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MISIJNÍ ZPRAVODAJ

Nairobi, Keňa
„UHURU“
Do Nairobi
přichází svoboda
… kromě uzdravení
přijala i spasení
Svědectví o uzdravení Evy Njeri

CHODÍCÍ
SVĚDECTVÍ

Interview s Ruth Odongo

VÍTEJTE
V NAIROBI V KENI
Drazí misijní přátelé,
v tomto vydání misijního zpravodaje Impact Vám
s radostí přinášíme skvělé zprávy z evangelizační
kampaně v Nairobi, hlavním městě Keni. Náš tým zde
byl naposledy (na měsíc přesně!) před 25 lety – na
úplně stejném místě jako tentokrát. Od té doby
tu ale vyrostla úplně nová generace Keňanů.
Zástupy lidí během jediného týdne slyšely dobrou
zprávu evangelia a zažily úžasnou proměňující Boží
moc, která s sebou přinesla vlny spasení, uzdravení
a osvobození!
Všichni se velice radujeme ze všeho, co Pán během
tohoto týdne v Nairobi učinil. Stále se také modlíme
za Vás – naše vzácné přátele a misijní partnery, kteří
za námi vytrvale stojíte a podporujete nás v této
úžasné sklizni duší. Jsme za Vás Pánu velmi vděční –
máte podíl na nebeské odměně!
Vaši v Ježíši,

Daniel Kolenda
olenda a Reinhard Bonnke
evangelisté

Park „Uhuru“ o rozloze 12,9 hektarů sousedí
s centrální obchodní čtvrtí Nairobi. Je v něm umělé
jezero, několik národních památníků a obrovské
shromaždiště pod otevřeným nebem.

Nairobi (v překladu „chladná řeka“) je hlavním městem Keni.
Město vyrostlo z původního železničního depa, které uprostřed
Keni zbudovala roku 1896 britská administrativa s cílem vybudovat železniční trať z Mombasy u Indického oceánu do vnitrozemí
Ugandy. Město se řadu let podobalo obrovskému stanovému táboru a bylo považováno za doupě zločinu a za jedno z nejnebezpečnějších míst celé Afriky.

UHURU PARK
Ačkoliv toto město bylo původně vystavěno
pro evropské a indické kolonizátory, poutalo
od počátku pozornost mnoha Afričanů,
fričanů, kteří
vždy tvořili většinu jeho obyvatel. Kromě
romě
řady afrických a indických dělníků, kteří zde
pracovali na stavbě železnice a bydleli ve
speciálně postavených ubytovnách, se zde
usadilo i mnoho súdánských a somálských
obchodníků a vojáků. Město se od té doby
neustále rozrůstá.

KONFERENCIA OHŇA 2013

OD MÍNUSU

K PLUSU
DRAHÝ PRIATEL,
zažil si už nadprirodzený Boží dotyk? Pocítil si už niekedy Ježišovu moc? Zatúžil
si už niekedy po nebeskom plameni?

Toto je tvoj čas.
Príď na Konferenciu ohňa 2013 - 19.10.2013 v Steel Aréne v Košiciach. Určite
to bude medzník pre tvoj život a pre naše Slovensko! Pán Ježiš Kristus
istus oživí
svoje Slovo a zapáli oheň v každom, kto ho o to požiada.
Si pripravený?

DANIEL KOLENDA
Daniel Kolenda je novodobý misionár – evanjelista, ktorý priviedol ku Kristovi viac
ako 9 miliónov ľudí skrze masové evanjelizačné kampane pod šírym nebom i na
veľmi nebezpečných, ťažko dostupných miestach v Afrike. V súčasnosti je Daniel
nástupcom svetoznámeho evanjelistu Reinharda Bonnkeho a pôsobí ako
prezident organizácie Kristus pre všetky národy (CfaN).
Jeho služba sa vyznačuje silným evanjelizačným pomazaním a úžasnými
zázrakmi podľa vzoru Ježiša Krista – učí, káže a uzdravuje. „Slepí vidia, chromí
chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a
chudobným sa hlása evanjelium.“ (Lukáš 22,7). Najdôležitejšie je však to,
že sa ľuďom zvestuje evanjelium Ježiša Krista.

