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Kážeme – v čas
i nečas!
POHLED ZA SCÉNU
CFAN
Ve Vídni, Amstettenu
a Salzburgu

Harare,
Zimbabwe
22. – 25. června 2017
Evangelizační kampaň
a Konference ohně

Kážeme –
v čas i nečas!
CfaN na cestě jižní Afrikou
Od doby, kdy CfaN pořádal v Zimbabwe svou poslední
evangelizační kampaň již uběhlo přes 30 let.

20 dní před zahájením kampaně
se náš technický tým pod vedením
Winfrieda Wentlanda vydal na
cestu z Nairobi. Dva naše kamióny
vyrazily na 3 200 kilometrů
dlouhou cestu východní Afrikou.
Cesta jim nakonec trvala celých
13 dní, protože jednomu z kamiónů
cestou odešlo turbo a muselo být
vyměněno uprostřed Tanzánie,
nedaleko Morongora.

Proto jsme se nesmírně radovali, že můžeme přinést evangelium spasení, uzdravení a vysvobození, které je v Ježíši Kristu, nové generaci
obyvatel Harare a okolního regionu. Díky dobré, aktivní podpoře místních
církví jsme zde nalezli „pole bělající se ke žni“.
Letošní kampaň v hustě osídlené zimbabwské metropoli poznamenalo
velice chladné počasí, nezvyklé pro africké země. I v teplotách okolo 3°C
přicházeli lidé ráno na Konference ohně a večer na evangelizační shromáždění a vydrželi stát celé hodiny na evangelizační ploše pod širým
nebem! Byl to úžasný projev obrovského duchovního hladu místních
lidí. Místo kampaně neleželo v srdci Harare, ale na jednom z jeho hustě
zalidněných předměstí, Chitungwize, která leží poněkud dále od centra

70 568

… lidí z Chitungwizy, Harare osobně vyplnilo kartu
rozhodnutí pro Ježíše Krista. Místní církve se okamžitě
s nadšením pustily do následné péče o nově obrácené,
zacílené na to, aby tyto lidi zapojili do svých společenství
a pomohli jim v jejich prvních krocích víry.

města a patří k nejrychleji rostoucím místům země. Tato událost byla
pro tamní region mimořádnou masovou akcí a upoutala nezvyklou
pozornost lidí. Shromáždění byla přenášena živě rozhlasem a dvě večerní shromáždění osobně navštívil zimbabwský ministr náboženství.
Na této kampani se k nám připojili dva hostující mluvčí – pastor John
Wilds, který zároveň vedl uctívání, a evangelistka Tamryn Klintworthová. Oba mluvili na Konferenci ohně a sloužili nemocným. Byli velikým
požehnáním.

Uprostřed zlomeného,
rozervaného světa
Druhý večer kampaně projížděl náš tým cestou ze shromáždění kolem
tří hrůzostrašných dopravních nehod. Zde v Zimbabwe často umírají
lidé v důsledku „epidemie“ řízení pod vlivem alkoholu. Byla to děsivá
podívaná.

Tato žena byla po tři dlouhé roky ochrnutá.
Po modlitbách během závěrečného
shromáždění se začala opět volně hýbat
a opustily ji veškeré bolesti. Také žena na
fotografii níže se nedokázala pohybovat,
aniž by přitom zažívala palčivou bolest. Když
vydala svědectví o svém uzdravení, radostně
tančila s Danielem Kolendou po pódiu.

„Teď mám čistou hlavu!“ zvolala nadšeně tato
žena, která 12 let trpěla duševní poruchou.

Tento muž se zpočátku modlitbám za
uzdravení vysmíval. Když se v neděli ráno
probudil, zjistil, že je uzdravený a zbavený
bolestí. Předtím měl vážné urologické
problémy a krvácel.

Hlavní město Harare – do roku
1982 nazývané Salisbury –
je zároveň největším městem
Zimbabwe s 3 milióny obyvatel.

