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30 kampaňových
shromáždění během
5 dní!
Opět jsme dosáhli nového vrcholu. V rámci říjnové „Operace Dekapole“ jsme uspořádali
šest evangelizačních kampaní CfaN v šesti částech velkoměsta Dar es Salaam, z nichž
každá trvala pět večerů. To je třicet večerních kampaňových shromáždění - za
méně než týden!
V této přeplněné, rozlehlé metropoli může cesta na vzdálenost pouhých několika kilometrů trvat dvě hodiny i více.
Díky strategii Operace Dekapole, kterou nám Pán dal, byl
každý obyvatel města v dosahu některé z evangelizačních
kampaní. Kromě toho jsme
před kampaněmi provedli dva
týdny „invaze evangelia“, během nichž absolventi našeho
Bootcampu uskutečnili stovky
výjezdů do okolí. Celkem jsme
zde v Dar es Salaamu zdokumentovali 210 553 rozhodnutí
pro Krista!

Slovo „Dekapole“ znamená v
řečtině „deset měst“ („deka“
= deset, „poleis“ = města). V
Kristově době byla „Decapolis“ specifická (z většiny
pohanská) oblast, ve které
Ježíš vykonal některé ze
svých velkých zázraků. Toto
slovo jsme si přivlastnili,

protože dokonale vystihuje
vizi, kterou nám Pán dal, o exponenciálním nárůstu, z jedné
kampaně týdně na deset!
V loňském roce jsme se poprvé pokusili o realizaci této
strategie více souběžných
kampaní. Uprostřed našich
příprav zastavila svět pandemie. Navzdory tomu jsme
úspěšně uspořádali první
multi-kampaňovou událost v
pěti městech (tři kampaně v
jednom týdnu a další dvě v
druhém). V červnu letošního
roku jsme pak učinili druhý
pokus, kdy jsme úspěšně provedli pět kampaní v pěti městech během jednoho týdne.
Tentokrát jsme se rozšířili na
šest kampaní v jednom týdnu.
A na příště už plánujeme deset kampaní v deseti městech
během dvou týdnů. Dalším
krokem pak bude uspořádat
všech deset v jednom týdnu.
Poté budeme zjišťovat, jak
bude možné počty kampaní
ještě navýšit, a hodláme pořádat několik kampaní Dekapole
ročně.

PŘIPOJTE SE K NÁM VE SKLIZNI!
cfan.eu/dary

Brzy budeme pořádat 20,
30 a 40 kampaní (a více)
ročně! Je to proces, ale s
každým dalším pokusem
děláme obrovské skoky
vpřed - a to i uprostřed
velkých otřesů ve světě.
A nejde nám jen o kvantitu, ale i o kvalitu. Nově
obrácení lidé přicházejí do
místních církví, křesťané
jsou trénováni k evangelizaci a mezi sbory se vytváří nebývalá jednota. Zde je
jen několik z mnoha svědectví, které jsme vyslechli,
sdílené hostujícími evangelisty, kteří v jednotlivých
částech velkoměsta kázali.

210 553
zdokumentovaných
rozhodnutí pro Ježíše!

Na každé kampani, bez ohledu na
to, kdo kázal a kdo se modlil,
je Ježíš stejný! Nejsou to naše
úspěchy a my si nemůžeme připisovat žádné zásluhy. Veškerá sláva
patří tomu, jenž prohlásil: „Beze mě
nemůžete činit nic.“

Dar es Salaam —

Kimara
Evangelista Daniel Kolenda
kázal jeden večer z každé
kampaně, počínaje
Kimarou. Další čtyři
večery kázali v každé čtvrti
velkoměsta dva hostující
evangelisté (většinou
absolventi Bootcampu),
kteří se také modlili za
nemocné. V Kimaře - kde se
evangelizační kampaň ještě
nikdy nekonala - přinesli
dobrou zprávu evangelisté
Denis Arťuševskij a Evelina
Smane.

