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Misijní zpravodaj

Bujumbura / Burundi
Kigali / Rwanda

Svědectví o uzdraveních v Africe

Projevy moci
Ducha Svatého
Uprostřed oceánu lidí
Závěrečné shromáždění navštívila
více než třetina obyvatel Bujumbury

46% obyvatel země je mladších
15 let věku. Průměrný věk obyvatele
Burundi je pouhých 16.7 let a lidé se
obvykle nedožívají více než 50 let.
Burundi, která leží poblíž rovníku, je
typickou rolnickou zemí s tropickým
podnebím a se dvěma obdobími dešťů
ročně. Přibližně 85% jejích obyvatel
je existenčně závislá na farmaření.
Bujumbura, hlavní město Burundi, leží
na severním břehu jezera Tanganjika,
které je druhým největším jezerem
Afriky. Je 60krát větší než největší
německé jezero (Bodamské). Zároveň
je i druhou největší sladkovodní nádrží
světa – hned po sibiřském Bajkalu.

Afrika
potřebuje
Vaše modlitby
Modlete se prosím spolu s námi za Afriku.
Znepokojující novinové titulky z posledních
dní týkající se eboly, malárie, povstalecké
islamistické skupiny Boko Haram nebo
hladomoru v Jižním Súdánu podtrhují, jak
naléhavě potřebuje právě teď Afrika naše
modlitby a přímluvy.
Kázání dobré zprávy Ježíše Krista je v tuto
chvíli nanejvýš důležité a zásadní pro další
osud černého kontinentu. Děkujeme Vám
za to, že nám pomáháte naplnit Velké
poslání v Africe svými dary a příspěvky.
Intercession for
Africa at cfan.eu/ap:

Daniel
a Rebeka
Kolendovi
v Burundi

Vítejte v Burundi
a Rwandě
Drazí misijní přátelé,
v tomto vydání našeho misijního zpravodaje IMPACT najdete zprávy ze dvou úžasných Velkých evangelizačních kampaní,
které se konaly v Bujumbuře a Kigali, dvou
hlavních městech vzájemně sousedících východoafrických zemí Burundi a Rwandy.
Od poslední evangelizační kampaně CfaN v
Burundi uběhlo již 25 let a ve Rwandě jsme
byli naposledy před 15 lety. Tentokrát uslyšela evangelium celá nová generace lidí. Většinu ze stovek tisíc lidí, kteří letos navštívili
naše shromáždění, tvořili mladí lidé. Zažili
osobní setkání s Ježíšem, které proměnilo jejich životy. Na pódiu v Bujumbuře vedle mě
seděl místní biskup a řekl mi, že všechny
jeho tři děti byly předchozího večera naplněny Duchem Svatým. Byly tak opilé Duchem,
že musely být z evangelizační plochy domů
odnešeny. Během kampaní bylo spaseno,
uzdraveno, osvobozeno a pokřtěno v Duchu
Svatém tolik mladých lidí, že je snadné představit si skvělou budoucnost těchto národů.
Největším zázrakem ze všech je sledovat
stovky tisíc lidí, kteří činí na našich evangelizačních shromážděních rozhodnutí
pro Krista. To je tlukotem srdce CfaN! To
je naše povolání, náš hlavní cíl a důvod,
proč cestujeme až na sám konec země.
Zázrak pokračuje!
Afrika bude spasena!
Váš v Kristu,

Daniel Kolenda
evangelista

Děkuji Vám za Vaši lásku, modlitby a podporu.

My z týmu CfaN jsme „maximálně
požehnáni“ a vděčni Pánu za tu
nepopsatelnou výsadu, kterou
nám dává, že smíme vést stovky
tisíc duší do náruče Ježíše Krista,
Spasitele světa.

Víra
přichází ze
slyšení
Kristus pro všechny národy káže
v Africe nekompromisní poselství
evangelia již 40 let. Pán si práci
CfaN používá jedinečným a bezprecedentním způsobem a proměňuje jejím
prostřednictvím krok za krokem
celý kontinent.
Naše gigantické a technicky brilantní
zvukové reproduktory jsou nenahraditelným prostředkem, díky němuž
můžeme kázat evangelium zástupům
stovek tisíc lidí. Během našich
Velkých evangelizačních kampaní
v Africe jsou pro nás tím nejdůležitějším pracovním nástrojem.

