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 BIBELSKOLA VÅRTERMINEN 2013!  

 KALLAD, UTVALD OCH SMORD! 

 

1. KALLAD! 1Kor.1:9  

Gud är trofast som har kallat er - till gemenskap med sin Son Jesus 
Kristus, vår Herre. 

Den Gud som vi tror på och som bibeln berättar om är en kallelsernas 
Gud, varje gång som någonting betydelsefullt skulle utföras eller ett 
uppdrag skulle ges så började det med en GUDOMLIG KALLELSE. 
Kallelsen kunde gälla ett helt folk/nation en person, ett 
uppdrag/uppgift/funktion eller en församling… 
Allmän kallelse: 

Enligt texten så har varje troende har en kallelse till frälsning och 

gemenskap med Jesus själv och en kallelse till lärjungaskap och 

Jesuslikhet. 

Vi kan därför inte vara som alla andra… 

I varje kallelse ligger någonting kreativt, verksamt och skapande… Om vi 

bejakar det Gud vill med våra liv så finns denna kallelse som en verksam 

och lockande kraft framför oss… 

Jag vill aktualisera detta med vad Gud vill med våra liv som en oerhörd 

möjlighet men också som ett viktigt observandum… 

Vi behöver åter ta i beräkningen vad som är Guds vilja med oss 

personligen och våra familjer. Innan vi fattar några större och avgörande 

beslut så behöver vi fundera på om det är Guds vilja, hur påverkar 

detta relationen till honom och hans kallelse för oss. 

 

Skärskilda kallelser: 2Mos.2:23–25, 3:1–15, Jes.49:1-2, Jer. 

1:4–12, Gal.1:1, v.15  

Det är en sak att ha en önskan, längtan, ambition, dröm, eller gå en 

pastorsutbildning… MEN DET ÄR NÅGOTING HELT ANNAT ATT VARA 

SÄND AV GUD, att GÅ PÅ GUDS UPPDRAG OCH BEFALLNING: att vara  

KALLAD, UTVALD OCH SMORD AV GUD… 

Paulus använder utryck som: 
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Genom Guds vilja… På uppdrag av Gud… Paulus: Kallad till 

Apostel… 

För de flesta av oss är det inte fullt så dramatiskt som Paulus men ändå 

vill jag påminna dej om att du kan ha Guds ledning och kallelse till olika 

uppgifter och arbetsplatser och skeenden… 

Han talar om kallelsen som ett stort förtroende och privilegium från 

Herren.. 

1Tim.1:12-17 Kallelsetiden är en förberedelsetid och prövningstid… 

Alla som har en kallelse måste gå genom en förberedelse och en 

prövningstid… 

Vi förbereder oss med att vara trogna i det lilla och med vadhelst 

som behöver göras… 

1. Studera Guds ord.. 

2. Söka Guds ansikte… 

3. Träna med deltagande och överlåtande.. 

4. Att kunna vara underordnad någon annan.. 

5. Öva sej i Gudsfruktan…1Tim.4:12-16, 2Petr.1:5-11 

Prövningstiden kan t.o.m. bestå i att vara i en funktion och på en plats 

som du inte själv vill vara i… 

Allt för att ta fram guldet i dej…. 

Många människor kommer aldrig längre än till förberedelse tiden, det 

finns predikanter som lever och dör utan att ha kommit in i andra fasen 

av en gudomlig kallelse, nämligen Guds utväljande.. 

 

När det gäller skärskilda kallelser så är det bra att veta att Gud kallar 

personligt och inte genom mellanhänder. Alltså även om mamma önskar 

det, eller någon profeterar över dej så måste du ändå personligen veta 

att du vet att du vet, att du vet, att Gud personligen talar till dej om vad, 

när och hur.. 

Kallelsen som du har kan bli bekräftad av någon annan genom profetia 

eller på annat sätt men du måste när allt kommer till allt, själv veta detta 

är Guds ide, plan för ditt liv… EN INRE KALLELSEMEDVETENHET SOM 

BÄR GENOM ELD OCH VATTEN… 

BARA DEN SOM GUD HAR KALLAT KOMMER HAN ATT UTVÄLJA OCH 

SMÖRJA MED SIN ANDE!!!  
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Om du är osäker, så be, sök Guds ansikte till du vet, vad, när och hur.. 

