
Příběh misijní organizace
Kristus pro všechny národy 

Afrika obmytá krví – celý kontinent očiště-
ný krví Ježíše Krista – to byla vize, kterou dal 
Bůh evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před 
40 lety. Od toho dne byl 
naplněn hořící touhou 
zabrat Afriku pro Ježíše 
Krista.

Spasení afrického kon-
tinentu se stává realitou 
– „‚Nikoliv silou, mocí, ale 
mým Duchem‘, praví Pán.“

První desetiletí
1974 – Afrika bude spasena!

Evangelista Reinhard Bonnke založil organizaci 
Kristus pro všechny národy v roce 1974 poté, co 

řadu let pracoval jako běžný misi-
onář v Africe. Jeho hořící touha vi-
dět celé národy přicházet ke spa-
sení povstávala ze série vidění, v 
nichž spatřil celý africký kontinent 
obmývaný v Ježíšově krvi a usly-
šel, jak mu Duch Svatý znovu a 
znovu opakuje slova „Afrika bude 
spasena!“ V důsledku přijaté vize 
vykročil ve víře a jen s velmi malým 
týmem založil tuto evangelizač-
ní službu zaměřenou na hlásání 
evangelia v Africe – „od Kapského 
Města až po Káhiru.“

   Plenit peklo 
       a zalidňovat Nebe…



V roce 1974 se Reinhard přestěhoval do jihoaf-
rického Johannesburgu. Chtěl se plně zaměřit 
na evangelizaci poté, co dal výpověď misijnímu 
výboru, pro který pracoval jako misionář od roku 
1968. Když tehdy projížděl kolem velkého opuš-
těného farmářského domu, Duch Svatý mu řekl: 
„Toto je vaše nové sídlo.“

Pozemek zarůstala vysoká tráva a živý plot zjevně 
dlouho nikdo nestříhal. Ačkoliv byl bez peněz, za-
šel Reinhard za majitelem budovy a učinil nabíd-
ku. Ten ji přijal a krátce nato Bůh peníze zázračně 
zaopatřil. Zrenovovaný farmářský dům se změnil 
v ústředí CfaN.

6. prosince 1974 byla právě tam – ve Witfieldu, 
Jižní Africe – založena organizace Kristus pro 
všechny národy (CfaN).

1978 – „Žlutý stan“

Evangelizační shromáždění CfaN často mařila 
nepřízeň afrického počasí. Od roku 1974 pořádal 
Reinhard Bonnke se svým týmem evangelizační 
setkání v jižní Africe v malém stanu poskytujícím 
přístřeší okolo 800 lidí. Tento stan byl však brzy 
příliš malý na to, aby dokázal pojmout velké masy 
lidí, toužících zúčastnit se shromáždění. Bylo po-
třeba něco udělat! CfaN potřeboval větší stan – 
„Žlutý stan“ pro 10 000 lidí.

1974 – Počátky



Druhé desetiletí
1984 – „Velký stan“ 

Také „Žlutý stan“ se brzy stal příliš 
malým pro zástupy lidí proudící na 
shromáždění. Během příštích let 
bylo zjevné, že existuje potřeba ješ-
tě většího stanu. Pán tehdy rozšířil 
evangelizační vizi služby, když řekl: 
„Skončila doba srpu. Je čas sklízet 
kombajnem!“

1986 – Konference
ohně v Harare
 
První Konference ohně se konala v Harare, Zim-
babwe. Týdenní konference se zúčastnilo 4 000 
delegátů z 41 afrických zemí. Na pozadí pódia stál 
obrovský glóbus s bannerem, který lidem připo-
mínal, proč jsou tam – jasně vyjadřoval vizi CfaN: 
„Afrika bude spasena!“

1987 – Konference Euro-Fire 

Mocné Boží dílo v Africe bylo inspirací také pro 
víru v duchovní obnovu Evropy. Pod vedením Du-
cha Svatého začal CfaN pořádat Konference ohně 
v Evropě s cílem mobilizovat křesťany západního 
světa k evangelizaci. První „Euro-Fire“ se konal ve 
Frankfurtu v roce 1987, o rok později následova-
la konference v anglickém Birminghamu a v roce 
1990 následovalo hlavní město Portugalska, Lisa-
bon. Všechny konference nesly trvalé ovoce i za 
hranicemi zemí, v nichž proběhly. 