Expanze do Východní Afriky
Před několika měsíci jsme vás – misijní partnery CfaN – informovali o našich plánech na restrukturalizaci našeho technického
vybavení, která nám měla nově umožnit pořádat pravidelné Velké
evangelizační kampaně také ve Východní Africe.
Po praktické stránce to znamenalo, že jsme museli rozdělit naše vybavení na dvě části s tím, že větší část z něj budeme i nadále používat v Západní Africe a menší část jsme převezli do Východní Afriky
a dokoupili k ní nové komponenty. To zní relativně jednoduše, ale
uskutečnit to v praxi je mnohem těžší než o tom mluvit! Jednotlivé
části našeho vybavení totiž do sebe musí vzájemně zapadat a v
relativním srovnání s velikostí našich shromáždění usilujeme o to,
aby byla naše aparatura co možná nejmenší a nejefektivnější.

Premiéra nového zvukového systému CfaN
V Bujumbuře jsme konečně mohli poprvé použít naši novou aparaturu, jejíž základ tvoří zcela nový zvukový systém určený speciálně pro Východní Afriku.
Náš technický tým měl plné ruce práce s jeho zapojováním a vychytáváním detailů. Jeho premiérové stavění a první ostrá zvuková zkouška s sebou přinesly dodatečné výzvy. Jakmile však na
kampani nadešel čas na první kázané poselství evangelia, zvuk
byl hlasitý a čistý a krásně se nesl celým rozlehlým evangelizačním polem. Nový zvukový systém je pro nás milníkem a odrazovým můstkem k dalším kampaním ve Východní Africe.
Ve Rwandě jsme díky Bohu náš nový
zvukový systém úspěšně
použili již podruhé.

To vše bylo možné jen díky
finančním darům vás, našich misijních partnerů.

Děkujeme
Vám z celého
srdce za každý
Váš dar – větší
i menší!

Bujumbur a /
Plná „hadí jáma“

Prezidentský vedoucí chval

První večerní shromáždění navštívilo více než 70 000 lidí.
Daniel kázal jako obvykle jednoduché a jasné poselství
evangelia, na které nadšeně reagovaly desítky tisíc lidí.
Během modliteb za nemocné se po celé evangelizační
ploše začali projevovat démoni. „Hadí jáma“ – místo
vyhrazené modlitbám poradců za démonizované – byla
plná lidí a ten večer se stala řada zázraků.

Pán nám skutečně připravil prostranné
pódium, abychom z něj promlouvali k
celému národu. Evangelizační kampaň
navštívili mnozí vysoce postavení
vládní činitelé včetně první dámy
země, senátorů, členů vlády, generálů a
mnoha dalších.

Uprostřed oceánu lidí
Závěrečné shromáždění navštívila více než třetina obyvatel
Bujumbury. Byl to mimořádný úspěch. Jediným problémem
byla velikost zástupu. Lidé se na evangelizačním poli tlačili
jeden na druhého, a proto jsme raději odstranili zátarasy a
uvolnili místo kolem pódia. Z dálky připomínalo pódium raft
vznášející se v oceánu lidí.

Hosté ve Státním paláci
Po závěrečném shromáždění byl náš tým CfaN pozván do Státního paláce, abychom byli speciálními hosty prezidenta Burundi,
který v paláci se svou rodinou bydlí. Tam jsme prožili další bonusové shromáždění! Po úžasném uctívání kázal Daniel poselství
evangelia zakončené výzvou ke spasení a modlili jsme se za pana
prezidenta a za všechny přítomné vládní činitele. Mnozí z nich
mají skutečnou bázeň před Pánem a touží být Jeho služebníky.

Bur undi
Burundi je jednou z nejmenších zemí Afriky (je dokonce menší než evropská země Belgie).
Je však velmi hustě osídlená. Žije v ní téměř 11 miliónů obyvatel a se 379 lidmi žijícími na jednom
čtverečném kilometru se svou hustotou osídlení blíží Indii. Bujumbura je daleko největším
městem země a zároveň i jejím administrativním a hospodářským centrem. Ve městě a jeho
rozhlehlých předměstích žije více než 1 milión lidí. Toto přístavní město vyrostlo postupem času
z malé vesnice, která v roce 1889 povýšila na německou armádní osadu “Marienheim”.

Třetího večera vzrostl shromážděný
zástup lidí na 150 000 a shromáždění
zahájil prezident Burundi. Po úvodních
slovech dokonce pokračoval tím, že nás
spolu s manželkou nějakou dobu vedl
v uctívání. Poprvé v historii CfaN tak
byl vedoucím chval prezident země!

