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Misijní zPRavoDaj

Abidjan, Pobřeží slonoviny

NAdšeNí 
z Ježíše



Drazí misijní přátelé,
v tomto vydání našeho zpravodaje Vám zasíláme zprávy o prvním 
Velkém evangelizačním tažení roku 2013. Jaký podivuhodný a in-
spirativní začátek nového roku! Tato evangelizační kampaň vysoce 
předčila všechna naše očekávání a jsme z jejího průběhu hluboce 

zasaženi ještě teď, když píšeme tyto řádky. S celým 
naším týmem nadšeně vzpomínáme na to, co Ježíš 
v Abidjanu učinil během jediného týdne! Nikdy v 
životě jsme nezažili nic takového, co by se jen tro-
chu podobalo tomu, co se dělo během posledního 
večera tohoto evangelizačního tažení! Celkem naše 
čtyři večerní evangelizace navštívil téměř milión 
lidí. To, co se během tohoto týdne v Abidjanu dělo, 
se podobalo příběhům ze Skutků apoštolských.

Od roku 2000 pořádal CfaN již více než 90 evan-
gelizačních tažení, na nichž se přes 62 miliónů lidí 
rozhodlo následovat Krista a toto své rozhodnutí 
stvrdit vyplněním karty rozhodnutí. Jaká úžasná 
sklizeň duší! Je to pro nás potvrzením toho, že 
jsme v uplynulých letech byli ve správný čas na 

správných - Bohem připravených - místech.

Již mnoho let jsme zváni do mnoha dalších afrických zemí i do ná-
rodů z jiných koutů světa. Vedoucí místních církví z řady míst nás 
zvou a prosí nás, abychom jim pomohli roztáhnout v jejich zemích 
sítě a přivést co nejvíc lidí ke Kristu. Chtějí být součástí slavného 
vylití Božího Ducha v Africe, které proměňuje tvář „tmavého konti-
nentu“ i dalších míst světa.

Evangelizační kampaní v Abidjanu rok 2013 teprve začíná. Letos 
budeme kázat evangelium i v dalších afrických metropolích: 

Abidjan, Pobřeží slonoviny (Počet obyvatel: více než 4,3 miliónů)
Nairobi, Keňa (Počet obyvatel: téměř 3,5 miliónů) 
Dar Es Salaam, Tanzánie (Počet obyvatel: téměř 3,5 miliónů) 

Accra, Ghana (Počet obyvatel: téměř 2,3 miliónů) 
Yaoundé, Kamerun (Počet obyvatel: více než 2,3 miliónů)

Váš v Ježíši,

Daniel Kolenda, evangelista

Každému z Vás, Kdo se za nás 
modlí nebo nás finančně 

podporuje, chceme ze 
srdce moc poděkovat! 

jste součástí našeho týmu 
a celosVětoVé rodiny cfan. 

jsme spolupracoVníKy na 
sKlizni. velice si vás vážíme 

a děkujeme za vás Bohu.Vít
ejt
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počet obyvatel abidjanu vyrostl za 
posledních šedesát let ze 65 tisíc 

v roce 1950 na současných 4,3 miliónů. 
V  městské aglomeraci této africké 

metropole žije téměř 6,8 miliónů lidí, 
což je více než v německém porýní - 

nejlidnatějším regionu německa.



i když se o padesát 
let později stalo 
novým hlavním 
městem země město 
yamoussoukro, 
zůstala v abidjanu 
řada vládních budov 
a ambasád, národní 
knihovna i národní 
muzeum. 
V roce 2001 bylo 
toto velkoměsto 
rozčleněno na 
10 distriktů, které 
společně tvoří 
samostatný kraj, 
který má svého 
guvernéra. ve

 m
ěs

tě
 A

bid
jan

 v 
Po

bř
ež

í s
lon

ov
in

y

město bylo založeno 
teprve roku 1886 a od 
30. let dvacátého století 
se neustále rozrůstalo - 
zejména díky přístavu, 
který zde byl vybudován. 
V roce 1933 bylo město 
vyhlášeno hlavním 
městem francouzské 
kolonie „pobřeží 
slonoviny“. ...
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Během prvního večera začala tato 
paní nadšeně skákat, aby dala 
průchod pocitům radosti a štěstí, 

které ji zaplavily. Před evangelizací 
skákat nemohla, protože ji sužovaly 

velké bolesti způsobené rakovinou 
prsu. Přišla vydat svědectví o tom, 

že jí Ježíš uzdravil.

