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Rozlučková evangelizační kampaň“ 
v působivém nigerijském velkoměstě 
Lagosu byla vskutku neobvyklou 
a působivou událostí. Reinhard Bonnke 
na ní naposledy kázal v Africe – na 
kontinentu, který tolik 
miluje a který během desítek 
let svého života mocným 
způsobem ovlivnil.

Kampaň zahájilo mocné kázání 
Reinharda Bonnkeho 
Stovky duchovních vedoucích z celé Afriky a téměř tři sta zahraničních hostů bylo u toho, když 
evangelista Bonnke svým mocným kázáním zahájil kampaň. Pro Reinharda, který káže evangelium 
v Africe již přes padesát let, to byl historický okamžik. Radovali jsme se, že ho po čase opět 
vidíme stát na africké půdě. Mnozí návštěvníci odpověděli na pozvání přijmout do svých srdcí Ježíše. 
To je pro každého evangelistu tou největší radostí.

V průběhu pětidenní kampaně byla všechna večerní veřejná shromáždění i dopolední shromáždění 
Konference ohně živě přenášena po celém světě skrze livestream. Kampaň vysílalo i několik 
křesťanských stanic, například GOD.TV.

CfaN TV 
Vysílání z Lagosu můžete stále ještě shléd-
nout na našich internetových stránkách:

www.cfan.eu/cs/zdroje/videa



845 875 
 lidí učinilo během pěti dní kampaně rozhodnutí následovat 
 Ježíše Krista. Nyní je důležité zapojit každého z nich do některé 
 z osmi tisíc zúčastněných místních církví, které jim pomohou růst 
 ve víře a přijímat povzbuzení ze společenství s dalšími křesťany. 

Velikou výzvu představovalo vlhké, bažinaté 
podloží evangelizační plochy, zapříčiněné 
několikadenním nepřetržitým deštěm. 
Přípravy, zahrnující zavážení plochy mnoha 
nákladními vozy štěrku a písku a vysušování 
podloží pomocí drenáží a odčerpávání vody, 
si vyžádaly obrovské úsilí a plné nasazení 
našeho týmu. Všechnu vodu se nám přes 
veškerou snahu nepodařilo odstranit. Některé 
části pole zůstaly mokré a na ploše bylo 
několik velkých louží. Přesto to stovky tisíc 
návštěvníků neodradilo od účasti na 
této jedinečné události.

 Až se země otřásla 
 Každý večer na plochu přicházelo více a více lidí. Opakoval se dobře známý scénář a pověst 

 o Božím jednání se mezi lidmi rychle šířila. Po srdečném pozdravu Reinharda Bonnkeho na 

 druhém shromáždění kázal Daniel Kolenda: „Za několik let zapomenete moje jméno a mou tvář. 

 Chci ale, abyste nikdy nezapomněli na jednu věc: Kdokoliv bude vzývat Pánovo jméno, bude 

 zachráněn! (Skutky 2:21, Římanům 10:13, Jóel 3:5)“ Daniel potom požádal zástup, aby zmíněný 

 verš nahlas společně vyznával. Lidé to udělali ze všech svých sil, až se – podle Danielových slov – 

 „otřásla země.“ Mocné kázání následoval velký počet rozhodnutí pro Ježíše Krista. Když se po 

 modlitbě za uzdravení Daniel zeptal, kdo pocítil během modliteb Boží pohyb a přijal uzdravení, 

 zdvihly ruce stovky lidí. 

 Na třetím shromáždění nadešel čas na to, co děláme na každé kampani. Pod pódium jsme 

 nachystali veliké barely, do kterých přítomní lidé házeli předměty, od nichž toužili být osvobozeni – 

 zejména okultní, prokleté či čarovné předměty. Vždy je krásné sledovat zapálené barely, kolem 

 nichž tančí radostní lidé, pro které to má obrovský význam. Představuje to pro jejich životy 

 zásadní průlom a duchovní osvobození. Daniel Kolenda se potom modlil a v souladu s Písmem 

 napomenul kletby všech zlých duchů v oblasti. Jednoho po druhém vyjmenovával a lámal je. 

 Potom zlomil ducha nemoce a vyvolával jednotlivé nemoce k uzdravení. 

„Rozlučková evangelizační kampaň“ byla pro Reinharda 
Bonnkeho jeho poslední africkou kampaní. Zároveň 
však navíc zahájila nové období – „Desetiletí 
dvojnásobné sklizně“. Tuto vizi položil 
Danielu Kolendovi na srdce sám Pán.

