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Kázání evangelia 
pokoje
Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti 
autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním 
mocnostem zla v nebeských oblastech... Stůjte tedy opásáni 
na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy 
obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje. 

EFEZSKÝM 6,12-15

Usilovně se 
tlačíme k cíli
Týmu Krista pro všechny národy nejsou neznámé výzvy 
a protivenství. Během let se nás nepřítel často a mnoha 
různými způsoby snažil zastavit v hlásání dobré zprávy. Během 
příprav na kampaň v Lomé, Togu, bylo zjevné, že „světovládci 
této temnoty“ nám házejí pod nohy všechny možné klacky, jen 
aby zabránili jejímu konání. Nenechali jsme se však odradit 
a přestože jsme museli posunout čas konání kampaně, „tlačili 
jsme se dál vpřed“ k vítězné Ježíšově ceně.

Díky tomu všemu ve čtvrtek večer zahajoval evangelista 
Daniel Kolenda první shromáždění s vyšším očekáváním než 
obvykle. Co asi Bůh připravil pro lid tohoto západoafrického 
národa? Co „duchovní mocnosti zla“ natolik rozrušilo, že se náš 
příjezd a úkol snažily s takovou vervou zmařit?
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Lámání dávných 
prokletí
Z této oblasti světa pochází kult voodoo. Mezi místními lidmi je 
hluboce zakořeněna víra v moc čarodějnictví a její účinky jsou 
zde viditelné a všudypřítomné. Mnoho lidí při sobě trvale nosí 
různé amulety, lektvary a talismany, známé jako „juju“, které 
z různých důvodů dostali od šamanů. Ti v majitelích těchto 
předmětů navozují veliký strach a pověrčivost. Tato praxe je 
běžná po celé Africe a je něčím, co během shromáždění našich 
kampaní pojmenováváme a konfrontujeme.

Na prvním shromáždění v Lomé vedl evangelista Daniel Kolenda 
zástup k tomu, aby se lidé těchto předmětů zřekli a v Ježíšově 
jménu se modlil za zvednutí všech prokletí. Mnoho lidí pak 
přineslo své čarodějnické předměty k splálení ve dvou obřích 
sudech, které jsme za tím účelem připravili. Na tom není nic 
zvláštního – totéž se děje na všech kampaních CfaN v Africe. 
V Togu nás však překvapilo ohromné množství přinášených 
předmětů, stejně jako intenzivní radost lidí, osvobozených od 
jejich moci. 

V sobotu večer jsme byli svědky něčeho, co jsme dosud za 
dlouhé roky fungování kampaní CfaN nikdy nezažili. Po spálení 
dvou sudů plných čarodějnických předmětů, přiběhlo dopředu 
tolik dalších lidí, že se sudy naplnily podruhé a museli jsme je 
zapálit ještě jednou! Z pohledu místní kultury je pálení takových 
věcí považováno za velice nebezpečné a účast na podobném 
táboráku je vyjádřením obrovské víry. 

ČARODĚJNICTVÍ, POVĚRY A TRADICE JSOU BEZMOCNÉ,  

KDYŽ JEŽÍŠ ZAČNE OSVOBOZOVAT ZAJATÉ.



Prodloužený čas na 
evangelizační kamiony
Odložení data kampaně v Lomé s sebou přineslo následky, s jakými nepřítel 
jistě nepočítal. Zajisté již víte, že již zhruba rok trénujeme a vystrojujeme mladé 
evangelisty, které několik týdnů před kampaněmi vysíláme do okolí měst, v nichž 
chystáme pořádat kampaně, aby zde pořádali evangelizace s pomocí našich 

mobilních evangelizačních kamionů. Před 
začátkem velké kampaně vždy zasáhnou řadu 
míst, kam bychom jinak nepronikli. Slouží ve 
školách, na vesnicích, tržištích, rozích ulic, 
církevních pozemcích a fotbalových stadionech 
– všude, kde se jim podaří vyvolat pozornost 
lidí a shromáždit posluchače. S použitím 
těchto kamionů naši evangelisté pořádají až tři 
shromáždění denně.

Evangelizační kamióny již byly na místě v Togu 
v době původně plánovaného zahájení kampaně. 
Když došlo k jejímu zdržení, rozhodli jsme se 
nechat je pracovat podle původního plánu. Pro 
následný měsíc do konání kampaně v náhradním 

termínu jsme narychlo dali dohromady další týmy evangelistů a využili kamiony 
až do odloženého zahájení kampaně na konci března. Více času zasáhnout více 
lidí, více příležitostí modlit se za nemocné, více míst k šíření zprávy o chystané 
evangelizační kampani! Nic z toho satan jistě nezamýšlel.

