Nyheter från fältet

FOKUS: BibelSkola - Afrika

Bibelskola - Afrika: Vi startade vår
Församlingsplanteringsskola förra Januari med ett fåtal
studenter. Skolan är belägen på vår Farm i Kadoma,
Zimbabwe. Idag, tack vare generösa givare har vi fått ta emot
pengar designerade speciellt för en Bibelskola och bygget har
nyligen påbörjats. Vi ser fram emot vad Gud kommer att göra
genom denna Bibelskola allteftersom vi tränar och utrustar
troende att nå ut med evangeliet om Jesus!
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Upplev den,
Andas in den,
Pingstelden!
Kom till Afrika och upplev Guds Pingsteld där Han radikalt
förvandlar människors liv. Vi inbjuder dig att komma
och vara med oss för att personligt uppleva Guds kraft
på ett sätt som du nog som du nog aldrig tidigare sett.
Följ med oss på en Afrikakampanj!

KAMPANJER
Vi har 10 Kampanjer i Afrika varje år. De hålls i Mars,
Maj, Juli, September och Oktober. I det flesta fall håller
vi s.k “dubbla Kampanjer” då vi har två kampanjer den
ena rakt efter den andra. Vi tar två ”arbetsdagar” mellan
kampanjerna och flyttar vår utrustning från den första
kampanjorten till den andra.
Vi arbetar alltid med de lokala församlingarna. Alla
deltagande församlingar skickar större delen av sina ledare
och medlemmar för att delta i vår Mobilbibelskola.
Förberedelserna startar långt innan kampanjen, men 3
veckor innan kampanjen startar vi vår Mobilbibelskola som
räknas som den ”officiella” starten på kampanjarbetet.
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Mobilbibelskolan är ett träningsprogram, organiserat av
vårt Afrikateam. Syftet är att ingjuta tro och styrka i de
lokala församlingarna. Vi undervisar många ämnen, med
huvudbetoning på hur man omvandlar nyfrälsta till sanna
Jesus lärjungar. Vi vill styrka församlingarna så att de är
redo att ta hand om de nyfrälsta från kampanjerna.

Utöver kampanjerna håller vi även Pastorseminarier på
dagtiden under kampanjerna där vi utrustar hundratals
pastorer och ledare.
En annan, mycket viktig sak är våra barnkampanjer. Dessa
hålls på eftermiddagarna och vi når tusentals barn.
Teamet delar evangeliet med barnen genom sketcher,
dockteater, musik och drama. Som resultat ser vi många
barn komma till Jesus!

Vi ser stora skaror ta emot Jesus under kampanjerna! Vi ser
också hur Herren bekräftar sitt Ord med under, tecken och
mirakler. Guds kraft förvandlar människornas liv. De lama går,
de blinda ser, de döva får sin hörsel, de besatta blir befriade.
Kampanjens sista kväll ser vi tusentals människor döpta med
den Helige ande och med eld. Genom allt detta blir Jesus
förhärligad!
Gå ut i hela världen och predika evangeliet för allt skapat!

Kom med oss till Afrika! Det kommer att förvandla Ditt liv!
Preliminärt Kampanjschema under 2012:
20-25 Mars, 28 Mars – 1 April Zimbabwe, 15-20, 23-27 Maj Mozambique,
3-8, 11-15 Juli, plats ej bestämt ännu; antingen Mocambique eller Zimbabwe/Zambia
(Om vi är i Zimbabwe/Zambia så har du möjlighet att uppleva en fantastisk Safari i Victoria Falls samt Chobe),
4-9, 12-16 September samt 16-21, 24-28 Oktober, troligen Zimbabwe.
För ytterliggare information kan du kontakta vårt USA kontor via email; office@pentecostalfire.com eller ringa +1-717-656-0362.

Sven-Göran reflekterar
Jag heter Sven-Göran Holm och har känt
Christopher sedan början av 80-talet.
Han besökte pingstförsamlingen i
Lindesberg ett flertal gånger och jag fick
tillfälle att lära känna honom.
Jag hjälper till med Sverige kontoret,
ser till att nyhetsbrevet kommer ut med
mera. Dessutom är jag föreståndare för
Betelförsamlingen i Grönbo några mil
norr om Örebro.
Ni, Dynamis läsare kommer då o då att
se några rader från mig. Tillsammans
kommer vi att reflektera, skratta, kanske

gråta o framför allt prisa Herren för Hans
trofasthet genom åren.
Vid ett tillfälle predikade Christopher
på en tältmötes serie som församlingen
anordnade i Guldsmedshyttan.
Jag vet inte om du gick på tältmöten på
80-talet, nuförtiden är det inte så vanligt med tältmöten men då hade många
församlingar tältmöten på somrarna.
De hade “strängmusik” dvs en slags kör
med med många musiker, gitarrer, bas,
stråkar, trummor m.m. och de sjöng ofta
gamla läsarsånger man kan säga att det
var “drag” på mötena.

Ett möte var det mer drag än vanligt,
det blåste väldigt kraftigt och tältet höll
på att blåsa bort. Man pratar fortfarande om det mötet i pingstkyrkan.
Christopher steg fram och befallde
vinden med hög röst att vara stilla i
Jesu namn. Det fantastiska hände att
vinden försvann på en gång och det blev
alldeles stilla. Jag vet för jag var där och
såg det med egna ögon.
Det finns kraft i namnet Jesus, Han kan
stilla stormar och göra under i ditt liv.