Při závěrečném shromáždění
v Bujumbuře jsme museli dát pryč
zátarasy a uvolnit bezprostřední
okolí pódia, protože se na poli lidé
tlačili jeden na druhého. Toto je
pohled z pódia na první řadu lidí.

Boží Slovo je
životem pro ty,
kteří je nalézají
a uzdravením pro
celé jejich tělo.
(viz. Přísloví 4:2)
3 ½ letá Diera zvedla během druhého večera ze židlí celý shromážděný zástup lidí. Lidé šíleli
radostí, když viděli její uzdravené
chromé nohy po modlitbě za nemocné.
Dívenka mohla po dvou letech
opět chodit a vesele si po pódiu
vykračovala za svou maminkou.

Tento mladý muž trpěl posledních 5 let v důsledku kýly velkými bolestmi a otoky intimních
částí těla. „Během modliteb jsem
cítil jak mým tělem prochází oheň
od hlavy až k patě. Otok je úplně
pryč!“
Navíc měl problémy se zrakem
a nedokázal číst bez brýlí. Během
modliteb v průběhu prvního
večera kampaně si brýle sundal
a od té doby je nepotřebuje. Ani
ve škole teď nemá se čtením
a psaním žádné problémy.

10. května měla tato žena autonehodu. Na shromáždění ji museli dovést na invalidním vozíku. 5. června přijala první část
svého uzdravení: vstala z vozíku
a od té doby ho již nepotřebovala. Další den už přišla na shromáždění sama, ale ještě za pomoci berel. Tam přijala druhou
část uzdravení. Zahodila berle a
na pódiu svědčila o tom, že byla
dokonale uzdravena.

Obdivuhodné svědectví proběhlo
hned prvního dne kampaně v Bujumbuře. Jedna matka s sebou
na shromáždění přivedla své hluché a slepé dítě. Když Daniel zakřičel, dítě se rozrušilo a začalo
plakat. Najednou se začalo pozorně rozhlížet a pozorovat vše,
co se kolem něj děje. Bylo zjevné,
že dítě slyší a vidí, uzdraveno
slavnou Ježíšovou mocí.

Tato paní od dětství trpěla na
bronchitidu, která později přerostla v astma. Proto měla velké
potíže s dýcháním. Pán se jí ale
dotknul a od prvního večera
evangelizační kampaně dýchá
zcela svobodně.

Mladík, němý od narození, na
začátku Velké evangelizační kampaně v Burundi poprvé v životě
promluvil. Jeho prvním slovem,
které řekl před velkým zástupem
přítomných lidí, bylo slovo „Ježíš!“
Daniel mu prorokoval, že se z něj
stane kazatel evangelia.

Tento muž se nedokázal
ohýbat, posadit se nebo použít
záchod. Během závěrečného
večera svědčil o tom, že byl
uzdraven, a že nyní může sedět
a zcela svobodně hýbat celým
tělem.

Tento muž trpěl v důsledku
národu v břiše, který měl už
od roku 2000. Když si šel po
shromáždění lehnout do postele,
svůj nádor v těle ještě cítil. Přes
noc ale zmizel a muž se druhého
dne probudil zcela zdráv.

Bujumbura
V burundské Bujumbuře
jsme celkem obdrželi

313 550
vyplněných karet rozhodnutí od vzácných lidí,
kteří odevzdali své životy Ježíši!
Pokračujeme v modlitbách za místní církve
zatímco pilně pracují s nově obrácenými, aby se
z nich stali učedníci.

Popel proměňován v krásu

Kigali

Kigali je městem, ve kterém před 20 lety započala
rwandská genocida. Šrámy po této tragédii v
zemi stále přetrvávají a vzpomínky na ni jsou v
myslích místních lidí dosud živé. Před 20 lety si
tato genocida ve Rwandě vyžádala téměř milión
životů nevinných mužů, žen i dětí.
Během kamapně jsme měli příležitost navštívit
památník obětem genocidy a navštívit jeden
z masových hrobů, ve kterém je pohřbeno
více než 250 000 těl neidentifikovaných obětí
nedávných zvěrstev. Jménem naší služby položil