Gå inte utan denna inre visshet/övertygelse… 

 

2. UTVALD! 

Jag tror att Gud kallar mängder av människor, talar till och på olika sätt 

kallar på oss… 

Vilka är det som då blir utvalda? Det heter ju: Många är kallade men få 

är utvalda.. … 

Vad betyder detta ord? Jag är övertygad om att de utvalda inte är 

människor som är bättre än andra, någon slags andlig elitgrupp av 

kristna… 

C-G Hjälms vittnesbörd 

Utan jag tror att de utvalda är de som positivt gensvarar med att vara 

trofasta i förberedelsetiden… De som Herren utväljer är de som har ett 

rätt hjärta, uppriktiga, men inte perfekta, de som är snabba att be 

om förlåtelse och är villiga och snabba att korrigeras… 

Människor som Gud använde: 

Noa drack sej full 

Abraham var för gammal 

Isak var en dagdrömmare 

Jakob lögnare och bedragare 

 

Lea hade utseendet emot sej 

Josef var en drömmare som hamnade i en brunn, blev senare anklagad 

för sexuella trakasserier 

 

Gideon var rädd 

Simpson var svag för kvinnor 

Rahab var prostituerad/ skrevs ändå med i Jesu släkttavla 
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Jeremia var för ung  

 

Jona var ovillig och stack sin egen väg 

Maria fr. Magdala hade varit besatt.. 

 

Petrus var en impulsiv Gudsförnekare 

 

Paulus var en hädare, förföljare av kristna________________________ 

 

Elisa blev utvald! 

När tiden var inne för Elia att bli hemkallad och en ny profet skulle 

inträda i tjänst. Några kriterier för utväljandet: 

2Kon.2:1-15 

V.1 GILGAL, hebr. Vältrat av, tagit bort, förmågan att kunna lämna 

bakom sej.. Josua 5:13–15, platsen då vi har lämnar bakom oss 

sekterismen, felaktig trohet till rörelser m.m. och platsen där Jesus är 

inte bara frälsare utan Herre..  

V.2 BETEL, hebr. Guds hus, församlingen träningsplatsen, hemmabasen 

V.4 JERIKO, slagfältets plats, man måste ha vunnit några andliga slag.. 

V.6 JORDAN, betyder att gå ner, doppa sej… att kunna böja sej i 

ÖDMJUKHET.. 

Det var i Jordan som den spetälske Naman blev ombedd att doppa sej 

7ggr? 

 

3. SMORD! 

V,9-15 Gud står för den heliga smörjelsen, den nödvändiga 

utrustningen, kraften, förmågan… 

Luk.4:14–21, Apg.10:38 Smörjelsen står för en manifesterad 

Gudsnärvaro som inte går att ta miste på, den bara finns där… Stunder 

av smörjelse längtar jag efter, stunder då gudsnärvaron gör odiskutabla 

underverk i människors liv. 

Vad är och vad gör SMÖRJELSEN?  
SMÖRJELSEN ÄR HELA SKILLNADEN…. 

SMÖRJELSEN är den övernaturliga inspiration, närvaro, glädje och kraft 

som gör att människor blir berörda, helade, välsignade…. 
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SMÖRJELSEN ÄR DEN MANIFISTERADE NÄRVARON AV DHA.. 

 

DHA är ständigt (latent/förborgad) närvarande GUD 

inneboende hos den troende, men sedan kan man ju bli 

fylld/smord gång på gång med denna extra kraft och utrustning 

för olika tjänst/uppdrag som Gud kallar oss in i. 

= MAO Anden bor i oss alltid, men är inte i synlig/kännbar manifestation 

hela tiden… 

Jesaja 10:27 På den dagen skall hans börda tas bort ifrån din skuldra 
och hans ok ifrån din nacke. Ty oket skall brista på grund av 
fetman.   
And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken 
away from off thy shoulder, and his yoke from off your neck and the 
yoke shall be destroyed because of the anointing. 
 
OKET, BÖRDAN ska brista sönder på grund av FETMAN-TYNGDEN… 
I King James stod det att bördan/oket går sönder/bryts p.g.a. 
Smörjelsen?  
I GT var det fettet som omgav de inre organen som skulle brännas på 
offeraltaret.. alltså fettet representerar det innersta… 
I NT står det att från ditt INNERSTA skall strömmar av levande vatten 
flyta fram…. 
Människors OK/PLÅGA/BÖRDOR bryts enbart av SMÖRJELSEN= Den 
manifesterade NÄRVARON av DHA… 
 
SMÖRJELSEN över sång & musiken: 
 
2Kon.3:15 Men hämta nu hit åt mig en man som spelar harpa." Och när 
harpospelaren spelade kom HERRENS hand över honom. 
 
