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Z cestovních deníků 
evropských výherců

„Oslava evangelia“ 
   v Cotonou

Misijní zPRavoDaj Cotonou / Benin

 více než 2 milióny lidí přijaly v roce 2012 ježíše 

 na evangelizačních taženích cfan 

Stálo to za to!     

 velké evangelizační tažení cfan 

 uprostřed „kolébky kultu voodoo“ 



Název města Cotonou je odvozen ze slov 
„Ku-Tonu“, což znamená „ústí řeky smrti“. 
Tím je myšlena řeka „Ouémé“, která zde ústí do 
Atlantského oceánu. Město bývalo původně malou 
rybářskou vesnicí, ale postupně se rozrostlo 
v tranzitní centrum obchodu s otroky. Přestože byl 
na počátku 19. století obchod s otroky v Evropě 
zrušen, pokračoval zde ještě dlouhou řadu let.

Jeden z pohanských oltářů, kterých je dosud v různých částech Afriky 
k vidění celá řada. Benin - jehož národní vlajku vidíte vlevo - patří mezi 
země, v nichž jsou dosud mnozí lidé svázáni pradávnými démonskými kulty.

Pro Afriku 
nepříliš typická 
scéna - domy 
při ústí řeky 
Ouémé.

Vítejte v



DDrazí misijní přátelé,
v roce 2012 jsme s týmem CfaN zasáhli africké země Burkinu Faso, Sierru Leone 
a Libérii, dvakrát jsme byli v Ugandě a závěrem roku jsme kázali v Etiopii 
a v Beninu. Abychom se vypořádali s obrovskými logistickými výzvami, které 
s sebou přineslo s tím spojené cestování na delší vzdálenosti a časté stěhování 
našeho technického zařízení, museli jsme naši aparaturu rozdělit na dvě části. 
Jednu skladujeme na západě Afriky a druhou ve Východní Africe. I když jsme 
byli vystaveni celé řadě zkoušek a nástrah, Bůh nás zahrnul svou milostí, a tak 
teď můžeme s radostí oznámit, že v roce 2012 přijaly na evangelizačních 
taženích CfaN více než 2 milióny lidí Ježíše Krista za svého Pána a 
Spasitele. Věříme, že takový výsledek stojí za jakoukoliv námahu! Co myslíte?

Jsme přesvědčeni o tom, že neexistuje nic důležitějšího ani smysluplnějšího, 
než je kázání evangelia hynoucímu světu! Někteří lidé se domnívají, že nalezli 
alternativy k biblickému poselství o vykoupení: pozitivní myšlení, meditaci, 
léčitelství a podobně. Pravdou však je, že neexistuje víc alternativ než v šachách: 
jen bílá a černá! Lidé potřebují evangelium právě tak, jako potřebují vzduch 
k dýchání. Ani budoucnost nepřinese žádné další - nové - alternativy. Každý 
člověk se musí rozhodnout sám za sebe – na výběr má ale jen ze dvou možností: 
život nebo smrt! 

Lidé potřebují být zachráněni pro věčnost a jediným skutečným Spasitelem je 
Ježíš Kristus. Právě proto jsme se rozjeli do města Cotonou v Beninu. A právě 
proto jdeme dál... a dál... a dál. Poselství kříže musí být hlásáno ze střech! 
V tomto vydání zpravodaje IMPACT se dočtete o tom, co jsme zažili v Cotonou.

Vaši v Ježíšově lásce

Daniel Kolenda a Reinhard Bonnke, evangelisté

 PS  Již jsme naplánovali řadu evangelizací pro rok 2013. 

 Prosíme Vás, abyste nás i nadále podporovali. Děkujeme. 

Během úvodního dne Velkého 
evangelizačního tažení byli evan-
gelisté pozváni na návštěvu k prezi-
dentovi Beninu - Yayi Bonimu, 
který je zároveň předsedou Africké 
unie. Přivítal je ve svém paláci s 
otevřenou náručí a ocenil vliv služby 
Reinharda Bonnkeho a organizace 
Kristus pro všechny národy na 

jeho rozlehlý národ. Následující 
den poslal prezident Yayi Boni 
své zmocněnce, aby evangelistovi 
Bonnkemu slavnostně předali 
čestnou medaili za zásluhy. 
Evangelista Bonnke na to reagoval 
slovy: “Přijímám tuto medaili ve 
jménu toho, který řekl: ‘Beze mne 
nemůžete činit nic.’”



