NA PIERWSZEJ LINII

DANIEL AYEMBILLA
Uśpiona dobrobytem Europa odgradza się murem obojętności
i sceptycyzmu od Boga, dzięki któremu ten dobrobyt osiągnęła.
Czy tęsknisz do czasów kiedy pierwsi chrześcijanie
szli odważnie w świat niosąc dobrą nowinę?
Ten czas się nie skończył. W różnych częściach świata
to poselstwo nadal jest głoszone z pasją i odwagą.
Daniel Ayembilla jest założycielem ponad 30 zborów
ubogiej islamskiej prowincji Ghany.
W dniach 17-19 czerwca będzie głównym mówcą spotkania
organizowanego przez społeczność chrześcijańską w Janikowie.

Zapraszamy każdego, kto pragnie być NA PIERWSZEJ LINII

W

iemy, że w XX wieku chrześcijaństwo najszybciej rozwijało
się w Afryce. O ile na początku
wieku zaledwie 10% mieszkańców tego kon-

tynentu było chrześcijanami (i to uwzględniając znaczną liczbę białych kolonizatorów), dzisiaj blisko połowa Afrykanów jest
chrześcijanami. Dzieje się tak pomimo tego,
iż północna część kontynentu jest zdominowana przez islam. Podczas gdy Europa i
Ameryka doświadczają pogłębiającego się
dystansu ludzi względem Boga. Jednakże
Azja mimo szybkiego postępu w nawracaniu wciąż jest opanowana przez inne religie
czy też po prostu przez niewierzących. Afryka stała się więc liderem chrześcijańskiego
świata. Wysoki odsetek chrześcijan nie jest
jedynym tego wyznacznikiem. Tym, co wyróżnia wierzących Afrykanów od Europejczyków jest ZAUFANIE do Boga, jakiego trudno
doszukać się w krajach bogatej północy.
Nam Europejczykom łatwiej jest polegać na zdobyczach cywilizacyjnych, opiece
socjalnej czy zasobności portfela. Afrykanie
często oprócz Jezusa nie mają NIC, dlatego

On jest dla nich WSZYSTKIM. W sytuacji gdy
daleko jest do szpitala Bóg nie jest ostatnią
szansą po wypróbowaniu innych, ale On jest
JEDYNĄ SZANSĄ. Również walka duchowa,
wpływy demoniczne i doświadczanie zjawisk nadnaturalnych są tam spotykane na
skalę nie występującą nigdzie indziej. Jest to
przecież kolebka voodoo, zwanego tam dżudżu, czyli po prostu czarownictwa. Podczas
krótkoterminowych misji w Ghanie spotykaliśmy ludzi, którzy zostali uwolnieni z
władzy demonów, a także usłyszeliśmy wiele świadectw. Jedną z takich osób jest brat
Abraham, który przed swoim nawróceniem
przez wiele lat był we władzy demonów.

W ubiegłym roku dzięki Bożej łasce mieliśmy możliwość gościć Daniela Ayembillę, pastora kościoła Assemblies of God w Ghanie.
Dzięki jego służbie w tradycyjnie islamskiej,
najbiedniejszej prowincji Ghany powstało
ponad trzydzieści zborów. Pomimo wielkich
prześladowań islamskich, w tym też zamachów na jego życie oraz dojmującej biedy w
prowincji, Daniel wytrwał na swoim posterunku. Zbory, którym przewodzi wzrastają i
są nastawione na pracę misyjną oraz powoływanie wciąż nowych uczniów Chrystusa.
Entuzjazm z jakim nasi bracia służą Jezusowi stał się dla nas inspiracją do ponownego zaproszenia Daniela do Polski z tą myślą,
że i u nas widoczny tam zapał jest potrzebny.
Pragniemy zarażać się entuzjazmem. Chcemy też czerpać z doświadczenia człowieka,
który prowadzi prawdziwą bitwę z mocami

ciemności. Chcemy uczyć się jak wychodzić
poza mury oblężonych twierdz, którymi
stały się nasze zbory. W sercu też wiemy, że
zadowolenie z powodu względnego bezpieczeństwa jakie nam nasze zbory zapewniają jest wręcz niegodne uczniów Chrystusa.

On powiedział: „Idąc na cały świat, głoście
ewangelię wszystkiemu stworzeniu.” Prawda jest taka, że chrześcijańskie wspólnoty w
Europie są wysepkami w morzu laicyzmu i
niewiary. Jeżeli pozostaniemy zamknięci w
swoich zborach, fale prędzej czy później nas
zaleją. Boży plan z pewnością nie jest taki!
Bóg powołał kościół nie po to, żeby marniał
tylko by wzrastał i zdobywał nowych członków. Biblia w wielu miejscach porównuje
chrześcijan do żołnierzy, którzy walczą z całych sił w dobrej sprawie, mając nadzieję na
wieniec zwycięstwa. Chcemy być takimi żołnierzami, oczywiście naszą bronią są Boże
Słowo i miłość, którą nas obdarza, abyśmy
się nią dzielili. Nie chodzi tu o „zaklinanie”
rzeczywistości, ale o wiarę w realną moc na-

szego Boga, który postawił przed nami zadanie i z całą pewnością daje też środki do
jego wykonania.
O tym: jak wychodzić z okrążenia, jak
porzucić mentalność oblężonej twierdzy, jak
być na pierwszej linii frontu niesienia ewangelii, będzie mówił nasz brat Daniel podczas
konferencji która odbędzie się w dniach 1819 czerwca w Janikowie. Już dziś pragniemy
gorąco zaprosić wszystkich tych, którym na
sercu leży misyjny charakter naszych zborów. Daniel nie jest teologiem, chociaż jego
znajomość biblii może zawstydzić niejednego z nas. Jego chrześcijaństwo jest praktyczne, wykute w ogniu walki, wypróbowane w
czasie prześladowań, doświadczone w sprzeciwianiu się mocom ciemności. Świadectwo
jego życia jest bogate w wydarzenia, które
dla nas są niespotykane, a jednak są częścią afrykańskiej codzienności. Jest to wiele
przypadków uzdrowień zarówno ciała jak i
duszy, cudownych ocaleń a nawet wskrzeszenia. Daniel nie przyjmuje chwały z powodu swojej służby, całą zasługę oddaje Bogu.
Również naszym najgłębszym pragnieniem
jest to, aby imię Pana było wychwalane z powodu jego służby w Polsce. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy w tej intencji. My modlimy się o to od lata ubiegłego roku.

DO ZOBACZENIA 17-19 CZERWCA W JANIKOWIE!

Piątek 17 czerwiec
A spotkania w grupach wieczorem - spotkanie z młodzieżą

Sobota 18 czerwiec
A sesja wykładowa od godziny 8.00 do wieczora
wieczorem - koncert na terenie miasta
oraz usługa ewangelizacyjna Daniela

Niedziela 19 czerwiec
A nabożeństwo w kościele w Janikowie, dalsze spotkania,
w tym modlitewne, wieczorem - ewangelizacja w Inowrocławiu
Poniedziałek i wtorek spotkania wyjazdowe - prosimy
zgłaszać swoje zainteresowanie spotkaniem z Danielem!
Na miejscu dostępne jest zakwaterowanie oraz wyżywienie po bardzo
przystępnych cenach, dokładne informacje na ten temat będziemy podawać
bliżej terminu spotkania. Możliwe jest też całkowicie bezpłatne rozbicie namiotu, oraz oczywiście wyżywienie we własnym zakresie.
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