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i når människor som är
så fullständigt förlorade
och utan hopp. Bara Jesus
kan sätta dem fria genom sitt
evangelium. Vi har gett våra
liv och ber att du ska ge av
dina tillgångar och resurser
för att hjälpa oss få jobbet
gjort!
Tiden är kort och skörden
är omfattande. Utmaningen
är stor, men om vi står
tillsammans kan vi göra

skillnad! Vi har predikat i
krigszoner, i muslimska
länder, på farliga ställen
och vi ser frukten - skaror
kommer till Jesus Kristus för
att ta emot evigt liv. Det är
tuffa tider, men om vi aldrig
ger upp och fortsätter att
predika evangeliet oavsett
vad det kostar, kommer vi
alltid att vinna!

hjärtan med stor vision,
tro och förväntan på det
kommande året!
I Kristus Jesus,

Christopher och Britta Alam
våra team i Afrika, Asien,
Europa och USA
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Jesus är densamme i går och idag och i evighet. (Hebr. 13:8)

2015 Årlig Rapport

Gud välsigne er denna
högtid! Må Han fylla era

Tack för att du ställer ditt liv och dina resurser bakom spridandet
av evangelium, och tack för att du står tillsammans med oss.

Ge din gåva via...
Betalkort:
Gör en säker online-donation på
www.pentecostalfire.com. Där kan
du göra en engångsdonation eller
registrera ett regelbundet givande.

Postadress:
Dynamis Världsmission
Box 932
195 05 Arlandastad
SVERIGE

Stående överföring:
Du kan lägga in en stående
överföring från ditt konto, då dras
pengarna automatiskt varje månad.
Bank: Nordea
Clearingnr: 9960
Kontonr: 344 9155 443
Kontohavare: Stiftelsen Dynamis
Världsevangelisation

Kontaktinformation:
Tel: 08-410 244 49
info@dynamis.se
www.dynamis.se

Vision och behov för 2016
2015 har varit ett gott och välsignat år. När vi
tittar tillbaka, är vi tacksamma till vår Herre för
allt som Han gjort. Stora skaror har lärt känna
Jesus och blivit frälsta. Vi har sett de lama gå,
de blinda se, de döva höra och de stumma

tala. I varje möte har evangeliets budskap
bekräftats av vår Herre genom mäktiga
tecken, under och mirakel - i enlighet med
det mönster vi ser i bibeln!

”När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds
högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med
dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Mark 16:19-20 SFB14

Plusgiro: 491 55 44-3
SWISH: 1234171799
Kontakta oss om du
har frågor.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Dynamis World Ministries
a.k.a. Christopher Alam Ministries Intl.
www.pentecostalfire.com

USA: 2384 New Holland Pike, Lancaster, PA 17601
Tel: (717) 656.0362  Fax: (717) 390.0363
Email: dynamis-usa@pentecostalfire.com

EUROPE: Lundvallsvagen 5, S-70233, Orebro, SWEDEN

Tel: 46.(19).225483  Fax: 46.(19).223959
Email: dynamis-sverige@pentecostalfire.com

AFRICA: P.O. Box AP73 Harare Airport, ZIMBABWE
Tel & Fax: 263.(4).480.467
Email: dynamis@pentecostalfire.zw

En av årets höjdpunkter var inköpet av en ny 30 ton-dragbil för att komplettera vårt släp som
används för våra kampanjer i Afrika. Den nya har en mycket starkare motor än vår gamla, vilket
gör att vi nu kan nå ännu längre med evangeliet. All ära till Gud!

Ett

stort tack till alla er som gjorde detta möjligt!

2015: Årsöversikt...

KAMPANJER:
12 kampanjer hölls i år; 9 i
Afrika, 2 i Nordamerika, 2
i Nordindien och 1 i Östra
Ukraina.

blev helade från olika slags
sjukdomar och svagheter.
Lama, blinda, döva och
dövstumma helades genom
Guds kraft!

Vi var välsignade av att se
stora skaror gensvara till
frälsningsinbjudan. Hela
städer skakades av Guds kraft!
Tack vare effektiv träning före
kampanjerna och uppföljning
efter kampanjerna, såg vi
väckelse bryta ut på flera
platser. Lokala församlingar
växte och fördubblades.

UNDERVISNING OCH
PREDIKAN: Jag reste över hela
världen och delade evangeliet
i USA, Europa, Afrika och Asien.
Mängder av människor kom till
Jesus, och många blev frälsta!

Tiotusentals tog emot dopet
i den Helige Ande och eld i
dessa kampanjer. Stora skaror

KYRKOR: Vår AWAKEkyrkorörelse har vuxit och
många nya församlingar
planterats. Just nu är vi över
450 församlingar i 5 afrikanska
länder samt England.

BARNHEM OCH BIBELSKOLA:
7 av våra föräldralösa på
AWAKE- farmen har vuxit upp
och flyttat. Några är nu gifta. Vi
har 8 föräldralösa kvar och de
växer upp fort!
HUMANITÄR HJÄLP:
Zimbabwes regering har
efterfrågat rullstolar, och så
här långt har vi kunnat donera
20 st till olika sjukhus.
För allt detta ger vi all
ära till vår underbare
Herre Jesus, för endast
Han är värdig!

Vision för 2016!

