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Dvě následné 
evangelizační kampaně 
v Nigérii

Naším posledním evangelizačním zátahem roku 2018 byly dvě 
po sobě jdoucí kampaně, které CfaN pořádal v rozpětí 4 týdnů 
v nigerijských městech Port Harcourt a Owerri. Museli jsme 
do jejich uspořádání vynaložit obrovské úsilí a občas jsme byli 
bez dechu, protože se zdálo, že jsme pod trvalou palbou útoků 
přicházejících ze všech stran. Sloužíme ale věrnému Bohu!

PORT HARCOURT
8. – 11. listopad 2018



Hned po příjezdu do Port Harcourt byli Daniel Kolenda 
s Peterem Vandenbergem pozváni kázat a modlit se v sídle 
guvernéra nigerijského státu Rivers State. Přímo v něm za 
přítomnosti médií několik lidí odevzdalo své životy Ježíši. 
Potom sám guvernér povzbudil všechny občany státu, aby 
navštívili naši kampaň. V ten večer jsme byli svědky úžasných 
zázraků. Další večer se počet shromážděných lidí téměř 
zdvojnásobil. Slovo o tom, co Bůh na kampani dělá, se šířilo 
rychlostí blesku.

Poslední dva dny v Port Harcourt byly malou ochutnávkou nebe 
na zemi. Obrovské zástupy se vznášely na obláčku během chval 
a uctívání vedených Eddie Jamesem z USA, který zde současně 
nahrával živé uctívací album.

Port Harcourt
MODLITBY A SPASENÍ V SÍDLE 
GUVERNÉRA 

SLOVO POZNÁNÍ 
OHLEDNĚ 
NEHYBNÉ PAŽE

V sobotu večer přijal Daniel slovo poznání ohledně 
člověka s roztříštěným pravým předloktím. Dopředu 
přišel muž, který před sedmi lety ošklivě upadl během 
příšerné nehody na stavbě. Od té doby se jeho kosti 
nezcelily a paži vůbec nemohl používat. Téměř po 
celé délce paže byla stále jasně vidět hluboká jizva. 
Ježíš na evangelizačním shromáždění muže dokonale 
uzdravil a zbavil vší bolesti, takže na pódiu dělal kliky! 

Policejní důstojník 
svědčil, že byl 
před několika lety 
vážně zraněn při 
výbuchu bomby, 
která poškodila 
jeho míchu. 
V sobotu večer byl 
zcela uzdraven.

Eddie James



Owerri
ZÁZRAK ZA ZÁZRAKEM

Někteří členové našeho technického týmu obdrželi víza 
na kampaň v Owerri až v posledním možném okamžiku. 
Nemohli jsme si dovolit ztrácet čas. Lidé naskakovali do 
letadel a v rekordním čase spěchali na kampaň.

Od prvního večera kampaně jsme byli svědky slavných 
projevů Boží moci skrze „znamení a divy“. Bůh speciálním 
způsobem žehnal lidi trpící různými druhy nádorů, bulek 
a výrůstků. Každý večer jsme slyšeli svědectví o mnoha 
různých výrůstcích, které během modliteb okamžitě mizely. 
Poměrně značný počet žen mělo nádory na prsou – některé z 
nich byly velmi velké a bolestivé – a pocítily, jak jim nádory 
beze stop mizí. 

SHROMÁŽDĚNÍ KAMPANĚ 
NAVŠTÍVIL GUVERNÉR

Jedno z večerních 
shromáždění navštívil 
státní guvernér 
s manželkou za 
doprovodu celé své 
vlády. Vytrvali po celou 
dobu, kdy evangelista 
Daniel Kolenda kázal 
evangelium. Guvernér 

nás následně požádal, abychom v budoucnu přijeli do Owerri 
znovu. Ve státě Imo máme zjevně otevřené dveře.

Během balení jsou 

všechny ruce na 

palubě. Je 2:50 ráno. 

Část týmu právě 

skončila, druhá bude 

pokračovat v práci 

až do 5:00. Afrika se 

nepodobá ničemu 

jinému. Je po všech 

stránkách jedinečná 

– poznamená vás, 

poznamená vaše 

srdce. Během 
rozjímání nad vším, 

co Bůh během 
uplynulého týdne 

činil, si uvědomuji, že 

žijeme v nové realitě. 

V realitě, v níž Bůh 

hojně vylévá svého 

Ducha, milosrdně 

uzdravuje svůj lid 

a horlivě osvobozuje 

zajaté na svobodu. 

On nikomu nestraní. 

Nezáleží mu na 

barvě vaší pleti. Jeho 

láska překračuje 

všechny hranice – 

jen aby se k vám 

vztáhnul a dal se 

vám poznat. On 

hledá suché dřevo, 

z něhož bude moci 

zažehnout OHEŇ! 

