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Více než milión 
spasení v roce 2022 
– zatím!
V době, kdy již naplno probíhá Desetiletí dvojnásobné sklizně, 
máme v CfaN tu radost, že můžeme každý týden shromažďovat 
zprávy o dalších nově obrácených lidech. Abyste si udělali před-
stavu, jak to vypadá, jen za první dva červnové týdny proběhly 
evangelizační výjezdy do Kanady, USA, Německa, Thajska, Bu-
rundi, Velké Británie, Portorika, Ugandy, Mexika, Keni a Jihoaf-
rické republiky. A takhle to vypadá každý týden v roce!

Po celém světě absolventi Bootcampu, členové týmu CfaN a 
přidružených služeb a církví uvádějí svůj evangelizační výcvik 
do praxe. A vidíme přesně ten výsledek, který nám Pán zaslí-
bil – lidi přicházející ke spasení – protože Pánovo slovo se nikdy 
nevrací s prázdnou. Nezáleží na tom, kdo a kde káže, Ježíš je ten, 
který zachraňuje, vysvobozuje a uzdravuje.

Zde je jen několik zpráv, které jsme v posledních týdnech od 
našich evangelistů obdrželi.

RWANDA
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
MEXIKO

JDĚTE TEDY 
A ČIŇTE 
UČEDNÍKY 
ZE VŠECH 
NÁRODŮ, 
KŘTĚTE JE 
VE JMÉNO 
OTCE I SYNA 
I DUCHA 
SVATÉHO…
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evangelista Jimmy Walsh

Oslovování 
dětí 
v Rwandě
Výrok „Bůh otřásá Rwandou!“ 
výstižně popisuje, co se právě 
děje ve Rwandě. Evangelista 
Samuel Hörnle nám předal 
zprávu o týmu absolventů 
Bootcampu a Fire campů, kteří 
tam kážou evangelium. 

Během pouhých devíti 
týdnů proběhlo 1 145 
kampaní, během kterých 
učinilo 695 699 mladých lidí 
rozhodnutí pro Ježíše!

“

evangelista Jessica Kigilyuk

Je pro mě obrovskou výsadou sledovat, jak se celá generace 
mění skrze Ducha svatého. Máme tolik dětí, které následují 

Otcovo volání, aby se vrátily domů. Tisíce dětí vyznávají Ježíše svým 
Pánem. Vidět to je jedním z největších privilegií naší doby.“

evangelista Samuel Hörnle 
(absolvent Bootcampu)

evangelista 
Samuel Hörnle 



Absolventi Bootcampu Alexander 
Wurm, Manuel Reichör a Juan 
Lucas Roselli pořádali v květnu 
evangelizační kampaň v La Romana v 
Dominikánské republice. 

Evangelizační 
kampaň 
v Domi-
nikánské 
republice

POČÁTEK VIZE

Pán nás s rodinou povolal 
do Karibiku v roce 2020 
během covidu. Po 25 letech 
služby v misijní společnosti 
v kanadském Vancouveru 
jsem se s manželkou a třemi 
dospívajícími dětmi přestěhoval 
do této oblasti. Měli jsme od 
Pána jasné slovo, že máme jet, 
ale kromě toho, že jsme se tam 
přestěhovali, nám Bůh neukázal, 
co máme dělat. Následující 
měsíce byly zázračné a samy o 
sobě jsou příběhem, který stojí 
za vyprávění. Zkrátím ho: Bůh 
mě na Kajmanských ostrovech 
znovu spojil s Kristem pro 
všechny národy a já jsem se 
na několik měsíců přestěhoval 
do Orlanda na Floridě, abych 
se zúčastnil evangelizačního 
výcvikového tábora Bootcamp 
pořádaného CfaN.

evangelista 
Andrew Ryvko

Je to veliká čest a výsada být spojeni s rodinou lidí, 
kteří jsou Ježíšovými odevzdanými služebníky, kteří 

jej horlivě milují a touží, jak zrychleným tempem do Božího 
království přichází sklizeň duší. Spolu jsme lepší a spojenými 
silami dokážeme vykonat mnohem více. Výcvikový tábor 
Krista pro všechny národy, Bootcamp, mě připravil duchovně, 
emocionálně i fyzicky (připravil mou mysl i tělo) na to, abych 
dokázala směle vyrazit na misijní pole a zabírat nová území!“ 

evangelistka Jennifer Whitakerová 
(absolventka Bootcampu)



Bůh mi ukázal vizi pro Karibik, která se podobala vizi, kterou ve své 
době Nehemjáš přijal pro Jeruzalém. Jsou tam sice pradávné základy 
víry, ale Pán nám ukázal, že se rozpadají. Věřím, že Pánu leží na 
srdci tyto základy znovu vybudovat, zejména mezi mladými lidmi.  
Na Bootcampu jsem tuto vizi sdílel s ostatními studenty a k mému 
překvapení několik účastníků Bootcampu buď pocházelo z Karibiku, 
mělo tam vazby, mělo tam zkušenost s Ježíšem nebo přijalo od Pána 
slovo pro tuto oblast. 

