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100 000 lidí 
vyvyšuje Ježíše
OD 30. ČERVNA DO 3. ČERVENCE SE SPOJIL ABSOLVENT 
BOOTCAMPU, EVANGELISTA RANDY ROBERTS, S CFAN, ABY V 
PARTNERSTVÍ S NÁMI PŘINÁŠEL EVANGELIUM MĚSTU JINJA V 
UGANDĚ. PŘIPOJIL SE TAM K NĚMU I VÍCEPREZIDENT CFAN, PETER 
VANDENBERG, KTERÝ SOUBĚŽNĚ SLOUŽIL PASTORŮM 
A VEDOUCÍM CÍRKVÍ NA KONFERENCI OHNĚ. 

PRVNÍ VEČER 
Muslimka znovu slyší – 
a spatřuje Ježíše

Hned první večer jsme prožili mocné a 
radostné uctívání a po kázání jasného 
poselství evangelia mnozí odpověděli 
na výzvu ke spasení. Potom jsme se 
modlili za nemocné. Po celé ploše se stalo 
mnoho úžasných zázraků a uzdravení. 
Jedno z nich mě obzvláště zasáhlo.

Na plochu evangelizační kampaně přišla paní, 
která byla muslimka a byla od čtvrté třídy 
základní školy úplně hluchá. Vysvětlila nám, 
že se jako muslimka téměř denně modlila 
za uzdravení, ale nikdy se nic nestalo. Dnes 

večer pak přišla hledat uzdravení a poté, co jsem se modlil za 
nemocné, se jí najednou otevřely uši a ona byla ohromena zvukem 
bohoslužby a lidí kolem sebe. Pak se stala ta nejdůležitější věc, 
která se kdy mohla stát komukoli z nás!!! Se slzami v očích (a 
pokud mám být upřímný, tak i v mých) tato vzácná paní řekla 
celému městu Jinja následující slova: „Když se mi vrátil sluch, 
zjevil se mi Ježíš a já jsem ho přijala za svého Pána a Spasitele.“

– Randy Roberts

JINJA, UGANDA
30. června – 3. července 2022



DRUHÝ 
VEČER 
Píšou se dějiny!

V roce 1990 bylo evangelizační tažení CfaN s Reinhardem 
Bonnkem v ugandském městě Jinja násilně zastaveno armádou na 
příkaz tehdejšího guvernéra státu. Zatímco nás vyháněli, Reinhard 
Bonnke si v souladu s Písmem „setřásl prach z nohou“. Po několik 
následujících měsíců přicházely z místa zprávy o regionálním 
suchopáru a ekonomické stagnaci. Došlo i k tak neskutečné 
události, že dotyčný guvernér zešílel a byl odvolán ze svého úřadu.
 
Tentokrát, v roce 2022, o 32 let později, těsně předtím, než 
Randy Roberts kázal evangelium na stejném místě jako předtím 
Reinhard Bonnke, přišel na shromáždění oficiálně promluvit 
státní ministr Ugandy, který pochází z tohoto regionu. Účelem 
tohoto projevu bylo činit před CfaN a Bohem jménem regionu 
a vlády pokání za to, co se nám zde tehdy stalo, a za jejich 
odmítnutí evangelia v roce 1990. Poklekl na pódiu a požádal nás, 
abychom je osvobodili odpuštěním. Vzal jsem si mikrofon, přijal 
pokání a veřejně jim odpustil. Dav šílel jásotem a bylo to hluboce 
dojemné. Pak jsme se za něj a za obyvatele Jinjy modlili. Byl to 
historický okamžik, jenž začal psát novou éru Božího požehnání 
pro tuto zemi.

– Peter Vandenberg



TŘETÍ VEČER 
Svobodní od nepřítelových 
lží

Velký zástup, který se sešel na shromáždění kampaně, přinesl 
pytle plné čarodějnických předmětů k spálení. Učinili tak 
proto, že předchozího večera přijali Ježíše za svého Spasitele 
a přestali věřit ďáblovým lžím. Poblíž pódia byly připraveny 
dva velké sudy, do nichž byly vloženy všechny modly, amulety 
a lektvary, které měly být spáleny ohněm. Když se plameny 
rozhořely, propukla v davu velká radost a jásot a věřící se hrnuli 
dopředu, aby radostně tančili kolem hořících sudů. Atmosféra 
byla naplněna vítězstvím, osvobozením a radostí. 

