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Násobení –
trénujeme, vyzbrojujeme, 
vysíláme!

ORLANDO, USA 
26. leden - 9. květen

„Žeň je velká, 
dělníků je však 
málo. Proste 
tedy Pána žně, 
aby poslal 
dělníky na svou 
žeň.“ 

Matouš 9:37-38

Probíhá 
Desetiletí 
dvojnásobné 
sklizně!
Když Bůh někomu dá velkou 
vizi, ukáže mu i jak ji naplnit. 
Jak na konci tohoto desetiletí 
docílit milníku 150 miliónů 
duší? Co budeme dělat, aby 
se to stalo?

Když tuto otázku Daniel 
Kolenda položil Pánu, 
odpověděl mu dvěma slovy: 
„Násobení a spolupráce.“ 
Nedílnou, stěžejní součástí 
naplňování této vize je 
i Bootcamp – intenzivní 
3měsíční evangelizační 
tréninkový program CfaN. 
Danielovými slovy:

„Pokud se vám toto číslo, 
150 miliónů duší, zdá neuvě-
řitelné, nezlobím se na vás. 

Samozřejmě, že je to obrovi-
té číslo. Toto číslo ale není 
tím nejdůležitějším a nejvíce 
vzrušujícím z toho, co mi Pán 
ukázal. Věřím totiž, že si Bůh 
v následujících deseti letech 
použije CfaN k tomu, aby 
uvedl do pohybu největší 
celosvětové evangelizační 
hnutí v historii. Tisíce mužů 
a žen povstanou tak jako 
Reinhard Bonnke, aby po ce-
lém světě kázali evangelium 
před Ježíšovým návratem.“

Nesmíme ztrácet drahocenný 
čas. Do roku 2030 totiž  chce-
me vytrénovat minimálně 
2 000 efektivních, ohnivých, 
horlivých evangelistů! Tito 
lidé, plní Ducha svatého a 

hořící touhou po záchraně 
ztracených, jsou klíčem k 
přijaté vizi násobení. Co jako 
CfaN děláme proto, abychom 
připravili tuto 
novou genera-
ci lidí, kteří 
získávají 
ztracené pro 
Krista?
 



Levi Lutz
Ředitel Evangelizačního 
Bootcampu CfaN  

Co je obsahem 
„praktického“ tréninku?

Patří do něj doslova a do 
písmene vše, co budou ke své 
práci potřebovat – od balení 
kufru tak, aby se vám ne-
zmačkalo oblečení, přes prů-
chod letišťmi k trávení času 
se všemi lidmi, kteří v CfaN 
pracují v různých odděleních 
za scénou. Chceme, aby rozu-
měli všem detailům organiza-
ce evangelizačních událostí, 
vedení služby s integritou a 
celistvým charakterem  a jed-
noduše všemu, co potřebují k 
tomu, aby se stali efektivními 
evangelisty.

Jak si studenti procvičí 
to, čemu se naučili?

V průběhu tréninku neustále 
pořádáme evangelizace. Ve-
lice intenzivní jsou páteční a 
sobotní večery. Chodíme v Or-
landu do barů a klubů v cent-
ru města, kážeme evangelium 
těm posledním, nejmenším, 
ztraceným. Naši studenti jsou 
ale nezastavitelní a neevan-
gelizují jen v rámci povinné 
praxe! Chodí evangelizovat i 
ve volném čase. Nedávno se 
v pouhé hodině volna něko-
lik studentů rozhodlo využít 
čas ke zvěstování evangelia 
a přivedli k Pánu 38 duší! 
Každý víkend jsme svědky mi-
nimálně stovky 
obrácení.

Trénujeme, vyzbrojujeme, vysíláme
Odkud přicházejí studenti Bootcampu?

Letos máme v programu více než 100 studentů, což je dvojnáso-
bek ve srovnání s rokem 2020. 60% z nich je ze zahraničí (40% ze 
Spojených států), takže tu máme lidi z celého světa. Je to smíše-
ná skupina mužů i žen všech věkových kategorií od dvacátníků 
až po sedmdesátníky. Někteří mají za sebou mnoho let služby, 
jiní jsou na misijním poli nováčky.

Jak vypadá typický den na Bootcampu?

