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Historický milník 
pro CfaN 
Poprvé v dějinách služby jsme úspěšně zorganizovali pět 

souběžně probíhajících masových evangelizačních kampaní 

v pěti různých městech. Jak si pravděpodobně dokážete 

představit, bylo s tím spjaté obrovské logistické úsilí! 

Ukážeme vám, jak vše fungovalo…

Zmíněných pět měst, v nichž 
jsme kázali, nesou název 
Tunduma, Iringa, Morogoro, 
Dodoma a Mbeya. Tato měs-
ta dokonale naplňují kritéria 
strategie Dekapole – jedná se 
o menší města, do nichž by 
se nám s naším strojem na 
supermasivní evangelizace 
nevyplatilo jezdit. V minulosti 
jsme v našem evangelizačním 
„kufříku na nářadí“ měli jen 
jeden nástroj – obouručnou 
palici masivních kampaní. Ta 
je velice velká a použitelná jen 
v jistém kontextu. Nad rámec 
těchto supermasivních kampa-
ní, které jsou naší „vlajkovou 
lodí“ a které nepřestáváme po-
řádat, nyní přicházíme s novou 
strategií, která nám umožňuje 
zasáhnout menší, vzdálenější 
a evangeliem netknutá místa 
a přitom pořád dosahovat vel-
kých výsledků a vlivu, promě-
ňujícího celé regiony!

Kampaně Operace Dekapole 
probíhaly v každém městě 
od středy do neděle, v kaž-
dém jsme tedy pořádali pět 
shromáždění. Pokud vám vrtá 
v hlavou, jak jsme to mohli 
zvládnout, je to výsledkem 
strategie „násobení zdrojů“ – 
iniciativy, na které již několik 
let pilně pracujeme.

V každém městě kázali dva 
naši evangelisté, oba po 
dvou večerech. Většina z 
nich jsou absolventi našeho 
Evangelizačního Bootcam-
pu! Jeden večer v každém 
městě kázal také evangelis-
ta Daniel Kolenda, který se 
denně přesouval od měs-
ta k městu k příští běžící 
kampani.

Zde je jen maličká ochutnávka 
slavného Božího pohybu v 
Tanzánii!

TANZÁNIE
9. - 13. Červen 2021

Mbeya
Tunduma

Iringa

Dodoma 

Morogoro



Tunduma
Tunduma byla prvním městem, v němž kázal 
evangelista Daniel Kolenda v rámci prvního dne 
Operace Dekapole. Další čtyři večery zde sloužili 
evangelisté David Rotärmel a Michael Jobs.

Toto dítě nikdy v životě nechodilo. 
Během modlitby evangelisty Michaela 

Joba na něj podle kazatelových 
instrukcí jeho maminka položila ruce. 

V tu chvíli dítě náhle vstalo a začalo 
chodit. Byly to jeho první kroky v 

životě.

“Lidé přišli s obrovským 
nadšením a 
očekáváním, co bude 

Bůh na ploše v pátek večer 
dělat. Hladově poslouchali 
každé promluvené slovo. 
Zástupu více než 45 000 lidí 
jsem kázal o moci Ježíšovy 
krve. Ten večer přišla na 
shromáždění více než třetina 
obyvatel města, aby uslyšeli 
evangelium.

Michael Job

“Město bylo plné vzrušení. Když jsem před zahájením kampaně 
seděl na hotelovém pokoji, slyšel jsem pouliční auta s tlampači 
ohlašujícími naši kampaň. Ničemu jsem nerozuměl, s výjimkou 

slova „Kolenda“. Tlampače zas a znovu projížděli městem a ohlašovali 
zahájení kampaně a příjezd našeho týmu. Nemohl jsem se dočkat 
večerního kázání, kdy jsem lidem řekl, že Kolenda je spasit 
nedokáže. Nepřijel jsem sem proto, aby lidé poznali jméno 
Kolenda. Přijel jsem kázat o jméně, které je nad každé jiné jmé-
no, o jméně Ježíš! Město pak naplnily tisíce lidí a jednohlasně 
křičely: „Ježíš, Ježíš, Ježíš!“

V každém z měst máme i studenty Bootcampu, kteří v posledních šesti 
týdnech pomáhali organizovat kampaně. Ti, kteří byli v Tundumě první 
den oficiálně graduovali. Spolu s Peterem Vandenbergem jsme jim 
před zraky desítek tisíc přítomných lidí předali diplomy a prsteny. 

