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Podsumowanie

Wstęp
Od 2014 roku Feliks i jego przyjaciele organizują co roku Noc Uwielbienia przy współpracy
ewangelicznych kościołów w regionie. To wydarzenie, które rozpoczęło się w 2014 roku,
w kościele w rodzinnej wiosce Feliksa ILBOUDO, rozwija się stopniowo, ponieważ jest ono
doceniane przez pastorów i wiernych kościołów w naszym regionie. Przy wsparciu
finansowym siostry w Chrystusie L., Centrum Misji i Ewangelizacji oraz ich przyjaciół Noc
Uwielbienia (w tym roku Dzień Uwielbienia z powodu sytuacji związanej
z bezpieczeństwem) odbyła się w niedzielę 11 kwietnia 2021 r. w kościele w Boukou,
w gminie Boussé. Niniejsze sprawozdanie przedstawia podsumowanie Dnia Uwielbienia
zgodnie z przedstawionym wyżej planem.
I.

Przygotowanie Dnia Uwielbienia

Przygotowania do Dnia Uwielbienia odbywały się na dwóch poziomach: najpierw na
poziomie grupy Feliksa, gdzie odbyły się dwa spotkania przygotowawcze w domu Feliksa
w Ouahigouya. Podczas tych spotkań modliliśmy się, aby całość przebiegła dobrze, z Bożym
pokojem, a także wyznaczyliśmy sobie role, tak, aby każdy był odpowiedzialny za jakieś
działanie. Odbyło się również spotkanie przygotowawcze z pastorem kościoła i jego
diakonami, aby ocenić wszystkie potrzeby i przyjąć dobrą strategię mobilizacji ludności
i chórów, by całe wydarzenie zakończyło się sukcesem. Faza przygotowawcza jest według
nas bardzo ważnym krokiem, ponieważ warunkuje powodzenie całego wydarzenia.
Drugi poziom przygotowania to kościół goszczący wydarzenie, lokalny kościół w Boukou.
Aby odnieść sukces w organizacji, na ich szczeblu powołano komitet organizacyjny,
składający się głównie z diakonów z kościoła. Była komisja odpowiedzialna za posiłek,
komisja powitalna, komisja odpowiedzialna za występy chórów oraz komisja ds.
bezpieczeństwa. Komisje sprawnie działały w miłości braterskiej.

Część ekipy Feliksa w drodze na Dzień Uwielbienia

II.

Przywitanie po przyjeździe do kościoła w Boukou

Przybycie do kościoła w Boukou zostało naznaczone powitaniem godnym braterstwa
i głębokiej przyjaźni przez pastora kościoła w towarzystwie jego diakonów, jak i dwóch
innych pastorów z sąsiednich kościołów oraz wiernych kościoła. Po powitaniu, które
nastąpiło przy kawie i wodzie, zespół został zaproszony do kościoła, by rozpocząć Dzień
Uwielbienia. Wszyscy cieszyli się z naszej obecności w ten długo oczekiwany i dobrze
przygotowany przez lokalny kościół dzień.
III.

Rozpoczęcie Dnia Uwielbienia

Rozpoczęciu przewodniczył pastor kościoła w Boukou, Daniel ILBOUDO. Powitał
wszystkich gości, Feliksa, jego rodzinę i przyjaciół, wszystkie chóry i zespoły muzyczne,
które przybyły, by wystąpić. Pochwalił inicjatywę Dnia Uwielbienia, która odbywa się co
roku i pozwala na dobrą społeczność między chrześcijanami i niechrześcijanami oraz
pomiędzy sąsiednimi kościołami. Pastor serdecznie dziękował ofiarodawcom środków
finansowych na realizację tego wydarzenia. Zakończył swoje przemówienie, prosząc Boga o
pobłogosławienie tego wydarzenia i zachęcając Feliksa i jego przyjaciół, by co roku
kontynuowali tę piękną działalność, która umożliwia wzmocnienie więzi między kościołami,
a także pozwala kościołom, które nie mają środków finansowych, otrzymać materiały (Biblie,
śpiewniki).

