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MISIJNÍ ZPRAVODAJ

Maseru, Lesotho
Mé Slovo se ke mně
nenavrátí s prázdnou!
Čas sklizně v Africe

Nový sponzorský
program

I Vy nám můžete pomáhat
naplňovat Velké poslání!

Drazí misijní přátelé,
Africe se do nedávna říkalo „tmavý kontinent“– a to nejen proto, že
většina Afričanů má tmavou barvu pleti, ale i kvůli duchovní situaci,
která v ní vládla. Její obyvatelé byli po tisíciletí drženi v zajetí šamanismu, uctívání předků, lidských obětí a čarodějnictví. Satan zde
lidi dlouhou dobu svazoval silnými řetězy. Pro Afričana bylo v podstatě nemožné vymanit se z pevně zakořeněného systému duchovního útlaku a kontroly. Moc čarodějů a zaklínačů držela v zajetí celé
kmeny a etnické skupiny.
Z toho důvodu byla práce ranných křesťanských misionářů v Africe
mimořádně tvrdá a přinášela jen málo viditelných výsledků. Mnozí
vzácní misionáři zasvětili africkému kontinentu a jeho lidu své životy
a svá srdce, aniž by viděli výraznější ovoce své práce.
Bůh si tyto věrné muže a ženy povolal k tomu, aby připravovali půdu,
orali pole a zasévali na „tmavém kontinentu“ semínka evangelia. Jejich práce vyžadovala veškeré jejich síly a spoustu energie. Tito průkopníci byli své práci naprosto odevzdáni a v mnoha případech je
stála i život. Celé generace misionářů působících v Africe zažívaly, jak
se výsledek jejich tvrdé celoživotní práce téměř rovná nule. Avšak věděli, že Boží království není královstvím tohoto světa, a že semínka,
která zasévají se ujmou a vyrostou. Vždyť náš Bůh říká: „Mé Slovo se
ke mně nenavrátí s prázdnou!“ (Izajáš 55:11).
Nyní, o mnoho desítek let později, je čas sklidit úrodu
z polí, do kterých zasívali tito věrní pracovníci. Sklizeň, jakou nyní v Africe zažíváme, by zřejmě překonala i jejich nejdivočejší sny! Každým rokem přijímají
milióny Afričanů Ježíše jako Pána a Spasitele. S radostí sklízíme tam, kde generace před námi v slzách
zasívali.
Váš v Ježíšově lásce,

Daniel Kolenda
evangelista
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Maseru / Lesotho
Počátek bezprecedentního
Božího pohybu.

Michael Kolisang odvezl
Daniela hned po jeho příjezdu
do země na slavnostní
zahájení stavby nové církevní
budovy v Lesothu.

N

a národním stadionu
v Maseru, hlavním
městě Lesotha, proběhlo
velmi speciální a historické shromáždění.

Vy, kdo znáte historii CfaN, jistě poznáváte jméno této malé země ležící uprostřed Jihoafrické republiky. Právě v Lesothu začal mladý evangelista Bonnke
před lety svou službu v Africe. Přijel tam
z Německa se svou rodinou a právě tam
přijal vidění „Afriky obmyté krví“ a slyšel volání Ducha Svatého: „Afrika
bude spasena!“ Tato malá země s
necelými 2 miliony obyvatel sehrála
v historii CfaN klíčovou roli. Proto
bude mít v našich srdcích vždy speciální místo.

Michael Kolisang
přijal Krista jako
mladý muž na rohu
ulice, kde evangelista
Bonnke hrál na tahací
harmoniku a kázal.
Nyní je ve své zemi
jedním z hlavních
biskupů a duchovních
otců.

Naším hostitelem byl úžasný člověk
jménem Michael Kolisang – první
člověk, který se obrátil na základě
kázání evangelisty Bonnkeho v Lesothu. Přijal Krista jako mladý muž na
rohu ulice, kde evangelista Bonnke
hrál na tahací harmoniku a kázal.
Evangelista Bonnke mu tehdy řekl: „Vidím na Tvém životě Boží ruku.“

V současnosti patří Micheal Kolisang ve
své zemi k předním biskupům a duchovním otcům. Jeho církve exponenciálně
rostou. Po mém příjezdu mě odvezl přímo
z letiště na slavnostní zahájení stavby
jedné z řady jejich dalších nových církevních budov. Je úžasné vidět v akci „Boží
ruku“, o které evangelista Bonnke před
lety prorokoval.
Shromáždění začalo svědectvími několika
předních vedoucích, kteří vyprávěli o tom,
jak přišli ke Kristu skrze službu evangelisty Bonnkeho. Potom už byl na pódium
pozván Reinhard Bonnke. Vyprávěl shromážděným lidem o úžasných věcech,
které Bůh činil od doby, kdy před 40 lety
opustil Lesotho. Potom se modlil za lidi a
také za novou generaci, aby převzala „hořící štafetový kolík“ evangelia.
Potom mě evangelista Bonnke představil
a požádal mě, abych kázal evangelium a
modlil se za nemocné. Mluvil jsem o moci
Ježíšovy krve a lidé na to ohromným způsobem reagovali. Organizátoři akce rozhodli, že na
ploše budou
stát zpočátku jen