TODD WHITE
Todd White bol drogovo závislým ateistom 22 rokov svojho života. V roku 2004
bol od svojich závislostí oslobodený. Boh jednoducho otvoril Toddove oči, aby
videl pravdu, že Svätý Duch chce prúdiť cez každého človeka, kdekoľvek sa
nachádzame. Či v práci, škole a obchodných centrách. Jednoducho kdekoľvek.
Jeho pravou radosťou je šíriť jednoduchosť tejto reality v Božom kráľovstve.
Toddove životné svedectvo o obrátení aktivuje v ľuďoch ich pravú identitu - ľudí,
ktorí vedia, kým v skutočnosti sú. Zároveň ničí klamstvá a lži, ktoré spútavajú ľudí
od života, pre ktorý ich Boh stvoril.

INFORMÁCIE
iesto konania
Steel Aréna, Košický štadión . Trojáka
Nerudova 12, 040 01 Košice
.steelarena.sk

Program – 19. októbra 2013
Konferencia ohňa 2013, 1000–1 00
(registrácia nutná)
vanjelizácia d mínusu k plusu,
1900–2100 (vstup voľný)

Registračný poplatok na konferenciu
podľa dátumu úhrady
č)
č)
(

Vstupenky
Vstupenka bude zaslaná emailom po
potvrdení registrácie a po úspešnej
platbe.
Vstupenky na skupinovú registráciu
prídu poštou do 11.10.2013.

č)

nline registrácia skončí 30.09.2013.
Registrácia je prenosná.
Registračný poplatok je nevratný.
Registrácia je úplná až po zaplatení
registračného poplatku.
tázky adresujte emailom
konferenciaohna gmail.com.

Parkovanie
ôžete využiť parkovací dom pri Steel
Aréne, parkovisko C aléria (Toryská
), parkovisko v Auparku (Námestie
osloboditeľov) a aj ulice medzi blokmi
pri štadióne.

Skupinová registrácia
a viac členná skupina
z ava
a viac členná skupina 2
z ava
Deti od do 13 rokov majú vstup zdarma
(len v sprievode rodičov alebo dospelého)
ládež do 1 rokov
poplatku
Zľavy sa nedajú kombinovať.

Do priestorov na sedenie a na plochu
haly nie je dovolené prinášať jedlo ani
piť nápoje, a to z bezpečnostných
dôvodov. V hale sa nachádzajú stánky
s občerstvením. ala Steel Aréna je v
blízkosti centra mesta a v jej okolí je
viacero reštaurácií a obchodných
centier.

Usporiadatelia nezaisťujú ubytovanie.

letrička č. 2 – zastávka Krajský súd
lektrička č. – zastávka Zimný štadión
lektrička R1 – zastávka Zimný štadión
Autobus č. 23, smer etisko – zastávka
Krajský súd

Zľavy

Stravovanie

Ubytovanie

D spoje z vlak. a
autobusovej stanice

Registrácia

- do 31. . 2013 –
(2
- do 30. 9. 2013 –
(2
- na mieste 19.10.2013 –

Registračný poplatok sa týka iba
Konferencie ohňa.

Upozornenie
Priestory konferencie neumožňujú
z technických dôvodov pohyb
s kočiarmi.
Registrovať je možné deti od rokov.
ch vstup je podmienený sprievodom
dospelou osobou, ktorá je za ne
zodpovedná.
Tlmočenie do poľského a maďarského
jazyka je spoplatnené sumou 2 UR,
z toho 20 UR je depozit, ktorý po
vrátení tlmočníckeho zariadenia
vrátime.

Kontakt na organizátora
Ak máte otázky alebo nejasnosti,
napíšte nám
kon e enciaohna

mail.com
mail.com.

.kon e enciaohna.sk

KONTAKT
Kristus pre všetky národy

Apoštolská cirkev, zbor Košice

isijná organizácia CfaN je známa organizovaním
jedinečných evanjelizačných kampaní v Afrike. isijná
práca CfaN je veľmi úzko spojená s miestnymi cirkvami,
ktoré oceňujú vysokú efektivitu evanjelizačných
kampaní. Pobočky CfaN sa nachádzajú v Nemecku,
Veľkej Británii, USA, Singapure, Afrike a na ďalších
miestach.

Apoštolská cirkev na Slovensku je evanjelikálna cirkev
letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou
celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of
od, ktoré spolu s ostatnými letničnými a
charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 300
miliónov členov – znovuzrodených kresťanov.

Konferencie ohňa usporadúva CfaN v urópe od roku
19 . Po Nemecku, Anglicku, panielsku, rancúzsku,
Belgicku, Rumunsku a Ukrajine je teraz na rade
Slovenská republika.

