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SLUTSPURT MED SEGER I AFRIKA!
Kära vänner,
Under mina 38 år i Herrens tjänst har jag alltid drivits av
en brinnande längtan att få vinna människor för Jesus.
Nästan halva mitt liv har jag nått ut med evangeliet om
Jesus till de förlorade människorna i Afrika. Skörden är
stor och mogen! Vi måste satsa på att nå de förlorade, och
vinna människor för Jesus – skaror av människor! Herren
har välsignat oss med mycket god frukt genom åren – allt
till Hans ära. Vi har sett miljontals människor komma till
Jesus och hittills har över 1500 nya församlingar planterats
som ett direkt resultat av arbetet. Den största församlingen
som vi startat har över 4000 medlemmar idag. Många
som tagit emot Jesus på kampanjerna är idag Pastorer och
Evangelister. Utöver detta ansvarar vi för AWAKE rörelsen
som har över 350 församlingar. Dynamis har också ett litet
barnhem, med planer på att bygga ett större, samt startat en
församlingsplanterings bibelskola.
Jag började som en ung man, frälst från Islam. När jag
fyllde 59 år nu i Mars insåg
jag att jag just hade
börjat slutspurten
på loppet att ta
evangeliet till
Afrika. Detta
innebär att
jag har ca
ytterligare
tio år
kvar. 10
år kvar av

intensiv evangelisering
med stora korståg,
innan jag lämnar över
arbetet till dem som
kommer att ta min plats
på fältet. Efter detta
kommer jag fortfarande
att hålla kampanjer, men
med lägre fart och jag
kommer att satsa mera
tid på att träna upp andra, som i sin tur kan gå ut o vinna
människor för Jesus.

det möjligt för oss att nå skaror av människor de kommande
åren. Ska jag vara ärlig så känns det jobbigt att prata om så
mycket pengar. Jag vill helst bara predika! Jag litar på att ni, våra
trogna partners förstår mitt hjärta och inte fastnar i siffrorna.

För att kunna löpa mina sista 10 år på fältet på ett effektivt och
fruktsamt sätt, behöver vi er hjälp. Vi måste omgående byta
ut vår ljudutrustning och bilar om vi skall kunna fortsätta att
predika evangeliet i Afrika.

Det vore ytterliggare en
välsignelse om ni kan dela
dessa behov med vänner
som har ett hjärta för
mission, kanske Herren
leder dem att stötta
arbetet.

LJUDUTRUSTNING: Vår ljudutrustning är sliten och gammal.
Miljontals människor har under åren fått höra evangeliet
genom dessa högtalare! Förut kunde Guds ord höras några
kilometer bort, men nu fungerar ljudet mindre än 50%. För att
kunna byta ut ljudutrustningen behövs ca SEK 700,000.
LASTBILSSLÄP: Vår stora 30 ton långtradare har tjänat oss
väl under ett antal år. Den har gått över 1.3 miljoner km och
fungerar fortfarande bra, men släpet till den behöver bytas
ut. Det är trasigt och kommer inte att kunna användas efter
årskiftet. Släpet är en viktig del av utrustningen, eftersom det
fraktar allt annat. Ett nytt släp skulle kosta ca SEK 420,000.
TOYOTABILAR: Vi har 2 Toyota pickup bilar som har gått nästan
400,000 km var och som blivit mycket dyra i underhåll. Två
nya bilar skulle kosta ca SEK 490,000. Vi har sparat ihop ca SEK
180,000, och behöver ca SEK 310,000 till.
Sammanfattningsvis behöver vi totalt ca 1,360.000 kr för att
kunna köpa in denna viktiga utrustning. En utrutsning som gör

Några generösa vänner har utmanat oss att samla in SEK
700,000. Dessa vänner kommer att matcha krona, det för krona
som kommit in före den 31 December, upp till 700,000.
Hjälp oss möta denna utmaning och samla ihop det som behövs
för att ersätta våra bilar, släp o ljudutrustning. Allt detta så att
vi kan fortsätta att predika
evangeliet i Afrika!

Jag upplever en stor
brådska i mitt hjärta. Det är så mycket som står på spel,
människosjälars eviga liv – de måste höra Evangeliet! Vi har
hållit 10 kampanjer per år och jag vill inte att vi ska tvingas
sakta ner eller sluta. För första gången på 26 år tvingades vi
att ställa in en kampanj för att kunna ombesörja nödvändiga
reparationer och jag vill aldrig göra det igen! Allt för mycket står
på spel, vi måste nå ut till skarorna med Evangeliet om Jesus!
Tack för att ni förenar er tro, bön o givande och hjälper oss!
I Krisus Jesus,

Christopher Alam
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