Trénink je opravdu intenzivní! Po budíčku studenti stráví okolo 
hodiny a půl na modlitbách pod vedením Erica Gilmoura. Potom 
mají obvykle dvě setkání, během nichž přijímají vyučování a duchov-
ní vklady od absolutně špičkových světových evangelistů. Tato 
setkání bývají jak po duchovní tak i po praktické stránce na vysoké 
úrovni a trénují studenty k tomu, aby se stali úspěšnými pořadateli 
velkých evangelizačních kampaní. Trénink probíhá sedm dní v týd-
nu. Vloni běžel půl roku, pro letošek jsme stejný objem studia stlačili 
do třech měsíců a jeho tempo tím pádem ještě zintenzivnělo.

Jaký je cíl tréninku?

Chceme vybrané lidi vystrojovat k tomu, aby se mohli stát hlav-
ními evangelisty. Chceme jim pomoci dojít do bodu, kdy je vysa-
díte na jakémkoli místě na světě a oni vyjdou a začnou získávat 
duše pro Krista, mobilizovat místní církve a ve spolupráci s nimi 
pořádat masové kampaňové evangelizace.



Mentorink
Během Bootcampu je kaž-
dý student propojený se 
svým mentorem, člověkem, 
který má bohaté zkušenos-
ti ve službě a vhledy, které 
mu mohou pomoci k růstu. 
Jedním z nich je Evangeline 
Vandenbergová, manželka 
víceprezidenta CfaN, která je 
zkušená služebnice s desít-
kami let zkušeností. Jako 
mentor studentům Bootcam-
pu nyní předává své poznání 
a své duchovní porozumění. 
Co všechno to obnáší?

„Naslouchání je podle mě ten nejdůležitější dar, jaký mohu 
dát člověku, kterého mentoruji. Díky němu pracuji na vytvoření 
důvěry, když studentovi vyjadřuji zájem o jeho osobní příběh a 
životní cestu. Student je často plný elánu a horlivosti, ale chybí 
mu jasné zacílení. Kladením správných otázek se je snažím při-
mět k zamyšlení nad jejch cíli.

Mým úkolem není je vyučovat, ale pomáhat jim dobře strávit 
hutný „steak“, který dostávají od svých skvělých lektorů. Někdy 
to obnáší pomoci jim odnaučit se jejich zastaralému duchovní-
mu smýšlení, aby v jejich životech mohly zakořenit nové prin-
cipy, podstatné pro službu, do  níž byli povoláni. Upřímně se 
modlím za „druhé uši“, kterými zachytím věci niterné povahy, 
důležité pro rozvoj srdce a charakteru studenta. Komunitní 
život v rámci tréninku (který řada studentů do té doby nikdy 
nezažila) někdy dokáže odhalit věci, které dosud nebyly kon-
frontovány. Někdy je to bolestivé, ale je to důležitá část růstu ke 
zralosti. Mentorink je součástí zkušenosti Bootcampu, něktdy 
však přeroste i v dlouhodobý vztah, kdy má začínající služebník 
trvale k dispozici člověka, na kterého se může v případě potře-
by obracet. Chci, aby věděli, že na to nejsou sami!

Závěrem chci říct, že mentorink vyžaduje oboustrannou pokoru. 
Pro mě je duchovním ekvivalentem umývání nohou těchto po-
volaných svatých, odstraňováním prachu z jejich nohou, jenž se 
na nich dosud usadil, a přípravou pro smělý běh vpřed s evan-
geliem. V této fázi svého života si nedokážu představit, že by mi 
bylo něco větší výsadou než toto.“

Evangeline 
Vandenbergová 
Mentor Bootcampu

A jak mohou 
hlásat, nebyli-li 
posláni? Jak je 
napsáno: „Jak 
jsou krásné 
nohy těch, kteří 
zvěstují pokoj, 
těch, kteří 
zvěstují dobré 
noviny.“

Římanům 10:15



Kaisa Koistinen 
Současná studentka 
Bootcampu

Nad mé očekávání
Kaisa měla přes dvacet let svou vlastní službu a pořádala již 
několik evangelizací s tisíci návštěvníky. Avšak poté, co v roce 
2020 absolvovala Školu evangelizace, cítila, že jí Bůh říká, že je 
mimořádně důležité, aby se přihlásila na Bootcamp. V součas-
né chvíli je jedním ze studentů Bootcampu 2021, absolvujících 
intenzivní trénink k evangelizaci.

