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Vyrážíme do
Port Harcourt v Nigérii
BĚŽÍ ODPOČET
příští evangelizační kampaně CfaN
8. – 11. listopad 2018
Jen několik krátkých týdnů nás dělí od naší příští Velké evangelizační kampaně CfaN, která proběhne v Port Harcourt v Nigérii.
Není to poprvé, kdy pojedeme do tohoto průmyslového města,
pulzujícího životem. Ve skutečnosti máme na tomto místě jako
CfaN dlouhou historii. Kdykoliv jsme zde byli, rozmnožil Bůh svá
požehnání. V minulosti jsme v tomto městě vedli ke spasení doslova milióny lidí. Počty rozhodnutí pro Ježíše spolu s mimořádně
velikými zástupy, které se zde na našich shromážděních scházejí,
jsou pro lidský rozum jen těžko pochopitelné. Naše práce zde ale
nepochybně ještě neskončila.
Od chvíle, kdy jsme zde s CfaN byli naposledy, již uběhlo 14 let a
počet obyvatel města se od té doby zdvojnásobil. Věříme, že opět
nadešel čas sklizně a že „sláva nového domu bude větší nežli
prvního, praví Hospodin zástupů“ (Ageus 2,9).

PRŮMYSL
Město Port Harcourt bylo založeno v roce 1912 jako přístav pro vývoz uhlí
z regionu a vždy bylo význačným průmyslovým městem. Poté, co bylo v roce
1956 v Oloibiri objeveno význačné naleziště surové ropy, vyplula v roce 1958
z Port Harcourt první exportní zásilka nigerijské ropy. Město je významným
průmyslovým střediskem s mnoha nadnárodními firmami, obchodujícími
především v oblasti petrolejového průmyslu. Město je hlavním centrem
rafinace ropy v Nigérii. Díky ropě je Rivers State jedním z nejbohatších států
Nigérie co se týče hrubého domácího produktu. Průměrný místní obyvatel se
však denně potýká s chudobou, nezaměstnaností a kriminalitou.

OBYVATELSTVO
V současnosti se počet
obyvatel aglomerace Port
Harcourt odhaduje na
téměř 3,1 miliónů, oproti
1,4 miliónu z roku 2006. Činí
to z něj jednu z největších
metropolitních oblastí
Nigérie, nejlidnatější země
Afriky. Je to jediné velké
město místního regionu,
a proto bývá přelidněné a
ucpané. Neuvěřitelný je fakt,
že 60% jeho obyvatel tvoří
lidé mladší 19 let.
Místní lid je obecně známý
jako „Riverians“ (Říční lidé).
Toto označení je odvozeno
od názvu tohoto regionálního
státu – Rivers State (Říční stát).
Sestává však z celé řady etnických skupin a jazyků spolu s
velkým počtem přistěhovalců.

KŘESŤANSTVÍ
První křesťanská církev byla v místě dnešního
Port Harcourt založena již v roce 1909, kdy několik
potulných rybářů a obchodníků přišlo do kontaktu s misijními církvemi
v odlehlých vesnicích a přivezli domů to, co u nich viděli a slyšeli. V současnosti
je tento region považován za křesťanský. Místní obyvatelé jsou však stále silně
svázáni uctíváním předků, animismem a čarodějnictvím, které jsou považovány
za součást tradiční místní kultury. Na pořádání kampaně s námi spolupracují
církve s širokého spektra denominací, které se spojily, abychom místním lidem
společně přinesli ničím neposkvrněné, čisté evangelium Ježíše Krista.

Niger

Tschad

Kde?
Port Harcourt je hlavním a současně
největším městem Rivers State (Říčního státu)
v Nigérii. Leží podél řeky Bonny v deltě Nigeru.
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2004

Port Harcourt

Cameroun

Tehdy se největšího shromáždění
kampaně zúčastnilo celých 700 000
lidí. Po skončení kampaně jsme
měli tu výsadu napočítat více než
1 MILIÓN osobně vyplněných karet
rozhodnutí. Nemůžeme se dočkat,
co zde bude Pán činit nyní, v roce
2018.

2004
VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
Kampaň CfaN, která v Port Harcourt proběhla v roce 1999, přivedla CfaN
k potřebě pořídit mimořádně účinný zvukový systém, který dnes máme
k dispozici, a který umožňuje stovkám tisíců lidí slyšet Slovo na jediném
shromáždění. V prosinci toho roku se shromáždil tak obrovský zástup, že změna
směru větru znemožnila mnohým slyšet.
Náš technický tým se tehdy zavázal k tomu, že už nikdy nedovolí, aby se ztratila
jediná vzácná duše jen kvůli nedostatečnému technickému vybavení a sestavila
zvukový systém, který dokáže zasáhnout nesčetné zástupy.