Stockholm, ŠvédSko, 18. - 22. březen 2013

vyučují

Povolávání Povolaných

jestliže vás bůh povolal jako evangelistu nebo jen hoříte touhou kázat lidem evangelium, 
nebudete chtít chybět na tomto jedinečném pětidenním intenzivním kurzu! Součástí tohoto kurzu 
jsou mimo jiné následující vyučování: 
 
Co má obsahovat každé správné 
evangelizační kázání?
Vyzýváme Vás: kažte poselství, které jste přijali od Boha!
 
Následná péče
Dobře se postarejte o nově obrácené
 
Uzdravování a osvobozování
Uzdravování nemocných
 
Duch Svatý a Jeho dary
Nástroje k práci na Boží vinici

Charakter Božího služebníka
Syndrom marnotratného syna: ačkoliv měl víru nárokovat si své 
dědictví, nedokázal si ho kvůli svému nedostatečnému charak-
teru udržet.

Praktická organizace evangelizačních tažení
Spouštíme sítě
 
Evangelizace a přímluvné modlitby
Evangelizace bez přímluvných modliteb je jako výbušnina bez 
rozbušky. Přímluvné modlitby bez evangelizace jsou jako roz-
buška bez výbušniny.

Reinhard  Bonnke
School of evangeliSm

Maximus 
Urbanowicz

Teresia 
Wairimu

Dr. Chauncey 
Crandall 

Reinhard 
Bonnke

Daniel 
Kolenda

Peter 
van den Berg

Todd 
White

Připravuje se: 
Švýcarsko, 

20. - 24. květen

Odrazový m°ustek k evangelizacní akci!



INSPIRE IMPART IMPACT

Více informací získáte na cfan.eu/school

S evangeliSty
ReinhaRdem bonnkem a danielem kolendou

Pět dní oSobního 
Školení od 
ReinhaRda bonnkeho

K účasti na kurzu bude vybráno jen 300 žadatelů.   
Proběhne na adrese:      
Södermalmskyrkan, götgatan 87, Stockholm. 

Školné je 4 000 Sek a zahrnuje studijní materiály, oběd 
a občerstvení. (Školné nepokrývá náklady na leteckou pře-
pravu, jídlo, ubytování a poplatky za místní transport.) 

Všechny prezentace proběhnou v angličtině a švédštině.

co můžete od 
Školy evangeli-
zace očekávat?
NENÍ TO TYPICKÁ ŠKOLA. Z této školy 
si neodnesete diplom se speciální čer-
venou pečetí - možná ale budete červe-
ným tlačítkem vystřeleni na Boží orbit! 
Nechceme Vám předávat jen informace 
o všem, čemu nás Bůh naučil během 
probíhající bezprecedentní sklizně duší 
v Africe. Především Vám chceme ote-
vřít svá srdce a své životy. Na závěr 
tohoto kurzu na Vás budou vkládat 
ruce REINHARD BONNKE a DANIEL 
KOLENDA. Váš život i Vaše služba bu-
dou na věky změněny.

Stockholm, ŠvédSko
18.- 22. březen 2013
Södermalmskyrkan
Götgatan 87, Stockholm
school@cfan.eu, + 46 708 88 1703 (9h - 16h)

• Čas na otázky a odpovědi
• Certifikát o úspěšném absolvování kurzu
• Osobní vyučování od světově uznávaných kapacit
• Příležitosti k vytvoření kontaktů s dalšími 

evangelisty„Z duchovního hlediska to pro me byla ta 
nejprínosnejší konference, jaké jsem se 

za 25 let své služby zúcastnil... 
Nezanechala me stejným.“

„Nyní prichází 
skrze mou službu 

ke spasení více lidí 
než kdy dríve!“



Víš, 
kdo Tě 
uzdravil?
Během závěrečného večera evangelizačního tažení jsme byli 
v Cotonou svědky řady zázraků. Evangelista Daniel Kolenda 
byl velice dojat a zasažen především uzdravením 15 leté 
dívky, která byla od narození chromá. Ten večer poprvé 
v životě chodila! Daniel se jí zeptal: „Víš, kdo Tě uzdravil?“ 
Usmála se a francouzsky mu odpověděla:

„Ježíš!“ n
hhluchota

Tato dívka byla hluchá. Během 
sobotního večerního shromáždění 
začala normálně slyšet.nnepříčetnost 

Během předposledního večera se 
tomuto muži trpícímu nepříčetnost  
vrátila zdravá mysl.



sslepota
Tato žena začala v okamžiku 
vidět na své slepé oko!

hhluchota

oochrnutí
Po modlitbách za nemocné 
v sobotu večer může tento  
mladý muž opět chodit.

ffibroid
Třetí den kampaně této ženě v prů-
běhu modliteb náhle zmizel bolestivý 
fibroid, který ji sužoval 12 let.nnádory

Tato žena měla nádory na obou prsou. 
Během modliteb na páteční večerní 
evangelizaci jí oba úplně zmizely.

