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Více než 1 milión 
vyplněných karet 

rozhodnutí v Calabaru 
a Ogbomoshu  



Ogbomosho, 
Nigérie
22. – 25. březen 2018
Velká evangelizační kampaň 
a Konference ohně

603 670 
lidí vydalo svá srdce Ježíši a vyplnilo osobní 
kartu rozhodnutí. Místní církve je nyní vítají 
ve svých řadách a pomáhají nově obráceným 
v počátečních krocích jejich života v Kristu.

Během třídenní 
Konference ohně byli 

její účastníci rozd-
mýcháni a jejich srdce 

se rozhořela novou 
touhou kázat evange-

lium. Každý z nich si 
zdarma odnesl výtisk 
knihy „Jsme hořlaví, 
nebo ohnivzdorní?“



Sprchy požehnání 
ve městě Ogbomosho

V poslední den 
Konference ohně 
položil náš tým 
vedený Danielem 
ruce na mnoho 
pastorů a vedoucích 
a modlili se za ně, 
aby byli pokřtěni 
Duchem svatým.



Sprchy požehnání 
ve městě Ogbomosho

Když Daniel Kolenda pozval na pódium Quentina 
Harrupa, tato žena ho poznala a dosvědčila, že jí na 
minikampani vedl ke Kristu. Pro Quentina to bylo nejen 
jeho první evangelizační kázání, ale i první zázrak, 
který ve své službě zažil. Jak vzácný okamžik!

Každý další večer se 
shromážděný zástup 
zdvojnásoboval. Lidé 

proudili na plochu z 
celého okolí, aby si 

vyslechli evangelium.



Ani vytrvalý déšť a prašný vítr nedokázal obyvatelům 
Ogbomosha zabránit v tom, aby se ve velkých počtech 
shromažďovali na Velké evangelizační kampani. 
Přiváděl je jejich obrovský hlad a touha po dobré zprávě. 

Od prvního shromáždění se v Ogbomoshu 
scházely obrovské davy lidí. Z pódia bylo 
možné sledovat shromáždný zástup, který 
se rozpínal, kam až oko dohlédlo. Pódium 
stálo na dně pozvolného kopce. V minulých 
dobách by lidé na druhé straně kopce vůbec 
nic neviděli. Byla to dokonalá příležitost 
využít naše velkoplošné obrazovky, kte-
ré vypůsobily obrovský rozdíl. V průběhu 
celého týdne díky nim kázané evangelium 
viděl i slyšel úplně každý – bez ohledu na 
to, kde stál.

Druhý večer se protrhla nebesa a padal 
vytrvalý, chladný déšť. V sobotu jsme navíc 
čelili hustému Hamattanu (smogovému pra-
chu ze saharské pouště). Zástupem to však 
nepohnulo a nadšení návštěvníci kampaně 
tančili a zpívali v dešti a prachu. Když evan-
gelista Daniel Kolenda kázal jednoduché, 
čisté evangelium a pozval lidi k rozhodnutí 
pro Ježíše, reagovali na jeho výzvu desítky 
tisíc lidí. Otevřela se i duchovní nebesa!

Vylití Božího požehnání začalo tentokrát 
dokonce ještě před zahájením kampaně. V 
rámci inciativy „Desetiletí dvojnásobné skliz-
ně“ jsme zhruba deset dní před zahájením 
kampaně na místo vyslali tým evangelistů 

(Paula Maurera a Quentina Harrupa), aby v 
okolních vesnicích pořádali minikampaně. 
Výsledky byly vzrušující! Ještě před zahá-
jením velké kampaně díky tomu tisíce lidí 
uslyšely evangelium a mnozí lidé byli spa-
seni a uzdraveni! 

Kázání evangelia na shromážděních kaž-
dý večer doprovázelo mnoho nádherných 
uzdravení, která je nadpřirozeně potvrzovala. 
Byla mezi nimi například žena, která byla 
po dobu deseti let částečně slepá. Svědčila, 
že teď dokonale vidí. Byla uzdravena i žena, 
chromá na obě nohy po dobu dvanácti let. 
Když vydávala svědectví, vyskakovala do 
vzduchu a neskrývaně se na pódiu radovala. 
Jiná žena, jejíž tělo bylo v pase prohnuté do 
strany, se během modliteb náhle narovnala.

V sobotu večer zasáhl evangelizační plochu 
„zvuk valícího se prudkého větru“. Nebyl to 
Harmattan, ale halas zástupu, který po celé 
ploše provolával „haleluja“, zatímco desítky 
tisíc lidí přijímaly křest v Duchu svatém. Když 
Daniel Kolenda na závěrečném shromáždění 
uzavíral kampaň modlitbami za Nigérii, bylo 
zjevné, že Bůh během tohoto týdne skutečně 
zahrnul Ogbomosho svou velikou milostí.

Toto je jen prototyp. Naší vizí je vysílat do 
okolí kampaní desítky podobných kamiónů 
a stovky (možná i tisíce) evangelistů, kteří 
nám pomohou žnout sklizeň v čas i v nečas! 

