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Zasvěcení studentů 
Bootcampu – 
uvedení tréninku 
do akce 
3 ÚŽASNÉ TÝDNY  
V TANZÁNII 

Po třech měsících intenziv-
ního tréninku k evangelizaci 
v ústředí CfaN v Orlandu na 
Floridě si více než devadesát 
studentů Evangelizačního 
Bootcampu sbalilo kufry a 
vyrazilo do Tanzánie, země 
ležící ve Východní Africe. 
Absolvovali tam své zasvě-
cení, které v reálném světě 
prozkoušelo efektivitu jejich 
předchozího tréninku.

Během Bootcampu se stu-
denti naučili kázat evange-
lizační poselství, modlit se 
za nemocné, co 

nejeefektivněji si sbalit kufr, 
porozumět kulturním roz-
dílům, zakotvit svůj osobní 
duchovní život v modlitbách 
a uctívání – a mnoha dalším 
znalostem a dovednostem. Po 
škole a o víkendech už někte-
ré své nově nabité dovednosti 
uváděli do praxe v obchod-
ních centrech a na ulicích, 
kde pořádali drobné evange-
lizace. S blížícím se časem 
odletu do Tanzánie však mezi 
studenty rostlo nadšení a 
vzduch byl čím dál více nabi-
tý elektřinou.

Po přistání byli lidé rozděleni 
do týmu a posláni do několi-
ka měst, kde okamžitě začali 
pořádat evangelizace a kázat. 
Postupně prosycovali evange-
liem celá města a v každém z 
nich se současně chystali na 
závěrečnou větší městskou 
kampaň, na které spolupraco-
vali s místními církvemi. Pří-
pravy zahájili ještě na Floridě, 
ale následně je čekalo i na 
místě ještě spoustu organi-
začních povinností a práce 
– kázali v místních sborech, 
trénovali místní poradce a po-
řádkovou službu, dokončovali 
práci na získání potřebných 
povolení a tak dále. Městské 
kampaně se svým stylem již 
podobají velkým událostem 
pořádaným CfaN.

TANZÁNIE
Duben - květen 2021



ZDE JE JEN NĚKOLIK 
KRÁSNÝCH 
PŘÍBĚHŮ 
STUDENTŮ 
BOOTCAMPU Z 
JEJICH ZASVĚCENÍ, 
KTERÉ JIM ZMĚNILO 
ŽIVOT…

„Dnes ne, ďáble!“
Den začal poněkud neutěšeně. Vlhké počasí změnilo silnice v 
blátivá kluziště. Cestou na dětskou evangelizaci náš minivan sot-
va zůstával na trase, aniž by sjel do příkopu. Řidič měl problémy 
rozumět vedoucímu našeho týmu. Navigace měla problémy najít 
místo určení. Nepřítel dělal, co mohl, aby dětem zabránil uslyšet 
evangelium. Modlili jsme se a dali jsme ďáblovi na vědomí: 
„Dnes ne!“

První evangelizace probíhala dobře. Viděli jsme, jak mnoho 
dětí do vzduchu zvedá ruce, aby přijaly spasení i křest v Duchu 
svatém. Po modlitbě spasení se tanzánskými horami rozezněla 
píseň „Ježíš, jediná cesta“! Děti se pak řadili do fronty, aby si 
vyzvedli výtisk dětské verze brožury následné péče „A co bude 
dál?“. Měli jsme příležitost modlit se za několik hluchých dětí. 
Sdíleli jsme se také s několika dospělými, které jsme požádali, 
aby se dál těmto dětem učednicky věnovali... Duch svatý nás 
dnes ochránil a zmocnil nás ke kázání evangelia uprostřed zlého 
počasí, blátivých cest a muslimského svátku Ramadanu. Opět 

jsme zbaleni a vyrážíme na další blátivé cesty, abychom 
dalším lidem nesli evangelium.