Hned v průběhu prvního dne tohoto evangelizačního tažení zdo-
kumentoval televizní štáb CfaN úžasný příběh muže jménem 
Donne, který byl od narození úplně hluchý. Když přijel Kris-
tus pro všechny národy do Cotonou před dvanácti lety, bylo mu 
třicet let. Do té doby Donne se svým okolím nekomunikoval jinak, 
než prostřednictvím znakové řeči. Když se ale tehdy evangelista 
Bonnke modlil na večerním shromáždění za nemocné, Ježíš ho 
zázračně uzdravil. Vypověděl, že cítil, jako by mu někdo prostrko-
val ušima prsty, až z nich začala vytékat nějaká tekutina a přitom 
slyšel něco, co znělo jako bzučící roj včel. Po chvilce začalo bzučení 
ustávat a on namísto toho uslyšel jiný zvuk... hlas obrovského zá-
stupu lidí z evangelizace. Dnes, více než desetiletí později, stále 
dokonale slyší i mluví. Jeho příběh je svědectvím o trvalém ovoci, 
které přetrvává i po letech. 

Během závěrečného večera došlo k řadě pozoruhodných zá-
zraků, uzdravení a osvobození z démonických sevření. Lidé 
byli uzdravováni z malomocenství, chromí chodili, slepé 
oči se otevíraly. Zde je jen několik z dlouhé řady svědectví:

Žaludeční vředy
Tuto ženu trápily silné žaludeční 
vředy. Již více než rok se nemohla 
pohybovat, aniž by pociťovala silné 
bolesti. Ježíš se jí během kampaně 
dotknul a uzdravil jí.



	 	 Temnota						
přinucena	
	 				 	 	k	útěku	

Země Benin je známá jako 
„kolébka kultu voodoo“. 
Voodoo je jedním z dávných 
démonických kmenových 
náboženství Západní Afriky. 
Dnes je praktikováno zejména 
v jeho sousedních zemích 
Ghaně a Togu a také ve státě 
Haiti v Karibiku, kam jej při-
vezli otroci. V Beninu je voo-
doo dokonce oficiálním - stá-
tem uznaným - náboženstvím, 
vedle křesťanství a islámu. 
10. leden je celonárodním 
oficiálním „Dnem Voodoo“. 
V západním světě je voodoo 
známo především díky praxi 
zapichování jehel do malých 
figurek, které reprezentují 
konkrétní lidi, za účelem jim 
uškodit nebo je zabít. Podle 
statistik praktikuje v zemi více 
než 70% jejích obyvatel (nejrůz-
nějších vyznání) animismus 
a uctívání předků. Po tisíce 
roků měl satan v tomto národě 
volné ruce a držel lidi v sevření 
pověr a strachu.

Každý, Kdo 
by vzýval jméno 
Pána, bude 
sPasen. 
Jak ale budou vzývat Toho, 
v něhož neuvěřili? 
A jak uvěří v Toho, o němž 
neslyšeli? A jak uslyší bez 
kazatele? A jak budou kázat, 
jestliže nebyli posláni? 
Římanům 10:13-15

Nedílnou součástí voodoo 
jsou i obřady spojené s uvá-
děním lidí do transu, uctívání 
mrtvých a dávných předků, 
rituální zvířecí oběti a ze-
jména mimořádně škodlivá 
bílá a černá magie. Nedílnou 
součástí pravidelného rituálu 
„spojení se s božstvy“ je dé-
monická posedlost. Být po-
sedlým bohy či duchy je 
v Beninu považováno za čest. 
Kněží, kteří jsou posedlí, se 
těší mezi lidmi velké úctě 
a bývají často vyhledáváni 
těmi, kteří hledají uzdravení 
nebo pomoc v jakékoliv jiné 
životní oblasti a chtějí ji 
od démonizovaných kněží 
přijmout prostřednictvím 
transu. Čarodějnictví je běž-
nou součástí každodenního 
života obyvatel Beninu.

Cotonou / benin

… vyplněných karet rozhodnutí pro Ježíše Krista! Benin je relativně malou zemí, ve které žije jen 
přibližně 8 miliónů obyvatel. V ekonomické metropoli Lagosu v sousední Nigérii žije dokonce více 
obyvatel než v celém Beninu. Právě proto byli pracovníci CfaN i místní pastoři nesmírně nadšeni 
z ohlášeného počtu vrácených vyplněných karet rozhodnutí. Jaké mocné vítězství pro Boží 
království v tomto duchovně utlačovaném národě! Okamžitě po skončení kampaně se rozběhla 
následná péče o nově obrácené.

