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

Vårt församlingsplanteringsteam.

Christopher tillsammans med
sina söner och pastor Norberto
Carlini.
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Innehållet i detta nyhetsbrev är konfidentiellt!
Kära Syskon,

I

detta nyhetsbrev vill jag dela från vår
kampanj i Argentina samt möten i
Asien, Libanon, Indonesien och
Sverige.

ARGENTINA
Jag reste till Argentina tillsammans med
mina söner Immanuel och Gabriel.
Först hade vi möten i Buenos Aires i
en stor Pingstförsamling (Assemblies
of God) som startades av svenska
missionärer. Församlingen har 15,000
medlemmar och leds av Pastor Juan
Crudo. Herren gör mäktiga ting i de
olika församlingarna som Pastor Crudo
leder. Många blev frälsta och helade på
dessa möten.
Från Buenos Aires reste vi till Rosario
för en kampanj organiserad av Pastor
Norberto Carlini och hans 8000
medlemmars församling Templo
Santuario de la Fe. Kampanjen hölls
lite utanför staden för att nå de fattiga
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som bor därute.
Många människor kom ut för att
höra evangeliet och varje kväll såg vi
människor gensvara till evangeliet och
ta emot Jesus. Herren gav stor nåd och
bekräftade Sitt ord med under tecken
och mirakler. Här är några få av de
många vittnesbörden som vi fick höra:
Ett par blinda och flera gravt
synskadade fick sin syn tillbaka. Varje
kväll öppnade Herren dövas öron.
Tumörer försvann och en man blev
helad från ett gravt talfel. En dam kom
till kampanjen och vittnade om hur
hon hade många olika åkommor och
att hon hade varit oförmögen att gå.
Hon hade lyssnat när jag predikade
över radion och fick ett vidrörande av
Jesus. Hon stod upp och kunde gå! På
kampanjen den kvällen fick hon även
tillbaka hörseln i sitt ena öra.
En ung man hade en stor tumör
i foten som försvann ögonblickligen.
En dam som var döende i cancer

bars till kampanjen av sina släktingar.
Hennes mage var uppsvullen, hon
var sängliggande och oförmögen att
gå. Jesus rörde vid henne. Svullnaden
i magen och de andra cancer
symptomerna försvann, hon stod upp
och gick! Hon gick upp till plattformen
och gav sitt vittnesbörd. En annan
kvinna vittnade om att hon inte kunnat
gå pga ledgångsreumatism som förvridit
hennes fötter och tår. Jesus helade
henne och hon gick!
Pastor Carlini berättade att en ledare
i Jehovas Vittnen, som varit ansvarig
för 38 av deras församlingar hade blivit
frälst på vår kampanj i fiol och var nu
medlem i hans församling.
Vi ger all tack, lov och pris till Herren for
privilegiet att få predika evangeliet för de
förlorade. All ära till Jesus!
Jag höll också ett ledarsemin arium
dit många pastorer och ledare kom och
blev välsignade av Herrens ord.

ASIEN
En 3 dagars School of Ministry
konferens hölls för våra pastorer och
pionjärer. De 168 församlingar som
vi hittills har planterat är utspridda
över hela landet. De flesta av våra
pastorer samt en del Pingst och
Baptistpastorer kom också för att delta
i konferensen. Vi hade tre fantastiska
dagar tillsammans med undervisning,
uppmuntran och gemenskap. Jag fick
höra många rapporter om väckelse,
tillväxt, människor frälsta, tecken och
under i församlingarna.
Tack för era böner och understöd av
arbetet i Asien. Herren befallde oss att
plantera 500 församlingar i Asien och
vi är på god väg!

LIBANON
Jag predikade i Abundant Life Church
i Beirut, som leds av Pastor Chady El
Aouad. Abundant Life är en växande
församling och den största Pingstkarismatiska församlingen i landet. Vi
såg ett flertal människor ta emot Jesus i
mötena och många som blev helade. En
ung kvinna, till exempel, var på mötena
och genom predikan av Guds ord och
Herrens kraft växte tron i hennes hjärta
och hon upplevede att Herren hade
smort henne. Hon besökte därför en
döv väninna morgonen därpå och bad
för henne. Väninnan fick sin hörsel
och denna väninna kom till mötet och
berättade för mig om hur Herren hade
helat henne! Smörjelsen överförs när
människor som har en sann längtan
och hunger efter Herrens närvaro och
kraft sträcker sig ut i Tro. Sedan går de
ut i “rå tro” för att göra Jesu gärningar.
Detta är en av “hemligheterna” med att
flöda i under, tecken och mirakler!