ČTVRTÝ VEČER 
Od kázání stovkám – ke stovkám tisíc!

Chci poděkovat evangelistovi Danielu Kolendovi za to, že má 
vizi a odvahu ji uskutečňovat! Než jsem přišel na evangelizační 
výcvikový tábor Krista pro všechny národy, Bootcamp, kázal 
jsem nejvíce  2 500 lidem najednou. Vždy jsem byl vděčný 
za davy 300-500 lidí, kterým jsem kázal, ale chtěl jsem být 
efektivnější.  Nyní, o pouhé dva roky později, jsme s reverendem 
Peterem Vandenbergem právě opouštěli pole, kde se 100 000 
lidí radovalo z toho, co Ježíš udělal v jejich městě!  

Když jsme s Peterem opouštěli pole, věděli jsme, že Bůh v Jinji 
mocně působí. O evangelizační kampani informovalo mnoho 
zpravodajských relací a dostali jsme několik zpráv od místních 
i národních vedoucích, protože se doslechli, co se v Jinji děje. 
Přesto jsem byl ohromen, když jsme dnes večer dorazili na 
evangelizační plochu k zástupu, který se oproti předchozímu 
večeru téměř zdvojnásobil! Při pohledu na tyto vzácné lidi, kteří 
tančili a radovali se, mi srdce poskakovalo radostí! Kázal jsem 
jednoduché poselství evangelia (jak mě to naučil evangelista 
Kolenda) o zákonu spasení a tisíce lidí odevzdalo své životy 
našemu Králi Ježíši!

– Randy Roberts



Večery naděje
Ve dnech 8. - 10. července vedl absolvent Bootcampu CfaN, 
evangelista David Rotärmel, evangelizační kampaň „Večery 
naděje“ v německém regionu Schwarzwald. Tato evangelizační 

kampaň byla vedena ve stylu, jenž je pro CfaN typický –  
s předkampaňovými evangelizacemi, za úzké spolupráce 
se zúčastněnými místními církvemi a s kázáním čistého 
evangelia bez jakýchkoliv zábran. Výsledky jasně ukazují, 
že evangelium je stejné pro každého v jakékoli zemi! Bůh 
si nevyhrazuje spasení, uzdravení a vysvobození jen pro 
Afriku. Po celém světě lidé hladoví po Ježíši.

Ježíš se mocným způsobem zjevil a přinesl lidem spasení, 
uzdravení, svobodu a ustanovil svou královskou vládu nad 
zemí. 

V průběhu tří večerů kampaně ve Schwenningenu řeklo své 
„ano“ následování Ježíše více než 600 osob. V sobotu a v 

neděli bylo mobilizováno více než 180 křesťanů, aby vyjížděli do různých 
měst Schwarzwaldu a přiváděli ztracené lidi na setkání kampaně.  

JEŽÍŠ SE POKAŽDÉ UKÁŽE! 
Každý den kampaně jsme byli svědky toho, jak to vypadá, když se Ježíš 
ukáže, aby se setkal se ztracenými a zlomenými lidmi a s těmi, kteří touží 
po něčem víc. Dva mladí chlapci, kteří poslední večer obdrželi uzdravení, se 
modlili za ženu, která byla slepá, a vrátil se jí zrak. A v sobotu večer přišla na 
pódium dívka, která byla 18 let hluchá, s naslouchátkem v ruce, protože se 
jí otevřely uši. Téhož večera se na plochu doplazil muž, jehož neunesly nohy. 
Po modlitbě však lehkým krokem vstoupil na pódium a skákal radostí. Když 

jsem se vracel z evangelizační plochy zpět na hotel, uvědomil jsem si, že zázraky, které jsme viděli zde 
v Německu, byly úžasnější než věci, které jsem viděl na evangelizačních kampaních v Africe. Nikdo 
už teď totiž nemůže říct: „Proč se zázraky dějí jen v Africe, a ne v Evropě?“.

