Moderní Lazar
po třech dnech
vzkříšen z mrtvých

Daniel a Nneka Ekechukwu
Dne 30. listopadu 2001 ráno vezl Daniel
Ekechukwu – pastor evangelikálního sboru Power
Chapel (Kaple moci) ve městě Ontisha – společně s
přítelem Kingsley Irukou kozu jako vánoční dárek
svému
otci, který
bydlí v
jedné
vesnici
nedaleko
města
Owerri.

Jeli dvacet let starým Mercedesem 230 E. Cestou
zpátky, když sjížděli z prudkého kopce dolů,
selhaly autu brzdy. Prudce narazili do kamenného
sloupu. Daniel nebyl připoutaný. Narazil
hrudníkem do volantu a hlavou do čelního skla.
Jeho přítel Kingsley Iruka byl v šoku, ale nebyl
vážně zraněn.
Rychle jej převezli do nejbližší nemocnice na
jednotku intenzívní péče (ovšem v nigerijských
poměrech to není jako intenzivní péče u nás). Tam
označili lékaři jeho stav za vážný. Zavolali jeho
manželku Nneku. Zastihla Daniele ještě naživu. Na
jejich žádost byl převezen do státní nemocnice
v Owerri. Během převozu podlehl zraněním.
Lékař v Owerri konstatoval
smrt a vystavil úmrtní list.
Řekl, ať zemřelého převezou
do
márnice.
Danielova
manželka Nneka se s tím
nemínila smířit, neustále jí
hlavou probíhal verš z Bible z
listu Židům, 11. kapitoly –
„Ženám se jejich mrtví vraceli
nazpátek.“ Zcela ji pohltilo přesvědčení, které
zdánlivě nemělo žádný rozumový důvod. Tento

verš je zde pro ni. Uvidí Daniele opět živého a
v pořádku.
Trvala na tom, že je třeba něco udělat. Převezli jej
ještě k doktoru Jossy Anuebunisovi na kliniku Sv.
Eunice. Když doktor viděl Nnečinu rozhodnost,
opět Daniele prohlédl. Mohl však jen potvrdit, že
pacient je mrtev. Bylo 11:30 večer.
Lékař pak napsal úmrtní zprávu a zeptal se zda-li
chtějí Daniele uložit do márnice na klinice.
Odmítli. Místo toho opět převezli tělo do vesnice
nedaleko Owerri, kde žil Danielův otec, a odtamtud
do nedaleké márnice ve všeobecné nemocnici v
Ikeduru. Místní zřízenec pohřebního ústavu, pan
Barlington R. Manu, také provedl běžnou kontrolu.
To již bylo po půlnoci, jedna hodina v sobotu ráno.
V márnici nebyly chladničky, a tak aplikoval
obvyklou chemickou injekci a připravil tělo na ráno
k balzamování. S dalším kolegou je uložil na desku
mezi dvě další mrtvoly. Pak všichni odešli domů.
Danielova manželka byla stále přesvědčena, že její
muž znovu ožije, a tak chtěla, aby bylo jeho tělo
převezeno do sboru v Onitshe, kde měl mluvit na
ustavujícím shromáždění Grace of God Ministries
(Služba Boží milosti) Reinhard Bonnke.
Následujícího dne, v neděli 2. prosince, jeli pro tělo
do márnice. Ale zřízenec měl z jejich úmyslů
obavy. Aby zamaskoval, že tělo odvážejí tak, jak
je, na hodinu a půl dlouhou cestu do Onitshy,
oblékl tělo pod záminkou pohřbu,
umístil je do rakve a zavřel víko.
Vzali tedy Daniele i s rakví a vyrazili.
Když dorazili do sboru v Onitshe, ochranka ze
státní služby a pomocníci, kteří je uviděli vstupovat
s rakví, jim přikázali, aby se otočili a ihned odešli.
Nneka však byla rozhodnutá. Prosila je a trvala na
tom, aby je pustili i s rakví dovnitř do budovy.
Když viděli její úpěnlivé prosby, otevřeli rakev.
Uviděli sinalé tělo a dovolili jim vstoupit.
Tělo přenesli do suterénu, nikoliv do hlavního sálu,
kde probíhalo shromáždění. Biskupův syn Paul a
další z pastorů Bathcomery Nkwando se na něj
přišli podívat a viděli, že končetiny jsou již tuhé.
Připojili se k nim další dva místní pastoři,
Lawrence Onyeka a Luke Ibekwe, kteří tělo hlídali.
Reinhard Bonnke o tom ještě nevěděl, kázal a
modlil se v hlavním sále. Po chvíli si pastoři všimli,
jak sebou tělo v břišní části cuká. Pak se muž
nadechl a podle jejich informací začal nepravidelně
přerývaně dýchat. Pastoři tím byli povzbuzeni a
začali se intenzivně modlit. Sundali mu ponožky a
košili a začali jej od hlavy k patám masírovat.
Daniel byl „ztuhlý na kost“. Když se tato zpráva
dostala do hlavního sálu, propukla hysterická

