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Velká evangelizační kampaň a Konference ohně
 

Tamale je hlavním městem severní Ghany a podle odhadů 
třetím největším městem v zemi (po Akkře a Kumasi). Je 
jedním z nejrychleji rostoucích měst Západní Afriky. 
Město ležící na křižovatce třech dávných obchodních tras 
se rychle rozvinulo ve významné obchodní centrum, zejména 
díky obchodu se solí. Centrální tržiště a palác kmenového krále 
dodnes lemují křižovatku oněch dávných cest. Město se dnes rozpíná 
do širokého okolí a v posledních letech rychle roste. Díky své centrální poloze je v součas-
né době Tamale významným politickým a ekonomickým uzlem severní Ghany.

V lednu 1987 – přesně před 30 lety – zde CfaN pořádal Velkou evangelizační kampaň. Byla to úžasná 
událost, která mocně ovlivnila celý okolní region. Nyní v Tamale vyrostla nová generace lidí, kteří také po-
třebují slyšet dobrou zprávu evangelia o Ježíši Kristu.

Přemoženi Boží milostí

Právě zde jsme v roce 1987 začali s vedením oficiální statistiky 
karet rozhodnutí, abychom měli přehled o počtu nově obrácených 
lidí, kteří se zapojili do programu následné péče. Od svého založení v 
roce 1974 si CfaN nevedl žádné statistiky. Nyní – o 30 let a 76 miliónů 
spasení později – jsme přijeli do tohoto krásného města plní očekává-
ní na Boží jednání.

Brzy bylo jasné, že v tomto muslimy ovládaném 
regionu budeme čelit rozličným duchovním 
výzvám. Místní imámové varovali lidi před 
návštěvou našich shromáždění. Během druhého 
večera kampaně Daniel napsal do zprávy rozesí-
lané našim partnerům:
„Modlete se, prosím, spolu s námi za to, aby zde 
nastal opravdový duchovní průlom. I když zde 
zažíváme nádherné zázraky, cítím, že má Bůh 
pro tento region ještě mnohem více. Věřím, 
že nad městem probíhá duchovní 
bitva a že potřebujeme, aby Boží lid 
bombardoval Nebe a modlil se za 
průlom.“

A situace se skutečně změnila! Pán 
vyslyšel naše modlitby a na večerní 
shromáždění začalo přicházet čím dál 
více lidí různých vyznání. Mnozí z nich 
byli zasaženi Boží mocí a přijali Ježíše 
Krista za svého osobního Spasitele. Bě-
hem druhého večera, zatímco Daniel ká-
zal o moci Ježíšovy krve, se po celé ploše 
demaskovaly démonické síly – lidé křičeli 
a úpěli a mnozí byli následně osvobozeni.

V sobotu Daniel přijal, podob-
ně jako den předtím, slovo 
poznání ohledně někoho, kdo 
má dutiny ucpané nádorem. 
V poslední večer kampaně 
přišla svědčit žena z Británie, 
která měla problém s dutinami 
od svých sedmi let. Po celé roky 
nedokázala volně dýchat no-
sem. Po modlitbách se jí dutiny 
uvolnily a nyní dýchá jako malé 
děcko!
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Příštího rána přemohla náš tým Boží 
milost na Konferenci ohně. Skutečně 
se zdálo, že Bůh odpověděl „ohněm“ 
na naše modlitby za vylití Ducha 
Svatého. Shromáždění těchto kon-
ferencí jsou specificky zaměřena na 
místní pastory a pracovníky církve. 
Mnoho účastníků konference hlu-
boce zasáhla Boží sláva a všechny 
nás naplnilo vědomí Boží blízkosti. 
Také večerní evangelizační shromáž-
dění naplnila Boží přítomnost, když 
jsme se na velké ploše modlili za křest 
v Duchu Svatém.

Na posledním shromáždění kampaně 
v neděli večer se zástup oproti před-
chozímu dni více než zdvojnásobil. 
Byl to úžasný průlom. Tentokrát 
se však stalo něco úžasného i za 
pódiem. V této oblasti, která není 
osvětlena, stálo asi 35 000 lidí potmě. 
Většinou šlo o muslimy, kteří přišli 
na shromáždění navzdory varová-
ní svých imámů. Když je Daniel 
pozval, aby přijali Ježíše, tisíce z 
nich zvedly svou ruku a modlily se 
modlitbu spasení. Jedna věc je jistá: 
Tamale nikdy nezůstane stejné.

Největším ze všech zázraků jsou vždy 
tisíce lidí, kteří se rozhodli přijmout 
Ježíše Krista za svého Spasitele.

… lidí v Tamale vyplnilo kartu rozhodnutí dokladující 
jejich rozhodnutí následovat Ježíše Krista.



Během Konference ohně 
sloužil místním pastorům a 
vedoucím církve reverend 
Charles Ciepiel. Několikrát 
také v průběhu kampaně vedl 
chvály a uctívání.

SVĚDECTVÍ

KONFERENCE OHNĚ

Zas a znovu pozorujeme, že v ně-
kterých oblastech Pán speciálně 
uzdravuje určité konkrétní typy 
nemocí. Tamale bylo pozoruhodné 
tím, že v něm byl mimořádně vysoký 
počet lidí uzdraven z následků mrtvice.

Tento  28letý muž byl 
od narození hluchý 

na levé ucho. Během 
modliteb pocítil, jak mu 

uchem prochází oheň 
a náhle si uvědomil, 
že slyší. Daniel to na 

pódiu prověřil.