V přípravné fázi kampaně naši evangelisté chodili od města k městu v oblasti Schwarzwaldu, 
hlásali dobrou zprávu a seznamovali lidi s Ježíšem přímo na ulicích. Patnáct až dvacet evangelistů 
nepřetržitě vyjíždělo do měst a městeček po dobu více než šesti týdnů a uskutečnili celkem 54 
výjezdů). Během nich zaznamenali 996 rozhodnutí pro Krista. Při těchto výjezdech jsme viděli, jak 
chromí bez podpory chodí, jak se lidem rovnají a obnovují záda z těžké skoliózy nebo jak lidem 
dorůstají zkrácené nohy. 

Kromě toho se během těchto týdnů uskutečnilo 14 zmocňovacích víkendů, které vystrojily 
křesťany z mnoha místních církví ze všech zón regionu, aby směle hlásali evangelium. Církve 
byly také vyučeny v oblasti učednictví, aby mohly přijímat nové věřící a posilovat je v jejich 
každodenním životě s Ježíšem.

– evangelista David Rotärmel

SCHWENNINGEN, NĚMECKO
8. - 10. července 2022



Festival 
Gospel Town
Existuje více než jeden způsob zvěstování evangelia. Někdy 
zveme lidi, aby přišli na naše setkání. Jindy je naopak třeba, 
abychom evangelium přinesli tam, kde jsou lidé. Takovou strate-
gii dal Bůh absolventovi Bootcampu CfaN, evangelistovi Lukáši 
Repertovi při zasahování města Bamberg.

V úzké spolupráci s místními sbory a týmem absolventů Bootcampu uspořádal 
Lukas ve dnech 29. - 31. července v centru Bambergu víkendový rodinný festi-
val. Pojízdné stánky s jídlem, gospeloví zpěváci a spousta aktivit pro děti upou-
távaly pozornost lidí a vždy v celou hodinu probíhalo kázání evangelia. Strategie 
se osvědčila a skvěle fungovala! Nebylo to kázání davu věřících. Šlo o lidi, kteří 
si vyšli na nákupy a z nichž naprostá většina jen zřídkakdy - pokud vůbec - cho-
dí na církevní akce.

NEPŘESTÁVEJTE, KDYŽ SE OBJEVÍ OBTÍŽE! 
„V pátek se strhla obrovská bouřka a kampaň tak vůbec nezačala dobře. Nebylo to poprvé, kdy jsme 
kázali evangelium v prudkém dešti! A nebylo to marné! Navzdory dalšímu dešti i druhý den odevzdalo 
svůj život Ježíši 58 lidí. 

Při každém kázání evangelia jsme viděli, jak Bůh více a více 
jedná. Padaly bariéry a zabírali jsme v Ježíšově jménu další 
území. Když jsme se dostali k sobotní večerní výzvě ke spasení 
a modlili se za nemocné, odehrály se před našima očima zjevné 
zázraky a my jsme věděli, že poslední den bude výjimečný.

A skutečně, v neděli krásně svítilo slunce a my jsme byli zaplave-
ni návštěvníky! Dětský koutek byl napěchovaný k prasknutí. 
V některých chvílích jsme museli omezit vstup, protože fronty 
byly příliš dlouhé. Každou hodinu jsme kázali evangelium a cel-
kem jsme viděli přes 200 rozhodnutí pro Ježíše. S více než 5 000 

návštěvníky za víkend to byl efektiv-
ní a produktivní způsob, jak oslovit 
lidi, kteří by na ‚setkání církve‘ nikdy 
nepřišli.“

– evangelista Lukas Repert

BAMBERG, NĚMECKO
29. - 31. července 2022

Tento měsíc vyráží 
„kombajn“ CfaN do 
Zambie na Operaci 
Dekapole. Hned potom 
nás čeká „vlajková 
loď“ naší služby, Velká 
evangelizační kampaň 
CfaN, v Ghaně. Budeme 
rádi, když nám pomůžete 
sklidit žeň skrze vaši 
finanční podporu a 
modlitby!

www.cfan.eu/donate
Připojte se k nám ve sklizni

www.cfan.eu/dary
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