4/2013 · PUBLIKACE EVANGELISTY DANIELA KOLENDY A REINHARDA BONNKEHO

MISIJNÍ ZPRAVODAJ

Dar es Salaam
Tanzánie

ÚŽASNÁ
UZDRAVENÍ:

Boží moc v akci na
kampani v Tanzánii

„BEHIND THE SCENES“
in Frankfurt
„Příprava pódia uprostřed buše“

Drazí misijní přátelé,
letos v létě nás Pán vedl k tomu, abychom kázali
evangelium v překrásné zemi Tanzánii. Krajina této
malebné země přesně odpovídá tomu, jak si Afriku
představuje většina obyvatel západní civilizace.
Nekonečná safari, volně pobíhající lvi a žirafy,
ohromná stáda zeber, sněhem pokrytý vrchol hory
Kilimandžáro, národní park Serengeti – to všechno
a mnohem více je k vidění právě v Tanzánii a v
okolních zemích.
My jsme ale do Východní Afriky neodjeli na
poznávací dovolenou rozplývat se nad krásami
místní krajiny. Namísto toho jsme zamířili do
rušného velkoměsta Dar es Salaamu, abychom
miliónům lidí přinesli poselství o spasení, uzdravení
a osvobození, které je v Ježíši! V průběhu této
evangelizační kampaně Ježíš mocným způsobem
proměnil životy mnoha lidí a činil úžasné zázraky.
Jeden z místních pastorů nám řekl, že naše
evangelizační tažení přineslo i jeden nečekaný
vedlejší efekt. Řekl nám, že na přípravě tohoto
evangelizačního tažení spolupracovaly různé místní
církve z mnoha různých denominací způsobem,
jaký dosud v zemi neměl obdoby. Děkoval týmu
CfaN za toto požehnání.
Během týdenní kampaně navštívily naše
shromáždění pod otevřeným nebem, pořádaná
uprostřed Dar es Salaamu, stovky tisíc lidí.
Navíc byla všechna shromáždění živě přenášena
celonárodní televizí i rádiem. Jak úžasné pódium

pro evangelium! Slyšeli jsme celou řadu svědectví
od lidí, kteří byli uzdraveni doma nebo v nemocnici
zatímco poslouchali rozhlasový přenos jednoho z
našich shromáždění. Skutečně to byly neobyčejné
dny sklizně.
Vaši v Ježíši,

Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke
evangelisté

Aktivně zapojeni: Přímluvci z různých církví se modlí přímo
uprostřed shromážděných zástupů lidí.

Dar es Salaam, Tanzánie

Dar es Salaam
znamená
„Přístav pokoje“
Přibližně 75% Tanzánců (44 miliónů
obyvatel země) jsou zemědělci.

Spasení
Osvobození
Uzdravení
Tváře Afriky: Nejbohatším zdrojem tohoto impozantního
kontinentu jsou lidé, lidé a opět lidé.

Ježíš
mě uzdravil!
Tato žena poslouchala kázání
v rádiu. Její syn měl velké
potíže s dýcháním, trpěl
astmatem a nedokázal přijímat
tekutiny. Když se Daniel modlil
za lidi s plicními problémy,
položila na něj svou ruku.
Chlapec se začal protahovat
a potit se a ona si uvědomila, že
se jejího syna dotýká Boží moc.
Druhý den se na kampaň vrátila
svědčit, že byl její syn uzdraven.

Tato žena byla pět let chromá na pravou nohu.
Krátce před evangelizačním tažením navíc
začala mít stejné problémy také s levou nohou.
Navštívila různé doktory i čínské léčitele, ale nic
jí nepomáhalo. Během modliteb za uzdravení
třetího dne kampaně přijala uzdravení a nyní
dokáže normálně chodit.

Tato žena nám
vyprávěla neobyčejný
příběh. Cestovala na
naše evangelizační
tažení se svou dcerou
až ze sousední Ugandy.
V této zemi je známá
jako „biskup Debora“,
protože vede a zakládá církve. Její dcera trpěla
epileptickými záchvaty již od svých dvou let.
Záchvaty se jí projevovaly vždy, když její matka
kázala, což její službu poškozovalo.

Tato žena trpěla silnými bolestmi již od roku
2006 v důsledku nádoru na prsou. V tom roce
jí zemřela maminka. Sebemenší dotyk byl pro
ní velice bolestivý. Na shromáždění byla okamžitě uzdravena a opustily jí všechny bolesti.
Během svědectví začala plakat a prokřikovat:
„Ach, můj Bůh je tak úžasný!“ Potom dojetím
objala Daniela Kolendu.

