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Zprávy z probuzení

Mbarara / Uganda
Lusaka / Zambie

Mbarara:

Sprchy
požehnání
Lusaka:

Vzduch je nabitý
elektřinou!

Místní pastoři a církve jásají radostí:
obdrželi celkem 384 110 karet
rozhodnutí k následné péči, podepsaných
od lidí, kteří se během kampaně CfaN
obrátili k Ježíši a přijali spasení.

Lusaka, Zambie

Vzduch je nabitý
elektřinou!
P

rvní shromáždění Velké
evangelizační kampaně v
zambijské Lusace navštívilo
přes 80 000 lidí. O dva dny později
se už sešlo více než třikrát tolik
lidí. Očekávání lidí bylo enormní
již od samého začátku kampaně.
Daniel to popsal slovy: „Zdá se,
že vzduch je nabitý elektřinou!“
Několik místních pastorů opakovaně chválilo nezvykle vysokou
míru zapojení církví v kampani.
Jeden z vůdčích biskupů země
řekl, že v minulosti zápasili i s tím,
aby dokázali ke spolupráci zmobilizovat jen dvě stovky církví. Na
této kampani však spolupracovalo přes tisíc církví! To je samo
o sobě zázrakem a svědectvím o
důvěryhodnosti a důvěře, jaké se
CfaN v Africe těší. Modlíme se,
aby stálá jednota mezi církvemi
patřila mezi trvalé ovoce této
kampaně.
Druhý večer kázal Daniel o krvi
Ježíše a lámal moc čarodějnictví

a kleteb. Vybídl lidi k tomu, aby
na kampaň přinesli ke spálení
všechny modly, fetiše, amulety,
„juju“ a zejména talismany, které
dostali od šamanských doktorů.
Stejně jako v 19. kapitole Skutků!
Zatímco Daniel kázal, předstoupil
vpřed šaman s velkým pytlem
plným svého čarodějnického náčiní. Uprostřed kázání vysypal
jeho obsah do sudu ke spálení.
To v zástupu způsobilo nemalý
povyk, ale takový druh vyrušení
máme rádi!
Na posledním shromáždění v neděli večer vzrostl shromážděný
zástup na 250 000 lidí a stalo se
mnoho zázraků. Kromě stovek
tisíc lidí, kteří slyšeli evangelium
na ploše evangelizační kampaně,
byla shromáždění navíc živě přenášena rádiem „Křesťanský hlas“
po celé zemi. Svědectví o proměněných životech přicházela
z celé Zambie.

Národní stadion pojme méně než
60 000 lidí, což je pro pořádání naší
evangelizační kampaně málo. Proto
probíhala venku na parkovišti.

Člověk stižený šílenstvím,
který během shromáždění
seděl na zemi, a jedl hlínu,
během času modliteb náhle
přišel k sobě a vrátila se mu
zdravá mysl. Když vystoupil
na pódium, byl ještě od hlavy
k patě špinavý od hlíny. Přesto
začal mluvil o Božích divech s
takovým nadšením, že jeden
pastor zvolal: „Ten člověk
káže!“ Všichni byli bez sebe
radostí! Bylo to jak vystřižené
z Nové smlouvy.

Pán uzdravil ženu, která
byla pět let hluchá. Náš
překladatel se s ní zná
osobně a její svědectví
potvrdil.

Tato žena byla chromá a na shromáždění jí
museli přinést. Svědčila, že po modlitbách
začala dokonale chodit.
Během prvního večera byla uzdravena
teprve sedmiletá dívenka, která předtím
nikdy v životě neslyšela ani nemluvila.
Daniel nahlas počítal a ona to po něm
opakovala. Byla to vzácná chvíle!

Tato žena byla dva roky
upoutána na invalidní vozík
a nemohla vůbec chodit.
Ježíš Kristus ji však třetí den
kampaně v Lusace uzdravil.

Žena, která byla
zcela hluchá na pravé
ucho, byla dokonale
uzdravena.
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Mbarara, Uganda

M

Sprchy požehnání
ěsto Mbarara je regionálním centrem jihozápadní Ugandy a nachází
se poblíž hranic země s Tanzánií.
Žije v něm 400 000 lidí.
Regionu vládné suché tropické
klima – často zde přetrvávají vleklá
období sucha. I posledních pět měsíců před naší kampaní sužoval zemi
obrovský suchopár. Zemědělci trpěli
velkou škodu a toužebně vyhlíželi
návrat období dešťů.
Jakmile do města dorazil tým CfaN,
zástupy lidí zaplavily ulice, křičely a
mávaly. Více než hodinu jsme projížděli městem jako na přehlídce.
Lidé hráli na trumpety a bubny,
klaksony aut a motocyklů houkaly
v radostném rytmu a všichni vyhlíželi nadcházející kampaň s radostným očekáváním.