duchovní poradci. Lidé, kteří reagovali na
kázané poselství, museli tedy přijít dolů
z ochozů. Po výzvě běžely dopředu doslova tisíce lidí! Myslel jsem si, že poradci
utečou strachem, že budou ušlapáni. Oni
však vytrvali a zůstali stát.
Shromáždění navštívil i předseda vlády
Tom Thabane. Předal evangelistovi
Bonnkemu i mně dárky a tradiční kroj
země včetně slavnostního klobouku a
hole. Evangelista Bonnke se potom modlil
za národ a já jsem se modlil za uzdravení
nemocných.
Thea a Andre Britzovi, národní ředitelé
naší jihoafrické kanceláře, odvedli skvělou
práci při přípravě tohoto setkání. Více než
120 našich přátel, partnerů a evangelistů
z Jižní Afriky přicestovali na toto shromáždění spolu s námi, aby byli svědky této
historické události. Evangelista Bonnke na
ní ohlásil, že je to jeho poslední návštěva
Lesotha. Dobře však víme, že tím vše nekončí! Bůh bude v tomto krásném národě
i po celém africkém kontinentu činit další
úžasné věci. Ježíš pokračuje ve své práci
a CfaN se do Lesotha jednou vrátí.

Předseda vlády Tom
Thabane oceňuje
evangelistu Reinharda
Bonnkeho a předává
mu tradiční kroj země
Lesotho.

Daniel Kolenda

Thea Britz,
ředitelka kanceláře CfaN
v Jižní Africe

Hle, činím
všechny věci nové
Rozhovor s pastorem
Joshuou Philipem Moshou
Ostrov Mafia v Tanzánii

Ostrov Mafia má na délku

přibližně 50 kilometrů. Leží
v Indickém oceánu jižně

Jaká je cena jedné duše?
I Vy nám můžete pomoci
naplňovat Ježíšovo pověření!
Jen v tomto desetiletí – od roku 2010 – více než
8,7 miliónů lidí vyplnilo karty rozhodnutí na jednom z Velkých evangelizačních tažení CfaN, čímž
písemně potvrdili své rozhodnutí přijmout Ježíše
Krista za svého osobního Pána a Spasitele.
To znamená, že v tomto období bylo 		
v průměru spaseno 6 000 lidí denně.

Pomáhejte nám získávat
další duše!
Jako pravidelný měsíční sponzor programu
„Jedna duše“ se zavážete:
MODLIT SE za službu CfaN – především tehdy,
když k tomu budete od Boha vnímat vnitřní
naléhavost ve svém srdci. Vaše modlitební
podpora má pro nás nevyčíslitelnou hodnotu.
STÁT ZA NÁMI finančně a podporovat
nás pravidelným měsíčním darem. KAŽDÁ
padesátikoruna dokáže udělat rozdíl. Hodnota
lidské duše se nedá vyjádřit penězi.

Milí přátelé,

již téměř 40 let je „Kristus pro všechny národy“
nasazen pro jedinou věc – získávání duší! Pánovo
„Velké poslání“ je pro nás hnacím motorem a smyslem všeho, co děláme! Přivádět lidi ke Kristu vždy bylo
hlavním cílem veškeré naší práce.
Pán v tom celé ty roky stojí za námi. Každou další Velkou
evangelizační kampaň považujeme za výzvu k naplňování
našeho závazku: „Přivádět miliony ke Kristu... jednu duši za
druhou!“ Sponzoři programu „Jedna duše“ nám pomáhají
tento cíl naplňovat!
Dnes Vás chceme pozvat, abyste rozšířili řady osobních
sponzorů CfaN. Dveře světové evangelizace jsou
nyní otevřené dokořán a je třeba toho maximálně
využít. Právě teď je čas kázat evangelium! Bez
Vaší pomoci se ale v tuto chvíli neobejdeme.
Bylo by úžasné, kdybyste se zapojili do to-hoto
programu a stali se sponzory programu
„Jedna duše“. Prosím... řekněte své „ano“
k tomu, co Vám Pán položí na srdce.
Bůh Vám žehnej!

od Dar es Salaamu a žije
na něm přibližně 50 000

obyvatel. Před více než 20
lety na ostrov „náhodou“

přijel Joshua Philip Mosha,

aby zde strávil několik týdnů
a pomáhal při zakládání

nové církve. Ostrov, který
byl dříve trestaneckou

kolonií, měl velmi špatnou
pověst a byl na hony

vzdálen typické vysněné
destinaci absolventa
biblické školy.