Kresťanské centrum Apoštolskej cirkvi v Košiciach
Bratislavská 1, 040 11 Košice
.ackosice.sk

u

pa bude spasená

.c an.cz

... KROMĚ UZDRAVENÍ
PŘIJALA I SPASENÍ

EVA NJERI:
Asi před 6 lety mě začaly trápit bolesti žaludku. Při
každém jídle mě bolelo břicho. Moje matka mě vzala
na vyšetření ke specialistovi, který diagnostikoval
žaludeční vřed. S každým dalším rokem to bylo horší
a horší. Vřed rostl a čím byl větší, tím větší bolesti
jsem měla. Zhoršilo se to natolik, že jsem občas
v průběhu dne vůbec nedokázala chodit vzpřímeně,
ale musela jsem chodit ohnutá. Často jsem musela
kvůli bolestem většinu noci prosedět na posteli.
Když vřed krvácel, musela jsem brát léky. Ještě
včera - těsně před tím, než jsem přišla na shromáždění - jsem během jídla prožívala palčivé bolesti.
Ježíš mě uzdravil a teď jsem úplně bez bolestí! Už
neberu žádné léky a přitom vůbec necítím bolest,
dokonce ani po jídle. Cítím se teď skvěle a je mi
mnohem lépe.
O evangelizační kampani jsem se dozvěděla od
svého otce. Jedna z jeho sestřenic prožila zázrak na
poslední evangelizační kampani. Měla jedno dítě,
ale potom nedokázala otěhotnět a mít další děti

OCHRNUTÁ

NEHYBNÉ PRSTY
INVALIDNÍ VOZÍK

Mladá žena, která byla po
operaci zápěstí, přišla na
shromáždění se ztuhlými
a nepohyblivými prsty.
Ukazovala nám pooperační
jizvu na svém zápěstí. Nyní
může volně hýbat prsty,
protože Ježíš uzdravil
její ruku. Uzdravení ruky
ale nebylo tím největším
zázrakem, který přijala.
Především se znovu narodila
a stala se Božím dítětem.

Této ženě po mrtvici ochrnula pravá
polovina těla. V neděli večer byla
dokonale uzdravena a chválila Pána za
to, že znovu může chodit tak, jako dříve.

a to jí dělalo velké starosti. Přišla na shromáždění
a o několik týdnů později zjistila, že je těhotná. Její
svědectví mi dalo naději ohledně všech mých životních problémů. Proto jsem se rozhodla, že půjdu na
evangelizační tažení, i když jsem měla velké bolesti.
Přivedla mě sem moje matka. Je křesťanka a povzbudila mě, abych věřila, že mě Bůh uzdraví. Rozhodla
jsem se, že musím kromě uzdravení přijmout i spasení ze svých hříchů. Nebyla jsem příliš duchovním
člověkem. Zápasila jsem se svou sebedůvěrou, hledala jsem sama sebe a dělala jsem v životě věci, na
které jsem nebyla vůbec pyšná. Proto jsem se modlila:
„Bože, Ty jsi milostivý Bůh. Je-li to Tvoje vůle, zvládnu
dojít na evangelizační kampaň.“ Díky Bohu jsem na
kampaň dokázala dojít.
Odpověděla jsem na výzvu ke spasení. Modlila
jsem se modlitbu spasení a v tu chvíli jsem cítila,
že se mě Bůh dotknul. Teď se cítím moc dobře
a i moje sebedůvěra je obnovena. Dříve jsem měla
problém ovládat svůj hněv, ale teď jsem šťastná
a mám ráda sama sebe.

Tato vzácná žena byla slepá a
během posledního večera kampaně
se jí vrátil zrak. Na kampaň jí musela přivést její sousedka. Když vydávala svědectví o svém uzdravení,
byla velice dojata. Všichni jsme se
radovali spolu s ní.

SLEPÁ

Tento muž byl od února 2013 upoután na invalidní
vozík, protože nemohl chodit. Ježíš se ho třetí večer
evangelizace dotknul a uzdravil ho.

… LIDÉ SE SCHÁZELI VE VELIKÝCH ZÁSTUPECH,
ABY HO SLYŠELI A BYLI OD NĚJ UZDRAVOVÁNI
ZE SVÝCH NEMOCÍ. LUKÁŠ 5:15

Peter van den Berg sloužil lidem jako
obvykle pod obrovským pomazáním, takže ve
chvíli, kdy ke kázání povstal Daniel Kolenda,
už v lidech hořel oheň Ducha. Mnozí lidé byli
dramaticky pokřtěni v Duchu Svatém.

