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Naši nedávnou Evangelizační kampaň CfaN v Kisumu v Keni doprovázely výjimečné projevy 
Boží přítomnosti. Bez ohledu na to, jak dlouho děláme tuto práci – kázání evangelia, vedení 

lidí ke spasení, modlitby za nemocné – stále znovu žasneme nad Boží věrností a laskavostí. Když 
kážeme jednoduché poselství evangelia, zjevuje se Bůh na scéně! Když ukazujeme lidem cestu k 
Ježíši, vždy činí to, co zaslíbil. Zachraňuje, uzdravuje, osvobozuje a vylévá svého Ducha na každé 
hladové srdce, které vzývá jeho jméno.

RADOSTNÉ PŘIVÍTÁNÍ V ULICÍCH
Méně než pět týdnů po naší poslední kampani v Keni a jen několik dní po úžasné konferenci „Znovu 
zažehnout oheň“ v Pensacole jsme se vrátili do Keni. Pořádali jsme zde další evangelizační kampaň, 
tentokrát v Kisumu, důležitém městě ležícím na dalekém západě země. Dostalo se nám velkolepého 
přivítání! Náš příjezd do Kisumu provázelo vřelé přijetí ze strany místních církví a slavnostní 
průjezd ulicemi Kisumu.

Od poslední kampaně CfaN v Kisumu uběhlo více než třicet let a od té doby zde vyrostla zcela 
nová generace lidí. Pole se skutečně bělala k veliké sklizni. Místní vedoucí po příjezdu evangelistovi 
Danielu Kolendovi řekli, že se už delší dobu modlili za to, aby jim s ní někdo přijel pomoci. Mnozí 
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Tato 
znamení 
budou 
provázet ty, 
kdo uvěřili... 

Marek 16,17
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Potom se stane, 
že vyleji svého Ducha 
na každé tělo.
Vaši synové 
a vaše dcery budou 
prorokovat, 
vaši starci budou mít 
sny a vaši mládenci 
budou mít vidění.
Také na své 
služebníky 
a služebnice 
vyleji v oněch dnech 
svého Ducha.

– Joel 3,1-2

DOSTALO SE 
NÁM ÚŽASNÉHO 

PŘIVÍTÁNÍ!



Eddie James

evangelisté v minulosti zrušili návštěvu Kisumu kvůli 
bezpečnostním rizikům. Nabyli jsme pevného přesvědčení, že 
nás sem Pán poslal pro chvíli jako je tato.

MOC CHVÁLY
V Kisumu jsme byli požehnaní tím, že nás doprovázel Eddie 
James a jeho chválící tým a společně vedli shromážděný 
zástup ve chvále Ježíšova jména. Uctívání je velice důležitou 
součástí shromáždění našich evangelizačních kampaní. 
Služba Ducha svatého není omezená časem kázání. Lidé často 
bývají usvědčováni z hříchu nebo přijímají uzdravení i během 
uctívání. Za zvuku písní chval byli lidé v Kisumu osvobozováni 
od démonického útlaku a často přibíhali dopředu zbavit se 
amuletů a čarodějnických předmětů, které házeli do našich 
sudů k spálení. Proto je zásadní, aby nás doprovázel uctívací 
tým, citlivý na vedení Ducha.

SRDCE HOŘÍCÍ TOUHOU SLOUŽIT – 
KONFERENCE OHNĚ
Proč souběžně s každou velkou kampaní pořádáme i 
Konferenci ohně? Chceme na ní vyučovat a inspirovat 
pastory a církevní vedoucí, očekávající v důsledku probíhající 
evangelizační událostí příval nově obrácených lidí do jejich 
sborů. Je to čas intenzivního vyučování, zaměřeného na 
práci Ducha svatého a vystrojování služebníků k tomu, aby 
vstupovali do plnosti svých povolání. 

V Kisumu sloužili reverend Peter Vandenberg a reverend John 
Darku několika stovkám vedoucích, kterým kázali Boží slovo 
z Ezechiele a 2. Královské 2. Třídenní konferenci zakončil 
evangelista Daniel Kolenda modlitbami za křest v Duchu svatém, 
vzkládáním rukou na všechny přítomné a jejich vysláním činit 
učedníky v Kisumu a být pro druhé dobrým vzorem.

