Stort tack Oliver o Ulla!
Oliver o Ulla
avgick i Juni från
Dynamis styrelse
efter att ha varit
styrelsemedlemmar
ända sedan 1992.
Det har betytt
mycket för Dynamis
att de har varit med
i styrelsen. Oliver
förmedlade även kontakten mellan Christopher och Pastor Sam
i USA. Denna kontakt ledde till att familjen Alam för nästan 17
år sedan flyttade till USA och blev medlemmar i Pastor Sams
församling The Worship Center.

Oliver har nyligen kommit ut med en bok som heter
MIN RESA – från busfrö till missionär. Vi rekommenderar
varmt denna bok, en bok
som inte bara handlar om
Olivers intressanta liv utan
som även inspirerar oss som
läsare att följa Jesus på
allvar.
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För ytterligare detaljer
samt bokköp kontakta
FTM-Mission tel. 0140-311321
eller via mail:
ulla@ftm-mission.org

ÅRSRAPPORT 2010

“Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd
för alla folk, och sedan skall slutet komma.” Matt. 24:14

Stort tack Oliver o Ulla för alla goda råd, stöd och missions uppmuntran!

2010 har varit ett fruktbart och
välsignat år för oss. Herren har blivit
upphöjd och ärad! Vi är tacksamma
för förmånen att ytterliggare ett
år haft möjlighet att predika detta
underbara evangelium om Jesus runt
om i världen.

Christopher besöker Sv
erige

17-27 Januari 2010

DEC

7-11
14-16
17-19

ASIEN
SINGAPORE
Kampanj
Bangkok, THAILAND

JAN

17-27
30

SVERIGE
Bethel AG
Littlestown, PA, USA

För ytterliggare informati
on se kommande
annonser samt www.pe
ntecostalfire.com  
Sven-Göran 019-225483

Om Ni är intresserade av att följa med på någon kampanj så kontakta oss gärna!
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aney Menzies från Scotland
har efter 7 års arbete i
Afrika lämnat vårt team för
att arbeta med annat som
Herren leder henne in i. Janey
utvecklade vårt barnarbete
och arbetade hårt o troget
alla dessa år. Vi saknar
henne men önskar henne
Herrens rikliga välsignelse
över hennes framtid.
Stort tack Janey!

EUROPE		 Lundvalls väg 5, 702 33 ÖREBRO
		Tel: 019-225483 Fax: 019-223959
E-mail: dynamis-sverige@pentecostalfire.com
		Plusgiro: 491 55 44-3

USA

2384 New Holland Pk, Lancaster, PA 17601, USA
Tel: +1(717)656-0362 Fax: +1(717)390-0363
E-mail: dynamis-usa@pentecostalfire.com

AFRIKA P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE

		 Tel & Fax: +263 (4) 480467		
		 Email: dynamis@pentecostalfire.zw

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

AFRIKA: Vi höll 9 kampanjer i Afrika,
och såg en oräknelig stor skörd av
människor ta emot Jesus Kristus
på våra frälsningsinbjudningar.
Hela städer har skakats av
evangeliet. Pga ett effektivt
förberedelse (vår mobilbibelskola)
och uppföljningsarbete, har vi sett
väckelse bryta loss i församlingarna
med stark församlingstillväxt som
resultat. Tiotusentals blev döpta
med den helige ande och skaror av
människor blev helade från många
olika sjukdomar och fysiska åkommor;
de lama stod upp och gick, blinda fick
sin syn, döva och dövstumma blev
helade genom Guds kraft.
All ära till Jesus!
Vi höll fyra konferenser för våra
AWAKE församlingspastorer, en i
Zambia och Mocambique samt två i

Zimbabwe. Sedan Dynamis tog över
ledarskapet i AWAKE har vi växt med
20 församlingar och även nått in i
Zambia.
ASIEN: Trots svår förföljelse har vi
fortsatt med församlingsplantering
på onådda platser. Visionen och
beslutet att sprida evangeliet över
hela Asien står fast. Hittills har
168 nya församlingar planterats.
En del av våra församlingar har
upplevt stark förföljelse. Ett ex
är en församling där samtliga
medlemmar förlorade sina hem
och ägodelar och blev med våld
utkastade ur sin hemby. Pastorsfrun
blev gruppvåldtagen och alla blev
misshandlade. Dynamis hjälpte hela
församlingen att etablera sig på en
annan ort. Trots sådana svårigheter
fortsätter våra församlingar att vinna
människor för Jesus med under och
tecken och tillväxt. Mitt i förföljelsen
står de starka i Herren!
SVERIGE: Jag besökte Sverige vid
flera tillfällen under 2010 och
predikade i olika församlingar.
Dynamis hyrde även Korskyrkans
lokaler i Uppsala och höll möten där.

