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Den Helige Ande har lagt på mitt hjärta att tala om den vägledning jag har fått 
som pastor för denna kyrka. Vi är inte begränsade till de medlemmar vi har i 
Sacramento. Det finns även människor runtom i världen som är en del av vår 
kyrka och behöver de gudstjänster och skrivet material som vi tillhandahåller för 
sin andliga växt. Det är därför viktigt för var och en att förstå vart Gud leder oss 
och att finna en personlig kallelse. Hur finner du din personliga kallelse? Du 
måste lära känna Guds program! Låt oss undersöka det.  

ATT  FÖRSTÖRA  DJÄVULENS GÄRNINGAR  
I Johannes första brev säger han oss att målet för Jesus var att komma till jorden 
och förstöra djävulens verk. 1 Joh. 3:8 
Under århundradenas gång har tonvikten varit liten på att kyrkan skall fortsätta 
att förstöra djävulens verk. Istället har de institutionella organiserade kyrkorna 
varit infiltrerade av den Ondes fallna änglar under långa tider och blivit en del av  
Djävulens onda verk. 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1-8; 2 Petr. 2:1-3 
Jesus sade oss klart och tydligt att var och en som tror på Kristus och är född på 
nytt skall göra de gärningar som Jesus gjorde och större än dem! Joh. 14:9-17 
Det står klart att de kristna av idag i mycket förfelar att utföra det uppdrag som 
Jesus lärde! De flesta kristna är upptagna med sina egna göranden, allt eftersom 
humöret svänger. Den kristna befolkningen i västvärlden är känd för sin stora 
upptagenhet med ”känslor.” 2 Petr. 2:12-22; Jud. 16-19 

DET ARBETE SOM GUD HAR KALLAT OSS TILL I SLUTTIDEN  
Från tidiga år som en aktiv kristen troende (1965), präntade mina första två 
pastorer i centrala baptistkyrkan i Salt Lake City, Utah in i mig att det mest av allt 
var viktigt i varje möte var att inbjuda människor till att bli frälsta. Bibeln säger att 
var och en som inte är född på nytt av Kristus är en medborgare i Satans rike.  
Joh. 8:44; Kol. 1:9-14 
Därför fanns det på varje möte och på alla audiokassetter som gjordes vid våra 
möten ett distinkt frälsningsbudskap nära slutet. Även i alla skrifter brukade vi 
tala om vikten av att bli född på nytt.  
Det är det huvudsakliga sättet att bryta Satans herravälde i människors liv, när 
de blir frälsta betyder det att Satan får färre soldater och Jesus fler soldater.  
Luk. 10:1-2   



BEVARANDET AV DE SOM ÄR FÖDDA PÅ NYTT I KRISTUS    
Det finns mycket lite undervisning ibland samfunden om hur en kristen skall bli 
bevarad i Kristus. Slutresultatet blir att av de tusentals personer som beslutar sig 
för att bli kristna kommer få att kunna överleva de ondskefulla attackerna från 
Satans läger.  
Jag minns att i mina tidiga år som uppföljningspastor i åtskilliga av Billy Grahams 
korståg sades det att bara 20% av de som avgjorde sig för Kristus skull fortsätta 
att vara aktiva kristna till sin dödsdag. Resten skulle avfalla eller söka sig till 
falska rörelser. 
Jag blev mycket upprörd och vägrade arbeta Grahams kampanjer när vi fick veta 
att alla som kom från katolska kyrkan skulle sändas tillbaka till katolska kyrkan 
och att vi inte fick leda in dem i evangeliska kyrkor.  
Nu förstår du kanske Jesu undervisning i. Matt. 13:18-23 
Gud har kallat mig att undervisa för de kristna församlingarna ett fast 
ledarskap inom det område som kallas bevarande av pånyttfödda troende i 
Kristus.  Jer. 1:4-10 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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