Ve čtvrtek večer přišla vydat svědectví tato žena. 
Posledních 21 let nebyla schopná chodit vzpří-
meně a dokázala se pohybovat jen shrbená. Navíc 

ohluchla na jedno ucho po bombardování, které 
zažila před dvěma lety během občanské války. 

Pán jí uzdravil od hlavy k patě!

Tato paní trpěla 
bolestivým výtokem. 
Po modlitbách všechny 

její bolesti ustoupily.

Tento muž byl čtyři roky 
upoután na invalidní vozík, 

protože byl chromý. Po mod-
litbách během prvního večera 
byl uzdraven a vstal z vozíku.

Tato mladá žena během svého 
těhotenství náhle oslepla. Proto 
nikdy v životě neviděla své vlastní 

dítě. Kvůli své slepotě nosila tmavé 
brýle. Druhý večer kampaně se 

jí však v průběhu modliteb za 
uzdravení nemocných vrátil zrak.

OsvobozeníZamble Lou Tahana měla mnoho let nemocné oči. 
Poslední dva roky viděla všechno rozmazaně. Nejprve přestala 
rozpoznávat tváře lidí a krátce na to přestala vnímat barvy 
a ztratila schopnost číst. Proto o ní začalo střídavě pečovat 
jejích pět dětí. Bez jejich pomoci by se v poslední době vůbec 
neobešla. Jednu dobu byl její stav natolik vážný, že vůbec 
neopouštěla dům. Na jednom z večerních shromáždění se jí 
náhle v průběhu kázání vrátil zrak a začala znovu vidět jasně 
a kontrastně. Zamble z toho měla takovou radost, že to hned 
řekla všem, kteří stáli poblíž.



tato žena byla chromá 
a němá. nyní jásá radostí
a po tVářích jí proudem
tečou slzy. její příběh byl taK
dojemný, že sVé slzy musel
potlačoVat i daniel, Který 
s ní dělal na pódiu rozhoVor. 
sVědectVí zaKončila tím, že 
řeKla, že byla VychoVána jaKo 
muslimKa. na otázKu, Kdo ji 
uzdraVil, odpoVěděla: 
„ježíš nazaretsKý!“

Radost

Zázraky

Manžel Delphine Yahmwen byl 
alkoholik a navíc jí byl nevěrný. 
Jeho pití a nevěra připravily jejich 
domácnost o peníze a Delphine 
o zdraví. Nedokázala se vypořádat 
s hněvem a stresem, které se 
v ní hromadily, a trpěla častými 
migrénami a vředy. V důsledku toho 
začala mít problémy s přijímáním 
potravy, hodně zhubla a zeslábla. 
Její muž nakonec zemřel. Tím ale 
její hněv a stres neodešly a přibyl 
naopak zármutek a pocity viny, díky 
kterým se psychicky složila. Když 
nedokázala sama zaopatřit své dvě 
malé děti, musela se nastěhovat 
ke svému staršímu bratrovi, aby 
jí pomohl. Přišla na evangelizaci 
s nadějí, že prožije Boží dotyk. Na 
shromáždění jí Bůh dal sílu odpustit 
svému zesnulému manželovi 
a zbavit se hněvu a hořkosti, které 
jí svazovaly. Delphine vyprávěla, 
že když to udělala, byla dokonale 
uzdravena od svých migrén a vředů. 
Znovu začala bez potíží spát a jíst. 
Cítila, že od ní odešlo obrovské závaží 
a děkovala Ježíši za zázrak, který pro 
ní udělal.

tým cfan byl v abidjanu 
svědkem uzdravení řady 
chromých, ochrnutých i těch, kteří 
byli schopni chodit jen s velkou 
obtíží a bolestmi. zde je jen 
několik z mnoha svědectví. Radost



