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Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8)

Kära syskon,
Hälsningar i Jesu namn!
Ekonomiskt har året varit tufft
men många av Guds folk har genvarat
ret 2009 drar sig mot sitt slut
för att möta utmaningarna. De har
och jag är så tacksam över att
gått ut i tro, mera än någonsin och
kunna säga att det har varit ett
gjort uppoffringar så att vi kunnat
gott och välsignat år för oss.
fortsätta att predika evangeliet till de
Återigen har vi sett över en
förlorade.
miljon människor ta emot Jesus
Till dessa vänner vill jag säga:
på våra kampanjer. Vi har startat
”Vi är så tacksamma till Herren för
nya församlingar i Burma och våra
er tro och kärlek, ni har valt att
församlingar fortsätter att växa och
sätta evangeliets verk före allt annat.
frodas. I år nådde vi också en speciell
Er tro är ett föredöme för oss!”
milstolpe när vi såg över 30,000
Det påminner mig om Gideons lilla
människor bli döpta med den helige
skara som var beredd att satsa allt på
ande på en gång. Vi har sett lama stå
stridsfältet. Gud använde deras tro
upp och gå, blinda få sin syn, döva
och nitälskan för att utföra stora ting
höra. Vi såg till och med Herren
som det annars hade behövts en stor
uppväcka en kvinna från de döda
arme för.
under en av kampanjerna.
Nu är det juletid. För oss är
Herren har varit nådig och trofast
detta årets mest underbara tid.
och vi har kunnat fullgöra allt som
Julen handlar ju över allt annat om
Han lagt på våra hjärtan i år. För detta
Evangeliet, vi minns och firar hur
ger vi all lov pris och ära till Jesus som
Gud sände sin ende son för att rädda
allena är värdig!
mänskligheten.
Vi lever i svåra tider, men faktum
Men är Julens berättelse blott en
är att Herren kallar oss aldrig till
vacker saga eller är den verklighet?
att skära ner på vår vision pga
Om den är en verklighet vad betyder
krympande världsekonomi. Han vill
den för oss?
istället att vi ska sträcka oss ut i
Jag minns min första jul som
tro och göra mera än någonsin för
kristen, December 1975. Jag hade
evangeliet. Han är ju ElShaddai, Gud
just blivit kristen och berättade ivrigt
som är mera än nog!

Å

Mpopoma, Zimbabwe.
för alla om vad Herren hade gjort
för mig. På grund av detta spärrades
jag in på Arméns mentalsjukhus.
Juldagen kom och jag hade lagt
undan en liten kaka och ett litet ljus
för att fira. Som fd muslim hade jag
ingen kunskap om de kristna jultraditionerna, så jag gjorde mitt bästa
under omständigheterna. På juldags
morgonen där jag satt inlåst, tände
jag ljuset, läste julberättelsen från
bibeln och firade Herrens födelsedag.
När jag bet i kakbiten, så fyllde
Guds närvaro rummet. Mitt hjärta
fylldes av en stor obeskrivlig frid. Det
var som om jag befann mig högt över
mina svåra omständigheter. Jag hade
seger över allt som stod emot mig
och jag fick en inre övertygelse om
att bättre tider låg framför mig.
Två veckor senare fick jag lämna
mentalsjukhuset. Jag gick ut på
gatorna och började att predika
evangeliet. Ett par månader senare
kom polisen och arresterade mig.
Året var 1976 och jag tillbringade
hela året i fängelse. De sade att jag
var inlåst där på obegränsad tid och
att jag skulle komma ut därifrån
”antingen som Muslim eller i en
likkista”. Jag talade om för dem att

