Nyheter från fältet

FOKUS: DYNAMIS AWAKE FARM

FÖRSAMLINGSPLANTERINGS SKOLA: Vi startade vår
församlings planteringsskola för ett par månader sedan på Dynamis
farm i Zimbabwe. Studenterna tränas under ett år och skickas sedan ut
för att starta nya församlingar och nå nationen med Evangeliet.

PROJEKTS: Vi har två uppkommande byggnadsprojekt på
farmen. Vi kommer att bygga sovsalar för studenterna på
församlingsplanteringsskolan. Vi kommer också att bygga hus till vårt
barnhem så att vi kan utvidga hemmet och ta hand om ytterligare barn.
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Mont Belvieu Assembly
Mont Belvieu, TX, USA
Pastor Don Gibson
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Christ Temple Church
Huntington, WV, USA
Pastor Chuck Lawrence
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Pastor David Lim
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Victory World Church
Norcross, GA, USA
Pastor Dennis Rouse
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Victory North Church
Kennesaw, GA, USA
Pastors Jeff & Pippa Hidden
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Nyhetsbrev Nr 5, 2011

Livet med Jesus
ett liv fullt av Mirakler!
Jag är helt beroende av att folk ser Jesus genom min förkunnelse.
Om jag bara kan föra folket till en plats där de ser Jesus och inte
mig, det är då som undren börjar flöda! Det är Jesus och Han
allena! Vi är enbart tjänare och kanaler av Hans kraft. Ja, det är
sant att Herren ger oss allt, men Han vill bara förhärliga sin Son
Jesus. Gud kommer aldrig att dela sin ära med någon människa.
Ja, jag tror på frimodigheten och tillförsikten som kommer genom
tro, men sann frimodighet och tro kommer bara från en plats av
förkrosselse, när vi inser att utan Jesus är vi ingenting. Det är en
plats av död från vårt ego, och från denna dödens plats kan vi
uppstå och säga, ” Utan Jesus är jag ingenting, men jag är inte utan
Honom. Han lever i mig och mitt liv är omslutet av honom. Och för
att jag i mig själv ingenting är, så är Han allt i och genom mig!”
Detta är vad jag kallar för sann tillförsikt och frimodighet i Gud.
Vi förlitar oss inte på oss själva. Vi måste leva i denna plats av
förkrosselse där vi dagligen dör till “själv-livet” så att vi dagligen
kan leva den uppståndne Jesus segrande liv! Halleljua! Detta är
den plats där Herren kan låta sin kraft flöda genom oss med liv,
helande och befrielse till andra och då kan vi säga “All ära till Jesus,
för att Han allena är värdig!”
Christophers book ‘Allting är Möjligt’
innehåller underbara helande
mirakler som Christopher har fått
uppleva runt om i världen där han
har predikat evangeliet.
Boken kan beställas via Dynamis
plusgirokonto 491 55 44-3.
Se www.pentecostalfire.com för
ytterliggare detaljer eller kontakta
vårt kontor (se baksidan).
Jesus är densamme i går och idag och i evighet. Hebr. 13:8

In Their Own Words
En Kampanj Besökares Upplevelse

Wow! Jag har nyligen kommit tillbaka
från Lusaka, Zambia och en 2 veckors
resa med Pastor Christopher och Afrika
teamet. Jag kan inte sluta prata om
den! Jag säger om och om igen att det
var som på Apostlagärningarnas tid.
Tiotusentals människor kom, evangeliet
predikades, tusentals blev frälsta och
hundratals helade i Namnet Jesus!! Detta
var min andra resa med Dynamis sen
September. När jag väl sett Guds kraft
och kärlek flöda på en kampanj i Harare,
Zimbabwe ville jag tillbaka till Afrika så
snart som möjligt igen.
Gud är Kärlek: En kväll i Zimbabwe förra
hösten, stod jag framför plattformen
tillsammans med de lokala pastorerna
för att hjälpa Pastor Christopher att
be för de sjuka. En ung mamma med
en baby på ryggen stod framför mig.
Hon hade kommit fram pga att hon var
döv på båda öronen. När Pastor Chris
ber vill han att vi ska sätta våra fingrar
i deras öron. När han bad kände jag
något som endast kan beskrivas som en
övernaturlig, himmelsk kärlek till denna

kvinna. I detta ögonblick upplevde jag
hur mycket Jesus älskade henne och
hur mycket Jesus älskar oss alla. Efter
detta kände jag hur det “smällde till” på
båda mina fingertoppar och när Pastor
Chris avslutade bönen och jag tog bort
fingrarna hörde hon perfekt på båda
öronen. Prisa Gud för hans Kärlek o
Kraft!!! Vilken trosstärkande upplevelse!

”Nej”. Pastor Chris började be och när
han började att binda döva och stumma
andar började flickan att slå, sparka o
bita de som försökte att hjälpa henne.
Det var svårt att se en liten flicka så
bunden. Det är skrämmande att se onda
andar manifesteras men tack Gud för att
vi inte behöver vara rädda; Han har gett
oss auktoritet över all fiendens kraft!

Satan kommer för att stäla, döda och
förstöra: Min senaste kampanj som
jag besökte i Zambia började där min
förra hade slutat med att många döva
blev helade, även flera som jag hjälpte
till med att be för. Det finns kraft i
Evangeliet! Underbart!

Folket är fattiga, AIDS, 1 av 5 barn är
föräldralösa, 50% av befolkningen är
under 15 ½ år och häxkraft o vidskepelse
är vitt utbrett. Jag tackar Gud för
Dynamis och Pastor Christopher för att
de följer Missionsbefallningen. Det reser
ut till nationerna, predikar Evangeliet
för de fattiga, botar de sjuka, befriar de
bundna, tränar pastorer o startar nya
församlingar. Jag är så tacksam att jag
hade möjlighet att vara en del av detta
Evangelium som predikades och se hur
liv förvandlades för evigt.... även mitt liv.

Mitt starkaste minne denna gång var
en 6-årig flicka. Hon var mycket lugn
när hon förklarade att hon kunde höra
bra på hennes vänstra öra men var döv
på det högra örat. När jag lade mina
händer på hennes öron skrek hon till och
hoppade bakåt samtidigt som hon höll
i sitt högra öra. Jag frågade igen om jag
kunde be för henne och fick ett bestämt

by Todd Stoner
Montoursville, Pennsylvania, USA

“Skören är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att
han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matt.9:37-38
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