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Sunyani, Ghana
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Sunyani:

Jako mocná bouře...
Bobo-Dioulasso:

Vstup na nezmapované teritorium

Bobo-Dioulasso

S

Buďte jako děti...
Během druhého večera kampaně jsme byli svědky
úžasného zázraku. Malá holčička – mohlo jí být čtyři nebo
pět let – spolkla přibližně před měsícem velkou minci.
Když z ní ani po několika dnech nevyšla, vzala ji její matka
k lékaři, který jí ale bohužel nedokázal pomoci. Během
večerních modliteb na našem shromáždění náhle minci
vyplivla. Matka ji vzala na podium, aby vydali svědectví.
Daniel řekl lidem, že Ježíš miluje malé děti a zaslibuje jim
Království nebes (Matouš 19:14). Potom se zeptal zástupu:
„Kolik malých dětí tu dnes máme?“
Téměř všichni přítomní zvedli ruce –
mladí i staří. Zdálo se, že porozuměli
Ježíšovým slovům: „Nebudete-li jako
malé děti, nevstoupíte do Království
nebes“ (Matouš 18:3).
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Bobo-Dioulasso je druhým největším městem poměrně řídce osídlené
země Burkina Faso (do roku 1984 zvané Horní Volta), jehož severský
výběžek je součástí stepní zóny Sahel.
V porovnání s ostatními africkými národy se zde stále těší velkému vlivu
tradiční náboženství a uctívání předků. Přibližně 40% Burkiňanů se
zabývá šamanismem a uctíváním duchů a mrtvých předků.

P

hromáždění byla živě přenášena dvěma místními rozhlasovými
stanicemi do celého regionu. To je velice důležitý moment,
protože většinu místních obyvatel tvořili muslimové a řada z
nich by nikdy nebyla ochotna navštívit křesťanské shromáždění.
Pracovníci rozhlasových stanic byli zaskočeni množstvím telefonátů
od lidí, kteří byli uzdraveni a přijímali Ježíše, zatímco poslouchali
rozhlasový přenos z kampaně!

Tomuto muži, který byl po tři roky
slepý na obě oči, se vrátil zrak.

o příjezdu do města byl tým CfaN přivítán
guvernérem, primátorem a tradičním muslimským
králem, kteří jej pozvali na několik slavnostních recepcí.
Všichni tři náš tým vřele přijali a vyjádřili své nadšení
z našeho příjezdu. Guvernér se zúčastnil úvodního
shromáždění, které sledoval z podia.

Tato žena byla uzdravena z bolestivé rakoviny
prsou. Zmizela jí tvrdá bulka z pravého prsu
a opustila ji veškerá bolest!

Tato paní vyprávěla, že poslouchala
shromáždění v rozhlase. Po mnoho dní měla
obrovské bolesti na hrudi a byla přesvědčená
o tom, že umírá. Když se Daniel modlil za
nemocné, vztáhla ve víře ruku a dotkla se
svého rádia. V tom okamžiku ji zasáhla Boží
moc a opustila ji veškerá bolest. Od té doby je
úplně zdravá.

Vstup na nezmapované
teritorium
CfaN někdy přijíždí do regionů, kde jsou lidé zvyklí na církev a evangelizační
kampaně. V takové atmosféře pak kampaň připomíná velké shromáždění církve,
kde všichni vědí, jak na jednotlivé věci reagovat a jak se chovat. Na jiných místech je naopak cítit, že vstupujeme na nová místa, která potřebují průlom – na
nezmapované teritorium. Takové kampaně představují poněkud větší výzvy, což
byl i případ Bobo-Dioulasso.
Vysoké procento návštěvníků kampaně tvořili muslimové, animisté a stoupenci kmenových náboženství. Ale i řada křesťanů zjevně prvně v životě okusila
náš nažhavený druh služby v Duchu Svatém. Zpočátku nás pozorovali s chladnou zvědavostí a váhali se sami aktivně zapojit.

Posledních 6 let nepromluvila tato holčička
ani slovo. Ve dvou letech onemocněla
meningitidou a od té doby byla němá. Když
se Daniel během třetího večera modlil za
vylití Ducha Svatého, vyzval lidi, aby zpívali
„haleluja.” Potom je vyzval, aby na stejnou
melodii zpívali „díky Ježíši”. Matka holčičky si
náhle všimla, že její dcera zpívá „merci Jésus”.
Byla úplně uzdravená a nyní dokonale mluví!