Feliks przemawia podczas rozpoczęcia Dnia Uwielbienia

Uczestnicy Dnia Uwielbienia
IV.

Program

Dzień Uwielbienia 2021 był bardzo bogaty w wydarzenia: było mnóstwo czasu na hymny,
uwielbienie, pieśni uwielbienia. Przed występami zgromadzone osoby skorzystały ze Słowa
Bożego głoszonego przez pastora KABORE Gedeon. Jego przesłanie opierało się na Liście do
Efezjan 6,10-18, oraz na fragmencie z Księgi Jozuego 1,1-8. Pastor wezwał wszystkich
chrześcijan, aby byli zaangażowani, zdeterminowani do pracy dla dzieła Bożego; zachęcił by
wszelkie trudności, z którymi się borykamy, pokonywać z odwagą i zawsze iść naprzód, od
zwycięstwa do zwycięstwa w mocy Jezusa Chrystusa. Mówił, że Dzień Uwielbienia jest
wzorem ewangelizacji, do którego należy zachęcać i że wszyscy pastorzy i wierni powinni go
wspierać i brać w nim udział. Po wystąpieniu pastora głos zabrał Feliks, inicjator Dnia
Uwielbienia, który wygłosił przemówienie. Przypomniał, że Dzień Uwielbienia ma na celu
uczenie ludzi młodych jakie znaczenie ma ewangelizacja i uwielbienie, by pozyskiwać do
zbawienia tych, którzy jeszcze nie znają Pana, ale także dla dalszego budowania i umacniania
wiary chrześcijan. Zakończył prosząc wszystkich uczestników, aby zawsze modlili się do
Boga, aby błogosławił tę działalność i błogosławił L., jej przyjaciół i całe Centrum Misji
i Ewangelizacji, które wspiera to wydarzenie swoimi środkami finansowymi, umożliwiając
organizację co roku Nocy Uwielbienia/ Dnia Uwielbienia.

Występ chóru nastolatków

Występ chóru żeńskiego

Prezentacja tradycyjnej grupy muzycznej

Wręczenie Biblii Pastorom

Przekazanie śpiewników

Przekazanie krzeseł

Wyprawka szkolna dla potrzebujących dzieci
V.

Zakończenie Dnia Uwielbienia

Na zakończenie pastor pogratulował zespołowi Feliksa jego wysiłków na rzecz realizacji Dnia
Uwielbienia 2021. Cieszył się, że w tym roku jego kościół został wybrany, by gościć to
wydarzenie. Podziękował też osobiście wszystkim kościołom, które wzięły w nim udział. Po
przemówieniu pastora, przyszła kolej na Feliksa, by w imieniu Grupy Przyjaciół Jezusa,
podziękować pastorowi i całemu kościołowi w Boukou oraz innym kościołom za pomyślną
organizację Dnia Uwielbienia. Pogratulował wszystkim chórom i pastorom, którzy wybrali
się w podróż, by wziąć udział w wydarzeniu. Całość zakończono modlitwą. Wyznaczono
również termin Dnia Uwielbienia w 2022 roku.

Wspólny posiłek

Pastor z Boukou z żywnością dla potrzebujących
VI.

Osiągnięcia

- Duże zaangażowanie uczestników (grupy Feliksa, pastorów, chórów)
- Wsparcie ze strony uczestników
- Mobilizacja duszpasterzy w regionie
- Dobre przygotowanie posiłku, dobra koordynacja pomiędzy komisjami
- Dobre przygotowanie wydarzenia (sekretariat, reklama wydarzenia, komunikacja)
- Dobre zaangażowanie pastorów w organizację
- Dobre zaangażowanie przyjaciół Feliksa w organizację
- Dobre kazanie nawołujące do zmiany
VII.

Napotkane trudności

Największą trudnością napotkaną w tym roku była awaria samochodu Feliksa w drodze na
Dzień Uwielbienia. Dzięki Bogu, awaria wydarzyła się w miasteczku i przyjaciel Feliksa
pożyczył mu swój samochód, Toyotę 4x4, by grupa mogła kontynuować podróż; on sam
zabrał pojazd Feliksa do mechanika w celu naprawy. W drodze powrotnej okazało się, dzięki
Bogu, że przyjacielowi udało się naprawić samochód Feliksa i grupa mogła nim wrócić do
domu.
Poza awarią samochodu nie napotkaliśmy żadnych innych trudności i dziękujemy Bogu za
jego ochronę.