--------------------„UHURU“
DO NAIROBI
PŘICHÁZÍ SVOBODA

---------------------

Evangelizační kampaň CfaN se uskutečnila v parku
„Uhuru“, který je jedním z nejznámějších shromaždišť pod otevřeným nebem a velkou ikonou města
Nairobi. „Uhuru“ znamená ve svahilštině „svoboda“ – jak příhodné jméno pro pořádání evangelizačního tažení! Mnozí lidé zde prožili vzácnou svobodu, kterou jim přineslo evangelium Ježíše Krista.
V pátek večer kázal Daniel Kolenda o Ježíšově krvi.
Potom byly přímo na shromáždění páleny barely s
okultními předměty, zatímco Daniel přebíral autoritu nad místními kletbami a lámal jejich moc ve
jménu Ježíše.

Po shromáždění přišli za Danielem nezávisle na
sobě dva přední církevní vedoucí z Keni. Oba dva
mu řekli, že se v jejich zemi nikdy nestalo nic tak
mocného jako to, čeho byli právě svědky. Oba mluvili o tom, že i mnoho znovuzrozených křesťanů má
stále ještě strach z šamanů, z animismu a z tradičních náboženství, která se snaží vkrádat do církví.
Řekli mu, že to, co učinil CfaN spálením fetišů a veřejným zlomením moci čarodějnictví, bylo historickým průlomem pro celé tělo Kristovo v Nairobi.
Doprovázela to i neobyčejně silná reakce lidí.
Po zlomení kleteb se po celé evangelizační ploše
začaly dít zázraky. Několik lidí vstalo z invalidního
vozíku, jednomu malému chlapci se otevřelo hluché
ucho, jedné ženě zmizel nádor a další ženě bolestivý
fibroid. Jedna věc je jistá: do Nairobi přišla „Uhuru“
(svoboda) – skrze vzácnou krev Ježíše Krista!
Sobotní shromáždění bylo jednoduše úžasné! Zúčastnil se ho keňský prezident Kenyatta spolu se
svým zástupcem a oběma jejich manželkami. Shromáždění bylo živě přenášeno do celé země i do
dalších zemí Východní Afriky. Prezident promluvil ke shromážděnému zástupu a poprosil o odpuštění všechny, kterým ublížil a zároveň sám odpustil
těm, kdo ublížili jemu. Byl to velice silný proslov.
Potom zůstal na shromáždění a se svým zástupcem
si vyslechl poselství evangelia.

Daniel potom kázal pod mocným pomazaním Ducha
Svatého o pokání, obnově a novém životě, který náleží ke spasení. Vyzval lidi k tomu, aby následovali
Ježíše ať to stojí, co to stojí. Na toto silné poselství
reagovaly celým srdcem tisíce lidí. Vedoucí církví
považují toto tažení v Nairobi za významný duchovní milník pro celý národ.
Po kázání evangelia se Daniel modlil za to, aby
shromážděné zástupy přijaly křest v Duchu Svatém.
Následovalo mocné vylití Ducha doprovázené uzdraveními a zázraky. Na otázku, kdo z přítomných
prožil v průběhu týdne zázračné uzdravení, se
zvedly ruce tisíců lidí.

202 665
... lidí vyplnilo v Nairobi kartu rozhodnutí

… LIDÉ SE SCHÁZELI VE VELIKÝCH ZÁSTUPECH,
ABY HO SLYŠELI A BYLI OD NĚJ UZDRAVOVÁNI
ZE SVÝCH NEMOCÍ. LUKÁŠ 5:15

Peter van den Berg sloužil lidem jako
obvykle pod obrovským pomazáním, takže ve
chvíli, kdy ke kázání povstal Daniel Kolenda,
už v lidech hořel oheň Ducha. Mnozí lidé byli
dramaticky pokřtěni v Duchu Svatém.

--------------------„UHURU“
DO NAIROBI
PŘICHÁZÍ SVOBODA

---------------------

Evangelizační kampaň CfaN se uskutečnila v parku
„Uhuru“, který je jedním z nejznámějších shromaždišť pod otevřeným nebem a velkou ikonou města
Nairobi. „Uhuru“ znamená ve svahilštině „svoboda“ – jak příhodné jméno pro pořádání evangelizačního tažení! Mnozí lidé zde prožili vzácnou svobodu, kterou jim přineslo evangelium Ježíše Krista.
V pátek večer kázal Daniel Kolenda o Ježíšově krvi.
Potom byly přímo na shromáždění páleny barely s
okultními předměty, zatímco Daniel přebíral autoritu nad místními kletbami a lámal jejich moc ve
jménu Ježíše.

