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Před jménem 
Ježíš poklekne 
každé koleno! 
V září zažila Zambie historické a zázračné události. V jediném týdnu jsme zde uspořádali 

25 večerních kampaní! Mluvím o masivních evangelizačních kampaních v pěti městech 

po celém národě, které probíhaly souběžně a vyústily v stovky tisíc spasení a bezpočet 

úchvatných svědectví. 

Je to zázrak nejen proto, že to byl mimořádný 
logistický a technický výkon – ale také 
proto, že operaci uspořádal tým vyškolený 
a mobilizovaný výhradně prostřednictvím 
výcvikového tábora CfaN. V každém z pěti 
měst byli rozmístěni dva evangelisté, kteří 
v minulosti absolvovali náš Bootcamp. Ti 
ve svém městě kázali a sloužili na čtyřech z 
pěti večerních shromáždění. Já jsem cestoval 
z kampaně na kampaň a na každém místě 
odkázal jedno večerní shromáždění. 

MNOHO EVANGELISTŮ –   
JEDNO EVANGELIUM
Nezapomeňte, že absolventi Bootcampu 
nesloužili jen jako evangelisté – byli jimi 
i organizátoři, školitelé, mobilizátoři a 
vedoucí kampaní! Ve skutečnosti se současní 
evangelisté na dřívějších kampaních 
zapojili jako organizátoři, což znamená, že 
vychováváme evangelisty plně seznámené se 
všemi stránkami kampaní. Dokáží mobilizovat 
sbory, pečovat o nově obrácené, hlásat 
evangelium a uzdravovat nemocné. Jsme 
na nejlepší cestě vyškolit v tomto desetiletí 
10 000 takových evangelistů!

Tito evangelisté jsou nejen schopní a 
samostatní, ale díky svému výcviku dokážou 
spolupracovat v jednotě s ostatními v míře, 

která nemá obdoby. Manévrují spolu jako při 
vojenské operaci, ale mají se rádi jako velká 
rodina. Všichni mají stejné srdce. Všichni 
hlásají stejné evangelium. Všichni dohromady 
strategickým a koordinovaným způsobem 
spolupracují na společných výsledcích. Jeden 
evangelista zorganizuje kampaň pro svého 
kolegu absolventa a později si své role vymění! 
Kromě spolupráce s CfaN se také spojují a 
vedou své vlastní nezávislé kampaně v Africe i 
po celém světě. 

OTŘÁSÁME EVANGELIEM   
CELÉ NÁRODY
Každý týden se někde na světě objevují 
kampaně (někdy i několik kampaní týdně). 
Jedná se o naplnění vize, která vznikala 
několik let a jejíž vývoj si vyžádal doslova 
statisíce člověkohodin. To, o čem mluvím, není 
jen zajímavý projekt, ale vývoj zcela nového 
modelu evangelizačních kampaní, které mohou 
mocí evangelia otřást celými národy.

Místa, na něž dosud nevkročila noha žádného 
evangelisty, jsou náhle zasažena evangeliem 
tím nejpůsobivějším způsobem – a přesně to 
jsme teď zažili v Zambii. Předkládáme vám 
jenom nepatrný zlomek svědectví, která se na 
nás doslova valila. Všechna chvála a sláva patří 
Ježíši!
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Lusaka Kanyama
Evangelisté Alejandro Escobar a 
Jacob Ebersole

Třetí večer přišla na pódium 
mladá žena, aby svědčila o 
tom, že byla HIV pozitivní, 
ale během kampaně ode-
vzdala svůj život Ježíši a ještě 
ten den se nechala třikrát tes-
tovat a byla HIV negativní! 
Evangelista Jacob Ebersole o 
ní vyprávěl: „Dlouhou dobu 
žila v temnotě, pracovala na 
ulici a trpěla velkými bolest-
mi a nemocí. Když se s námi 

sdílela, všechny nás to zlomilo, včetně mě. Většina z nás na pódiu 
se rozplakala. Je to zázrak. Kristus tuto dívku doslova vytáhl z pe-
kelné jámy a postavil ji na pevnou skálu.“