První večer se na evangeli-
zační plochu nahrnulo 

více než 85 000 lidí. Přijali poselství evangelia s vidi-
telnou radostí a hlasitým jásotem. Slepí začali opět 
vidět, chromí chodit a lidem mizely rakoviny z těla. To 
nejúžasnější ale bylo, že tisíce lidí reagovaly na výzvu 
ke spasení a přijaly Ježíše Krista za svého osobního 
Spasitele. Bylo cítit ve vzduchu, že se v průběhu tohoto 
týdne Ježíš chystá v Abidjanu dělat něco speciálního! 

V průběhu druhého večera, kdy se shromáždilo 
145 000 lidí, se k Danielovi naklonil hlavní biskup 

místního společenství církví a řekl mu: „Toto jsou nej-
větší shromáždění, jaká jsme tu kdy měli.“ Místní pas-
toři, vedoucí a biskupové již v ten den mluvili o této 
kampani jako o historické události a duchovním mil-
níku pro celý národ.

Během svědectví o zázračných uzdraveních začal zá-
stup skandovat: „Je-žíš, Je-žíš, Je-žíš!“ Lidé volali tak 
hlasitě, že jsme svědectví lidí téměř neslyšeli. Z celé 
evangelizační plochy se postupně ozývaly další a další 
výbuchy radosti, kdykoliv byl někdo uzdraven. Lidé 
přicházeli na shromáždění s mimořádnou vírou, která 

předčila naše zkušenosti z jiných míst, na kterých jsme 
v minulých letech jako CfaN sloužili!
Během třetího večera Bůh jednal skutečně mimořád-
ným způsobem. Byl uzdraven nevídaný počet chro-
mých lidí - bylo jich tolik, že naše pódium nedokázalo 
pojmout všechny berly a invalidní vozíky, které lidé při-
nášeli na svědectví o uzdravení.
Shromáždění se zúčastnil i bývalý premiér země spolu 
s dalšími vládními činitely. Tento politik dnes za-
stává funkci „ministra smíření“ (jeho úkolem je nasto-
lit v zemi mír po ukončení občanské války). Děkoval 
nám za to, že jsme přijeli do Abidjanu. Vtom Pán  

Danielovi připomněl text z 2. Korintským 5:18-21:   
„A to všechno je z Boha, který nás smířil sám 
se sebou skrze Krista a dal nám službu smí-
ření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smiřoval 
svět se sebou a nepočítal lidem jejich provi-
nění, a uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy 
Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás 
vyzýval. Na místě Kristově prosíme: Smiřte se 
s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás 
učinil hříchem, abychom se my v něm stali 
Boží spravedlností.“ Jaké slavné poslání!
Místní média informovala veřejnost o každém večer-
ním shromáždění. Pro modlitbu si přicházeli i přední 
vládní činitelé.

To nejlepší ale mělo teprve přijít... To, co se stalo během 
závěrečného večera této kampaně, se dá jen těžko po-
psat slovy a dosud jsme to nikdy nezažili... Dříve než 
Daniel vůbec začal kázat - v průběhu nudných ozná-
mení - vyletěly doslova po celé evangelizační ploše do 
vzduchu invalidní vozíky, berly a chodítka. S každým 
dalším uzdravením se lidé radovali více a více - křik zá-
stupu byl zcela ohlušující!

Slepí, hluší, němí, chromí a nemocní všemi druhy ne-
mocí a chorob byli spontánně a náhle uzdravováni 
- aniž by byla vyřčena jediná modlitba a kázáno evan-
gelium. Vzpomněli jsme si na jeden výrok evangelisty 
Bonnkeho: „Duch Svatý občas nečeká na to, než my ka-
zatelé dokončíme svá nudná kázání, protože se nemůže 
dočkat na úžasné věci, které chce činit!“
Tato úžasná a vskutku historická evangelizační kam-
paň dospěla ke svému dramatickému závěru a celý náš 
tým je v údivu nad tím, co všechno Ježíš učinil v prů-
běhu jediného týdne!

