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MISIJNÍ ZPRAVODAJ

Akkra, Ghana
Poslal své
Slovo a
uzdravil je
Boží Slovo mění
lidské životy

„Jsem ovocem
evangelizační kampaně“
Rozhovor s pastorem Dunstanem

Drazí misijní přátelé,

John Darku, ředitel CfaN pro Západní
Afriku, pochází z Ghany.

v tomto vydaní časopisu Impact Vám přinášíme zprávy z Velkého evangelizačního tažení v Akkře, rozlehlém hlavním městě západoafrické
Ghany. Země získala nezávislost na Velké Británii již v roce 1957 – jako
první z britských kolonií. Ghana je kvůli své dlouhodobé stabilitě a vynikající ekonomické kondici považována za jeden ze vzorů pro ostatní
africké národy. V koloniálních dobách byla tato země známa jako
„Zlaté pobřeží“. Zlato je dosud hlavním exportním artiklem země.
V přístavním městě Akkra žijí téměř 2,3 milióny obyvatel. Je ekonomickým i společenským srdcem Ghany. Tým CfaN zde byl naposledy
v prosinci roku 1988 – tedy téměř přesně před 25 lety. To je skutečně
velmi dlouhá doba vzhledem k tomu, že průměrný věk lidí žijících v
tomto národě je pouhých 21,4 let. Uvědomili jsme si, že zde nyní žije
úplně nová generace lidí, kteří potřebují slyšet živé poselství evangelia dosvědčované projevy a mocí Ducha Svatého (1. Korintským 2:45). Na následujících stranách Vám přinášíme úžasné zprávy o všem, co
tu Pán během naší evangelizační kampaně učinil.
Hned po skončení Velkého evangelizačního tažení v Akkře se náš
technický tým vydal na dlouhou cestu do Yaoundé, které leží více
než 2 000 kilometrů daleko. Celou naši velkou aparaturu jsme museli
rychle převézt z Ghany přes Togo, Benin a Nigérii do centrálního
Kamerunu.
Váš v Ježíši,

Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke
evangelisté
PS: Moc Vám děkujeme za
ﬁnanční dar a za každou

Naše tažení probíhalo poblíž „Brány
černé hvězdy“ (Black Star Gate),
symbolu ghanské nezávislosti.

každý Váš
Vaši modlitbu.

Daniel Kolenda a Peter van den
Berg ve státním paláci na setkání s
prezidentem Ghany, Johnem Dramani Mahamou. Prožili spolu úžasný čas společenství a modliteb.

Vítejte ve městě
Akkra v Ghaně

Ghana má přibližně stejnou rozlohu jako Velká Británie, s níž je také historicky úzce spjata
již od koloniální éry. Oficiálním jazykem země je angličtina, ale mluví se zde celkem téměř 80
různými jazyky a nářečími.

Téměř dvě třetiny
z 30 miliónů
obyvatel Ghany tvoří
mladí lidé do 25 let.
Má se za to, že křesťané tvoří třetinu obyvatel země. Druhá třetina lidí
vyznává islám a tu poslední tvoří lidé hlásící se k tradičním přírodním
náboženstvím.

