Kampanj och hjälparbete!

I detta nyhetsbrev vill vi berätta om
vår kampanj i Chazanga, Zambia.
Utöver detta vill vi också rapportera
från hjälparbetet i Asia som pågår
efter orkankatastrofen.

Kampanjen i Chazanga

C

hazanga är en mycket fattig
kåkstad som ligger ungefär
30 minuter utanför Zambias
huvudstad Lusaka. Staden är full av
brottslighet, prostitution, sjukdomar
och häxkraft. De flesta brott i Lusaka
begås av Chazangabor och på
kvällarna kantas vägen till Chazanga
av prostituerade som väntar på att bli
upplockade av kunder. Fattigdomen
är fruktansvärd – 70% av bostäderna
i Chazanga har varken el, vatten eller
tillgång till avlopp.
Pastor Mavondo från Zimbabwe,
vår teamledare i Afrika, befann sig

i Australien där hans hustru Loreen
(som doktorerar där) skulle föda
deras första barn. Pastor Mavondo
och Loreen fick nyligen en liten
flicka som de gav namnet Nyasha.
I hans bortavaro leddes teamet av
vår viceledare Janey Menzies från
Skottland.
Chazanga ”kokade” av förväntan
redan när kampanjen började.
Massor med folk kom den första
kvällen med stora förhoppningar
och förväntningar. Samtidigt kom
folk för att störa och förstöra
kampanjen. Mängder av berusade och
drogpåverkade människor, gangsters
och kriminella som bara ville bråka
och fysiskt slåss var samlade. Jag har
faktiskt aldrig sett något liknande på
en kampanj!
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Jag hade beslutat mig för att fortsätta
att predika evangeliet och inte låta
någonting stoppa oss. De som angrep
oss fysiskt var vi mycket tuffa med
och sedan överlämnade vi dem till
polisen. Polisen var tacksamma för
att vi fick tag i en massa våldsamma
brottslingar som de själva hade jagat
under lång tid!
Guds Ord gick ut med stor kraft och
tiotusentals greps av syndanöd och
sökte sig till Herren. Folkmassorna
ökade varje kväll och på varje möte
såg vi skaror av människor bli
frälsta. Kriminella, prostituerade och
”vanliga” människor kom in i Guds
rike. Pastorerna var överväldigade
och gripna av allt som Herren gjorde
i deras stad. Deras församlingar som
hade tränats av vårt team stod redo
att följa upp de nyfrälsta direkt efter
kampanjens slut.

Innehållet i detta nyhetsbrev är konfidentiellt!
Det får inte läggas ut på webben, tryckas eller reproduceras på något sätt utan tillstånd av Dynamis Världsmission!
Vi uppmanar våra läsare att vara väldigt diskreta och endast dela innehållet med nära kristna vänner.
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Jesus är densamme i går och i dag, så ock i evighet. (Hebr. 13:8)

- Denne gamle man kunde inte
gå. Jesus helade honom och nu
dansar han av glädje.
- En kvinna som var delvis
förlamad p.g.a. ett slaganfall.
Nu är hon helad.

Herren gjorde många fantastiska
under för att bekräfta sitt Ord; många
döva fick sin hörsel, blinda fick
sin syn, förlamade människor blev
helade och många demonbesatta blev
befriade.
Här är några få av de många helande
vittnesbörden som vi fick höra.
– Faless Zulu 55, var förlamad i ena
armen. Hon kom till kampanjen
och Jesus helade henne. Nu kan hon
använda sin arm!
– Susan Jonki, 43, var förlamad i båda
benen sedan sju år. Hennes man tog
henne till kampanjen där Jesus botade
henne så att hon nu kan gå och
springa!
– Paul Tembo, 17 var fullständigt döv
på båda öronen. Jesu helade honom
och nu kan han höra!
– Royda Matonga, 20, var förlamad
i ena benet samt hade en tumör i
magen sedan fyra år. Hennes man tog
henne till kampanjen där Jesus botade
henne. Nu kan hon gå igen!

– John Phiri, 32, var döv på ena örat.
Jesus helade honom och nu kan han
höra!
– Anna Kakwesha, 57, var blind på
båda ögonen och allt hon ”såg” var
mörker. Jesus öppnade hennes ögon
så att hon nu kan se fullständigt bra!
– Irene Nguni, 50, var fullständigt döv
på ena örat. Jesus botade henne och
nu kan hon se!
– Paul Banda, 50, hade en tumör i
huvudet i sex månader. Jesus helade
honom och tumören försvann!
– Edward Mwanza, 62, var delvis
blind. Jesus botade honom och gav
honom perfekt syn!
Kampanjens sista kväll föll den Helige
Ande och tusentals blev döpta i den
Helige Ande och med Eld. Chazanga
kampanjen avslutades i full seger och
med mycket lovprisning till Herren.
All ära till Jesus för allt som Han har
gjort!
Herrens Ande har brutit igenom med
stor kraft och Chazanga har gripits

av Jesus! Det är därför som vi predikar
evangeliet om Jesus!
”Detta skall skrivas ner för ett
kommande släkte och ett folk som han
skapar skall prisa Herren. Ty han blickar
ner från sin heliga höjd, Herren skådar
från himlen ner till jorden för att höra
den fångnes klagan och befria dödens
barn för att man i Sion skall förkunna
Herrens namn och hans lov.....
(P S. 102:19-22)

Ett dövt litet barn som blivit helad.

Pastor Mavondos
fru Loreen med
deras dotter
Nyasha.

Gå d

därför ut och gör alla folk till lärjungar.
Hon var förlamad och hade inte kunnat gå på
sju år. Nu dansar hon av glädje.

En dam vars ena arm var förlamad visar
att hon blivit helad.

Gud öppnade hennes blinda ögon och nu kan hon se.

Än en gång ett stort tack för er
kärlek, era förböner och ekonomiska
understöd till Evangeliets arbete!
I Jesus Kristus,
Christopher och Britta Alam

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...

13-29 juni

9-13 juli

1-6 juli

28 juli- 1 augusti

TAIWAN

3 augusti

KAMPANJ, Victoria Falls, ZIMBABWE

KAMPANJ, Livingstone, ZAMBIA

Cornerstone Church, Esher,
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...på evangeliet om Jesus.
Vi är väldigt glada över Gabriel, vår yngste son, som precis har
gått ut skolan och tagit studenten som det kallas i Sverige. Här
heter det ”graduated from High School”. Han kommer att resa
med mig i missionsarbetet under ett års tid. Både Immanuel och
Victoria, våra äldsta barn, gjorde detta tidigare. Jag ser fram emot
året med Gabriel och att få spendera mer tid med honom. Vi är
tacksamma om ni ber för oss!
/Christopher
Om ni vill understödja Gabriel
ekonomiskt, markera
postgirotalongen
”Gabriel understöd 08”
Skriv gärna en rad till
honom här i USA, det
skulle uppskattas.

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