Daniel Kolenda popsal své pocity takto:
„Pomyslel jsem na zármutek rodin, které dnes přišly o své blízké. Pomyslel jsem i na to, jaký byl asi osud duší lidí, kteří dnes
zemřeli. Zatímco jsme projížděli kolem hororových scén, rozjímal
jsem v srdci o křehkosti života a zranitelnosti našeho světa. Mé
srdce ovládla naléhavost kázat evangelium. Tyto hrůzostrašné
výjevy silně kontrastovaly s nádhernými okamžiky, které jsme
prožili jen o pár minut dříve na evangelizační ploše, kde tisíce
a tisíce lidí přijaly Ježíše za svého Spasitele a stalo se mnoho
úžasných zázraků! Ve stejnou dobu si ale nedaleko od našeho
shromáždění satan vyžádal životy jiných vzácných lidí. To je realita paralelních světů, s níž jako křesťané musíme počítat.
Kážeme evangelium uprostřed světa rozervaného smrtí, bolestí
a hříchem. Přinášíme světlo doprostřed temnoty a přímo
u pekelných bran lidem nabízíme nebeské království. Čas
se krátí a svět naléhavě potřebuje Ježíše. Od toho tu jsme!“

Přinášíme světlo
doprostřed temnoty
a přímo u pekelných bran
lidem nabízíme nebeské
království.
Čas se krátí a svět
naléhavě potřebuje Ježíše.
Od toho tu jsme!

“

Harare leží na náhorní plošině v nadmořské výšce 1 500
metrů nad mořem a těší se
příjemnému mírnému klimatu.
Díky tomu je velice úrodnou
oblastí a krásným místem
pro život i dovolenou.

Je

zajímavé sledovat,
jak jsou na některých
kampaních ve větším
počtu uzdravováni lidé
s podobnými symptomy
a nemocemi. V Harare jsme
si všimli, že Bůh uzdravoval
nezvyklý počet lidí trpícími
různými formami
chronických bolestí. Každý
večer přicházeli dopředu
lidé, aby svědčili o svém
osvobození od bolestí.

Čtvrtý večer kampaně
tuto ženu opustily bolesti
paží a nohou.

V roce 1947
jsem se v Harare
narodil a vyrůstal
v něm, proto toto
město dobře
znám.

Během prvního večerního shromáždění
promluvil Daniel Kolenda slovo poznání pro
někoho s bolestí v pravém zápěstí. Dopředu
přišla tato mladá žena a potvrdila, že je to
ona. Svědčila, že ji bolest úplně opustila!

Tato žena nedokázala zvednout levou paži.
Po modlitbách během úvodního večera s ní po
dlouhé době dokázala opět volně pohybovat.

Od vyhlášení nezávislosti v 80.
letech se dramaticky proměnila
struktura místního obyvatelstva.
Milióny zručných a kvalifikovaných Zimbabwanů odsud odjely
do ekonomicky stabilnějších
míst Afriky. Výsledkem těchto
změn je, že místní lidé mají
veliké potřeby, což znamená, že
jsou úrodnou půdou pro naději, radost a spasení evangelia
Ježíše Krista. Ve městě působí
silné místní církve a CfaN touto
kampaní odpovídá na jejich
volání o pomoc. Požádaly nás,
abychom jim přijeli pomoci sklidit žeň duší pro Boží království.

Šaman přijal Ježíše
Během večerních shromáždění přijaly tisíce lidí Ježíše za
svého Spasitele a staly se nádherné zázraky, včetně úplných
uzdravení několika chromých lidí.
Jeden z místních vedoucích v sobotu k Danielu Kolendovi přivedl
svého otce, aby se za něj modlil. Byl chromý. Daniel se za něj pomodlil a Ježíš se ho dotkl. V neděli nám jeho syn řekl, že otec je
místním šamanem. Ačkoliv byl uzdraven, nepřijal Krista. Daniel
ho požádal, aby otce přivedl ještě jednou, že si s ním chce po
závěrečném shromáždění promluvit. Na konci shromáždění měl
Daniel skutečně příležitost popovídat si s ním osobně a vést
ho v modlitbě spasení k Ježíši. Uzdravený a spasený šaman je
jen jedním z tisíců obyvatel Harare, kterým se v průběhu tohoto
týdne změnil život.