O třicet let a 76 miliónů 
karet rozhodnutí později: 

Během naší první kampaně v Tamale v roce 
1987 jsme začali vést statistiky vyplněných 

karet rozhodnutí, díky nimž se nově obrácení 
křesťané zapojují do systému následné péče.

Během modliteb za nemocné 
v průběhu druhého večera 
přijal Daniel slovo poznání 
ohledně člověka s výrůstkem 
v nose. Dopředu přišla žena, 
která skutečně měla posledních 
šest let v roce výrůstek, který 
jí způsoboval hodně palčivých 
problémů. Zároveň trpěla 
bolestmi na prsou a astmatem. 
Ten večer se jí Ježíš dotknul 
a uzdravil ji.

Tato postarší žena, 
ochrnutá po mrtvici, 

nedokázala posledních 
deset let chodit, stát ani 

normálně sedět. Navštívila několik 
nemocnic, ale všude jí řekli, že jí nedokážou 

pomoci. Ježíš to ale dokázal! Uzdravil jí 
během třetího večera kampaně.



LAGOS 2017 | „PŘEDÁNÍ POCHODNĚ“

Lagos patří k největším a nejvlivnějším 
nigerijským městům. Rozrostl se v metropoli 
o 17,5 miliónech obyvatel – a toto číslo stále 
roste. To je více než nejobydlenější německý 
federální stát Severní Porýní – Vestfálsko 
a zhruba dvojnásobek počtu obyvatel 
Rakouska nebo Švýcarska. 

Předpokládá se, že Lagos, který je nejhustěji 
obydleným africkým městem, se brzy stane 
třetí největší metropolí světa.

Obrovské přístavní město zažívá veliký roz-
mach. Přijíždějí do něj přistěhovalci z celého 
světa, aby tu nalezli práci a živobytí. Většina 
z nich přichází z muslimských oblastí Afriky. 

ŽIJE ZDE BEZPOČET LIDÍ, KTEŘÍ NIKDY 
NESLYŠELI EVANGELIUM.

V roce 2000 se zde konala „Kampaň tisícile-
tí“ – bezprecedentní událost v historii CfaN. 
Jediné shromáždění navštívilo 1,6 miliónů lidí 
a více než milión z nich přijalo Ježíše Krista za 
svého osobního Pána a Spasitele, když stvrdili 
své rozhodnutí vyplněním karty rozhodnutí.

JEDINEČNÉ? ANO! ALE SKLIZEŇ 
POKRAČUJE!

Reinhard Bonnke hoří touhou ještě jednou 
zasáhnout toto město evangeliem a během 
kampaně symbolicky předat pochodeň 

w w w.c fan.eu/c s/predani-pochodne



Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání 
Ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci. 

 1. Korintským 2:4-5

Danielu Kolendovi. Tato událost odstartuje 
sérii několika dalších kampaní, které jsou nyní 
v procesu plánování.

Bůh jasně promluvil k Reinhardovi i Danielovi. 
A jak víte, když Bůh promluví, my v CfaN 
jdeme.

POMOZTE NÁM, PROSÍM, UČINIT LISTOPA-
DOVOU KAMPAŇ V LAGOSU ÚSPĚŠNOU.

Zvážili byste, prosím, věnování finančního 
daru na náklady tisku brožur následné péče? 
Právě teď plánujeme tisk 6 miliónů brožur 
následné péče – nejen pro Lagos 2017, ale i 
pro následné kampaně. To představuje obrov-
skou finanční zátěž. Jsme však přesvědčeni, 
že každá jednotlivá brožura pomůže přinést 
dramatickou změnu do života minimálně jed-
noho vzácného člověka. Změnu, která sahá až 
na věčnost.

Každé euro, frank, koruna a dolar se počítají a 
nepřijdou vniveč.

w w w.c fan.eu/c s/predani-pochodne DĚKUJEME VÁM Z A VEŠKEROU VAŠI PODPORU!

AFRIK A 
ZAŽÍVÁ 

SPASENÍ!



ISRAEL 
8. - 16. červen
Zažijte Izrael. Výlet do Izraele 
s Danielem Kolendou a týmem
www.cfan.eu/israel 

FRANCIE 
11. – 12. říjen – MULHOUSE
Konference Porte Ouverte 
s Danielem Kolendou
www.porte-ouverte.com

Velká evangelizační kampaň 
a Konference ohně: 

ZIMBABWE 
22. - 25. červen – HARARE

NIGÉRIE 
 „Předání pochodně“
9. – 12. listopad – LAGOS

GHANA 
7. – 10. prosinec – OBUASI 

Plán akcí 2017

Data dalších událostí najdete na:  
www.cfan.eu

• Tisk
• Doprava
• Uskladnění
• Distribuce

Brožura „Teď, když jsi byl spasen“ je ústřední 
součástí každé evangelizační kampaně CfaN 
a klíčem k úspěšnému programu následné péče. 

 
KAŽDÝ VÁŠ DAR JE PRO 
NÁS CENNÝ:

 50 brožur stojí 250 Kč
 250 brožur stojí 1 250 Kč 
 500 brožur stojí 2 500 Kč
 1000 brožur stojí 5 000 Kč

www.cfan.eu/dary 

Pro velkou kampaň v Lagosu 2017 
a následující kampaně potřebujeme:

ŠEST MILIÓNŮ BROŽUR 
NÁSLEDNÉ PÉČE
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