Phillip Anderson



„Něco mi řeklo, abych se 
zastavil a poslouchal.“
Už jsem se chystal k šamanovi, ale něco mi řeklo, abych se zastavil 
a zaposlouchal se“… Jeho život byl v troskách. Vyprávěl, že mu připa-
dalo, že jeho život nikam nesměřuje. Pokaždé, když udělal jeden krok 
dopředu, jakoby pak udělal dalších deset dozadu. Trpěl depresemi a 
cítil se bezvládně a bez cíle. Nevěděl, co má v životě dělat. Řekl mi: 
„Byl jsem tak na dně, že jsem chtěl ze zoufalství zítra zajít do vesnice 
na konzultaci s médiem.“ Bůh pro něj ale měl jiné plány. Posadil se 
v parku, kde jsme právě kázali a pocítil, jako by mu něco říkalo, aby 
dával pozor. Vtom to uslyšel a Boží slova ho zasáhla hluboce v srd-
ci. Později popisoval: „Cítil jsem, jako by pastor mluvil přímo o mě.“ 
Když byla vyhlášena výzva ke spasení, tak tento vzácný muž povstal 
a přišel dopředu. Vyprávěl: „Cítil jsem, jako kdyby se vedle mě posta-
vil nějaký neviditelný člověk a zašeptal mi do ucha: ‚Na co čekáš?‘ 
Precious Green toho dne vydal své srdce Pánu a přijal Ducha svaté-
ho. Byla to úžasná zkušenost být u toho, kdy se ho Bůh tak mocným 
způsobem dotkl… To je moc našeho Ježíše, který zachraňuje lidi, toho, 
jenž zanechá devadesát devět, aby našel jedinou ztracenou!

Tabitha Glasscock

Osvobozen a zachráněn před 
myšlenkami na sebevraždu!
Jeden muž dal svůj život Ježíši a po shromáž-
dění neodcházel a postával nedaleko nás, 
zatímco jsme se modlili za nemocné. Po 
shromážděním jsme s ním mohli mluvit 
a on nám řekl, že se včera večer rozhodl 
spáchat sebevraždu. Bojoval s depresí a 
když uslyšel evangelium, vydal svůj život 
Ježíši! Okamžitě byl osvobozen a teď se 
již vůbec nechce zabít. Haleluja! 

Hannah VanSteenvoort



Boží otcovství se dotklo jejího 
srdce a uzdravilo ji 

Dnes jsem měl příležitost sloužit ženě, kterou více než osm let 
mučivě trápili nečistí duchové. Nejprve činila pokání ze svých 
hříchů a přijala dar spasení. Následně mi Pán zjevil, že ote-
vřenými dveřmi pro démony byl duch odmítnutí. Zlomili jsme 
tuto kletbu nad jejím životem a žena byla od duchu odmítnutí 
osvobozena. Boží otcovství se dotklo jejího srdce a uzdravilo 
vnitřní rány způsobené odmnítnutím a opuštěním. Na tváři se 
jí rozhostil krásný úsměv. Byla osvobozena a rozvázána z pout. 
Chvála Bohu! Pak ještě prosila o osvobození své matky. Nasedli 

jsme tedy do auta a vyrazili k jejímu domu. 
Tam její matka a čtyři další lidé uvěřili 

v Pána. Její dcera byla uzdravena z 
duševní choroby, ona z vředů a za 
všechny přítomné jsme se potom 
modlili, aby byli pokřtěni v Duchu 
svatém. Později přišel ještě jeden 
muž a i on byl spasen a naplněn 
Duchem svatým. Viditelně  ho 
zasáhla Boží moc. Chvála Pánu za 

vše, co učinil!  

