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ZPRÁVY Z PROBUZENÍ

Daloa/Pobřeží slonoviny

DALOA:
Velké výzvy, úžasná
vítězství

Daloa, Pobřeží slonoviny

ire
Daloa je město v západním Côte d’Ivo
tem
měs
ním
hlav
(Pobřeží slonoviny). Je
regionu Haut-Sassandra.

23.- 26. březen 2017
Evangelizační kampaň a Konference ohně

Velké výzvy, úžasná
vítězství
Kampaň ve městě Daloa doprovázely obrovské výzvy! Ďábel se
tvrdě snažil zabránit konání této kampaně – což je obvykle znamením,
že jsme v pravý čas na pravém místě a že mnoho lidí osobně prožije
mocnou Boží přítomnost a přijme Ježíše.
Vše začalo už cestou na místo, během níž narazili naši
technici na problémy na hranicích s Pobřežím
slonoviny. Uvízli na nich na celých šest dní, po
které čekali na odbavení. V tu chvíli do začátku
kampaně zbývalo jen dalších šest dní. Navíc
byl pátek a kancelář hraniční kontroly měla
v 17 hodin zavírat a znovu být otevřena až po
víkendu v pondělí. Přišlo 17 hodin a náš tým
stále nedostal propouštěcí dokumenty, což
znamenalo, že tým určitě do města nedorazí
včas. Ačkoliv je náš tým zkušený
a v minulosti již zažil všelijaké situace, ve chvíli, kdy bylo bezprostředně ohroženo konání kampaně, na
ně dolehly pocity hořkosti a rozčarování.
Způsobily to jejich modlitby, modlitby našich misijních partnerů z celého světa nebo
jen Boží milost? Nevíme. Jisté je, že náhle
došlo k zázračnému průlomu. Zatímco si tým
lámal hlavu nad tím, jak situaci vyřešit, hraniční
stráž náhle otevřela bránu. Ačkoliv již bylo po
zavírací době, předali jim potřebné dokumenty
a naše kamióny překročily hranice. Sloužíme
velikému Bohu!

Po příjezdu do města jsme
narazili na další problém
Členové rodiny, která vlastní plochu, na níž měla proběhnout kampaň, se rozhádali. Výsledkem bylo, že
nám navzdory původní dohodě nedovolili použít
jejich pozemek. Jak vyřešíme tak obrovský problém?
Kde jinde shromáždění uspořádáme? Všechny plakáty, banery, televizní a rozhlasové spoty inzerovaly
právě toto místo. Nakonec jsme náhradní plochu
našli – což ale neznamenalo konec problémů. Plocha
měla daleko k ideálu a zčásti ji pokrývaly odpadky
nahromaděné do výšky přes tři metry! Náš úžasný
tým vedený Winfriedem Wentlandem se dal okamžitě

Po Abidjanu a Bouaké je třetím největším městem v zemi a významným centrem obchodu s
kakaem, kávou a ořechy stromu kola.

Bagr narychlo odklízí
hromady odpadků

TERÉNNÍ PRÁCE
do práce. Pomocí třech bagrů z místa vyvezli na skládku devět
náklaďáků odpadu. Jen samotný úklid plochy trval dva dny. Plochu se nakonec podařilo připravit právě včas. Téměř okamžitě
po dokončení terénních prací na ni vstoupili první návštěvníci
kampaně.

Netrvalo dlouho a objevila se další výzva.
Tentokrát v podobě vzkazu od guvernéra, který po prvním dni
rozhodl, že Konference ohně je příliš hlučná a ruší práci úředníků v nedalekých městských kancelářích. Bylo nám oznámeno,
že setkání konference musí ráno končit nejpozději v 8:00. A tak
jsme další den jednoduše začali dříve – ještě před rozbřeskem
– abychom stihli skončit včas. Byli jsme hluboce pohnuti duchovním hladem místních pastorů a vedoucích, kteří neváhali
ujít mnoho kilometrů pěšky za tmy noci, aby slyšeli Boží slovo a
pocítili Boží pohyb. Peter Vandenberg a pastor Gray jim sloužili
s velkým pomazáním.

KONFERENCE OHNĚ

V tu chvíli by si člověk pomyslel, že nic
horšího už se stát nemůže. Krátce před
začátkem druhého večera se ale otevřela
obloha a spustil se obrovský liják. Plocha
v okamžiku náskla vodou a proměnila se
v bláto. Byli jsme zvědaví, jak na to zareagují
lidé a pomysleli si, že mnozí možná nepřijdou.

K našemu údivu ale dorazilo výrazně více
lidí než předchozího večera. Daniel kázal
nekompromisní poselství o Ježíšově krvi
a požádal pastora Graye, aby se modlil za
nemocné.

Po velkých bolestech počátečních testů a překážek skončila kampaň velikou
radostí, když tisíce přijaly Ježíše za svého Pána a Spasitele

V tom okamžiku se zdálo, že konečně nastal průlom.
Oba následující dny byly ve znamení řady zázračných
uzdravení a obrácení. Po skončení druhého dne Daniel
Kolenda napsal: „Ani se nechci pokoušet popsat atmosféru dnešního večera. Slova ji nedokážou vystihnout.
Zástup oplýval vírou a nadšením.”
Cestou na poslední shromáždění si náš tým povšiml,
že konvoj jede od hotelu na plochu jinou trasou.
A důvod? Místní úřady vstřícně rozhodly uzavřít
v obou směrech přilehlé ulice, aby uvolnily místo
velkým zástupům lidí proudícím na kampaň. V tu
chvíli bylo zjevné, že ačkoliv jsme v Daloe čelili velkým výzvám, zažili jsme nakonec úžasná vítězství.