Toto je pravdivý příběh

jednoho z miliónů lidí, kteří
přijali spasení na evangeli-

zační kampani CfaN. Joshua
vydal celý svůj život službě
Pánu a Bůh si ho mocně

používá a zjevuje skrze něj
svou lásku na jednom

z nejtemnějších míst Afriky.
Právě Váš pravidelný měsíční dar nám umožní:

500
100
2500
1000
Kč
Kč
Kč
Kč
přivést 2 lidi
k Ježíši

vést 10 lidí ke
spasení v Kristu

zaplatit 20
lidem program
následné péče

pomoci 50 lidem
najít záchranu v
Kristu

Své dary můžete posílat trvalým příkazem na bankovní účet CfaN v České republice:
106 101 47 50 / 5500

v.cfan.eu/onesoulcs

Ostrov Mafia
Kontaktujte nás prosím prostřednictvím přiložené kartičky nebo na: www.dary.cfan.cz

Joshua
V době před svým spasením jsem žil velmi špatným životem. Prodával jsem alkohol
a bydlel jsem v malém domku v Dar es Salaamu, ve kterém jsem zároveň provozoval
nevěstinec. Těmito způsoby jsem si vydělával peníze na živobytí. Pracoval jsem také
pro několik firem, které jsem ale okrádal a dělal jsem hodně nelegálních obchodů. Když
jsem byl ještě hodně mladý, seznámil jsem se s jednou dívkou a oženil se s ní. Byl jsem
chamtivý a bohužel jsem se obklopil špatnými lidmi. Protože jsme žili tak drsným životním stylem, neměli jsme děti. Uvažovali jsme o rozvodu.
Můj švagr a moje sestra mi svědčili o Pánu a snažili se mě povzbuzovat k tomu, abych
s nimi šel do církve, ale mě to vůbec nezajímalo a neposlouchal jsem je. Oni to ale se
mnou nevzdali. V roce 1987 pak do našeho města přijel Reinhard Bonnke. Švagr mě přesvědčil, abych šel spolu s nimi na evangelizační kampaň. Řekl mi, že tam bude skvělý
kazatel z Německa a dobrý pěvecký sbor. Mluvil také o tom, že se tam budou dít zázraky. Rozhodl jsem se, že se tam zajdu podívat a poslechnu si sbor. Bylo tam velké
množství lidí, ale já jsem se nad ně povyšoval, protože jsem měl v té době hodně peněz.
Chvíli jsem poslouchal, ale potom jsem se začal nudit a chtěl jsem odtamtud odejít. V tu
chvíli přišel na podium Bonnke a jako by se mě něco zmocnilo, takže jsem vůbec nedokázal odejít a musel jsem tam zůstat. Úplně jsem přestal vnímat zástupy lidí. Zdálo se
mi, že kazatel promlouvá osobně přímo ke mně. Jeho poselství se mě hluboce dotýkalo
a celý jsem se z něho zpotil. Jakmile skončilo kázání a přišel čas na výzvu ke spasení,
běžel jsem dopředu jako první. Ten den jsem přijal Ježíše za svého Spasitele a moje
srdce naplnila obrovská radost. Byl jsem velmi šťastný.
Když jsem přišel do svého domu, kde jsem se do té doby věnoval svému „podnikání“,
všechno jsem okamžitě vyházel – postele i matrace. Potom mě navštívil můj švagr
se svým pastorem a modlili se za mě. Byl jsem naplněn Duchem Svatým. Nesmírně
jsem se radoval, naplňoval mě pocit štěstí a připojil jsem se k církvi Assemblies of God
v Tanzánii.
CfaN

Popište nám prosím ještě více, jak jste se cítil ve
chvíli, kdy se Vám zdálo, že pastor Bonnke mluví
na shromáždění přímo k Vám.
Joshua
Teď když jsem sám pastorem, tomu rozumím mnohem lépe. Pán mi na té
evangelizaci otevřel srdce pro Boží Slovo a ukázal mi mou zkaženost a usvědčil mě z hříchu. Boží Slovo mě zasáhlo hluboce v srdci, protože jsem v té
době dělal všechny zlé věci, o kterých ten večer Reinhard Bonnke kázal. Jeho
poselství mi zlomilo srdce a pokořilo mou pýchu. Řekl jsem si: „Potřebuji toho
Ježíše, o kterém mluví Bonnke! Chci studovat Bibli a stát se kazatelem tak
jako on.“ Do té doby jsem žil prázdným životem a pociťoval jsem velkou touhu
věnovat se studiu Božího Slova.
Bůh mi skutečně změnil život a úplně mě vysvobodil z kouření. Před svým
obrácením jsem nedokázal ani usnout, aniž bych předtím pil alkohol. Pil
jsem opravdu hodně – asi půl litru tvrdého alkoholu denně a k tomu 20 až
30 lahví piva. Ten večer jsem ale nevykouřil jedinou cigaretu a zbavil jsem
se všeho alkoholu. Přesto jsem spal dobře, jako miminko. Když jsem se ráno
probudil, věděl jsem, že jsem novým člověkem – všechno v mém životě bylo
Pastor Mosha
krátce po svém
spasení.
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nové. Zápach cigaret a piva se pro mě stal nesnesitelným. Vše, čeho jsem si do té doby cenil, se mi rázem
zhnusilo.
První neděli po evangelizační kampani jsem šel do nedělní školy. Zatímco pastor vyučoval, spatřil jsem dva
anděly, kteří stáli hned za ním. Andělé vycházeli nahoru do nebe a opět sestupovali dolů. Byl jsem velmi
hladový po Božím Slově a vychutnával jsem si ho
jako lahodné jídlo. Cítil jsem, že mě Bůh bere do své
náruče a objímá mě a silně jsem prožíval Jeho lásku.

