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BOUAKÉ je důležitým eko-
nomickým cent-

rem ležícím v samém srdci Pobřeží slonoviny 
– v  regionu Vallée du Bandama. V tomto
národě žije okolo dvaceti pěti miliónů oby-
vatel náležících k přibližně šedesáti různým
etnickým skupinám. Oficiálním jazykem země
je francouzština. V důsledku existence tolika
odlišných etnik v jediné zemi, zde existují
veliké rozdíly mezi tradicemi a jazyky jed-
notlivých zastoupených skupin. Náboženská
stránka země je právě tak rozmanitá. Mnoho
lidí se zabývá animismem a dávnými kulty.

Od počátku jsme vnímali, že Velká evange-
lizační kampaň CfaN dramaticky promění 
celý region. Přípravy na ni probíhaly několik 
měsíců. Očekávání byla vysoká a místní křes-
ťané oplývali nadšeným očekáváním. Koncem 
ledna konečně nadešel čas kampaně.

Už během prvního večera kampaně napsal 
Daniel Kolenda přes sociální média:

Jsem ohromen mírou hladu a očekávání na 
tomto malém místě. Během mého kázání jsem 
od lidí vnímal neskutečnou odezvu, lidé viseli 
na každém mém slově.

409 920
… lidí v Bouaké řádně vyplnilo kartu rozhodnutí dokumentující 

jejich rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Dostali od nás zdarma 
knihu „Teď, když jsi byl spasen“ ve svém rodném jazyce. V ní jsou 

popsány „první kroky“ pro nově obrácené věřící a informace, 
které je propojí s místním systémem následné péče.

První svědectví v Bouaké vydával muž, který byl sedm let chromý. 

Vyprávěl, že ho na shromáždění taxíkem přivezla jeho sestra a on 
během něj seděl na zemi. Zatímco se Daniel modlil za nemocné, 
řekl, že zvedl ruku a ta se začala sama od sebe třást. Nerozuměl 
tomu, co se s ním děje a náhle se zhroutil pod mocí Ducha Svatého. 
Potom uslyšel, jak Daniel říká: „Povstaň a choď!“ Zkusil pohnout 
svou nohou a zjistil, že je najednou „lehká“. Zkusil druhou nohu 
a i ta byla pohyblivá. Postavil se na nohy a poprvé po sedmi 
letech začal chodit.

Během druhého večera byla 
uzdravena žena, která se 
narodila hluchá a němá. 
Na shromáždění začala 
prvně v životě slyšet a mluvit. 
Nejpve se jí otevřelo jen 
pravé ucho. Daniel se za ní 
modlil na pódiu a levé ucho 
se jí otevřelo před zraky 
celého zástupu.

Pole kampaně zaplavila první večer veliká 
radost, když se po kázání a modlitbách za ne-
mocné stalo mnoho zázračných uzdravení. 

Radost, jásot a nadšení lidí během večera 
eskalovaly, až lidé téměř přehlušily repro-
duktory. Státní guvernér, který během úvod-
ního večera promluvil k lidem, byl ohromen 
tím, co se v průběhu shromáždění stalo.

Byla zažehnuta jiskra probuzení!

Poslední dopoledne Konference ohně sloužili 
Daniel Kolenda s Peterem van den Bergem 
okolo deseti tisícům delegátů – pastorů a 
vedoucích z tohoto regionu. Jako obvykle se 
modlili za to, aby přijali vylití Ducha Svatého. 
Byl to silný a důležitý okamžik. Slovy Daniela 
Kolendy: „Zde v Bouaké, Pobřeží Slonoviny, 
byla zažehnuta jiskra probuzení!“

Tentýž večer se opět modlili za vylití Svatého 
Ducha na shromáždění. Zároveň se, jako na 
mnoha předchozích kampaních, začaly pro-
jevovat démonické síly, které byly okamžitě 
svázány v Ježíšově jménu. Lidé přinesli svá 
juju a čarodějnické pomůcky, které jsme 

spálili v obrovských barelech. To vždy v li-
dech vyvolá velikou radost. Během radost-
ného zpěvu mnozí začali tančit.

Plné obrátky Boží milosti

Výsledek prvních třech večerů kampaně byl 
jasně viditelný v neděli. Místní pastoři vyprá-
věli, že jejich církve toho rána přetékaly novými 
lidmi – lidí bylo tolik, že mysleli, že snad budou 
muset některé odmítnout a poslat domů.

Poslední večer zaplnilo evangelizační pole 
přes 210 000 lidí.