1Krön.  25:1-3 David tillsammans med befälhavarna avskilde Asafs, 
Hemans och Jedutuns söner, som skulle tjänstgöra som profeter 
med harpor, psaltare och cymbaler. Detta är förteckningen på dem, 
de män som fick utföra denna tjänst: Av Asafs söner: Sackur, Josef, 
Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf som profeterade 
på kungens uppdrag. Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, 
Hasabja och Mattitja, sex till antalet, med harpor, under ledning av sin 
fader Jedutun som profeterade med tacksägelsesånger och 
lovsånger till HERREN.  
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1Krön. 25:6-8 Alla dessa stod var och en under sin fars ledning, när de 
utförde sången i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor vid 
tjänsten i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och 
Hemans ledning. Antalet av dem och deras bröder som undervisats i 
att sjunga till HERRENS ära, alla kunniga i det, utgjorde 288. 
De kastade lott om tjänstgöringen, den minste såväl som den störste, 
den kunnige såväl som lärjungen. 
 
Ef. 5:17–19 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens 
vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i 
stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med 
psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i 
era hjärtan. 

Kära vänner det finns en växel till då Anden kommer över sina tjänare 
och frukten av detta är att människor blir berörda, frälsta och helade.. 
Genom Andens Smörjelse kan oken, bojorna brytas och fångar blir fria.. 
 

Tjänstegåvorna… 

Det finns en normalsmörjelse över dem som är kallade, utvalda till 

tjänst.. 

Jag tror att jag har en normalsmörjelse över mitt liv till att undervisa och 

predika, men det finns också SPECIELLA SMÖRJELSER, OVANLIGA, OCH 

SPEKTAKULÄRA… Liksom som en andra växel eller en turbo som slår till 

när Anden kommer över oss… 

Jag uppmuntrar alltid till att utveckla till Ordets tjänst, förkovra sej i 

Guds Ord men samtidigt vara förväntansfull på denna Andens Smörjelse 

och initiativ till att Välsigna människor…  

Denna Andens närvaro/smörjelse kommer inte som jag vill, när jag vill 

eller hur jag vill… 

Det verkar som att det finns olika tider/säsonger för olika FLÖDEN från 

Himlen…  

Jag kan bara berätta om tillfällen då Guds Ande kommer med en 

smörjelse av Glädje i den Helige Ande, när man blir så berörd att benen 

inte längre bär kroppen, då man inte längre kan tala svenska utan bara i 

tungor, då man ömsom gråter i förkrosselse eller skrattar ända tills man 

får ont i magmusklerna.   
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Rom 14:17 säger att Guds Rike består inte i mat eller dryck utan i 

rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande.. 

Gal. 5:22 Andens frukt är 1 Kärlek, 2 Glädje 

Ibland kan man inte stå på benen, man faller i DHA: Joh.18:4-6 
Jag har själv varit med om oförglömliga minnen då Smörjelsen har 
kommit över mej: Det har hänt att jag har blåst på någon på 10 meters 
avstånd och dem har ramlat ihop uppfyllda av DHA… 
Tältmöten i Närpes, Det enkla bönhuset utanför Sollefteå… 

En gång stod det flera ambulanser utanför lokalen i Apatity när jag till 

slut kom ut från mötet.. 

En gång slogs tolk efter tolk ut när jag predikade i Kirovsk.. 

Till sist kom vice Borgmästaren fram och blev fylld av Anden.. 

 

Det berättas om gamle Dad Smith som var en ovanlig evangelist som 

Gud använde i början av Pingstväckelsen att han dansade på plattformen 

i sina möten? 

Han började dansa helt naturligt när någon spelade på ett instrument, 

men ganska snart kom DHA över honom och man kunde skillnaden han 

blev så inspirerad, Guds härlighet vilade över honom och syndare av alla 

slag kom i syndanöd och lämnade sej till Jesus.. 

Advokater, intellektuella, hemmafruar och arbetare alla blev så berörda 
att dom blev frälsta..  
1Kor.1:27  Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att 
låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud 
utvalt för att låta det starka stå där med skam.. 
 
