sades, “Nu är de här också, de som har vänt upp och
ner på hela världen.” (Apg 17:6)
Vi är kallade att ta upp vårt kors och följa Jesus,
vara som Han, och göra Hans verk. Han sa, “...Men
ska Människosonen finna tro på jorden när han
kommer?” (Luk 18:8)
Låt oss vara fulla av tro och Helige Ande, och
sträva efter att vara lika Jesus. Låt oss vara radikala
i att predika evangeliet, vinna de förlorade, och
göra lärjungar som vill följa Jesus. Som ledare,
låt oss vara goda exempel i tro, i ande, i kärlek, i
ödmjukhet, i djärvhet, och reflektera Jesu liv för
dem som ser upp till oss.

Indien

14 February, 2016

17-20 Mars, 2016

Maranathakerk
Amsterdam, nederländerna

München, Tyskland

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!
Döp dem i Faderns och Sonens och den
Helige Andes namn och lär dem att hålla
allt som jag befallt er… Matt 28:19-20

1. “GÅ ut i HELA VÄRLDEN och FÖRKUNNA
EVANGELIET för HELA skapelsen”
2. “GÖR alla folk till LÄRJUNGAR”
Så, vår uppgift är att nå de förlorade, göra lärjungar,
och undervisa de troende i Guds Ord.

Prayerhouse AOG
Kenosha, WI, USA

13 Mars, 2016

Missionsbefallningen handlar inte bara om att nå
de förlorade, utan även om att göra Jesu lärjungar.
Missionsbefallningen handlar inte bara om
evangelister, den innefattar alla 5 tjänstegåvorna
(Ef 4:11) och kyrkan generellt. Den innefattar varje
enskild person som kallar Jesus Kristus sin Herre. Vi
bör därför inte bara vinna de förlorade, utan också
göra varje troende till en lärjunge, en lärjunge
som når ut till människor inom sin personliga
gemenskapskrets.
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Och han sade till dem: “Gå ut i
hela världen och förkunna evangeliet
för hela skapelsen”. Mark 16:15
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Dessa dagar ligger betoningen på “life coaching” och
“ledarskapsträning”. Dessa saker har sin plats, men
de är inte det primära. Det viktigaste är att etablera
bibliska sanningar, som att predika evangeliet, göra
lärjungar, få troende fyllda med den Helige Ande
och kraft, och göra Jesu gärningar. Därefter kan vi
arbeta med att träna ledare.

Vi bör komma ihåg att de allra bästa
ledarna är män och kvinnor vars
primära fokus och längtan är att vara
mer och mer lik Jesus. Jesus var den
störste ledaren någonsin, och de som
strävar efter att vara lika Honom blir
bra ledare.
I 2 Mos 33:11 läser vi, “Och Herren
talade med Mose ansikte mot ansikte,
som när en man talar med en annan.
Sedan vände Mose tillbaka till lägret.
Men hans tjänare Josua, Nuns son, som
var en ung man, lämnade inte tältet.”

HJÄLP OSS!
Eftersom vi vill använda våra
resurser på bästa sätt kommer vi
att plocka bort alla adresser som vi
inte har hört något från på två år.
Du kanske var intresserad i början
men sen har Gud lett dig till andra
arbeten och det är ok.
Var snäll och hör av dig om du
tillhör dem som vi inte hört något
från, men som ändå läser brevet
och vill fortsätta att få det! Det
finns flera som ber för oss men inte

Moses sökte Guds ansikte i tabernaklet,
och Herren talade med honom. Hans
tjänare Josua var med honom och iakttog allt som
skedde. Han iakttog hur Moses sökte Herren, och hur
Herren talade med Moses. Moses gick sedan ut och
talade till folket, men Josua stannade i tabernaklet.

Jag njuter av att lyssna på ledare som är föredömen,
insatta av Gud i Jesu kropp. Jag lyssnar hellre på
dem, än besöker konferenser där man sitter och
lyssnar på “halvkristna” ledare vars största merit är
vad de har åstadkommit i mammons värld, hellre än
i Guds rike.
Vi går på Korsets väg. Vi beträder vägen som vår
Herre Jesus och Hans lärjungar gick på, om vilka

En god ledare är en sökare av Gud, en som vet hur

När jag är klar med min bana
här på jorden och går hem för
att vara med Jesus, vill jag att
människor ska säga detta om mig,
“Christopher Alam älskade Jesus,
och han älskade människor.”
Jag påminns ständigt om
dessa ord, ”Om jag talar både
människors och änglars språk men
inte har kärlek, är jag bara ekande
brons eller en skrällande cymbal.
Och om jag har profetisk gåva och
vet alla hemligheter och har all

E-post: Meddela oss om du vill ha
brevet via e-post istället:
info@dynamis.se
Det smidigaste är givetvis e-post,
men vi skickar gärna brevet till
dig via vanlig post om du föredrar
detta. Hör av dig!!

man hör från Gud och sedan genomför och lyder de
instruktioner som Gud ger. Detta är vad Josua var.

Vi kan därför förmoda att Josua var en man som
älskade Guds närvaro. Han kände till Guds närvaro
och han kände igen Guds röst. Därför utvalde Gud
Josua till att leda sitt folk in i Det Förlovade Landet.
Josua avslutade Moses oavslutade uppgift.

Om jag inte har

har möjlighet att ge ekonomiskt
och vi vill inte tappa dig, bön är så
viktigt! Hör av dig via e-post eller
skriv till oss och berätta att du vill
fortsätta att få Dynamis utskicken.

kärlek

Fortsätter på baksidan...

, är jag ingenting!

kunskap, och om jag har all tro så
att jag kan flytta berg men inte har
kärlek, så är jag ingenting. Och om
jag delar ut allt jag äger och om
jag offrar min kropp till att brännas
men inte har kärlek, så vinner jag
ingenting.” (1 Kor 13:1-3)
Så när jag checkar ut från denna
värld, minns kanske folk de stora
kampanjerna eller miraklerna.
Andra minns berättelserna,
skämten, eller maträtterna som
jag åt. Men dessa saker betyder

inget den dagen, för om jag inte
har kärlek, är jag ingenting!
Det största de kan säga om mig
är; “Över allt annat, så älskade
Christopher Alam Jesus, och han
älskade människor!”

Fortsätt läsa…
1 Kor 13:4-8
Joh 15:12-13 och Matt 5:43-46
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