Vi planerar ett nytt Sverige besök i
Januari 2011. Det är alltid roligt att
komma hem till Sverige o predika.
ÖVRIGA PLATSER: Jag hade förmånen
att predika på en stor kampanj i
Argentina, samt i olika församlingar,
konferenser och bibelskolor i
Nordamerika, Europa, Asien och
Afrika.
För allt detta ger vi lov pris och ära till
Jesus, för Han allena är värdig!
2011 Vision: Vi planerar att hålla
10 stora kampanjer i Afrika utöver
församlingsplanteringsarbetet i
Asien, samt resa till olika länder
allt eftersom Herren leder. Vi
kommer också att fortsätta vårt
jordbruksprojekt i Zimbabwe. I
planerna ingår även att påbörja
bygget av ett barnhem i Zimbabwe
samt starta en ett-årig Bibelskola för
församlingsplanterare och pionjärer i
detta land.

Tack för att du står tillsammans med oss i detta arbete. Vi behöver dina böner! Fortsätt även
att stödja oss ekonomiskt så att vi kan fortsätta att nå de onådda med evangeliet.

Hur du kan delta...
1. Sponsra en kampanj, del av
Bibelskolan eller Barnhemmet.
Företagssponsring eller personligt
givande.
2. Bli en partner och hjälp oss
ekonomiskt, månatligt eller som
Herren leder dig.
3. Tala med din pastor om din
församling kan sponsra en hel,
halv eller del av en kampanj.
Varje kampanj kostar oss ca 165,000
Kronor.
Andra behov som du kan delta i:
1. Bil till Afrika. Kostnaden är ca
210,000 Kronor. Vi har mestadels av
pengarna men behöver ca 70,000
Kronor till för att kunna köpa bilen.
2. Två nya förbön och
befrielsetält till bönearbetet under
kampanjmötena. Kostnad ca 14,000
Kronor var.

3. Ytterliggare högtalare och
förstärkare till vår ljudutrustning.
Kostnad ca 140,000 Kronor.

Tack för att du står tillsammans
med oss och ställer ditt liv bakom
evangeliets förkunnelse.

Vi når människor som är helt förlorade
och utan något hopp. Bara Jesus
Kristus kan befria dem genom Sitt
evangelium. Vi har gett våra liv åt
detta, och vi ber dig att dela med dig
av dina jordiska tillgångar för att hjälpa
oss gå framåt med evangeliets verk.

Må Herren välsigna dig när vi nu går
in i Jultiden samt ett Nytt År! Vi ber
att Han ska fylla ditt hjärta med en
stor vision, tro och förväntan på det
nya året!
I Kristus,

Tiden är kort och skördefälten
är vida. Utmaningarna är stora
Christopher och Britta Alam
men tillsammans kan vi fullfölja
Immanuel, Gabriel, Luke och Victoria
missionsbefallningen som Jesus gav
Våra team i Afrika, Asien, Europa
oss. Vi har predikat i krigszoner, i
samt USA
Muslimska länder, på farliga platser,
och vi kan se frukten. Vi ser massorna
Givande kan göras via Hemsidan
komma till Jesus för att ta emot evigt
www.pentecostalfire.com
liv. Vi lever i tuffa tider, men om
eller via Plusgiro 491 55 44-3
vi vägrar att ge upp och fortsätter
att predika
evangeliet
En blind pojke får sin
syn!
oavsett
kostnaden, så
kommer vi
alltid att vinna
seger!

Segerrapport Från Mbare Zimbabwe
På begäran av de lokala
församlingarnas pastorer
reste vi tillbaka till Mbare i
Zimbabwe. De hade blivit väldigt
välsignade och uppmuntrade
av församlingstillväxten efter
vår sista kampanj där och ville
att vi skulle komma tillbaka till
deras stad. Vårt team förberedde
kampanjen tillsammans med dem
och förväntan var hög redan när
kampanjen började.
Stora massor kom ut till kampanjen
för att lyssna på Evangeliet. Vi
fick se hur skaror av människor
kom till Jesus kväll efter kväll.
Det finns inget annat på jorden
som går upp mot att få se så
mycket folk ge sina liv till Jesus.
Vi är oerhört välsignade som får
uppleva detta på varje möte i varje
kampanj. Mbare kampanjen var
inget undantag, och vi fick också se

a!
Gud öppnade hans döva ör

Hon kunde knappt röra sina
ben, nu springer hon!

Hans knä hade gått ur
led, kunde inte gå!

Ett förlamat barn står
upp för första gången
i sitt liv!

Herren bekräfta Sitt Ord med under,
tecken och mirakler.
Döva fick sin hörsel varje kväll.
Blinda och synskadade fick sin syn
och folk som hade svårt att gå
samt var delvis förlamade stod
upp och gick. Många människor
kom och vittnade om allt som
Herren hade gjort för dem.

Tack än en gång för era böner och
understöd som gör allt detta möjligt!

Charmaine

Mitt hjärta gladdes speciellt
av att få träffa Charmaine,
en flicka som kom till vår
förra kampanj i Mbare två
år tidigare. Hon hade blivit
blind och demonbesatt men
blev befriad och fick sin syn
tillbaka på kampanjen. Hon
kom nu för att träffa mig två
år senare, glad, fri och
frälst. Vilken glädje
det var att se henne
igen. Se foto!

Förlamad, kunde endast röra sig med svårighet!
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