„Již v první den úvodního seznámení s programem mě hlu-
boce zasáhlo, když jsem se dozvěděla, co všechno se budeme 
učit, přijímat a dělat. Překonalo to mé naděje a představy. 
Trénink se podobá diamantu o mnoha ploškách. Nikdy se ho 
nenabažíte. Záleží jen na vás, jak moc budete do toho sami 
ochotni vkládat, kolik své přípravě věnujete času a úsilí. Jste-li 
aktivní ve všech oblastech, které trénink nabízí, i nad rámec 
povinného základu ve třídě a v povinných aktivitách, můžete z 
Bootcampu odejít všestranně vyzbrojeni.

V naší skupině roku 2021 funguje skvělá dynamika. Jen si zkus-
te představit, že jste ve třídě se 100 lidmi, kteří s vámi sdílejí 
stejnou vášeň a nadšení pro to vidět ztracené lidi přicházet k 
Ježíši. Když jsme spolu, všechno se točí kolem duší. Je to 
téměř hmatatelné. Vím, že mě Bůh na programu propojuje s 
lidmi, s kterými budu mít vztahy po mnoho příštích let. Budeme 
společně sloužit a vzájemně jedni druhé povzbuzovat.

Během své stáže u CfaN v průběhu Bootcampu jsem asistent-
kou Roselyne Ayeolové (administrativní vedoucí Bootcampu) 
a pracuji pro ní mimo čas vyučování. Vím, že Bůh měl svůj 
důvod, proč jsem právě s ní. Je to pro mě neuvěřitelná příleži-
tost k praktické službě. S Bootcampem je spojený neskutečný 
objem administrativy a hodně se z toho učím. Jsem velice 
nadšená, že už brzy budu stát na půdě Tanzánie, kde budu po-
máhat s organizací jedné z kampaní Dekapole. Bude to nejspíš 
vrchol mé zkušenosti v Bootcampu a už se nemůžu dočkat!“



NENÁSOBÍME 

JEN SKLIZEŇ 
DUŠÍ. 
NÁSOBÍME 
DĚLNÍKY.

Jared Horton 
Pomocný služebník na kampani

Jiní využívají evangelizační kamióny, na kterých je možné 
prakticky kdekoliv vztyčit pojízdné pódium s aparaturou. Týmy 
studentů Bootcampu na nich pořádají hodinové evangelizace. 
Okolo 30 minut nejprve kážou evangelium a v druhé půlhodině 
se pak modlí za nemocné a přijímají od lidí svědectví o 
uzdravení. Je to vlastně zhuštěná verze toho, co Daniel 
Kolenda dělá na shromážděních Velkých evangelizačních 
kampaní. Získávají tak praxi v kázání, vyhlašování výzvy ke 
spasení, modlitbám za uzdravení, atd.

Všechny tyto venkovské evangelizace probíhají v úzké 
spolupráci s místními církvemi. Pomáhají nám vytipovat 
vhodná místa pro evangelizační shromáždění a stejně jako na 
velkých kampaních s nimi spolupracujeme na následné péči, 
abychom lidem po obrácení pomohli okamžitě se zapojit do 
místních společenství. 

S pořádáním těchto evangelizací je spojeno hodně 
logistických a organizačních výzev. Máme však úžasný 
tým. Ve skutečnosti jsou v něm zapojeni i lonští absolventi 
Bootcampu, kteří nám letos pomáhají s vedením týmů a 
koučinkem. V procesu násobení musí náš tým rychle růst. 
Chceme zapojit každého absolventa!

<Zasvecení 
absolventů 
Bootcampu
Na konci současného 
tříměsíčního intenzivního 
tréninku v Orlandu nastane 
čas uvést nabyté znalosti 
do praxe na půdě Tanzánie. 
Na výjezdu do této africké 
země se všechno propojí 
a zapečetí. Studenti tam 
budou pořádat evangelizační 
kampaně, kázat evangelium 
a modlit se za nemocné.

Výjezd, na kterém probíhá 
zasvěcení absolventů, 
je nedílnou součástí 
vystrojení evangelistů 
Bootcampu k získávání duší 
na masových evangelizacích. 
Studenti se na něm věnují 
rozličným aktivitám. Někteří 
se zapojí do týmů, které 
chodí do škol, pod vedením 
Jako a Karin Hugových, kteří 
ve školách Východní Afriky 
kážou už přes 14 let.



