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Misijní zpravodaj

Addis Abeba, Etiopie

Významný
milník pro CfaN
Přišel Boží čas pro Etiopii.
Ježíš způsobil cestu tam,
kde se zdálo, že žádná není.

Boží uzdravující
pomazání
Zmizel velký počet.
výrůstků a nádorů.
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Drazí misijní přátelé,
Velké evangelizační tažení v Addis Abebě
v Etiopii, které se konalo od 7. do 11. listopadu, a o kterém Vám dnes přinášíme podrobné zprávy, bylo pro CfaN jednou z hlavních událostí roku 2012.
Tato kampaň pro nás měla skutečně speciální význam. Velkou kampaň jsme totiž
v Addis Abebě měli v plánu uskutečnit již
v roce 1995, hned po nesmírně požehnané
kampani v etiopském městě Awassa. Tehdy
jsme však čelili hrozbě teroristických útoků,
které jsme nemohli brát na lehkou váhu,
a proto jsme tehdy s těžkým srdcem museli
celou kampaň narychlo zrušit. Nyní však přišel čas pro mocný Boží pohyb v Etiopii.
S velkým očekáváním jsme se těšili na to,
co se v tomto rozlehlém městě po tolika
letech odehraje.

Danielu Kolendovi
a Reinhardu Bonnkemu
se dostalo vřelého přijetí
od etiopského prezidenta
Girmy Wolde-Giorgise.

I tentokrát čelila naše kampaň nazvaná
„Gospel Festival“ tvrdým zkouškám. To, že
se vůbec uskutečnila, je samo o sobě úžasným zázrakem. Přípravy tohoto evangelizačního tažení doprovázel obrovský odpor
a čelili jsme nesmírně těžkým výzvám. Náš
nakladní vůz, který jel na kampaň z Keni, byl
na několik dní zadržen na hranicích. Když
byl náš tým s vozidlem konečně vpuštěn do

země, nezbýval téměř žádný čas na stavbu
aparatury a dalšího technického vybavení.
A to byl jen jeden z mnoha problémů, kterým
jsme čelili.
Právě proto si můžete být jisti tím, že když
se díváte na fotografie z tohoto vydání zpravodaje Impact, sledujete skutečný zázrak!
Ježíš způsobil cestu tam, kde se zdálo, že
žádná není, a my jsme mohli zažít mocné vítězství pro Boží království. Pán činil velké
a mocné věci a my jsme jejich očitými
svědky! Jsme si jisti tím, že budete ze zpráv,
které najdete v tomto vydání Impactu, nadšeni právě tak, jako my.
Vaši v Ježíšově lásce,

Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke
evangelisté

… abych jich co nejvíce získal.

1. Korintským 9:19

Zajímavá fakta
o Etiopii

Etiopie je nejstarším nezávislým
národem Afriky a dodnes se od
ostatních afrických zemí velmi
liší. Etiopie je jediným africkým
státem, který nikdy nebyl
evropskou kolonií. V roce
1974 byl vladař Haile Selassie
(jehož jméno v Amharském
jazyce znamená „Moc trojice“)
svržen marxistickou armádou.
Monarchie padla a v zemi byla
ustanovena vláda jedné strany.
Tento režim je považován za
jeden z nejrepresivnějších diktátorských režimů v historii Afriky.
Demokratický systém byl v zemi
ustanoven až v roce 1991.

Etiopie je považována za zemi
s křesťanskou pravoslavnou
tradicí. Lidé jsou svázáni tradičními náboženskými praktikami a naléhavě potřebují slyšet
nekompromisní kázání 		
o spasení, které přichází jen
skrze Ježíše Krista - Spasitele,
Uzdravitele, Osvoboditele 		
a Křtitele v Duchu Svatém.
43% obyvatel země tvoří
lidé, kterým je méně než 15
let. Tato generace naléhavě potřebuje slyšet čerstvé poselství
o spasení! V současné době žije
v Etiopii 85 milionů obyvatel,
tedy více než v Německu.

Etiopie je rozlehlým
multietnickým státem
(ležícím na území asi 1
600 km dlouhém a právě
tak širokém), ve kterém
žije více než 80 různých
etnických skupin obyvatel.
Politickému i kulturnímu
životu vždy dominovala
etnická skupina Amharů, kteří přesto netvoří
ani 30% obyvatelstva.
Amharština je oficiálním
jazykem Etiopie. Odhaduje se, že se v zemi mluví
přibližně ještě dalšími 80
jazyky a 200 dialekty.

