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Náš malý – zato však úzce specializo-
vaný – technický tým CfaN musel opět 
čelit výzvám a náročným podmínkám, 
ve kterých musel postavit celé naše 
technické vybavení – pódium, zvuko-
vou aparaturu, generátory, osvětlení, 
kamery, atd.

drazí misijní přátelé,
v dnešním vydání misijního zpravodaje iMpact vám přinášíme 
zprávy o mimořádně vydařeném evangelizačním tažení v yaoundé. 
byl to skutečně jedinečný týden!  

naposledy pořádal cfan evangelizační kampaň zde v yaoundé, hlav-
ním městě kamerunu, před necelými 17 lety. byli jsme si zcela jisti, že 
nás sem pán povolává zpět, abychom kamerunu nově vyhlásili slavné 
evangelium doprovázené znameními, divy a zázraky!

podobně jako v mnoha jiných afrických zemích, se i zde v kame-
runu lidé obvykle nedožívají vysokého věku a průměrný věk 

obyvatel je proto velmi nízký: 42% obyvatel je mladších 15 
let! počet obyvatel afriky v těchto dnech roste rychlým tem-
pem, což představuje nové úkoly a výzvy pro nás. nemů-
žeme polevit v naší práci a musíme dalším generacím lidí 
vytrvale přinášet evangelium.

je děsivé pomyslet na to, že jsme toto úžasné evangelizační ta-
žení téměř museli zrušit pro nedostatek financí. ještě čtyři týdny 

před evangelizací jsme netušili, jak tuto kampaň zaplatíme. ježíš byl 
ale věrný a použil si vás, kteří jste se za nás postavili a na poslední 
chvíli nám poslali menší i větší finanční dary. díky tomu slyšelo v prů-
běhu tohoto týdne evangelium více než 750 000 lidí a mnozí – jen pán 
ví, kolik jich bylo – zároveň přijali uzdravení, obnovu a osvobození.

rozhodně to stálo za to – děkujeme!

váš v ježíšově lásce,

 

daniel kolenda 
evangelista

Hlavní město Kamerunu Yaoundé je 
domovem pro více než 2,3 milióny lidí.

Kvůli rozmanitosti své kraji-

ny – od deštného tropického 

pásma s vlhkým a parným 

klimatem až po suché křovinaté 

savany – bývá často nazýván 

„miniaturní Afrikou“. 

vítejte 
v Yaoundé v Kamerunu

PS Předem Vám moc 

děkujeme za to, že se za 

nás postavíte i do budoucna 

a budete nás podporovat 

v celém průběhu roku 2014 

Vašimi modlitbami a finančními 

dary. Neexistuje smysluplnější 

způsob využití peněz, než je 

investice do šíření Božího 

království!
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VyslánÍ ke sluzbe

Kamerun svou rozlohou odpovídá přibližně rozloze Německa, 
Rakouska a Švýcarska dohromady.

20 miliónů obyvatel Kamerunu 
sestává z téměř tří set etnických 
a lingvistických skupin. Oficiálními 
jazyky země jsou francouzština 
(pro přibližně 80% obyvatel) 
a angličtina (asi pro 20% obyvatel).

Kromě široce rozšíře-

ného katolicismu (který 

vyznává více než 35% oby-

vatel) tvoří křesťané různých 

denominací přibližně čtvrtinu 

národa. Asi 21% lidí jsou 

muslimové a zbytek vyznává 

tradiční okultní kmenová 

náboženství. 

Kamerunský domorodý kmen   
se seznamuje s Boží láskou 
Jedním z kamerunských kmenových jazyků je jazyk „Hdi“. Viklefův biblický 
překladač popisuje zajímavý pravdivý příběh o tom, jak byla tato kulturní 
skupina nedávno zasažena evangeliem. Překladatel Lee Brammlett, který 
v tomto kmeni pracoval, měl jednou v noci sen. Bůh k němu ve snu promlu-
vil a řekl mu, aby si v jazyce Hdi vyhledal překlad slovesa „milovat“.

Když to učinil, došel k zajímavému zjištění. Ačkoliv všechna ostatní slo-
vesa jazyka Hdi mají téměř vždy tři verze a existují ve tvarech končících 
souhláskami -i, -a nebo -u, zjistil, že sloveso „milovat“ se vyskytovalo 
pouze ve tvarech končících na -i nebo -a. To ho zaujalo a začal se pídit po 
tom, proč toto slovo neexistuje také s koncovkou -u. Nakonec se na to Lee 
zeptal překladatelského výboru pro jazyk Hdi tvořeného těmi nejvlivnější-
mi vzdělanci a vůdci jejich kmene.