„Jsem ovocem
evangelizační kampaně“
Rozhovor s pastorem Dunstanem Danielem Kanembou
CfaN: Dunstane, za jakých okolností jste byl spasen a co se ve Vašem životě dělo potom?
Dunstan: V roce 1993 jsem projížděl jednou z hlavních
ulic našeho města a všiml jsem si plakátu, na kterém stálo: „Velké evangelizační tažení s Reinhardem
Bonnkem.“ To mě zaujalo a řekl jsem si: „Zajdu tam
a podívám se, co se tam bude dít.“ Pamatuji se, že
první večer evangelista kázal z knihy Římanům. Vyučoval o zákonu víry a o zákonu hříchu. Tehdy jsem
byl spasen. Ve skutečnosti jsem „byl spasen“ během
každého dne této kampaně. Tato evangelizace mi
změnila život a byla pro mě bodem obratu.
CfaN: Jak se Váš život změnil po Vašem obrácení
a jak jste se stal pastorem?
Dunstan: Krátce po přijetí Ježíše jako Spasitele začala
v mém srdci hořet touha kázat svým spolužákům
i s ostatním lidem dobrou zprávu a vyprávět jim
o změně, kterou jsem zažil, a o mém novém životě.
Proto jsem začal kázat na základních i středních školách a chodil jsem také do ulic, kde jsem s Biblí v ruce
zvěstoval všem kolemjdoucím evangelium. Někteří se
mi posmívali, ale jiné to zaujalo a sami sebe se ptali:
„Co se to děje? Ten člověk tu s takovou smělostí
káže... Bůh jistě změnil jeho život.“ Nepřestával jsem
kázat, ať už lidé reagovali jakkoliv.
Byl jsem členem církve Assemblies of God. Nevím
proč, ale pastor a staršovstvo mě jednoho dne vybrali k tomu, abych vedl mládež. Od té doby jsem se
svým týmem mladých lidí chodíval kázat do okolních
vesnic i měst. V roce 1995 jsem kázal v jedné církvi
nedaleko od mé domovské církve a díky Boží milosti
si mě tam tehdy Pán použil a mocně na tom shromáždění jednal. Byl na něm uzdraven jeden mladý
nemocný chlapec. V té době mi můj pastor doporučil, abych šel studovat biblickou školu. Řekl mi:
„Jako pastor vnímám, že Tě Bůh povolal do služby.“
Abych byl úplně upřímný, pastorování bylo tím posledním, co jsem chtěl dělat. Odpověděl jsem: „Ne, já
se nemůžu stát pastorem.“ Zeptal se mě proč. Stále
jsem měl v živé paměti svůj starý život před obrácením: „Pastore, Bůh si přece nemůže použít člověka,
který žil tak jako já.“ Můj pastor mě tehdy povzbudil:
„Vzpomeň si na Mojžíše, Bůh si ho použil, přestože
v minulosti zabil člověka. Budeš-li pokorný a upřímný
před Bohem, použije si Tě.“ Tehdy jsem řekl: „Dobře,
pastore, jsem ochotný jít do biblické školy, ale

nemám žádné peníze.“ Ve skutečnosti jsem jen hledal
výmluvy, abych utekl před Božím povoláním. Pastor
mi tehdy řekl: „Já to za tebe zaplatím.“
Začal jsem tedy dálkově studovat biblickou školu. Po
sedmi měsících studia jsem se rozhodl založit církev.
Bylo to v roce 1996. Byl to malý sbor zde v Dar es Salaamu. Souběžně se službou jsem i nadále pokračoval
ve studiu.
CfaN: Jak jste přišel do církve, 			
kterou nyní vedete?
Dunstan: V roce 2007 nás s manželkou oslovilo
ústředí Assemblies of God a požádali nás, zda bychom opustili církev, kterou jsme založili, a začali
vést jinou. Tuto církev pastoruji od roku 2007 až do
současnosti. Když jsme nastoupili, měl ten sbor asi
300 členů. Jsme vděčni Bohu za všechno, co dělá,
protože je to jenom Jeho milost. Bůh pracuje skrze
Ducha Svatého spolu s námi a dává nám vzrůst.
Dnes je nás okolo 1 000 lidí a naše církev je jednou
z nejrychleji rostoucích církví ve městě.
CfaN: Jak došlo k tomuto růstu? Jak jste se na
něm přičinili?
Dunstan: Především se věnujeme evangelizaci. Každý týden pořádáme v naší oblasti shromáždění pod
otevřeným nebem. Pomáhají mi i další služebníci evangelisté z naší církve. Každou neděli procházíme
sousedství ležící poblíž naší církve a kážeme lidem
Boží Slovo. Lidé na to reagují a přicházejí se podívat
do církve. Díky Boží milosti se během kázání a zvěstování dobré zprávy pokaždé projevuje Duch Svatý
a uzdravuje lidi. I když v sousedství naší církve žijí
především muslimové, obracejí se k Ježíši, protože
vidí moc Ducha Svatého v akci.
CfaN: Účastnil jste se roku 1993 také Konference
ohně? Jakým způsobem ovlivnila Váš život?
Dunstan: Konference ohně byla úžasná. Zapálil jsem
se během ní pro Boha a pro práci na Jeho díle. Věřím tomu, že si mě Bůh chce používat jako ohnivého
kazatele. Lidé u nás v církvi milují oheň! Vědí, že ho
vždy přináší Duch Svatý. Mám rád Jeho slávu a moc
a proto pro mě byla Konference ohně hodně zásadní.