Po shromáždění přišli za Danielem nezávisle na
sobě dva přední církevní vedoucí z Keni. Oba dva
mu řekli, že se v jejich zemi nikdy nestalo nic tak
mocného jako to, čeho byli právě svědky. Oba mluvili o tom, že i mnoho znovuzrozených křesťanů má
stále ještě strach z šamanů, z animismu a z tradičních náboženství, která se snaží vkrádat do církví.
Řekli mu, že to, co učinil CfaN spálením fetišů a veřejným zlomením moci čarodějnictví, bylo historickým průlomem pro celé tělo Kristovo v Nairobi.
Doprovázela to i neobyčejně silná reakce lidí.
Po zlomení kleteb se po celé evangelizační ploše
začaly dít zázraky. Několik lidí vstalo z invalidního
vozíku, jednomu malému chlapci se otevřelo hluché
ucho, jedné ženě zmizel nádor a další ženě bolestivý
fibroid. Jedna věc je jistá: do Nairobi přišla „Uhuru“
(svoboda) – skrze vzácnou krev Ježíše Krista!
Sobotní shromáždění bylo jednoduše úžasné! Zúčastnil se ho keňský prezident Kenyatta spolu se
svým zástupcem a oběma jejich manželkami. Shromáždění bylo živě přenášeno do celé země i do
dalších zemí Východní Afriky. Prezident promluvil ke shromážděnému zástupu a poprosil o odpuštění všechny, kterým ublížil a zároveň sám odpustil
těm, kdo ublížili jemu. Byl to velice silný proslov.
Potom zůstal na shromáždění a se svým zástupcem
si vyslechl poselství evangelia.

Daniel potom kázal pod mocným pomazaním Ducha
Svatého o pokání, obnově a novém životě, který náleží ke spasení. Vyzval lidi k tomu, aby následovali
Ježíše ať to stojí, co to stojí. Na toto silné poselství
reagovaly celým srdcem tisíce lidí. Vedoucí církví
považují toto tažení v Nairobi za významný duchovní milník pro celý národ.
Po kázání evangelia se Daniel modlil za to, aby
shromážděné zástupy přijaly křest v Duchu Svatém.
Následovalo mocné vylití Ducha doprovázené uzdraveními a zázraky. Na otázku, kdo z přítomných
prožil v průběhu týdne zázračné uzdravení, se
zvedly ruce tisíců lidí.

202 665
... lidí vyplnilo v Nairobi kartu rozhodnutí

RUTH
ODONGO
Interview vedl
Andy Freeman

CHODÍCÍ
SVĚDECTVÍ
Ruth Odongo na Velkém evangelizačním tažení v Nairobi
sdílela své poutavé a dojemné svědectví. Tato 53 letá vdova,
která má tři děti, cestovala do Nairobi téměř 500 kilometrů
až z Mombasy, aby vzdala slávu Bohu! Přišla na shromáždění
jako „chodící svědectví“ o Boží lásce a moci.
Její příběh se začal psát už před dvaceti lety. V době, kdy
byla už čtvrtým rokem vážně nemocná, pořádal CfaN Velké
evangelizační tažení v Kibeře, rozlehlé slumové oblasti na
okraji Nairobi.