Byl jsem hodně zasažený tím, co jsem v nedělní škole viděl, ale
neodvažoval jsem se o tom mluvit s pastorem. Zajímalo mě, jestli ti andělé bydlí i v
jeho domě. Šel jsem tedy k jeho domu a udivilo mě, že bydlí v poměrně nuzných podmínkách. Uvědomil jsem si, že Bůh doprovází každého, bez ohledu na to, jestli je bohatý nebo chudý. Později jsem se ptal lidí, jestli i oni viděli anděly tak jako já, ale byl
jsem evidentně jediný člověk z celé třídy, který je spatřil. Vnímal jsem to tak, že mě
Bůh chtěl povzbudit v mém duchovním růstu.
Své podnikání jsem pověsil na hřebík. Jinou práci, než svůj špinavý business jsem
neměl. Zajímavé bylo, že mi nikdo nemusel vysvětlovat, že alkohol, kouření a podobné věci jsou zlé. Po mém obrácení se mi to všechno začalo hnusit. S manželkou
jsme se v době krátce před mým obrácením domluvili na rozvodu, protože se nám
nedařilo mít děti. Když jsme ale společně vstoupili do církve Assemblies of God, pastor se za nás modlil a krátce nato moje žena otěhotněla. Byli jsme za to moc vděční,
protože lékaři předtím prohlásili, že moje manželka nebude nikdy moci otěhotnět.
Gynekolog byl nad tím v údivu a řekl, že se stal zázrak. Rozvod jsme tedy pustili z
hlavy a brzy se nám narodila dcera.

Moshovi na počátku
jejich služby na ostrově
Mafia.

Církev pomalu roste.

Typický dům rodiny
žijící na Mafii.

Protože jsem byl nezaměstnaný, začal jsem si hledat práci. Dříve jsem býval automechanikem a podařilo se mi najít práci v tomto oboru. Od svého znovuzrození jsem
vždy pracoval pečlivě a svědomitě a můj nadřízený mě po čase povýšil na manažera
dílny. Svou práci jsem vykonával dobře. Když jsem ještě pracoval, promluvil Pán k
mému srdci a povolal mě do služby. Řekl jsem svému pastorovi, že bych rád sloužil
Pánu a přiváděl k Němu ztracené duše. Tehdy jsem hodně kázal na ulicích a v autobusech, jednoduše všude, kamkoliv jsem šel. Můj pastor rozpoznal na mém životě
Boží povolání a řekl mi, že by bylo dobré, abych šel do biblické školy.
O několik let později proběhla další Bonnkeho kampaň a tentokrát jsem na ní pomáhal jako uvaděč. Reinhard Bonnke na mě položil ruce a modlil se za mě. Zúčastnil jsem se také Konference ohně a poselství ke mně hodně promlouvala. Na jednom shromáždění kázala Suzette Hattinghová. Jakoby mluvila přímo ke mně, když
řekla: „Čeho se bojíš? Já jsem Tě povolal, proto se nemusíš bát. Budu s Tebou. Nech
všechno ostatní být a pojď!“ Seděli jsme tam s manželkou a plakali jsme. Když jsme
přišli domů, nemohl jsem usnout a celou noc jsem se modlil.
Asi ve 3 hodiny ráno jsem se na kolenou modlil v našem obývacím pokoji. Vtom
jsem ucítil, jak někdo pokládá svou milující ruku na mé rameno a začíná ke mně promlouvat. Bylo to jako kdybych se díval na video. Řekl jsem: „Pane, chci jít do biblické
školy a potom Ti chci sloužit po celý svůj život.“ Pán mi řekl: „Já sám Tě budu vyučovat.“ Vzal jsem si do ruky tužku a zapisoval si vše, co mi Pán ukazoval. Byly to verše
z Bible. Pán mi potom řekl, že přijdou lidé ze severu, jihu, západu i východu, aby
mi pomohli. Řekl mi, abych přijal ty lidi, které mi bude posílat a abychom pracovali

První církev pastora
Moshy na ostrově Mafia.

Církev zakládá
křesťanskou školku.

