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Guds Kallelse
Hur ser Guds kallelse ut i ditt liv?
Om du försöker lista ut Guds kallelse i ditt liv, skulle jag
vilja ge dig följande råd:
Först och främst, börja tjäna Gud i din lokala kyrka, ta de
tillfällen som ges eller erbjuds dig, även om det i dina
ögon är något väldigt litet. Var trofast och säg till dig själv,
“Herre, om detta är det största jag någonsin kommer
att göra i mitt liv, vill jag vara trofast, och göra det med
glädje!”
När du visar att du är trofast, kommer Gud att öppna
andra möjligheter för dig. Först kommer det att vara
genom att tjäna i “naturliga” saker, och sedan kommer
tillfällen att dela Guds Ord med människor i olika miljöer,
mestadels utanför kyrkan - i människornas vardag. Med
tiden, kommer du att börja se var Gud använder dig mest.
Fortsätta att vara trofast i detta, och Gud kommer att
bekräfta din kallelse.
När jag började, gjorde jag gatuevangelisation, delade
ut traktat och delade Kristus med en och en. Jag tjänade
genom att städa golv och toaletter, matlagning, diskning
osv. Sedan minns jag när jag först tjänade bakom en
talarstol. Det tog 6 år från det jag började tjäna tills jag
predikade för första gången.
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Även när jag undervisade på en stor bibelskola, fortsatte
jag betjäna människorna. Jag minns när jag lade märke

till att min pastors skor var oputsade, jag åkte hem till
honom och putsade hans skor tills de ”lyste”.
En TJÄNST är inte bara att predika från talarstolen, eller
att göra vad människor kallar “stora saker”. Det grekiska
ordet “tjänare” används 27 gånger i Nya Testamentet.
Det är ordet “Diakonos” som används och det betyder “en
som utför en annans befallning, speciellt av en mästare,
en tjänare, en skötare”. ”Diakonos” kommer från det
gamla ordet “Diak” som betyder “att utföra ärenden”. Så
TJÄNST är att TJÄNA!
Sök inte efter en “högre position” med en titel, utan sök
efter en “lägre position” - en position av tjänandeskap
och service. Tjäna
och visa att du är
trofast. Herren
kan ha kallat
dig att vara i
de femfaldiga
tjänstegåvorna,
eller så kan Han
ha kallat dig
att tjäna som
en hjälptjänst.
Vilket det än är,
kommer du att
finna din plats
o kallelse och du kommer
att se hur du finner stor glädje och tillfredsställelse i det
tjänande som Herren har förberett för dig.
Kom ihåg att VARJE position, varje tjänst i Guds rike
är en HÖG kallelse, vare sig den är “stor” eller “liten” i
människornas ögon. Allt är betydelsefullt i Guds ögon.
Så tjäna, gläds och uppfyll ditt öde!

F

ramför allt skall ni älska varandra
innerligt, ty kärleken överskyler många
synder. Var gästfria mot varandra utan att
klaga. Tjäna varandra, var och en med den
nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar
skall han tala i enlighet med Guds ord. Har
någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft
Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom
Jesus Kristus. Hans är äran och makten i
evigheternas evigheter, amen. I Petr 4:8-11

Var Kristuslika...

“På grund av den lydnaden, lyfte Gud honom högt
och ärade honom långt över någon eller något annat,
någonsin, så att allt skapat vare sig i himlen eller på jorden
- även det som för länge sedan dött och begravts - ska
böja sig i tillbedjan inför denne Jesus Kristus, och ropa ut
i lovprisning att han är Mästare över allt, till Gud Faders
härliga ära”. Fil 2:5-11 (The Message)

Se på er själva på samma sätt som Jesus såg på sig själv!
Han hade en likvärdig status med Gud, men uttnyttjade
inte den statusen för egen vinning.
När tiden var inne, lade han åt sidan gudomligheten och
blev människa! Efter att ha blivit mänsklig, förblev han
mänsklig.
Detta var en otroligt ödmjukande process. Han krävde
inga speciella privilegier. I stället levde han ett
osjälviskt, lydigt liv. Därefter dog han en osjälvisk, lydig
död - den värsta sortens död – han korsfästes.