Marimba, Zambia
jag hellre dog än gick tillbaka till
Islam.
Månaderna gick och en dag satte
jag mig ner och tittade djupare in
i min situation. Jag var i fängelse
på obestämd tid. Jag hade förlorat
allt som jag hade i denna värld. Jag
bad till Gud, ”Herre, jag har gjort
många misstag i mitt liv, och om
min tro på Jesus är ytterliggare ett
av mina misstag, då är jag verkligen
den största dåre som finns för jag
har förlorat allt. Så jag vill veta, jag
vill verkligen veta om Jesus verkligen
är Guds son, om Han verkligen är
uppstånden från de döda, om Guds
ord är sant. Om allt detta är sant, då
har jag vunnit! Jag har vunnit evigt
liv! Jag har vunnit himmelen! Gud,
jag måste få veta det nu!”
Då kom Guds svar ögonblickligen!
Herrens härlighet fyllde fängelsecellen. Min säng började att skaka
av Guds kraft. Jesu närvaro fyllde
platsen och jag hörde en röst som
sade, “...Jag var i fängelse och ni kom
till mig” (Matt. 25:36). Mina ögon
fylldes av tårar. Gud omskar mitt
hjärta och själ. Jag bara visste att
Jesus var verklig och sann, att Han
var allt som Guds ord påstod att Han
var. Hans ord var sant, himlen var
mera verklig än jorden. Guds löften
verkligare än de ting som jag kunde
se.
Den dagen blev en vändpunkt i
mitt liv. Sedan den dagen har jag
varit övertygad om att Jesus bor i mig
och att Han alltid är med mig. Jag
vet att min Frälsare är större än mina
omständigheter, Hans nåd mycket
större än mina svagheter. Sedan den
dagen har jag gjort många misstag
men jag har inte haft en enda dag
då mitt hjärta inte brunnit för Jesus.
Jag har aldrig sett tillbaka! Allt detta,
inte på grund av mig, utan på grund
av Jesus!
Idag bor jag i ett fritt land, där jag
är fri att tillbe Gud, fri att predika
evangeliet. Jag reser runt över hela
jorden och berättar för folket om
Jesus. Folk samlas i oräkneliga skaror
för att lyssna på den underbara
gamla berättelsen om Jesus Guds
son. Herren bekräftar evangeliet med
åtföljande tecken, så att världen ser
att Jesus verkligen är sanningen, ser
att Han lever idag och vill möta dem!
Jesus kom till vår värld. Han blev
en av oss. Han betalade det fulla

priset på korset. Han uppstod igen.
Guds ord är sant! Jesus är trofast och
sann! Vi är befriade! Vi är mer än
övervinnare genom Jesus som har
älskat oss!
Därför, låt oss fira jul fulla av
seger och triumf! Låt oss gå in i det
nya året 2010 fulla av tro! Fyllda av
tillförsikt till vår Gud om att Han
kommer att ta hand om oss, välsigna
oss, ge oss framgång och frukt. Vi
lever i skördetider! Joel sade: “Låt
lien gå, ty skörden är mogen.” (Joel
3:13).
Låt oss förkunna detta underbara
evangelium! Låt oss så! Låt oss
skörda! Låt oss göra Herrens
verk av hela vårt hjärta! Låt oss
fira denna tid med lovprisning. Vi
är på den vinnande sidan och vi
kan inte förlora. Vi är födda och
förutbestämda till seger. Gud har
välsignat oss för att bli till välsignelse
för världen runtom oss och överallt
Han sänder oss!
“Men vi tackar Gud, som alltid för
oss fram i Kristi segertåg och genom oss
överallt sprider sin kunskaps väldoft“
(2 Kor. 2:14)
En riktigt välsignad Julhelg önskar
vi er och era familjer. Må 2010 bli ert
bästa år!

Chawama, Zambia

I Jesus,
Christopher, Britta och familjen

Mbare-Rufaro, Zimba

we

önskar Dynamis team och medarbetare!
Afrikateamet.

Sven-Göran.
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Jörgen.

Asiateamet.
Peter & MarieTherese.
Christopher &
Britta.

Jan med
familj.

Elaine med
familj.

Christopher besöker
Sverige, Januari 2010

December
2-6
7
8-9
11-13
15

BURMA
SING APORE
Istanbul, TURKIET
Beirut, LIBANON
Zurich, SCHWEIZ

17 Sön.
City kyrkan, Stockholm
18 Mån.
City kyrkans Bibelskola
19 Tis. 19.00, Citykyrkan, Stockholm
20 Ons. 19.30, Församlingen Arken, Kungsängen
21 Tors. 19.00, Pingstkyrkan Västerås
22-23 Fre & Lör, 19.00, Korskyrkan Uppsala
24 Sön. 10.30,
Arlanda Harvest Center – Märsta

Januari
1-3
5-11
17-24

Buenos Aires, ARGENTINA
KAMP ANJ, Rosario, ARGENTINA
Sverige (se till höger)

Om Ni är intresserade av att följa med på
någon kampanj så kontakta oss gärna!

För ytterligare information kontakta:
Dynamis, Sven-Göran: jonsbro@hotmail.com
Dynamis kontoret 0708-225483
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