„Může člověk ‚dvi‘ svou manželku?“, zeptal se jich nejprve. „Ano“, odpově-
děli. To znamená, že člověk svou manželku dříve miloval, ale jeho láska k 
ní se už vytratila.

„Může člověk ‚dva‘ svou manželku?“, ptal se dál Lee. „Ano“, řekli. Tento 
druh lásky závisí na tom, jak se chová manželka. Znamená, že jí muž miluje 
tehdy, jestliže je mu věrná a dobře se o svého manžela stará.

„Může člověk ‚dvu‘ svou manželku?“, zeptal se Lee. Jakmile to řekl, všichni 
se rozesmáli: „Samozřejmě, že ne! To by znamenalo, že by muž svou man-
želku miloval pořád – bez ohledu na to, jak se chová. Miloval by jí, i kdyby 
mu nikdy nepodala sklenici s vodou a vůbec by mu nevařila. Dokonce i 
kdyby spáchala cizoložství, byl by neustále zavázán jí dál milovat. Ne, my 
nikdy neříkáme ‚dvu‘. Taková láska neexistuje.“

Když to Lee uslyšel, zarazil se a chvíli tiše přemýšlel o nejznámějším verši 
z Bible, Janovi 3:16. Po chvíli se těch lidí zeptal: „Je možné, že Bůh ‘dvu’ 
lidi?“ Jakmile tuto otázku položil, nastalo na několik minut hrobové ticho. 
Po chvíli těm starším moudrým lidem začaly po tvářích stékat slzy. Když 
se nakonec vzmohli na odpověď, řekli: „Víte, co by to znamenalo? Že nás 
Bůh vždy miloval - tisíciletí za tisíciletím - přestože jsme my celé ty roky 
Jeho velkou a úžasnou lásku k nám odmítali. Znamenalo by to, že je zavá-
zán k tomu milovat nás dokonce i tehdy, když hřešíme víc než ti nejhorší 
ze všech hříšníků.“

Bůh zašifroval přesný význam své bezpodmínečné lásky přímo do jejich 
kmenového jazyka. To slovo v jejich jazyce existovalo již od pradávna: 
odpovídalo pravidlům jejich gramatiky a bylo pro lidi zcela srozumitelné 
– jen ho do té doby nikdy nikdo nepoužil. Jakmile toto slovo bylo v jejich 
jazyce prvně promluveno, obrátilo naruby celý jejich hodnotový systém. 
Lidé se začali zamýšlet nad tím, že jestliže je Bůh miluje láskou „dvu“ a 
není tím zlým a strašidelným duchem, za kterého jej považovali, tak mož-
ná nemá valného smyslu doprošovat se dál přímluv u duchů svých zemře-
lých předků, tak jak to dělali do té doby, ovládáni strachem a pověrami. 
Mnozí skutečně tyto praktiky úplně opustili a řady následovníků Ježíše 
Krista se v jejich kmeni rychle rozrostly z několika stovek na tisíce lidí!

V roce 2012 byl v jazyce Hdi poprvé publikován Nový zákon. 29 000 obyva-
tel kmene Hdi si nyní může přečíst verše o Boží lásce, jako např. Efezským 
5:25: „Manželé, ‚dvu‘ své manželky právě tak, jako Kristus ‚dvu‘ církev.“
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Ježíš Kristus na sebe vzal naše 
slabosti a naše nemoci nesl 
Všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:  
 On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl. 

Matouš 8:16-17

Ježíš pro Viktorku udělal to,    
co lékaři nedokázali
když bylo viktorce 8 měsíců, potvrdilo se jejím rodičům, že je jejich 
dcera úplně hluchá. její matka caroline našemu týmu vyprávěla, že 
si vždy všímala, jak ostatní děti v postatě už od narození otáčejí své 
hlavy za hlasem svých maminek. viktorce již byly tři roky a nikdy na 
hlas svých rodičů nereagovala. neotáčela se ani za hudbou ani za ja-
kýmkoliv jiným zvukem. „vůbec nereagovala, dokonce ani když jsem 
na ní volala hlasitě a stála jsem přímo u ní. Musela jsem k ní vždy přijít 
a dotknout se jí, abych získala její pozornost,“ vyprávěla caroline.

běžné vyšetření viktorčiných uší nedokázalo dát odpověď na příčinu 
její hluchoty a její rodina si nemohla dovolit kvalitnější zdravotní vy-
šetření. carolinin manžel si totiž jako řidič taxíku nevydělával příliš 
mnoho peněz.

