Nyhetsbrev från DynamisVärldsmission

Tecken och under i George, Zambia!
”Och de gick ut och predikade
överallt, och Herren verkade
tillsammans med dem och
bekräftade ordet genom de
tecken som åtföljde det.”
(Mark. 16:20)

Kära syskon,

I

detta nyhetsbrev vill jag dela
segerrapporten från vår kampanj i
George, Zambia. Vårt Afrikateam,
som leddes av Janey Menzies (pastor
Mavondo var tvungen att stanna kvar
i Zimbabwe) förberedde kampanjen
ordentligt tillsammans med de lokala
församlingarna. Församlingarna var
mycket entusiastiska och många av
deras medlemmar tränades på vår
mobila bibelskola.
Kampanjen började med en stor
folkmassa som var på plats för att
höra evangeliet. Guds kraft var starkt
utgjuten redan denna första kväll
och mängder av människor tog emot
Jesus. Sedan följde under och tecken:
döva fick sin hörsel, tumörer försvann
och folk blev helade från en mängd
olika sjukdomar och handikapp. Strax
innan mötet var slut kom en kvinna
springande. Hon bodde i ett hus som
låg flera hundra meter bort. Hon hade
haft en ca 7-8 cm lång benbit som
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hade växt ut från bröstkorgen och
pekat rakt ut. När hon satt hemma
och vi bad på kampanjplatsen kom
Guds kraft över henne och benbiten
försvann på ett ögonblick! Genast
sprang hon till kampanjen för att
berätta om det som Herren hade gjort
för henne!
Denna första kväll satte tonen för
resten av kampanjen. Varje kväll såg
vi skaror av människor uppleva stor
syndanöd för att sedan ta emot Jesus
som Herre och Frälsare. Gud var nådig
och bekräftade sitt Ord med under,
tecken och mirakler. Varje möte var
fyllt av underbara vittnesbörd om
Herrens mäktiga gärningar. Vi såg
lama stå upp och gå, döva fick sin
hörsel, blinda fick sin syn, tumörer
försvann och flera demonbesatta blev
fullständigt befriade genom kraften i
det mäktiga Namnet Jesus!
Efter varje vittnesbörd jublade folket,
de ropade, sjöng, dansade och prisade
Herren och gav Honom ära för allt

som Han gjorde. Vi skrev ner dessa
vittnesbörd, och här är några av dem
som jag kommer ihåg, sittandes i mitt
hotellrum i Singapore:
En kvinna som hade varit förlamad
under flera år bars in till kampanjen
i en skottkärra. Hennes mage var
stor och fylld av vätska. Hon blev
helad och stod upp och gick, spydde
upp vätskan och magen började bli
mindre. Efter henne stod ytterligare
en annan lam kvinna upp ifrån sin
rullstol och gick och prisade Gud.
Ett mirakel som grep mitt hjärta var
när en ung kvinna berättade om vad
Herren hade gjort för hennes lilla
flicka. Barnet var fött hjärnskadat,
hennes nacke var förlamad och
orörlig. Hon hade aldrig haft
ögonkontakt med sin mamma, aldrig
lett eller gensvarat på något sätt.
Kampanjens första kväll rörde Jesus
vid denna lilla flicka. Hon log, följde
sin mamma med blicken, jollrade
och räckte upp handen för att röra

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

- Glad mamma tillsammans
med sin dotter som tidigare
varit döv - nu har hon fått
tillbaka sin hörsel!

Gå d

- Förlamad kvinna som bars till
kampanjen i en skottkärra.
Här reser hon sig upp och går.