V sobotu ráno sloužili reverend Peter van den 
Berg a evangelista Daniel Kolenda pastorům 
a církevním vedoucím na závěrečném 
shromáždění Konference ohně. Lidé službu 
přijímali vzácným způsobem. Bylo to 
jednoduché. Bylo to snadné. Bylo to celé o 
Ježíši. Zpočátku bylo mezi lidmi úplné ticho... 
a potom to náhle propuklo! 
Po celém shromáždění vytryskly fontány Boží 
slávy a brzy celý shromážděný zástup lidí plynul 
v řece Ducha Svatého. Byl to úžasný čas, který 
na nás zanechal hluboký dojem.

Konference	
ohně

Během týdenního evange-
lizačního tažení ale lidem 
jasně zazářilo světlo evan-
gelia. Boží království se 
rozšířilo a temnota byla 
přinucena k útěku!

Již během prvních třech dní 
kampaně jsme byli svědky 
ohromujících zázraků. Když 
Daniel Kolenda převzal bě-
hem třetího evangelizačního 
večera autoritu nad démo-
nickými duchy a napomenul 
je ve jménu Ježíše, začali se 

po celé ploše evangelizace 
běsnivě projevovat démoni-
zovaní lidé. Byli ihned pře-
neseni do speciálního stanu, 
kde z nich tým zkušených 
pastorů a služebníků vyhnal 
zlé duchy. Tento stan nazý-
váme „hadí jámou“ a ten ve-
čer přetékal k prasknutí. 

Daniel zároveň ve jménu Je-
žíše jmenovitě zlomil pradávné 
kletby a veškerou jejich moc. 
Právě tak jako ve Skutcích 19, 
přicházeli lidé a veřejně pálili 
své okultní předměty - talis-
many, fetiše, amulety, juju a 
modly kultu voodoo.

251 258



	 	 Temnota						
přinucena	
	 				 	 	k	útěku	

Země Benin je známá jako 
„kolébka kultu voodoo“. 
Voodoo je jedním z dávných 
démonických kmenových 
náboženství Západní Afriky. 
Dnes je praktikováno zejména 
v jeho sousedních zemích 
Ghaně a Togu a také ve státě 
Haiti v Karibiku, kam jej při-
vezli otroci. V Beninu je voo-
doo dokonce oficiálním - stá-
tem uznaným - náboženstvím, 
vedle křesťanství a islámu. 
10. leden je celonárodním 
oficiálním „Dnem Voodoo“. 
V západním světě je voodoo 
známo především díky praxi 
zapichování jehel do malých 
figurek, které reprezentují 
konkrétní lidi, za účelem jim 
uškodit nebo je zabít. Podle 
statistik praktikuje v zemi více 
než 70% jejích obyvatel (nejrůz-
nějších vyznání) animismus 
a uctívání předků. Po tisíce 
roků měl satan v tomto národě 
volné ruce a držel lidi v sevření 
pověr a strachu.

Každý, Kdo 
by vzýval jméno 
Pána, bude 
sPasen. 
Jak ale budou vzývat Toho, 
v něhož neuvěřili? 
A jak uvěří v Toho, o němž 
neslyšeli? A jak uslyší bez 
kazatele? A jak budou kázat, 
jestliže nebyli posláni? 
Římanům 10:13-15

Nedílnou součástí voodoo 
jsou i obřady spojené s uvá-
děním lidí do transu, uctívání 
mrtvých a dávných předků, 
rituální zvířecí oběti a ze-
jména mimořádně škodlivá 
bílá a černá magie. Nedílnou 
součástí pravidelného rituálu 
„spojení se s božstvy“ je dé-
monická posedlost. Být po-
sedlým bohy či duchy je 
v Beninu považováno za čest. 
Kněží, kteří jsou posedlí, se 
těší mezi lidmi velké úctě 
a bývají často vyhledáváni 
těmi, kteří hledají uzdravení 
nebo pomoc v jakékoliv jiné 
životní oblasti a chtějí ji 
od démonizovaných kněží 
přijmout prostřednictvím 
transu. Čarodějnictví je běž-
nou součástí každodenního 
života obyvatel Beninu.

Cotonou / benin

… vyplněných karet rozhodnutí pro Ježíše Krista! Benin je relativně malou zemí, ve které žije jen 
přibližně 8 miliónů obyvatel. V ekonomické metropoli Lagosu v sousední Nigérii žije dokonce více 
obyvatel než v celém Beninu. Právě proto byli pracovníci CfaN i místní pastoři nesmírně nadšeni 
z ohlášeného počtu vrácených vyplněných karet rozhodnutí. Jaké mocné vítězství pro Boží 
království v tomto duchovně utlačovaném národě! Okamžitě po skončení kampaně se rozběhla 
následná péče o nově obrácené.