Malá viktorka každopádně nikdy nereagovala na žádné zvuky a v ce-
lém svém životě nepromluvila jediné srozumitelné slovo až do onoho 
odpoledne, kdy s ní její maminka caroline přišla na velké evange-
lizační tažení do yaoundé v kamerunu. když se evangelista todd 
White modlil za to, aby se hluché uši ve jménu ježíše otevřely, vikto-
rka náhle ukázala svými malými prstíky směrem k obrovským repro-
duktorům a pronesla svá první rozpoznatelná slova v životě: „Mami, 
tam to je!“ viktorka slyšela a mluvila! caroline s ní okamžitě běžela 
dopředu k pódiu, aby všem řekla, co pro ně bůh učinil.

příští den jsme se vydali navštívit viktorku doma, abychom si ověřili, 
co se přesně stalo. byli jsme při tom, když jí její maminka učila mluvit.
caroline jásá radostí: „Jsem tolik vděčná Ježíši za to, že uzdravil 
mé dítě! Moje rodina je naprosto nadšená. Ježíš pro Viktorku udě-
lal to, co lékaři nedokázali!“

Během naší návštěvy pozval jeden ze 
členů týmu CfaN manžela Caroline 
na závěrečný večer kampaně na 
shromáždění. Když manžel, který byl v té 
době hodně vzdálený od Boha, uviděl, co 
Bůh učinil pro jeho dceru, byl tím velice 
zasažen a nově svůj život vydal Ježíši.

Viktorka Ansa  
 (vek: 3 roky)

Byla to 

velká oslava 

Ducha 

Svatého!

po modlitbách za nemocné 
se děly úžasné zázraky 

– začalo to hned v průběhu prv-
ního večera a zázraky probíhaly 
po celou dobu evangelizačního 
tažení. bylo uzdraveno velmi 
mnoho chromých lidí, po kte-
rých  na pódiu zůstala ležet hro-
mada berlí a invalidních vozíků. 
bylo krásné vidět zástup postar-
ších „matek“, které přijaly svá 
uzdravení a tančily na pódiu s 
danielem kolendou k boží slávě. 



Bĕhem evangelizac̆nÍ kampanĕ v Akkr̆e v roce 2013 
Augustina pr̆is̆la vydat svĕdectvÍ o tom, co dokáz̆e uc̆init 
moc Jez̆Ís̆e Krista a víra. Doprovázel jÍ jejÍ syn, Japhet 

Bonnke Nortey, kterému je ted’ 20 let. 
Jeho z̆ivotnÍm snem je stát se evangelistou.

Živý důkaz
tento příběh se začíná rozhrávat v roce 1983. 
tehdy augustina odchází ze svého rodného 
města akkry za „lepšími pastavami“. její cesta 
jí zavede do lomé v togu. bůh pro ni v jejím ži-
votě nikdy nebyl prioritou. vždy věděla, že exis-
tuje, ale nezajímala se o něj.

v lomé se seznamuje s mužem, který ji hluboce 
miluje, stará se o ni a ochraňuje jí. vše se vyvíjí 
dobře a augustina je v životě šťastná a spoko-
jená. po nějaké době se vdává za pana norteye 
a odevzdává mu celé své srdce. zdá se, že život 
je dokonalý a že se věci vyvíjejí správným smě-
rem... jak to však v životě někdy bývá, jakmile 
se věci přestanou vyvíjet podle plánu, naberou 
mnohdy rychle špatný směr. to se stalo i v jejím 
životě. augustina byla vděčná za to, že je na ní 
její manžel moc hodný a chtěla se mu proto od-
vděčit tím, že mu dá dítě. zpočátku si myslela, 
že na tom nebude nic těžkého a že co nevidět 
otěhotní. Čas ale rychle ubíhal a augustina stále 
nedokázala přijít do jiného stavu. pro oba man-
žele to bylo velice těžké období a pan nortey se 
nakonec začal ohlížet po jiných ženách. augus-
tina se cítila bezcenná a ztratila smysl života. 
byla přesvědčená o tom, že to, že její manžel spí 
s jinými ženami, je jen její vina. přičítala to své 
neschopnosti dát mu dítě. trvalo to celých deset 
let. během té doby absolvovala řadu lékařských 
vyšetření, ale doktoři nedokázali přijít na to,  
v čem je problém. její muž byl z celé jejich 

situace čím dál sklíčenější. augustina věděla, že 
ho rozveselí jedině dítě. její zoufalost ji nakonec 
přiblížila k bohu.