vid sin mamma. Något som hon inte
hade gjort tidigare. Mamman prisade
Herren och fortsatte att komma till
kampanjen. Två kvällar senare fick
hennes lilla flicka ytterligare ett
vidrörande av Jesus. Förlamningen
i nacken försvann och hon blev
fullständigt återställd!
Vilken underbar Herre vi tjänar!
Halleluja!
Sedan fanns det två bröder av indiskt
påbrå, som båda var internationella
rallyförare. Båda två var frälsta och
brinnande för Herren. Varje kväll tog
de människor med sig till kampanjen.
De tog med sig en dam som inte
kunde gå utan rullator. Herren rörde
vid henne och hon lämnade sin
rullator och började springa! En
annan som de tog till kampanjen var
en döv kvinna från Australien som var
mästare i simning. När hon tävlade
brukade man röra vid henne när
startskottet gick. Gud helade henne
så att hon började höra. De tog också
med sig ett väldigt skeptiskt äkta par
från England. Mannen var helt blind
i ena ögat. Han blev helad, båda blev
frälsta och vid mötets avslutning
dansade de inför Herren tillsammans
med alla andra!
Miraklerna fortsatte med många döva
helade, en dövstum började både höra
och tala, demonbesatta blev befriade,
en kvinna som var helt blind började
att se.
Kampanjens sista kväll sade Herren
till mig att predika om Jesus Blod. Jag

hörde honom säga: ”Jag svarar alltid
Blod med Eld!”
Fältet var packat med folk. Otaliga
mängder av människor blev frälsta
den kvällen. När det var dags att be
för andedopet, började den Helige
Ande att röra sig över folket redan
innan jag hann be för dem. Folk
började tala i andra tungomål och
den Helige Ande föll med våldsam
kraft. I ett ögonblick döptes över
20 000 människor med den Helige
Ande och med eld. Pingstelden
föll, lovprisning och tungotal steg
upp som ett brusande hav från
folkmassan. Det var en otrolig
syn, hela fältet verkade stå i brand
med Guds Eld. Folket bad, ropade
och föll i hänryckning. Ja, det var
en obeskrivlig syn! Så avslutades
kampanjen, folk prisade Gud till sent
på kvällen och ingen ville gå hem.
För allt som vi fick se och vara med
om under denna kampanj ger vi allt
lov pris och all ära till Jesus, som
allena är värdig!
Tack för era förböner och för era
ekonomiska uppoffringar för
evangeliets skull. Det är genom
ert givande som vi kan nå ut till
de förlorade med evangeliet! Den
amerikanska dollarn har sjunkigt
i värde med ca 40% och gjort
missionsarbetet mycket dyrare.
Dessutom har priserna stigit på det
mesta. Samtidigt så vet vi att vi inte
vill skära ner på våra kampanjer eller
vår församlingsplantering eftersom vi
vet att själars eviga liv står på spel.

Vad spelar några tusen hit eller dit för
roll jämfört med evigheten? Kommer
dessa dyrbara människor att spendera
den i himlen eller helvetet?
Vi står tillsammans med Herren och
kommer att jobba på som aldrig förr
och vi ber er att göra detsamma. Sluta
inte att ge till evangeliet bara för att
det är tuffa tider. Både du och jag vet
att nummer 1 på Herrens agenda är
predikandet av evangeliet. Fortsätt
att stå i tro och givande och förvänta
dig stora saker från Gud. Vi är på den
vinnande sidan!

”Låt oss inte tröttna på att göra gott.
Ty när tiden är inne får vi skörda,
om vi inte ger upp.”
(Gal. 6:9)
I Jesus,
Christopher och Britta Alam

därför ut och gör alla folk till lärjungar.
Gud helade hennes förlamade arm!

Gud

gjor
de h

enne

En handikappad kvinna som tidigare inte
kunnat stå utan stöd.

En stor tumör försvann
från hennes sida!
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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...

30 maj-1 juni

Pentecostal Assemblies of Canada,
Chatham, Ontario, KANADA

8 juni

High Springs, Florida USA

14-29 juni
TAIWAN

1-6 juli

KAMPANJ, Livingstone, ZAMBIA

9-13 juli

3 augusti

Cornerstone Church, Esher,
Surrey, ENGLAND

KAMPANJ, Victoria Falls, ZIMBABWE

28 juli-1 augusti

Kingdom Faith FAITH CAMP,
Peterborough, ENGLAND
(Pastor Colin Urquhart)

...på evangeliet om Jesus.
En blind kvinna som blivit helad,
kommer upp på estraden för att
berätta om vad Gud har gjort.

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