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

Evangeliets Kraft i Glenview, Zimbabwe

Kära syskon,
Hälsningar i Jesu mäktiga namn!
I detta nyhetsbrev vill jag dela från
kampanjen som vi höll i kåkstaden
Glenview i Zimbabwe.
Kampanjen var väl förberedd
av vårt Afrikateam som leds av
Pastor Nicholas Mavondo. De
arbetade hand i hand med de
lokala församlingarna i Glenview.
Tre veckor innan kampanjen höll
de en mobil bibelskola för de
lokala församlingarna. Under
den tiden tränades medarbetare
upp för att hjälpa till med själva
kampanjen samt med uppföljning
av nyfrälsta efter kampanjen slut.
Uppföljningsarbetet består av att
besöka varje address som är angiven
på uppföljningskorten, undervisa
dem i deras hem och sedan slussa

in dem i en av de deltagande
församlingarna. Målsättningen är att
folket inte bara ska bli frälsta utan
mogna som kristna.
September brukar vanligtvis vara
en varm månad i Zimbabwe, men
detta år var det annorlunda. Det var
ordentligt varmt om dagarna och
sedan riktigt kallt på kvällarna. En
otrolig temperaturväxling skedde
varje kväll. Trots detta såg vi hur
skaror av människor struntade i det
kalla vädret och kom till kampanjen.
Kampanjen växte o
människoskarorna lyssnade aktsamt
på evangeliet varje kväll och vi var
rikligen välsignade av att se en stor
skörd för Jesus.
Precis som i Nya Testmentet, såg vi
Herren varje kväll utgjuta sin kraft
genom under, tecken och mirakler

som följde evangeliets förkunnelse.
Varje kväll såg vi döva få sin hörsel,
tumörer och bölder försvann. En
kvinna hade en stor tumör i halsen
och den hade gjort att hon hade
tappat talförmågan. Läkarna skulle
operera henne den följande veckan,
men Jesus helade henne. Tumören
försvann helt och hon kunde tala
omedelbart!
En annan dag bars en demonbesatt
tonårig flicka till kampanjen av
sin familj. Pga besättelsen var hon
förlamad och stum samt oförmögen
att gå. Jesus befriade henne
fullständigt. Framför tusentals
jublande människor sprang hon och
gick, och berättade frimodigt om det
som Herren hade gjort. All ära till
Jesus!
Utöver detta såg vi många andra
under, tex. gravt synskadade

människor som fick sin syn. Andra
slängde sina kryckor och gick.
Delvis förlamade människor blev
helade och under lovprisning o
jubel vittnade de glatt om Herrens
underbara gärningar.
Den sista kvällen blev flera tusen
människor döpta med den Helige
Ande och med Eld. Kampanjen
avslutades därefter med stor
lovprising, ja med tusentals jublande
människor som sjöng, dansade och
prisade Gud.
Vilken mäktig Gud vi har! All ära till
Jesus!
Jag skriver dessa rader från
Zimbabwe. Behoven här är enorma,
och vi i Dynamis gör allt vi kan för
att hjälpa folket. Vi har donerat
tonvis med mat, grävt brunnar och
är redo att ta in mera allteftersom
folk ger till Dynamis för utdelning
här i Afrika.
Men det största behovet av allt är
evangeliet om Jesus. “…människan
lever inte bara av bröd, utan av
allt som utgår från Herrens mun”
(5 Mos 8:3). Dessa Ord talades
av Herren för tusentals år sedan.
De är så kraftfyllda att Jesus själv
talade ut det för att bemöta satans
angrep i Matt 4:4. Dessa Ord står
sanna än idag.
Visst behöver folk mat och nödhjälp,
men mest av allt behöver de Honom
som själv är Livets Bröd. De behöver
Guds Ord, de behöver tro, en tro på
en levande Gud som vänder på alla
situationer och som hjälper var och
en som vänder sig till Honom och
förtröstar på Honom!
Denna tro kan förvandla en
människas öde. Den kan resa upp

henne ifrån sjukbädden. Den kan
ge befrielse, läkedom, och mat på
bordet. Denna tro förmår allting!
Allting är möjligt för den som tror!
Just nu arbetar vi med kristna
vänner för att starta ett barnhem
på farmen som vi har i Zimbabwe. I
våras samlade vi ihop pengar för att
flytta en av våra församlingar i Asia
som fått lida stark förföljelse. Dessa
kristna miste allting när buddisterna
kom och förstörde deras hem och
ägodelar, samt våldtog pastorns
hustru. Dessa dyrbara syskon har
fått betala ett högt pris för sin tro
och vi hjälpte hela församlingen att
flytta till en ny ort och byggde nya
hem för dem.
Det är underbart att kunna stå
med dem som är i nöd, men först
och främst är vi själavinnare och
församlingsplanterare. Gud har
kallat oss att “gå ut i hela världen
och predika evangelium för hela
skapelsen” (Mark 16:15).
Uppgiften som vi har framför oss är
stor. Jesus själv sade; “Skörden är
stor” (Matt 9:37).
Det är just denna kallelse till
att predika evangeliet och göra
lärjungar som gör att vi tror på
”biblisk ekonomisk framgång”. Själva
“sådd och skörd” principen existerar
för att utrusta oss och sedan
använda de materiella välsignelser
som Herren ger oss, för att nå ut till
en förlorad värld med Jesu Kristi nåd
och kraft. Vi har under detta år av
ekonomisk kris sett hur många av
er, trots era egna behov, rikligt och
generöst har offrat till evangeliets
verk. På grund av detta har vi både
kunnat predika evangeliet och hjälpa
folk i nöd. Stort Tack! Er tro inspirerar

oss att resa på oss och gå ut ännu
starkare med evangeliet!
Jag skriver detta brev från fältet i
Zimbabwe där vi håller årets sista
kampanjer. Vi är väldigt tacksamma
till Herren som använder dig,
vår partner och vän så att vi kan
fullfölja vår vision. I december när
det regnar i Afrika kommer jag att
vara i Asia. Vi planerar att hålla
en kampanj och även ett School
of Ministry seminarium för våra
pastorer. Vi har hittills startat 168
kyrkor i detta land.
Tack än en gång för att du står i tro
tillsammans med oss och inte ger
upp. Tro tar stort mod och många
gånger stort uppoffrande!
Låt oss alltid ge ära o pris till
vår Herre Jesus som utrustar och
smörjer oss till att fullfölja kallelsen
att “Predika evangeliet för hela
skapelsen”.
I Kristus pga Hans Kors och
Uppståndelsens Kraft,
Christopher och Britta Alam

Hennes vänstra arm o hand var delvis
förlamad o hon kunde inte röra den!
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Hon hade en stor tumör iade
henne!
hel
kunde inte prata. Jesus

En ung man springer
utan sin käpp efter att
Jesus botat honom!

Han kunde inte tta
sig utan hjälp o fly
nu
går han!

Hans döva öra öppnat!

Hon var döv på ena örat
sedan hon var liten!

Hon dansar inför Herren
efter att ha blivit helad!
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Om Ni är intresserade av att följa med på
någon kampanj så kontakta oss gärna!

Hon bars in demonbesatt, oförmöge
n
Fullständigt befriad o helad!att gå o tala.
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