Nyheter från fältet

FOKUS: Sydöstasien

När detta brev skrivs befinner jag mig i Zimbabwe där
årets första kampanj har börjat. Innan dess besökte jag
Jakarta, Indonesien samt Ho Chi Minh City i Vietnam.
Jag bifogar ett foto från sista mötets frälsningsinbjudan
i Indonesien. Många människor tog emot Jesus och blev
helade. I Vietnam höll vi ett seminarium för pastorer.
Pastorerna hungrade efter
Guds Ord och resan var mycket
Dynamis Sponsor
fruktsam.
Tack för era förböner och
ekonomiska understöd.
Christopher Alam
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EN FÖRLAMAD MAN
Bialka, Polen
Dagen innan vi skulle resa tillbaka till Sverige ombads
jag att be för en man som låg förlamad. Han var far till
Maria, en av ledarna i det katolska studentlägret. Maria
var förlovad med huvudledaren Jacek, som ledde en stor
katolsk studentgrupp på Krakows Universitet. Hennes
pappa hade varit med om en allvarlig bilolycka där han med
stor kraft hade slungats ut ur bilen. Bilen var totalförstörd
och pappan hade blivit förlamad från bröstet neråt.
Jag tog med mig mina svenska vänner och ett par av
ledarna. Vi gick in i huset där Marias pappa låg. Vad
som mötte mig var hopplöshet och förtvivlan. Mannen
låg i en säng, täckt av en filt. Han var tidigare en duktig
bilmekaniker, bra med händerna, men nu var han förlamad
och hela hans liv hade blivit förstört av olyckan. Hans fru
stod bredvid sängen med ögon svullna av sorg och gråtande.
Jag stod bredvid hans säng och kände inom mig en otrolig
tomhet. Vad kunde en människa säga eller åstadkomma
när man står inför sådan smärta och lidande? Jag hade inga
ord och visste inte vad jag skulle göra. Just då skedde det
någonting och jag kände Herrens underbara närvaro bredvid
mig; Min mästare, min Herre och min Frälsare som alltid
hade varit med mig. Hur kunde jag glömma att Han var där?
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Jesus underbara närvaro fyllde rummet. Hopplösheten och
förtvivlan som dittills hade fyllt rummet som ett stort berg,
krympte bort och försvann.
När Jesus kommer in, förvandlas varje matematisk formel.
Ett plus ett blir plötsligt mer än en miljon. Omöjligheter
förvandlas till möjligheter. Jesus var med oss i rummet

den dagen, och med Honom är allting möjligt! Plötsligt kom
dessa ord ut ur min mun och jag hörde mig säga till mannen,
“Min broder, frukta inte. Jesus älskar dig och Gud kommer
att resa upp dig!”
Jag tog fram min oljeflaska och smorde mannen i det
mäktiga Namnet Jesus, Namnet som är över alla andra
namn, och som är över alla sjukdomar och onda andemakter.
Jag bad en kort trosbön. Efter detta tog jag tag i hans fötter
och talade liv och styrka från Herren. Därefter klev jag
tillbaka ett par meter, och stod och såg på honom i ca 30-35
sekunder. Plötsligt slängde mannen av sig filten och stod
upp från sängen. Han sträckte upp sina händer mot himlen
och började gå omkring i rummet, högt lovprisande Gud,
med tårar rinnande nedför kinderna!

Vi var slagna av häpnad! Helt plötsligt insåg vi vilket stort
under som vi hade fått se Herren göra framför våra ögon.
Ingen människa hade kunnat göra detta. Det var enbart
Jesus och Han allena! Jesus var i rummet och hade gjort
denne förlamade man hel. Vi kastade oss ner på golvet,
totalt förkrossade, gråtande och prisande Gud i andra
tungomål. Vilken nåd att Herren hade räknat oss värdiga
att ha fått se ett sådant mirakel! Det var så underbart att
det inte går att beskriva hur vi kände oss den stunden. Vi
fortsatte att ligga på golvet med ansiktena neråt, tysta
eftersom Jesu närvaro fyllde hela rummet. Detta är Jesus
vår Herre och Frälsare vars gärningar är alltför underbara
att beskriva med mänskliga ord.
Fritt översatt till svenskan från Christopher Alams bok ”Allting är möjligt”
som kan beställas via Dynamis plusgiro konto.

Detta mirakel öppnade dörrarna för mig att predika evangeliet i katolska kyrkor över hela
Polen. I flera år, under kommunismens mörka tid, reste jag regelbundet med team till Polen.
Vi reste runt i landet och predikade om Jesus med åtföljande tecken, under och mirakler.

Sven-Göran reflekterar
Alla de som leds av Guds Ande de är Guds barn...
Gud har en plan för alla dem som tagit emot
Jesus som sin frälsare, vi har alla ett uppdrag
här på jorden, ett uppdrag som är personligt.
Detta uppdrag kan se mycket olika ut, det är
inte säkert att du är kallad att bli missionär
på Grönland eller bli världsevangelist. Ditt
uppdrag kan vara att jobba på en speciell
arbetsplats och vara ett vittne där.
Egentligen tror jag inte att det är svårt att
vara i Guds vilja. Vi måste börja där vi är, i vår
församling, bland våra vänner i vår hemstad osv.

Amerika och flytta Sverige kontoret till Örebro.
I början av Augusti 1993 bestämde jag mig för
att åka till Storvreta och prata med Christopher.
När jag kom dit hittade jag inte deras adress,
jag hade hälsat på där några år tidigare men
kom inte ihåg var. På den tiden hade jag ingen
mobiltelefon så jag åkte runt på måfå men
började misströsta efter några timmar. Då sa
den Helige Ande till mig: “ Åk till posten” Så det
gjorde jag och när jag gick in så stod Christopher
och Gabriel där. Jag sa:” Hej Christopher” och
resten är historia som man säger.

I början av 90 talet visade mig Herren att han
ville att jag skulle hjälpa Christopher på något
sätt, jag visste inte hur. En vän till mig berättade
att Christopher och Britta skulle flytta till

Vad har Herren talat till dig om? Ta ett litet steg i
tro och du ska se att dörrarna öppnas för dig.
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