Den Agelikanske biskopen som besökte Östersund under den 
Ekumeniska böneveckan, timid och blid bad han: kom Helige Ande.. 
Tolken blev så berusad att han fick bäras av plattformen, människor 
berördes, någon rullade på estraden, NÄR AMBULANSEN KOM.. 
 
Det finns så många goda effekter när vi blir fyllda, berörda, blötlagda 
med DHA.. 
 
1. Ordspr. 17:22 Glatt (hjärta) ger god läkedom, (medicin), brutet mod 
suger märgen ur benen.  
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Det finns ibland låsningar, knutar, hårdhet och inre spänningar i vårt 
själsliv/känsloliv som inte blir helade och befriade med mindre än en 
ordentlig blötläggning genom DHA… 
 
2. Kontrollfreak: det finns ett inbyggt kontrollbehov hos många av oss.. 
man vill ha järnkoll på allting som händer.. 
Men när Guds närvaro kommer är det meningen att vi ska tappa lite på 
egenkontrollen till förmån för frihet i DHA.. 
 

 
Joh 3:8 Vinden (Anden) blåser vart den vill, och du hör dess sus, men 
du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och 
en som är född av Anden." 
Psalm. 103:7 Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. 
Det gäller för oss att uppfatta när och hur DHA rör sej, gå på det som vi 
ser i tro och yielding to the Holy Spirit…  
 
1Kor. 12:1-7 Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de 
andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt 
till de stumma avgudarna. Därför skall ni också veta att ingen som talar 
genom Guds Ande säger: "Förbannad är Jesus", och att ingen kan säga 
"Jesus är Herren" annat än i kraft av den helige Ande. 
Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 
Det finns olika slags kraftgärningar, (ENERGEMA) men Gud är 
densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar 
sig Anden så att det blir till nytta. 
 

Guds Ande är inte en tvingande (forcerande) Ande utan han kommer och 
berör där det finns öppenhet/behov/förväntan/längtan.. 
När han berör/fyller oss är det för att det ska bli till nytta för oss, 
helande, befrielse m.m. Det finns alltid ett gott syfte med det som han 
gör… 
När ANDEN är utgjuten och verksam finns det alltid själiska människor 
som vill märkas eller få uppmärksamheten.. 
Evan Roberts som var verksam under Väckelsen i Wales bad: 
Gud ge oss väckelse, utan alla dess defekter, men om det inte är 
möjligt: Ge oss ändå Väckelse med defekter, Vi måste ha 
Väckelse..  
 
Profetisk SMÖRJELSE att utföra spektakulära gärningar… 
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Smith Wigglesworth: var ofta ganska obegriplig och hade ett konstigt 
beteende, tills Anden kom över honom… 
Spädbarnet som han sparkade ut som en fotboll.. 
Broder Jones har ett vittnesbörd.. 
Kenneth Hagin som boxade en tumörsjuk kvinna i magen… 
Man gör inte sådana saker utan att ha ett tydligt tilltal och smörjelse 
över sitt liv… 
 
SMÖRJELSEN ÖVER TJÄNSTEGÅVORNA! 
 
Ef.4:11–16 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra 
till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta 
de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 
tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till 
ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 
Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och 
som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt 
falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 
Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till 
honom som är huvudet, nämligen Kristus. 
Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, 
och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, 
alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. 
 
Jesus fungerade i alla de 5 tjänstegåvorna/andliga ämbeten 
 
Luk 4:18 "Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har 
satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika 
frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta 
frihet.. 
Jesus gjorde inga under och tecken innan han blev smord av DHA till 
tjänst.. 
Han var en APOSTEL! Heb 3:1 Därför, heliga bröder, ni som har fått 
del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överstepräst 
som vi bekänner oss till. 
Ordet för APOSTEL grek. (apostolos) betyder en sänd delegat, en 
ambassadör, helt enkelt UTSÄND! Bibeln säger att när tiden var 
fullbordad SÄNDE GUD SIN SON till jorden, född av kvinna och ställd 
under lagen.. en APOSTEL är en grundläggare i Guds Rike och Jesus lade 
grunden till allt genom sin död och uppståndelse… 
Joh.20:21  21Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er. Som 
Fadern har sänt mig sänder jag er.”  
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Han var en PROFET! Han kallades av andra för profeten från Nasaret, 
han säger om sej själv att: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad… 
Kvinnan vi Sykars brunn sa: Herre jag ser att du är en Profet.. 
Jesus hörde från Fadern såg och visste saker över övernaturligt.. 
 