V sobotu ráno sloužili reverend Peter van den 
Berg a evangelista Daniel Kolenda pastorům 
a církevním vedoucím na závěrečném 
shromáždění Konference ohně. Lidé službu 
přijímali vzácným způsobem. Bylo to 
jednoduché. Bylo to snadné. Bylo to celé o 
Ježíši. Zpočátku bylo mezi lidmi úplné ticho... 
a potom to náhle propuklo! 
Po celém shromáždění vytryskly fontány Boží 
slávy a brzy celý shromážděný zástup lidí plynul 
v řece Ducha Svatého. Byl to úžasný čas, který 
na nás zanechal hluboký dojem.

Konference	
ohně

Během týdenního evange-
lizačního tažení ale lidem 
jasně zazářilo světlo evan-
gelia. Boží království se 
rozšířilo a temnota byla 
přinucena k útěku!

Již během prvních třech dní 
kampaně jsme byli svědky 
ohromujících zázraků. Když 
Daniel Kolenda převzal bě-
hem třetího evangelizačního 
večera autoritu nad démo-
nickými duchy a napomenul 
je ve jménu Ježíše, začali se 

po celé ploše evangelizace 
běsnivě projevovat démoni-
zovaní lidé. Byli ihned pře-
neseni do speciálního stanu, 
kde z nich tým zkušených 
pastorů a služebníků vyhnal 
zlé duchy. Tento stan nazý-
váme „hadí jámou“ a ten ve-
čer přetékal k prasknutí. 

Daniel zároveň ve jménu Je-
žíše jmenovitě zlomil pradávné 
kletby a veškerou jejich moc. 
Právě tak jako ve Skutcích 19, 
přicházeli lidé a veřejně pálili 
své okultní předměty - talis-
many, fetiše, amulety, juju a 
modly kultu voodoo.

251 258



V soutěži o „Misijní cestu do Afriky 
zdarma“ zvítězili dva výherci z Evropy: 
Lothar Krämer ze St Ingbertu v Německu 
a Irena Hakulínová z Liberce v České 
republice. Počátkem listopadu 2012 se 
vydali spolu se svými spolucestujícími 
na svou životní cestu. Lothar si s sebou 
vzal svou sestřenici Rebekku a Irena 
cestovala se svým manželem Jiřím.

  Z cestovních 
deníků evropských vítězů

J edné říjnové soboty zazvo-
nil Irenčin telefon a už podle 

předvolby jsem poznal, že volá ně-
kdo z ciziny.  Hlavou mi problesklo: 
„Že by?“ Zvedl jsem telefon, protože 
Irenka byla právě zaneprázdněná 
prací v kuchyni. Volal Břetislav 
Šípek. Předal jsem jí telefon a sku-
tečně to byl oficiální telefonát: „Ra-
dujte se, jste mezi 12 vylosovanými!“ 
Rozhovor rychle uběhl a my jsme 
z něj byli naprosto zaskočeni a po 
zbytek dne jsme už nebyli schopni 
skoro nic dělat. Bylo to tak fantas-
tické, ale snažili jsme se vzájemně 
uklidňovat tím, že to zatím ještě nic 
neznamená, protože z těch 12 lidí 
budou nakonec vybráni jen 2 vý-
herci. Současně jsme si ale oba vzpo-
mněli na to, jak ke mně Bůh v létě 
mluvil ohledně toho, že na podzim 
pojedeme na dovolenou.

V ten den, kdy bylo definitivně 
potvrzeno, že Irenka je jedním ze 

dvou výherců, jsme v noci nemohli 
rozrušením ani usnout. Myšlenky se 
nám oběma honily hlavou a štěbe-
tali jsme jako dvě malé děti. Bůh je 
úžasný! Vždy měl pro náš život svůj 
plán a dnes nám začal podivuhod-
ným způsobem odkrývat jeho další 
kapitolu. Již před dlouhou dobou 
jsme přijali osobní zaslíbení, že nás 
Bůh povede krok za krokem. Tu noc 
jsme se modlili a uvažovali nad tím, 
jestli má tato výhra nějaký hlubší 
smysl pro naší další službu anebo 
nás chtěl jen Bůh ve své obrovské 
štědrosti potěšit.

Po snídani jsme se přesunuli do 
tanečního sálu na modlitební se-
tkání. Zde se shromáždilo asi 60 lidí 
včetně Reinharda Bonnkeho a Dani-
ela Kolendy. S oběma jsme si potřásli 

rukou a představili jsme se. Oba jsou 
skromní a obyčejní lidé, kteří ale pro 
Pána dělají neobyčejné věci. Daniel 
kázal z Genesis 3:22 - bylo to krátké 
a mocné poselství. Potom jsme se 
všichni spojili v modlitbách, které se 
valily jako hlasitá dravá řeka.