JANA BIELAVA 
(ČLENKA TÝMU CFAN)

„

“

OWERRI 
6. – 9. prosinec 2018

prosím, otočte



„Byla to masivní žeň duší, všude se 
děly zázraky. Jeden jsem viděla na 
vlastní oči poblíž pěveckého sboru, 
kde jsem stála. Zatímco Eddie 
v neděli večer vedl chvály, byla tam 
uzdravena žena s berlemi...“

  - Angel

 „Proměnil se mi celý život. 
Třetí den kampaně jsem přijala 
křest v Duchu svatém...“ 

 - Hope

„BYLO TO JEDNODUŠE 
ÚŽASNÉ!! BŮH JE OPRAVDU 
VELKÝ... BYLA JSEM NA 
KAMPANI OKAMŽITĚ 
UZDRAVENA. NEVÍM, 
JAK VYJÁDŘIT RADOST 
SVÉ DUŠE... BOHU BUĎ 
VŠECHNA SLÁVA.“ 

- Neriah
 

„Počet lidí v zástupu mě ohromil. 
Nikdy dříve jsem v Port Harcourt 
neviděl tolik lidí shromážděných na 
jednom místě. Říkám vám, přátelé, 
že to byla akce, kterou nechcete mi-
nout... Jedna z podivuhodných věcí, 
které se staly, bylo, že nově obrácení 
lidé, kteří v sobotu večer vydali ži-
voty Ježíši, se včera – v poslední den 
kampaně – vrátili a přinesli všechny 
své talismany a další kapesní bohy, 
které do té doby uctívali. A víte co? 
Všechny je na kampani spálili. Slyšeli 
jsme také spoustu úžasných svědec-
tví o velkých uzdraveních z nejrůz-
nějších druhů nemoc a chorob. Sláva 
Bohu!“

- Benjamin

JAKO MOCNÝ – PRAŠNÝ! – VÍTR 
Ačkoliv kampaň doprovázel Harmattan – prašný vítr ze 
Saharské pouště, který plní vzduch hustými drobnými 
částečkami – lidé se nenechali od návštěvy kampaně 
nijak odradit. Pod tajuplně zahalenou červenou oblohou 
vydávaly tisíce lidí své životy Ježíši. Modlili jsme se za lidi, 
aby hromadně přijali Ducha svatého a mnozí byli slavně 
naplněni. Zvuk zpěvu a radosti naplnil prašný vzduch. Byl 
to příhodný způsob, jak završit rok, který byl sice tvrdý, ale 
zároveň plný odměn a především vítězství Božího království.

Jeden mladík přijel do Owerri 
z jiného města, aby zde využil 
nemocniční péči. Dlouhou dobu 
ho sužoval výrůstek na těle. Do 
Owerri přijel, aby si ho nechal 
odstranit. Když dorazil, dozvěděl 
se od jedné paní o evangelizační 
kampani a rozhodl se na ni zajít. 
Během modliteb za uzdravení 
mu výrůstek náhle zcela zmizel.

Tato matka, která měla 
problémy s chůzí, řekla, 
že zatímco Eddie James 
vedl chvály, cítila, že musí 
vstát a začít tančit. Když to 
udělala a ve víře vstala, byla 
uzdravena. Zahodila hůl a 
odešla domů plná radosti.

Jejich 
vlastními 
slovy…

SVĚDECTVÍ  
lidí z Port Harcourt  

„

”



Podpoříte nás během 
kampaně v Lomé?
Stojíme na startovní čáře roku 2019 a jsme rádi, že 
neběžíme sami. Misijní partneři jako jste vy nám 
umožňují jít – JÍT k národům. Pomůžete nám s úhradou 
nákladů a modlitbami za všechny výzvy, související 
s pořádáním evangelizační kampaně v Lomé? Každý 
dar a každá modlitba jsou pro nás vzácné.

První Velká evangelizační 
kampaň CfaN roku 2019 nás 
zavede do Lomé, hlavního 
města západoafrického 
národa Togo. Je to malý 
národ, ve kterém žije jen 
6 miliónů lidí, z toho přes 
1,5 miliónu právě v Lomé 
a blízkém okolí. Z toho 
důvodu je to ideální místo 
na pořádání kampaně 
a maximálního zasažení 
této rychle rostoucí země 
evangeliem.

NÁBOŽENSKÉ 
PEVNOSTI
Velká část místních obyvatel 
praktikuje animismus 
a fetišismus – dokonce i řada 
z těch, kdo konvertovali k 
jiným náboženstvím jako je 
islám a křesťanství. Okolo 
polovinu země tvoří animisté, 

10% se považuje za muslimy 
a okolo 30% za křesťany. 
Avšak jen 10% se hlásí 
k protestantismu. V této části 
Afriky jsou mnozí stále drženi 
v okovech čarodějnictví.

PRŮMYSL
Páteří místní ekonomiky je 
průmysl. Togo je soběstačné 
v oblasti produkce potravin. 
Důležitou hospodářskou 
oblastí je i těžba nerostných 
surovin – Togo má čtvrté 
největší rezervy fosfátu na 
světě. Většinu obyvatel (65%) 
tvoří rolníci, kteří se na 
vesnicích věnují zemědělství 
a chovu dobytka.

Boření pevností 
v Novém roce

LOMÉ, TOGO  
7. – 10. únor 2019 

       MISIJNÍ ÚČTY

Nĕmecko
Kreissparkasse Boeblingen
IBAN: DE46 6035 0130 0001 0379 00
BIC: BBKRDE6B

ČR
106 101 47 50 / 5500

SR
262 417 98 45 / 1100

www.cfan.eu/donate
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„VÍRA PŘICHÁZÍ ZE 
SLYŠENÍ A SLYŠENÍ SKRZE 
SLOVO BOŽÍ.“

Římanům 10:17 

”

Lome,

Dekujeme, ze jste nasimi spolupracovníky v Kristu.


