saker som Herren ibland använder, för att forma oss till
de män/kvinnor som vi är idag.
Låt oss fortsätta att stå trofasta, nu och ända till slutet.
Han är mäktig och trofast och bär oss. Vi är mer än
övervinnare genom honom som har älskat oss!
All ära till Jesus i all evighet!

Dynamis Sponsor
©
Dynamis Världsmission, 2015, All rights reserved.

Reseschema
19-24 Maj, 2015

7-10 Juni, 2015

Kampanj
Mazabuka, Zambia

Waterloo Pentecostal Assembly
CANADA

27-31 Maj, 2015

14 Juni, 2015

Kampanj
Monze, Zambia

Griffin First Assembly
Griffin, GA, USA

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.dynamis.se

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

Nyhetsbrev Nr 4, 2015

Jag har Beslutat
att Följa Jesus
Denna kända sång skrevs i Nordindien mot slutet av
1800-talet. Indien upplevde en stark evangelisk rörelse;
utländska och inhemska missionärer och evangelister
arbetade intensivt för att omvända Indiens folk till
kristendomen.
Denna rörelse var unik på så sätt att den mestadels
leddes av infödda Indiska evangelister. Missionärer
världen runt anslöt sig till dem, eftersom delar av
Nordindien som tidigare hade varit stängda för
evangeliet öppnades upp och landet blev tillgängligt
för budskapet om Jesus. Folket var bundna av
kastsystemet och barbariska huvudjägare härjade i
regionen. Trots att många missionärer dog martyrdöden
som ett resultat av stamfolkets aggressivitet, fortsatte
evangelisterna att evangelisera och budskapet om
Jesus började att få ingång på dessa onådda platser.
Wales var ett land som under denna tid sände många
missionärer till Indien. En missionär från Wales som
levde på 1800-talet fick efter mycket hårt arbete
slutligen se de första omvändelserna till Kristus. En man
med hustru och två barn valde att följa Jesus i byn Garo
i provinsen Assam.
När byhövdingen hörde om omvändelsen till en
”främmande gud”, beodrade han mannen att lämna sin
nyfunna tro eller riskera att hela hans familj dödades.
När han vägrade att förneka sin tro på Jesus dödades

Ögonvittnen från byn berättade detta för missionären
från Wales. De berättade att när byhövdingen gav
honom valet mellan att lämna sin tro på Jesus eller
förlora sin familj, så svarade han ”Jag har beslutat att
följa Jesus, och kan inte gå tillbaka”. Efter att hans barn
dödats så berättade de att han hade sagt “Världen är
nu bakom mig, men korset står fortfarande framför
mig”. Och när hans fru dödades så hade han stått fast i
sin tro och sagt, “Även om andra tvekar så vill jag ändå
följa Jesus”.
På grund av denna händelse bröt väckelse loss över hela
området. Byhövdingen var förbryllad över att en hel
familj hellre valde döden än att överge sin tro på Jesus.
Han häpnades över styrkan i deras överlåtelse. Som
resultat gav både hövdingen och större delen av byn
sina liv till Jesus.
Denna händelse rapporterades av missionären till den
Indiske evangelisten Sadhu Sundar Singh, som tog
martyrens ord och skrev en psalm med en Assamesisk
melodi, eftersom detta hade skett i Assam. Detta var
den första Indiska psalmen som blev känd över hela
landet, och som idag är en av de mest älskade kristna
sångerna utöver hela Indien.
Den kände amerikanske sångförfattaren William Jensen
Reynolds skrev ett arrangemang av denna sång som
inkluderades i Pingstkyrkans (Assemblies) sångbok
1959. Den versionen blev mycket populär pga att
George Beverly Shea sjöng den regelbundet på Billy
Grahams kampanjer.

eslutat att följa Jesus...

Jag har b

hans barn mitt framför hans ögon. Han fick ytterliggare
en chans att ge upp sin tro, men vägrade även denna
gång, och då dödades hans fru. Han fick en tredje
chans, och när han åter vägrade dödades han själv och
förenades med sin familj hemma hos Jesus.

Jag har beslutat att följa Jesus
Och aldrig mer tillbaka gå

Jag följer korset och lämnar världen
Och ingen väg tillbaka går
Om andra tvekar så vill jag följa
Och aldrig mer tillbaka gå

J

ag lärde mig denna sång som nykristen. Speciellt
sista versen grep mig;

Vi var fyra muslimer som hade tagit emot Jesus, och vi
var ute och evangeliserade varje dag.
En dag varnades vi om att polisen skulle komma och
arrestera oss den kvällen. Mina tre vänner tog sina saker
och flydde; de kom aldrig tillbaka. Min Kanadensiske
teamledare frågade mig om jag också ville lämna min
tro. Då kom jag ihåg vad Jesu tolv kvarvarande lärjungar
hade sagt när alla andra hade lämnat honom, “Var
annars skulle vi gå? Du allena har det eviga livet!”
Så jag stannade, jag hade ingen annanstans att gå,
förutom att förbli vid Jesus fötter.
Jag arresterades samma kväll och satt i fängelse under
nästan ett år för att jag predikat evangeliet om Jesus.
Under denna tid var detta en av sångerna som bar mig
och hjälpte mig att inte ge upp.
Idag, 39 år senare, när jag ser tillbaka, kan jag säga att
Herren har burit mig, varit trofast mot sitt Ord, och jag
predikar fortfarande evangeliet. Jag ser tillbaka på min
tid i fängelset och inser att förföljelser och fängelse är
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