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„…AMEN, AMEN,
PRAVÍM VÁM:
KDO VĚŘÍ VE MNE, I ON
BUDE ČINIT SKUTKY,
KTERÉ ČINÍM JÁ, A BUDE
ČINIT JEŠTĚ VĚTŠÍ SKUTKY
NEŽ TYTO, NEBOŤ JÁ JDU
K OTCI.“
JAN 14:12

Shinyanga

12. – 15. listopad

Když byla vyhlášena výzva ke spasení, lidé začali vyprazdňovat
tribuny a přicházeli dopředu k podiu. Po celé ploše stadionu zvedali ruce a hlas. Tisíce lidí žádaly Ježíše, aby byl jejich Pánem a
Spasitelem. Na tak krásný okamžik, kdy jsem uslyšel tisíce lidí
prosit Ježíše, aby přišel do jejich životů, v životě nezapomenu!

Bůh stvořitelských zázraků
Jedna žena přišla svědčit o tom, co pro ni Pánu udělal. Zatímco
se to snažila vysvětlit, plakala. Říkala, že neví, jak se to stalo, ale
že jí dorostla levá paže do stejné délky jako pravá. Potom přišel
její otec, který je pastorem, aby dosvědčil, že se stal skutečně zázrak. Řekl, že absoltně nechápe, jak se to mohlo stát. Odpověděl
jsem: ‚Pane, sloužíme Bohu zázraků a Pán právě pro vaši dceru
udělal stvořitelský zázrak!‘

DANIEL KOLENDA:

Tříletý chlapec poprvé v životě normálně chodí
Po skončení jednoho ze shromáždění jsem zamířil k autu, když
mě obklopili lidé a prosili o modlitbu. Začal jsem se za ně modlit
a jedna žena držela v ruce svého asi tříletého syna. Řekla mi,
že jedna jeho noha je kratší než druhá. Když jsem ho vzal do
náruče, jasně jsem to na něm poznal. Pravou nohu měl
výrazně kratší než levou. Začal jsem se tedy za chlapce modlit a během modliteb pravá noha dorostla do
stejné délky jako levá! Maminka dítě pustila na zem,
já jsem chlapce chytil za ruku, a on mohl bez
sebemenších problémů normálně chodit.
Úplně přestal kulhat. Maminka velice plakala – nemohla uvěřit tomu, že její syn teď má
obě nohy stejně dlouhé.
— Evangelista Gary Smith

„Shinyanga byla prvním z pěti měst,
v nichž jsem kázal. Bylo úžasné
vidět v akci evangelisty, kteří teprve
před několika měsíci absolvovali
Bootcamp. Například Jim a Kathy
Leamonovi pomáhali z organizací
kampaně v Shinyanze a zastávali při ní
velice důležitou roli.
Na organizaci kampaní ve všech
pěti městech se – s vynikajícími
výsledky – podíleli absolventi
Bootcampu.“

Tabora

12. – 15. listopad
„Přijď, Duchu svatý!“
Věděl jsem, že na kampaň přijde hodně lidí, ale vstoupit
na podium a spatřit před sebou ten obrovský zástup lidí,
hladových po Božím slově, je opravdu veliká síla a dokáže vám
to do očí vehnat slzy. Jen pohled na krásný lid Tanzánie a na
jejich zjevné očekávání po Božích věcech je jednoduše úžasný.
První večer jsem v tanzánském městě Tabora kázal jednoduché
poselství evangelia. Jakmile jsme se začali modlit modlitbu
spasení, začali se doslova po celé evangelizační ploše
projevovat démoni. Na několik vteřin jsem zaváhal a nebyl
si jistý, co dál dělat. Potom jsem ale jednoduše na mikrofon
požádal Ducha svatého, aby přišel. Začal jsem vyznávat nad
celou plochou Ježíšovu krev a napomínat každého démonského
ducha. Potom jsem tiše čekal, až Duch svatý dokončí svou práci.
Když se věci trochu uklidnily, pokračovali jsme s žádostí, aby
lidé vyplnili karty rozhodnutí. Prožili jsme vskutku svatý čas.
Místní pastoři nám řekli, že zde v celé historii Tabory dosud
NIKDY neproběhla podobná evangelizační událost! Poslední
večer jsme se za lidi také modlili, aby přijali křest v Duchu
svatém. Když společně prosili Ježíše, aby je pokřtil v Duchu
svatém, celou plochu kampaně náhle prostoupila Boží moc a
tisíce lidí se začaly modlit v jazycích a prorokovat.