Více o této vizi:   

www.cfan.eu/cs/150million/
U

silujeme o 150 miliónů duší
 p

ro
 K

ri
st

a

K
R

ISTUS PRO VŠECHNY N
Á

R
O

D
YD
ES

ET
IL

ET
Í D

VOJNÁSOBNÉ SKLIZN
Ě15

0m
il l ion.org



 O 50 let později … 

 Když Reinhard Bonnke přijel v roce 1967 do Afriky jako 

 neznámý mladý kazatel se svou vizí, nikdy by ho nenapadlo, 

 jaké bude jeho poslední kázání na africké půdě o padesát let 

 později. Došlo na něj v neděli večer. Po intenzivním uctívání 

 evangelista Reinhard Bonnke vykročil, aby kázal svému 

 poslednímu africkému shromáždění – zástupu 750 000 lidí. 

 Pro všechny přítomné i pro bezpočet lidí, kteří vše sledovali 

 přes livestream to byl nesmírně emotivní okamžik. Také během 

 posledního večera přijali mnozí lidé Ježíše za svého Spasitele. 

 Závěrem Reinhard Bonnke požehnal zemi a celý kontinent. 

 Modlil se proti chudobě, za vzdělání pro děti, pokoj a stabilitu. 

 Modlil se proti nezaměstnanosti mladých lidí, za bohabojné 

 vedoucí, zahraniční investice a svobodu od korupce. 

 Během pěti dní tuto historickou kampaň navštívilo celkem 

 1,7 miliónů lidí. Kampaň byla skutečným vrcholem, a to 

 jak počtem jejích návštěvníků, tak i duchovními projevy, 

 o jejichž dopadech bezesporu uslyšíme ještě po mnoho let. 

Nová kniha  
V Lagosu byla představena zcela nová 
kniha Reinharda Bonnkeho: „Duch 
svatý: Jsme hořlaví, nebo ohnivzdorní?“

shop.cfan.eu

V Duchu svatém a ohni
Sobota byla „dnem Ducha svatého“! Od brzkého rána, kdy probíhalo poslední setkání Konference ohně, 
až do pozdního večera na shromáždění velké kampaně patřil střed pódia ohni a moci Ducha svatého. 
Své ranní kázání zahájil evangelista Bonnke tím, že zdůraznil význam křtu v Duchu svatém. Prohlásil, že je 
důležitější, než jakékoli osobní požehnání: „On vás bude křtít v Duchu Svatém a ohni.“ (Matouš 3:11)

Reinhard Bonnke, Daniel Kolenda, Peter Vandenberg a John Darku se modlili za vylití Ducha svatého 
a předání pochodně. Vyzvali delegáty konference k tomu, aby nesli evangelium všem zemím Afriky. 

S blížícím se začátkem večerního shromáždění sílila v zástupu intenzita očekávání. Zástup v porovnáním 
s předchozím večerem opět velice narostl. Evangelista Daniel Kolenda kázal ohnivé poselství o Zacheovi 
a upoutal pozornost přítomných natolik, že se s tímto mužem dokázali silně ztotožnit. Následovala výzva 
k tomu, aby lidé vydali své životy Ježíši. Nakonec promluvil Reinhard Bonnke na základě Skutků 1:8: : 
„Přijmete moc ...“ Dar Boží moci je něčím, co musíme přijmout vírou. Jakmile se začal modlit za křest 
v Duchu svatém, připojily se k němu stovky tisíc shromážděných lidí. Pozvedly své hlasy v modlitbách 
a zas a znovu provolávali „haleluja, haleluja“! Boží Duch se pak mnoho minut procházel zástupem 
jako mocný vítr a po celé ploše zapaloval lidi intenzivním modlitebním ohněm a duchovními jazyky.



 Připojily se k nám stovky evangelistů, pastorů, vedoucích 

 a byznysmenů z celého světa, aby viděli evangelistu Reinharda 

 Bonnkeho překročit cílovou pásku jeho veřejné služby v Africe. Byli 

 svědky převzetí pochodně Danielem Kolendou, který vede CfaN 

 do nové etapy – „Desetiletí dvojnásobné sklizně“. Během jednoho 

 desetiletí toužíme zdvojnásobit počet spasených lidí, kteří se 

 připojí k místním církvím, ze 75 na 150 miliónů... a již to propuklo! 

 Následně nám stovky pastorů, zapojených do kampaně, 

 hlásily, že první neděli po skončení kampaně byly jejich 

 sbory zaplaveny tisíci nových členů. Sláva Bohu!

 Řada členů církví, ležících nedaleko bývalé evangelizační 

 plochy, se teď na již prázdném poli jednou týdně schází 

 k masovým modlitebním shromážděním. Na tato neformální 

 setkání proudí velké zástupy lidí, přitahované mnoha zprávami 

 o uzdraveních a zázracích, které  zde stále probíhají! 

