Nyhetsbrev från DynamisVärldsmission

Evangeliet bryter igenom i Rimuka!
Kära syskon,

I

detta nyhetsbrev vill jag rapportera
från vår senaste kampanj i
Zimbabwe. Den hölls i Rimuka,
en kåkstad utanför staden Kadoma
i centrala Zimbabwe. Utöver
kampanjen höll vi också en School of
Ministry konferens för 300 pastorer
från olika samfund.
Församlingarna i Rimuka gav
ett entusiastiskt gensvar. Många
troende från dessa församlingar
deltog i vår mobila bibelskola som
alltid hålls före en kampanj. Dessa
troende tränades upp för att senare
kunna följa upp de nyfrälsta och
underlätta för dem att komma in i
församlingarna.
Kampanjen började starkt redan den
första kvällen då en stor folkmassa
hade samlats för att lyssna till
evangeliet. Det syntes att alla var
fyllda av stor förväntan och längtan
över vad Herren skulle göra i deras
stad. När evangeliet predikades
denna första kväll, såg jag hur det
grep tag i människornas hjärtan.
Mängder av människor gensvarade
till frälsningsinbjudan. Efter detta
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Christopher tillsammans med några deltagande pastorer som
blivit frälsta under våra kampanjer för 12-15 år sedan!

bekräftade Herren sitt Ord med under,
tecken och mirakler. En förlamad
kvinna som var helt oförmögen att
gå, skjutsades till kampanjen i en
skottkärra. När Jesu kraft rörde vid
henne stod hon upp och började
gå, springa och prisa Gud. En annan
kvinna hade med stor möda släpat
sig till kampanjen med hjälp av en
stor stav. Hon hade blivit lam efter en
bilolycka. Då Jesus rörde vid henne,
stod hon rakt upp, kastade bort sin
stav och började springa, dansa och
prisa Herren. Utöver dessa såg vi flera

döva som fick sin hörsel och andra
som blev helade från olika sjukdomar.
Jag måste här tillägga att det
var mycket kallt på kvällarna då
temperaturen låg på några få grader
över noll och det blåste iskalla vindar.
Zimbabwe upplevde sin kallaste vinter
på hundra år. Trots detta kom stora
skaror av människor till kampanjen
varje kväll. Det var gripande att se
folkets andliga hunger.

Jesus är densamme i går och i dag, så ock i evighet. (Hebr. 13:8)

Efter att denna lama kvinna blir helad, skjuter
hon sin skottkärra framför sig!

P.g.a. Zimbabwes svåra ekonomiska
situation skedde det ofta el-avbrott.
Flera kvällar när vi körde till kampanjen låg hela staden i mörker. Vi
använder en egen generator så vi
hade inga problem, men för folket
var det tufft. Alla el-avbrott gjorde
att människorna tände brasor för
att kunna laga kvällsmaten. Veden
som de använde var av dålig kvalitet
och detta gjorde att hela staden var
täckt av ett tjockt och illaluktande
rökmoln. Röken framkallade hosta,
ögonen tårades och gjorde det svårare
att predika, men vi gav inte upp utan
fortsatte att proklamera evangeliet.

Nedan:
Denne pojk hade en märklig
sjukdom. Han var född utan
balanssinne! Här går och
springer han för första gången
i sitt liv!

Herrens närvaro vilade över oss varje
kväll. Kampanjens andra kväll hade
folkmassan fördubblats och skaror av
människor tog emot Jesus. Det första
helande undret som skedde var en helt
blind man som blev helad. En kvinna
vittnade om hur en stor tumör hade
försvunnit från det ena bröstet. En man
hade hela sin nacke täckt av tumörer
men Herren hade tagit bort allihop!
Dessa är bara några få exempel på vad
Herren gjorde den kvällen.
Kväll efter kväll såg vi folk massorna
komma till Jesus, och hur Herren räckte
ut sin Hand med tecken och under.

Här följer ytterligare några exempel på underbara vittnesbörd om helanden:
- En man kom med sin sju månader
gamla baby som var född med
klumpfot. Foten var vänd upp och ner
och fotsulan pekade uppåt. Herren
rätade ut foten och den blev helt
normal.
- En kväll bars två förlamade
människor till kampanjen i skottkärror.
Herren rörde vid dem och båda två
reste sig upp och sprang, hoppade och
prisade Gud.

Gud har öppnat hennes döva öra!

- En liten pojke hade ett ovanligt
handikapp. Han var inte förlamad,
men hade aldrig kunna stå eller
gå p.g.a. att han var född utan
balanssinne. Detta gjorde att han föll
ner varje gång han försökte att stå
upp. Hans storebror tog honom till
kampanjen där Jesus rörde vid honom.
Han stod upp och gick för första
gången i sitt liv!

Gå

Utöver allt detta såg vi hur Herren
öppnade många dövas öron. Blinda fick
sin syn och andra vittnade om olika
helanden.
Den sista kvällen föll den Helige Ande
med stor kraft och tusentals blev döpta
i den helige Ande. De föll till marken,
ropande och prisade Gud i tungotal.
Vi höll också en School of Ministry
konferens för 300 pastorer. Ämnet vi
undervisade om var ”Vem Jesus Kristus
är idag”. Gud rörde vid hjärtan på ett
djupt sätt och vi har efteråt fått många
positiva vittnesbörd.
En intressant detalj var att minst nio
pastorer som var närvarande under
konferensen kom fram till mig och
berättade att de hade blivit frälsta på

En sjumånders gammal baby, född med klumpfot, blir helad.

därför ut och gör alla folk till lärjungar.

Deltagande pastorer vid School of Ministry samlingarna.

En man som varit blind under många år,
får tillbaka sin syn!

våra kampanjer för 12-15 år sedan.
Under de sista åren har vi mött
många sådana predikanter och det är
alltid en stor uppmuntran för oss när
vi hör detta. Vi är tacksamma över
att se hur evangeliet bär sådan riklig
frukt. All ära till Jesus!
Nu i oktober håller vi en stor School
of Ministry konferens parallellt med
kampanjen i Zimbabwe.
1 000 pastorer deltar från Zimbabwe,
Zambia, Malawi, Mocambique,
Botswana och Sydafrika. Deltagare
kommer också från USA och Europa.
Vi kommer att förse pastorerna med
både mat och boende.
P.g.a. den svåra situationen i
Zimbabwe just nu, får många av
dessa pastorer enbart ett mål mat per
dag. Vi kommer att ta hand om dem
och välsigna dem med god mat! För

En förlamad kvinna som fördes till kampanjen i en skottkärra, reser sig upp och går!

att kunna göra detta har vi köpt in
boskap och kycklingar från byarna
runt omkring. Detta projekt kostar
ca 70 000 kronor. Om du vill vara
med och bidra till detta så är vi
mycket tacksamma.

Kommunikationerna är dåliga och
vi har inte haft mycket kontakt med
vårt team. Fortsätt att be för arbetet
i Burma, samt för beskydd över vårt
team och församlingsplanterare.

Innan årets slut kommer jag även
att resa till Burma för att hålla en
kampanj och School of Ministry
konferens. Situationen i landet har
under en längre tid varit mycket
känslig. Den nuvarande militära
regimen gensvarade nyligen på
ett våldsamt sätt för att stoppa
frihetsrörelsen.

I Kristus,
Christopher och Britta Alam

