Nyheter från fältet

FOKUS: Tack Elaine!

Tack ELAINE! Ett mycket stort tack till Elaine High som så
troget ställde upp och arbetade för oss på USA kontoret två
dagar i veckan under en oväntad övergångsperiod. Elaine,
som tidigare arbetat som vår sekreterare hade 2011 börjat
ett annat jobb. Elaine kom
tillbaka och var till stor
välsignelse för oss tills vi hade
anställt en ny sekreterare. Vi
är så tacksamma för allt som
Elaine har gjort för Dynamis.
Tack Elaine!

24-29 January, 2014

Reseschema

Kampanj
Sabana del Mar,
DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

16 Feb, 2014

Griffin First Assembly (AG)
Griffin, PA, USA
Pastor Randy Valimont

2 February, 2014

23 Feb, 2014

Harvest Bible Church
Stockton, CA, USA
Pastor Mark Butler

Mount Hope Church (AG)
Lansing, MI, USA
Pastor Kevin Berry

8-9 Feb, 2014

3-9 Mars, 2014

Central Assembly of
God Church
Houston, PA, USA
Pastor Steve Getchell

Indien Kampanj

12-16 Mars, 2014
Indien Kampanj

Dynamis Världsmission a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.
EUROPE:		 Box 932, 195 05 Arlandastad, SVERIGE

		 Tel: 08-410 244 49 • E-post: info@dynamis.se • 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, 2014

Fäst Dina Ögon På Jesus!
Uppmuntran för det nya året!

Guds Nåd!
“En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad:
“Om du vill, så kan du göra mig ren”. Jesus förbarmade sig
över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och
sade: ”Jag vill. Bli ren!” Genast försvann spetälskan och
han blev ren” Mark 1:40-42
Jesus var “full av nåd” (Joh 1:14). Det var hans nåd som
gjorde att han fysiskt rörde vid den spetälske mannen
som var oren och orörbar enligt Mose lag. Det var pga
av nåden som han helade denne man som inte hade
någon tro. Guds nåd övervinner människans fel och
misslyckanden!
Guds nåd handlar inte om ”mig”, nåden gör att vi
kan se förbi våra egna behov och vidröra andra. En
människa eller en församling där nåden råder är inte
självcentrerad, utan allt handlar om att beröra andra
precis som Jesus gjorde.

Den Helige Andes Kraft!
I Apg 1:8 sade Jesus om Pingstdagen, “Men när den
helige Ande kommer över er, skall ni få kraft” Det
Grekiska ordet som är översatt “kraft” är ordet DYNAMIS,
roten till ord såsom Dynamit och Dynamo, osv. När
kvinnan med blodgången i Markus 5 vidrörde Jesus

och blev helad, sade Jesus i vers 30 att han hade känt
hur “kraft” hade gått ut från honom när kvinnan hade
vidrört honom.
Så vad Jesus menade i Apg 1:8 var “Minns ni när kvinnan
med blodgång rörde vid mig och kraften flödade från
mig och helade henne? När den Helige Ande kommer
över er, så kommer ni att få precis samma kraft som
flödade från mig den dagen. Den kommer att flöda ut
från ER!”
Petrus med sin frimodiga tro tog det till en annan nivå
när han trodde Herren om att folket inte ens behövde
vidröra honom, utan de skulle bli helade när hans
skugga föll på dem! (Apg 5:15)
Vi har fått kraft! Vi har fått den Helige Andes Kraft för
att vittna om Jesu uppståndelsekraft! Vi har fått elden
från himlen! Sträck dig ut i tro och ta emot din del från
Herren idag!

Guds Tron!
“Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det
allra heligaste på den nya och levande väg som han har
öpnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har
en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt
hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är
renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad
i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets
bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt
oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek
och goda gärningar.” Hebr.10:19-24
Kära vänner,
Vi har full tillgång till Guds tron genom Jesu Blod. Låt oss
komma till Honom med full tillförsikt i tro, och med ett
rent samvete. Låt oss vara så vaksamma att vi aldrig går

emot vårt eget samvete; men om vi någon gång skulle
missa målet, låt oss alltid vara snabba att göra allting
rätt med Gud. Genom Tro och ett Rent Samvete kan vi
alltid komma till Guds tron, precis när vi vill.
Låt oss hålla fast vid trons bekännelse och alltid tala i
linje med Herrens Ord. Herren är alltid trogen sitt Ord.
Och till sist, låt oss alltid se förbi oss själva och det som
bekymrar oss. Låt oss uppmuntra våra vänner att vandra
i kärlek och göra det som behagar Gud vår Fader.

Dessa uppmuntrande ord från Christoper
Alam och mera kan du läsa på Dynamis
World Ministries Facebook sida. Du hittar
där många olika saker; rapporter från
kampanjer, uppmuntrande budskap,
vittnesbörd och annat.
Christopher skriver på Engelska på den
Internationella Facebooksidan men
översättningen finns på
facebook.com/dynamisswe
Du kan också följa Christopher på:
Instagram: instagram.com/dynamisswe
eller Twitter: twitter.com/dynamisswe
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