Prostřednictvím našich 

nových obřích LED obra-

zovek (sestávajících z celkem 

456 modulů smontovaných dohro-

mady) návštěvníci nejen slyší, ale i vidí, 

co se děje na pódiu. Každá z obrazovek 

je šest metrů vysoká a devět metrů 

široká. Tyto velkoplošné obrazovky 

zahájily zcela novou kapitolu 

v šíření evangelia v Africe. 
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Reinhard Bonnke se modlí za Daniela 
Kolendu. Uvolňuje Boží požehnání pro příští 

fázi práce CfaN. Od této chvíle ponese „hořící 
pochodeň CfaN“ Daniel Kolenda.

Predání 
pochodne

Na této fotografii vidíte čtyři zvukové věže. Dvě menší patří k našemu 
východoafrickému vybavení a nyní jsou na cestě do jihovýchodní Afriky, kde 
je následně použijeme při srpnové kampani v mozambickém Maputu.

Společně s místními pastory a duchovní-
mi vedoucími i celým přítomným zástu-
pem jsme se modlili za dvě velké bedny 
požadavků od lidí. Jednalo se o tisíce 
modlitebních požadavků zaslaných do 
kanceláří CfaN po celém světě v rámci 
naší poslední modlitební výzvy.

Modlitby se stovkami 
tisíc přímluvců



Neplodnost

Srpkovitá 
chudo-
krevnost

Čtvrtý den přijal Daniel Kolenda speciální slovo poznání pro neplodné ženy a lidi trpící vředy. Následná 
svědectví jeho vjem potvrdila.

Svedectví o uzdravení

PRECIOUS 

Tato žena přišla na pódium se 
svým synem. Před dlouhou dobou 
prodělala operaci, po které jí 
doktoři oznámili, že bohužel 
porušila její dělohu a učinila ji 
neplodnou. Přibližně před patnácti 
lety však navštívila evangelizační 
kampaň, na které se Reinhard 
Bonnke modlil za neplodné ženy. 
Stal se zázrak... žena zástupu 
představila svého syna jménem 
Precious (Vzácný).

GLORY 

Tato mladá žena je „zázračné 
dítě“. Její matka přijala modlitby 
na Kampani tisíciletí v Lagosu 
v roce 2000. Do té doby byla 
neplodná. Nyní přivedla svou 
šestnáctiletou dceru Glory (Sláva), 
aby dosvědčila, že Bůh odpověděl 
na její modlitby.

Tato kdysi muslimská žena nám 
vyprávěla, že nemohla mít 
děti. Když se za její problém 
modlil evangelista Bonnke 
na kampani ve státu Ondo, 
počala svou první dceru. 
Když se o několik let později 
se dozvěděla, že se Reinhard 
vrací do jejich oblasti na 
kampaň v Ibadanu, její muž 
jí tam poslal. Krátce na to 
počali druhou dceru. Po tomto 
druhém zázraku přijala Ježíše 
Krista. Daniel Kolenda se za 
ní modlil, aby ještě jednou 
otěhotněla a měla syna.

SÁRA  

Tato dívka jménem Sára 
trpěla bolestivou chorobou – 
srpkovitou chudokrevností. 
Dvakrát, třikrát denně omdlévala. 
Ode dne, kdy se svou matkou 
navštívila kampaň, jí opustila 
veškerá bolest a přestala 
omdlévat.

^



Vředy

Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje.
Exodus 15:26

Tato mladá žena svědčila o 
svém uzdravení z žaludečních 
vředů. Popisovala, jak si 
ověřila, že byla uzdravená.

Tato žena dlouhodobě trpěla 
amnézií. Na celých 16 let ztratila 
paměť. Během třetího dne se jí 
paměť vrátila.

Cysta ve spodní části břicha 
dělala této ženě z života peklo. Po 
čtvrtečních modlitbách ji opustily 
veškeré bolesti. V následujících 
dnech zašla do nemocnice na 
kontrolu a lékaři potvrdili, že je 
zcela zdravá.

Tato žena trpěla čtyři 
roky nádorem na prsu. 
Po modlitbách bolesti 
ustoupily.

Tento muž trpěl bolestivým vředem 
a poslední tři měsíce musel třikrát 
denně užívat léky. Čtvrtý den 
kampaně bolesti ustaly a nemusí už 
brát léky.

Amnézie

Tato žena měla dva měsíce bulku 
na prsu. Po modlitbách bulka 
zmizela.
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Pomozte nám s úspěšnou realizací 
kampaní v Calabaru a Ogbomoshu pro 

rozmach Božího království!

Lagos byl jedinečnou událostí svého druhu 
a velkým vítězstvím evangelia. S pomocí 
našich evropských přátel a misijních 
partnerů jsme dokázali financovat nejen 
značnou část nákladů kampaně, ale i kamión 
potřebný k transportu velkoplošných LED 
obrazovek a náklady padesáti jejích modulů. 

Všem našim podporova-
telům a přímluvcům 
moc děkujeme!

DANIEL KOLENDA V NĚMECKU
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