26 Februari, 2012
Littlestown, Pennsylvania. Efter andra Söndagsmötet denna
morgon kom en man in på pastorskontoret o delade följande
vittnesbörd: “Jag har en obotlig sjukdom som gör att min kropp
skakar non-stop. Är på väg att få Altzhemiers – påverkar mitt
sinne! När du rörde vid mig kom något o sköljde över mig, från
huvudet o ner till fötterna... Jag kan inte beskriva vad som
skedde, men skakningarna är borta. Jag mår fullständigt bra!
Jag kan inte ens beskriva hur bra jag mår!” Sen frågade han om
han fick ge mig en kram. Hans ansikte lyste av Guds frid.
All ära till Jesus!

3-4 Februari, 2013

Itinerary

Valley Family Church
MI, USA

10 Februari, 2013

Faith Christian Family Ch.
IL, USA

24 Februari, 2013

Faith Christian Family Ch.
AR, USA

2-7 April, 2013

Kampanj, ZAMBIA

10-14 April, 2013

Kampanj, ZAMBIA

18-21 April, 2013
SCHWEITZ
Pastor Jean Blanc

Dynamis Sponsor

3 Mars, 2013

SINGAPORE
Pastor John Koe

4-24 Mars, 2013
INDONESIEN

31 Mars, 2013

SYDAFRIKA
Pastor Peter de Fin

DYNAMIS VÄRLDSMISSION a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.
EUROPE:		 Lundvalls väg 5, S-70233, ÖREBRO, Tel: 019-225483, Fax: 019-223959		
		 Email: dynamis-sverige@pentecostalfire.com, Plusgiro: 491 55 44-3

USA:		
		

2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601
Tel: +1(717) 656-0362, Email: info@pentecostalfire.com

AFRIKA: 		

P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
		 Tel & Fax: +263 (4) 480467, Email: dynamis@pentecostalfire.zw
www.pentecostalfire.com

Dynamis Världsmission a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.

Nyhetsbrev Nr 1, 2013

Sven-Göran Reflekterar
Äntligen Fri
Mina föräldrar som inte var bekännande kristna satte mig
i varje fall i en söndagsskola. Där gick jag tills jag fyllde 12
år, det kom att betyda väldigt mycket för mig. Jesus kom
in i mitt liv och fyllde mig med den helige Ande. 1971
döptes jag i Filadelfiaförsamlingen i Lindesberg.
Jag blev snabbt engagerad i församlingens olika
verksamheter, jag älskade Jesus och ville verkligen
lära känna honom, men det verkade som om jag
var ett hopplöst fall, hur mycket jag än försökte att
leva ett liv som behagade Gud var det som om jag
misslyckades hela tiden. Jag måste ha blivit ”frälst”
tusentals gången under de här åren, jag levde under
en ständig fördömelse fram till en höstdag 1975 då jag
vid en skogspromenad satte mig ner och läste bibeln
från Romarbrevet 8:1 Där det står ”Så finns nu ingen
fördömelse för dem som är i Kristus Jesus”
Äntligen förstod jag att jag var ett Guds barn och att
ingenting kunde skilja mig från honom. Jag tänkte att
det spelar ingen roll vilken bedrövlig människa jag är,
jag tänker hålla fast vid Jesus och sätta min tillit till
vad han har gjort för mig på korset inte på mina egna
prestationer. Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet,
ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh.14:6.
Ge inte upp håll fast vid Jesus han kommer att vara med
dig i med och motgångar, kämpa trons goda kamp och
du kommer att vinna seger.

Dynamis på facebook
Visste du att Dynamis Världsmission finns på facebook, på
engelska under Dynamis World Ministries! Här följer några
utdrag från Christopher Alams inlägg från förra året.
Christopher postar regelbundet vittnesbörd och rapporter
från fältet samt uppmuntrande budskap som hjälper oss
komma närmare Jesus. Läs o bli uppmuntrad, du kan även
logga in o läsa mera på facebook!
6 Januari, 2013
Hade ett bra möte i Troy, Pennsylvania i morse. Sex personer
tog emot Jesus o flera blev helade. Två av dem, medan de
satt o lyssnade när Guds Ord predikades. En var en man, fullt
döv på ena örat i många år. Under min predikan öppnades
helt plötsligt hans öra o han började höra! Den andre
mannen hade varit med om en bilolycka som hade orsakat
svåra skador o smärta. Guds kraft kom över honom, o han
blev helad under predikan.
Vilken underbar Jesus vi tjänar! Han betalade fullt pris för
vår Frälsning o vårt Helande.
All ära till Guds Son!
24 September, 2012
Befinner mig på Chicagos flygplats på väg hem till Lancaster.
Mitt hjärta flöder över efter en underbart välsignad Söndag
med Pastor Paul o Maria Foslien i deras församling, Living
Word Family Church, Florida.
Jag fick just veta att dom fått namn på 57 människor som
givit sina liv till Jesus i mötena. Herren gjorde under bland
oss. Tre dövas öron öppnades, en blind dam började se, en
dam som inte kunde gå, gick... och många fler vidrördes och
helades av vår underbare Herre Jesus.
All ära till Namnet Jesus!

28 Juli, 2012
”SÖK GIVAREN, inte GÅVAN” – jag hör ofta folk använda
detta uttryck. Det står inte i Bibeln, men är ett utryck som
används i våra sammanhang.
Varför sätta det ena mot det andra, Givaren mot Gåvan?
Jag vill ha BÅDA! Jag vill ha båda! Jag vill ha Bibelns Jesus
som kommer med Kraft, inte den tomma, moderna Jesus
utan Kraft!
Tänk efter; Gåvan kommer från Givaren och där Givaren är,
där är Gåvorna manifesterade!
Den Givare jag söker kommer alltid med sina Gåvor!
28 Juni, 2012!
Ett underbart vittnesbörd om helande som kom till kontoret
idag: ” Du var på Victory i Tulsa för ungefär 3 veckor sedan
och jag följde mötet on-line. Jag hade en knöl i mitt bröst,
tog tag i bröstet och höll fast medan vi bad. Knölen/knuten
löstes upp i min hand. Det var sånt
under -hjärnan kunde inte förstå det.
Jag slutade resonera och bara prisade
Gud. Gud är så underbar och jag ville
dela detta med dig”
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