v roce 1993 augustina navštívila velké evange-
lizační tažení s reinhardem bonnkem v lomé, 
kde v té době žila. na jednom ze shromáždění 
se evangelista bonnke modlil za neplodné ženy. 
během své modlitby řekl: „každá žena, která ne-
může mít děti, ať si položí ruku na břicho.“ 

augustina si položila ruku na břicho a uvěřila 
tomu, že jí pán dá dítě. pocítila, jak se uvnitř ní 
něco pohlo, ale nevěnovala tomu v tu chvíli pozor-
nost. vrátila se domů a život běžel dál. po třech 
měsících musela navštívit lékaře, protože se jí 
zastavil její pravidelný cyklus. k jejímu velkému 
překvapení jí lékař potvrdil, že je už třetí měsíc tě-
hotná. okamžitě věděla, že jí to dítě dal pán. 

o necelých sedm měsíců později porodila 
chlapce a pojmenovala ho japhet bonnke po 
evangelistovi bonnkem.

během evangelizační kampaně v akkře v roce 
2013 augustina přišla vydat svědectví o tom,  
co dokáže učinit moc ježíše krista a víra.   
doprovázel jí její syn, japhet bonnke nortey, 
kterému je teď 20 let. Jeho životním snem je 
stát se evangelistou.



Tlukot srdce služby CfaN!

Již první shromáždění přilákalo pozornost 110 000 lidí. 
Na výzvu ke spasení reagovalo tolik lidí, že bylo ve-

lice dojemné sledovat, jak mocnou úrodu pro Boží králov-
ství jsme sklidili hned prvního dne evangelizačního tažení!

Během druhého večera kázal Daniel Kolenda o moci 
Ježíšovy krve a zlomil v Ježíšově jménu každou kletbu. 
Opět jsme viděli tisíce lidí vyznávat Ježíše jejich Pánem 
a Spasitelem.

Na našich afrických kampaních probíhají vždy tři dopole-
dne po sobě také Konference ohně. Ty jsou určeny pas-
torům, misionářům a pracovníkům církve. Poselství na 
sebe vzájemně navazují a staví vždy na základech posta-
vených předchozími vyučováními. Třídenní konference 
kulminují mocným pohybem Ducha Svatého, který při-
chází, aby přítomné naplnil svou mocí, pomazáním a au-
toritou. Konference ohně v Youndé nebyla v tomto ohledu 
žádnou výjimkou. Po závěrečném kázání Petera van den 
Berga to vypadalo, jako kdyby explodovala obrovská 
nálož Ducha Svatého! Vzduch byl doslova nabitý oče-
káváním všech přítomných delegátů konference, na 
které slavně sestoupil Duch Svatý a Jeho moc!

Když konference skončila a náš tým došel k autu, zjistili, 
že je zamčené. „Kde je řidič?“, ptali se. „Leží na zemi pod 
mocí Ducha Svatého!“ Mluvčí z Konference ohně se tedy 
museli na hotel vrátit jiným vozem. Nikdo se kvůli tomu 
nezlobil: propukl „svatý chaos“, za který jsme se v CfaN 
modlili od samého začátku!

Večer se na velkém shromáždění pod otevřeným nebem 
děly podobné věci. Bylo to silné a dramatické! Duch Svatý 
se zas a znovu vyléval na všechny přítomné, jako by to 
nemělo nikdy skončit. Při lidech se začali projevovat dé-
moni a sami od nich odstupovali!  Tisíce lidí dnes začaly 
mluvit v jiných jazycích, jak jim Duch dával promlouvat!

Poslední shromáždění navštívilo 300 000 lidí. Hlavní místní 
organizátor tohoto tažení zahájil shromáždění závěrečnou 
řečí, ve které poděkoval týmu CfaN. Řekl, že místní křes-
ťané vždy znali Reinharda Bonnkeho jako muže, který ne-
vyvyšuje sám sebe, ale Ježíše Krista a dodal, že Daniel, 
Peter a Todd pokračují ve službě stejným směrem. To byl 
pro ně ten největší kompliment. Práce CfaN má vždy za 
cíl vyvyšovat jen jedno jediné jméno: Ježíš! To je cílem 
a pravým měřítkem úspěchu této služby.