společně jako Boží lid. Pán mi zjevoval věci jako
bych se díval na nějaký film. Uviděl jsem církev a
do ní přicházet lidi: děti, mladé lidi, lidi oblečené
do uniforem...
A Pán řekl: „Neboj se. Budeš mi sloužit. Veď
mé ovečky.“ Odpověděl jsem: „Ale vždyť já jsem
úplná nula.“ Na to mi Pán zopakoval: „Já budu
s Tebou.“ Celá ta série obrazů postupně zmizela
a já jsem až do rána vytrval na modlitbách. Netušil jsem, jak se to všechno může stát. Nevěděl
jsem, co to znamená být pastorem a sloužit Pánu.
Proto jsem chtěl jít do biblické školy, abych se to
naučil a stal se pastorem, který bude kázat na
evangelizačních kampaních.
Brzy nato mi můj pastor řekl: „Potkal jsem Wernera Drotleffa. Je na ostrově Mafia a hledá lidi,
kteří by tam založili církev.“ Můj pastor mi s ním
domluvil setkání.
Příštího dne jsme se setkali s Wernerem a ten mi
řekl, že zná jednoho člověka, který tvrdí, že ho
Bůh povolal pastorovat církev na ostrově Mafia.
Můj pastor mě povzbudil: „Jeď s ním na Mafii a
dva měsíce mu pomáhej. Potom můžeš jít do biblické školy.“ To se stalo v říjnu.
Zabalil jsem si tedy věci a přichystal se na cestu.
Cestovali jsme plachetnicí a cesta na Mafii trvala asi jeden a půl dne. Na ostrov jsme dorazili
přibližně v 10 hodin večer. Našli jsme hotel, ubytovali se a příští ráno jsme se šli rozhlédnout po
okolí. Muž, se kterým jsem přicestoval, mi ale náhle řekl: „Joshuo, dostal jsem slovo od Pána. Musím se vrátit zpátky do Dar es Salaamu.“ To mě
naprosto šokovalo a namítl jsem, že jsem si ještě
ani nevyndal věci z lodi a že ani nevím, kam mám
jít a co mám dělat s kufry. Neměl jsem dost peněz
na to, abych mohl zůstat v hotelu. On mi na to
řekl: „Vyprávěl jsi mi, že tě Bůh povolal do služby,
takže se o tebe jistě postará. Mě Pán řekl, abych
se vrátil zpátky a tak musím jít.“ Otočil se a zmizel
a já jsem tam zůstal stát v údivu nad tím, co se
právě stalo.
V tu chvíli jsem se naléhavě modlil k Pánu: „Pane
Ježíši, proč jsi mě sem přivedl – abych tu zemřel?
Proč tohle musím zažívat?“ Stál jsem tam a plakal.
Najednou mi někdo poklepal na rameno a řekl:
„Chvála Pánu, že už jsi tady.“ Myslel jsem si, že si
ze mě ten muž dělá legraci. On ale pokračoval:
„Biskup mě poslal, abych vás dva přivítal, protože
věděl, že máte přijet.“ Ptal se, kde je můj společník
a já jsem mu popsal, jak k němu promluvil Pán,
aby se vrátil zpátky na pevninu.
Potom mě ten muž vzal do své kanceláře a půjčil mi auto, abych si mohl přivést věci z přístavu.
Když jsem si posbíral věci, začal jsem se modlit

a úplně jsem ztratil pojem o čase. Pán mi řekl,
že chce, abych Mu sloužil právě tam, na Mafii.
Přesně mi zjevil, co po mě chce, abych dělal. Vzal
jsem si tužku a papír a všechno jsem si to zapisoval. Pán mi také přesně ukázal, jak založit církev:
jak si zaregistrovat službu, jak získat poštovní
schránku a jak si pořídit pozemek.
Příští ráno jsem si vzal doklady a vyrazil jsem na
policejní stanici. Policejní důstojník (muslim) se
mě zeptal, co chci na ostrově dělat. Řekl jsem mu,
že hledám nějaký vhodný pozemek, protože bych
rád pomáhal lidem, že chci založit školu a nemocnici a pomáhat chudým – možná i finančně. Prosil
jsem ho, aby mi pomohl a ujistil jsem ho, že rád
udělám cokoliv, abych získal pozemek a povolení
k této práci. Zavolal policejního důstojníka, který
měl tyto věci na starost.
První policista mi řekl, abych šel s tím druhým rozhlédnout se po nějakém pozemku. Řekl mu: „Přiděl
mu nějaký pozemek. Chce se tu usadit a založit
firmu.“ To vypadalo slibně. Rozhlíželi jsme se po
ostrově. Ve městě byl volný jen jeden pozemek.
Řekl jsem: „Líbí se mi, vezmu si ho.“ Vrátili jsme se
na policejní stanici a policista mi připravil všechny
potřebné dokumenty. Všechno šlo hladce a rychle.
Potom jsem šel na poštu a nechal jsem si zřídit
poštovní schránku. Když jsem dorazil domů, byl
jsem velmi unavený. Zeptal jsem se Pána, co mám
dělat dál. Pán mi řekl: „Jednoduše vyjdi a kaž Mé
Slovo.“ Vyšel jsem tedy na ulice a kázal jsem lidem
jeden na jednoho. Tím způsobem jsem získal několik lidí, asi tři nebo čtyři. Začali jsme se scházet v
jejich domácnostech a společně se modlit.
V listopadu přijel muž, který se mnou původně
přicestoval na Mafii. Vrátil se z Dar es Salaamu.
Řekl jsem mu, že potřebujeme peníze na zaplacení pozemku. Již dříve jsem mu psal dopis, ale
nedošel mu. V té době jsme ještě neměli telefony.
Řekl jsem mu tedy, co všechno se mezitím stalo a
předal mu dokumenty, aby je odvezl do Dar es Salaamu. Po jeho odjezdu dorazil na ostrov Werner
Drotleff. Přiletěl s helikoptérou organizace „Helimission“, cestoval po ostrově, promítal film Ježíš a
rozdával lidem Bible.
Jednoho dne Werner z pošty telefonoval se svou
manželkou Reginou. Když spolu domluvili, byl
velmi rozčílený a obořil se
na mě: „Joshuo, ty jsi mi
Můj švagr je velmi silný
lhal!“ Vůbec jsem necháa odvážný. Skutečně
pal, o čem mluví. „Cože? Já
je pro Pána cele nasaže jsem ti lhal?“ Měli jsme
zený. Já bych na Mafii
dlouhý rozhovor a všechno
nechtěl strávit víc než
jsme si vyříkali. Ukázalo se,
pár dní. Nežil bych tam,
že ten druhý muž se dopusani kdyby mi za to platili
til zpronevěry. Regina mu
hromadou peněz. Je to
dala peníze na zaplacení
místo.
strašidelné