Zejména první večer představoval velikou duchovní výzvu. Daniel Kolenda
v následném e-mailu žádal naše přátele, sponzory a přímluvce, aby se modlili za
průlom v Bobo-Dioulasso. A skutečně k němu došlo...
Celý místní region je prostoupený čaroděnictvím a pověrami. Lidé se bojí
démonických duchů a čarodějnických kleteb a jejich strach je hluboce zakořeněný do místní kultury a psychiky celé země. Jedna z hlavních řek, protékajících
místním regionem, je údajně domovem démonických duchů. Lidé věří, že její
hlavní démon se zjevuje ve formě obří ryby. Poté, co Daniel kázal o Ježíšově
krvi, vyhlásil, že v modlitbě zlomí všechny kletby a pouta země a regionu. Na
seznamu měl i jméno falešného říčního boha a veřejně zlomil jeho moc i přesto,
že mezi lidmi panovaly obavy z jeho protiútoku. Strachovali se dokonce i někteří
pastoři. Modlitba ale byla okamžikem skutečného osvobození a radosti.
Křesťané i nekřesťané mohli jasně vidět, že se démonických mocností nebojíme,
protože „jsme více než vítězi v Ježíši Kristu!“
S postupem týdne se situace dramaticky proměnila. Závěr posledního shromáždění připomínal večírek s Duchem Svatým. Lidé zažívali bezprostřední radost. Tančili, pokřikovali a zpívali radostí nad velikými věcmi, které viděli,
slyšeli a prožili. Boží moc se dotýkala mnoha lidí a zasáhla celý region.

Tato postarší
„mama“, která
nedokázala stát
bez berlí, nyní opět
chodí. Dokonce
spolu s Danielem
tančila po podiu.
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Po konečném sečtení karet rozhodnutí jsme zaznamenali 94 010 zdokumentovaných rozhodnutí pro Ježíše Krista.
Díky systému naší následné péče, převzatému místními církvemi, budou tito nově obrácení připojeni k místním církvím.

Tato muslimka trpěla 15 let astmatem a bolestmi břicha. Na
podiu radostně svědčila o tom, že ji Ježíš uzdravil. Než odešla
z pódia, všiml si Daniel, že v ruce drží knihu následné péče
„Teď, když jsi byl spasen”. Zeptal jsem se jí tedy, zda se ten
večer stala křesťankou. Odpověděla, že ano. Když lidé najdou
věčný život v Kristu Ježíši, je to ten největší zázrak ze všech.
Zázrak, který zažily v Bobo-Dioulasso tisíce lidí.
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Tento muž odhodil berle a tančil
po podiu.

lidí se v Sunyani rozhodlo následovat
Ježíše Krista a vyplnilo kartu rozhodnutí.

... ale kázat
evangelium –

Sunyani je regionální metropolí
zemědělské Ghany. Město rychle
roste a postupně pohlcuje některá svá
původní předměstí. Leží v oblasti známé
pěstováním kakaa a kešu ořechů.

a to ne moudrostí slov, aby Kristův
kříž nebyl zbaven své moci.
1. Korintským 1:17

IMPRINT

Tento muž nedokázal stát
vzpřímeně a pohyboval se jen
za pomoci chodítka.

Zatímco Daniel kázal, vnímal, že lidé doslova
hltají každé jeho slovo. Byli velice napojení
a duchovně hladoví. Když pozval lidi, aby
přijali Ježíše za svého Spasitele, odezva byla
ohromující. Když se lidé modlili modlitbu
spasení, znělo to jako mocná bouře.

Kristus pro všechny národy
U Pekařky 1
180 00 Praha 8
Česká republika

Tato žena nám vyprávěla, že měla nemoc očí, kvůli
které měla časem zcela oslepnout. Denně si musela
oči ošetřovat medikamenty a jednou měsíčně chodila do nemocnice, kde podstupovala pravidelnou
léčbu. Přišla na naše shromáždění a přijala modlitbu. Na příští den měla naplánovanou prohlídku
v nemocnici. Když ji lékař vyšetřil, prohlásil, že je
úplně zdravá a že už nemusí chodit na další kontroly. Byla úplně uzdravena!

Jako mocná
bouře
Hned po příjezdu týmu CfaN do Sunyani
bylo cítit, že vzduch je nabitý elektřinou.
Místní křesťané byli plní radostného očekávání. Kamkoliv tým vkročil, vítaly jej zástupy nadšených lidí, média, místní autority
a dokonce i oblastní kmenový král. Místní
pastoři nám sdělili, že Sunyani nikdy nezažilo opravdové probuzení, a že očekávají, že
kampaň odstartuje velký Boží pohyb. Právě
to se stalo.

Vydavatel

Hned první večer kampaně byl jeden slepec
náhle a okamžitě uzdraven cestou domů
ze shromáždění. Rychle se to rozkřiklo a
přicházely stále větší zástupy lidí, aby na
vlastní kůži okusili Boží moc.
Duchovní dynamika celého týdne byla
ohromující. Závěrečné shromáždění navštívilo 220 000 lidí, což bylo velice pozoruhodné vhledem k tomu, že ve městě žije jen
necelých 250 000 lidí. Skutečně se zdálo, že
se na evangelizační ploše shromáždil celý
okolní region.

Tento muž po mrtvici ochrnul na
levou část svého těla. Ve čtvrtek
byl uzdraven.
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Tato žena byla uzdravena z následků
zranění míchy. Když odhazovala svou
bederní ortézu, lidé jásali a radovali
se spolu s ní.

Tento muž vydával svědectví třetí den.
Býval ozbrojeným lupičem a před několika lety byl spasen na jedné z našich
předchozích kampaní v Ghaně. Stále
však trpěl zraněním nohy a krku, ke
kterým přišel při loupeži v době, kdy byl
ještě kriminálníkem. Zde v Sunyani jej
Ježíš úplně uzdravil. Bůh je milostivý!
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