Když jsme zapalovali sudy
plné čarodějnických předmětů
a lámali všechny démonické
kletby, velice jsme se radovali
a oslavovali. Mnoho lidí bylo
vysvobozeno. Následující den
přinesli další lidé pytle plné čarodějnických amuletů, přestože
jim čarodějové řekli, že jakmile si amulety sundají, zemřou.
Lidé zažili slavné osvobození
a poté, co jsme zlomili kletby,
jsme se modlili za nemocné.
Na první svědectví večera v
životě nezapomeneme. Viděli
jsme k pódiu přicházet v doprovodu jednoho z z poradců
matku, která plakala a křičela: „Můj Bože, můj Bože.“ Ředitel kampaně, Brady,
rychle seběhl dolů,
aby zjistil, co se s
jejím chlapcem
děje. Když se
k ní přiblížil,
matka plakala
a říkala, že se
od svých pěti

let nemohl hýbat ani chodit.
Během modliteb se chlapec
za zvuků chval začal pohybovat. Když jsme vyšli na pódium, Denis Arťuševskij chlapce
požádal, aby se pokusil vstát
z vozíku. Dav ztichl a bylo slyšet jen hluk generátoru a lehký
závan větru. Chlapec se začal
pohybovat sem a tam, sjížděl
dolů a pokládal nohy na zem.
Rukama se podpíral, když se
zvedal, a dav začal řvát. Jeho
matka odsunula vozík a Denis
chlapce požádal, aby k němu
přišel. Začal dělat malé krůčky,
bez jakékoliv pomoci. Kapela a
dav začali uctívat a skandovat
Ježíšovo jméno, zatímco chlapec přecházel na druhou stranu
pódia a tančil.
– Denis Artyushevskiy

Dar es Salaam —

Gongo La Mboto
Evangelisté Lukas Repert a Daniel Garcia (oba absolventi
Bootcampu) popsali kampaň v Gongo La Mboto jako
„festival zázraků“.

Nejsvětějším okamžikem večera byla výzva. Jakmile byli lidé
pozváni přijmout skrze Ježíše
Krista spasení, lidé činili pokání po tisících. Bývalí muslimové po celé evangelizační
ploše vyplňovali karty rozhodnutí, aby mohli být následně
navázáni na místní církve. Byl
to jejich den spasení!
Pak jsme na modlitbách zlomili
ducha slabosti a nemocí. Ani
jsme nestihli vyzvat lidi, aby
přišli dopředu svědčit, a sami
se rozběhli k pódiu vyprávět,
co pro ně Ježíš udělal. Silné

svědectví přišlo od ženy, která
byla deset let hluchá na obě
uši. Na kampaň přišla s naslouchátky a vůbec neslyšela. Když
se pak Lukáš Repert modlil za
otevření hluchých uší, cítila,
že se v jejích uších něco děje.
Na pódiu vyzkoušel její sluch
bez naslouchadel a radoval
se spolu s ní z jejího úplného
uzdravení.

před zraky všech obdržela úplné uzdravení! Tančila a začala
chválit Ježíše. A jeden krásný
malý klučina svědčil, že byl 11
let slepý. Vrátil se mu zrak a
honil Daniela po celém pódiu,
zatímco zástup chválil Ježíše.
Jeho maminka byla absolutně nadšená, že její chlapeček
bude moci běhat, vidět a žít
jinak nez dosud až do konce
života.

Jiná paní nebyla posledních
šest let schopná chodit. Na
pódium přišla částečně uzdravená. Daniel Garcia se za ni
modlil a ona přímo na pódiu

– Lukas Repert

Dar es Salaam —

Jangwani
Evangelisté Jim a Kathy Leamonovi a evangelista Jacob Ebersole byli umístěni v okrsku
Jangwani, kde se k nim během třetího dne Operace Dekapole připojil evangelista Daniel
Kolenda, aby ten večer kázal.
Druhý večer kampaně začal
někdo přes celou plochu kráčet k pódiu a nesl v rukou své
berle. Zástup vykřikl úžasem
a údivem. Rozlehl se zvuk
svobody! Muž přišel na pódium a svědčil o tom, že před
deseti lety měl autonehodu,
po níž utrpěl poranění míchy. Nemohl
chodit ani
stát bez

pomoci a chůze byla obtížná i
s berlemi. Během modlitby na
sobě pocítil Boží moc a pak se
mu do nohou vlila síla. Vstal
ze židle a začal chodit bez pomoci a bez berlí.