Ježíš zbavuje muslimku nádoru
Po modlitbách za přijetí Ducha svatého se absolventi
Bootcampu David Clementi a Jim Witner modlili za nemocné
a začali přijímat svědectví. David a Jim jsou praví Boží muži,
kteří v Taboře byli již několik týdnů před zahájením kampaně.
Pilně zde pracovali na jejích přípravách, aby se ujistili, že vše
klapne a kampaň bude úspěšná. Po modlitbách za uzdravení
přišla dopředu svědčit jedna muslimka. Přišla na shromáždění
s velkým nádorem v oblasti břicha. Svědčila, že jí během
shromáždění zmizel a dodala: „Teď musím následovat Ježíše!”
— Evangelista Jared Horton

Kahama
12. – 15. listopad
Ten samý Ježíš!
Druhý večer jsem kázal o chromém muži, kterého spustili
do domu střechou. Když jsem dal výzvu ke spasení, tisíce
lidí reagovaly pozvednutím rukou. Potom jsem se modlil
za nemocné. Když jsem napomenul každou bolest a nemoc,
po celém zástupu se začaly dít zázraky. Více než tucet lidí
pozvedl k nebi hole a ve víře začali chodit bez nich.

Vyslechli jsme úžasná svědectví:
• Na podium přišla svědčit žena, která si nad hlavou nesla
berle. Říkala, že deset let nedokázala chodit bez nich, ale
Ježíš ji dnes uzdravil. Kapela začala hrát a ona do rytmu
hudby tančila s berlí vysoko zdviženou nad hlavou.
• Ženu, chromou po dobu téměř dvou let, přivezla na
shromáždění sousedka veřejnou dopravou. Přijala úplné
uzdravení.
• Jiná žena nemohla normálně chodit po dobu 18 let.
Poslední dva roky trpěla velikými bolestmi a při chůzi
používala hůl. Po modlitbách byla zcela uzdravena
a hůl už k chůzi nepotřebuje.
• Jedna paní měla v důsledku dny silné
bolesti v obou nohou. Byla na přísné dietě a
nemohla kvůli své nemoci spát. Během modliteb
za uzdravení pocítila, jak jí tělem projela Boží moc
a veškerá bolest ji opustila.
Bylo zjevné, že tématem mnoha zázraků ten večer
bylo „povstaň a choď.“ Kázal jsem o chromém
muži, kterého Ježíš uzdravil a Ježíš pak dokázal,
že je stále živý a uzdravil v Kahamě mnoho
dalších chromých! Je to i dnes ten samý
Ježíš!
— Evangelista Daniel King

Singida
19. – 22. listopad

Ježíš miluje muslimy!
V tomto městě žije mnoho muslimů. Ve skutečnosti je poměr
křesťanů a muslimů ve městě 50:50. Můj tlumočník mi řekl, že si
na dnešní večerní kampani všiml mnoha přítomných muslimů.
Když jsem po kázání sešel dolů z podia, přistoupily ke mně dvě
muslimky a chtěly, abych se modlil za jejich děti. Všiml jsem si,
že jedna z nich v ruce držela brožuru „Teď, když jsi byl spasen“.
Zeptal jsem se jí tedy, co se dnes večer stalo a ona dosvědčila,
že dala svůj život Ježíši! Totéž mi řekla i ta druhá muslimka!
Dokonce jsem uslyšel svědectví o muslimovi, který dal život
Kristu a okamžitě přijal i naplnění Duchem svatým. Když jsem
dnes dával výzvu ke spasení, opět na to tisíce lidí reagovaly a
odevzdávaly své životy Ježíši.
Poté, co jsem já kázal Slovo, nastoupil evangelista Joe Turnbull,
který je místním ředitelem kampaně a absolventem Bootcampu.
Ten následně vyučoval o víře, modlil se za nemocné a přijímal
svědectví. Potom jsme mimo jiné vyslechli svědectví o ženě,
která musela na kampaň přilézt po kolenou. Bylo pro ni
nesmírně náročné se jen na chvíli postavit na nohy. Bylo jí
velice špatně a zvracela. Její manžel byl na kampani včera
večer a vyprávěl jí o tom, co se tu děje. Ženě se v
noci zdál sen, v němž viděla Joea Turnbulla,
jak se za ní modlí, a poté byla ve snu úplně
uzdravena. Když se Joe dnes modlil, byla
skutečně uzdravena a zbavena všech
bolestí a nemoci a radostně pobíhala po
podiu tam a zpátky!
— Evangelista Paul Maurer

