Det oroar mig väldigt när jag ser Herrens tjänare som har
under o tecken fungerande i sin tjänst och som predikar bra,
men som har tappat “sötman” o närheten av Jesus i sitt liv.
Jag vill aldrig bli sån!
Herre, jag vill förbli som ett barn i Din närhet. Jag vill vara
förkrossad, ödmjuk och alltid beroende av Dig. Jag vill höra
din kärleksfulla röst varje dag av mitt liv. Låt min tjänst
aldrig bli lika viktig som mitt liv med Dig. Jag kan leva utan
tjänsten, men inte utan Dig!
I Kristus Jesus,

Christopher Alam

31 Mars, 2013
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Pastor Peter de Fin
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Nyhetsbrev Nr 3, 2013

Tappa Aldrig “Sötman” I Ditt
Förhållande Med Jesus!
När jag var ny i tjänsten, hade Pastor Harry Greenwood
från England ett stort inflytande över mitt liv. Han var
ofta i Sverige och Herren använde honom på ett mäktigt
sätt i vårt land. Jag har aldrig sett någon flöda i Andens
nådegåvor och mirakler som Harry Greenwood. Denne
fantastiske och kärleksfyllde gudsman ”talade in i
mitt liv” tills han flyttade hem till Herren 1989, vilken
förmån det var.
Det var i Ljungskile, Juli 1986 som han sade vid
middagsbordet: “ Du kan komma till en punkt i din
tjänst när du kommer till en viss trosnivå, du har lärt
känna hur den Helige Ande flödar med sina nådegåvor.
Du kan komma till den nivån och sedan bara stanna där.
Du kan tappa bort ditt dagliga umgänge med Herren,
men samtidigt se mirakler i din tjänst pga att du har
lärt dig vissa saker om tron och om anden och du kan
få dessa att fungera. Folk tror att du har en underbar
tjänst för att de ser mirakler, man vad de inte ser är att
inombords är du torr och död, pga att du har tappat
bort ”sötman”, frukten av ett levande förållande till
Jesus. Låt ALDRIG detta ske med dig!”
Detta var ett livsförvandlande ögonblick för mig, en av de
saker som jag aldrig glömt!
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Mirakler och Andens gåvor är underbara, och Bibeln
uppmanar oss att ”ivrigt söka de bästa gåvorna”. Men det
är ännu viktigare att bevara sötman av ett nära umgänge
med Herren.
...fortsättning sista sidan

Focus: Afrikakampanjer

VÅRT TEAM
Teamet består för närvande av 5 personer: Pastor Nicholas
Mavondo (Zimbabwe) Director, team ledare, Pastor Farai
(Zimbabwe) ansvarar för ekonomi och bokföring, Brighton
(Zimbabwe) lovsångledare, Patrick (Zambia) elektriker, samt
vår nyaste teammedlem Joseph (Zimbabwe) som ansvarar
för ljudet samt barnkampanjerna.
KAMPANJER
Vi arrangerar 10 Kampanjer varje år. Dessa är
dubbelkampanjer, som hålls rakt efter varandra på
närliggande platser.
Den första kampanjen börjar Tisdag o slutar Söndag. De
följande två dagarna flyttar vårt team utrustningen till nästa
plats och sedan hålls nästa kampanj Onsdag – Söndag.
Förberedelserna börjar långt innan kampanjerna startar o
teamet anländer. 3 veckor innan kampanjen finns teamet
på plats o håller en Mobil Bibelskola.
Månader i förväg koordinerar vi med de lokala kyrkorna på
platsen. Pastorer, ledare o medlemmar från
dessa församlingar
deltar sedan
i Mobil
Bibelskolan.
Där undervisas
de o tränas

bla. i hur man följer upp de som
blivit frälsta i kampanjerna.
Barnkampanjer hålls
regelbundet vissa
eftermiddagar. Tusentals barn
deltar och hör Evangeliet om Jesus predikas för
dem på deras nivå. Förutom detta hålls School of Ministry
Konferenser under året för att utrusta pastorer och ledare.
Vi ser tusentals gensvara på Frälsningsinbjudan varje
kväll o ta emot Jesus som sin Frälsare o Herre. Vi ser hur
Gud bekräftar sitt ord med tecken, under o mirakler. Varje
kampanj avslutas sedan med förbön för Andedopet.

HUR DU KAN DELTA
1. Bön: Förbönspartner
2. Ekonomiskt givande: Sponsring av kampanj
eller del av en kampanj
3. Delta i en Kampanj: Res till Afrika o upplev
med egna ögon en Gospelkampanj
4. Praktik: Under 3-10 månader, bo med teamet,
se och uppleva vad Gud gör i Afrika
5. Team: Bli en Dynamis Afrika teammedlem,
minimum 2 år
För ytterliggare information ang ovanstående kan
du kontakta vårt kontor: office@pentecostalfire.com
eller +1-717-656-0362
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