Čtvrtý večer kázal evangelista Alejandro Escobar jednoduché 
poselství evangelia a během jeho kázání se Duch svatý začal 
pohybovat po celé ploše. Když došlo na výzvu ke spasení, lidé 
plakali a zvedly se desetitisíce rukou lidí, kteří svůj život odevzdali 
Ježíši. Byl to svatý okamžik. Po výzvě ke spasení jsme se modlili 
za křest Duchem svatým. Když Alejandro vedl zástup k modlitbě 
za přijetí daru Ducha svatého, celá plocha úplně ztichla. A potom 
náhle, jako rychle se zvedající vlna, zaplavil zástup Duch svatý. Po 
celé evangelizační ploše lidé přijímali naplnění Boží mocí 
a ohněm.

evangelista Jacob Ebersole

evangelista Alejandro Escobar 

Jedné ženě diagnostikovali 
rakovinu žaludku. Během 
modlitby za uzdravení čtvrtý 
večer kampaně pocítila, že 
ji Ježíš uzdravil. Následující 
den lékař potvrdil, že 
rakovina je pryč, a ona během 
závěrečného večera kampaně 
vydala svědectví.

Dvojnásobný zázrak! 
Žena, která měla tři roky 
rakovinu prsu, svědčila, 
že její nemoc náhle 
zmizela. Tři roky byla 
také slepá a nyní vidí.



Žena, která byla přes 30 let hluchá, byla uzdravena, když se za ni 
modlil evangelista Alejandro. Vyprávěl: „Své svědectví vydala se 
slzami v očích, plná radosti z Pána. Zástup šílel radostí!“ A dodal: 
„Po svědectvích jsme měli hromadu berlí, které jen tak ležely 
na dně pódia. Dostali jsme se do bodu, kdy jsem už nemusel 
berle z pódia házet. Lidé to dělali sami. Jedna paní jménem 
Grace si před rokem a půl vykloubila nohu; měla ji úplně špatně 
nastavenou, téměř o 90 stupňů doprava. Pán ji dal zpět na své 
místo. Po výkřiku: ‚Nenávidím tyhle věci!‘ shodila berle z 
pódia.“

Solwezi
Evangelisté David Rotärmel a 
Virginnia Loganová

Evangelistka Virginnia Loganová hlásila: „Navždy se mi vyryje do pa-
měti pohled na zástupy přicházející k Ježíši. Když z bezprostřední blíz-
kosti sledujete, jak se tisíce a tisíce duší náhle odvracejí od temnoty 
k světlu, něco se ve vás změní. Stejně jako když vám je svěřen čestný 
úkol kázat Boží moc ke spasení desetitisícům lidí najednou a vidíte, jak 
hluší slyší, slepí vidí a chromí chodí. Jsem za tuto úžasnou příležitost 
evangelistovi Danielu Kolendovi a týmu CfaN neskonale vděčná.“

Jedna paní nemohla přes 20 let pořádně chodit a trpěla otoky no-
hou. Otoky zmizely a ona s evangelistkou Virginnií skákala a 
běhala po pódiu.

Evangelista David Rotärmel se sdílel: „Cítili jsme Ducha svatého a 
nové vylití jeho přítomnosti. Ti, kteří měli hlad a žízeň po Ježíši, byli 
naplněni. Začali jsme se modlit za nemocné a to, co pak následo-
valo, nejde vysvětlit jinak, než že na plochu vstoupil sám Král Ježíš. 



Kabwe
Evangelisté Evelina Smaneová a 
Richard Fullwood

Evangelistka Evelina Smaneová se podělila o následující příběh: 
„Zatímco evangelista Richard vyprávěl svědectví o mocných 
zázracích, které se staly, stála jsem vedle kabiny zvukařů na pódiu a 
modlila se v Duchu. Najednou jsem v zástupu zahlédla muže, který 
upoutal mou pozornost. Všimla jsem si, že má na sobě tričko CfaN, 
a pocítila jsem puzení jít si s ním promluvit. Řekl mi, že se jmenuje 
Chipanama a je pastorem. Vyprávěl, že když byl Reinhard 
Bonnke v roce 1981 v Zambii, pomáhal s organizací kam-
paně, která tehdy proběhla ještě ve žlutém stanu. Vytáhl 
dokumenty a letáky, které tehdy dostal, a ukázal mi je. 