„Duch Svatý občas nečeká na to, 

než my kazatelé dokončíme svá nudná 

kázání, protože se nemůže dočkat na 

úžasné věci, které chce činit!“

Reinhard Bonnke
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18 letý Elvis LeGrand Goue byl během 
minulého politického režimu unesen re-
bely a přinucen k nesmírně tvrdé manu-
ální práci na farmě. Odtud se vrátil se zá-
važným poškozením zad doprovázeným 
nepřetržitými bolestmi. Potom někde 
uviděl plakát CfaN s pozváním na evan-
gelizační kampaň.

Se svým bratrancem přišel na shromáždění během druhého 
večera evangelizačního tažení. Když uslyšel poselství o spa-
sení v Ježíši Kristu, rozhodl se, že nejprve zjistí, zda ho Ježíš 
dokáže uzdravit. Během modliteb za nemocné pocítil, že se  
v jeho těle něco děje. Když se opatrně zkusil pohnout, zjistil,  
že jsou jeho bolesti pryč! Dnes se již znovu věnuje sportu.

Tato mladá žena 
byla tři roky němá. 

Po modlitbách 
během třetího 

večera kampaně 
začala opět mluvit.

Tato žena dva roky nedokázala 
chodit. Její přátelé jí přinesli na 

matraci a položili jí na evangelizační 
plochu. Jeden z uvaděčů, který kolem 
ní procházel, se jí zeptal, jestli slyšela, 
co právě řekl kazatel, že se totiž může 

postavit na nohy. Zkusila to a skutečně 
se postavila a od té doby nemá žádné 

problémy a je zcela uzdravena.

Tento muž trpěl dva roky silnou 
bolestí páteře a nedokázal chodit 

jinak než sehnutý. Již během prv-
ního večera cítil, jako by jeho zády 
prostupovalo nějaké zvláštní teplo. 

Od té doby nemá žádné bolesti 
a může vzpřímeně stát i chodit.
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Tento muž měl před čtyřiceti lety 
nehodu a od té doby nedokázal 
normálně chodit. Od roku 2005 
používal k chůzi hůl. Po modlitbách 
chodí bez problémů a bez hole.



Chromí 
chodí

Věděli jste, 

že?

… náklady jednoho Velkého evangelizační-
ho tažení CfaN v Africe činí v průměru 
800 000 Euro?

… evangelista Reinhard Bonnke jednou 
kázal 1,6 miliónům lidí na jediném 
shromáždění? 

… evangelista Daniel Kolenda vedl ke Kristu 
10 miliónů lidí po celém světě?

… od roku 2000 přijalo Ježíše za svého 
Pána více než 62 miliónů lidí, kteří své 
rozhodnutí potvrdili vyplněním karty 
rozhodnutí? 

… bylo vytištěno více než 200 miliónů 
kopií knih Reinharda Bonnkeho ve  
138 jazycích? 

Stadion EvEnt 
24.-25. květen
Freiburg, německo
slouží Daniel Kolenda
(registrace na www.cgfr.de)

vElké EvangElizační tažEní  

6. – 9. červen
nairobi, kEňa

24. – 28. červenec
dar es Salaam, tanzániE

přehled událostí najdete na 

 www.cfan.eu

události roku 
2013

Tato žena chodila 20 let 
s pomocí berel kvůli svým 
silným bolestem v oblasti 
kříže. Pán se jí dotknul 
a opět chodí normálně.

Od narození svého posledního - celkem pátého - dítěte před 21 
lety trpěla Saouie Kouname Delphine nesnesitelnou bolestí 
v obou svých nohách. Byla schopná chodit vždy jen několik 
minut v kuse a potom musela dlouho odpočívat, než mohla opět 
udělat pár kroků. Lékaři jí doporučili operaci, při níž by odstranili 
část kosti, která - jak se domnívali - tlačila na nerv. Po operaci 
se ale všechno ještě zhoršilo a Saouie od té doby neustále cítila 
palčivou bolest v nohou a měla pocit, jako by jí nohy hořely. Velké 
evangelizační tažení CfaN bylo její poslední nadějí.
Její syn a dcera ji přivedli na kampaň, kde se tato 67 letá žena 
modlila: „Pane, pomoz mi stejně jako jsi pomohl slepému 
Bartimeovi a ženě s krvotokem.“ Když se pomodlila, zjistila, že 
může vstát a chodit, a že je osvobozena od svých bolestí. Ihned šla 
dopředu, aby svědčila o tom, co pro ní Pán udělal.