Etiopie se nachází
hned po Lesothu
v nejvyšší nadmořské
výšce afrického kontinentu. 50% jejího území leží v nadmořské
výšce vyšší než 1 200
metrů nad mořem.
Addis Abeba leží
v nadmořské výšce
2 300 metrů nad
mořem. Nachází
se ve středu Etiopie
na úpatí hory Entoto
a je třetím nejvýše
položeným hlavním
městem na světě.
Díky své vysoké poloze si lidé žijící v tomto
velkoměstě užívají
mírné subtropické
klima, přestože leží
blízko rovníku. Toto
veliké město není jen
politickou metropolí,
ale zároveň i významným ekonomickým
a kulturním centrem
Etiopie.

Etiopie má svůj vlastní
originální kalendář.
Ten má dvanáct měsíců
po 30 dnech a navíc
jeden pětidenní měsíc
(v přestupném roce
šestidenní). Etiopský
kalendář je necelých
osm let pozadu oproti
našemu Gregoriánskému
kalendáři. Etiopský Nový
Rok vychází na naše
11. září. V Etiopii se jinak
počítají i denní hodiny.
Nezačínají se počítat od
půlnoci, ale od naší 		
6. hodiny ranní.

Boží uzdravující

		pomazání
Tažení v Addis
Abebě bylo specifické tím, že během
něj mnoha lidem
zázračně a v okamžiku zmizely
z těla různé výrůstky a nádory.

Druhý den nám jiná žena řekla, že její manžel,
žijící momentálně ve Spojených Státech,
trpěl dlouhou dobu v důsledku nádoru, který
měl na noze. Již byl objednán na náročnou
operaci, avšak první večer kampaně se za něj
jeho manželka v zastoupení modlila během
modliteb za nemocné. Následujícího dne jí ve
čtyři hodiny odpoledne volal její muž a řekl jí,
že z jeho těla zmizel nádor! Ježíš není omezen
časem ani místem.
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Hned první den byl tým CfaN
v Etiopii svědkem toho, jak jedné
ženě přímo na evangelizaci zmizel
z těla výrůstek. 		
Tomuto malému chlapci jsou jen dva roky a
kousek. Téměř rok trpěl silnými
epileptickými záchvaty a neustálými horečkami. Každé čtyři hodiny musel přijímat léky a musel se
často koupat v chladné vodě, aby
mu klesla teplota - často dokonce
po 30 minutách. Od chvíle, kdy proběhla na shromáždění modlitba za
nemocné, je absolutně svobodný
od obou svých nemocí a cítí se naprosto skvěle. Obrázek: druhý večer svědčí na pódiu jeho babička o
chlapcově uzdravení.
Hned
první den našeho tažení začal tento
muž, který býval chromý, chodit.
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Tato žena nám řekla, že byla
zděšena, když byla diagnostikována
tuberkulózou, protože pět členů její
rodiny již zemřelo na stejnou chorobu. Během čtvrtečních modliteb
za nemocné však cítila, jak jí tělem
prošla elektřina a okamžitě zmizely
všechny její bolesti.
Této ženě
zmizela z krku struma. Ježíš se jí dotkl svou mocí v pátek po modlitbách
za nemocné.
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Tato žena trpěla problémy s ledvinami více než 12 let. Bylo pro ní
nesmírně těžké chodit a pohybovat
se a zároveň žila ve velkém strachu
z toho, že zemře, a že její děti budou
vyrůstat bez matky.
Zástupy
propukly nevýslovnou radostí ve
chvíli, kdy do vzduchu vzlétly berle
a invalidní vozíky během předposledního večera kampaně. Na pódiu
přistál jeden vozík, ale nikdo nemohl
najít člověka, kterému ten vozík dříve
patřil. Očití svědkové potom vyprávěli, že ve chvíli, kdy byl ten muž
uzdraven, vyskočil z vozíku a utíkal
domů!
Během posledního večera evangelizačního tažení svědčilo
několik žen o tom, že jim zmizely
strumy, které jim ztrpčovaly život.
Všem zmizely okamžitě!
			
Tato
mladá žena před evangelizací nemohla chodit jinak než za pomoci
berly. Na shromáždění jí dorostla
jedna z jejích nohou, která byla
výrazně kratší než druhá. Stal se
zjevný zázrak - všem na svědectví.
		
