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Skrz bouři
pro Ježíše
Evangelizační kampaň CfaN
Warri, Nigérie

Epická cesta se
svatým cílem
Neobyčejná bouře
Když evangelista Daniel Kolenda a další členové týmu CfaN nasedali na letadel k cestě do Warri,
neměli nejmenší tušení, jakým výzvám budou muset cestou čelit. Při odletu jejich letadel z USA,
Brazílie a Evropy do Lagosu vše vypadalo naprosto normálně. Odtud měli návazným spojem doletět
do 420 kilometrů vzdáleného Warri.
Ačkoliv se pak zvedl Harmattan – sezónní prašný vítr ze Sahary – nikterak je to neznepokojilo.
S roky zkušeností práce v tomto regionu si již všichni přivykli na tuto podivnou žlutou mlhu, která
vše dokáže padnout na celé rozlehlé oblasti a vše zahalit do svého hávu. Toto však nebyl obyčejný
Harmattan. Když se letadla chystala k přistání na lagosské letiště, pilot náhle oznámil: „Nemáme
dostatečnou viditelnost k přistání letadla. Všechny lety byly přesměrovány.“

Uvězněni všude možně, ale odhodláni to nevzdat
Tak blízko, přesto tak daleko! Letadla s členy našeho týmu byla jedno po druhém přesměrována do jiných zemí. Daniel Kolenda skončil v
senegalském Dakaru. Peter Vandenberg, Eddie James se svým uctívacím týmem a několik dalších zase v ghanské Akkře. Někteří jiní byly
odesláni do tureckého Istanbulu. Všem bylo opakovaně slibováno, že se
brzy vydají zpět na cestu, jejich naděje ale byly vždy pohřbeny. Uplynulo
mnoho hodin. Náš tým v Akkře zůstal uvězněn bez vody a jídla v odbavovací hale, kde se pokoušeli alespoň trochu vyspat na podlaze. Aerolinky jim nakonec oznámily, že se jejich letadlo vrací zpět do Ameriky.
Vzlétlo bez nich.
Harmattan nad Lagosem – příliš
nebezpečný, aby se dalo přistát.

WARRI, NIGÉRIE
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Snaha o trochu odpočinku na
letišti v Akkře

Radostné přivítání našeho
vyčerpaného týmu ve Warri

Slovy Daniela Kolendy:

„Náš tým se nevzdával a odmítal odjet domů. Tlačili jsme se vpřed, let
za letem, spali na podlahách letišť, stáli ve frontách na lety, jen abychom
se pak dozvěděli, že byly zrušeny. Když všechno selhalo, rozhodli jsme
se nakonec využít služeb malých místních přepravců a za příšerných
podmínek riskovat vlastní bezpečnost, jen abychom se dostali na místo
kampaně. Doufali jsme, že nějakým zázrakem dorazíme na místo včas
před začátkem prvního večerního shromáždění.“

Ukázalo se, jak zásadní roli mohou hrát
velkoplošné obrazovky

Eddie James

Nikdo z nich nakonec nestihl první shromáždění ve Warri.
Kampaň jsme ale nezrušili! Prvního večera na ni navzdory
těmto okolnostem dorazilo neskutečných 70 000 lidí! Daniel
prostřednictvím video přenosu shromážděnému zástupu slíbil,
že tým brzy dorazí na místo. Potom Daniel zástupu kázal
prostřednictvím velkoplošných obrazovek kompletní poselství
a tlumočník ho překládal. Když jsme na tyto obrazovky před
časem vybírali peníze, ani nás nenapadlo, že jednou budou
hrát tak klíčovou roli.
Když v pátek ráno Harmattan pořád bránil v cestě odletům, rozhodl se tým nakonec vyrazit s konvojem vozidel za doprovodu
policejní eskorty. Byla to velice nebezpečná cesta. Vyčerpaní
členové našeho týmu se během osmihodinové cesty snažili
alespoň chvilkami pospávat v dobách, kdy vozy právě nevjely
do výmolů, jimiž kolona musela projíždět. Do Warri jsme dorazili
půl hodiny před začátkem druhého shromáždění kampaně.

„Když jsem slabý, On je silný.“
Daniel: „Protože mnozí z nás nestihli shromáždění, které proběhlo
včera večer, zajímalo mě, jestli se zástup vrátí. Asi si dokážete
představit mé překvapení, když jsme po příjezdu na evangelizační ploše nalezli zástup více než 120 000 lidí! Eddie James a
jeho tým nastoupili na pódium bez předchozí zvukové zkoušky a
bez nácviku všechny sthli do proudu nádherného uctívání. Byli
velice unavení, přesto však vedli uctívání s obrovským zápalem.
Mocným a pomazaným způsobem nás uvedli do Boží přítomnosti.
Musím se přiznat, že jsem si v důsledku totální únavy po celý večer připadal jako omámený. Bez ohledu na mou fyzickou slabost
dnes večer ale Bůh mocně jednal. Mnoho tisíc lidí odpovědělo
na evangelium, hluché
uši se otevřely, jednomu
muži zmizela kulka, kterou měl předtím v hrudi,
jiný muž byl uzdraven
z kýly a stalo se mnoho
dalších zázraků.“