Pastorer från olika håll kom till
mötena, bl.a från Jordanien och Syrien.
Pastorn från Syrien leder 5 församlingar
i landet och inbjöd mig dit!

INDONESIEN
Jag predikade i GBI Bethany Church
med över 12,000 medlemmar ledd av
Pastor Bambang i staden Medan. Gud
gör fantastiska ting där. Många blev
frälsta och helade på mötena.

SVERIGE
Min dotter Victoria och jag reste till
Sverige i Januari. Sverige har en stor
plats i mitt hjärta. Sverige gav mig en
fristad och blev mitt nya hemland när
landet jag föddes i förkastade mig och
förföljde mig pga min tro på Jesus.
Min hustru Britta och våra barn är
födda i Sverige. Efter 16 år i USA bär
vi fortfarande med stolthet våra svenska
pass. Vi besöker vanligtvis vänner och
släkt i Sverige varje år, man jag har inte
predikat i Sverige på ca 5 år.
Sedan ett år tillbaka upplever jag hur
Herren vill att jag ska predika i Sverige
oftare. Detta har lett till att jag har
predikat där ungefär varannan månad.
Denna gång besökte jag ett flertal
församlingar. Vi fick se människor
komma till Jesus och bli helade och
välsignade av Herren på olika sätt.
Herren öppnar flera nya dörrar för oss
i Sverige.
Under min tid i Sverige träffade jag
flera som hade blivit frälsta, helade och
berörda av Jesus i möten som hållits för
åratals sedan.
Jag träffade en Iransk broder som
jag inte sett på ca 20 år. Han satt

i Teherans ökända Evin-fängelse och
väntade på sin avrättning. En vecka
före avrättningen, väcktes han under
natten av ett stort ljus som lyste upp
hela fängelsecellen. Jesus stod framför
honom och sade, ”Följ mig! Jag kommer
att rädda dig härifrån!” Dagen före
avrättningen kunde fängelsecheferna
inte hitta dokumenten angående hans
fall! De letade och letade, men förgäves
och efter några dagar släpptes han.
Han flydde ifrån Iran och hamnade
slutligen i Sverige. En kväll kom han
till ett av mina möten där han blev
döpt med den helige Ande. I dag 20 år
senare är han en av förebedjarna i en
Pingstförsamling. Halleluja!
En annan broder berättade för mig
att för många år sedan hade han begärt
förbön för sin svärmor som låg döende
i cancer. Han hade bett mig att be för
henne under den kvällens möte. Han
berättade:
–”Du bad högt för henne på
kvällsmötet som hölls i
hennes
hemförsamling. Hon befann sig
i sitt hem 15 km därifrån. När du
förbannade cancern i Jesu Namn så
började hon att spy ut allt som fanns
inne i henne. Herren helade henne och
läkarna konstaterade att hon var helt
frisk. Hon levde i många år tills hon
dog i en mogen ålder.” All ära till Jesus!
När du läser detta nyhetsbrev
befinner jag mig i Mocambique. Där
håller vi två kampanjer samt en stor
pastorskonferens. Därefter reser jag
till vår farm i Zimbabwe för Awake
församlingarnas årliga konferens. Sedan
följer Schweiz, Sverige och Frankrike.
Vi uppskattar era förböner, både
för mig och vårt team men även för
familjen hemma i USA.

Christopher predikar i församlingen
Santuario de Fe Church i Rosario.
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Stort Tack för er trofasta kärlek, era
böner och givande som utrustar oss
så att vi kan fullfölja Guds kallelse på
våra liv.

I Kristus,
Christopher och Britta Alam

En man med grava talsvårigheter blev helad.

En stor tumör på foten försvann i
ett ögonblick.
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