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Boží moc byla na 
evangelizační ploše přítomná 
od rána do večera 
Mwanza leží přímo na břehu Viktoriina jezera. Dnes se díky své 
centrální poloze Mwanza rozvinula v jedno z největších průmy-
slových a hospodářských center Tanzánie. Město má své letiště 
(Mwanza Lake Victoria International), stejně jako téměř sto let 
starý železniční systém. Mwanzský přístav je nejdůležitějším 
přístavem Viktoriina jezera.

Evangelizační kampaň probíhala na největším 
otevřeném prostranství ve městě. Přesto se lidé v 
některých chvílích tlačili jeden na druhého. Evan-
gelizaci v Mwanze  charakterizoval obrovský 
duchovní hlad a touha lidí naplnit Boží plán pro 
svůj život. Jeden místní léčitel se nemohl dočkat 
a přinesl všechny své čarodějnické předměty 
jednoho dne k veřejnému spálení už brzy zrána. 
Místní pastoři se s ním modlili, zatímco vydával 
svůj život Ježíši. K podobným „incidentům“ dochá-
zelo v průběhu celého dne. Od rána do večera Boží 
moc podivuhodně prostoupila celou evangelizační 
plochu. Když totéž dopoledne Peter Vandenberg 
dokončil své kázání na Konferenci ohně, lidé byli 
hladoví a připravení přijmout vše, co pro ně Bůh měl 
připravené. Daniel odložil mikrofon, protože Boží 
moc již pracovala uprostřed přítomných lidí. 
Boží moc plynula, naplňovala lidi a Bůh úžasným 
způsobem pokřtil spoustu lidí Duchem Svatým.

Další mocné vylití Ducha jsme 
zažili během večerního evan-

gelizačního shromáždění. 
Když sestupuje Duch Sva-
tý, lidé nezačnou jen mlu-
vit v jazycích, ale začnou 
se dít všelijaké zázraky a 
osvobození. Právě to se 
dělo v průběhu této kam-
paně. Poslední den se na 
Danielovu žádost modlil 
za nemocné jeden z dří-
vějších praktikantů CfaN, 

evangelista Paul Maurer.

Červen 2016: Mwanza
23. - 26. červen 2016
Velká evangelizační kampaň a Konference ohně
Mwanza, Tanzánie

Během posledního večera se 
Daniel Kolenda zeptal, kdo 
z přítomných je v ten den na 
shromáždění poprvé. Většina lidí 
zvedla ruku. Mnozí z přítomných 
prvně v životě uslyšeli 
evangelium.

Místní pastoři nám hlásili, že jejich 
církve v neděli ráno přetékaly 
nově obrácenými lidmi. CfaN vždy 
usiluje o to přivést nově obrácené 
z evangelizačních kampaní do 
místních církví.

Tato žena navštívila kampaň CfaN v Mwanze před 
dvaceti lety. Tehdy byla HIV pozitivní a umírala. 
Reinhard Bonnke pro ni měl na shromáždění slovo 

poznání a po celém těle pocítila projevy Boží moci. 
Když opět navštívila lékaře, měl pro ni fantastickou 

zprávu – HIV negativní! V sobotu večer vyprávěla 
svůj příběh na stejné ploše, na které byla před 

dvaceti lety uzdravena. Její „uzdravení vírou“ 
obstálo ve zkoušce času!

114 960 
karet rozhodnutí napočítal místní tým 

následné péče v Mwanze.

MAXIMILIAN 
Tento chlapec jménem 

Maximilian nebyl schopný 
chodit celých deset let – 

většinu svého života. Ježíš ho 
uzdravil během druhého dne 

kampaně v Mwanze!

ELIZABETH
Tato původně hluchoněmá dívka 
přišla na kampaň v Mwanze se svou 
babičkou. Poslední den kampaně 
začala slyšet a mluvit. Opakovala 
slova „Ježíš“ a „Haleluja.“ Pro všechny 
přítomné to byl vzácný okamžik.

Tato žena svědčila 
na prvním večerním 
shromáždění v Mwanze 
o tom, že jí během 
modliteb náhle zmizel 
nádor o velikosti 
pěsti.

Tento muž trpěl bolestivou cho-
robou nohou a kvůli své nemoci 
již rok nedokázal chodit. Navštívil 
místní lékaře, kteří mu řekli, že nevě-
dí, v čem je problém a že mu nedo-
kážou nijak pomoci. Ježíš se ho však 
během prvního večera kampaně 
dotkl a uzdravil jej. Zatímco vydával 
své svědectví, stékaly mu po tvářích 
slzy radosti. Daniel s ním tančil po 
pódiu, aby společně demonstrovali 
jeho nadpřirozené Boží uzdravení. 
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ITÁLIE  
1.-2. říjen 2016 - Neapol
“Napoli Sarà Salvata” 
 (Neapol bude spasena)   

s Danielem Kolendou  

Palapartenope, Fuorigrotta, Neapol
Via Corrado Barbagallo, 115, 80125 Neapol, Itálie