Han var en Evangelist! Det primära syftet med hans kommande i 
världen var för att: UPPSÖKA och FRÄLSA det som var förlorat.. 
Han förkunnade GLÄDJENS budskap för de fattiga… 
Han botade sjuka som den starkaste helandeevangelist.. 
Han gick över kulturella och religiösa barriärer för att nå en enda 
människa.. 
 
Han var en HERDE! Han sade om sej själv: Jag är den Gode Herden en 
god herde giver sitt liv för sina får… 
Hans herdehjärta rördes av medömkan och barmhärtighet, när han såg 
att dom var som får utan herde… 
 
Han var en lärare! Gång på gång står det att han undervisade dem, 
han undervisade inte som deras skriftlärde och fariséerna, utan med 
makt och auktoritet… En tredjedel av hans tjänst gick åt till 
undervisning.. 
 
Joh 3:34 Ty den som Gud har sänt, han talar Guds ord; Gud ger 
nämligen icke Anden efter mått.  For He whom God has sent speaks the 
Words of God, for God does not give the Spirit by measure. 
 
Jesus stod i alla 5 tjänstegåvorna, han hade Anden utan begränsningar 
över sitt liv, vi har Anden över oss i begränsat mått för annars skulle vi 
inte stoppa för det… 
Ef.4:11–16 Alla som Gud har kallat har han också gett nödvändig 
utrustning till att utföra det som de är kallade att göra. Han som kallade 
är också den som smörjer dem till att stå i olika tjänster allt efter den 
nåd som har blivit dem givna… 
Det finns olika grader av smörjelse över olika apostlar, profeter, 
evangelister, herdar och lärare.. 
Evangelister = själavinnare, region, land, kontinent…  
Men inte bara olika grader utan också variera vid olika tillfällen.. 
Om man ska betjäna mera och flera än vad man gör för tillfället så 
krävs det högre smörjelse till att stå på en ny nivå.. 
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Alla dessa andliga ämbeten bygger i grunden på en övernaturlig kallelse, 
ett andligt mandat från Gud och smörjelse till tjänst…  
inte på mänskliga ambitioner, rätt utbildning och personliga talanger.. 
ALLT DETTA ÄR BRA MEN INTE NOG… 
DET FINNS GODA IDEER OCH SMORDA IDEER.. 
 
 
 
 
 
Aposteln:  
1Kor.12:28Gud har i sin församling för det första satt några till 
apostlar,  
Jag tror inte att vi har någon skärskild rangordning eller 
viktighetsordning för dessa olika tjänster, utan troligtvis har det att göra 
med i vilken ordning som dessa tjänster växte fram och utvecklades i de 
första församlingarna. 
Även om Aposteln har en väldigt stark smörjelse och utrustning så är det 

inte så att han är över alla andra tjänster eller kan utöva ett inflytande 

på alla församlingar godtyckligt.  

När det gäller etablerandet av den universella församlingen som följde 

efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd så ser vi att apostlar och 

profeter var så viktiga och grundläggande för att dessa tjänster var de 

första som insattes och utvecklades i Kristi kropp.  

Det grekiska ordet APOSTOLOS betyder en som är sänd, en person som 
inte bara går, utan en som är sänd med ett uppdrag, på en befallning, 
med ett budskap.  
 
Jesus är och var vår bekännelses Apostel och överstepräst, den av 
Fadern sände. 
 
Det finns fyra klasser/ranking/smörjelse av apostlar omnämnda i 
nya testamentet: 
 
1. Jesus vår bekännelses Apostel, i en egen klass för sej själv. 
 
2. Lammets apostlar, de första ögonvittnens lärjungar till Jesu liv, 
tjänst och hans död och uppståndelse, inte ens Paulus var en apostel i 
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den bemärkelsen. 
Apg.1: 21-22, Upp.21:14 
 
3. Nytestamentliga apostlar, omnämnda vid namn i Nt. 
Paulus och Barnabas Apg.14:14 Jakob, Herrens broder Gal.1:19, 
Andronikus och Junias Rom.16:7, Apollos 1Kor.4:6, 9, Titus m.fl. 
2Kor.8:16-23 
 
4. Dagens apostlar: inga av dagens apostlar står i samma klass som 

dessa tidigare nämnda, anledningen är den att de flesta av dessa 

tidigare nämnda hade del av att lägga grunden genom att ta emot 

uppenbarelsen av det nya testamentet och uppenbarelsen om 

församlingen som är uppbyggd på de första apostlarna och profeternas 

grundval.  