Dva z dvanácti evangelistů – Jared 
Horton a Paul Maurer – kteří po dobu 
osmi týdnů před zahájením kampaně 
na místě usilovně pracovali, v Togu 
zůstali, aby se zúčastnili hlavní události 
a podělili se s lidmi o řadu svědectví 
o spaseních a uzdraveních, k nimž došlo 
během předkampaňové mobilizace za 
pomoci evangelizačních kamionů. Bůh 
pozvedá novou generaci evangelistů 
a připravuje ji k šíření Slova napříč 
celým světem.

 Paul 
Maurer

Jared 
  Horton



Svobodní v duchu, 
svobodní v těle
Často jsme svědky toho, jak Bůh na daném konkrétním 
místě mocným způsobem jedná s některou konkrétní 
kategorií nemocí. V Lomé dopředu zas a znovu přicházeli 
svědčit lidé, trpící potížemi s pohyblivostí. Vydávali 
svědectví o tom, jak byli zcela uzdravení, jakoby na svých 
tělech demonstrovali duchovní svobodu, která přichází se 
spasením v Ježíši Kristu.

Vyprávěli řadu příběhů o tom, jak měli nehybnou končetinu 
v důsledku nemoce či zranění nebo nesnesitelnou bolest. 
Někteří byli dokonce ochrnutí. Jedna žena se posledních osm 
měsíců nedokázala hýbat jinak, než že se plazila po zemi. Od 
pasu dolů byla ochrnutá. Po modlitbách za uzdravení byla 
dokonale uzdravena a předváděla zástupu, že dokáže opět 
normálně chodit.

Tuto matku krátce po jejím porodu 
srazila motorka. Kvůli svým zraněním 
nedokázala dobře stát a měla potíže 

s dýcháním.  Teď stojí s lehkostí, 
nemá žádné bolesti a normálně 
dýchá bez jakéhokoli omezení. 

Zažehnutí nového 
druhu ohně
Na večerních shromážděních učinily desítky tisíc lidí životní rozhodnutí 
následovat Ježíše, za což vzdáváme všechnu slávu Bohu. Nyní je 
nesmírně důležité, aby tato „křesťanská miminka“ zakotvila v láskyplných 
stabilních místních církvích, kde budou moci růst a vzkvétat. Z toho 

důvodu v průběhu kampaní od čtvrtka do soboty evangelista 
Daniel Kolenda a reverend Peter Vandenberg od časného 
rána pracují, aby na Konferenci ohně vystrojovali pastory 
a vedoucí církví k jejich následné práci. Bez ohledu na 

to, jak je pastor schopným organizátorem či jak má 
skvělou osobnost, nedokáže naplnit Boží vizi pro svůj 
sbor bez čerstvého živého doteku Ducha svatého. Na 
Konferencích ohně je proto kladen důraz na dílo Ducha 

svatého a povzbuzení, inspiraci a motivaci každého 
účastníka k tomu, aby uchopil Boží moc pro svůj život 

i pro společenství, které vede.

Silná bolest v krku a ramenech 
znehybňovala paži tohoto 
muže.  Po modlitbách ho 
bolesti opustily a on může opět 
hýbat rukou.  
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NEMUSÍTE VŠAK O NI PŘIJÍT... NÁSLEDUJÍCÍ SKVĚLÉ ŘEČNÍKY 
MŮŽETE VIDĚT A SLYŠET V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA 

ŽIVĚ - VE DNECH 17. A 18. KVĚTNA 2019!

Během konference Fire19 (v angličtině 
a němčině) bude dostupný placený 

LIVESTREAM 
za pouhých 19,90 Euro za shlédnutí na obchodu CfaN: shop.

cfan.eu. Celý balíček vyučovacích shromáždění bude po konferenci 
následně k dispozici na CfaN Vimeo za 29,90 Euro.

JE VYPRODANÁ

V průběhu tohoto roku 
bude CfaN zasahovat 
evangeliem Východní 
Afriku prostřednictvím 
kampaní v Keni 
a Tanzánii. Nyní probíhá 
fáze příprav.  Pomůžete 
nám pokrýt náklady 
těchto událostí a vyslat 
na místo náš tým i 
technické vybavení?  
Každé euro či koruna se 
počítá a pomáhá. Velice 
si ceníme vašeho závazku 
vůči naší službě.

www.cfan.eu/donate

Kenya
Tanzania

Tato žena měla po tři roky velké 
potíže se zády. Během modliteb 
podle svých slov pocítila, jak 
něco odchází z jejího těla skrze 
její chodidla.  Okamžitě se 
 dokázala bez bolestí ohnout 
 v pase. 

Tato žena nedokázala po dobu 
čtyř let zvednout svou paži v 
důsledku bolesti v rameni. Lékaři 
jí nedokázali nijak pomoci, ale 
 Ježíš ji uzdravil a ona teď paži 
 s lehkostí zvedá. 

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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