Když se Daniel modlil za nemocné, řekl: „Někteří
jsou právě teď uzdravováni!“ V tom okamžiku pocítila, jak jejím tělem prochází Boží moc, a zeslábly
jí z toho nohy. Dotkla se své dcery a společně obě
spadly na zem. Dívka byla v tom okamžiku uzdravena z epilepsie a zacelila se jí i otevřená rána na
noze, která jí dva roky krvácela.
„Teď se už můžu vrátit domů do Ugandy. Přijala
jsem zázrak, pro který jsem si sem přijela!“

Téměř 5 000 obrácených v jediné místní církvi

V

elké evangelizační tažení v Tanzánii
odstartovalo hned první večer na plný plyn!
Daniel kázal o moci Ježíšovy krve a lidé na
jeho poselství reagovali nevídaným způsobem.
Démoni odcházeli, kletby byly zlomeny,
choroby a nemoce uzdraveny, ale tím nejúžasnějším
zázrakem byly tisíce spasených lidí, kteří dnes vyznali
Ježíše Pánem svých životů.
Kvůli dešti jsme čelili technickým potížím. Právě
v okamžiku, kdy se Daniel Kolenda chystal dát výzvu
ke spasení, nás zradila aparatura! Jednoduše tedy
zůstal stát na pódiu a čekal, až ji naši technici znovu
zprovozní. Shromážděné zástupy lidí to ale nijak
nerozhodilo. Namísto toho, aby se lidé rozprchli domů,
začali uctívat Pána a skandovat... brzy celý zástup
křičel: „Je-žíš, Je-žíš, Je-žíš“. Bylo to úžasné!
Druhý večer Daniel kázal o pokání a jasně lidem řekl,
že nestačí pomodlit se jen jednu modlitbu – následovat
Ježíše znamená změnu našeho života od základu. Ještě
než lidé stihli začít vydávat svědectví o uzdravení,
ukončila naše shromáždění policie. Překročili jsme totiž
čas večerního zákazu vycházení. Jeden z policistů se
postavil na pódium přímo za Daniela, aby dohlédl na
to, že okamžitě rozpustí shromáždění. Stihl se ještě
lidí zeptat, kdo byl toho dne uzdraven, a do vzduchu
vzlétly doslova tisíce rukou!
V neděli již místní církve, které na kampani spolupracovaly, okusily ovoce tohoto tažení. Pastoři vyprávěli,
že jejich církve toho dne naplnili nově obrácení lidé.
Jeden z pastorů nám dokonce řekl, že do jeho církve
v neděli ráno přišlo více než 4 900 nově obrácených!
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Tato žena trpěla silnými
bolestmi kolenou a byla kvůli
tomu hospitalizována v několika
nemocnicích. Po modlitbách
během prvního večera odhodila
své berle a začala chodit.
Přišla na pódium, aby vydala
svědectví a na důkaz svého
uzdravení začala běhat - poprvé
od roku 2003.

Tato žena, kterou trápil bolestivý myom,
spadla během modliteb na zem. V tu chvíli
jí přestalo bolet břicho a vstala ze země
dokonale uzdravena.

Tento muž měl chromé nohy
a nemohl chodit. Během prvního
večera se ho Ježíš dotknul
a zázračně ho uzdravil.

Tato žena před mnoha lety zažila
velmi nepříjemnou zkušenost.
Přecházela tehdy ulici, když jí do očí
plivnul černý had. V důsledku toho jí
oteklo pravé oko a krátce poté na něj
úplně oslepla. Během modliteb v sobotu
večer se jí zrak zázračně vrátil a nyní
opět dokonale vidí na obě oči.

Breath of Life

(Dech života)

23. až 26. května 2013 zažila
církev Christengemeinde ve
Freiburgu čtyři neobyčejné dny
Proběhla v ní konference
nazvaná „Breath of Life“, na
které kázali mimo jiné i Daniel
Kolenda a Todd White.
Oba motivovali přes tisíc účastníků konference svou jedinečnou
prezentací pravdy evangelia.
Daniel ve svém kázání burcoval
všechny přítomné k tomu, aby
své životy plně odevzdali Bohu
a sloužili Mu ze všech svých
sil. Zdůraznil přitom důležitost
evangelizace pro život každého
věřícího. Todd White vyučoval
na Škole evangelizace v Curychu a doprovodil Daniela i do
Freiburgu, což byla jeho první
zkušenost s kázáním na území
Německa. Todd, který je známý
svým dokumentárním filmem
„Otec světel“, na konferenci vyučoval o osobní evangelizaci vedené Duchem Svatým. Inspiroval
přítomné k tomu, aby odhodili
veškerý svůj strach a bez obav
kázali evangelium lidem, se kterými se každý den setkávají.
„Již nějakou dobu jsem se zabýval otázkou: ‚Může Bůh skutečně
dělat zázraky i skrze mě?‘ Tato
konference mě ohromně povzbudila a všechna kázání mě motivovala k tomu, abych vyšel mezi lidi
a přinášel jim Boží lásku tím, že
se za ně budu modlit a prokazovat jim dobro. V sobotu proběhla
v rámci konference pouliční evangelizace. Zdálky jsem spatřil staršího muže a zdálo se mi, jakoby
na něco nebo na někoho čekal.
Modlil jsem se třikrát za uzdravení jeho zad a po poslední modlitbě ho opustily všechny bolesti.
Během odpoledne náš tým zažil
ještě další tři zázraky.“
(R.H.)
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Winfried Wentland
je již přes 30 let ředitelem přípravy kampaní CfaN. Na každou
kampaň jezdí nákladním automobilem, ve kterém již projel více
než 40 afrických zemí. Často zažívá Boží zázračnou ochranu
v nebezpečných situacích.