Poté, co Daniel kázal evangelium a modlil 
se za nemocné, nastala chvíle ticha. V tomto 
okamžiku přitom obvykle v zástupu zavládne 
veliké nadšení. Ten večer však všichni na 
moment zadrželi dech a čekali, jestli byl ně-
kdo uzraven. Náhle se něco změnilo. Lidé za-
čali vykřikovat, jásat a tančit. Někteří padali 

pod mocí Ducha Svatého. Propukl absolutní 
chaos. Do vzduchu vzlétly berle lidí, kteří je 
už nepotřebovali. Výkřiky radosti se ozývaly 
zleva, zprava, zepředu i zezadu – všude se 
děly úchvatné věci, jako by pódium obté-
kala řeka Boží slávy. Zázraky jely na plné 
obrátky!

Náš tým také věnoval čas modlitbám za po-
žadavky, které jsme obdrželi z celého světa. 
Na konci posledního shromáždění se Daniel 
konkrétně modlil za různé potřeby regionu, 
které mu sepsali místní pastoři. Nakonec 
požehnal celému národu i těm, kdo byli pří-
tomni na evangelizačním poli.

John Darku, ředitel kampaní 
CfaN, ve svém živlu během 
plánovacího setkání s místním 
výborem z Bouaké.

Výbor pro kampaň v Bouaké 
sestával z místních biskupů, 
pastorů a vedoucích církví.
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í Tento mladý muž, Boni, vyprávěl, že byl 
v posledních osmi letech zmatený a agresivní: 
„Když se Daniel Kolenda modlil za nemocné, 
cítil jsem, jak něco odchází z mého těla – bylo 
to jako vítr, který se vznesl od mých nohou až 
k hlavě a pročišťoval mé tělo. Uvědomil jsem 
si, že jsem svobodný.“ 

Jiný mladík a tato mladá dívka přišli dopředu, 
aby potvrdili pravdivost jeho svědectví.

Této ženě z břicha zmizel 
velký výrůstek, tvrdý jako 
skála. Říkala, že se před 
svým uzdravením cítila jako 
těhotná.

Jako většina afrických 
měst na jihu Sahary 
je i Bouaké relativně 
„mladým“ městem. 
Průměrný věk jejích 
obyvatel je menší než 
dvacet let. 

Ačkoliv je Bouaké regionální metropolí, 
zachovalo si zemědělský a typicky „africký“ 
charakter – na rozdíl od přímořské metropo-
le Abidjan. Přímo uprostřed města najdete 
pole se zeleninou a rýží nebo velké mangov-
níkové stromy.  

Mnoho regionů Západní Afriky má stále tra-
diční kmenové krále. Král Bouaké navštívil 
naši kampaň a s velkým zájmem sledoval 
svědectví o uzdraveních svého lidu.

Roku 1893 prohlásila Francie Pobřeží slono-
viny svou kolonií. Poblíž vesnice Gebekekro, 
v srdci savany, založily francouzské bojové 

jednotky roku 1898 svůj vojenský tábor. 
Vesnice jménem Bouaké byla řízena podle 

evropských standardů. V roce 1904 v ní byla 
založena první pošta a v roce 1907 telegraf. 

Od té doby se město rychle rozrůstalo.

Hlavním obchodním partnerem 
země je Francie. 60% veškerého 
kakaa dováženého do Německa 

pochází z Pobřeží slonoviny.

Bouaké
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Semináře One2One 
v Bulharsku

 Příprava křesťanů 
 na sklizeň 

V lednu 2016 pořádal tým CfaN ve třech bulhar-
ských městech semináře „One2One“ (Jeden na 
jednoho). Mezinárodní ředitel kampaní Břetislav 
Šípek navštívil spolu se Stanislavem Hartem 
města Plovdiv, Sliven a Stará Zagora. Trénovali 
přes 600 místních věřících ke svědectví a sdílení 
evangelia. Semináře zároveň slouží k přípravě 
lidí na chystanou kampaň CfaN s evangelistou 
Danielem Kolendou, která proběhne 15. a 16. 
dubna v Plovdivu.

Semináře povzbuzují křesťany, aby svědčili 
druhým lidem o svých osobních zkušenostech 
s Bohem. Všichni nejsou povoláni k tomu být 
evangelistou. Každý z nás má ale osobní svě-
dectví, které může sdílet s přátely, sousedy a ko-
legy z práce. Všichni nejsou extroverti a nemají 
přirozenou schopnost jednoduše se dát do řeči 
s lidmi na ulici. Existují však tisíce dalších způ-
sobů, jakými můžeme ostatním zvěstovat Krista. 
Dokonce i jednoduchý kus buchty, kterým 
s úsměvem obdarujeme souseda, dokáže otevřít 
jeho či její srdce a připravit půdu k budoucímu 
rozhovoru o Ježíši. Málokdy vedeme lidi k Ježíši 
po jediném „úderu.“ Obvykle je zapotřebí několik 
zásahů při různých příležitostech, skrze něž se 
člověk postupně přibližuje k Bohu.