Když jsem se sdílel se svými kolegy z Bootcampu, mnozí se se mnou 
podělili o vize, které obdrželi. Manuel Reichör a jeho žena Jana byli 
mezi těmi, kteří obdrželi Slovo od Pána, že se tam mají přestěhovat 
na částečný úvazek. Věci začaly nabírat rychlý spád a bylo to velice 
vzrušující, protože Pán potvrzoval své Slovo, a v době, kdy jsme jeli na 
zasvěcovací výjezd studentů Bootcampu do Ibadanu v Nigérii, jsme 
už plánovali uspořádat vlastní kampaň v Dominikánské republice.

Juan Lucas přijal na modlitbách jméno: Edgar Winter. Vyhledal si toto 
jméno a hle, na Facebooku se objevil Edgar Winter jako pastor a vedou-
cí církve v Dominikánské republice. A tak jsme se šest týdnů po absolvo-
vání Bootcampu Manuel, Juan Lucas a já ocitli v Santa Domingu v Domi-
nikánské republice, kde s námi Edgar Winter a jeho překladatel strávili 
týden objížděním od města k městu a zjišťováním, kde by Pán chtěl, 
abychom začali naši první kampaň. Na mnoha místech jsme se setkali s 
vřelým přijetím a prosbou, abychom přijeli do jejich města. Po několika 

Náš původní tým diskutuje o v nigerijském 
Ibadanu o vizi pro Dominikánskou republiku

Naše první „průzkumná cesta“ v lednu 
2022 s Edgarem Winterem



Evangelizační kampaň v La Romaně

týdnech jsme se do Dominikán-
ské republiky vrátili podruhé a 
bylo jasné, že La Romana, kde 
jsme byli tak vřele přivítáni, je to 
pravé místo, kde začít.

Uspořádali jsme v hlavním 
městě snídani, abychom získali 
podporu vedoucích předsta-
vitelů různých denominací v 
zemi, a Pán nám projevil přízeň. 
Brzy poté jsme nechali vytvořit 
poradní výbor, v němž zasedli 
představitelé různých denomi-
nací z celé země.

NAPLŇOVÁNÍ VIZE

Manuel Reichör a jeho rodina 
přijali od Pána slovo o částeč-
ném přestěhování do Domini-
kánské republiky. Přestěhoval se 
tam a krátce nato se k němu při-
pojila i jeho žena a děti. Jeden 
člen církve Nations Church 
mě spojil s překladatelem v 
La Romana jménem Daniel 
Rodriguez. Ukázalo se, že 
je to muž poslaný Bohem, 
který se stal Manuelovou 
pravou rukou. Juan Lucas, náš 
jediný rodilý mluvčí španělštiny, 
přišel Manuelovi pomoci něko-
lik týdnů před kampaní.

Během této doby jsem prošel 
několika vážnými zkouškami. 
Mé děti zažily útok od nepřítele 

a můj otec, který žije sám v 
Německu, měl vážný pád a 
zlomil si kyčel, což si vyžádalo 
naléhavou operaci. Dva dny 
po operaci se situace ještě 
zhoršila, protože ho poté 
postihla mozková mrtvice, 
po níž mu částečně ochrnula 
levá strana těla. Jako jediné 
dítě jsem se poradil se svými 
křesťanskými bratry a dohodli 
jsme se, že se postarají o 
přípravu kampaně, což mi 
umožnilo odletět do Německa, 
abych se o tátu postaral. V 
době, kdy jsem se k nim mohl 
opět připojit v Dominikánské 
republice, měli své úkoly dobře 
zvládnuté. Soustředil jsem se 

na to, abych jim co nejvíce 
ulehčil práci tím, že jsem se 
postaral o všechny rozhlasové 

a televizní rozhovory, o kampaň 
na sociálních sítích a o službu v 
různých církvích. Všechno se to 
krásně zdařilo.

PRVNÍ VEČER PŘIŠLO 
5 000 LIDÍ

Jaké je to požehnání, když 
hodinu před začátkem akce 
stojíte na prázdném náměstí 
a najednou se náměstí zaplní 
tisíci lidí. Nedá se popsat, jak 
je to krásné, když vidíte, jak 
se vám před očima naplňuje 
přijatá vize a skutek vaší víry. 
Na náš první večer přišlo 
přibližně 5 000 lidí. Evangelista 
Manuel kázal jasné poselství 
evangelia. Juan Lucas se modlil 
za nemocné a muž s kovovou 
destičkou v koleni svědčil o 
svém uzdravení. Třetí večer se 
počet účastníků rozrostl a já 
jsem mluvil o ženě přistižené 
při cizoložství a kázal o spasení. 
Měl jsem na srdci nepospíchat 
s uzavřením výzvy ke 
spasení, jak nás v Bootcampu 
učil evangelista a ředitel 
výcvikového tábora CfaN Levi 
Lutz. Svůj život Ježíši odevzdalo 
120 lidí!