Jako na každé Velké evangelizační kampani CfaN proběhly i zde 
modlitby za obdržené modlitební požadavky z celého světa.

Rozmnožil jsi ten národ a zvětšil jsi jeho radost. 
 Radovali se před tebou, jako když mají radost ze žně.  
Izajáš 9:2

„Skutečně jsme do Kamerunu přivezli 
balíček ‚plného evangelia‘:   
spasení, pokání, znamení a divy, 
osvobození  a požehnání.“ 

Daniel Kolenda
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museli na hotel vrátit jiným vozem. Nikdo se kvůli tomu 
nezlobil: propukl „svatý chaos“, za který jsme se v CfaN 
modlili od samého začátku!

Večer se na velkém shromáždění pod otevřeným nebem 
děly podobné věci. Bylo to silné a dramatické! Duch Svatý 
se zas a znovu vyléval na všechny přítomné, jako by to 
nemělo nikdy skončit. Při lidech se začali projevovat dé-
moni a sami od nich odstupovali!  Tisíce lidí dnes začaly 
mluvit v jiných jazycích, jak jim Duch dával promlouvat!

Poslední shromáždění navštívilo 300 000 lidí. Hlavní místní 
organizátor tohoto tažení zahájil shromáždění závěrečnou 
řečí, ve které poděkoval týmu CfaN. Řekl, že místní křes-
ťané vždy znali Reinharda Bonnkeho jako muže, který ne-
vyvyšuje sám sebe, ale Ježíše Krista a dodal, že Daniel, 
Peter a Todd pokračují ve službě stejným směrem. To byl 
pro ně ten největší kompliment. Práce CfaN má vždy za 
cíl vyvyšovat jen jedno jediné jméno: Ježíš! To je cílem 
a pravým měřítkem úspěchu této služby.

Jako na každé Velké evangelizační kampani CfaN proběhly i zde 
modlitby za obdržené modlitební požadavky z celého světa.

Rozmnožil jsi ten národ a zvětšil jsi jeho radost. 
 Radovali se před tebou, jako když mají radost ze žně.  
Izajáš 9:2

„Skutečně jsme do Kamerunu přivezli 
balíček ‚plného evangelia‘:   
spasení, pokání, znamení a divy, 
osvobození  a požehnání.“ 

Daniel Kolenda



tato mladá žena přišla v pátek večer dopředu 
svědčit. celých 18 let byla úplně hluchá na 

obě své uši! během společných modliteb se jí náhle 
otevřelo pravé ucho a začala na něj slyšet. 

proto šla dopředu, aby o tom svědčila. její bratr 
řekl danielovi, že její levé ucho je stále ještě 
hluché. to byla skvělá příležitost demonstrovat 
všem přítomným viditelnou moc našeho boha! 
daniel jí řekl, aby si ucpala své pravé ucho (to, 
které již bylo uzdraveno). potom se modlil za 
její levé ucho a zeptal se jí, zda  na něj už slyší. 
odpověděla, že slyší nějaký matný zvuk, ale že ho 
nedokáže rozpoznat. 

Modlili jsme se tedy za ní všichni ještě jednou. 
potom začal daniel do jejího hluchého ucha říkat 
francouzsky: „jésus, jésus, jésus“. Náhle to usly-
šela a začala opakovat Ježíšovo jméno. slyšela 
lépe a lépe a opakovala jméno 
ježíš čím dál zřetelněji a 
hlasitěji. na otázku, zda 
už slyší dobře, odpo-
věděla úsměvem od 
ucha k uchu! 

Jak mocný 

je Bůh, 

kterému 

sloužíme!

ve čtvrtek večer dal 
duch svatý danielovi 

slovo poznání o tom, že byl 
někdo právě uzdraven z ra-
koviny krku. reagovala na 
to jedna žena, která krátce 
nato přišla dopředu a svěd-
čila o tom, že ji pán skutečně 
uzdravil z bolestivé rakoviny 
krku. vyprávěla, že měla na-
víc ochrnuté nohy a bulky 
na prsou. ježíš ji uzdravil 
dokonale - od hlavy až k 
patě: krk, nohy i prsa! 