Tento muž měl v srpnu 2012 
nehodu. Nějakou dobu po 
nehodě nemohl vůbec chodit, 
nakonec se naučil pohybovat 
pomocí berel. Po modlitbách 
chodí normálně a je zcela zdráv.

 Na evangelizaci ho přinesl jeho soused. 

 Byl úplně chromý. Po modlitbách ve 

 čtvrtek večer začal normálně chodit. 
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duchovní impulsproVas!
V písmu čteme, že ďábel je jako řvoucí lev. to mi 
připomíná řvoucího lva, který se připlížil k samsonovi a 
chtěl ho sežrat. samson se s mladým predátorem potkal 
cestou do timny (soudců 14:5-6). lev netušil, že je samson 
pomazaným izraelským soudcem. bylo to pro něj velké 
překvapení - poslední v jeho krátkém životě! Když se stane, 
že člověk ve volné přírodě potká řvoucího lva, obvykle se 
vyděsí, otočí se a dá se na útěk. lev ho potom jednoduše 
dohoní a zmocní se ho. Když ale na lva narazil samson, 
stalo se něco, co lev vůbec neočekával: na samsona totiž 
„mocně sestoupil duch hospodinův.“

když na někoho sestoupí pánův duch, začnou se dít 
nové věci. takový člověk se vzepře ďáblu, který od něj 
musí utéct. jste nesmělí? V moci ducha budete smělí! jsme 
ovečkami uprostřed vlků, ale ovečky nyní vyrážejí do útoku! 
byla nám dána autorita šlapat po hadech a štírech a kráčet po 
rozbouřených mořských vlnách. to, co můžeme zažívat v duchu, 
se nedá pochopit rozumem a intelektem. jestliže jsme v něm a 
žijeme s ním, máme právo vyhánět démony a přinášet osvobo-
zení tělu, duši i duchu.

samson se měl stát kořistí. nedal se však na útěk. Když lvi 
pronásledují své oběti, roste tím jejich chuť na svačinu. ten-
to muž se ale lvovi postavil čelem. dravá šelma narazila na 
dravého člověka. Když ho samson popadl do rukou, snažil se lev 
se zavrčením ještě vyklouznout a utéct. to už ale bylo pozdě! z 
jeho zdechliny se po chvíli stal včelí úl. samson svýma holýma 
rukama lva „roztrhl, jako by roztrhl kůzle.“

církev nebyla ustanovena proto, aby se jen bránila před satano-
vými útoky a hájila své pozice. jsme povoláni k tomu zaútočit na 
brány pekel! nejlepší obranou je útok. namísto toho, abychom 
jen pasivně čekali, než na nás ďábel zase příště zaútočí a teprve 
potom se mu začali vzpírat, můžeme aktivně vstoupit na jeho 
teritorium! ježíš Kristus je pán! 

CíRkeV NebylA ustANoVeNA k toMu, 
Aby se bRáNilA Před ďábloVýMi útoky

Reinhard  Bonnke

misijní účty

raiffaisen banka praha, 
Česká republika
č.ú. 106 101 47 50 / 5500

tatra banka, slovensko
č.ú. 262 417 9845 / 1100
(prostřednictvím účtu f-nadace)

postsparkasse Wien, austria
account no: 7.400.641
sWift bic: opsKatWW
iban: at776000000007400641

Kreissparkasse boeblingen, Germany
bsc 603 501 30
sWift bic: bbKrde6b

eur € account no: 1 037 900
iban:  de46 6035 0130 0001 0379 00

usd $ account no: 220 2600 39
iban:  de08 6035 0130 0220 2600 39

GBp £ account no: 220 2603 45
iban:  de88 6035 0130 0220 2603 45
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