Stále jsem v údivu nad tím,
kolik lidí požádalo Ježíše,
aby vstoupil do jejich životů
a odvrátilo se od temnoty
do slavného světla! Viděli
jsme velmi mnoho muslimů
přijímat Ježíše. Byla krásné
pozorovat jejich usměvavé
tváře. Nezažili jsme jen tisíce
spasení, ale modlili jsme se
také za lidi, aby byli naplněni
Duchem svatým. Duch svatý
velice mocně jednal, lidé
plakali, třásli se a mluvili v
jazycích. Ani nedokážu slovy
vyjádřit, co všechno zde Pán
činil.
— Evangelist Gary Smith

DĚKUJEME VÁM ZA TO,
ŽE JSTE SOUČÁSTÍ DESETILETÍ
DVOJNÁSOBNÉ SKLIZNĚ
Tato vize se může naplnit jen
za pomoci vašich modliteb
a finančních darů.

Jsme za vás
Bohu vděční!

Arusha

19. – 22. listopad
Veliký hlad po Bohu
Jakmile jsem dnes vkročil na evangelizační plochu, okamžitě
jsem ucítil, že vzduch je nabitý očekáváním. Veliký zástup lidí čekal, až uslyší evangelium Ježíše Krista a zažije dotek jeho moci.
Kázal jsem na verš ‚Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa‘ a
tisíce lidí pak odpověděly na volání ke spasení.
Téměř okamžitě po modlitbě se začaly dít zázraky. Duch svatý se
procházel evangelizační plochou a dotýkal se vzácného lidu Tanzánie. Každý večer jsme vyslechli mocná svědectví o zázracích.
Zde je malý vzorek:
• Žena, která byla 14 let slepá na levé oko svědčila, že se jí
vrátil zrak! Když jsme její vidění otestovali, zjistili jsme, že byla
skutečně cele uzdravena.
• Jiná žena v slzách vyznala, že jí Pán uzdravil pravé ucho, které
bylo úplně hluché. Vyprávěla, že na ni během shromáždění
sestoupila moc Ducha svatého a otevřela jí její hluché ucho.
• Muž, který měl poslední tři toky zcela ochrnutou pravou část
těla, byl úplně uzdraven a tančil po podiu a uctíval Boha za
své uzdravení.
• Žena s astmatem, která musela několikrát denně používat
dýchací pumpu, byla uzdravena Boží mocí během prvního
večera. Dnes přišla svědčit o tom, že už tři dny nepoužila
pumpu.
• Po slově poznání o tom, že Bůh jedná v lůně jisté přítomné
ženy a že její dítě nezemře, ale bude žít, přišla dopředu žena.
Dosvědčila, že už má za sebou tři samovolné potraty a že je
teď čtyři měsíce opět těhotná. Po návštěvně nemocnice jí
lékaři sdělili, že nemohou najít tlukot srdce dítěte. Se slzami v
očích vyprávěla, že přišla na shromáždění s vírou, že
přijme zázrak! Sestoupila na ni Boží moc a poprvé
pocítila, jak se dítě v jejím lůně pohnulo!
— Evangelista Nathan Morris

Mnohem více svědectví z o Operace Dekapole
spolu s dalšími fotografiemi a videi najdete na

www.cfan.eu
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