Daniel Kolenda

“Po kázání evangelia jsem krátce vyučoval o uzdravování nemocných. Jakmile jsem se začal 
modlit za nemocné, začaly se po celé evangelizační ploše dít zázraky. Už jsem poměrně dost 
kampaní zažil, avšak toto vybočovalo a nepodobalo se ničemu, co jsem dosud zažil. 
Vypadalo to jako z videí CfaN, kde po celé ploše lidé zvedali do vzduchu berle a chromí 
začali chodit. Zástup šílel, křičel radostí a oslavoval mocné Boží činy. VŠUDE, kam moje oko 
dohlédlo, se děl zázrak za zázrakem.

David Rotärmel



Iringa
Evangelisty ve městě Iringa byli Dr Daniel King 
a Dr Roselyne Ayeola. Daniel se k nim připojil 
během druhého dne.

“Po kázání jasného evangelia a odezvě na spasení od mnohých 
přítomných jsme se spolu s absolventy Bootcampu modlili za 
nemocné a byli jsme svědky podivuhodných zázraků.

• Žena s bolestivými nádory na obou stranách pasu (o velikosti pěsti) 
vypověděla, že jí během modlitby nádory okamžitě zmizely a 
opustily jí bolesti.

• Postarší žena svědčila o tom, že před několika měsíci ošklivě 
upadla a od té doby zchromla na levou část těla a nemohla mluvit. 
Dnes večer od ní po modlitbě ochrnutí odešlo a vrátila se jí řeč. 
Když jsem se jí zeptal, jestli po ochrnutí ještě cítí nějaké následky, 
řekla že jen mírnou tupost levé strany těla. Modlil jsem se za ni 
znovu a přímo na podiu ji zbylé otupění opustilo a byla dokonale 
uzdravena!

 Daniel Kolenda 

“Když v závěrečný (pátý) 
den pozvedlo 25 000 
přítomných hlasy k živé 

a energické chvále, opanovala 
shromáždění všudypřítomná 
radost a očekávání. Než 
jsem začala kázat, zeptala 
jsem se zástupu: „Kdo je 
tu úplně poprvé?“ k mé 
radosti zvedla asi polovina 
přítomných ruce – bylo to 
úžasné potvrzení, že Iringou se 
rozneslo slovo o všem, co na 
kampani Bůh konal. 

 Dr Daniel King

“Jako mladá africká evan-
gelistka vytrénovaná 
evangelistou Danielem 

Kolendou na Evangelizačním 
Bootcampu CfaN jsem měla tu 
velikou výsadu kázat evangelium 
Ježíše Krista v masovém měřítku 
na půdě Afriky. Kázala jsem o 
moci Ježíšovy krve a poprvé 
v životě jsem viděla ruce téměř 
všech přítomných vyletět do 
vzduchu v odpověď na výzvu 
ke spasení. Pořád mi jde hlava 
kolem ze všech průlomů, kterých 
jsme byli svědky.

Malý chlapec jménem Godwin 
dva měsíce nemohl chodit. Po 
modlitbách za nemocné třetího 
dne kampaně začal chodit. 
Zeptala jsem se ho, jestli může 
tančit. Odpověděl, že neví, jak 
se to dělá. Jak roztomilé! Řekla 
jsem mu, že mu to ukážu a spo-
lečně jsme pak tančili a zpívali 
chvály Ježíši.

 Dr Roselyne Ayeola



“Na pódiu okolo mě pastoři plakali, když viděli nadpřirozené vylití zázraků, které 
se jim odehrávaly přímo před očima. Když člověk něco takového zažije, navždy ho to 
změní! Jedním z prvních, kdo na pódiu vydával svědectví byl Andrew. Jeho přátelé ho na 

shromáždění přivezli na motorce a opatrně ho položili na zem, kde ležel na zádech a čekal na zázrak od 
Pána. Po dobu šesti měsíců nechodil a měl ochrnutá záda a nohy. Jakmile jsem se pomodlil za nemocné, 
pocítíl Andrew, jak mu tělem prochází moc. Nejen že byl v okamžiku uzdraven – v ten večer také přijal 
Ježíše a odešel domů jako naprosto nový člověk.

Po příjezdu na závěrečný večer kampaně jsem okamžitě poznal, že shromážděný zástup je ve srovnání s 
předchozími večery o mnoho větší. Než jsem vstoupil na pódium, řekl mi místní organizátor kampaně, 
že pastoři z Morogora tvrdí, že je to největší evangelizační shromáždění v historii tanzánského 
města Morogoro! 

Jared Horton

Morogoro
V tomto městě – jež bylo pro evangelistu 
Kolendu třetí zastávkou – sloužili evangelisté 
Jared Horton a Evelina Smane. Směle zde 
vyhlašovali evangelium, modlili se za nemocné 
a viděli k Ježíši přicházet tisíce lidí.