Dokonce měl na sobě 
stejnou košili, kterou mu 
dali v roce 1981!

evangelistka Evelina Smaneová

evangelista Richard Fullwood

evangelistka Virginnia Loganováevangelista David Rotärmel 

Doslova po celé evangelizační ploše se začaly dít mocné zázra-
ky. Spolu s lidmi ze Zambie slavíme vše, co Pán vykonal – každý 
odevzdaný život, každé rozhodnutí následovat Ježíše, každé 
uzdravení a každý okamžik, kdy se muž, žena či dítě setkali s 
Otcovou láskou. Jsme si jisti, že Bůh, který začal dobré dílo, je 
věrný a také ho dokončí.“

Tony neslyšel a navštěvoval školu znakové řeči. Problémy se 
sluchem měl celých 20 let, ale během modlitby se mu 
dostalo uzdravení a slyší teď zcela jasně.



Jak nádherný to byl dar od 
Pána, že jsem se s tímto mu-
žem mohla setkat. Narodila 
jsem se v roce 1991 a tento 
muž organizoval kampaň už 
v roce 1981. Ještě jsem ani 
nebyla na světě, když byl 
on před 41 lety svědkem 
Božího jednání v Zambii. Teď 
jsem však dostala možnost 
pokračovat v jeho odkazu a 
kázat zde na kampani CfaN! 
Evangelista Reinhard 
Bonnke odešel k Pánu v 
roce 2019, ale odkaz žně 
pokračuje. Reinhard neká-
zal své vlastní myšlenky nebo 
službu – kázal vždy Ježíše.“

„Jedna matka přinesla své 
dítě, o kterém svědčila, 
že má rozštěp páteře a od 
narození nemůže držet 
hlavičku. Bylo jí řečeno, že 
jeho páteř je tak slabá, že 
nebude schopno chodit 
ani udržet vlastní tělo či 
hlavu a nakonec bude po-
třebovat invalidní vozík. Když 
se však evangelistka Evelina 

předešlý večer modlila, Boží 
moc se malého chlapce do-
tkla. Matka přišla svědčit, že 
její syn začal ten večer držet 
hlavu nahoře, a byl v napros-
tém šoku. V neděli ráno vzala 
chlapce k lékařům a ti byli 
ohromeni, že si dokáže sám 
podepřít hlavu, a potvrdili jí, 
že se skutečně stal nad-
přirozený Boží zázrak.“

Kasama
Evangelisté Joe Turnbull a Tyrelle Smithová

Evangelista Daniel Kolenda poslal následující zprávu: „V sobotu 
(během čtvrtého večera Operace Dekapole) jsem se vydal 
do města Kasama. Náš tým v tomto městě čelil velikému 
odporu. Během prvního setkání se na plochu kampaně zřítil strom 
a zničil náš zvukový systém. Jindy náš tým natáčel video, zvedla se 
vichřice, a rozmetala na kusy modlitební stan. Nic z toho naše 
vydané a vytrvalé evangelisty ale nezastavilo.

Po mém kázání odevzdala svůj život Ježíši vyhlášená místní 
šamanka. Následně přinesla pytel plný ‚juju‘ a několik dalších 
pokrývek, které se používaly k čarodějnickým rituálům, a vhodila 
je do našich hořících sudů! Postavila se před shromážděný 

Třetí večer kázal evangelista Richard o Ježíšově 
krvi a o následujících čtyřech důležitých bodech 
k zapamatování: Ježíšova krev nás očišťuje, 
posvěcuje, uzdravuje a chrání. Podělil se také 
s námi o následující silné svědectví.



evangelistka Tyrelle Smithová

evangelista Joe Turnbull 

Áronovi je 10 let. 
Téměř celý svůj život 
(9 let) nedokázal stát 
vzpřímeně ani narovnat 
ruku. Během modliteb 
byl však uzdraven a nyní 
může ruku otevřít a 
stát vzpřímeně.

zástup a veřejně vyznala 
svou víru v Krista a řekla, 
že mu bude sloužit ‚na 
věky věků.‘“

Dalším mocným okamžikem 
byla chvíle, kdy zástup spolu 
s členem královské rodiny 
(místního kmene) a místními 
biskupy činil pokání kvůli 
veliké modle krokodýla 
uprostřed města. Podobiznu 
krokodýla jsme spálili v našich 
obřích hořících sudech spolu 
s jinými čarodějnickými 
předměty.

