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

2011 års Segerrapport
Och Vision För 2012
“Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på
Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans
med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Mark 16:19-20
2011 har varit ett fruktsamt och
välsignat år för oss. När vi ser tillbaka
på året som gått fylls våra hjärtan av
tacksamhet över Herrens godhet och
nåd! Tacksamhet för de stora skarorna
av människor som vi fått se komma till
Jesus under kampanjerna, och för de
mäktiga manifestationerna av Hans
kraft som vi fått uppleva.
Jesus har blivit upphöjd och ärad, och
vi är såå tacksamma för den underbara
förmånen att få predika detta
evangelium om Jesus runtom i världen.

Afrika
Vi har hållit 10 kampanjer i Afrika i
år, och har sett otaliga skaror komma
till Jesus. När det gäller mission, så
är detta vad det handlar om; att de
förlorade blir frälsta. Vi vill nå ut till så
många som vi kan, eftersom Jesus dog
för ALLA!
Hela städer skakades av Guds kraft.

Pga ett effektivt förberedelsearbete
och uppföljning av nyfrälsta fick vi se
väckelse bryta ut efter kampanjerna
och se de lokala församlingarna växa.
Vi fick också se tiotusentals ta emot
dopet med den helige ande och med
eld. Mängder av helandeunder skedde!
Herren botade skaror av människor
från olika sjukdomar och åkommor.
Lama, blinda, döva och dövstumma
blev helade genom kraften i Jesu
Namn.
Under året har vi också hållit
konferenser för pastorer och ledare i
våra egna AWAKE församlingar samt
andra församlingar som samarbetar
med oss i Mocambique, Zambia och
Zimbabwe. Sedan Dynamis tog över
ledarskapet i AWAKE rörelsen har vi
växt med 90 nya församlingar till 250
församlingar, samt expanderat till
Zambia och Malawi.

Bibelskolan i Zimbabwe. Barnen på
barnhemmet i Zimbabwe understödjs
månatligen och är väl omhändertagna.

Asien
Vi har hittills planterat 178
församlingar i Burma. Vi håller på att
ändra och lägga om vårt arbete i detta
land. Vi kommer att “fräscha upp” vår
vision, och arbeta mera som vi gjorde i
början. Herren har även öppnat några
spännande nya dörrar för oss i Vietnam
och Laos. Bed gärna för vishet över
Asien arbetets utveckling.
Övrigt
Jag har under detta år även predikat i
konferenser och församlingar i Afrika,
Nordamerika, Europa och Asien.
NOTERA: Vi planerar ett nytt Sverige
besök Januari 2012. Det är alltid roligt
att komma hem till Sverige o predika.

Utöver detta har första årskullen tagit
examen från Församlingsplanterings

Vi ger Jesus all ära för Han allena är värdig!

2012 Vision: 10 kampanjer i Afrika, samt satsningar i Asien och Sydamerka. Utveckla 1000-acre
Farmen och Barnhemsprojektet i Zimbabwe, samt expandera vår nya Bibelskola i Afrika.

Du Kan Hjälpa Till
Tack för att du står med oss i arbetet! Först av allt, vet att vi alltid behöver och uppskattar dina
förböner! Här föjer även några förslag om hur du kan stå med oss ekonomiskt och understödja
Dynamis med dina finanser så att vi kan fortsätta att nå ut med evangeliet till de förlorade.
1. En generös Julgåva till
missionsarbetet.
2. Partner med Dynamis månatligen
eller som Herren leder.
3. Din familj, ditt företag eller
församling kan sponsra en kampanj.
En kampanj kostar ca 25.000 USA
dollar (173.000 Kronor). Beroende på
storleken på staden vi når ut till ser vi
mellan 100.000-150.000 människor ta
emot Jesus på en enda kampanj.
4. Sponsra del av Bibelskolan eller
Barnhemmet.
Andra behov:
1. Bil till Afrika: Vi har fått in över
hälften av summan och behöver
69.000 Kronor till.
2. Två nya förbön och befrielsetält
som används under kampanjerna.
Kostnad ca 14.000 SEK vardera.

3. Ytterliggare ljudutrustning till
Afrika, högtalare och förstärkare för ca
138.000 SEK.
Ingen gåva är för liten! De siffror
som nämns kanske verkar stora, men
när många står i tro tillsammans
sker under. Vi når ut till människor
som är helt utan hopp utan Jesus.
Enbart Jesus kan befria dem genom
evangeliet. Vi har satsat våra liv
och ber er att satsa tid i bön och
ge av era finanser och resurser så
att vi tillsammans kan fullfölja
missionsuppdraget.
Tiden är kort och skördefälten är
stora. Utmaningarna är många men
när vi står tillsammans så kan vi göra
det! Jag har predikat i krigszoner, i
Muslimländer och på svåra platser
och överallt har vi sett evangeliet
bära frukt! Skaror kommer till Jesus
för att ta emot evigt liv. Vi lever i tuffa

tider, men om vi vägrar att ge upp
och fortsätter att predika evangeliet
oavsett vad det än kostar, så kommer
vi alltid att segra genom Jesu Blod!
Tack för att ni satsar era liv och
resurser på evangeliet. Tack för att ni
står tillsammans med oss!
Må Herren välsigna er rikligen denna
Jul och Nyårstid! Må Han fylla era
hjärtan med stor vision, tro och
förväntan för det kommande året!
I Kristus Jesus,

Christopher och Britta Alam
Med Immanuel, Gabriel, Luke och Victoria
Våra team i Afrika, Asien, Europa och USA

Givande kan göras via Hemsidan www.pentecostalfire.com eller via Plusgiro 491 55 44-3

Tack för ditt fortsatta stöd som gör att vi kan sprida evangeliet om Jesus Kristus utöver världen!

Vi minns 2011...

Thank You Elaine!
Vi vill uttrycka ett STORT tack o uppskattning till
vår sekreterare Elaine High som nyligen lämnade
oss för att kunna tillbringa mera tid hemma
med sina små barn. Elaine arbetade för Dynamis
i 4 år och var en välsignelse på allt sätt. Hon
var en klippa på kontoret och genom åren
utvecklade vi en varm vänskap. Kära Elaine,
vi saknar dig redan, men vi glädjer oss över
förmånen du har att få vara MAMMA vilket vi
vet ligger dig varmt om hjärtat.
Vi önskar dig o din familj Guds rika
Välsignelse,
Christopher o Britta
Elaine vid Dynamis bokb
ord under Missionskonfer
ensen, Augusti, 201I
I vår hemförsamling Wor
ship Center, Lancaster, Pe
nnsylvania, USA

8 Januari, 2012

Reseschema

Petra Church
SINGAPORE

15 Januari, 2012

19 February, 2012

King’s River Worship Center
St. Albans, WV, USA
Pastor Ron Crum

Victory Fellowship
Emporia, KS, USA
Pastor Mike Stubbs

24 Feb - 18 Mar, 2012

20-28 Januari, 2012

20-25 March, 2012

SVERIGE

29-31 January, 2012

Vietnam, Laos, Cambodia &
Singapore

Kampanj
zimbabwe

New Life Church
Lancaster, PA, USA
Pastor Chris Foster

28 Mar - 1 Apr, 2012

5-7 February, 2012

12-15 April, 2012

Wilmington First Assembly of God
Wilmington, DE, USA
Pastor Tim Satryan

Dynamis Sponsor

Kampanj
zimbabwe

AWAKE Församlingarnas Årliga
Konferens
Kadoma, zimbabwe
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