VIII. Sugestie
- Uzyskać pewne, coroczne wsparcie finansowe od CME, by lepiej organizować Noc/Dzień
Uwielbienia.
- zaproszenie L. i przyjaciół z CME do udziału w Nocy Uwielbienia 2022.
IX.

Perspektywy

- Utrzymanie działania, poprzez coroczną organizację Nocy/Dnia Uwielbienia
- Negocjacje z CME corocznego wsparcia finansowego na efektywną organizację wydarzenia,
które jest doceniane przez wszystkie kościoły
- Zaproszenie L. i osób z CME do odwiedzin w Burkina Faso
- Zdobycie kompletnych materiałów ewangelizacyjnych
- Negocjowanie przyjazdu Feliksa do Polski w celu omówienia z CME i innymi partnerami
tego wydarzenia oraz możliwość trwałego partnerstwa pomiędzy grupą Feliksa a CME w celu
kontynuacji działań i rozwinięcia innych działań: zajęć edukacyjnych i prozdrowotnych
w szkołach w Burkina Faso.
X.

Dodatkowe wsparcie

Kościół w Ouahigouya otrzymał poprzez misję Samaritan’s Purse prezenty dla dzieci.
Otrzymaliśmy od nich 100 prezentów, które mogliśmy ofiarować dzieciom z kościoła, a także
niechrześcijańskim dzieciom ze wsi, które były zaproszone przez ich chrześcijańskich
kolegów. Te prezenty zachęciły ludzi do udziału w wydarzeniu.

Szkółka niedzielna dla dzieci (Temat: Jak mogę być zbawiony?)

Dzieci, które otrzymały prezenty

XI.

Podziękowania

Dzięki Bogu, Dzień Uwielbienia w 2021 roku okazał się niezwykłym sukcesem. Sukces ten
był możliwy dzięki wkładowi, zaangażowaniu i determinacji wielu osób, za których jesteśmy
wdzięczni.
Są to :
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pastor kościoła w Boukou
CME i ich darczyńcy
Zaproszone kościoły
Zaproszone chóry
Komitet i komisje odpowiedzialne za organizację
Przyjaciele Feliksa

XII.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rozliczenie finansowe
Opis

Ilość
3
1
2
1
1
4
5
2
6

Cena jednostkowa
20000
15000
30000
25000
25000
3500
5000
12500
10000

Ryż
Olej
Mięso (dwie owce)
Słodkie napoje
Przyprawy
Kawa, herbata
Przybory szkolne
Żywność (proso)
Krzesła
Biblie i śpiewniki
Transport
1
50000
Organizacja
1
50000
WSPARCIE FINANSOWE CME

Ogółem, CFA
60000
15000
60000
25000
25000
14000
25000
25000
60000
50000
50000
50000
459000

Ogółem, €
91
23
91
38
38
21
38
38
91
76
76
76
697

Zakończenie
Jesteśmy bardzo zadowoleni z powodzenia Dnia Uwielbienia w 2021 r. Każdego roku Dzień
Uwielbienia budzi prawdziwy entuzjazm pastorów i chrześcijan w naszym regionie. Modlimy
się, aby Bóg w swojej nieskończonej miłości nadal błogosławił wszystkim, którzy wspierają
tę działalność. Szczególnie dziękujemy CME za ogromne wsparcie finansowe, które
umożliwiło nam zorganizowanie tego wydarzenia. Modlimy się, aby Pan ich jeszcze bardziej
błogosławił i pogłębiał naszą przyjaźń. Wszystkim, którzy działają wraz z Feliksem, niech
Pan was obficie błogosławi.
Ouahigouya, 12 kwiecień 2021
Felix ILBOUDO
Inspektor Szkolnictwa Podstawowego
Koordynator Nocy/Dnia Uwielbienia

