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Mladí i staří, bohatí i chudí, z blízka i z dáli...

Nakuru pro Ježíše! 

NAKURU, KEŇA
8. – 11. srpen 2019

Věřím, že brzy 
přijde čas, 

kdy ještě PŘED 
kampaní uvidíme 
stejně spasených, 
nebo dokonce více, 
než během ní.“

– Daniel Kolenda

PŘÍPRAVA DUCHOVNÍ PŮDY 
Když Daniel Kolenda před nedávnem sdílel vizi CfaN nazvanou 
„Desetiletí dvojnásobné sklizně“, přijal tento prorocký vhled. 
Hovořil o mobilizačních evangelizačních shromážděních 
konaných před velkými kampaněmi v Západní Africe. V rámci 
tohoto projektu používáme evangelizační kamióny vysílané 
do okolních vesnic a předměstí před začátkem samotných 
evangelizačních kampaní CfaN. Z mobilních pódií těchto 
kamionů kážou naši evangelisté evangelium, modlí se za 
nemocné a na všechna místa přinášejí Boží moc. Výsledky byly 

dosud slavné, avšak Nakuru, Keňa byla 
dalším obrovským skokem vpřed.

PŘES 200 000 ROZHODNUTÍ 
PRO JEŽÍŠ NA VÍCE NEŽ 
600 EVANGELIZAČNÍCH 
SHROMÁŽDĚNÍCH
Sedm týdnů před zahájením evangelizační 
kampaně dorazili do Nakuru čtyři mladí 
evangelisté, vybraní a vytrénovaní 
Danielem Kolendou. Během těchto sedmi 
týdnů uspořádali přes 600 shromáždění 
– někdy více než třicet během jediného 
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dne! Kázali ve školách, sirotčincích, na tržnicích, rozích ulic a v 
církvích – všude, kde bylo nějaké publikum. Celkem v té době 
přivedli ke Kristu přes 200 000 lidí – JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM 
KAMPANĚ! Spatřili také mocné zázraky uzdravení, mnoho 
lidí přijalo naplnění Duchem svatým a byli svědky několika 
dramatických osvobození.

Když jsme vám začali komunikovat vizi Desetiletí dvojnásobné 
sklizně, možná jste si kladli otázku, jak by se to mohlo stát. Jak 
by jen mohl Bůh během deseti let zdvojnásobit sklizeň CfaN 
z posledních třiceti let? Klíčem je násobení, multiplikace naší 
služby. Trénujeme a vystrojujeme celou armádu evangelistů, 
kteří vezmou evangelium na místa, kam bychom s našimi 
masovými evangelizacemi nikdy nepronikli. Ať už kážou na 
dvorcích škol, rozích ulic či z pódií evangelizačních kamiónů, 
podstatné je, že kážeme evangelium a výsledky mluví za vše.

VZHŮRU JIŽ PŘED ROZBŘESKEM, ABY 
PŘIJALI OD BOHA
Jak jistě víte, souběžně s každou evangelizační kampaní 
pořádáme i Konferenci ohně, na kterou pastoři a vedoucí 
církví přicházejí přijmou od Boha a připravit se na příval nově 
obrácených lidí, kteří brzy zaplaví jejich církve. Modlíme se 
na nich za to, aby tito vedoucí přijali mocné naplnění Duchem 
svatým.

Když během prvního shromáždění Konference ohně v Nakuru 
vysvitlo slunce, přivítala nás úchvatná podívaná. Tisíce lidí se 
shromáždily ještě před úsvitem a potmě čekaly na zahájení 
shromáždění, hladoví přijmout, co pro ně Bůh připravil. Hluboce 
nás dojalo vidět vydanost a víru našich vzácných bratří a sester, 
kteří trpělivě očekávali na Boží slovo. Peter Vandenberg a John 
Darku je nezklamali. Přinesli jejich srdcím mocná vyučování a 
povzbuzení.

STŘECHOU NÁM BYLA BOŽÍ SLÁVA
Když toho večera na plochu dorazil evangelista Daniel Kolenda, 
aby kázal evangelium, rozprostíraly se nad shromážděním 
pořádaným pod otevřeným nebem zlověstné černé mraky. 
Když není kam se schovat, může se déšť stát velkou překážkou 
evangelium. Po několika minutách jsme přímo na hranici 
pozemku spatřili silné provazy mohutného deště. Znamená to, že 
musíme ukončit shromáždění?

Ne! Takto situaci popsal Daniel Kolenda:

Jakoby se nad evangelizační plochou rozprostřela Boží 
sláva a vytvořila ochrannou střechu. Na našem poli 

pršelo jen velice slabě, jen pár osvěžujících kapek. V okamžiku, 
kdy jsem povstal ke kázání, ustaly i ty. Kázal jsem evangelium 
a lidé reagovali s otevřenými srdci.“

Na večerních 
shromážděních 
vedl chvály Eddie 
James se svým 
týmem.