evangelista Alexander Wurm 
(absolvent Bootcampu)



Kázání v ulicích Mexika
Spolu s mou manželkou Seyou jsme začali sdílet evangelium na 
ulicích Mexika 9. října 2021. Zpočátku jsme četli evangelium nahlas ve 
španělštině. I tak ale mnozí přišli k Ježíši, protože srdce Mexičanů byla 
tak otevřená, že chtěli Ježíše přijmout za svého Pána a Spasitele. Bylo 
to opravdu úžasné. Na pouličním trhu nedaleko našeho domova jsme 
sdíleli evangelium s prodavači i kupujícími. Většina lidí, 8 z 10, Ježíše 
přijala. Dne 3. listopadu, který byl v Mexiku dnem mrtvých, jsme se 
vydali na největší hřbitov ve městě a kázali dobrou zprávu tamním 
návštěvníkům, hrob po hrobu. Za jediný den přijalo Ježíše sto lidí!

 17. února jsme se v Mexico City podělili 
o evangelium s mladým podsaditým 
řidičem Uberu, který nám však nevraživě 
opáčil: „Nevěřím v náboženství.“ Potom 
se rozhovořil o tom, proč v žádné 
náboženství nevěří. Tak jsem mu řekl, že 
Ježíšovo evangelium není náboženství, 
ale osobní vztah s Bohem. 

Řidič pak s trpkostí v hlase řekl: „Španělé 
nejprve přišli do Mexika a zabili každého, 
kdo odmítl věřit v křesťanství. Já proto v 
křesťanství nevěřím.“ 

Carmen (vpravo) vydala život 
Ježíši na pouličním trhu

Sdílení evangelia během „Día de los 
Muertos“ (Dne mrtvých)

Hacksun a Seya Cha 
Cha jsou spoluzakladatelé 
organizace Amazing Jesus 

Ministries. Od doby, kdy na 
jaře 2021 Hacksun absolvoval 

Evangelizační Bootcamp 
CfaN, opustili svůj krásný 
domov a jsou neustále na 

cestách, kamkoli je Pán pošle. 
Sdílejí evangelium na ulicích 
Latinské Ameriky, východní 

Evropy a střední Afriky a 
vedou tisíce duší k Ježíši. V 

současné době jsou v Ngozi v 
Burundi, kde se připravují na 
evangelizační kampaň, která 

tam proběhne v srpnu.



JEŽÍŠ JE ŽIVOT

Odpověděl jsem: „Máte pravdu. Náboženství zabíjí. Proto židovští 
náboženští vůdci zabili Ježíše. Věřili v náboženství, ale Ježíš nebyl 
náboženský. Proto ho zabili. Ježíš není náboženství, ale život. Pokud 
věříte v Ježíše, máte v sobě Ježíše, a protože Ježíš je život, budete mít 
život věčný.“

Vtom se postoj řidiče začal měnit. Ukázal jsem mu videa, na kterých 
Ježíš uzdravuje hluché a nemocné lidi v Tanzánii, a vysvětlil jsem mu: 
„Ježíš je živý a stále dělá zázraky uzdravování a osvobozování. To je 
důkaz Ježíšova vzkříšení. Chtěl byste nyní přijmout Ježíše za svého Pána 
a Spasitele?“

K mému údivu řidič přikývl a modlil se se mnou modlitbu spasení. Duch 
svatý roztál jeho srdce a otevřel ho pro Ježíše. Pak jsem ho vedl i ke 
křtu v Duchu svatém a řekl mu: „Jste důležitý člověk. Vykonáte pro Pána 
veliké věci.“ On toto slovo přijal a s rozzářeným úsměvem odpověděl: 
„Jmenuji se Emmanuel, což znamená Bůh s námi.“

V době, kdy jsme 3. března 2022 odjížděli do Polska evangelizovat 
ukrajinské utečence, jsme v Mexiku přivedli k Ježíši více než tisíc duší. 

evangelista Hacksun Cha 
(absolvent Bootcampu)

Nikdy to 
nekončí!

Právě teď probíhají podobné 
evangelizace týden za 
týdnem v zemích po 

celém světě. Velké poslání 
až do Ježíšova návratu 

nekončí a nezastavujeme 
se ani my. Součástí 

tohoto celosvětového 
evangelizačního hnutí se 

skrze vaše modlitby a dary 
můžete stát i vy. Jestliže 
máte na srdci pomáhat s 

kázáním evangelia, prosíme, 
abyste zvážili založení 

trvalého měsíčního příkazu 
na podporu naší služby. 

Staňte se měsíčním 
partnerem služby a 
pomozte nám, prosím, 
plánovat, připravovat a 
vysílat dělníky na pole 

sklizně.

Tyto ženy šly nakupovat a v supermarketu 
se setkaly s Ježíšem

JDĚTE DO 
CELÉHO SVĚTA

Čiňte učedníky ze všech národů

Pripojte se k nám 
ve sklizni!
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