vřava. A pak, jak říká pastor Lawrence, v 5:15 v
neděli odpoledne, téměř dva dny po smrti, otevřel
Daniel oči, posadil se a opřel se o něho.
Daniel pak
poprvé
promluvil a
požádal o vodu.
Dali mu několik
doušků a pak
teplý čaj. Aby
měl kolem sebe
dost volného
prostoru,
posadili jej na
židli na
pódium, kde
mohly stovky lidí sledovat, jak se pomalu
vzpamatovává. Ještě nepřišel zcela k sobě a chvíli
nikoho nepoznával. Dařilo se mu však stále lépe a
během několika hodin nabyl plného vědomí a začal
chápat souvislosti.

Reinhard
Bonke
mezinárodní
evangelista
Více než 30 let pořádá velké evangelizační
akce v Africe, kde káže o vzkříšeném Ježíši
Kristu, jeho odpuštění hříchů a věčném
životě.

Mrtvý muž nejenže vstal z rakve, ale došlo i k
uzdravení vážných zranění, která byla příčinou jeho
úmrtí, bez nejmenších stop.
Dva dny Daniel nedýchal a nebilo mu srdce. Vše se
odehrálo v horkém podnebí a nemohlo jít o stav
bezvědomí v chladícím boxu. Injekce obsahovala
chemickou látku, která měla zbrzdit rozklad těla.
Jeho tělo vozili hodiny sem a tam a leželo hodiny v
úzké rakvi, kde nebyl žádný přísun vzduchu. Měl
mít vážně poškozený mozek, ale nyní je naživu a
nemá žádné příznaky nemoci.
Nejde o nepodložené prohlášení, že někdo vstal z
mrtvých někde doma. Jde o veřejnou událost,
viditelné vzkříšení z mrtvých. Je-li třeba někoho
zmínit, pak je to Nneka. Její nezdolná víra
zabránila tomu, aby byl Daniel pohřben, a dostala
jej až tam, kde byla přesvědčena, že jej Bůh může
znovu přivést k životu. Považovala Reinharda
Bonnkeho za Božího muže a věřila, že v atmosféře
víry – tam, kde Bonnke sloužil, může dojít k
takovému zázraku. Evangelista sám mrtvého
Daniele neviděl. Na celou událost měla vliv
Nnečina víra a tato víra byla odměněna. Kým? Kdo
její víru odměnil? Kdo jiný, ne-li Bůh?
(Zdroj: Christ for all Nations)

Bonnkeho služba CfAN
vydala 45 minut dlouhý
video dokument se
svědectvím D. Ekechukwy.
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Tato shromáždění navštěvuje více než 1,5
miliónů lidí. Je přítomná velká Boží moc.
Ve jménu Ježíše Krista jsou mnozí
uzdraveni z jakýchkoliv nemocí.
( VT )