Loňský absolvent – současný 
organizátor kampaní
David Rotärmel byl vloni studentem prvního Bootcampu. Teď 
tvrdě pracuje a pomáhá s organizací kampaní za scénou, aby 
připravil zasvěcení absolventů letošního Bootcampu v polovině 
dubna v Tanzánii ve Východní Africe.

David říká: „V rámci letošního Bootcampu máme novou iniciativu 
nazvanou Městské kampaně, v rámci které dáváme skupinám 
po deseti studentech příležitost, aby sami uspořádali městskou 
evangelizační kampaň. Nedávno jsem se vrátil z Tanzánie, kde 
jsem prozkoumával možnosti a vytipovával potenciální města 
na jejich pořádání a připravoval jejich strukturu. Patří k tomu i 
trénink místních organizátorů a jejich propojení se studenty zde 
v Orlandu. Jakmile se studenti přesunou do Tanzánie, dokončí už 
sami přípravu kampaní přímo na místě. Během posledního týdne 
jejich zasvěcovacího výjezdu pak uspořádají kampaně, které sami 
zorganizovali, a budou na nich i kázat.“

Pro Davida byla jeho loňská zkušenost účasti na kampaních 
Dekapole průlomová. Otevřela mu oči a změnila život. „Když 
jsem měl během Dekapole možnost být přímo u toho a vidět 

POMŮŽETE 
NÁM JÍT?
CFAN.EU/DARY

to, všechno mi to hluboce 
docvaklo. Konečně jsem 
plně pochopil, jak můžeme 
společně naplňovat přijatou 
vizi. Cítil jsem obrovské 
břemeno, abych pomáhal 
dalším evangelistům 
zažít stejnou zkušenost s 
organizací masové kampaně i 
kázáním na ní. Těžko se slovy 
vyjadřuje, co s vaším srdcem 
udělá, když jedete na plné 
obrátky, kážete evangelium a 
modlíte se za nemocné – to, 
co CfaN dělá už celé roky, ale 
vy to teď poprvé okusíte na 
vlastní kůži. Je to úžasné. je 
to něco, co musíme předávat 
nové generaci evangelistů, 
trénované evangelistou 
Kolendou.“

David Rotärmel  
Absolvent Bootcampu 2020



Funguje to!
Cílem Bootcampu je dát 
jeho účastníkům ty nejlepší 
možnosti stáže na kampaňové 
evangelizaci. Ve chvíli, kdy 
absolvují tento jedinečný 
trénink, je chceme vidět v 
akci, jak naplňují svá povolání 
a získávají lidi pro Ježíše. 
Není to o přijímání informací 
a převzetí certifikátu. 
Chceme vidět generaci 
absolutně vydaných 
Ježíšových následovníků, 
zasvěcených kázání 
evangelia. Již teď vidíme 
skvělé výsledky!

Někteří z loňských absolventů 
Bootcampu jsou v Tanzánii od 
času Dekapole téměř trvale. 
Pořádají tam evangelizace ve 
stovkách škol a v roce 2021 
už viděli reagovat na výzvu 
ke spasení přes 100 000 dětí! 
Malé týmy kážou jednoduché, 
přímočaré evangelium až 
v devíti školách denně. Je 
to fyzicky vyčerpávající, ale 
ohromně naplňující.

Jiní absolventi začali s 
pomocí a podporou CfaN 
pořádat masové evangelizační 
kampaně v jiných zemích. 

Další se zapojili do neúnavné práce v některém z týmů CfaN. 
Organizují události, pomáhají pracovníkům CfaN z různých 
oddělení, vedou evangelizace pro letošní studenty a přebírají na 
sebe část břemene s přípravou a pořádáním evangelizací v Africe.

Jste součástí tohoto dění
Takto probíhá násobení! Jeden kazatel a jeden tým by jednoduše 
nikdy nezvládl zasáhnout to obrovské množství lidí, k němuž 
nás Bůh povolal. Abychom naši vizi naplnili, musíme pozve-
dat a posouvat každý aspekt naší služby. Ať už každý z nás 
hraje jakoukoli roli – kázání, trénink, technická podpora, finační 
podpora, přímluva nebo administrativa – všechno má stejnou 
hodnotu pro naši službu i pro Pána.

Jste součástí tohoto dění skrze vaše 
modlitby a finanční podporu. Také vy jste 
nenahraditelnou a mimořádně hodnotnou 
součástí této služby.

www.cfan.eu/dary
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