Poslední večer kázala 
evangelistka Tyrelle o 
Ježíšově návratu a o 
naléhavosti následovat ho. 
Kázala z Matouše 25,1–13, 
z podobenství o deseti 
pannách, z nichž pět bylo 
moudrých a pět pošetilých a 
nepřipravených. Poukázala 
na to, že ať už jste připraveni, 
nebo ne, Ježíš se vrátí a uvidí 
ho každé oko. Evangelistka 
Tyrelle přednesla výzvu ke 
spasení a povzbudila lidi, aby 
neotáleli. Mnoho tisíc lidí její 
výzvu vyslyšelo.

Kitwe
Evangelisté 
Roselyne Aaronová a 
Braidwood Rathbone 

Evangelistka Roselyne 
Aaronová poslala zprávu: 
„Každý, kdo vzývá jméno Páně, 
bude spasen! Tento mocný 
verš z Římanům 10,13 vystihuje 
zkušenost lidí na evangelizační 
kampani CfaN v Kitwe. Tisíce 
mužů, žen a dětí zvedly ruce, 
když vzývaly Ježíšovo jméno. 
Proběhla masová vlna 
spasení, která obsáhla 
evangelizační plochu od 
přední části až po zadní. 



evangelistka 
Roselyne Aaronová

evangelista
Braidwood Rathbone 

Mladý muž jménem 
Richard přišel na 
evangelizační plochu 
s nemocným srdcem. 
Po dobu 1 roku a 8 
měsíců nemohl normálně 
dýchat. Nedokázal příliš 
dlouho stát, trápilo 
ho bušení srdce a cítil 
se tělesně zesláblý. 
Kvůli tomuto stavu 
nedokázal dobře chodit. 
Ježíš Richardovo 
srdce uzdravil a jeho 
dýchání se dokonale 
obnovilo. Získal sílu 
a byl schopen chodit 
a skákat bez bušení 
srdce a sebemenších 
dýchacích obtíží.“

CELÝ GANG SE PODDÁVÁ JEŽÍŠI

V ten večer, kdy do Kitwe přijel evangelista Kolenda, kázal velmi 
jednoduché a jasné poselství evangelia, na které reagovaly 
desetitisíce lidí, včetně celého gangu, který je v tamním regionu 
dobře známý. Jeho členové veřejně doznali, že po mnoho let 
terorizovali lidi z celého okolí, ale v ten večer všichni odevzdali své 
životy Ježíši! Shromážděnému zástupu slíbili, že se již nikdy nevrátí 
ke svým starým způsobům.

Evangelista Braidwood Rathbone se podělil o následující 
svědectví: „K mikrofonu přišla jistá mladá dáma a rukou si 
zakrývala levé ucho. Aniž bych ji o to požádal, začala svědčit. ‚Jak 
vidíte, zakrývám si levé ucho, protože jsem na něj byla 12 let úplně 
hluchá.‘ Vyprávěla, že seděla v první řadě, když jsme se modlili 
za nemocné. Řekla Ježíši, že dnes večer přijme svůj zázrak. Třela 
si ucho a potom uslyšela něco jako kapky deště. Vtom se jí ucho 
úplně otevřelo. Přijala od Ježíše úplné uzdravení. Její výraz se nedal 
předstírat – z toho, co se jí stalo, byla naprosto ohromená.  

Postaršího muže jménem Sir Alex 
bolelo již rok celé tělo. Tato 
bolest mu znemožňovala kamkoli 
chodit. V důsledku svého 
stavu nemohl navštěvovat ani 
setkání církve. Ježíš ho uzdravil, 
všechny bolesti v jeho těle 
zmizely a jeho síla se obnovila 
jako u mladého muže. Před 
zraky všech chodil, skákal 
a běhal.

Naše práce neskončí, 

dokud se Ježíš nevrátí! 

Můžete se podílet na této veliké 

žni tím, že se za nás budete modlit a 

finančně podporovat tuto službu. 

Děkujeme, že za námi stojíte.
cfan.eu/dary

www.cfan.eu/dary
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