Nyhetsbrev från DynamisVärldsmission

Skördetid och under i Njuve, Zimbabwe!

Kära syskon,
Hälsningar i Jesu Namn!

I

detta nyhetsbrev vill jag rapportera
från vår kampanj som hölls i Njuve,
Zimbabwe. Njuve är en kåkstad
belägen strax utanför staden Bulawayo
i södra Zimbabwe. Vårt team,
lett av pastor Nicholas Mavondo,
förberedde kampanjen tillsammans
med de lokala församlingarna. Under
tre veckor höll teamet en mobil
bibelskola för att träna upp de lokala
troende där de på ett effektivt sätt
lärde sig att följa upp de nyfrälsta efter
kampanjens slut. Denna bibelskola
fungerade mycket bra och när
kampanjen slutligen påbörjades var
Herrens kraft manifesterad redan från
det första mötet.
Varje kväll kom stora skaror till
kampanjplatsen för att lyssna på
evangeliet. Guds Ord gick ut med
kraft och på varje möte såg vi
mängder av människor som gav sina
liv till Jesus. Folket kom i syndanöd
och sökte sig till Honom som så
troget ger evigt liv till alla dem som
kommer till Honom!
Herren bekräftade även sitt Ord
med åtföljande under, tecken och
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mirakler. Varje kväll öppnades
döva öron, blinda fick sin syn,
förlamade människor stod upp och
gick, bölder och tumörer försvann
ur människornas kroppar. Vi såg
hur demonbesatta befriades genom

kraften i Namnet Jesus. Den starkaste
befrielsen vi var med om var en
kvinna som i 19 års tid hade varit
besatt och helt tappat förståndet men
som ögonblickligen blev fri.

Vi fick höra många vittnesbörd om underbara helanden och mirakler som
människor fått uppleva. Här är några få av dessa vittnesbörd:
- Irene Pasipanodya, 45, hade en stor
tumör i halsen. Jesus helade henne och
tumören försvann omedelbart.
- Edwin Mathe, 24, var döv på
sitt högra öra. Han hade även
smärta i sina ben som gjorde
att han inte kunde gå. Han såg
kampanjannonserna på TV och kom
till mötet där Jesus botade honom.
Hans öra öppnades och nu kan han
både höra och gå!
- Shuvai Zvarima, 59, var förlamad i
tio år och kunde därför inte gå. Han
var även hjärtsjuk. Jesus helade honom
och han stod upp och gick!
- Pretty Ngkienya, 22, hade cancer
i sitt högra ben som gjort henne
oförmögen att gå. Jesus helade henne
och nu kan hon gå.
- Sithulisiwe Ncube, 27, hade varit
förlamad i benen under fyra års tid.
Jesus botade henne fullständigt så att
hon nu kan gå igen.

- Sithebale Mathema, 69, var
fullständigt döv på båda öron. Jesus
helade henne och nu kan hon höra!
- Treggie Mugkiagkia, 25, blev sjuk
år 2003. Hennes ben domnade bort
och hon kunde inte stå eller gå. Jesus
botade henne!
- Beauty Maphosa, 50, hade haft
problem med sina öron i 40 år. Hon
fick sår inuti öronen, var rann från
dem och hon hade blivit fullständigt
döv. Hon kom till kampanjen där Jesus
helade henne och nu kan hon höra
igen!
- Linda Buhlebarbasi, 18, hade en
stor cancertumör i sitt vänstra bröst.
Hon kunde inte lyfta sin arm eftersom
det gjorde så ont. Jesus botade henne,
tumören och smärtan försvann och hon
blev fullständigt frisk.
Dessa är några få av många vittnesbörd.
All ära till Jesus!

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

En förlamad kvinna har precis rest sig ur sin skottkärra och börjar dansa!

Nedan:
En liten dövstum pojke
som nu kan både höra och tala!

Under kampanjens sista kväll föll
den helige Ande med stor kraft och
tusentals blev döpta med den helige
Ande och med eld. De bad och
ropade i andra tungomål, skakade och
föll handlöst ner till marken. Mötet
avslutades med mäktig lovprisning,
sång, dans och jubel.
Vi har tio stora Afrika kampanjer
planerade för 2008, samt tre stora

Schools of Ministry konferenser för
pastorer. Utöver detta planerar vi även
att hålla kampanjer i Sydostasien.
Arbetet i Asien fortsätter. Våra
pionjärer arbetar under svåra
förhållanden och under förföljelse,
men trots detta har redan 114
församlingar startats på onådda
platser runtom i landet.

VAR MED OCH VINN MÄNNISKOR FÖR JESUS!

V

åra Afrika kampanjer kostar oss
mellan 140 000-150 000 kronor
(enligt dagens dollarkurs).
Detta inkluderar alla omkostnader
för Afrikateamet när de förbereder
kampanjen samt håller vår mobilbibelskola tre-fyra veckor före varje
kampanj. Summan inkluderar
även alla kampanjkostnader,
resekostnader samt kostnader för
uppföljningsarbete, uppföljningslitteratur och annat. Vi förväntar
oss att mellan 100 000-150 000
människor skall ta emot Jesus under
varje kampanj!
Jag vet hur kritiska nordborna
blir så fort man börjar tala om

”siffror” osv., men
anledningen till att
nämna siffror är att
jag vill visa er hur
starkt evangeliet
slår igenom! Vi får
aldrig glömma att
bakom varje siffra
finns en människa
som Jesus gav sitt
liv för, och att vi
måste nå dem och ingenting får
hindra oss. Kan du, ditt företag eller
din församling satsa på att sponsra
en kampanj eller åtminstone del av
en kampanj i år?

Gå

Det är Ert generösa givande som Gud
använder för att göra allt detta möjligt!
Tack för Er kärlek och tro, Era förböner
och Era generösa gåvor!
I Jesus Kristus,
Christopher och Britta Alam

Gud öppnade hennes blinda ögon!

Detta är en kritisk tid för Zimbabwe
och det gör att de flesta kampanjerna
under 2008 kommer att hållas just
i Zimbabwe. Vi måste nå detta land
med evangeliet!

därför ut och gör alla folk till lärjungar.
En kvinna som varit lam, reser sig upp
och går - gråter av glädje!

Denna kvinna hade varit besatt under många år.
Nu är hon fullkomligt befriad!

En pojke som varit lam börjar att gå!

Bröllopshögtid!
Den 11 januari firade vi
bröllopshögtid, då vår dotter
Victoria gifte sig med sin Luke.
Han är ett stort bönesvar och vi
välkomnar honom till vår familj!

Världen väntar...
Christophers reseschema
Fortsätt gärna be för Christopher och kampanjteamet - för beskydd och en säker resa. Bed också för alla dem som
kommer att bli gripna av Guds Ord under nedanstående möten och kampanjer...
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...på evangeliet om Jesus.
En kvinna som varit lam,
dansar av glädje!

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