před Bohem. Teď už jsou vykoupení a spasení přijali prostřednictvím služby Krista pro
všechny národy přímo uprostřed svého sousedství. Jak
silný prorocký obraz.
– Jim and Kathy Leamon

Pozemek, který jsme pro kampaň vybrali, býval pro místní
obyvatele skládkou odpadků.
Když jsme stáli na ploše, která
kdysi bývala smetištěm, naplnila naše srdce radost. Tito
krásní tanzánští lidé, jejichž
život byl plný odpadků tohoto
světa, byli obnoveni a očištěni

Dar es Salaam —

Kigamboni
Aby mohl Daniel Kolenda kázat
na všech šesti událostech v pěti
dnech, musel čtvrtý den kázat
na dvou - což bylo pro CfaN
další prvenství. První z nich
bylo Kigamboni, kde sloužili
evangelisté Joe Turnbull a Randy
Roberts. Evangelista Roberts se
podělil o následující příběh.

Těsně předtím, než jsem druhý večer začal kázat, jsem měl
krátký rozhovor s Kai-Uwe
Bonnkem a zeptal jsem se ho,
jak dokázal tolik let zůstat věrný službě, kterou před desítkami let jeho otec založil. Jeho
odpověď mě překvapila. Řekl,
že před několika lety začala
CfaN natáčet videa se svědectvími o tom, co Bůh během
těchto masových shromáždění

koná. Při natáčení těchto svědectví si hluboce uvědomil,
jak moc jsou životy jednotlivců
proměňovány Bohem, zatímco
jim jeho otec a evangelista Daniel Kolenda kážou jednoduché
a přímočaré evangelium. Nyní
už nevidí obrovský dav, ale každého jednotlivce. Věřím, že
tak to vidí i náš Otec v nebi.
Tato myšlenka zůstávala v popředí mé mysli během mého
rozhovoru s jednou vzácnou

starší ženou. Léta trpěla revmatoidní artritidou a nebyla
schopna vykonávat ani ty nejjednodušší úkony ani pořádně
chodit. Společně jsme plakali,
když jsme děkovali našemu
mocnému Králi Ježíši za to,
co udělal. Už žádné šourání
se do obchodu, žádná sklíčenost z toho, že nedokáže uvařit jednoduché jídlo pro svou
rodinu, a žádné nenaplněné
touhy vyzvednout vnoučata.
Další člověk z tisíců, kterého
změnilo kázání čistého evangelia. To vše proto, že vy jste
nás poslali, my jsme kázali
evangelium, a ona mu uvěřila
a „vzývala jméno Páně“.
– Randy Roberts

Dar es Salaam —

Mbagala
Mbagala byl druhou kampaní, na které evangelista Daniel
Kolenda ten večer kázal. Na místě byli po celou dobu
akce evangelisté Rob Enge a Roselyne Ayeola. Rob Enge
je výkonným asistentem Daniela Kolendy a zároveň je i
evangelistou. Bylo to poprvé, co kázal na kampani CfaN.

Před příjezdem do města Mbagala jsem od ředitele naší
kampaně dostával aktuální
informace o mnoha problémech, kterým v regionu čelí.
Kvůli jinému převažujícímu
náboženství v tomto regionu
se církvím nikdy v minulosti
nepodařilo uspořádat setkání
takového rozsahu. Povolení nebyla nikdy udělena. Přístup na
místo setkání byl v minulosti
vždy zamítnut. Tým CfaN a Dekapole se však přes zdánlivě
zavřené dveře tlačil dál. Místní
vláda nakonec žádost schválila
a přidělila nám plochu, kde se