“Anna Ataringa trpěla úpornými bolest-
mi nohou a pasu. Pět let nedokázala 
normálně sedět. Měla jít do nemocnice, ale 

přátelé jí řekli o kampani v Morogoru a tak se rozhodla, 
že půjde raději na ni. Anna dorazila z veliké dálky, aby 
ji Ježíš uzdravil, a on její víru poctil. Po modlitbách za 
nemocné byla zcela uzdravena a nyní konečně dokáže 
bez bolestí chodit a ohýbat se. 

 Evelina Smane



Dodoma
Když Daniel v sobotu navštívil kampaň 
v Dodomě na Večer Ducha svatého, byla již 
v plném proudu. Připojil se zde k úsilí 
evangelistů Joea Turnbulla a Paula Maurera. “Zatímco jsem lidem 

vyprávěl příběhy a ilus-
trace, panovala mezi 

nimi radost a smích. Projevovala 
se ale i temnota a o ní bylo i mé 
dnešní poselství – o obrácení 
od temnoty k světlu. Dokonce i 
uprostřed kázání se po evange-
lizačí ploše projevovali démoni. 
Mnozí lidé museli být vyvedeni 
pryč. Jak nás však učil evangelis-
ta Daniel Kolenda: ďábel nesmí 
dostat ani minutu kampaně. 
Tlačili jsme se tedy dál a kázali 
jasné evangelium o tom, že se 
lidé potřebují odvrátit od moc 
satanovy k moci Boží. S blíží-
cím se závěrem poselství Ježíš 
převzal kontrolu nad shromáž-
děním. Když jsem vyhlásil výzvu 
ke spasení, na zlomek vteřiny 
jsem znervózněl. Jakmile jsem 
lidi poprosil, aby zvedli ruce, 
okamžitě do vzduchu vyletělo 
více než tisíc rukou a já jsem 
věděl, k čemu jsem povolaný 
pro zbytek svého života. 

Joe Turnbull

“Cítil jsem, jak došlo k fantastickému průlomu. Když 
jsem se po kázání evangelia začínal modlit za nemocné, 
začali se po celé ploše projevovat ve výjimečném rozsahu 

démoni. Náš osvobozovací tým měl dnes večer plné ruce práce. 
Potom jsem požádal našich pět stážistů, kteří zde v Dodomě 
v posledních několika týdnech byli na praxi (a kteří ten večer 
také ofi ciálně absolvovali Bootcamp), aby mi pomohli ve službě 
nemocným. Byli jsme svědky podivuhodných zázraků:

• Jeden muž měl ortézu na zádech. Při chůzi používal hůl a musel 
brát léky na tišení bolesti. Během shromáždění odložil ortézu 
i hůl a byl zcela uzdraven. Pobíhal po celém pódiu, aby všem 
předvedl, jak se do jeho zad i nohou vrátila síla.

• Jedna žena trpěla silnými bolestmi páteře a musela při chůzi 
používat berle. Po modlitbě běhala pódiu, šťastná, že je teď zdravá.

• Jiná žena se po dvacet dva let nemohla ohýbat kvůli silným 
bolestem, jimiž takto dlouhodobě trpěla. Dnes večer byla ze vší 
bolesti osvobozena a obnovila se její hybnost.

• Jeden muž nám řekl, že ve středu přišel na kampaň jako bezna-
dějný alkoholik. V sobotu svědčil o tom, že od času modliteb na 
středečním shromáždění se pití ani nedotkl a je zcela svobodný.

Daniel Kolenda 



“Když se přiblížil okamžik modliteb 
za nemocné, zeptal jsem se zástupu: 
„Kolik z vás věří, že Bůh dokáže 

uzdravovat?“ Většina přítomných zvedla 
ruku. Pokračoval jsem: „Pro většinu lidí není 
otázkou, jestli Bůh uzdravit dokáže, ale jestli chce. Když se 
Ježíš setkal s malomocným člověkem, muž zvolal: ‚Pane, 
chceš-li, uzdrav mě.‘ Ježíš mu na to odpověděl: ‚Chci, buď 
čist.‘ Ten muž byl v okamžiku uzdraven.“ Bylo vidět, jak v 
lidech povstává nadšení a roste víra. Mnozí začali věřit a 
tlačit se k Ježíši, aby přijali svůj zázrak. Modlil jsem se 
za nemocné a lidé pak okamžitě začali přicházet dopředu 
vydávat svědectví.