Pastor Kenemba vede jednu
z nejrychleji rostoucích
církví v Tanzánii. Dnes je
mu 43 let a Ježíše poznal
na Velkém evangelizačním
tažení CfaN v Dar es
Sallamu v roce 1993.

CfaN: Zmínil jste se o tom, že jste hned po svém
spasení začal kázat. Co jste kázal?
Dunstan: Abych byl upřímný, kázal jsem zpočátku
poselství Reinharda Bonnkeho. Jednoho dne mi pak
ale zavolal jeden z mých přátel, který je také pastorem, a řekl mi: „Nedělej všechno stejně jako Bonnke.
Nejsi jeho kopie.“ Tehdy jsem kázal jeho kázání, protože jsem se s Božím Slovem teprve sám seznamoval. Předával jsem tedy především to, co jsem slyšel
říkat druhé lidi. A fungovalo to. Lidé poslouchali, co
jsem říkal, a obraceli se. I ve školách tehdy hodně
lidí přijímalo spasení a děly se tam zázraky.
CfaN: Jak ovlivnila kampaň CfaN z roku 1993
Vaši církev?
Dunstan: Rád kážu, protože moje srdce hoří pro ztracené duše. Tato kampaň mi hodně pomohla, protože
jsem během ní silně vnímal Reinhardovo srdce pro
zachraňování ztracených duší. Vyrůstal jsem v Africe
v prostředí plném démonických aktivit. Lidé tu skutečně bývají hodně svázáni ďáblem. Jedinou cestou
k jejich osvobození je kázání evangelia v moci Ducha
Svatého, které jediné dokáže lidi osvobodit a rozvázat

je z jejich pout. Rád sleduji, jak lidé vycházejí ze zajetí. To je moje vášeň: vidět lidi jak se odvrací od čarodějnictví a modloslužby k živému Bohu. Naše země
skutečně naléhavě potřebuje slyšet evangelium.
CfaN: Přál byste si ještě něco říci závěrem?
Dunstan: Děkuji Bohu za službu evangelisty
Reinharda Bonnkeho, protože jsem ovocem jeho
kampaně. Bůh mě povolal za kazatele a používá si
mě ve službě. Celým srdcem věřím tomu, že je to
teprve začátek a že si mě Bůh bude používat ještě
mnohem více, zatímco mu budu sloužit v této zemi.
Vím s jistotou, že mě Bůh povolal do služby právě
v mojí zemi, která v těchto dnech naléhavě
potřebuje slyšet evangelium. Jsem Bohu vděčný za
to, že oheň probuzení již začal hořet a že můžeme
zažívat pohyb Ducha Svatého. Děkuji Bohu za
všechno, co v naší zemi učinil prostřednictvím
služby evangelisty Reinharda Bonnkeho. Ať ho Bůh
mocně požehná.

Rozhovor vedl Kai-Uwe Bonnke

Boží Slovo mění
lidské životy
Tuto ženu musela na kampaň přinést
dcera, protože sama nedokázala stát
ani chodit. Pán jí uzdravil hned v průběhu
prvního večerního shromáždění. Matka
s dcerou o tom nadšeně svědčily a uzdravená
žena pak běhala po pódiu tam a zpátky.

Tento muž měl šest let ochrnutou paži. Během druhého večerního shromáždění náhle zjistil,
že s ní může volně a bezbolestně pohybovat.

V pátek večer přišlo Danielovi slovo poznání
ohledně muže, který měl opuchlinu na levé
straně krku. Skutečně pak přišel dopředu
muž, který měl velký vřed na krku. Po modlitbě mu úplně zmizel.

Tento muž měl obrovské problémy s rukou,
kterou si zlomil před čtyřmi lety a špatně
mu srostla. Ježíš ho uzdravil a domů odcházel bez bandáže.