CfaN: Mohla byste nám vyprávět svůj příběh?
Ruth: Nejdříve mě začala bolet noha, potom mi
celá zčernala a nakonec jsem jí už nemohla zvedat, protože to bylo příliš bolestivé. Proto jsem
musela nohu vláčet za sebou po zemi. Asi o dva
měsíce později mi stejným způsobem onemocněla
i druhá noha.
CfaN: Šla jste k doktorovi?
Ruth: Ano, šla jsem do nemocnice,
ale na nic nepřišli.
CfaN: Jak to ovlivnilo váš každodenní život?
Ruth: Mohla jsem chodit jen hodně pomalu, jako
batole. Stále jsem zažívala bolesti. Po nějaké době
začala bolest postupovat po mých nohách směrem nahoru. Trvalo to 4 roky a bylo to stále horší.
V době, kdy jsem přijala uzdravení, postoupily bolesti až k pasu.
CfaN: Jak jste se dozvěděla o evangelizační
kampani? Byla jste v té době věřící?
Ruth: Ne, nebyla jsem znovuzrozená. Doslechla
jsem se o Reinhardu Bonnkem od jedné své přítelkyně. Řekla mi, že přijede Boží služebník, a že
bych mohla jít na shromáždění a přijmout tam
uzdravení. Pomohla mi také dostat se do Kiberie
autobusem.
CfaN: Co přesně se tehdy stalo?
Ruth: Ta žena, která mě autobusem dovezla do
města, musela potom jít do práce a nemohla jít se
mnou na shromáždění. Pomohla mi jen přejít ulici
a já jsem začala pomalinku sama kráčet na shromáždění. Mezitím jsem uviděla velké zástupy lidí,
směřující na shromáždění. Rozhodla jsem se, že raději polezu po kolenou. Tak jsem nakonec dolezla
na roh ulice, ze kterého jsem slyšela reproduktory
a zástupy lidí. Plazila jsem se dál na evangelizační
shromáždění, když vtom jsem uslyšela jak Boží služebník říká: „Vím, že nemůžeš chodit, vím, že se
nemůžeš postavit, ale udělej všechno pro to, abys
přišla. Pán Tě dnes uzdraví. Dnes je Tvůj den!“
CfaN: Říkal to z pódia?
Ruth: Ano, říkal to na shromáždění do mikrofonu. Já jsem v tu dobu byla ještě pořád na druhé
straně města a snažila jsem se doplazit se na
místo konání kampaně.
CfaN: Jak jste se cítila, když jste
uslyšela jeho slova?
Ruth: Přijala jsem to slovo a držela jsem se ho.
Řekla jsem si: To je slovo pro mě a Pán mě dnes
uzdraví. Ta slova mě povzbudila a dodala mi sílu
k tomu, abych se plazila rychleji. Modlila jsem se:
„Pane, i když nejsem věřící, dovol, abych dokázala dojít až na místo kampaně, abych přijala své
uzdravení.“ Díky Boží milosti jsem se tam dostala
zrovna ve chvíli, kdy Boží služebník zakončil své

kázání a ukončoval shromáždění. Viděla jsem ho,
jak odchází z pódia. Držela jsem se ale slova, které
jsem přijala, a rozhodla jsem se, že se doplazím až
k pódiu, dotknu se kazatelny a přijmu své uzdravení. A to jsem také udělala. Nikdo mi nepomáhal.
Lidé z ochranky už rozebírali pódium. Dokázala
jsem se k němu ale díky Boží milosti ještě dostat
a ve chvíli, kdy jsem se ho dotkla, jsem v sobě začala pociťovat změnu. Od chodidel směrem nahoru
mnou začala procházet Boží moc. Najednou jsem
si uvědomila, že můžu vstát a sama chodit. Do
nohou se mi s každým dalším krokem pomalu ale
jistě vracela síla. Domů jsem už došla po svých.
CfaN: Ve chvíli, kdy jste vírou přijala své
uzdravení, jste nebyla křesťankou.
Co se stalo potom?
Ruth: Uvědomila jsem si, že musím následovat toho
Boha, který mě uzdravil. V tu chvíli už ale kampaň
skončila a všichni se rozešli domů, protože toho večera proběhlo poslední shromáždění. Nebyl tam už
žádný služebník, který by mi pomohl. Proto jsem se
rozhodla, že musím co nejdříve najít nějakého pastora nebo služebníka, který se se mnou bude modlit, abych přijala Krista.
CfaN: Jen pro zajímavost, jak dlouho vám
trvalo dojít od autobusové zastávky na
evangelizační shromáždění?
Ruth: Z autobusu jsem vystoupila ráno a na kampaň jsem dorazila až pozdě večer. Kdybych dokázala normálně chodit, trvalo by to asi 45 minut.
CfaN: Byl v té době někdo z vaší rodiny věřící?
Ruth: Nebyl. Byla jsem prvním člověkem z naší
rodiny, který přijal Krista, a tak jsem o Něm všem
ostatním hned začala kázat. Uvěřili v Něj a přijali Krista. Viděli totiž zázrak, který Bůh pro mě
udělal. Díky svému svědectví jsem potom všude
šířila evangelium a mnoho lidí tak přišlo ke Kristu.
Chodím do nemocnic, modlím se za nemocné a
vyprávím lidem své svědectví. Mnozí už byli spaseni a uzdraveni. Když jsem se doslechla, že letos
Reinhard Bonnke přijede znovu do Nairobi, začala
se moje církev modlit za celou tuto kampaň, za
jednotlivá shromáždění a za Božího služebníka.
Minule se Boží služebník s celým jeho týmem nedozvěděli, co se stalo, a tak jsem chtěla přijít a
vydat o tom svědectví. Chtěla jsem poděkovat a
povzbudit ty, kdo pořádají tato shromáždění, aby
věděli, že jejich práce není marná. Bůh skutečně
dělá mocné věci.
CfaN: Jak vaše tehdejší uzdravení
ovlivňuje váš dnešní život?
Ruth: Jsem velmi šťastná a sdílím evangelium
s každým, kdo si ho chce vyslechnout. Přivedla
jsem ke Kristu mnoho lidí, protože jsem okusila a
uviděla, že Bůh je dobrý.