PETER
VANDENBERG
víceprezident CfaN
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Za scénou CfaN ve Vídni, Amstettenu a Salzburgu

s Winfriedem a Gabi
Wentlandovy‘mi
Řada partnerů naší organizace se nás
často ptá na to, jak prakticky probíhá
„příprava pódia uprostřed buše“. Proto se
část našeho frankfurtského týmu vydala
spolu s Winfriedem a Gabi Wentlandovými
do Rakouska, kde pořádali sérii večerů
nazvaných „Pohled za scénu CfaN“. Během
nich vysvětlovali, co obnáší uspořádání
jedné velké kampaně CfaN v Africe a co
všechno se musí udát za scénou, než může
být z pódia kázáno evangelium.
Setkání posluchačům přiblížila především
práci ředitele terénních operací Winfrieda
Wentlanda a jeho týmu. Winfried již 38 let
brázdí s technickým vybavením Afriku
a převáží na kampaně několik kamiónů
s aparaturou – často v ohrožení vlastního
života.
Když Winfried s Gabi vyprávěli svá osobní
dobrodružství, na tvářích posluchačů bylo
vidět zjevné napětí. Přítomným rychle
došlo, že nejde jen o zajímavé dobrodružné

Vídeň
historky z minulosti, ale že náš tým čelí
mnoha současným aktuálním výzvám. Ať
už bylo jejich vyprávění
dramatické nebo
zábavné, popisovalo
dramatické okamžiky
na hraně života a
smrti, nebo navozovalo
u posluchačů husí
kůži, každý příběh byl
důkazem Boží milosti a
věrnosti, bez které bychom

Vídeň

Salzburg

Amstetten

nedokázali dělat nic. „Neboj se, jen věř!“ Tento verš se
linul všemi večery.

CfaN nikdy nezažívá „okurkovou sezónu“ –
pořád se něco děje! V současnosti se Winfried
se svým týmem chystá na kampaň ve
velkoměstě Lagosu, kde bude kázat i Reinhard
Bonnke. Tato kampaň zahájí „Desetiletí

Události
roku 2017
Mulhouse, FRANCIE
Konference Porte Ouverte s
Danielem Kolendou
11. – 12. říjen
www.porte-ouverte.com
Lagos, NIGÉRIE
Velká evangelizační
kampaň a Konference
ohně „Předání pochodně“
8. – 12. listopad

dvojité sklizně“.
Na shromážděních v Rakousku jsme závěrem každého
setkání zažívali úžasný čas modliteb. Bylo nám výsadou
modlit se za požadavky místních bratří a sester.
Ze srdce děkujeme pastorům Gerhardu Kisslingerovi
(Vienna Christian Center), Peteru Zaludovi (Christliches
Zentrum Amstetten), Raineru Nüssleinovi (Gospel
Church Salzburg) a Oskaru Kaufmannovi (Pfingstkirche
Salzburg) a jejich týmům za jejich přátelství,
pohostinnost a podporu.

Více informací:
www.cfan.eu

^

^

e
m
e
j
u
b
Po t re

!
c
o
m
o
p
vasi

Gigantické přístavní město Lagos v současné době
vzkvétá a rychle se rozvíjí. Každodenně do něj přijíždí
bezpočet nových přistěhovalců z nejrůznějších afrických
zemí a regionů. Touží tu najít práci, lepší život a dobrou
budoucnost. Přijíždí sem i řada lidí ze severních, převážně
muslimských, regionů země. Vyrůstá zde úplně nová
generace mladých lidí. Proto je toto město, patřící k deseti
největším metropolím světa, obrovským evangelizačním
polem plným lidí, kteří dosud neslyšeli evangelium.

JE Č A S NA

LAGOS

2017!

Snímek na pozadí ukazuje
Lagos v roce 2000
s 1,6 milióny návštěvníky.

Je čas to změnit.
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