Peter van den Berg potom všem 
přítomným vyprávěl o potížích s or-
ganizací celé evangelizace. Místo, 
na kterém se podobné akce obvykle 
konají, nebylo bohužel k dispozici 
a byl velký problém najít za něj ná-
hradu. Jeden z místních bratří znal 
jednoho muslima, který se znal s 
někým z místní vlády. Nezdálo se 
být pravděpodobné, že by místo pro 
konání křesťanské evangelizace 
zajistil muslim, ale Bůh nakonec po 
mnoha modlitbách otevřel dveře k 

 Irena Hakulínová
a její manžel Jiří

Lothar Krämer se svou 

sestřenicí Rebekkou

Vítězi naší soutěže získali příležitost odjet společně 
s naším týmem do Addis Abeby, která leží v samotném 
srdci Afriky. Dnes zveřejňujeme výňatky z jejich 
cestovních deníků.

Addis Abeba, 
etiopie



tomu, aby evangelizace proběhla 
na úžasném místě - navíc poblíž 
centra města.

V 16:30 odjíždíme na první velkou 
evangelizaci. Jsme velice napjatí. 
Nasedáme do afrického minibusu 
a proplétáme se přískoky dopravní 
zácpou. Způsob organizace dopravy 
je fascinující. Projíždíme například 
křižovatkou šestiproudé silnice se 
čtyřproudovou, na které úplně chybí 
semafory. Auta se pasírují všemy 
směry za doprovodu častého a hla-
sitého troubení. K našemu velkému 
překvapení to ale funguje - řidiči 
jsou k sobě ohleduplní a chápou, že 
každý někdy musí počkat. Konečně 
přijíždíme na místo evangelizace. Je 
to obrovská rozpraskaná pláň s pó-
diem, zvukovými věžmi, rastrem 
umělého osvětlení a kabinkami s 
chemickými záchody. Pláň se začíná 
zaplňovat lidmi, kteří přicházejí ze 
všech stran. Jdou v řadách za se-
bou a vypadá to jako klikaté přítoky 
rybníku. Však se také chystá výlov! 
Usedáme na vyhrazená místa přímo 
pod jednu ze zvukových věží. To 
asi bude rachot! Trhám si papírový 
kapesník a vyrábím si provizorní 
ucpávky uší. Vypadám jako E.T., ale 
naštěstí nejsem sám.

Nejprve káže v amharštině jeden 
z místních pastorů, zatímco na shro-
máždění stále přicházejí další a další 
lidé. Po něm na podium vstupuje 
Reinhard Bonnke a bere si do ruky 
mikrofon. Káže o vyjití lidí z tem-
noty a obrácení se k Božímu světlu 
(Skutky 26:18). Pak se ujímá slova 
Daniel Kolenda a mluví o tom, že 
ani on ani bratr Bonnke nikdy neu-
zdravili jednoho jediného člověka. 
Jediný, kdo uzdravuje, je Ježíš. Poté 
dává Daniel výzvu k přijetí Ježíše 
a dav na to bouřlivě reaguje. Za 
chvíli jsou vidět nad hlavami lidí 
drobné knížečky („Nyní, když jsi byl 
spasen“). Konečně přichází čas na 

modlitby za uzdravení různých 
druhů nemocí. V průběhu ve-
čera dav lidí pulsuje jako hejno 
rybek, lidé skáčou, křičí a znovu 
a znovu hlasitě provolávají 
jméno Ježíš.

V samém závěru večera vy-
zval Daniel všechny, kteří byli 
viditelně uzdraveni, aby přišli do-
předu a vydali svědectví. Spatřil 
jsem dvě kolečková křesla, která 
byla nesena k pódiu. Před nimi šli 
uzdravení lidé a radostně pokřiko-
vali. Na pódium přišel muž, který si 
nesl francouzskou hůl a tančil a kři-
čel radostí - po devíti měsících byl 
dokonale uzdraven.

Další den začal snídaní v 6 hodin 
ráno, po které následovalo modli-
tební setkání v 6:30. Hned po něm 
jsme odjeli na Konferenci ohně. 

Seděli jsme přímo před pódiem 
a postupně si vyslechli kázání Rein-
harda Bonnkeho, Daniela Kolendy 
a Petra van den Berga. Slunce se 
neuvěřitelně zvedlo a začalo pěkně 
pálit. Ženy si vytáhly své deštníky 
a použily je jako slunečníky. Mys-
leli jsme si, že nám trochu sluníčka 
jedině prospěje, ale netušili jsme, 
co dokáže africké podzimní slunce. 
Při odchodu jsme zjistili, že jsme se 
všichni spálili. Protože jsem měl na 
očích sluneční brýle, měl jsem celý 
obličej rudý s výjimkou okolí svých 
očí. Vypadalo to, jako bych měl na-
sazenou bílou škrabošku.