101 376
... karet rozhodnutí odevzdali lidé během kampaně ve
městě Daloa, v němž žije pouhých 350 000 obyvatel.
Karty byly předány místním církvím k následné péči.
Jak úžasné vítězství evangelia!

SVĚDECTVÍ
„Jeden z nejkrásnějších
okamžiků mého života”

HLUCHÁ

Hluchá od raného dětství

Tato matka přišla s dcerou dopředu a zatímco vydávala svědectví,
ztékaly její dceři po tvářích proudem slzy. Mladá dívka jménem
Stephanie byla hluchá od chvíle, kdy byla malým dítětem. Kvůli
tomu nemohla chodit do školy, což ovlivnilo celý její život. Když
Daniel během třetího večera požádal lidi, aby zvedli ruce, okamžitě pozvedla svou ruku. Její matka byla v šoku. „Ty jsi rozuměla?“
zeptala se jí. Dívka jí poprvé po mnoha letech odpověděla: „Ano...
já slyším.“ Na pódiu ji přemohly emoce a vřele objala Daniela.
Okamžitě se k ní připojila i její matka. Daniel Kolenda k tomu později napsal: „Mohu upřímně říci, že to byl jeden z nejkrásnějších
okamžiků mého života.”

Tento 25letý muž, od
narození hluchý na pravé
ucho. V průběhu modliteb
za nemocné během třetího
večera pocítil, jako by mu
někdo fyzicky strčil prst do
ucha. Vtom náhle jeho ucho
explodovalo zvukem a muž
byl uzdravený.

HLUCHÝ

Tento pětiletý chlapec se narodil
hluchý a nikdy v životě nepromluvil
ani neslyšel. Během prvního večera
náhle začal slyšet. Jeho otec
vyzkoušel jeho uzdravení tím, že
na něj zavolal a on poprvé v životě
reagoval na hlas svého otce.

OTOK
NÁDOR

HLUCHÝ

Této ženě poslední tři roky
neustále otékala noha, až
narostla do několikanásobné velikosti oproti normálu.
Svědčila, že během modliteb
jí druhý večer kampaně otok
náhle opadl. Její noha je teď
zcela normální.

Tato žena měla přes sedmi
lety vážnou automobilovou
nehodu, od které zůstala
chromá. Během prvního
večera ji Ježíš uzdravil.
Tančila s Danielem po pódiu
a prokřikovala radostí.

CHROMÁ

CHROMÁ

Nepovedená
operace krku
zanechala tuto
ženu ochrnutou
po dobu šesti let.
V sobotu večer
přijala uzdravení.

CHROMÝ

Tato mladá žena měla v břichu bolestivý nádor,
který jí vyčníval ven z těla. Prodělala tři samovolné potraty, což přičítala právě nádoru. Zašla
za šamanem, aby jí pomohl. Ten jí dal speciální
talisman, aby ho nosila kolem pasu, což jí ale
nijak nepomohlo. Druhý večer kampaně, během
modliteb za nemocné, nádor zmizel! Vyprávěla
na pódiu svůj příběh a přede všemi si talisman
sundala, zahodila ho a vzdávala slávu Bohu!

Bylo tomu osm let, kdy tento chromý pán naposledy chodil. V úterý večer byl uzdravený a začal na pódiu skákat,
kopat a tančit. Ztěží jsme mohli uvěřit tomu, že byl ještě
před pár minutami chromý.

Plán akcí 2017
HOLY SPIRIT NIGHT
29. – 30. září – STUTTGART
www.holyspiritnight.de

FOR A PERIOD OF FOUR WEEKS:
RECEIVE DAILY A SHORT AUDIO MESSAGE
DESIGNED TO ENCOURAGE, INSPIRE,
AND INCREASE YOUR FAITH.

FRANCIE
11. – 12. říjen – MULHOUSE
Konference Porte Ouverte
s Danielem Kolendou
www.porte-ouverte.com

Velká evangelizační kampaň
a Konference ohně:
NIGÉRIE „Předání pochodně”
„Předání pochodně“
9. – 12. listopad – LAGOS
GHANA
7. – 10. prosinec – OBUASI

Informace o dalších událostech: www.cfan.eu

www.cfan.eu/4x7-part-2/start

^

^

PRIJD A PODÍVEJ SE!
OBRAZ ŘEKNE VÍCE NEŽ TISÍC SLOV – VYSÍLÁNÍ POMOCÍ
LED OBRAZOVEK V AFRICE
Dle projektu bychom rádi přispěli na financování části nového
vybavení. Pomůžete nám?
Každý modul i s příslušenstvím stojí zhruba 3 150 euro.
My v Evropě bychom rádi zaplatili 50 modulů pro Afriku.
Obě obrazovky se dohromady skládají
z 456 modulů.
Každé euro i každá koruna jsou
naléhavě potřebné.
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