Více informací: www.events.ssmediausa.com

FRANCIE
9. říjen 2016 - Paříž
Daniel Kolenda v Charisma Eglise Chretienne

7 Rue Issac Newton
Le Blanc-Mesnil 93150 (Paříž), Francie

Více informací: www.charisma.fr

Evangelizační kampaň a Konference ohně 

GHANA
3.-6. listopad 2016 - SUNYANIE

BURKINA FASO 
1.-4. prosinec 2016 - BOBO-DIOULASSO

Události roku 2016
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registrace předemAž do posledních 
končin země  
Po příjezdu do Mbeyi napsal Daniel Kolenda: 
„Cesta na toto odlehlé místo byla nesmírně 
dlouhá a vyčerpávající. Mbeya leží uprostřed 
pouště, obklopena nádhernými horami, které 
jsou vidět kolem dokola, kam až oko dohléd-
ne. Zdá se, jakoby Ježíš mluvil právě o Mbeye, 
když řekl, abychom šli „až do posledních 
končin země.“

Když se prvního rána schylovalo k začátku 
Konference ohně pro pastory a vedoucí, čeka-
lo na náš tým veliké překvapení. Ukázalo se, 
že ve městě ležícím téměř 1 700 metrů nad 
mořem je velice chladno. Když Daniel dorazil 
na plochu, někteří z  evropských techniků si 
právě zahřívali ruce nad toustovačem. Přes-
to se plocha zaplnila pastory a církevními 
pracovníky, z nichž mnozí dorazili ještě před 
východem slunce. Teplota se nezměnila ani 
v dalších dnech. Během posledního dne Kon-
ference ohně ukazovala rtuť teploměru pou-
hých 6°C. Bylo pro nás nesmírnou výsadou 
smět přinášet dobrou zprávu lidem žijícím na 
tomto místě.

Náš čas v Mbeye od začátku nápadně cha-
rakterizoval hluboký hlad lidí po Božím 
slově. Když byli lidé požádáni, aby přišli říct 
svá svědectví, navalilo se dopředu naráz tolik 

lidí, že na nějakou dobu propukl v oblasti před 
pódiem naprostý chaos. Zatímco lidé upro-
střed masy lidí přijímali modlitby, při někte-
rých se projevovali démoničtí duchové. Mnoho 
tisíc lidí přijalo do svých životů Ježíše a byli 
osvobozeni. V Mbeye (stejně jako v Mwanze) 
bylo zjevné, že se Pán zaměřuje na uzdravová-
ní lidí, kteří nemohli chodit. Mimořádně vel-
ký počet chromých zažil dotek Boží moci. 
 
Během druhého večera po poselství o moci 
krve Ježíše Krista naplnili lidé velké plecho-
vé sudy  modlami a čarodějnými fetišemi. 
Chtěli být naprosto osvobozeni z otroctví 
a svázanosti. Proto je přinesli spálit stejně 
jako obyvatelé Efezu v 19. kapitole Skutků.
Jedna mladá paní svědčila o tom, že ještě 
jako malá dívka dostala od šamana náhrdel-
ník, který jí měl zaručovat ochranu a dobrý 
spánek. Namísto toho ji však celé roky trýznili 
démoni a noc za nocí ji nemilosrdně terorizo-
vali. Na shromáždění náhrdelník odřízla 
a svůj život vydala Ježíši.

Místní pastoři v poslední večer kampaně záři-
li radostí. Řekli nám, že takové zástupy 
v Mbeye dosud nikdy neviděli. Také jejich 
církve v neděli ráno praskaly ve švech. 

Mezi mnoha svědectvími jsme v průběhu 
druhého večera vyslechli i příběh mladé 
chromé ženy, která nemohla chodit a byla 
zázračně uzdravena. 

Když se jí Daniel Kolenda na pódiu zeptal, 
co se stalo, pochopil, že žena nedokáže 
mluvit. Modlil se za ni tedy přímo na pó-
diu a ona pak odešla domů. 

Příští večer se vrátila s novým svědectvím. 
Prvně v životě promluvila!

S REINHARDEM BONNKEM

28. - 30. ŘÍJEN 2016
FRIENDS ARENA
STOCKHOLM, ŠVÉDSKO

www.awakeningeurope.com 

Slouží: 
Reinhard Bonnke, Todd White, Ben Fitzgerald, Joak-
im Lundqvist, Heidi Baker, Paul Manwaring

www.cfan.eu/dary

Poslední tři roky se tato žena 
pohybovala tak, že lezla po 
čtyřech. Stejně se doplazila 
i na shromáždění v Mbeye. 
Jakmile se Daniel během 
druhého večera pomodlil za 
nemocné, dotkla se jí Boží 
moc, postavila se na nohy 
a začala dokonale chodit!

Tato žena posled-
ních deset let 
nedokázala chodit 
bez speciálního 
chodítka. Během 
čtvrtého večera v 
Mbeye svědčila o 
tom, že teď doko-
nale chodí a nemá 
žádné bolesti.       

CfaN pořádalo ve městě kampaň v lednu 
roku 1992 – tedy před téměř 25 lety. Tehdy 
se na shromážděních rozhodlo následovat 
Ježíše asi 40 000 lidí. Nadešel čas vrátit se 
do tohoto města a regionu a zasáhnout je 
evangeliem.

Srpen 2016: 
Mbeya
4. - 7. srpen 2016
Velká evangelizační kampaň 
a Konference ohně
Mbeya, Tanzánie

Každý den přicházelo mnoho lidí dopředu, aby vydá-
vali svědectví o svém uzdravení nebo osvobození.

lidí v Mbeye učinilo rozhodnutí vydat své životy 
Ježíši, které potvrdili vyplněním karty rozhodnutí.
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