Po úvodních požehnáních míst-
ními pastory zahájil Daniel Kolenda 
kázáním o Mojžíšovi a o jeho setkání 
s Bohem v hořícím keři. Následovalo 
kázání Petera van den Berga o Jo-
natanovi, které bylo plné energie a 
nefalšovaného entusiasmu. Jeho po-
selství řadu lidí zvedlo ze židle a rea-
govali na něj s velkým nadšením.



Závěrečný den Konference ohně 
proběhl poněkud jinak. Po kázání 
nás Daniel Kolenda vedl do hlu-
bokého ztišení s osobními mod-
litbami. Potom se postavil před 
pódium a začal žehnat lidem. Byli 
jsme vyzváni, abychom se i my šli 
modlit za lidi. Odhadem tam bylo 
přítomno zhruba 4 až 5 tisíc lidí. 
Lidé jsou zde velmi milí a otevření. 
Jsme pro ně cizinci, kteří jim při-
vážejí něco zvláštního - obohacu-
jeme se však vzájemně. Ještě před 
odjezdem jsem nahlédl do místní 
sborové budovy. Je 18 let stará a 
je vybavená prostě a účelně. Jsou 
v ní pohodlné polstrované židle s 
ocelovou zlatě natřenou konstrukcí 
pro cca. 700 až 1000 lidí. O něčem 
takovém si zatím můžeme v našem 
městě jen zdát. Sny se ale naplňují.

Lidé byli dnes radostní a plní 
očekávání a my také. Po kázá-
ních Daniela Kolendy a Reinharda 
Bonnkeho následovaly modlitby 
za uzdravení. Reinhard se nechal 
vést Duchem Svatým a prorokoval 
návrat nezvěstných - ztracených 
dcer a synů.  Následovaly modlitby 
za uzdravení nejrůznějších kon-
krétních druhů nemocí. Uzdravení  
lidé se potom snažili propracovat 

se dopředu a vydat svědectví. Jako 
první přišla mladá žena, která měla 
problém s tím, že jí trvale hučelo 
v uchu. Na jednom uchu prodě-
lala operaci, po které na něj úplně 
ohluchla a v tom druhém jí bez 
ustání hučelo. Nyní slyší dobře na 
obě uši. Když jí Reinhard požehnal, 
spadla pod Boží mocí. Další žena 
nebyla mnoho let schopná žádného 
pohybu, muž s problémy žaludku... 
a další a další svědectví.

Jsme unaveni vším tím suchem, 
prachem a napětím, ale naše srdce 
jsou naplněná a šťastná. Jsou to 
všechno mimořádně silné zážitky. 
Klademe si otázky, které zatím zů-
stávají bez odpovědí: co lze udělat 
pro Evropu a pro naši zem? Věříme, 
že odpověď jistě přijde.

Odpoledne jsme odjeli na závě-
rečné shromáždění celé týdenní 
kampaně. Když jsme dorazili na 
místo, poznali jsme, že je tu dnes 
očividně více lidí, než v předcho-
zích dnech. Je volný den a zprávy 
o zázracích se rozkřikly. Lidé dnes 
stojí dokonce i za pódiem a po jeho 
stranách, kde nemohou skoro nic 
vidět... ale uslyší určitě dobře.

Začíná hlavní část evangelizace, 
které se dokonce osobně zúčastnil 
i vícepremiér země. Seděli jsme 
v řadě hned za ním - naštěstí jsme se 
o tom ale dozvěděli až později. My-
slím si, že kdybychom o tom celou 
dobu věděli, nedokázali bychom se 
chovat tak svobodně a spontánně.

Přichází úvodní chvály a my tan-
číme a tleskáme spolu s ostatními. 
Náš ostych je úplně pryč a užíváme 
si tu otevřenou radost. Reinhard 
Bonnke přichází a lidé ho s láskou 
vítají. Jeho jméno je tu mezi lidmi 
ve velké úctě. Káže o Lazarovi a 
boháčovi a vysvětluje, kdo může 
přijít do Nebe, kdo je hříšník a co je 

to vlastně hřích. To jediné, na čem 
v tomto životě záleží, je, zda člověk 
přijme Ježíše Krista a Jeho odpuš-
tění. Spasení je jen ve jménu Ježíš. 
Společně několikrát voláme „Ježíš! 
Ježíš! Ježíš!“

Následuje výzva pro přijetí Je-
žíše Krista a společná modlitba 
spasení a opět se zvedá les rukou 
s knížečkou pro nově obrácené. 
Mnozí lidé tleskají a radují se. Při-
chází další chvály v amharštině, 
společně tančíme a tleskáme. 
Opouštějí nás poslední zábrany 
a naše radost sílí. Lidé jsou tu dnes 
skutečně namačkaní jeden na dru-
hého, je to až neuvěřitelné. Mnozí 
tu stojí několik hodin - většina lidí 
je tu od 16 do 20 hodin a někteří 
ještě déle. Je to úžasné.