Tato žena měla tři roky
bulku na prsou. Třetího večera jí po
modlitbách za nemocné zmizela.
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Gospel Festival
Addis Abeba,
Etiopie

P

ři pohledu na tyto fotografie pomyslete na to, že se ve skutečnosti díváte na
zázrak! Shromáždění „Gospel Festivalu“
v Addis Abebě se téměř neuskutečnily
- všechno stálo proti nim a náš tým čelil
obrovskému odporu a několika velkým výzvám. Ježíš ale způsobil cestu, aby se věci
mohly posunout vpřed a zažili jsme slavné
vítězství Božího království.
Na tuto zásadní evangelizační kampaň
s námi do Etiopie cestovala řada mezinárodních hostů, včetně vítězů soutěže o misijní cestu do Afriky. Někteří z nich byli
překvapeni tím, že ať už byl náš předchozí

večer jakkoliv dlouhý, každý nový den jsme
začínali v 6:30 ranními modlitbami vedenými evangelistou Bonnkem. Dny našich
evangelizačních kampaní bývají nabité a
dlouhé, a tak si všichni brzy uvědomili, že
sem nepřijeli na odpočinkovou dovolenou.
Po měsících příprav nadešel čas sklidit
úrodu a nebyl čas na nečinnost.
První večer přišlo na evangelizaci
více než 75 000 lidí a atmosféra byla
od prvních chvil nabitá elektřinou.
Následující ráno začala Konference ohně
CfaN pro pastory a církevní pracovníky.
Mnozí se na ni velice těšili a někteří říkali, že se během konference „vznášeli na

obláčku“. Večer nejprve mluvil Michael
Koulianos, dobrý přítel Daniela Kolendy,
který vyučoval o víře a o uzdravení. Mezi
lidmi byla zjevná atmosféra očekávání.
Daniel na to navázal velmi ostrým poselstvím o pokání, obnově a poslušnosti, na
které reagovaly tisíce lidí tím, že učinily nekompromisní rozhodnutí pro Ježíše.
Daniel popsal třetí den kampaně slovy
„svatý chaos“. Poté, co kázal evangelium, byly spáleny dva velké barely plné
okultních předmětů. Daniel se modlil za všechny, kteří trpěli pod mocí

démonických klateb a Ježíš lámal okovy.
To, co následovalo, popsal Daniel takto:
„Křik démonizovaných byl přehlušen radostí a tancem zástupu!“
Další den patřil vylití Ducha Svatého.
„Cítím se jako ryba ve vodě.“ Tuto větu pronesl Reinhard Bonnke. Bylo to, jako kdyby
se Duch Svatý vylil z břehů a zaplavil nás
jako mocná povodeň. Když toho dne dopoledne kázal reverend Peter van den Berg,
dosáhla Konference ohně svého vrcholu
a tisíce lidí byly během ní naplněny k přetékání Duchem Svatým. Večer potom tok

Božího pomazání pokračoval a byl silnější než
kdy dříve. Po Danielově
kázání evangelia se
Reinhard modlil za shromážděné zástupy, aby
přijali křest v Duchu Svatém. Na shromáždění
sestoupil oheň a desítky
tisíc lidí zažily své soukromé Letnice!
Během „finálového večera“ bylo v neděli večer
opět kázáno nekompromisní evangelium

na shromáždění, které
navštívilo 150 000 lidí.
Každá ztracená ovečka
měla být nalezena a
každý marnotratný syn
byl vyzýván k návratu
domů. Další tisíce lidí
přijaly pozvání a poznaly Ježíše jako svého
Spasitele a Vykupitele.
Jsme si jisti jednou věcí:
toto město bylo na věky
změněno. Všechna sláva
patří Pánu!

… aby i oni došli
spasení, které je
v Kristu Ježíši,
s věčnou slávou.
2. Timoteovi 2:10
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Svědectví z první ruky
o úžasném uzdravení
V soutěži o „Misijní cestu do Afriky zdarma“ vyhráli
dva z partnerů CfaN cestu na naší evangelizační
kampaň. Oba dva pocházejí z Evropy: Lothar Krämer ze St Ingbert v Německu a Irena Hakulínová z Liberce v České republice. Počátkem
listopadu se oba spolu se svými spolucestujícími
vydali na svou životní cestu. Lothar si s sebou vzal
sestřenici Rebekku a Irena cestovala se svým manželem Jiřím.
Během své cesty navštívili spolu s týmem CfaN
evangelizační tažení v Addis Abebě v Etiopii, která
leží v samém srdci Afriky. Stali se zde očitými
svědky obrovských zástupů shromážděných lidí a viděli, jak se desítky tisíc lidí obracejí a přijímají Ježíše
Krista za svého Pána a Spasitele.
V příštím čísle časopisu Impact Vám přineseme detailní zprávy o všem, co Irena a Lothar v Africe zažili. Dnes Vám přinášíme jen část jejich poznámek
z jejich cestovních deníků, ve kterých popisují své
nezapomenutelné zážitky.
Více foto a video materiálů najdete zde:

www.facebook.com/cfancz

Irena

Elianan

uzdraven z epilepsie
a nepřetržitých horeček

Herbert Fischer, dlouholetý přední
člen kanceláře CfaN ve Frankfurtu,
byl během evangelizační kampaně
v Etiopii zkušeným „průvodcem“.

Spolu s evropským týmem odjíždíme natočit rozhovor do domu, ve kterém žije rodina s malým uzdraveným chlapcem jménem Elian (viz. svědectví č.2
na předchozí straně.) Setkáváme se s jeho babičkou, která předchozí den na pódiu vydávala úžasné
svědectví o chlapcově uzdravení. Je to křesťanská
rodina, doma mají čisto a jsou to milí lidé. Ocitli se
úplně bez prostředků, protože veškeré své peníze
utratily za drahé léky pro Eliana. Maminka chlapce,
která má ještě staršího syna Jonatana, si dokonce
chtěla vzít život. Nebyla již totiž schopná svou těžkou situaci snášet.

Výherci z Evropy

Chlapec onemocněl, když mu byl teprve jeden rok.
Míval časté záchvaty a horečky a každé čtyři hodiny
musel brát léky. Horečky mu snižovali poléváním
studenou vodou.
Babička chlapce měla velkou víru a rozhodla se podle ní jednat. Bezvýchodnou situaci předala Ježíši
a rozhodla se spolu s dalšími příbuznými vyrazit na
první evangelizační večer a vzít s sebou nemocného
chlapce. Měla s sebou i vodu na jeho ochlazování.
Ten večer se Daniel Kolenda nechal vést Duchen
Svatým a přinesl slovo o uzdravení ke konkrétní
ženě, která trpí za dítě. Babička v srdci uvěřila: ano,
to je pro nás, to je slovo pro mého vnoučka. A nyní
se to stalo realitou: Elianan je dokonale zdravý.

to
Na to
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ní ne
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... ke konci Daniel vyzývá lidi, kteří prožili
uzdravení, aby přišli dopředu a vydali
svědec tví. Vidím dvě kolečková křesla,
která jsou nesena k pódiu. Před nimi jdou
uzdravení lidé a radostně pokřikují. Na
pódium vchází muž, nese si francouzskou
hůl a tančí a křičí radostí - byl uzdraven po
devíti měsících.
Celý večer máme příležitost být během evangelizace
přímo na pódiu. Pohled do mohutného davu je neskutečný. Během večera jsou v obrovských sudech
páleny amulety, fetiše a modly. Celý prostor je zaplněn nepříjemným zápachem pálených předmětů. Na
konci shromáždení stojí ve frontě velký zástup lidí.
Všichni chtějí vydat svědectví o uzdravení. Reinhard
oznamuje, že každého vyslechne, potřese si s ním
rukou a požehná mu. Zástupy na to reagují bouřlivým
potleskem a jásáním.

Zázrak musí pokračovat ...

sena!
Afrika bude spa
Cotonou, Benin

5.- 9. prosinec 2012
Abidjan,

Côte d’Ivoire

23.- 27. leden 2013

Yaoundé, Kamerun

20.- 24. únor 2013

Prosíme podpořte nadcházející Velká
evangelizační tažení CfaN v Africe
speciálním vánočním darem.
Čelíme zvýšeným nákladům v souvislosti se zajišťováním
dopravy a technického vybavení, ale i provozních výloh
kampaní, včetně výdajů na následnou péči o nově obrácené. Věříme tomu a modlíme se za to, že včas získáme
veškeré potřebné prostředky. Sklizeň musí být přinesena
do sýpek, abychom naplnili Velké poslání, které nám svěřil
náš Pán! Děkujeme Vám za Vaši podporu - zejména
v nadcházejícím předvánočním a vánočním období!
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