Daniel k hrobu květiny. Náš tým
se modlil za tento národ a za
budoucnost Rwandy. Ať Pán obrátí
v dobré to, co ďábel zamýšlel
ke zlému. Právě proto kážeme
evangelium: jedině Ježíš dokáže
proměnit popel v krásu!
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Hojná milost
V Kigali jsme čelili mnoha výzvám, včetně nepříznivého počasí, a
zažili jsme tam nesmírně náročný týden. Poslední shromáždění, které
proběhlo v neděli večer, však s sebou přineslo obrovský průlom.
Přestože podle předpovědi počasí mělo na 90% pršet a vypadalo
to, že se nezmění scénář předchozích dní, nespadla během
evangelizace jediná kapka deště! Zástup shromážděných lidí byl
ve srovnání s předchozím večerem více než dvojnásobný a byl
to nesmírně intenzivní večer. Protože jsme den předtím museli
(kvůli dešti) shromáždění zkrátit, museli jsme si to v neděli
vynahradit.
Daniel požádal jednu z absolventek Školy evangelizace
Reinharda Bonnkeho, která se narodila ve Rwandě, aby
během 10 minut sdílela své svědectví. Potom Daniel kázal
evangelium, modlil se s nově obrácenými, vyučoval
o křtu v Duchu Svatém a modlil se za lidi, aby křest
přijali.
Todd White, který kampaň také navštívil, se potom
modlil za nemocné a zval lidi dopředu, aby vydávali
svědectví o svých uzdraveních. Proběhlo mnoho
krásných zázraků. Potom jsme se ještě modlili
nad bednami s modlitebními požadavky, které
jste nám mnozí poslali, a za požehnání pro
Kigali a jeho obyvatele.

V

této malé zemi žije přibližně 11,5 miliónu lidí, což má
za následek hustotu obyvatelstva ve výši 431 lidí na
kilometr čtvereční. Hustotou obyvatel Rwanda překonává
i Nizozemí, které je nejhustěji obydlenou zemí Evropy.
Rwanda je svou rozlohou srovnatelná s německou spolkovou zemí Porýní, žije v ní však dvojnásobek lidí.

R

wanda je agrární zemí. Zemědělci tvoří přibližně
90% pracovní síly. Pěstují banány, kukuřici, sladké
brambory, ořechy a maniok – obvykle pro svou vlastní
potřebu a své přežití.
Vládní úsilí pobízet lidi k tomu, aby své výpěstky exportovali do jiných zemí, začíná pomalu ale jistě přinášet výsledky.
Exportuje se čaj, bavlna, sisal, cinchona a zejména káva.
Došlo k pokrokům ve stabilizaci a oživení ekonomiky země.

K igali
igal /

R

wanda je malá hornatá země ležící ve
Střední Africe, známá jako „země tisíců
hor“. Tato tropická hornatá země s příjemným
mírným klimatem je jednou z nejhustěji osídlených oblastí celé Afriky.

V

íce než 40% obyvatel je mladších 15 let a v důsledku toho
se průměrný věk obyvatele snížil až na neuvěřitelných
18,7 let. Proto je Rwanda mimořádně mladou zemí. Ročně
vzroste počet obyvatel země o 2,1%. Pro srovnání: například
Francie a Anglie rostou tempem 0,5% ročně.

V

elkoměsto Kigali je domovem pro necelých 1,2 miliónů lidí. Město bylo založeno roku 1907 německým přistěhovalcem Richardem Kandtem mezi údolím
řeky Nyabarongo a horami Jali a Kigali. V současné době je Kigali hlavním a zdaleka největším městem země. Ačkoliv Kigali leží jen kousek jižně od rovníku, díky
své nadmořské výšce – mezi 1433 a 1645 metry nad mořem – je v něm příjemné
klima. Město leží na řece Akagera, která je jedním z hlavních přítoků Nilu.

R w anda

Behind
the
scenes

3.10. Praha

od 19:00; KS - Palmovka;
Na Žertvách 23

4.10. Brno

od 18:00; AC; Životského 10

5.10. Český Těšín

od 16:00, AC - Agapé; Božkova 16

aneb Příprava pódia
uprostřed buše

Zažijete odpoledne plné napínavých
příběhů. Co všechno se děje v zákulisí,
aby mohla úspěšně proběhnout velká
evangelizace v africké buši?

Co Vás čeká:
•
•
•
•
•
•

zprávy přímo ze srdce Afriky
káva a malé pohoštění
knihy a info-stánek CfaN
možnost popovídat si s pracovníky CfaN
požehnání
modlitby za uzdravení a osobní potřeby

Winfried Wentland
je již přes 30 let ředitelem přípravy
evangelizačních kampaní CfaN
v Africe. Navštívil více než 40 zemí tohoto
obrovského kontinentu.
Občas se dostal do prekérních situací, ale
Bůh ho pokaždé dokonale ochránil.