Přichází Daniel Kolenda a jsou 
zapáleny barely s odevzdanými 
amulety. Plameny šlehají zlověstně 
vysoko a lidé se s jásotem radují ze 

Více fotografií a videí najdete zde:

www.facebook.com/cfaneuropa
(Ke shlédnutí těchto stránek není zapotřebí mít zřízený facebookový účet.)

Nebo zde: www.bonnke.net/cfan/de/winner2012



Byla to pro mě úžasná 
zkušenost, za kterou jsem 
nesmírně vděčný. Přijal 
jsem velké požehnání, které 
zcela jistě ovlivní mou další 
službu Bohu. Bylo nám 
řečeno, že po tomto týdnu 
v Africe již nikdy nebudeme 
stejní. To můžu rozhodně 
potvrdit. Nikdy nezapome-
nu na to, jak jsme spolu 
s tisíci dalších lidí z hloubky 
svých srdcí uctívali Pána, 
na pomazaná kázání ne-
soucí jednoduchou - ale 
nesmírně silnou - myšlenku 
a samozřejmě i na službu 
uzdravování. 

Na té mě zaujalo to, že 
spočívala v krátkém kázání, 
které u jeho posluchačů vy-
budovalo víru v uzdravení, 
a po něm následovala jen 
velice krátká modlitba za 
uzdravení. Zázraky uzdra-
vení, které se následně děly, 
jsme pozorovali doslova 
na vlastní oči. Také se mě 
velice dotklo to, že veškerá 
pozornost byla vždy důsled-
ně přesměrovávána 
z člověka, který právě mluvil 
z pódia, na Ježíše.

Jako pro technika pro mě 
bylo přirozeně velmi za-
jímavé mít možnost na-
hlédnout do kuchyně CfaN. 
Práce techniků na evange-
lizačních taženích je jedno-
duše úžasná. Celkově vzato 
to byl inspirativní týden, 
díky kterému jsem mohl 
celou tuto službu uvidět 
v jiném světle.

své nové svobody. Daniel se modlí 
za uzdravení nemocí: nediskutuje 
s nimi, ale v autoritě jména Ježíš 
jim přikazuje, aby odešly. Postupně 
jmenuje různé nemoci včetně HIV. 
Pak se ptá: „Kdo z vás za poslední 
dny obdržel nějaké uzdravení?“ 
Zvedá se slušný les rukou. Potom 
jsou na pódium přineseny dvě 
velké modré bedny s podélnými 
otvory pro vhazování modlitebních 
potřeb. Obě jsou téměř naplněny 
lístky a dopisy s modlitebními po-
žadavky. Daniel nás všechny vy-
zývá ke společné modlitbě. Je to 
úžasné: společně se modlíme za tí-
síce a tisíce lístků z celého světa.

Po obědě jsme si - tentokrát již 
opatrněji - užívali africké sluníčko, 
pozorovali kolem poletující a švi-
tořící ptáky a vstřebávali naše zá-
žitky z posledních dní. Všechno to 
bylo tak neskutečné - zdrcující chu-
doba, všudypřítomný rudohnědý 
prach, bouřlivé chvály, tisíce obrá-
cených lidí, desítky zázraků, statisí-
cový dav na evangelizaci, zapálení 
lidé na Konferenci  ohně, vřelost, 
nasazení a přátelské jednání  bratří 
z celého světa... 

Bůh je tak dobrý a mocný!



Afrika bude spasena!

www.dary.cfan.cz

Yaounde,
Kamerun 
20.–24.2.

Prosíme, podpořte nadcházející Velká evangelizační tažení CfaN 
v Pobřeží slonoviny a Kamerunu.

Náklady na transport, technické vybavení a obecné výdaje 
spojené s pořádáním těchto evangelizací jsou značné. Přesto 
věříme, že Bůh udělá zázrak a nebudeme muset tyto kampaně 
zrušit z důvodu nedostatku finančních prostředků. Žeň musí být 
dokončena, protože musíme naplnit Pánovo Velké pověření.

Děkujeme Vám za Vaši podporu.

Abidjan, 
Pobřeží 
slonoviny
23.–27.1. 
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