M

ohammed byl téměř dva roky hluchý. V Akkře mu ujel vlak, kterým chtěl
odjet domů. Aniž by tušil, co se ve městě
právě děje, procházel centrem města až
došel na Náměstí nezávislosti, kde probíhala naše evangelizační kampaň. Neměl
v úmyslu jít na evangelizační shromáždění
a vůbec nerozuměl ničemu z toho, co se na
náměstí právě dělo, a tak si lehl a usnul.
Když se probudil, ke svému velkému údivu
zjistil, že slyší! Přišel na pódium a celý roztřesený a dojatý se postavil před Daniela.
Z výrazu jeho tváře bylo poznat, že je
v šoku. „Jmenuji se Mohammed“, představil se a převyprávěl svůj příběh.
Daniel se ho zeptal, zda ví, kdo ho uzdravil. Odpověděl: „Posel Nejvyššího Boha...
Ježíš.“ Všechno to pro něj bylo příliš čerstvé a nové a jen těžko hledal slova, kterými by vyjádřil, co se právě v jeho životě

stalo. Daniel vysvětlil: „Ježíš není jen posel. Je to Syn živého Boha. On je cesta,
pravda i život....“
Když se jejich rozhovor blížil ke konci,
měl ten muž ještě obrovskou touhu, aby
se tato zvěst co nejrychleji dostala k jeho
manželce. Proto jmenoval město, ze kterého pochází, a zakřičel: „Jestli mě tu někdo znáte, vyřiďte mé manželce, že Ježíš
je Boží syn!“ Reakce zástupu na jeho výkřik se nedá k ničemu přirovnat! Fanoušci
toho nejlepšího fotbalového týmu na světě
nikdy nekřičeli s takovým zápalem a nadšením! Lidé poskakovali, tančili a jásali nevýslovnou radostí plnou slávy.

Videoklip s úplným Mohammedovým
svědectvím můžete shlédnout zde:
http://v.cfan.eu/i5

Poslal své Slovo a uzdravil je
Žalm 107:20

Tato žena měla bolestivý nádor na prsou.
Během druhého večera kampaně byla
dokonale uzdravena, bulka jí zmizela a ustaly
veškeré její bolesti.

Tuto mladou ženu sužovalo nepřetržité
krvácení, kterým trpěla tři měsíce. Na
shromáždění byla svého trápení zbavena.

Nadšení na pódiu i v zástupu: Daniel
tančí společně s ženou, která přišla na
shromáždění chromá.

V prokázání Ducha
a Jeho moci
N

a pořádání Velkého evangelizačního tažení v Akkře
spolupracovalo celkem 450
místních církví z 50 různých
denominací. Úřady nám vyšly úžasným způsobem vstříc,
když nám umožnily pořádat
naše shromáždění v centru
města na Náměstí nezávislosti, které není právě obvyklou
plochou pro evangelizační
kampaň. Toto náměstí je považováno za jedno z největších
na světě. Několik na sobě nezávislých zdrojů uvádí, že existuje jen jedno jediné náměstí
na světě, které je větší, a sice
Tiananmen Square (Náměstí
nebeského pokoje) v Beijingu.
Na Náměstí nezávislosti
v Akkře probíhají ty nejdůležitější národní oslavy (Den nezávislosti apod.). Je lemováno
ochozy pro diváky, historickými monumenty, Obloukem
nezávislosti, před kterým jsme
rozložili i naše pódium, a národní dominantou Black Star
Gate (Brána černé hvězdy).
Kampaň jsme zahájili prvním
dopoledním shromážděním
Konference ohně, která probíhala pod otevřeným nebem za
obrovského vedra a extrémní
vlhkosti vzduchu. Nacházeli
jsme se totiž jen několik stovek metrů od Atlantického
oceánu. Pastoři a další delegáti na konferenci na to ale
nic nedbali – vytrvale seděli
celé hodiny na rozpáleném
slunci a s radostí přijímali kázané Boží Slovo. Daniel ten
večer napsal: „Nadšení lidí je
obrovské a všichni vnímáme,

že máme před sebou skutečně
mimořádný týden!“
Již na druhém večeru kampaně
se zástup shromážděných lidí
ve srovnání s prvním večerem zdvojnásobil. Daniel kázal
jasně a nekompromisně o moci
Ježíšovy krve. Tisíce lidí odpověděly na výzvu ke spasení.
Potom byly zlomeny kletby,
veřejně spáleny čarodějnické
předměty a modlili jsme se za
uzdravení nemocných.
CfaN klade v kázáních vždy ten
největší důraz na spasení, které
je tím největším a nejúžasnějším zázrakem na světě. Avšak
kdykoliv je kázáno evangelium,
doprovází jej nevyhnutelně
i nadpřirozené zázraky a znamení, které lidem zviditelňují
Boží království. I když se
o uzdravení zmíníme v kázání

jen okrajově, Duch Svatý vždy
rád dotvrzuje Ježíšovo Panství prostřednictvím znamení
a divů. Kristus pro všechny
národy chce i nadále vyhlašovat evangelium způsobem,
který popisuje Pavel v 1.
Korintským 2:4-5: „Mé poselství a kázání nespočívalo
v přesvědčivých argumentech
lidské moudrosti, ale v prokázání Ducha a Jeho moci,
neboť jsem nechtěl, aby se
vaše víra zakládala na lidské
moudrosti, ale na Boží moci.“

