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Evangelizační kampaň CfaN
Abeokuta & Ado-Ekiti, Nigérie

Ježíš
je Král
králů!

ABEOKUTA, NIGÉRIE
7. – 10. listopad 2019

<

<

,vy c h svedect vic h
Ot
,
bu du mluvit pred kra li
a nebu du zah anben.
<

Zalm 119,46

Abeokuta:
77 879 rozhodnutí
utí
pro Ježíše – již
m
před začátkem
kampaně!

273
EVANGELIZACÍ
BĚHEM 7 TÝDNŮ
Sedm týdnů před
začátkem evangelizační
kampaně CfaN v
nigerijské Abeokutě
jsme na místo
vyslali tým našich
evangelistů, kteří
začali bombardovat
region evangeliem. Po
dvojicích vyšli mezi lidi
a pořádali evangelizace
všude, kde získali
povolení. Školy, tržiště,
vězení a nemocnice v
celém regionu se staly
úrodnou půdou pro
dobrou zprávu.

Nigerijské počasí je
horké a vlhké, a tak byla
jejich práce náročná a
vysilující. Týmu našich
vydaných služebníků to
ale nezabránilo v tom,
aby zas a znovu kázali
evangelium. Během
zmíněných sedmi týdnů
uspořádali ohromujících
273 evangelizací,
což je v průměru 39
evangelizací týdně!
Jejich ohromná námaha
lásky přinesla slavný
výsledek. Již před
začátkem kampaně jsme
zaznamenali 77 879
rozhodnutí pro Ježíše.
Je pro nás velice
povzbudivé sledovat,
jak strategie Desetiletí
dvojnásobné sklizně
začíná přinášet tak
bohaté ovoce. Každý
z těchto vzácných lidí
je teď v péči některé
z místních církví.

„ZASTUPUJI
KRÁLE KRÁLŮ!“
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Po příjezdu evangelisty
Daniela Kolendy,
reverenda Petera
Vandenberga a celého
týmu zajišťujícího
evangelizační kampaň
bylo v oblasti Abeokuty
cítit vysoké očekávání.
Na ulicích je zdravil
radostný zástup
místních věřících,
pastorů, biskupů a
dalších křesťanských
vedoucích. Potom byl
Daniel předvolán do
vládní vily, kde se sdílel

s guvernérem (který je
křesťanem) a s celým
jeho kabinetem.
Následně měl Daniel příležitost stanout
v královském paláci
a kázat tam evangelium.
Řekl králi, že i on reprezentuji krále – ne však
ledajakého, ale Krále
králů a Pána pánů. Přímo v trůnní místnosti
pak Daniel vedl několik
nejvyšších představitelů
země k Ježíši!

PLNOST LETNIC
V sobotu ráno se
na Konferenci ohně
Daniel s týmem modlil
za vklady Ducha
svatého do životů
tisíců shromážděných
církevních vedoucích.
Večer pak Daniel
Kolenda kázal: „Je
to Duch svatý, kdo
v posledních 2 000
letech čekal na nás!
Proto na něj na
dnešním shromáždění
nemusíte ‚očekávat‘.
Potřebujete ho přijmout!
Dnes nastala plnost
Letnic.“ S radostným
pokřikem chvály
pak desítky tisíc lidí
přijaly křest v Duchu
svatém. Po celé ploše
se odehrávaly dojemné
scény lidí dotčených
Bohem k slzám
a uctívání.

Celkem v Abeokutě:

298 754
rozhodnutí

MÁ JIZVA JE
PRYČ!
Vyslechli jsme řadu
mocných svědectví
o uzdravení, například
od mladíka, který měl
nehodu na motocyklu
a zranil si nohu. Po
modlitbě si odmotal
obvazy a uviděl, že
mu z nohy v okamžiku
zmizela obrovská
jizva. Na pódiu
Danielovi radostně
ukazoval fotografie
z nehody, které měl
uložené v telefonu
– byl nyní naprosto
zdravý.

Dalším krásným momentem bylo svědectví
mladého muže, jenž
přišel o hlas a posledních šest let nemohl
mluvit. Po modlitbách
s rozzářenou tváří
z pódia zazpíval acapella nádherné sólo,
v němž chválil Pána
a děkoval mu za uzdravení. Zástup se přidal
a zpíval spolu s ním.

V průběhu prvního
večera Daniel přijal
slovo poznání pro
někoho s výrůstkem
na krku. Vnímal, že
je velice bolestivý a
ovlivňuje schopnost
daného člověka mluvit.
Dopředu později přišla
žena, která svědčila o
tom, že celé roky trpěla
bolestivým výrůstkem
v krku, díky kterému
jen ztěží dokázala
mluvit. Po modlitbách
za nemocné však
výrůstek zmizel.
Hlasitě křičela: „Děkuji
Ti, Ježíši!“

ADO-EKITI, NIGÉRIE
5. – 8. prosinec 2019
neuvěřitelné spektrum
zvuků. Zastavili
jsme a společně
jsme se modlili za
Boží požehnání pro
nadcházející kampaň.