V průběhu programu proběhne misijní sbírka.
Musíte se předem přihlásit!

Prosíme, potvrďte svoji účast emailem: info@cfan.cz
nebo na stránkách:

www.cfan.cz

„Ministry Today“ (Služba dneška)
uvádí CfaN v seznamu 21 nejvlivnějších 		
křesťanských služeb.
Americký časopis „Ministry Today“ (Služba dneška) je určen především křesťanským vedoucím. V čísle z května a června 2014 otiskl
tento magazín seznam 21 církví a služeb, které neobyčejným způsobem ovlivnily církev 21. století.
Ministry Today: ... seznam 21 církví a služeb, které
výrazně ovlivnily církev 21. století. V našem speciálním květnovém a červnovém vydání vám představujeme těchto 21 jedinečných služeb, které se všechny
staly vzorem a modelem pro současný svět křesťanské
služby. Nejedná se o seznam 21 nejlepších církví či
služeb. Smyslem seznamu „Ministry Today 21“ je vytvořit užitečný zdroj inspirace pro pastory a vedoucí
služeb, ze kterého mohou čerpat myšlenky, které jim
pomohou v jejich úsilí rozšiřovat dál Boží království.
Mezi těmito 21 církvemi a službami najdete mimo jiné
Církev Bethel, Mezinárodní dům modlitby, YWAM
nebo Církev Saddleback.

UDÁLOSTI ROKU
2014

Mai/Juni-Ausgabe 2014

Dvoustránková reportáž o CfaN končí slovy: Bonnkeho vize,
které se služba drží již desítky let, je dnes stále relevantní:

„Vyprázdníme peklo
a zaplníme Nebe –
		
kvůli Kalvárii.“

Velká evangelizační kampaň
26. – 28. září 2014
Sao Luis, Brazílie

6. – 9. listopad 2014
Kumasi, Ghana

Přehled událostí najdete na

www.cfan.eu

Reinhard
Bonnke
School of Evangelism
A Launchpad to Gospel Action
upcoming date
March 9–12, 2015
Karlsruhe, Germany
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4 days

For more information and application
please visit cfan.eu/school

Od temnoty
k sv˘etlu
„Když jsem řezal větev, zachytila
se mi za límec a zasáhla mé oko.
Šel jsem domů a volal o pomoc.
Když se mi udělalo lépe, vrátil jsem
se, abych práci dokončil. K práci
jsem používal mačetu. Jakmile jsem
sekl do té stejné větve, znovu mě
udeřila do oka – do oční bulvy.“

James David
67 let
slepý na levé oko
uzdraven v únoru 2012
Monrovia, Libérie

V životě 67letého Jamese Davida se všechno
změnilo, když jednou pracoval na úklidu pole před
setbou. Při sekání vzrostlého keře vystřelila jedna
jeho větev a zasáhla mu oko. Větší bolest v životě
nezažil. O několik měsíců později na toto oko úplně
oslepl a jeho zrak v levém oku se změnil v temnotu.
Dal dohromady potřebné peníze, aby navštívil lékaře
na oční klinice, ale ti mu nedokázali nijak pomoci. Poškození oka byla příliš velké a nešlo s ním nic dělat.
„Jeden doktor se mě zeptal, jestli chci oko odstanit“,
vyprávěl James CfaN. „Řekl jsem mu, že rozhodně ne.“