Reinhard Bonnke

SCHOOL OF EVANGELISM

Odrazový mustek k akci evangelia!
4 dny osobního tréninku

REPORTÁZ

20.–23. květen 2013
Curych, Švýcarsko

„Evropa bude spasena!“
To bylo hlavním tématem Školy evangelizace v Curychu
Byl to zvláštní čas vystrojování pastorů, vedoucích církví, evangelistů a lidí zapojených
do služby kázání evangelia. Do hostující církve
Buchegg Christian Centre v Curychu se sjelo 230 lidí
z celkem 21 národů z Evropy i od jinud.
Na Škole evangelizace vyučovali prvotřídní světoznámí evangelisté. Na prvním místě musíme jmenovat Reinharda Bonnkeho, zakladatele Školy evangelizace, který přítomným
předával své zkušenosti z
desítek let práce na misijním poli. Barvitě vykreslil
začátky své služby, která
má sice v současnosti celosvětový dopad, ale začínala „dny malých začátků“,
během kterých Reinhard
udělal řadu chyb. Po strhujícím vyprávění o raných
fázích služby vyprávěl, jak se začal krok za krokem
posouvat dopředu, až nakonec jeho služba pokryla
celý africký kontinent. Účastníci školy byli uchváceni
vizionářským zápalem, který zasáhl Afriku i další
světadíly: Ježíš zachraňuje, uzdravuje a osvobozuje!
Dokáže změnit celé národy a otřást jimi od základů!
Reinhardova svědectví o uzdraveních, znameních a
divech potvrdila, že nadpřirozeno je běžnou součástí

evangelizační služby a že každý křesťan může – podobně jako Petr – následovat Ježíše tím, že „vykročí
na vodu“ a začne se modlit za uzdravení nemocných.
Peter van den Berg vyučoval o praktických
aspektech pořádání
evangelizačních shromáždění – od menších
evangelizací pořádaných
místními církvemi až po
velké evangelizační kampaně. Velký důraz přitom
kladl na kvalitní následnou péči o nově obrácené.
Mluvil o tom, že součástí Velkého pověření je mnohem víc než jen samotné kázání evangelia: naším
úkolem je činit učedníky! Mnoho účastníků se podivovalo nad tím, kolik úsilí CfaN vyvíjí v oblasti následné péče o nově obrácené a jak moc investuje do
toho, aby se noví věřící po obrácení zapojili do místních církví. Dále se věnoval tématům správné propagace evangelizací, spolupráce s místními církvemi
a duchovní přípravy evangelizace skrze přímluvu a
duchovní boj.
Velký zájem vzbudilo téma služby osvobozování, o
které mluvil Brent Urbanowicz. Sdílel se o svých