Dopředu přišel mladý muž, který byl dvacet let úpl-
ně hluchý na pravé ucho, aby vyprávěl svůj příběh. 
Na pódium vystoupil se svou matkou, která potvrdila, 
že byl skutečně po celé ty dlouhé roky hluchý. Cho-
díval po doktorech, kteří mu ale nedokázali pomoci 
ani dát špetku naděje. Ježíš se ale mladíka dotknul 
a obnovil jeho sluch! Zástup burácel radostí a křičel 
„HALELUJA“, zatímco jsme společně oslavovali Ježíše 
za jeho mocný zázrak. O něco dříve tentýž večer muž 
i jeho matka vydali životy Ježíši a přijali dar spasení. 
Když bylo na pódiu prověřováno jeho uzdravení, s 
úsměvem na tváři hlasitě zakřičel: „Miluji Ježíše!“

Paul Maurer 

Mbeya
Dvěma evangelisty umístěnými v tomto městě byli Gary Smith a Daniel 
Garcia. Oba jsou absolventy Evangelizačního Bootcampu. Daniel Kolenda 
se k nim v Mbeye připojil na závěr kampaně, aby zde kázal na posledním 
večerním shromáždění.

“Po krátké graduační ceremonii jsem kázal evangelium, zrekapituloval předchozí poselství 
našich dvou evangelistů z minulých večerů a završil kampaň krátkým poselstvím o Ježíši, 
který je Vzkříšení a Život! Užili jsme si skvělý večírek Ducha svatého! My jsme si ale o moci 
vzkříšení jen nevyprávěli jako o historickém faktu a záležitosti minulosti. Moc vzkříšení jsme 
demonstrovali přímo na evangelizační ploše, kde se vzkříšený Ježíš slavně projevoval. Před 
jeho jménem stále poklekají choroby a nemoce a démoni se dávají na úprk!  

Daniel Kolenda 



“Druhý večer v tanzánské Mbeye byl nabitý elektřinou. Byl to 
večer plný podivuhodných, velmi speciálních zázraků. Malý 
chlapec se vzácnou chorobou, která mu odčerpávala všechnu 

sílu z nohou poprvé v životě chodil. Uslyšel jsem Ježíšův hlas, který mi 
řekl, abych chlapce objal a řekl mu, že ho Ježíš uzdravuje. Pak jsem ho 
vyzval, ať chodí, a tehdy se stal zázrak. Chlapcova matka při pohledu 
na jeho první kroky dojatě plakala. Zástup skákal radostí, hlasitě křičel a 
vzdával slávu našemu Ježíši!

Kázal jsem jednoduché ale mocné poselství převzaté od evangelisty 
Daniela Kolendy, založené na příběhu o Zacheovi. Tento příběh je 
vyjádřením Božího srdce ohledně obnovy lidského života – Bůh mění 
zlo v dobro. Zástup napjatě poslouchal, neboť je to velice poutavý 
příběh. Když jsem se dostal k místu, kde se se Zacheem setkává Ježíš a 
projevuje mu svou hlubokou lásku, všiml jsem si, že po celé ploše lidé 
pláčou dojetím zasažení krásnou odpouštějící Ježíšovou láskou.

Daniel Garcia

Více svědectví, 
zpráv, fotografi í 

a videí z Operace 
Dekapole najdete 
na www.cfan.eu 

“Zatímco za zástupem zapadalo slunce, viděl jsem tisíce rukou 
přijímat pozvání ke spasení. Když jsem vyhlašoval, že je jen jedna 
cesta ke spasení, kterou je Boží syn, Ježíš Kristus, díval jsem se 

shromážděným lidem přímo do očí. Z mé mysli a srdce už nikdy nezmizí 
vzpomínka na jejich krásné úsměvy a slzy, které jim stékaly po tvářích, 
když přijímali Ježíše.

Po modlitbách za nemocné přiběhl k pódiu mladý muž, který byl sedm 
let hluchý na obě uši, aby svědčil, že mu Pán úplně obnovil sluch. „Co 
pro tebe Ježíš udělal, synu?“ zeptal jsem se ho. Radostně zakřičel: „Sedm 
let jsem byl úplně hluchý, ale teď normálně slyším!“ Spolu se zástupem 
jsem zakřičel hlasité „Haleluja!“ „Kdo tě uzdravil?“ zeptal jsem se. S rukama 
vítězně vztyčenýma směrem k nebi a rozzářeným úsměvem od ucha k uchu 
mladý Tanzánec zakřičel: „Ježíš je uzdravitel. To on mě uzdravil!“

Gary Smith

www.cfan.eu/dary
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