Efektivní následná péče o nově obrácené:
karty rozhodnutí z Akkry byly okamžitě
zpracovány počítačem a více než dvacet
tisíc lidí dostalo jen o hodinu později
první sms zprávu.
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karty rozhodnutí z Akkry byly okamžitě
zpracovány počítačem a více než dvacet
tisíc lidí dostalo jen o hodinu později
první sms zprávu.

Sen se stal
skutečností

„M

odlili jsme
se za duchovní
zemětřesení a už
přichází.“

Mike Dow

Těmito slovy zahájil zástupce
CfaN Břetislav Šípek setkání
pro vedoucí. Evangelista Daniel
Kolenda krátce nato jeho slova
potvrdil: „Jakmile jsem vstoupil
do sálu, modlil jsem se a ve vidění jsem uviděl, jak se začínají
pohybovat tektonické desky.
Vtom jsem uvnitř sebe uslyšel:
‚Co bylo vyvýšené, bude sníženo
a co bylo ponížené, bude povýšeno. Věci se dají do pohybu

a Slovensko už nikdy nezůstane
stejné!‘“
Košická Apoštolská církev spolu
s dalšími církvemi z východoslovenského regionu odvedli
skvělou práci při přípravě Konference ohně i evangelizace
„Od mínusu k plusu.“ Do modlitebního řetězce za evangelizační tažení se zapojilo více než
350 lidí. S blížícím se datem

„Pán Boh nás prekvapil požehnáním,
ktoré sa lialo ako nebeský dážď na
vyprahnuté a hladné srdcia.“
Ján Lacho,
biskup Apoštolské církve na Slovensku

evangelizace se za tuto kampaň
denně modlilo každou hodinu
několik modlitebníků. Do vyhlášených společných postů se
zapojilo velké množství věřících,
kteří s vírou volali k Pánu za duchovní změnu jejich regionu.
Místní věřící se úžasným způsobem zmobilizovali, aby evangelizačně zasáhli celé své město.
Jednotliví křesťané si ve městě
vzali na starost konkrétní ulice
a domy, ve kterých rozdávali
DVD „Od mínusu k plusu“ a zvali
své přátele a příbuzné na evangelizaci. Jeden mladý evangelista se rozhodl navštívit 3 policejní stanice. Od jejich velitelů si
vyžádal krátký čas, aby promluvil ke shromážděným policistům.
Všechny přítomné pozval na
evangelizační akci a daroval jim
evangelizační DVD spolu
s Biblí. Není divu, že
se velké množství
lidí obrátilo k Ježíši
ještě před samotnou
akcí. Místní věřící
rozdali v Košicích
a okolí celkem
80 000 DVD!

Konferenci ohně zahájil Todd
White jednoduše tím, že několik
minut zpíval v Duchu a vyhlašoval jméno Ježíš. Potom vyprávěl
svá svědectví o tom, jak svědčil jedné muslimské letušce,
bezdomovci a několika dalším
lidem – to vše cestou do Košic!
Někteří lidé od něj očekávali více
teologický přístup, ale pastor J.B.
ze Slezska zhodnotil jeho projev
slovy: „Přišel Todd a s ním přišla
mocná Boží přítomnost a pomazání. Už jsme slyšeli hodně
teoretického vyučování o Boží
lásce, ale setkat se s tak hmatatelnou Boží přítomností bylo
velmi cenné. Jedna mladá sestra
od nás ze sboru, kterou dlouho
trápilo nepřijetí, prožila během
Toddova kázání Boží lásku tak,
jak nikdy dříve.“