Vi planerar att...
• Hålla 8 stora kampanjer
i Afrika, samt ytterligare
kampanjer i Indien, och i
andra delar av världen.
• Expandera vår nya
Kyrkoplanteringsbibelskola
på AWAKE - farmen i
Zimbabwe.

r
e
k
c
ä
r
t
s
Vi

Vi vill ta in nya barn i vårt
barnhem, och ber över hur vi
bäst kan göra detta. Stå med oss i
bön när vi söker Herrens ledning.
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• Fortsätta att plantera
nya församlingar.

Bönefokus

Ni ska veta
att varje gåva är
mycket uppskattad!

Se baksidan för ytterliggare information!

Andra behov:
• 4 nya högtalare för
40 000 USD
• Strålkastare för
10 000 USD

2 kvarstående behov för våra
kampanjer i Afrika som du
kan bidra till allteftersom
Herren leder. När dessa behov
är mötta är vi fullt redo!

Du kan hjälpa till!
1. Ge en “års-slutsgåva” till Dynamis Världsmission.
2. Bli partner och ge månadsvis eller kvartalsvis, eller som
Herren leder dig.
3. Sponsra en kampanj: Sponsra en enstaka kampanj för
25 000 USD, eller två på varandra följande kampanjer
för 35 000 USD. Gå ihop med din familj, ditt företag eller
församling för att nå de förlorade.

“KOM, LEV, DÖ!”
Sex år innan jag tog emot
Jesus 1969, var jag kadett
på Flygvapnets Högskola.
Min pappa, en arméofficer,
var regementchef i Lahore,
Pakistan. När jag var ledig,
brukade jag ta mitt gevär och
gå och skjuta i utkanterna av
regementet.
En dag, när jag vandrade
igenom ett område som
kryllade av ormar, en djungel
överväxt av av träd, vinstockar
och buskar, snubblade jag över
en förfallen gammal mur, täckt
av vinstockar. Jag klättrade
över muren och hamnade i
en gammal kyrkogård. Jag
började läsa inskriptionerna på
gravstenarna. De var väldigt
gamla, från 1800-talet. Vissa
gravar låg för sig själva medan
andra i par. Och vissa var hela
familjer begravda sida vid
sida, man och fru med barn
i gravplatser av varierande
storlek.
När jag läste inskriptionerna
förstod jag att det här var gravar
av engelsmän och skottar som
kommit till denna sidan av
världen som missionärer och
dött på missionsfältet. Efter att
ha läst inskriptionerna gick jag
därifrån och glömde bort stället.
Över 46 år senare, alldeles
nyligen, påminde den
helige Ande mig om den
gamla, förfallna, övergivna

kyrkogården i Punjab. Nu, idag,
känner jag till mycket mera
missionshistoria i den regionen.
Missionärer från England och
Skottland, fulla av iver för Jesus
och hans evangelium, lämnade
allt och tog familjen med sig till
fältet.

historier om män och kvinnor.
Vi, som har gett våra liv till
att predika evangeliet för de
förlorade idag, bär på arvet som
dessa gamla hjältar lämnat efter
sig. Med glädje samlar vi in
skörden från den dyrbara säden
som de sådde med tårar.

Med alla sjukdomar som
härjade då, var det många som
dog. Dessa missionärer visste
att det fanns en väldigt liten
chans att de skulle återvända
hem. Så de packade sina
tillhörigheter i kistor istället för
väskor eller trunkar.

Våra liv är så mycket lättare och
bekvämare än deras, men vi
måste fortfarande betala ett
pris, och det är att lägga ner
våra egna liv och ambitioner,
och ta upp korset och följa
Jesus. Vi går på stigar fulla av
härlighet, i de blodstänkta
spåren av vår Mästare och
Hans heliga som gav allt för
evangeliets skull.

De predikade evangeliet inför
fruktansvärda odds och, hellre
än att sluta, dog de på fältet
och predikade för de förlorade.
Deras familjer dog med dem.
Jag minns gravar av ett- och
tvååringar begravda bredvid
sina föräldrar.
Idag ligger deras ben
bortglömda i övergivna
gamla kyrkogårdar, tusentals
mil hemifrån. England och
Skottland har glömt dem,
men de är kända i himlen där
deras namn skiner klart som
stjärnor i himlen. Där ligger
de och väntar på att få höra
trumpetens ljud när Kristus
kommer tillbaka. De begravdes
i svaghet, men de skall
återuppstå i härlighet!
Som nyfrälst blev jag mycket
rörd och inspirerad av sådana

Idag går mina tankar tillbaka
till dem vars kroppar ligger i
den bortglömda kyrkogården
i utkanten av regementet, och
jag kan höra vår Herre Jesus
säga:
”Han sade till dem: “Kom
och följ mig, så ska jag göra
er till människofiskare.”
Matt 4:19 SFB14
”Sedan sade han till alla:
“Om någon vill följa mig,
ska han förneka sig själv
och varje dag ta sitt kors och
följa mig. Den som vill rädda
sitt liv ska mista det, men
den som mister sitt liv för
min skull, han ska rädda det.”
Luk 9:23-24 SFB14

Jag citerar min gamle mentor, George Verwer,
som Gud använde för att tända missionselden i mitt hjärta,

“KOM! LEV! DÖ!”
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