Herren hade gjort för henne började hon gråta. När hon kom
upp på plattformen kunde hon inte tala, hon bara grät, helt
tagen av Guds nåd och kraft. Det var stort jubel i Ngombe
över Guds underbara verk!”
Februari 2001 – Guds kraft i Taunggyi, Burma
“...En enastående händelse
(under kampanjen
i Kyaukme, Burma)
var frälsningen av en
buddistisk munk från det
lokala klostret. Andra
munkar sprang in och
försökte dra ut honom
från fältet, men han stod
stark i sin nyvunna tro på
Jesus!”
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Jesus Kristus är Densamme
Igår, Idag och Förevigt!

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och
gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn
alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under
jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,
att Jesus Kristus är Herren. Fil 2:9-11 (SFB)
I detta nyhetsbrev hittar du ett litet urval av de många sätt Guds Ande
har verkat och bekräftat sitt Ord med tecken, under och mirakler. Bli
uppmuntrad när du läser dessa utdrag och låt Gud stärka din tro på
allt som Han har gett oss genom sin Son, Kristus Jesus!
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Januari 2008 – Gud banade väg i Luveve!
”…Det är väldigt ödmjukande att se sådana saker för det
påminner mig alltid om det faktum att människor blir inte
helade på våra kampanjer pga ´mig´ eller ´min smörjelse´.
Människor blir helade för att Guds Ande tar tag i dem, de
sätter sin tro till Jesus, och Han rör vid dem. Sedan sa Jesus till
dem, ”DIN tro har helat dig!” Du förstår, det är pga Jesus och
bara Jesus.”
Januari 2001 – Vi startade 2001 på ett segerrikt sätt
”En del människor frågar mig, ´Christopher, varför ser du så
många mirakler i din tjänst?´ Svaret är evangeliet. När vi tar
bort allt som hindrar och predikar evangeliet om Jesus, är
Gud alltid där för att bekräfta sitt Ord med tecken, under och
mirakler. Guds främsta intresse är att se människor frälsta. Det
är vad Faderns hjärta slår för. Det är anledningen till att Han
sände Jesus till denna värld, så att syndare kunde bli frälsta.
Det är anledningen till att Gud utgjöt sin Helige Ande över
församlingen, så att vi skulle få kraft genom den Helige Ande
att bli hans vittnen och förkunna detta härliga evangelium.”

Maj 2008 – Tecken och under i George, Zambia
”Ett mirakel som verkligen tog tag i mig var när en ung mamma
vittnade om vad Herren hade gjort för hennes bebis. Barnet
föddes med en hjärnskada
och hade även en förlamad
och orörlig nacke. Man fick
aldrig ögonkontakt med
barnet, hon log aldrig och
gensvarade aldrig till sin
mamma.
På kampanjens första
kväll vidrörde Jesus denna
lilla bebis, och det var
som att barnet plötsligt
´blev levande´. Hon log,
följde sin mor med blicken, tittade på henne och till och med
sträckte sig för att röra henne. Hon gjorde även ´babyläten´ och
gensvarade när hennes mamma ropade hennes namn.
Mamman jublade då hennes bebis aldrig hade gjort några av
dessa saker förut, men barnets nacke var fortfarande förlamad
och orörlig. Hon fortsatte att komma till kampanjen och två
kvällar senare vidrörde Jesus henne igen och förlamningen var
borta. Barnet var fullständigt helat!”

April 2001 – Och Gud svarade med eld!
”Femårige Mike Chuku fördes till kampanjen av sin mor. Mike föddes
utan en arm. Allt han hade var en liten ´fena´ som växte ut från axeln.
När Guds kraft kom över folkskaran den sista kvällen började Gud att
skapa; en hand och en arm dök plötsligt upp och började växa! I slutet
av mötet var armen ca 20 cm och fortsatte att växa! Handen var perfekt
formad och normal! Gud hade utfört ett skapandemirakel!”

November 2008 – Skörd i Nkulumane!
“En kväll predikade jag om Jesu namn. Folket började ropa,
´Jesus! Jesus! Jesus!´ När de ropade ut det värdiga namnet
Jesus, föll Guds kraft över folksamlingen. Överallt började
demonbesatta att skrikandes falla till marken och mirakler
började ske då många människor blev helade.

Inget kan stå emot vår Herre Jesus mäktiga namn. Detta är
för att Gud har upphöjt Honom högt över allt och gett Honom
det Namn som är över alla namn. När de troende säger Hans
namn så bävar demoner och sjukdomar måste gå!
Något liknande hände ett par kvällar senare när jag
predikade om vår Herre Jesus lidanden på korset, när han
bar våra synder och sjukdomar på sig själv. Plötsligt, mitt
i budskapet, började demonbesatta att falla skrikandes
till marken och demonerna kom ut ur dem, och många
människor blev helade.”

December 2004 – Väckelseeld över Kwekwe!!!
“En av de mest uppmuntrande sakerna var att det nu fanns
ett antal pastorer i området som hade tagit emot Jesus på vår
senaste kampanj. En av dem delade hur han hade varit en ligist
och gangster. Han hade kommit till vår kampanj tio år tidigare
för att skapa bråk, men Gud tog tag i hans själ och han tog emot
Jesus. Nu tjänar han Gud som pastor!”
December 2005 – Mirakel i Zomba, Malawi
“En annan kväll skedde ett otroligt och enastående mirakel. En
galen man fördes till kampanjen av sin son. Han hade plötsligt
förlorat förståndet 1982.
Han visste inte vem eller
var han var. Han kände
inte igen någon, inte ens
sin familj. Dessutom hade
han förlorat talet och
hade inte talat de senaste
23 åren. Han var helt
okontaktbar. Den kvällen
rörde Jesus vid honom!
Han blev ögonblickligen
befriad och började le. Snart började han tala och
konversera! Vilken underbar Jesus vi tjänar! Vem kan göra
sådana saker förutom Jesus?”
April 2006 – Folkskaror möter Jesus i Ngombe, Zambia
”Jesus rörde vid en förlamad kvinna som bars i en stol. Hon
stod upp och började gå och springa, och när hon insåg vad
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