Víceprezident CfaN, reverend
Peter Vandenberg, se s námi
podělil o následující zprávu z
evangelizační kampaně CfaN v
Ado-Ekiti, kde 173 680 lidí dalo
svůj život Ježíši.

PŘIVÍTÁNI
U „MĚSTSKÉ
BRÁNY“
Ado-Ekiti je odlehlé
místo. Není snadné se
do něj dostat a příliš
mnoho návštěvníků
do něj obvykle nejezdí.
Po přistání v Lagosu
jsme na místo jeli
více než pět hodin
po těch nejhorších
cestách, jaké si
dokážete představit.
Když jsme se blížili k
městu, stále ještě ze
všech stran obklopeni
buší, byli jsme uvítáni
stovkami pastorů a
biskupů. Podle tradic
místního lidu Yoruba
nás očekávali, aby nás
přivítali na periferii
města, kterému říkají
„městská brána.“
Uvítali nás hlasitým
zpěvem, tancem a
rytmickou hudbou
„mluvících bubnů“,
které vypadají jako
přesýpací hodiny
a dokážou vyvolat

Cestou do města
vítání pokračovalo –
mnoho stovek lidí nám
mávalo a zpívalo podél
cesty. Obzvláště se
nás dotýkal pohled
na velké množství
motocyklistů,
oblečených do bund
a pokrývek hlav
vyrobených z plakátů
na evangelizační
kampaň CfaN. Cesta
k hotelu trvala doslova
a do písmene celý den
– tak vysoké nadšení
mezi lidmi panovalo.
Po třech dlouhých a
únavných dnech cesty
jsme konečně byli na
místě, připraveni kázat.

UŠLI MNOHAHODINOVÉ
VZDÁLENOSTI,
ABY VYSLECHLI
SLOVO
Když zveřejňujeme
fotografie
ohromujících zástupů
shromážděných lidí,
mnohým uniká jeden
důležitý detail. Až 95%
lidí, které na snímcích
vidíte, na evangelizaci
přichází pěšky.
Každé shromáždění v
Ado-Ekiti navštívilo
okolo 110 000 lidí, na
parkovišti jsme však
napočítali méně než
2 000 zaparkovaných
dopravních prostředků.
Neexistuje tu navíc
žádná veřejná doprava.

V tak zemědělské
oblasti, jakou je AdoEkiti, kde drtivá
většina lidí žije mimo
město, to znamená, že
lidé ušli celé hodiny,
někdy dokonce dny,
aby se na shromáždění
dostali. Jak ohromující
hlad po Bohu!

Ado-Ekiti:

Velikán víry
vpochodoval do Nebe

Celkem v Ado-Akiti:

173 680
rozhodnutí

PŘÍHODNÉ
ROZLOUČENÍ
S VELKÝM BOŽÍM
MUŽEM
Třetí den kampaně přišla
zpráva o tom, že evangelista
Reinhard Bonnke odešel k
Pánu. Pro celý tým, řada jehož
členů pracuje v CfaN již po
mnoho let, to byl nesmírně
emotivní a těžký den. Nikdo z
nás ale nepochyboval o tom,
že by si Reinhard přál něco
jiného, než abychom kampaň
s maximální vervou dokončili.
Přímo v den, kdy odešel domů,
vydaly desítky tisíc lidí život
Ježíši. Z celé kampaně v AdoEkiti to byl nejvyšší počet
spasených. Neexistuje lepší
způsob, jakým mohl být poctěn
velikán, jehož život a služba
cele patřily přinášení evangelia
africkému lidu.
Když se Daniel o zprávu
večer podělil se zástupem a
pustil k Reinhardově poctě na
velkoplošných obrazovkách
krátké video, propuklo veliké
vylití emocí. Davem se prohnala
hlasitá vlna modliteb a
chval, mnoho lidí se na místě
rozplakalo. Krásná a dojemná
vlna lásky a zármutku nebrala
konce. Připojili jsme se k
zástupu a společně oslavili
život evangelisty Reinharda
Bonnkeho, který byl cele vydaný
službě. Moje žena Evangeline
mi v ten den řekla: „Dnes do
Nebe vpochodoval velikán víry.“
Opět jsme byli svědky toho,
jak se nepřestává naplňovat
proroctví, které před lety od
Boha přijal...

Adventure

CALLING
40 Years at
e‘s side
k
n
n
o
B
d
r
a
h
in
Re
DAT E S 2 0 2 0
THURSDAY 19 MARCH
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FRIDAY 20 MARCH
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SATURDAY 21 MARCH

FREE!

D U E S S E L D O R F, 19 H 0 0

REGISTER

SUNDAY 22 MARCH

BELOW

BAD K R E U Z NAC H , 10 H 0 0

cfan.eu/calling
or 069 4 78 78 0

9. – 11. duben
Tuebingen, Německo
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Pomuzete nam?
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Poznamen,ejte
si do diare
>

Afrika
bude
spasena!

WITH PETER VANDENBERG