Ef. 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där 

hörnstenen är Kristus Jesus själv. 

 

Inte på de första apostlarna som personer, utan på grund av att de tog 

emot större delen av NT, den grund vi har för tron.. 
 

Det finns emellertid också i denna tid moderna apostlar som Gud har 

kallat och insatt till tjänst. 

 

Vad är det som kännetecknar en Apostolisk tjänst?  

1. Apostelns kännetecken: tecken och under 2Kor.12:12 
2. Apostelns frukt: 1Kor.9:1-2, människor etablerade i Guds ord, 
1Kor.4:15 en Faderlig omsorg, 1Tess2:6-12. 
3. Först och främst är dom predikanter, förkunnare 1Tim.2:7, 
2Tim.1:11 
4. Extraordinär erfarenhet med Jesus: Apg.9:3-6, 22:17-21, 23:11. 
5. Apostelns tjänst är den bredaste och syns omfatta alla de andra 
tjänsterna men framförallt förmågan att etablera församlingar. Paulus 
hade ett naturligt inflytande på de församlingar som han själv hade 
grundat. 
 
Profeten:  
Den som har en kallelse till denna tjänst är först och främst en 
heltidspredikant vars huvuduppgift är att predika och undervisa i Guds 
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ord. 
Profettjänsten är en tjänst bland heltidsförkunnare och inte bland 
lekmännen. 
Paulus säger ju att vi alla kan få profetera men att ha profetians gåva 
innebär inte att man är profet som är en förkunnartjänst. 
Profetians gåva är enligt 1Kor.14:1-3 uppbyggelse, 
uppmuntran/förmaning och tröst. 
Om du följer med mej till Apg.21:8-11, här ser vi skillnaden på 
profetens tjänst och människor med profetians gåva, Apg.11:27-28. 
I gamla testamentet kallades ofta profeten för siare pga. att dom såg 
och förutsade saker och händelser på ett övernaturligt sätt. 
Den som står i profetens tjänst har en mer frekvent manifestation 
av uppenbarelsegåvorna än den som har någon enskild nådegåva. 
 
Det som konstituerar profetens tjänst/smörjelse är minst två av 
uppenbarelsegåvorna plus profetians gåva. Uppenbarelsegåvorna 
är: 
 1. Visdomens ord, ord/fragment från Gud som uppenbarar Guds syfte 
och plan och lösningar för framtiden. 
2. Kunskapens ord, ord/fragment från Gud som uppenbarar vissa fakta 
om personer, situationer, omständigheter i nuvarande eller förfluten tid. 
3. Gåvan att skilja mellan andar, övernaturlig plötslig insyn i 
andevärlden, att kunna urskilja anden bakom saker. Alla troende som är 
fyllda med Guds ande har viss urskiljning men detta är en plötslig insyn 
genom en nådegåva.  
 
Vidare har profeter ofta tilltal genom syner och uppenbarelser och det 
finns olika grader av syner och visioner. 
 
1. En andlig syn: man ser och uppfattar någonting i sin ande, ex. Paulus 
såg Jesus i anden medans hans fysiska ögon var bortkopplade. 
2. Hänryckning eller trance: när någon är i hänryckning så är alla fysiska 
sinnen bortkopplade och man är i en annan värld Apg.10:9-11, 22:17, 
Upp.1:9–11, 4:1-2 
3. Öppen vision/syn: då är man inte bortkopplad från det närvarande 
men kan ändå se i anden under tiden som man gör någonting annat. 
 
I det nya förbundet så söker vi inte ledning genom att gå till 
profeter/siaren som i GT, utan vi har ett bättre förbund med individuell 
ledning av mästaren själv. Många har undrat var finns nutidens profeter 
som talar till nationer och till presidenter?? Därför har inte profetens 
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tjänst samma dignitet som i Gt. 
 