a chladném dešti, modlili se, zpívali
a chválili Boha. Když si Daniel uvědomil, že déšť neustane, vystoupil
na pódium a kázal v dešti, modlil
se za nemocné a žehnal přítomným.
Později napsal: „Právě sedím na pokoji promočený až na kost po dnešním shromáždění v ugandské Mbaraře. Ze všeho nejvíc prožívám ve
svém srdci vděčnost za tu výsadu, že
smím sloužit těmto vzácným lidem.“
Její začátek byl ale pro náš tým
velkým rozčarováním: první shromáždění Konference ohně muselo
být zrušeno kvůli chladnému a vytrvalému ničivému dešti. Místní křesťané to ale vnímali opačně a byli
změnou počasí velice povzbuzeni.
Dlouho očekávaný déšť byl pro ně
znamením toho, že se začátkem
Velké evangelizační kampaně CfaN
Bůh sesílá na Mbararu sprchu svého
požehnání. Na prvním večerním
shromáždění skutečně tisíce lidí
reagovaly na poselství o spasení a
staly se nádherné zázraky.
Počasí se ukázalo být během této
kampaně pro náš tým trvalou výzvou. Na začátku druhého večera
přišel další přívalový déšť. Přesto
ze shromáždění neodešel jediný
člověk! Lidé stáli venku v bouřce

Třetí večer začalo opět prudce pršet. Daniel nechtěl přijít o další shromáždění jako první den Konference
ohně, a tak se horlivě modlil proti
dešti. Potom začal kázat, s vědomím, že má možná k dispozici jen
pár minut. Stala se však podivuhodná věc – déšť se změnil v poprchávání a nakonec úplně ustal!

Muž, který byl tři
roky zcela slepý,
radostně svědčil
o tom, že opět vidí.

Žena, která si zlomila nohu během
motocyklové nehody, nemohla jeden a
půl roku normálně chodit. V pátek večer
byla uzdravena. Dělala dřepy a radostně
tančila po pódiu!

Po několika minutách bylo nebe
průzračně čisté a svítilo slunce. Celé
shromáždění pak proběhlo bez přerušení až do konce.
Poslední večer evangelizační kampaně zahájila první dáma země,
která veřejně deklarovala svou víru
v Ježíše Krista a povzbudila tisíce
přítomných k tomu, aby Mu i oni

Žena, hluchá po dobu 46 let,
byla třetí den kampaně dokonale uzdravena. Její pastor přišel na pódium spolu s ní, aby
potvrdil svědectví o zázraku,
který zažila!

Matka přivedla na
evangelizaci svého syna,
který měl od narození díru
v krku. Po modlitbě se díra
zázračně zacelila!

vydali své životy. Byl to silný a speciální moment.
Několik pastorů řeklo Peterovi van
den Bergovi, že v neděli ráno jejich
církve přetékaly lidmi, kteří přijali
Krista v průběhu týdenní kampaně.
Právě na tom nám nesmírně záleží!
Jde nám o to, aby si nově obrácení
lidé našli svůj duchovní domov a
stali se Ježíšovými učedníky, kteří
kráčejí v Jeho šlépějích.

Šamanka nalezla Ježíše
Tato žena přivedla na shromáždění
svého syna, kterému již řadu let
nepřetržitě vytékal hnis z ucha.
Vyprávěla, že během modliteb synovi „něco odpadlo z ucha“. Výtok
hnisu okamžitě ustal a mladík byl
na místě uzdraven. Žena pokračovala ve vyprávění tím, že řekla jak
se jmenuje. Vtom lidé začali jásat a

skákat radostí! Byla to známá místní
šamanka! Svědčila, že právě vydala
celý svůj život Ježíši Kristu a přijala
Ho za svého osobního Spasitele
a Pána! Veřejně prohlásila, že už
nechce mít nic společného s praktikami „Ju-ju“! Lidé tančili, radovali
se a chválili Boha.

Afrika zažívá spasení!
Na evangelizačních kampaních jsme dosud rozdali přes 98 miliónů výtisků knihy „Teď, když jsi byl spasen” ve více než 60 jazycích (přesně 98 363 360 knih). Je to non-stop podnik.
Náš systém následné péče je jednoduchý a velmi efektivní.
S růstem shromáždění však dramaticky roste i potřeba tisku
knihy, kterou k následné péči používáme. Rozpočet na její tisk
je enormní, ale věříme, že není nezdolatelný, spojíme-li síly 		
a potáhneme-li za jeden provaz.
Bude pro nás výsadou, jestliže se k nám připojíte a podpoříte nás
svými dary během příštích Velkých evangelizačních kampaní.

www.cfan.eu/dary
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