Evangelisté byli vybráni Danielem 
Kolendou a vytrénováni v sídle CfaN.

Mezi školáky je obrovský hlad po 
Bohu.

MODLETE SE ZA NEMOCNÉ A BUDOU 
UZDRAVENI
Během prvního večera jsme po modlitbách za nemocné 
viděli několik velice dramatických uzdravení. Jeden muž 
vyprávěl, že než si zlomil vaz, byl akrobatem. Evangelista 
Kolenda ho požádal, aby otestoval svá záda a předklonil se 
před zraky celého zástupu. Zřejmě mu špatně porozuměl, 
protože namísto toho hbitě vyskočil, postavil se na ruce 
a celé své tělo zkřivil tím nejpodivuhodnějším způsobem. 
Byl zjevně zcela zdráv!

Po Nakuru se začaly šířit 
zprávy o tom, co Bůh dělá. 
Počet shromážděných 
každý den kampaně 
povyskočil a zástupy 
lidí, kteří se chtěli 
na vlastní oči 
přesvědčit o tom, 
o čem se mluvilo 
po celém městě, 
velice rostly. Nadále 
se děla dramatická 
uzdravení. Mladá žena, 
která několik let trpěla 
v důsledku bolestivé bulky 
v podpaží na pódu ukazovala, že 
po ní v jejím těle není sebemenší stopy. Během modliteb za 
nemocné bulka zázračně zcela zmizela.

Jedné ženě byla nedávno diagnostikovaná rakovina ve 
čtvrtém stádiu a cítila se velice nemocná. K ohromné 
radosti zástupu přišla spolu se svým manželem svědčit, že 
ji její lékař prohlásil za uzdravenou. Kde se káže Ježíšovo 
evangelium, nemocná těla jsou uzdravována a životy 
v okamžiku proměňovány.



KVŮLI JEŽÍŠI SE SEŠLA TŘETINA VŠECH 
MÍSTNÍCH OBYVATEL
V průběhu nedělního večera bylo jasné, že město Nakuru 
a okolní region je zcela prostoupený evangeliem. Jako vždy jsme 
použili vytříbenou metodu výpočtu shromážděných lidí. 
Zjistili jsme, že se na evangelizační ploše shromáždila 
přibližně třetina všech místních obyvatel.

Město teď pulzuje dobrou zprávou. Modlíme se za to, 
aby se stejně jako v biblických dobách, zpráva o těchto 
zázracích a proměněných životech šířila široko daleko 
a pomohla nám připravit půdu pro příští evangelizační 
kampaň v Keni, která proběhne 19.-22. září v Kisumu. 
Chceme vidět i toto město v záři evangelia. Ať se zpráva 
o živém Ježíši šíří jako divoký oheň v rodinách, 
školách, na tržištích – prostě všude!

Tato žena se po nehodě na 
motorce nedokázala předklonit 
a poslední čtyři roky trpěla 
bolestmi v oblasti pasu. Během 
Konference ohně pocítila, jak se 
jí otřáslo celé tělo a nyní je bez 
bolestí. 

Než si zlomil vaz, byl akrobatem. 
Svědčil o tom, že ho Ježíš uzdravil.



REGION 

prostoupený 
EVANGELIEM 

Projekt zakoupení skladu 
– Západní Afrika

V době, kdy jde tento dopis do tisku, vám s nadšením 
oznamujeme, že misijní partneři CfaN Evropa již společně 
vybrali 106 430 € na projekt zakoupení skladu CfaN 
v Lagosu v Nigérii. Zavázali jsme se, že vybereme 120 000 € 

z celkové nákupní ceny 800 000 € - znamená to, 
že jsme již téměř dosáhli našeho cíle!

Na školních shromážděních bylo kázáno 
jednoduché poselství evangelia.

  Nepřestávejte 
se prosím modlit   
    za náš tým.

 DĚKUJEME 
 každému člověku, rodině i místní církvi, která dala 
 finance na tento zásadní projekt. Pokud ve svém srdci 
 cítíte, že se máte ještě připojit, vězte, že za vás 
 děkujeme Bohu a ceníme si každého daru, malého 
 i velkého. S vaší pomocí zajistíme v Západní Africe 
 bezpečné skladování pro naše kamióny a vybavení 
 v obdobích mezi kampaněmi.

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

U
silujeme o 150 miliónů duší

 p
ro

 K
ri

st
a

K
R

ISTUS PRO VŠECHNY N
Á

R
O

D
Y

D
ES

ET
IL

ET
Í D

VOJNÁSOBNÉ SKLIZN
Ě15

0m
il l ion.org