Tato žena vysvětlila, 
že byla muslimkou a 
již před lety ji obsadil 
démon. Navíc trpěla 
bodavou bolestí 
boku. V předvečer 
začátku kampaně (na 
jedné z vesnických 
minikampaní) kázal 
Quentin Harrup, 
jeden z nově se 
zaučujících mladých 
evangelistů, které 
trénuje evangelista 
Paul Maurer. Žena 
díky tomu přijala 
Krista a byla 
uzdravena. Když 
se pak na hlavním 
shromáždění Daniel 
Kolenda modlil, 
byla osvobozena od 
démonů a veřejně na 
pódiu svědčila nejen 
o svém osvobození, 
ale i o tom, že se 
obrátila a nyní je 
křesťankou.



Calabar, Nigérie
15. – 18. únor 2018
Velká evangelizační kampaň a Konference ohně

CfaN byl v přístavním městě Calabar naposledy v roce 2004. Od té 
doby zde vyrostla nová generace lidí, otevřených a hladových po 
evangeliu. Již první shromáždění bylo překvapivě početné. Velikost 
zástupu se však nezastavila a hned druhého večera se počet pří-
tomných zdvojnásobil. Další večer se opět zdvojnásobil a poslední 
večer téměř také! Byl to velice nezvyklý, prudký růst, který potvrzoval 
probíhající nádherné jednání živého Boha.

Daniel Kolenda a Peter Vandenberg sloužili po tři dny pastorům a 
vedoucím během Konference ohně, pořádané vždy v průběhu dopo-
ledne. Byl to slavný čas obnovy a motivace. Závěrem konference 
vkládal Daniel ruce na mnohé z přítomných pastorů a modlil se za ně, 
aby byli pokřtěni v Duchu svatém a vystrojeni k naplňování Božího 
povolání na jejich životech.

Daniel se každý večer po výzvě ke spasení modlil za nemocné. Tisíce 
lidí zvedaly své ruce a potvrzovaly, že se jich Bůh dotknul a uzdravil 
je. Bůh nadpřirozeně potvrzuje evangelium! Velice dojemným okamži-
kem bylo, když poprvé v životě promluvil dvanáctiletý chlapec, který 
byl od narození němý. Před obrovským zástupem shromážděných 
lidí s rozzářenou tváří opakoval Danielova slova: „Ježíš, Ježíš, Ježíš.“ 
Mnozí další se během svých svědectví neovládli a nekontrolovaně 
plakali, plní vděčnosti a radosti. Patřila k nim například žena, která 
svědčila o tom, že poprvé po třech letech necítí bolest a je uzdravena 
od žaludečních vředů.

Jaká výsada je 
pro nás být součástí 
této fenomenální 
sklizně a budovat 
spolu s vámi Boží 
království!

Calabar se setkává 
s Ježíšem

NĚMÝ OD NAROZENÍ



„Zajímá vás, jaké 
má podle mého 
přesvědčení Bůh 
slovo pro Calabar? 
Přijďte dnes večer 
na kampaň a 
dozvíte se to!“

 - Daniel Kolenda

Daniel Kolenda a 
Peter Vandenberg 

měli tu výsadu, 
že byli přijati 

oblastním králem. 
Mohli s ním 

sdílet Boží slovo 
a společně se 

modlit. Byla to 
nesmírně dojemná 

chvíle a Bohem 
zrežírované 

setkání.

Tato žena po tři roky trpěla příšernou bolestí 
působenou žaludečními vředy. Když ji Ježíš uzdravil, 
během svého svědectví plakala, plná vděčnosti.

Tato žena svědčila o tom, že když při 
modlitbách za uzdravení zvedla ruku, 
zmizela jí bolestivá bulka z prsu.

418 840 
lidí vyplnilo v Calabaru osobní kartu rozhodnutí poté, 
co přijali Ježíše Krista za svého Spasitele.

Průměrný věk 
obyvatel Calabaru 
je pouhých šestnáct 
let. Kázali jsme 
zcela nové generaci 
mladých lidí, 
hladových po Ježíši.
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17 - 18 May 2019
HAMBURG SPORTHALLE

PETER
    WENZ  

DANIEL
    KOLENDA  

7. – 10. červen 2018
Africká evangelizační kampaň
BRAZZAVILLE, 
REPUBLIKA KONGO

20. – 22. červenec 2018
Konference
Církev „Seinajoki Pentecostal 
Church“
SEINAJOKI, FINSKO

9. – 12. srpen 2018
Africká evangelizační kampaň
POINTE-NOIRE, 
REPUBLIKA KONGO

24. – 26. srpen 2018
Konference ohně
BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO

Informace o dalších událostech najdete na:

www.cfan.eu

Události roku 
2018 I vy nám 

můžete pomoci!
Letos v létě bude CfaN vyrážet do 
Republiky Kongo na dvě po sobě jdoucí 
kampaně v Brazzaille a Pointe-Noire. 
Jen samotný převoz aparatury a dalšího 
technického vybavení představuje 
pro náš tým velkou výzvu a dlouhou, 
namáhavou cestu napříš čtyřmi africkými 
zeměmi. Potřebujeme vaše modlitby 
a podporu při zdolávání všech výzev.
 

Prosíme, pomozte nám učinit kampaně v Brazzaville 
a Pointe-Noire obrovským úspěchem pro Boží království.

Afrika bude spasena!

www.cfan.eu/dary
Děkujeme vám za vaši věrnou podporu.

REINHARD
      BONNKE

Konference proběhne
v němčině a angličtině!
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3 300 km 
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