„Príprava bola
veľmi náročná,
výsledok je
však úžasný
a povzbudzujúci.
Mnohí sa modlili
za svojich
nespasených
príbuzných
a Boh ich vypočul.
Napríklad v
jednej rodine
sa v tento večer
obrátili všetky tri
dospelé deti.“
Ján Liba,
hlavní pastor AC Košice

Todd White

Potom sloužil Daniel Kolenda
a po jeho semináři vytvořili pastoři spolu s Danielem a Toddem
„ohnivý tunel“, ve kterém se modlili za všechny přítomné, kteří
tunelem procházeli. Mnozí byli
mocně zasaženi Boží přítomností.
Konference se zúčastnilo přibližně
5 000 křesťanů z celého Slovenska,
Čech, Maďarska a několika dalších zemí.
Večerní evangelizace byla naplněním našich snů! Todd nejprve
svědčil o tom, jak ho Ježíš změnil
z narkomana a drogového
překupníka v úspěšného muže
a milujícího otce. Daniel Kolenda

potom kázal shromážděným více
než 8 000 lidem jasné poselství
o krvi Pána Ježíše Krista, která je
jedinečným – a zároveň jediným
– lékem na lidský hřích, nemoce
a problémy. Po výzvě ke spasení
se plocha Steel Areny zaplnila
lidmi, kteří se tlačili jeden na druhého zatímco v modlitbě hlasitě
přijímali Ježíše Krista jako Pána
a Spasitele. Jak úchvatná chvíle!
Lidé z Evropy se často ptají:
„Proč Bůh tak mocně pracuje
v Africe, ale v Evropě ne?“ To, co
jsme zažili během tohoto říjnového víkendu v Košicích, nám ale
dává velkou naději, že „Evropa
bude spasena!“

„Na evangelizační
kampani ‚Od
mínusu k plusu‘
v Košicích jsem se
po 7 letech vrátila
zpět k Pánu a přijala
od Něj odpuštění.
Mám ještě jedno
svědectví: již
před 6 měsíci
mi byla v hlavě
diagnostikována
cysta o velikosti
8 milimetrů. Na
lékařské prohlídce
29. řijna tam po ní
nezbyla sebemenší
stopa! Díky Bohu!“
P.H.

„Konference mi pomohla znovu povstat a směle
kráčet v moci Jeho svědectví! Věřím, že Bůh
začal vylévat oheň svého Ducha na Slovenskou
republiku, a že má pro vaši zemi nádherný plán.
Moc vám to přeji a fandím vám!“
Michal Vaněk,
pastor Slova života v Brně, České republice

Jsi připraven naplnit svoje poslání?

Nová kniha
Daniela Kolendy

aby ti pomohl objevit a následovat Boží
povolání. Dává rady, které jsou praktické
a inspirativní:
• Pět tajemství objevení Boží vůle
• Jak se začít pohybovat správným
směrem
• Co dělat, když Bůh říká: “Čekej”
• Jak setrvat v Boží vůli a další

Žij dřív, než zemřeš
Věčný, všemohoucí, vševědoucí Bůh tě
vlastníma rukama stvořil.
Dříve než jsi se vůbec narodil, měl
Bůh sen pro tvůj život!
Někdy je ale těžké poznat, co je tím snem
a jak jej následovat.
V knize Žij dřív, než zemřeš čerpá Daniel
Kolenda z Písma a ze svých zkušeností,

Ať už tě tvá cesta přivede na misijní pole
nebo lékařskou fakultu...
ať se staneš stavebním dělníkem, matkou
v domácnosti, podnikatelem, učitelem, kuchařem nebo pastorem - MůŽEŠ zakoušet
zázrak Boží vůle pro tvůj život
a zažívat v něm Jeho dobrodružství, které
pro tebe připravil

Je čas začít!
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ROZHOVOR
S REINHARDEM BONNKEM

Zapoj se

do akce!
Váš vánoční dar pro Afriku:
Dar na podporu kázání evangelia!
Ježíš přišel na zem zachránit tyto lidi.
Zná každého z nich osobně, miluje je a
za každého z nich zemřel na kříži.
Máme tu úžasnou výsadu, že jim
můžeme přinášet poselství o vykoupení
skrze našeho úžasného Ježíše.
Zázrak pokračuje.
Afrika bude spasena!

Afrika
bude
spasena
Yaoundé, Kamerun
4.-8. prosinec 2013
Conakry, Guinea
29. leden - 2.únor 2014
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