„

MŮJ RESPEKT A OBDIV K TÝMU CFAN VZROSTL NA ÚPLNĚ NOVOU ÚROVEŇ.
VIDĚL JSEM Z PRVNÍ RUKY MÍRU JEJICH ODHODLÁNÍ, VYDANOSTI A
VYTRVALOSTI, KTEROU LZE TĚŽKO POPSAT, POKUD JI NAZAŽIJETE NA VLASTNÍ
OČI. VŠICHNI JSME MĚLI TISÍC DOBRÝCH DŮVODŮ SE OTOČIT A VRÁTIT
DOMŮ. VŠICHNI DO POSLEDNÍHO SE ALE BEZ ZAVÁHÁNÍ TLAČILI DOPŘEDU.“
evangelista Daniel Kolenda

Od svých
šesti let se kvůli
ošklivé zlomenině paže
nedokázala dotknout ramen.
Nyní se jí vrátila úplná
hybnost.

Tato žena měla šedý
zákal v obou očích.
Po svém uzdravení
všem předváděla, že
teď vidí zcela jasně.

Na pět let se v jeho
hrudi zabydlela kulka. Po
modlitbě zmizela.

Tento malý chlapec neslyšel
na levé ucho. Daniel testuje
jeho sluch poté, co byl během
modliteb uzdraven.

Zázraky – staré
i nové!
Následujícího večera se stalo
něco speciálního. Dopředu
přišla žena jménem Ochuku
Ocheku, která byla uzdravena na kampani CfaN ve Warri
v roce 1989, tedy před celými
31 lety. Peter Vandenberg byl
tehdy očitým svědkem tohoto
zázraku:
„Jednoho večera přišla na
shromáždění kampaně čtrnáctiletá dívka, která se doslechla, že tam jsou lidé uzdravováni v odpovědi na modlitbu.
Měla velikou potřebu. Před
několika lety se totiž stala
obětí autonehody, zlomila si
během ní mnoho kostí a kvůli
nedostatečné lékařské péči jí
zlomené kosti srostly v prazvláštních úhlech. Způsobovalo jí to obrovské obtíže a její
tělo zůstávalo trvale ohnuto
na levou stranu.
Na shromáždění se Reinhard
Bonnke modlil po výzvě ke
spasení za nemocné. Dívka
přišla dopředu, aby svědčila,
že během modliteb jí kosti
hlasitě zapraskaly a ona se
náhle dokázala vzpřímit a s
lehkostí chodit. Předvedla to
radostnému zástupu z pódia.
Další den se vrátila do školy,
kde nastalo obrovské pozdvižení, když její třída viděla, co
pro ni Bůh udělal. Netrvalo
dlouho a zpráva se rozšířila
po celé škole, takže všechny třídy ve škole zastavily
výuku a seběhly se podívat
na zázrak, který v jejím těle
proběhl.“

MISIJNÍ ÚČTY
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1989
Ochuku Ocheku vydává svědectví
v roce 1989 – a letos znovu!

Daniel se rozhodl shromáždění zahájit sdílením tohoto
svědectví. Zamýšlel jednoduše
povzbudit lidi tím, co Bůh už
udělal, potom kázat a závěrem
se (jako obvykle) modlit za
nemocné. Jakmile ale Ochuku
sdílela své svědectví, lidem
velice vzrostla víra. Cítil, že je
přítomná Pánova přítomnost
k uzdravování. Začal se tedy
rovnou modlit za uzdravení a
po celé ploše se děly zázraky
ještě před kázáním evangelia!

Všechny
spolupracující
církve PLNÉ nově
obrácených
Na posledním, nedělním
shromáždění kampaně se dalo
krájet nadšení desítek tisíc lidí,
kteří přicházeli na shromáždění
dříve, než mělo začít. Všichni
se radovali z toho, co na kampani Bůh po celý týden dělal.
Po příjezdu Daniela Kolendy a
Petera Vandenberga se okolo
nich shromáždili biskupové a
pastoři, aby jim s rozzářenýma
očima svědčili o tom, že jejich
církve přetékají nově obrácenými křesťany z kampaně.
Ředitel kampaně zdůraznil,
že se to nestalo jen některým,
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2020
ale všem z mnoha místních
církví, které se do spolupráce
na kampani zapojily.
Závěrečné shromáždění začalo
za zpěvu 200 000 přítomných
lidí, kteří společně oslavovali
Pána za jeho dobrotu. Radostná oslava vyvrcholila, když ze
dvou velkých ocelových sudů
s čarodějnickými předměty,
obklopené nově obrácenými,
vyšlehl oheň. Pocit svobody a
osvobození byl hmatatelně cítit ve vzduchu, zatímco mnozí
tančili vítězný tanec okolo
hořících sudů, pálících jejich
okultní minulost.
Když jsme unavení, ale šťastní odjížděli z evangelizační
plochy, pomysleli jsme znovu
na všechny ty nepředstavitelné potíže, které náš tým
cestou do Warri potkaly kvůli
počasí a naněkolikrát odložených a přesměrovaných letů.
Nyní se jeví jako nedůležité
ve světle vlny spasení, uzdravení a osvobození, které Bůh
po celý týden vyléval.

Děkujeme vám,

kdo jste nás podpořili modlitbami i finančně. Máte podíl
na odměně žence a nebeské
radosti!
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