V zástupu více než 100 000 lidí na
Jamese sestoupil Duch Svatý. Uvěřil
Bohu, že pro něj udělá zázrak.
„Bůh chce dnes uzdravit slepé oči!“, zvolal
Daniel Kolenda z pódia. „Jestliže jsi slepý,
polož si ruce na své oči.“
Daniel se potom modlil a James se k
němu v modlitbě přidal. Potom pomalu
sundal svou ruku z oka.
„Chtěl jsem otevřít oči, ale bál sem se“, vypráví James s úsměvem. „Když jsem nakonec sundal ruku a otevřel je, viděl jsem
dobře na obě oči! Rozhlédl jsem se kolem
sebe na lidi, kteří stáli poblíž a řekl jsem: ‚Já vás vidím! Já vás vidím!‘ Byl jsem tak šťastný!“
Zástupy šílely radostí, zatímco se James propracovával k pódiu,
aby se s lidmi podělil o to, co pro něj Ježíš udělal.
James se už nikdy nedokázal vrátit zpět k
farmaření a čištění polí. Namísto toho si
začal vydělávat peníze menšími brigádami,
kdy pro lidi něco natíral nebo maloval.
O rok později ale oslepl i na druhé oko –
tentokrát v důsledku šedého zákalu: „Když
jsem oslepl i na druhé oko, nedokázal jsem
už bez pomoci ani chodit. Neuměl jsem si
uvařit jídlo a už jsem nemohl pracovat.“
Jamesův syn Prince nám potvrdil, že se
jeho otec stal zcela závislým na pomoci
druhých. „Poté co oslepl“, vyprávěl Prince,
„se už sám o sebe nedokázal starat. Museli jsme ho všude vodit. Raději jsme si ho
vzali k sobě domů a musel jsem za něj i vytáčet telefonní čísla na telefonu.“
James pokračoval ve svém vyprávění:
„Řekl jsem svému pastorovi a své sestře,
že jsem tak zoufalý, že chci zemřít. Řekl
jsem jim, že jestli se nic nezmění, vypiju
čistič odpadu a zemřu.“
O rok později podstoupil James operaci
šedého zákalu, po které se mu částečně
vrátil zrak. Oko zraněné větví se ale nedalo zachránit.
Tehdy se dozvěděl, že v jeho zemi Libérii
bude CfaN pořádat Velkou evangelizační
kampaň. „Šel jsem tam, protože tvrdili, že
tam bude uzdravena každá naše nemoc!“,
vyprávěl James. „Vyrazil jsem na shromáždění ve víře, že mi Bůh vrátí zrak.“

„Cítil jsem se fantasticky“, říká James. „Ale uvnitř sebe jsem se
celý třásl. Něco jsem v sobě cítil. Duch Svatý mě udeřil svou mocí
během toho, kdy jsem svědčil o zázraku, který pro mě Bůh udělal.“
James samozřejmě nedokázal přestat vyprávět o tom, co pro
něj ten večer Bůh udělal a od té doby o tom říká všem lidem,
které potká.
„Děkuji Bohu za to, co pro mě udělal! Teď mám lepší práci jako
natěrač a kdybych chtěl, mohl bych opět pracovat i na poli. Jsem
moc šťastný. Bůh dokáže udělat cokoliv, oč Jej požádáme!“

„Jestli jsou tvé oči slepé, chci, aby sis
na ně právě teď položil ruce. Připrav se,
protože tvé oči teď prohlédnou a vrátí se
ti zrak. Právě teď přikazuji každému slepému oku... otevři se! Ve jménu Ježíše!“
Daniel Kolenda na pódiu v Monrovii

Pomáhejte nám získávat duše!
Jako měsíční sponzor programu „Jedna duše“ se budete:
 Modlit za naši službu, zejména tehdy, když k tomu budete cítit vnitřní vedení ve svém
srdci. Vaše modlitební podpora má pro nás nevyčíslitelnou hodnotu.
 Stát za naší službou finančně prostřednictvím pravidelného měsíčního daru. Každá padesátikoruna má smysl. Každá zachráněná duše má cenu, která se nedá vyjádřit penězi.
Váš pravidelný měsíční dar nám umožní:

100Kč
přivést 2 lidi
k Ježíši

500Kč 1000Kč 2500Kč
vést 10 lidí ke
spasení v Kristu

zaplatit 20 lidem
program následné péče

pomoci 50 lidem
najít záchranu
v Kristu

Své dary můžete posílat trvalým příkazem na bankovní účet CfaN v České republice:
106 101 4750 / 5500

O dalších možnostech dárcovství se dočtete na www.cfan.cz

kumasi, ghana
ˇ
Zázrak pokracuje!
V Kumasi žijí přibližně 2 milióny obyvatel a je druhým
největším městem Ghany. V městské aglomeraci žije asi
2,5 miliónu lidí, což je srovnatelné s rakouskou Vídní.
Město leží 500 kilometrů severně od rovníku a je
obklopeno džunglí. Díky své bohaté a barvité flóře
je Kumasi také nazýváno „zahradním městem“ nebo
„zahradou Západní Afriky“.
Prosíme, podpořte svým darem nadcházející Velkou
evangelizační kampaň CfaN:
Kumasi, Ghana
6. – 9. listopad 2014

Afrika bude spasena!

cfan.eu/dary
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