Dokonale 

slyšela i mlu-

vila a chvá-

lila jméno 

„Jésus“!

třetí den byl právě 
tak výjimečný. da-

niel kolenda požádal svého 
přítele todda Whitea, který 
spolu s ním přicestoval do 
kamerunu, aby se modlil 
za nemocné, a slyšeli jsme 
úžasná svědectví o boží 
uzdravující moci.



Holy Spirit NigHt 
s Danielem Kolendou
22. únor 2014 
porsche Arena – Stuttgart, 
NěmecKo 

SlužbA 
Daniela Kolendy v církvích
1. březen 2014 
církve Fcg – brémy, 
NěmecKo

VeliKoNočNí KoNFereNce 
s Danielem Kolendou
18.-20. duben 2014
Hamburg, 
NěmecKo

KoNFereNce oHNě
2.-3. květen 2014
Daniel Kolenda, todd White a 
peter van den berg
Ahoy center – rotterdam, 
Nizozemí

KoNFereNce oHNě
9.-10. květen 2014 
Daniel Kolenda, todd White   
a další 
lg Arena, birmingham, 
VelKá britáNie 
www.cfan.org.uk/events/fire-2014

KoNFereNce NA StADioNu 
s Danielem Kolendou 
31.květen – 1. červen 2014 
christengemeinde, Freiburg, 
NěmecKo

UDÁLOSTI ROKU 
2014

Přehled událostí najdete na

www.cfan.eu

Visit Reinhard Bonnke on his Facebook page. 
Let your life be enriched with fresh input each day ...

Evangelist Reinhard Bonnke - Official Page

    The holy SPiriT revealS The    
    ThingS of ChriST
 
The Holy Spirit takes the things of Christ and reveals them to us. They 
are positive: the assurance of salvation, the sense of Christ’s presence, 
the whisper of the Holy Spirit in our deepest heart, the Gifts of the 
Word of Knowledge, Wisdom, and Prophecy. These are the defined 
responses of God to our faith.

God does not play a game of hide and seek. Christ said, “I am the way, 
the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me” 
(John 14:6). “He who believes in the Son has everlasting life” (John 3:36). 
He is not the Great Unknown, but the God who sent Jesus and wants us 
to know Him. We need His strength, His enabling, His energizing, and 
for this He reveals Himself. Jesus is not a strange voice echoing from the 
Beyond. If we call upon Him, He answers us and does things. He saves, 
guides, and heals. We throw ourselves upon His promises, and His arms 
are already there, open to welcome us. How wonderful. 

He who has the Son has life; he who does not have 
the Son of God does not have life. 1 John 5:12

REINHARD BONNKE

v průběhu druhého večera 
bylo uzdraveno mnoho 

chromých, včetně jedné ženy, 
která dlouhých 27 let nedoká-
zala chodit jinak než o berlích!

jeden malý chlapec se 
narodil bez genitálií. přijal 

stvořitelský zázrak!

jeden muž byl slepý na levé oko. 
po modlitbách todda Whitea na 
něj opět začal vidět.



brožura „nyní, když jsi byl 
spasen“, určená k následné 
péči o nově obrácené, 
jejíž nedílnou součástí 
jsou i karty rozhodnutí, 
překlenuje most mezi nově 
obrácenými a místními 
církvemi, se kterými naše 
kampaně spolupořádáme. 
lidé v této krátké knize 
najdou základní směr 
pro své první kroky jako 
ježíšových učedníků. naše 
dlouholeté zkušenosti 
prokázaly, že je tato 
brožura pro následnou 
péči nesmírně účinná.

Jeden 

z tisíců pastorů, 

kteří mají dobré zkušenosti s 

touto knihou, Dr. Paul Nwachukwu, 

pastor z Onitshy, říká:  

„Je to vynikající kniha! někteří nově 

obrácení lidé neznají ani základní věci. 

Když si ale pečlivě přečtou tuto brožuru 

určenou k  následné péči, začnou se 

jim otevírat oči a porozumí tomu, o 

čem křesťanství vlastně je. Je v ní 

napsáno, jak mohou nově obrá-

cení lidé dál následovat Ježíše  

nejen v církvi, ale i ve 

svém každodenním 

životě.“

Více než polovinu nákladů na Velká 
evangelizační tažení CfaN tvoří náklady na

následnou 
péči  o nově obrácené

Prosíme Vás, zvažte poskytnutí finančního 
daru na pokrytí nákladů na tisk a transport 
těchto brožur!

africa 
bude 
spasena!

www.dary.cfan.cz
děkujeme vám za vaši podporu. 
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