Geoffrey O. Massawe

pozemku, ale on si je nechal pro sebe a zmizel.
Biskup rozhodl, že už se na Mafii nesmí vrátit a
mě požádal, abych tam zůstal a pokračoval v započaté práci. Bránil jsem se: „Já tu ale nemůžu
zůstat. Příští rok mám jít do biblické školy. Jak
bych tu mohl pracovat, když jsem neprošel žádným
tréninkem?“ V rozčilení jsem napsal dopis lidem z
Dar es Salaamu a oznámil jsem jim, že se vracím
zpátky na pevninu. Ten večer ke mně ale znovu
promluvil Pán. Slyšel jsem totéž, co dříve: „Vždyť
jsem ti řekl, že Já sám tě budu vyučovat.“ Ta slova
jsem slyšel znovu a znovu.
Věděl jsem, že musím studovat Bibli, a tak jsem
se do toho pustil ze všech svých sil. Můj pastor mi
napsal dopis, ve kterém mě hodně povzbuzoval,
abych nechodil do biblické školy, ale namísto toho
založil církev. Psal, že nebude problém, když do
biblické školy půjdu až později. Poslechl jsem ho a
udělal jsem to.
Na ostrově Mafie se nežije jednoduše a lidi ho
považují za nebezpečný. 97% jeho obyvatel tvoří
muslimové. Bývalý prezident tento ostrov používal
jako vězení. Na Mafii tedy žijí ti nejhorší z nejhorších. Všichni potížisté z pevniny – lidé, kteří se
vzpírali vládě nebo činili zlé věci, bývali posíláni
na Mafii. Právě proto tam nikdo nechtěl bydlet.
Bylo to duchovně velmi ponuré místo. Jednou
jsem dokonce fyzickýma očima viděl zlé duchy.
Nebylo to vidění, bylo to skutečné. Lidé na tomto
ostrově dlouho žili sevřeni velkým strachem.
Začali jsme se modlit a modlit a svědčit lidem na
ulicích. Byly to těžké doby. Někdy jsem měl myšlenky na rezignaci, chtěl jsem všechno vzdát a
vrátit se do Dar es Salaamu. Uvažoval jsem o tom
i v době, kdy mé dceři byly teprve tři roky. Tehdy
jsme si o tom s manželkou doma povídali. Dcera
na to reagovala: „Tati, já se chci vrátit do Dar es
Salaamu, protože tam mám kamarády. Ale byl bys
tam pastorem?“ Manželka jí odpověděla: „Ne, tam
by tatínek nebyl pastorem. Tím je jen tady.“ Odpověděla: „Tak radši zůstaneme tady.“ „Proč?“, zeptali
jsme se. „To by nebylo správně, kdyby tatínek nemohl být pastorem. Zůstaneme tady, aby mohl tatínek dělat pastora.“ Udivilo mě, jak ta malá holčička
přemýšlí, zejména proto, že v té době jsme v církvi
měli jen asi pět členů. Dcera byla ale šťastná, že
jsem pastorem. Bral jsem to jako potvrzení od
Pána, že máme zůstat a vytrvat.

Je tam velmi šťastný, navzdory vše
m
výzvám, kter ým tam musí čelit.
Pracuje tvrdě a naplňuje ho to. Pán
je s ním a pomáhá mu. Bez Pána
by
na Mafii nikdo nedokázal přežít.

Geoffrey O. Massawe

Pokračovali jsme tedy v práci a od té doby jsme
už založili pět církví. Je to tvrdá práce a zažíváme
hodně zápasů, protože stále čelíme tvrdé opozici.
Založili jsme také školu, protože máme rádi děti.
Naší školku a školu teď navštěvuje 87 dětí. Máme
vizi investovat i nadále do dětí. Jestli nám k tomu
Pán otevře dveře, založíme brzy i druhou školu.
Toužíme pomáhat dospívajícím mladým lidem s jejich školními povinnostmi a vyučovat je o Bohu. V
naší školce se modlíme za děti, povzbuzujeme je a
prokazujeme jim lásku. To je v přímém rozporu se
společenskými zvyklostmi na Mafii. Lidé tu totiž
nemají děti rádi. Ve školách bývají děti často fyzicky týrány – učitelé je tím chtějí přinutit studovat Korán. V naší škole děti nebijeme, ale jednáme
s nimi vždy v lásce. Děti naší školu milují nade
všechno na světě. Za to jsme Bohu moc vděční.
Za Mafii se už modlíme více než 20 let. Věci se
pomalu začínají prolamovat a změny už jsou vidět
i ve státní správě. Začalo se s budováním infrastruktury – například zde byla vybudována řádná
přistávací plocha pro letadla a přístav pro velké
lodě. V současné době se už na Mafii začínají dobrovolně a rádi stěhovat noví lidé. V předchozích
dobách se dokonce i místní státní zaměstnanci
nemohli dočkat, až budou převeleni někam jinam.
Bývalá vězeňská kolonie měla opravdu hodně špatnou pověst.
CfaN

