of the men and women set before us in Hebrews 11 who
were used by God because of their faith. Through these examples, we
can see what it means and how we can live a life of faith.

Dynamis Sponsor
©
Dynamis Världsmission, 2014, All rights reserved.

www.dynamis.se
Dynamis Världsmission a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.
EUROPE:		 Box 932, 195 05 Arlandastad, SVERIGE

		 Tel: 08-410 244 49 • E-post: info@dynamis.se • Plusgiro: 491 55 44-3

USA:		
		

2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601
Tel: +1(717) 656-0362, Email: info@pentecostalfire.com

AFRIKA: 		

P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
		 Tel & Fax: +263 (4) 480467, Email: dynamis@pentecostalfire.zw
www.pentecostalfire.com

Dynamis Världsmission a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.

Nyhetsbrev Nr 9, 2014  

Vikten av Bön och
Guds Ord
BÖN: Helt enkelt att prata med Gud som ett barn pratar med
sin pappa.
“..låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan
och bön med tacksägelse” Fil. 4:6
“Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga,
upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.” 1 Tim. 2:8
När en baby föds har han eller hon bara ett sätt att
kommunicera på för att kunna överleva. Höga skrik som
vanligvis ger ett omedelbart gensvar. Från dessa första
skrik pågår det en ständig utveckling av barnets förmåga
att kommunicera. Barnet blir mer o mer medveten om sin
familj och omgivningar. Talet utvecklas och leder till mer o
mer förståelse allteftersom barnet växer. Målet är att uppnå
mognad!
Vi är medlemmar av Guds familj, och bön är att prata med
Gud vår Fader. Bön är en träning i tro. Vi börjar med en
väldigt grundläggande förståelse av bön, men allteftersom
lär vi oss mer o mer att be i enlighet med Hans vilja (1 John
5:14-15).
Jesus bad! Vi ser Honom i Bibeln “ofta prata med sin Fader.”
Det var livsviktigt för Honom att veta o göra sin Faders vilja.
Faktum är att allt Han gjorde och sade var med Faderns
godkännande (Joh 14:10). Jesus undervisade detta och
förväntade sig att Hans lärjungar också skulle be. Jesus vill
att du ska be! Lyssna efter Guds röst (Bibeln) och fortsätt att
mogna i bönen.