měla naše kampaň konat. Na
zasvěcení plochy, na němž se
před zahájením kampaně scházejí biskupové, pastoři a místní
partnerské církve, aby se za ni
modlili, se přišla podívat místní
čarodějnice. Boží moc silně působila a žena padla na kolena.
Jeden z pastorů se za ni modlil
a ona přijala Ježíše Krista za
svého Pána a Spasitele! Okamžitě odevzdala všechny čarodějnické předměty, které si s
sebou na plochu přinesla. Ještě
než z pódia zaznělo jediné slovo, začaly se psát dějiny.
Čtvrtý večer, poté, co evangelista Kolenda kázal křišťálově čisté poselství evangelia,
v jehož důsledku tisíce lidí

odevzdaly své životy Ježíši,
mě požádal, abych se modlil za
lidi, aby přijali křest v Duchu
svatém. Jako výkonný asistent
evangelisty Kolendy jsem měl
po sedm let možnost sledovat,
jak uvádí zástupy lidí do Ježíšovy přítomnosti a je svědkem
toho, jak přijímají zaslíbení svého Otce. Teď tuto výsadu dopřál zažít mě. Protože jsem byl
mnohokrát svědkem toho, jak
to evangelista Kolenda dělal,
řekl jsem lidem, aby upřeli oči
na Ježíše a otevřeli svá srdce,
aby tento bezplatný dar přijali.
Po celé ploše pak začaly tisíce
lidí přijímat Ducha svatého s
důkazem mluvení v nových jazycích. I přítomné děti a mladí
lidé byli naplněni Duchem svatým. Tento obrázek se mi vryl
do srdce a bude mi neustále
připomínat, že neexistuje žádný „Duch svatý Junior“!
– Rob Enge

Dar es Salaam —

Kawe
Evangelisté Levi Lutz a
Macoby Donaldson kázali
v Kawe, každý po dva
večery. Pro Macobyho
Donaldsona to byla vůbec
první zkušenost s kázáním na
kampani.

MISIJNÍ ÚČTY
www.cfan.eu/dary

Během přípravy jsem měl dvě
uklidňující myšlenky, jednu
praktickou a druhou duchovní. První pravda - byl jsem vyškolen pro praktickou službu
v kampani na evangelizačním
táboře CfaN. Na Bootcampu mě
pro tento konkrétní účel trénovali ti nejlepší z nejlepších.
Druhá pravda - vím, že Bůh je
svrchovaný. On je Bůh, ať už
jsem nebo nejsem ten nejvýmluvnější, nejmocnější nebo
nejpomazanější kazatel. Pokud
budu věrně kázat s vírou v Ježíše, a ne s vírou v sebe, zjeví
svou moc, zachrání duše a potvrdí své Slovo.
První večer jsem se šel modlit za nemocné poté, co Levi
Lutz skončil kázání, a dal jsem
do toho všechno. Udělal jsem
přesně to, co jsem se naučil v
Bootcampu, a k mému naprostému překvapení to fungovalo!
Mnoho stovek lidí bylo uzdraveno. Jednu ženu přinesli na pódium na nosítkách. Její dcera
říkala, že nemůže chodit, protože má poškozené nohy. Když
jsem se díval, jak ji přinášejí
na pódium, přiznám se, že na
mě dolehly pocity obav. Potom
mě ale opanovala pevná víra a
přesvědčení, že Bůh je dobrý
a Boží slovo pravdivé. Modlili
jsme se za ni přímo tam - před
desítkami tisíc lidí. Poté, co
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jsme se pomodlili, jí pomohli
vstát a ona šla. Usmívala se,
když nás vzala za ruce, udělala
první kroky po několika letech
- a z pódia odešla po vlastních
nohou! Následně svědčil muž,
který prodělal mrtvici a nemohl
hýbat levou polovinou těla. Vyprávěl, jak chodil od lékaře k
lékaři a hledal léčbu, podstoupil mnoho operací, ale nic mu
nepomohlo. Když jsem však
po naší modlitbě požádal dav,
aby si vyzkoušel své tělo, řekl,
že najednou začal cítit levou
stranu. Pak se mu do levé ruky
vrátil život a začal dělat kroky
bez hole na levé straně. Od
mrtvice, kterou před třemi lety
prodělal, to přitom nedokázal.
Byl opravdu nadšený a veřejně
děkoval Ježíši, že uzdravil jeho
tělo, když to lékaři nedokázali.
– Macoby Donaldson
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