Mohl byste uvést příklad
něčeho, co pro Vás Bůh
udělal ode dne, kdy Vás
spasil až do dnešního dne?
Joshua
Jsem Bohu vděčný za spoustu věcí. Viděl jsem
za ty roky mnoho spasených lidí, i když jejich obrácení většinou neproběhlo stejně jako to moje.
Bůh se mě dotknul velmi silně a nadpřirozeně, v
okamžiku jsem byl dokonale osvobozen od svého
hříšného života přímo na evangelizačním poli a
stal jsem se novým stvořením. Bůh mě umístil do
církve, která pro mě byla tou pravou, a vyslal mě
na nejtěžší místo v celé zemi, abych tam činil Jeho
vůli. O ostrově Mafia jsem v té době nic nevěděl
a neznal jsem ho. Přijel jsem na něj jen někoho doprovodit. Několikrát jsem se snažil z ostrova utéct,

ale Pán mě vždy zastavil a řekl mi, že tam mám
zůstat. Proto tu pořád jsem a činím Boží vůli.
Tady na Mafii musí dojít k proměně celé nové
generace lidí, a proto se intenzivně věnujeme
dětem. Tato generace přijde k poznání Pána.
Jsem si tím jistý, protože se za to modlíme.
Mnohé z dětí byly zneužívány a týrány, ale teď
zažívají osvobození. My jim prokazujeme lásku
a Pán díky tomu pracuje v jejich životech. Děti
mají naší rodinu rády a často chodí k nám
domů, protože vědí, že jim dáváme Boží lásku.
S manželkou jsme se rozhodli zůstat žít na Mafii. Všechno, co jsme měli na pevnině, jsme už
prodali – dokonce i náš dům – a peníze jsme použili na Boží dílo, ke kterému nás Pán povolal.
Na Mafii vždy děláme jen to, co nám Bůh
řekne. Neřídíme se vlastními nápady a myšlenkami. Přestože z přirozeného pohledu na věc
nemáme žádné finanční zdroje, Bůh každý den
zaopatřuje naše potřeby. Již mnohokrát jsme v
našich životech zažili Boží moc v akci. Bůh nás

ochránil, i když se nás někteří pokoušeli začarovat a uvrhnout na nás kletby. Jednoduše to
nefungovalo a nikdy to fungovat nebude! Vím,
že Ježíš je mocný a může v tomto světě udělat
cokoliv chce.
Jak mi Pán řekl, vyučoval mě celé ty roky On
sám. Také jsem úspěšně vystudoval biblickou
školu a získal diplom v oboru „Bible a křesťanská služba“. Měl jsem příležitost studovat
přímo tady na ostrově. Bůh na Mafii poslal člověka, který se mi tu tři roky osobně věnoval.
Když mě vyučil, odjel do Egypta.
Pán mi zaslíbil, že se o mě bude vždycky starat – a právě to celé ty roky dělal. To, že se teď
můžu setkat po letech s Vámi, s lidmi ze služby
Reinharda Bonnkeho, který mě v roce 1993 vyzval, abych vyšel a sloužil Bohu, považuji za zázrak. Vím, že to bylo připraveno od Pána.

Rozhovor vedl: Kai-Uwe Bonnke

Evangelist Reinhard Bonnke - Official Page
Visit Reinhard Bonnke on his Facebook page.
Let your life be enriched with fresh input each day ...

UDÁLOSTI ROKU
2014
KONFERENCE OHNĚ
2.–3. květen 2014
s Danielem Kolendou,
Toddem Whitem a Peterem
van den Bergem
Ahoy Center, Rotterdam,
NIZOZEMÍ

BOŽÍ SLOVO JE ŽIVÉ
Boží Slovo dnes nemáme k dispozici proto, že ho církev dokázala „ochránit před zkázou“. Písmo Svaté jsou „Boží výroky, které nám byly svěřeny“
(Římanům 3:2). Je to ve skutečnosti naopak: Bible ochraňuje církev. Živé
věci nepotřebují být konzervovány. Jen mrtvé věci bývají umísťovány do
konzervačních kapalin, aby se zachovaly pro budoucnost. Boží Slovo však
„žije a zůstává na věky.“
Kázání evangelia nespočívá v násilném prosazování lidských myšlenek a
učení. Učení jsou dobrá, ale podobají se hromadám uhlí složeným v kůlně.
Jsou mrtvé! Když je ale vložíte do pece, stávají se hořícím uhlím, které
uvolňuje energii. Evangelium je hořící pravdou.
Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a život.
Jan 6:63

KONFERENCE OHNĚ
9.–10. květen 2014
s Danielem Kolendou,
Toddem Whitem a dalšími
LG Arena, Birmingham,
VELKÁ BRITÁNIE
www.cfan.org.uk/events/fire-2014

STADIUM EVENT
s Danielem Kolendou
31. květen – 1. červen 2014
Christengemeinde, Freiburg,
NĚMECKO

REINHARD BONNKE
Přehled událostí najdete na

www.cfan.eu

Jsi připraven naplnit svoje poslání?