NOVÝ EVANGELIZAČNÍ
KAMION

€ 110,000

MISIJNÍ ÚCET
Nĕmecko
Kreissparkasse Boeblingen
IBAN: DE46 6035 0130 0001 0379 00
BIC: BBKRDE6B
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Projekt evangelizačních kamionů CfaN měl počátkem
roku premiéru v nigerijském Ogbomoshu, kde již před
hlavní událostí proběhlo několik „vesnických kampaní“.
Velice se vydařily a evropská kancelář CfaN se spolu
s tamními misijními partnery zavázala koupit a vybavit
druhý kamion. Naši misijní partneři jsou z tohoto projektu
zjevně stejně nadšení jako my, protože se cíl podařilo
splnit v mimořádně krátkém čase! Děkujeme vám, že spolu
s námi stojíte ve víře a podpořili jste tento důležitý aspekt
„Desetiletí dvojnásobné sklizně“.
Nový evangelizační kamion, který jste nám pomohli
pořídit, bude během listopadové kampaně v Port
Harcourt již v plném provozu.
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www.cfan.eu/dary

Dekujeme Vam
za Vasi podporu!
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Zároveň vás chceme poprosit, abyste se modlili za náš
tým během příprav, a také za lidi, kteří přijdou, aby si
vyslechli evangelium.
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KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ DAR – BEZ OHLEDU NA TO,
JAK JE VELKÝ ČI MALÝ – ZNAMENÁ PODÍL NA
PRÁCI TÉTO SLUŽBY A MY SI HO HLUBOCE VÁŽÍME.
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Uspořádat Velkou evangelizační kampaň s sebou nese
na všech úrovních obrovské náklady. Bez vaší pomoci
bychom to jednoduše nezvládli.
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Pomůžete nám zasáhnout
Port Harcourt?
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Požehnání
v Brazzaville, Kongu
ZPRÁVA
9. – 12. srpen 2018
Když nám Bůh položit na
srdce, abychom vyrazili
do Brazzaville v Republice
Kongo, věděli jsme, že přípravy této kampaně v srdci
střední Afriky budou náročné. Jestliže nám však Pán
řekne, abychom šli, jdeme.
Náš technický tým čelil
neskutečným výzvám. Slovy
evangelisty Daniela Kolendy
tým cestou „několikrát jen
o vlásek unikl smrti. Cestou
projížděli místy, kde probíhaly přestřelky. Projížděli válečnými zónami. Ukázali nám
video, na kterém je vidět, jak
kulky sviští jen několik centimetrů od jejich aut, zatímco
je ozbrojená stráž provádí
válečnou zónou. To vše bylo
zapotřebí k tomu, aby převezli technické vybavení na
místo.“
Všechny tyto překážky
vyústily v měsíční zpoždění
kampaně. Díky tomu však jen
vzrostlo očekávání a nikdo a
nic nedokázalo zastavit to, co
Bůh pro toto krásné město
naplánoval.

ÚSTY MNOHA
SVĚDKŮ
Hned od prvního shromáždění ve čtvrtek večer začal Bůh
mocným způsobem jednat
a již během prvního večera
kampaně uzdravil mnoho lidí,
kteří v následujících dnech
o svých uzdraveních veřejně

Její lékař se k ní připojil, aby
na pódiu dosvědčil její úplné
uzdravení z plicní choroby.

si byl zcela jistý. Vydával
svědectví s velikou radostí
a přesvědčením o Boží moci.

svědčili. Zas a znovu jsme od
lidí slyšeli: „Ve čtvrtek večer
jsem byl uzdraven, ale čekal
jsem, jestli je mé uzdravení
opravdové a zda vydrží.“
Byl mezi nimi i muž, který
vyprávěl, že přišel ke zranění,
když se na něj zřítila zeď.
Bůh ho uzdravil hned první
večer – on ale čekal až na
závěrečné shromáždění, aby

Náš technický tým zažil i na zpáteční cestě do Nigérie výzvy, které je ohrožovaly na
životě, včetně průjezdu krupobitím kulek uprostřed válečné zóny. Děkujeme vám za
vaše modlitby za jejich bezpečný návrat.

Další z nich byla mladá žena
s plicní chorobou, která
nedávno byla u lékaře a měla
rentgen a lékařskou zprávu
o své nemoci. Ve čtvrtek
večer pocítila, jak na její tělo
přišla Boží moc a v tu chvíli
ji opustila veškerá bolest.
Příštího dne navštívila opět
lékaře a on ji udělal další
rentgenové snímky a nové
testy. Prohlásil, že v jejím
těle nenalézá žádné stopy
její nemoci a označil ji za
zcela zdravou. V sobotu večer
přišel lékař spolu s ní a přede
všemi její uzdravení potvrdil.

VELIKÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Místní pastoři a biskupové i policie hlásili, že tato shromáždění
jsou největší, jaká jejich země kdy zažila – dokonce větší než
nejdůležitější politická setkání. Událost upoutala pozornost
nejvýše postavených lidí země. Prezidentova manželka pozvala
evangelistu Daniela Kolendu spolu s reverendem Peterem
Vandenbergem (víceprezidentem CfaN) a Johnem Darku
(Africkým ředitelem CfaN) na návštěvu státního paláce ke
společenství a modlitbám.
Desítky tisíc lidí učinilo rozhodnutí pro Ježíše a nově obrácení
lidé se již zapojují do místních církví a společenství. Brazzaville
zažil nazapomenutelný Boží dotek.
Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti,
ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina,
ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Římanům 8,38-39

„VIDĚLI JSME SPASENÍ,
ZÁZRAKY, OSVOBOZENÍ,
VYLITÍ DUCHA
SVATÉHO A BOŽÍ
MOC PROSTUPUJÍCÍ
CELÝ REGION. TOTO
MĚSTO SE VSKUTKU
OTŘÁSLO POD MOCÍ
EVANGELIA. O TOM
TO CELÉ JE. KVŮLI
TOMU JSME OCHOTNÍ
PLATIT JAKOUKOLIV
CENU. JEŽÍŠ ZA TO
STOJÍ... ON TYTO LIDI
MILUJE. ZEMŘEL ZA
NĚ A PROTO STOJÍ
ZA TO PODSTOUPIT
KAŽDÉ RIZIKO PRO
JEJICH ZÁCHRANU.“
evangelista
Daniel Kolenda