Ven z křesťanského „ghetta“

Věřící často žijí v bezpečí svého útulného 
„křesťanského ghetta.“ Všechny jejich křes-
ťanské aktivity se odehrávají uvnitř církve 
a všichni jejich přátelé jsou věřící. Nemůžeme 
však svítit na cestu lidem, kteří žijí mimo náš 
dosah. Potřebujeme cíleně vyhledávat lidi, 
kteří potřebují být spaseni. Není na tom nic 
složitého. Stačí zvednout telefon, zavolat bý-
valým spolužákům a zeptat se jich, jak se jim 
daří. Nebo můžete svým příbuzným a souse-
dům poslat sms či e-mail s nějakým zajíma-
vým inspirativním citátem o Pánu.

Hlavní poenta zní: existuje nepřeberně 
způsobů, jakými se můžete spojit s lidmi 
kolem vás a vybudovat most pro kázání 
evangelia. 

Hojně navštívené 
semináře One2One v 
Plovdivu, Slivenu 
a Staré Zagoře.

15. a 16. dubna 
proběhne v bulharském 

Plovdivu Konference 
ohně CfaN.

Ředitel mezinárodních kampaní CfaN, 
Břetislav Šípek (vpravo).

Mladí lidé v Bulharsku jsou zapálení 
získat svůj národ pro Ježíše.



Konference ohně 
15.-16. duben 2016  
Plovdiv, BULHARSKO   

Škola evangelizace 
17.-20. květen 2016
Orlando, USA

Konference ohně – Fire16
10.-11. červen 2016 
Winterthur, ŠVÝCARSKO

Velká evangelizační kampaň 
a Konference ohně

23.-26. červen 2016
Mwanza, TANZÁNIE 

4.-7. srpen 2016
Kitwe, ZAMBIE

Evangelizace 
Reinharda Bonnkeho
20.-21. srpen 2016
Oklahoma City, USA

Události roku 
2016

Přehled dalších událostí najdete na:   

www.cfan.eu

Náplň seminářů „One2One“

Semináře pokrývají řadu témat a vycházejí z učebnice Reinharda 
Bonnkeho „Škola ohně.“ Patří mezi ně výčet různých evangelizačních 
metod, jak sdílet osobní svědectví a jak najít vhodný „tvar evangelia“, 
který zasáhne jednotlivé lidi v různých životních situacích. Naši mluvčí 
všechny tyto body ilustrují řadou vlastních mocných svědectví. 

V týmu CfaN silně věříme tomu, že evangelizace je nejefektivnější, 
když místní církve a evangelizační služby pracují společně a stojí při 
záchraně ztracených bok po boku. Naše srdce hoří touhou povzbuzovat 
a rozněcovat místní věřící, aby se modlili za své blízké a svědčili jim 
způsobem, který je připraví na přijetí Ježíše Krista za Spasitele a Pána.

Tým CfaN již takto vytrénoval více než 40 000 věřících v Brazílii, 
Číně, Rusku, Německu, České republice, Bulharsku a několika dalších 
zemích.

Břetislav Šípek
Ředitel mezinárodních kampaní

vám za vaši podporu!Děkujeme 

1. květen 2016 | Kassel 
Jesus Centrum Kassel | 10 am
Mendelssohn-Bartholdy-Straße 27 | 34134 Kassel

www.jesus-centrum.de

8. květen 2016 | Bremen
Freie Christengemeinde Bremen | 11 am
Am Mohrenshof 1 | 28277 Bremen

www.fcbremen.de

Události s Reinhardem Bonnkem  
v Německu

14 – 15 May 2016
TOS Gemeinde Tübingen e.V.

Evangelische Freikirche
Eisenbahnstr. 124-126 | 72072 Tübingen

awakeningfire.tos.info
– REGISTRATION REQUIRED –

WITH DANIEL KOLENDA 
IN TUEBINGEN / D

CfaN also on tour in Germany ...



10 – 11 june 2016
EULACHHALLEN WINTERTHUR
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AUDIOMESSAGES 

Začněte jarní období 
mocným povzbuzením...
Připravili jsme pro vás něco speciálního!

www.cfan.eu

Po dobu čtyř týdnů můžete denně dostávat 
audioposelství, jejichž cílem je povzbudit, inspirovat 
a posílit vaši víru.

Tato krátká poselství jsou dostupná pouze na internetu a získáte 
k nim přístup prostřednictvím každodenních e-mailů.

Poslouchejte vyučování a přijměte 

duchovní oživení a požehnání.

DALŠÍ POSELSTVÍ:

Kázání budou pouze v angličtině