zkušenostech z praxe s konfrontací démonických
sil. Všude, kde září světlo evangelia, se dává do
pohybu i temnota. Na
základě deseti duchovních pravd vyučoval
o tom, jak můžeme
v Ježíšově moci a autoritě osvobodit lidi
prostřednictvím služby
osvobozování.
Dalším řečníkem byl
Todd White. Svým jedinečným způsobem
mluvil o tom, jak se
může evangelium stát
každodenní součástí našich životů. Todd vždy
a všude konfrontuje lidi
s Boží láskou: osobní
slova poznání do jejich životů je obvykle zasáhnou
tak silně, že se otevřou pro Ježíše. Todd lidem často
přináší zjevení o jejich nemocech a chorobách, které
bývají během jeho následné modlitby uzdravovány.
Toto křišťálově čisté poselství dobré zprávy Todd
přináší všem lidem, se kterými se setkává v každodenním životě. Lidé díky tomu poznávají, že Bůh je
reálný a že je miluje, osobně se o ně zajímá a uzdravuje je. Toddova svědectví byla tak silná, že po jeho
kázání vyrazilo několik skupin lidí okamžitě do ulic
Curychu, aby uvedly do praxe to, co se právě naučily. Lidé se rozběhli do ulic města a mluvili s lidmi
o Boží lásce a modlili se za jejich uzdravení.
Daniel Kolenda přinesl poselství o tom, jak velká
zodpovědnost leží na bedrech evangelistů. Mluvil o
tom, že evangelista musí žít charakterní a celistvý
život a musí si vždy plně uvědomovat rizika ohrožující úspěch jeho služby. Vedoucí čelí trvalým tlakům
od nepřítele. Jeho slova byla nejen varováním, ale
zároveň i povzbuzením a vedla přítomné k tomu,
aby si byli vědomi oblastí, skrze něž by satan mohl
zaútočit na jejich službu
s cílem ji zdiskreditovat
a zničit. Kladl důraz na
to, abychom si dávali
pozor na varovné signály a následovali Ježíše bez sebemenších
kompromisů.
Lidé byli také hluboce
zasaženi vyučováním Dr.
Chaunceyho Crandalla,
který mluvil o znameních a divech. Jeho
zkušenosti ze služby
uzdravování byly velmi
inspirativní. Tento Boží
muž pracuje jako kardiolog a ve své nemocnici zažívá uprostřed každodenního pracovního procesu
mocné zázraky, které Ježíš činí v odpověď na jeho

modlitby. Jednou zažil, jak se někomu na několik minut zastavilo srdce a potom se po modlitbách znovu
rozběhlo. Když přišel čas na požehnání přítomných,
lidé se shromáždili vpředu k modlitbám a Duch
Svatý mocně jednal.
Suzette Hattinghová
vyučovala o modlitbě a
přímluvách. Duch Svatý
potom všechny přítomné
vedl k tomu, aby se společně modlili a s naléhavostí se přimlouvali za
spasení Evropy. Suzette
hovořila o tom, že není
možné stát ve službě bez hlubokého modlitebního
života. Poukázala na souvislost mezi vřelým vztahem s Bohem a autoritou služebníka. Bůh jí a jejímu
týmu často dává konkrétní zjevení, vztahující se k
připravovaným evangelizačním kampaním, která se
během shromáždění následně naplňují. Jednou například přijali zjevení o tom, že na evangelizaci dojde během modliteb ke vzkříšení malého dítěte. Suzettina svědectví rozdmýchala v lidech novou vášeň
po vroucím modlitebním životě.
Čtyřdenní škola byla zakončena časem požehnání a
vyslání. Evangelista Reinhard Bonnke a další mluvčí
se osobně modlili za každého z přítomných, které
povolávali vpřed po jednotlivých národech. Oheň
Ducha Svatého sestupoval na přijímavá srdce účastníků, kteří později mnohokrát a různými způsoby vydávali svědectví o tom, že jim tyto čtyři dny změnily
celý život a že v jejich srdcích byla zapálena čerstvá
a vášnivá víra.
Evropa bude spasena a Bůh k tomu potřebuje každého z nás!
Atilla Önal

PRIPRAVOVANÉ ŠKOLY EVANGELIZACE:
24.-27. únor 2014 Karlsruhe, Německo
28. duben - 1. květen 2014 Rotterdam, Nizozemí
10.-13. červen 2014 Itálie

UDÁLOSTI ROKU 2013
Velké evangelizační
tažení
21.-25. srpen
Dar es Salam, TANZÁNIE

Velké evangelizační
tažení
6.-10. listopad
Accra, GHANA

Konference ohně
19. říjen
Košice, SLOVENSKO
s Danielem Kolendou,
Toddem Whitem a dalšími

Velké evangelizační
tažení
4.-8. prosinec
Jaunde, KAMERUN

Přehled událostí najdete na

www.cfan.eu

------------------AFRIKA
BUDE
SPASENA
SPASE
P NA
PASE
------------------21.-25.8. Dar es Salam, Tanzánie
6.-10.11. Accra, Ghana
4.-8.12. Jaunde, Kamerun
Prosíme podpořte nadcházející Velká evangelizační tažení CfaN
v Tanzánii, Ghaně a Kamerunu.
Více než 50% celkového rozpočtu kampaní CfaN směřuje na náklady
následné péče o nově obrácené. Systém následné péče má zásadní
význam, protože nově narození křesťané potřebují dobrý
duchovní domov, aby mohli růst ve víře.

www.donation.bonnke.net
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