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Násobení započalo!
Poslední fází letošního intenzivního tréninku, Evangelizačního 
Bootcampu CfaN, byl výlet do Tanzánie v Africe, kdy absolventi 
zažili zasvěcení do služby. Minimálně tři týdny strávili nepřetrži-
tou službou, kdy kázali evangelium, kde to jen šlo. Posílili i naše 
týmy zodpovědné za přípravu kampaní, které dnem i nocí pracují 
na přípravách kampaní Dekapole v Tanzánii, které proběhnou 
12.-22. listopadu. Zde je několik silných svědectví, která nás 
požehnala…

TANZÁNIE 
Srpen – září 2020



ZASAŽEN BOŽÍ MOCÍ
Zatímco jsme kázali evangelium a modlili se za 
lidi, přišel k nám nějaký starší pán a náš tlu-
močník nám vysvětlil, že je částečně slepý a že 
trpí bolestmi v jedné noze. Můj parťák se za něj 
modlil, on ale nebyl uzdraven. Už jsme se chys-
tali odejít, když ke mně promluvil Duch svatý. 
Připomněl mi slepého muže na kraji cesty, 
který na Ježíše dvakrát zavolal: „Ježíši, synu 
Davidův!“ Ježíš ho pak uzdravil. Převyprávěl 
jsem ten příběh onomu staršímu muži. Řekl jsem 
mu, že Ježíš, který slepce uzdravil, se nezměnil 
a uzdraví i jeho. Zakryl jsem mu obě oči svýma 
rukama a řekl mu ať dvakrát zvolá: „JEŽÍŠI, SYNU 
DAVIDŮV!“

Bill Ferguson a Robbie Leaf s 
jejich tlumočníkem Aliem.

„VYŠLI A 
KÁZALI, ABY 
LIDÉ ČINILI 
POKÁNÍ.“MARK 6:12

V tu chvíli ho srazil Duch svatý, padl k zemi a po dopadu na 
prašnou zem kolem sebe rozvířil prach. Ležel tam se zavřenýma 
očima a vůbec se nehýbal. První myšlenka, která mě napadala, 
byla: „Doufám, že je ještě naživu.“ Ležel tam totiž úplně bez-
vládně. Podal jsem mu ruku a zvedl ho. On začal chodit tam a 
nazpátek a děkoval Ježíši za to, že opět jasně vidí. Obstoupilo 
nás plno lidí. Nakonec jsme zaznamenali 27 spasení a mnoho 
dalších uzdravení. Jsem velice vděčný za veškerý trénink, kte-
rý jsme na Bootcampu přijali od evangelisty Daniela Kolendy a 
podivuji se nad tím, jak moc praktický byl. Raduji se, že ho můžu 
uvádět do praxe.

— Bill Ferguson



SLOVO POZNÁNÍ
Bůh měl svůj nadpřirozený plán ohledně setkání s touto ženou. Jednoho 
rána předtím, než jsme vyrazili na tržiště, jsme se modlili. Uslyšel jsem 
tehdy ve svém duchu několik slov: ‚levé oko‘,‚bolesti kolen‘ a jméno Moriah. 
Neprožil jsem to přitom nijak zvláštně, nezažíval u toho žádný zvláštní pocit 
a upřímně řečeno jsem pochyboval, zda si to nevymýšlím a jestli to byl 
opravdu Boží hlas. Ve víře jsem si to ale všechno zapsal na papírek a strčil 
si ho do kapsy.

Dorazili jsme na tržiště modlit se za lidi a byli jsme svědky řady uzdravení 
a spasení. Bůh mocně jednal. Na jednom místě jsem se majitelky obchodu 
zeptal, jestli zná někoho jménem Moriah. Odpověděla, že se tak jmenovala 
její dcera, ale že zemřela. Zeptal jsem se, jestli zná ještě někoho dalšího se 
stejným jménem. Odpověděla: „Ano, jedna starší paní stejného si ode mě 
pronajímá dům.“ Poprosila nějaké dítě, aby mě za ní dovedlo. Cestou jsem 
měl stále pochybnosti. Mohla by to být ta žena, na níž mě dnes Bůh upo-

zornil? Po deseti minutách jsme konečně došli k domku z bláta a klacků. Seděla před ním stará žena 
a když jsme se k ní přiblížili, uviděl jsem, že její levé oko je zaslepené! Okamžitě vzrostla má víra! 
Věděl jsem, že je to ona a že Bůh udělá něco úžasného.

Vysvětlili jsme jí, co se stalo, a jak jsme se k ní dostali. Potvrdila, že se jmenuje Moriah, že je slepá 
na levé oko a že jí sužují úporné bolesti kolenou. Viděli jsme, jak musí doslova rukama nadzvedat 
svá kolena, aby mohla pohnout nohama. Začali jsme se modlit a po druhém čase modliteb se jí 
otevřelo oko! Se zakrytým dříve zdravým okem viděla, kolik prstů na ruce ukazuji. Viděla světlo a zá-
kladní obrysy lidí a věcí. Modlili jsme se ještě několikrát a její zrak se nakonec úplně obnovil. Potom 
jsme se modlili za její kolena a ona vstala úplně sama a svobodná od veškeré bolesti! Boží láska vůči 
této ženě mě absolutně ohromila – Bůh v ten den naplánoval, že ji uzdraví a dovedl nás přímo k ní.