Peter Vandenberg

John Darku



HMATATELNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST
V sobotu večer kázal Daniel Kolenda hned dvě poselství – v prvním kázal evangelium a ve 
druhém hovořil o křtu v Duchu svatém. Co se dělo následně nejlépe vystihují jeho vlastní slova:

„
V sobotu večer jsme zažili neuvěřitelný Boží pohyb. Jen těžko hledám slova, 
která by vhodně popsala, co se dělo. Když jsme se modlili, aby zástup přijal 
křest v Duchu, sestoupila Boží moc hmatatelným způsobem. Já sám jsem 
byl natolik „opilý Duchem“, že jsem jen ztěží dokázal sloužit. Po celé ploše 
leželi lidé. Malé děti plakaly v Boží přítomnosti. Zeptal jsem se jedné malé 
dívenky, co právě cítí, a odpověděla: „Moc.“ Mnozí přijali osvobození od 
démonů a stala se spousta zázraků.“ 

Muž s intenzivní bolestí 
zubu popisoval, jak ho 
zcela opustily bolesti – 
dokonce již nedokázal najít 
díru, kterou do té doby v 
zubu měl.

Jiný muž nemohl chodit 
poté, co ho před třemi 
lety srazilo auto. Radostně 
předváděl, jak teď dokáže 
chodit a skákat.

Uzdravení a osvobození   
v Ježíšově jménu!
Proběhlo velmi mnoho uzdravení a je velice těžké všechny je 
řádně zdokumentovat. Vybíráme jen několik nejvýraznějších...

• Žena, které museli tři přátelé pomáhat v chůzi, aby mohla 
přijít na kampaň, tančila na pódiu v doprovodu přítele, který 
potvrdil její úplné uzdravení.

• Žena, jejíž matka trpěla od roku 1989 šílenstvím, svědčila, že 
je maminka opět zcela při smyslech.

• Daniel přijal slovo poznání ohledně toho, že je někdo uzdraven 
z hnisavého zánětu na pravé straně úst. Dopředu přišly dvě 
ženy. Obě měly zánět, silný otok a bolesti – jedna více než rok, 
druhá po dobu dvou měsíců. Obě byly okamžitě uzdraveny a 
jejich otok i bolesti zmizely.



„DOKONCE I VÍTR A VLNY JSOU    
POSLUŠNY JEHO HLASU“
Vy, kdo jste našimi partnery již řadu let, dobře víte, že počasí 
je pro nás vždy zásadním tématem. Ačkoliv je v tomto období 
roku v rovníkové Africe méně srážek, pořád se stává, že prší! 
Síla rovníkových dešťových bouří dokáže být skutečně ničivá. 
Zda bude, či nebude pršet, je pro každou africkou kampaň zcela 
klíčové. Dešťová bouře může nejen rozehnat zástup a zabránit 
nám v kázání evangelia, ale je zároveň nebezpečná i pro naše 
technické vybavení. Proto přistupujeme k modlitbám za dobré 
počasí se vší vážností.

Evangelista Kolenda popsal poslední večer v Kisumu takto:
„Zatímco jsme večer přijížděli k evangelizační ploše, spatřili 
jsme na nebi zlověstné černé mraky a blesky, ohrožující naše 
shromáždění pod otevřeným nebem. Vítr vanul směrem k nám a 
neodvratně nám přinášel bouřku. My jsme se ale modlili a rozhodli 
se shromáždění nerušit a pokračovat. Bouřka se přes nás přenesla 
dál, aniž by spadla jediná kapka. Shromáždění bylo slavné. Mnoho 
tisíc lidí reagovalo na evangelium a děly se úžasné zázraky.“

Stejně jako během předchozí kampaně v Nakuru jsme i zde byli 
svědky toho, že „dokonce i vítr a vlny jsou poslušny jeho hlasu.“ 
Nic nedokáže zastavit Bohem ustanovený čas navštívení!

Z VÝCHODU NA ZÁPAD
Tým CfaN je právě teď - jen několik dní po skončení poslední 
kampaně v Abeokutě - opět na cestě na závěrečnou událost roku 
2019 v Ado Ekiti. Modlete se prosím nadále za celý tým a věřte 
spolu s námi za úspěch Božího království v těchto městech.

Jisté ženě zmizel tumor  
z žaludku.

CfaN BOOTCAMP 2020
Do you believe you have been called to evangelism in Africa?
CfaN is hosting a 6-month intensive course in Orlando, 
Florida, starting in January 2020.

To find out more, go to:

https://content.cfan.org/bootcamp

Afrika 
bude spasena!
Prostřednictvím vašeho daru můžete 
být součástí této evangelizační 
služby.  Pomůžete nás vyslat kázat 
evangelium? 

This course is 

offered in 

E N G L I S H  O N LY. 

All visas and permits are 

the responsibility of the 

applicant.

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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