Abraham Lankford

Jen skrze Boží milost 
Je pro mě vrcholnou radostí pracovat po boku vynikajících 
evangelistů, vedoucích, místních pastorů, tlumočníků, pořada-
telů i tanečníků. Mé srdce zde v Tanzánii poskakuje radostí! 
Každým dnem moje láska k této zemi a jejím lidem roste. Uvě-
domuji si, že čím více poddáváme naše životy Ježíši, tím více si 
uvědomujeme, že bez Boží milosti a síly nedokážeme činit nic. 
Vím, že kdybych přestala hledat Pána a důvěřovat mu, vše by 
se sesypalo. Toto všechno je možné jen a jen díky Boí milosti, 

milosrdenství a lásce. Říkám to ze své osobní perspektivy, ale 
vím, že moji spoluevangelisté zažívají po celé Tanzánii 

totéž. Ježíš zde dělá úžasné věci. Denně jsem kázala 
stovkám, někdy i tisícům lidí najednou. Každý 

den jsem viděla ruce zvednuté ke spasení i zá-
zračná uzdravení – chromí chodí, slepí vidí a 

lidé jsou zbavovaní bolestí, které je sužova-
ly po mnoho let.  

Claire Smart

Nebeské 
výsledky…

Více než  
316 000 
spasení!



Vize se 
stává 
skutečností
Máme obrovskou radost ze 
skvělých výsledků tohoto za-
svěcení studentů Bootcampu. 
Je inspirativní a motivující 
vidět zápal a vydanost těchto 
čerstvě vyškolených evange-
listů, kteří své životy vydali 
evangeliu. Vidíme, že inves-
tice do jejich životů vynáší 
ty nejvyšší možné dividendy 
– stovky tisíc lidí odevzdávají-
cích životy Ježíši.

Tím to však samozřejmě 
nekončí. Toto je teprve 
začátek! Příští Evangeli-
zační Bootcamp CfaN s více 
než stočtyřiceti dalších 
studentů proběhne již letos 
na podzim. Vize Deseti-
letí dvojnásobné sklizně, 
kterou nám Bůh položil na 
srdce, se před našimi zraky 
stává realitou.

Modlila se celá 
vesnice 
Když jsem dnes v jedné vesnici 
kázala o uzdravení, přišel dopře-

du člověk, aby svědčil o svém 
uzdravení! Měli jsme ale 
problém s překladem, pro-
tože nemluvil svahilštinou, 
ale jedním z kmenových 
jazyků. Musela jsem proto 
sehnat druhého tlumoční-
ka ze svahilštiny do jeho 

řeči. Pochopili jsme, že říká, 
že ještě nebyl uzdraven a že 

potřebuje modlitbu. V tu chvíli 
stál na pódiu a celá vesnice k 
němu vztáhla ruce, zatímco jsem 
se za něj modlila a zlomila v Je-
žíšově jménu nemoc v jeho těle. 
V tom okamžiku se jeho kolena 
okamžitě uzdravila a on začal na 
pódiu dělat dřepy! Byla to síla! 

Jacqui Ford

„Viděl jsem, jak do mě vstupuje Ježíš“ 
Když jsem skončil s kázáním na jedné z evangelizací na 
evangelizačním kamiónu, přišel ke mně tento muž, chytil 
mě za ruku a nechtěl se pustit. Poznal jsem, že něco není 
v pořádku a že něco chce, ale bylo mu těžké porozumět, 
protože velice drmolil. Někdo mi potom řekl, že je závislý 
na drogách, takže jsem přikázal tomu duchu, aby od něj 
odešel. Zpočátku se díval stranou, zatímco jsem se za něj 

modlil, po několika vteřinách se jeho 
výraz ale úplně proměnil a usmíval 

se od ucha k uchu. Zeptal jsem 
se ho, co se stalo a on mi řekl: 
„Viděl jsem, jak do mě vstupu-
je Ježíš, a cítil jsem, jak ode 
mě něco odchází.“

Lukas Abildsten

Připojíte se k 
nám a pomůžete 

nám vystrojit 
novou generaci 

evangelistů? 

www.cfan.eu/dary

Děkujeme!

www.cfan.eu/dary
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