Přibližně 150 přátel
a misijních partnerů CfaN prožilo 21. září den, na
jaký se nazapomíná. Přijeli do naší frankfurtské kanceláře,
aby si vyslechli vyprávění o tom, co všechno obnáší příprava našich
afrických evangelizačních kampaní. Povídání provázela rozsáhlá fotodokumentace.
Hlavním řečníkem akce nazvané

“BEHIND
THE SCENES“

(Ze zákulisí naší práce)

aneb
Příprava pódia uprostřed buše
byl WINFRIED WENTLAND, ředitel přípravy kampaní CfaN.

Winfried vyprávěl celou řadu příběhů o evangelizační práci CfaN.
Z nich bylo patrné, že náš tým
čelí velkým výzvám častokrát
dlouho před samotnými evangelizacemi, na kterých tisíce lidí
vydávají každý večer své životy
Ježíši Kristu. Častokrát musí proběhnout celá série zázraků, abychom se vůbec dostali na místo,
kde má Velké evangelizační tažení proběhnout.
„V Africe se skutečně naučíte důvěřovat Bohu. K dnešnímu dni už
jsem byl 12 krát v bezprostředním
ohrožení svého života. Například
v roce 1985, kdy odešly oba motory Boeingu 737, ve kterém jsem
seděl, a málem jsme havarovali.
Rychle jsme se řítili dolů k zemi
a když jsme byli ve výšce už jen
asi 800 metrů, jeden z motorů
se opět rozběhl a mohli jsme

bezpečně přistát. Jindy jsme jeli
přes řeku trajektem, který se
začal potápět. Seděl jsem v kabině mého nákladního auta ve
chvíli, kdy se začalo potápět pod
hladinu a jen díky Boží milosti
se mi podařilo dostat se ven a
zachránit se. V Gabonu mě vyhostili ze země a v rovníkové
Guinee jsem upadl do zajetí.
Propustili mě den před Štědrým večerem. V té době už moje
manželka a děti ztratili poslední
zbytky naděje na mou záchranu
a mysleli si, že už mě neuvidí.“

Během tohoto úžasného odpoledne měl tým CfaN tu výsadu
poznat se osobně s některými
z našich přátel a partnerů. Mnozí
z nich byli povzbuzeni k vytrvalé
důvěře Bohu, který činí z nemožných věcí skutečnosti. Ve stejném
duchu se neslo i kázání z Božího
slova, které celé odpoledne uzavřelo, a po kterém zároveň proběhly modlitby za osobní potřeby
všech přítomných, včetně modliteb za uzdravení.
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Proč se v některých částech světa děje
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více zázraků než v mojí zemi?
Jako evangelista pracující v zemích třetího světa jsem zažil
mnoho úžasných zázraků. Lidé mi často kladou následující
otázku: „Proč se v Africe a v dalších zemích třetího světa děje
tolik úžasných zázraků, ale v západní civilizaci ne?“
Slyšel jsem vyučování známých a uznávaných služeb o tom,
proč Bůh v západním světě nedělá zázraky. Některé z těchto
vyučování působí velmi racionálně a detailně vysvětlují, proč
tomu tak je. Musím se přiznat, že jsem si sám dlouhou dobu
připravoval různé odpovědi na tuto otázku, abych ji byl připraven kdykoliv zodpovědět.
Jednoho dne jsem si ale četl Boží slovo a modlil jsem se
a náhle jsem porozuměl tomu, že všechna podobná vysvětlování jsou ve skutečnosti jen výmluvami a projevy nevěry.

Svědectví na shromáždění v biblické škole
„Glaubenszentrum“ v německém Bad Gandersheimu

SAMOTNÁ TATO OTÁZKA VE SKUTEČNOSTI
ODHALUJE JÁDRO CELÉHO PROBLÉMU...

Celý videoklip můžete
shlédnout zde:

http://v.cfan.eu/i413cs
(zapněte si prosím titulky:
SUBTITEL/CC )

UDÁLOSTI
ROKU
2013/2014

KONFERENCE OHNĚ
19. říjen 2013
Košice, SLOVENSKO
s Danielem Kolendou,
Toddem Whitem a dalšími

VELKÁ EVANGELIZAČNÍ TAŽENÍ
6.-10. listopad 2013
4.-8. prosincec 2013
Accra, GHANA
Yaounde, KAMERUN

29. leden – 2. únor 2014
Conakry, GUINEA
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