— Devin Barrett

Devin Barrett s Moriah
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MUSLIM SE SETKÁVÁ S JEŽÍŠEM
Přistoupil ke mně mladý muslim jménem Hamzal a kladl 

mi otázky o Ježíši. Sdílel jsem s ním evangelium a otevře-
ně mu vysvětlil, že Ježíš je Boží syn. V tu chvíli jsem právě 
sháněl tlumočníka, a protože Hamzal mluvil velice dobrou 
angličtinou, požádal jsem ho o pomoc. Souhlasil a ten den 
mi mnohokrát pomáhal přinášet stovkám lidí evangelium. 
Požádal jsem ho, zda by mi pomohl i příští den. Souhlasil 
a opět byl mým překladatelem – muslim, který mi pomáhal 

kázat evangelium a přivádět lidi k Ježíši.

Také třetí den probíhal jako obvykle, když k nám přistoupil 
muž úplně slepý na pravé oko. Řekl nám, že je slepý od chvíle, 
kdy byl malý chlapec a byl tvrdě zbit. Řekl jsem mu: „Ježíš tvé 
oko dnes otevře a prohlédneš.“ Modlil jsem se, on si zakryl své 
zdravé oko a během modlitby začal vidět obrysy objektů. Modlil 
jsem se znovu a on řekl: „Teď vidím věci ještě zaostřeněji.“ Mod-
lil jsem se ještě jednou a on řekl, že jasně vidí celý svit slunce. 
Byl to slavný zázrak, chvála Ježíši!

Zatímco odcházel, Hamzal mi řekl: „Teď, když jsem viděl ten 
zázrak, jsem připraven přijmout Ježíše.“

Modlil jsem se s ním. Byl viditelně pohnutý a dojatý k slzám. 
Prohlásil: „Kázal jsem a obracel lidi k Alláhovi. Po zbytek 
svého života teď chci kázat a pomáhat lidem přijít k Ježíši. 
Dnes je nejlepší den mého života.“

Později jsem ho nechal, ať se sám modlí za člověka, který se 
deset let nedokázal ohnout a každý den trpěl silnými bolestmi. 
Hazmal na něj položil ruce a třikrát řekl, „ve jménu Ježíše.“ Řekl 
jsem tomu muži, ať se postaví a vyzkouší udělat to, co předtím 
nedokázal. Usmíval se od ucha k uchu – byl úplně uzdraven!

Náš tým osmi spoluevangelistů spatřil v tomto 
týdnu stovky spasení na tržištích Arushi. Kaž-
dý z nich je pro Boha velice vzácný a speciální. 
Nemohu si však pomoci a cítím, že Hazmal bude 
v započaté práci pokračovat i po našem odjezdu. 
Jak sám řekl: „Chci to dělat po zbytek svého živo-
ta“ Přečetl jsem mu příběh ze Skutků 9, kde se ze 
Saula stal Pavel. Odpověděl: „To jsem já. Budu teď 
všem muslimům vyprávět o Ježíši.“ 

— Jon Farino

Jon Farino s Hamzalem 
– dříve muslimem, teď 

znovuzroeným křesťanem



Jako a Karin

JEŽÍŠ VYHLEDAL JEDINOU     
ZTRACENOU OVEČKU
Byl horký a suchý den v tanzánské buši, když naše skupina čtyř 
obcházela internátní školy, aby v nich kázala evangelium. Po 
příjezdu k jedné ze škol jsme projeli velkou bránou a za námi 
se objevila skupina studentů z jiné školy. Přišli si sem právě 
zasportovat. Po pár slovech jsme s nimi začali mluvit o Ježíši. 
Zeptal jsem se, zda někdo z nich má vztah s Ježíšem. Všichni 
řekli, že ano. Mluvil jsem s nimi tedy o důležitosti toho vyprávět 
o Ježíši druhým lidmi.

Jeden z nich potom začal trénovat vydávání svědectví a dal 
se do řeči s jedním ze svých přátel. Po chvíli jsem ho vyzval: 
„Zeptej se ho, jestli chce navázat vztah s Ježíšem.“ Nevěděl 
přesně, co říci, a tak jsem to převzal a kázal evangelium všem 
přítomným. Závěrem jsem se je vyzval: „Kdo z vás chcete mít 
vztah s Ježíšem, zvedněte ruku.“ Po společné modlitbě jsem se 
ještě zeptal: „Kdo z vás jste se takto modlili poprvé v životě?“ 
K mému překvapení zvedl ruku mladík jménem Kendrick, jeden 
z nejtišších z celé skupiny. Řekl mi, že do dnešního dne nikdy 
nedal svůj život Kristu. Krátce poté nám bylo oznámeno, že v 
této škole dnes kvůli střetu více akcí nebudeme smět kázat. 
Zatímco jsme odjížděli, uvědomil jsem si, že jsme dnes sice 
nekázali zástupům, ale Ježíš vyhledal jedinou ztracenou ovečku.

— Paul Pemberton

Paul Pemberton s Kendrickem

„NECHTE DÍTKY PŘICHÁZET KE MNĚ“
Jako a Karin Hugovi pracují pro Krista pro všechny národy již po 
mnoho let a pomáhají nám s organizací evangelizačních kampaní. 
Mezi kampaněmi kážou evangelium a přivedli k Ježíši již tisíce 
dětí. Během zasvěcení absolventů Bootcampu působili Jako a 
Karin v Tanzánii jako jejich kouči a pomáhali jim činit totéž. Každý 
školní den vycházely naše týmy až do sedmi škol, kde kázali 
evangelium a byli svědky vln spasení zaplavujících celé školy.
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Pomůžete nám zrealizovat tento 

masivní evangelizační zátah?