Nová kniha
Daniela Kolendy

Žij dřív, než zemřeš
Věčný, všemohoucí, vševědoucí Bůh 			
tě vlastníma rukama stvořil.
Dříve než jsi se vůbec narodil, 			
měl Bůh sen pro tvůj život!
Někdy je ale těžké poznat, co je tím 			
snem a jak jej následovat.
V knize Žij dřív, než zemřeš čerpá Daniel Kolenda
z Písma a ze svých zkušeností, aby ti pomohl objevit
a následovat Boží povolání. Dává rady, které jsou
praktické a inspirativní:
• Pět tajemství objevení Boží vůle
• Jak se začít pohybovat správným směrem
• Co dělat, když Bůh říká: “Čekej”
• Jak setrvat v Boží vůli a další
Ať už tě tvá cesta přivede na misijní pole nebo
lékařskou fakultu... ať se staneš stavebním
dělníkem, matkou v domácnosti, podnikatelem,
učitelem, kuchařem nebo pastorem - MůŽEŠ
zakoušet zázrak Boží vůle pro tvůj život a zažívat
v něm Jeho dobrodružství, které pro tebe připravil

Je čas začít!
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60
€
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www.cfan.cz

Jsi měnitel

světa

!

V neděli ráno kázal
Daniel v Gospel
Forum.
VIDEOKLIP s jeho
poselstvím „Řekl
to skutečně Bůh?“
můžete nalézt zde:

„Holy Spirit Night“ (Večer Ducha Svatého) je jedinečná akce pořádaná pravidelně
v německém Stuttgartu. Původně se jednalo o večer uctívání pro mladé lidi pořádaný dvakrát do
roka. Postupem času se tyto večery proměnily v celodenní konference nazvané „CODE RED“.
V posledních letech postupně rostla účast na těchto konferencích, kterých se nyní účastní tisíce
lidí a jejich návštěvnost přerostla kapacitu církevní budovy „Gospel Forum“ církve BGG (Biblická
církev víry). Nyní se tyto konference konají ve stuttgartské Porsche Aréně.

v.cfan.eu/gf14

22. února zaplnilo arénu přibližně 7 000 mladých lidí, aby si poslechli
Daniela Kolendu (hlavního řečníka konference) spolu s Martinem
Smithem (do roku 2009 člena hudební skupiny „Delirious?“), pastorem
Peterem Wenzem a pastorem mládeže Markusem Wenzem. Mottem
tohoto nabitého dne bylo: „Jsi měnitel světa!“
Během dopoledního setkání kázal Daniel o významu učednictví.
Mluvil o tom, že potřebujeme následovat Ježíše bez postranních
úmyslů a kompromisů. Ďábel nám bude nalhávat, že na službu Bohu
máme dost času a že musíme dát na první místo své studium, kariéru,
založení rodiny nebo stavbu domu a že stačí, když Mu začneme
sloužit až po odchodu do důchodu. Jestliže to ale uděláme, mineme
své povolání. Všechny účastníky také hluboce zasáhl jeho příběh o
muži, který ukradl svému šéfovi kuře a jeho kolegové ho potom začali
vydírat. Daniel vyzval všechny přítomné k pročištění svých životů, aby
je ďábel nemohl obviňovat a držet v zajetí jen proto, že neodložili věci,
které je brzdily a bránily jim žít ve světle.
Večer Daniel pokračoval vyprávěním příběhu o mláděti orla, které
vyrůstá v kurníku spolu s kuřaty. Mládě si celý svůj život vůbec
neuvědomuje, že tam nepatří. Až jednoho dne – už jako dospělý orel –
uslyší, jak na něj z nebe volá jeho matka orlice. Najednou si uvědomí,
že ke kuřatům nepatří, roztáhne křídla a odletí vzhůru na svobodu.
Stejné je to s těmi, kdo se odváží vyletět z „kurníku tohoto světa“
vzhůru do Božích dimenzí.

„My Němci

máme tendenci
brát věci příliš analyticky a všechno zvažovat
rozumem. To ale nejde dohromady s vírou.
Často si klademe otázku, proč lidé neprožívají
Boha nebo proč si myslí, že je jim vzdálený a že
se o ně nezajímá. Smyslem ‚Holy Spirit Night‘
a konferencí ‚CODE RED‘ je pomoci lidem
vstupovat do hlubšího obecenství s Bohem. Řada
svědectví lidí potvrzuje, že se to skutečně děje!“

Pastor Peter Wenz
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Jen za několik týdnů proběhne
příští Velká evangelizační kampaň
ve frankofonní zemi Burundi. Naše
zásoby brožur následné péče ve
francouzštině byly rozebrány na
poslední evangelizační kampani
v Yaoundé v Kamerunu.
Z toho důvodu jsme objednali
dotisk dalších 300 000 kusů.
Pomohli byste nám prosím pokrýt
s náklady, které jsou s tím spojené?
Nejedná se jen o cenu tisku, ale
i o náklady spojené s lodní dopravou, dovozním clem a kamionovou
pozemskou dopravou do Burundi.
Potřebujeme Vaši pomoc
při probíhající slavné sklizni
v Africe.
KAŽDÁ PADESÁTIKORUNA
SE POČÍTÁ!
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