Evangelisten:  
Ordet evangelist nämns bara tre gånger i bibeln och Filippus är den ende 
modellen vi har för den tjänsten. Ordet evangelist betyder en som 
kommer med goda nyheter eller ett gott budskap. 
Smörjelsen över en evangelist är ofta glädjens smörjelse, att med 
humor och värme övernaturligt kunna föra människor fram till ett beslut 
att ta emot Jesus som Herre.. 
Evangelistens budskap är frälsning helt enkelt och han har en 
övernaturlig förmåga att få folk frälsta. Apg.8: 4-13 Evangelistens 
tjänst åtföljs av helandeunder och mirakler, 1Kor.12:28 vidare andra till 
att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, alltså 
övernaturlig annonsering och förmågan att få människor till individuella 
beslut att ta emot Jesus. 
Evangelisten är kanske den smalaste tjänsten och har behov 
kompletterande gåvor som du ser i kap 8: 14-17. Kanske både brist på 
urskillning och behov av andra för att kunna hjälpa folk vidare på vägen. 
 
Läraren:  
Apg.13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, 
Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, 
fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. 
Här läser vi om en rikt välsignad församling med ett flertal tjänstegåvor i 
funktion. Barnabas och Paulus var antingen profeter eller lärare eller 
båda tjänsterna. 
Dom blev senare avskilda till apostlar. Den som är kallad och SMORD till 
lärartjänsten men inte till att vara herde/pastor har oftast en resande 
tjänst att utrusta församlingar genom undervisning.  
Denna kallelse till lärare bygger på en övernaturlig gåva att undervisa i 
Guds ord. En del tror att lärartjänsten i vår tid motsvaras av 
söndagskollärare, men denna mest omtalade tjänst i alla tre listor som vi 
läst var insatt av Gud 1800 år före vi hade någon söndagskola. 
Naturligtvis kan alla som har läst och studerat bibeln undervisa andra 
vad dom vet, men lärargåvan som vi nu talar om är en övernaturlig 
förmåga att utrusta Guds folk och etablera dem i Guds ord. 
 
Några kännetecken på lärarens tjänst och Smörjelse/gåva: 
 
1. En vattnande, uppfriskande smörjelse, 1Kor.3:6-9 när 
undervisningen är ifrån en lärargåva given genom DHA så blir människor 
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upplivade, styrkta och någonting byggs upp och etableras i deras liv. 
2. Apollos var en lärare Apg.18:24-27 han blev dom till mycken hjälp 
genom den nåd som han fungerade i. Även lärare måste förbli 
läraktiga…. 
 
 
 
Herde/pastor: 
 
Herde/pastor är den mest kända och betydelsefulla gåvan i den lokala 
församlingen, tjänsten nämns i alla tre listerna som att vara: herde, att 
styra och att leda. 
Ingen annan tjänst är så noga beskriven i vad uppgiften innefattar och 
vilka kvalifikationer som behöver finnas för tjänsten. 
Så här är tågordningen:  
1. 1Petr.5:4 Jesus är Överherden för fåren den som har fullständigt koll 
på läget. 
2. Under honom finns underherdarna eller Överherdens vakthundar eller 
moderfår eller ledarfår. Pastorstjänsten är en kallelse att ha ledning, 
översyn och omsorg för de får som han ger till oss. 
3. Apg.20:17, 28 Äldste, ledare och herdar är alla synonymer för 
församlingsledare. Bland de ganska nyfrälsta äldste så utvecklades en 
del till tjänstegåvor som heltidsförkunnare, vi kan läsa om skillnaden 
mellan äldste och pastorer i 1Tim.5:17–18, 1Petr.5:1-4 Petrus kallar 
sej själv som en äldste men vi vet ju att han var mera än en äldste, 
förkunnare, apostel m.m. 
 
4. Enligt 1Tim.3:1-7 och 1Petr.5:1-4 kan vi sammanfatta 
pastorsuppgiften med följande:  
A. Leda genom undervisning och eget exempel. 

B. Ge föda till församlingen, hela kostcirkeln… 
C. Överse, vaka, förmana och tillrättavisa. 
 
Vilka kännetecken har vi då för pastorsgåvan? 
 
1. Ett övernaturligt herdehjärta/smörjelse….mannen Mose mer 
saktmodig och tålamodig än någon annan människa på jorden…. 
2. Övernaturlig pastorstjänande, kunskapens ord och gåvan att skilja 
mellan andar. Ge exempel….. 
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Frukten av dessa tjänster…. Att vi uppmuntras att Gud kan och vill 
använda oss alla… 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 

’ 

 

2Tim.2:15, 20-21 Motivation till kallelse.. 

 

 