till att min pastors skor var oputsade, jag åkte hem till
honom och putsade hans skor tills de ”lyste”.
En TJÄNST är inte bara att predika från talarstolen, eller
att göra vad människor kallar “stora saker”. Det grekiska
ordet “tjänare” används 27 gånger i Nya Testamentet.
Det är ordet “Diakonos” som används och det betyder “en
som utför en annans befallning, speciellt av en mästare,
en tjänare, en skötare”. ”Diakonos” kommer från det
gamla ordet “Diak” som betyder “att utföra ärenden”. Så
TJÄNST är att TJÄNA!
Sök inte efter en “högre position” med en titel, utan sök
efter en “lägre position” - en position av tjänandeskap
och service. Tjäna
och visa att du är
trofast. Herren
kan ha kallat
dig att vara i
de femfaldiga
tjänstegåvorna,
eller så kan Han
ha kallat dig
att tjäna som
en hjälptjänst.
Vilket det än är,
kommer du att
finna din plats
o kallelse och du kommer
att se hur du finner stor glädje och tillfredsställelse i det
tjänande som Herren har förberett för dig.
Kom ihåg att VARJE position, varje tjänst i Guds rike
är en HÖG kallelse, vare sig den är “stor” eller “liten” i
människornas ögon. Allt är betydelsefullt i Guds ögon.
Så tjäna, gläds och uppfyll ditt öde!

F

ramför allt skall ni älska varandra
innerligt, ty kärleken överskyler många
synder. Var gästfria mot varandra utan att
klaga. Tjäna varandra, var och en med den
nådegåva han har fått, som goda förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar
skall han tala i enlighet med Guds ord. Har
någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft
Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom
Jesus Kristus. Hans är äran och makten i
evigheternas evigheter, amen. I Petr 4:8-11

Var Kristuslika...

“På grund av den lydnaden, lyfte Gud honom högt
och ärade honom långt över någon eller något annat,
någonsin, så att allt skapat vare sig i himlen eller på jorden
- även det som för länge sedan dött och begravts - ska
böja sig i tillbedjan inför denne Jesus Kristus, och ropa ut
i lovprisning att han är Mästare över allt, till Gud Faders
härliga ära”. Fil 2:5-11 (The Message)

Se på er själva på samma sätt som Jesus såg på sig själv!
Han hade en likvärdig status med Gud, men uttnyttjade
inte den statusen för egen vinning.
När tiden var inne, lade han åt sidan gudomligheten och
blev människa! Efter att ha blivit mänsklig, förblev han
mänsklig.
Detta var en otroligt ödmjukande process. Han krävde
inga speciella privilegier. I stället levde han ett
osjälviskt, lydigt liv. Därefter dog han en osjälvisk, lydig
död - den värsta sortens död – han korsfästes.

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

10 Augusti, 2014

Reseschema

Word of Life Intl. Church
Springfield, VA, USA
Pastor D. Wendel Cover

11-17 Augusti, 2014

Attending Worship Center
Home Coming Events
Lancaster, PA, USA

24 Augusti, 2014
Victory Church
Troy, PA, USA
Pastor Josh Payne

2-7 September, 2014
Kampanj
Livingstone, Zambia

10-14 September, 2014
Kampanj
Choma, Zambia

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

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

Nyhetsbrev Nr 7, 2014  

Guds Kallelse
Hur ser Guds kallelse ut i ditt liv?
Om du försöker lista ut Guds kallelse i ditt liv, skulle jag
vilja ge dig följande råd:
Först och främst, börja tjäna Gud i din lokala kyrka, ta de
tillfällen som ges eller erbjuds dig, även om det i dina
ögon är något väldigt litet. Var trofast och säg till dig själv,
“Herre, om detta är det största jag någonsin kommer
att göra i mitt liv, vill jag vara trofast, och göra det med
glädje!”
När du visar att du är trofast, kommer Gud att öppna
andra möjligheter för dig. Först kommer det att vara
genom att tjäna i “naturliga” saker, och sedan kommer
tillfällen att dela Guds Ord med människor i olika miljöer,
mestadels utanför kyrkan - i människornas vardag. Med
tiden, kommer du att börja se var Gud använder dig mest.
Fortsätta att vara trofast i detta, och Gud kommer att
bekräfta din kallelse.
När jag började, gjorde jag gatuevangelisation, delade
ut traktat och delade Kristus med en och en. Jag tjänade
genom att städa golv och toaletter, matlagning, diskning
osv. Sedan minns jag när jag först tjänade bakom en
talarstol. Det tog 6 år från det jag började tjäna tills jag
predikade för första gången.

		 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

Även när jag undervisade på en stor bibelskola, fortsatte
jag betjäna människorna. Jag minns när jag lade märke