1990 – Pod otevřeným nebem

Během 80. let 20. století se tým CfaN začal po-
stupně posouvat z Jižní Afriky na sever a krok za 
krokem zasahovat zbytek rozlehlého kontinentu. 
Velikost shromáždění začala exponenciálně růst. 
Reinhard Bonnke nakonec opustil myšlenku ká-



zání ve stanech a většina kampaní se od té doby 
koná na velkých otevřených prostranstvích.

Kampaň pořádaná roku 1990 v nigerijské Kadu-
ně přilákala zástup 500 000 lidí hladových slyšet 
evangelium na jediném shromáždění.

Celkově navštívilo několikadenní kampaň 1 670 
000 lidí. Větší kampaň CfaN do té doby nikdy ne-
zažil.

Během této jediné nigerijské kampaně kázal Re-
inhard se svým týmem více lidem než v průběhu 
celého roku 1987 – tedy jen o tři roky dříve!

1991 – Teď, když jsi byl spasen

„Teď, když jsi byl spasen“ je brožura následné 
péče, používaná na všech kampaních. Dodnes jí 
bylo vytištěno a vydáno přes 90 miliónů výtisků ve 
více než 50 jazycích.
Nedílnou součástí každé kampaně je následná 

péče. Lidé, kteří přijali evangelium, musí mít 
příležitost začít růst ve svém novém životě 

víry. Proto každý, kdo na kampani při-
jme Ježíše, odchází domů s výtiskem 
knihy „Teď, když jsi byl spasen“. Bro-
žuru chystáme pro každou kampaň 
v rodném jazyce jejích účastníků a 
jejím cílem je propojit nově obrácené 
s jednou z místních církví spolupořá-

dajících evangelizační kampaň a po-
moci jim najít si duchovní domov.

Třetí desetiletí
1994 – Od
mínusu k plusu

V roce 1992 Bůh svěřil Re-
inhardovi Bonnkemu další 
úkol – zasáhnout evange-
liem další části světa. Od-
startoval projekt nazvaný 
„Od mínusu k plusu“, jehož cílem bylo zasáhnout 
nevěřící lidi západního světa evangeliem formou 
evangelizační brožury doručované poštou přímo 
do jejich domovů.

Po celém světě bylo vytištěno a distribuováno 93 
miliónů výtisků této brožury.

1987 - 1999

Kaduna, Nigérie



Během 13 let od roku 1987 do konce roku 1999 
navštívilo Velké evangelizační kampaně CfaN 
přes 42 miliónů lidí. Deset miliónů z nich učinilo 
rozhodnutí pro Ježíše Krista a bylo začleněno do 
programů následné péče pořádaných místními 
církvemi.

Spasení kontinentu se začalo stávat realitou – 
„‚Nikoliv silou, mocí, ale mým Duchem‘, praví 
Pán.“

1999 – Začátek velkého
nigerijského vylití Ducha

V listopadu 1999 se zdálo, že Bůh přeřadil na 
„vyšší rychlostní stupeň“. Politická situace v Ni-
gérii od počátku devadesátých let znemožňovala 
v zemi provádět jakékoli misijní aktivity. V nejhus-
těji obydlené zemi Afriky platil absolutní zákaz 
křesťanských misionářských aktivit.

Po změně politické situace, když byla evangeli-
zace opět povolena, začal Reinhard Bonnke se 
svým týmem okamžitě plánovat návrat do země 
a uspořádal hned několik kampaní v Nigérii, která 
je domovem téměř čtvrtiny obyvatel Afriky. Cílem 
bylo dohnat období více než osmi let, kdy jim byla 
země uzavřena.

1999 – Úžasná oslava
25. výročí!

Přesně 25 let po zalo-
žení služby se od 7. do 
12. prosince 1999 shro-

máždilo 525 000 lidí na 
jediném shromáždění 
v nigerijském městě Port 
Harcourt. Během šesti 
dní Velké evangelizační 
kampaně CfaN se shro-
máždění zúčastnilo 
více než 2,1 miliónů lidí 
a více než 1,1 miliónů 
z nich přijalo Ježíše 
Krista za svého osob-

ního Spasitele. Bylo to 
opravdu úžasné výročí!

2000 – Rok „Kampaně tisíciletí“

Od chvíle, kdy se CfaN v roce 1999 vrátil do Nigé-
rie, proběhlo v zemi více než 100 evangelizačních 
kampaní, pořádaných především v nigerijských 
městech a metropolích. Kampaně byly vskutku 
triumfálními průvody evangelia! Na úplně první 
kampani v Benin City se jediného shromáždění 
zúčastnilo 500 000 lidí a šest dní evangelizační-
ho tažení navštívily dva milióny lidí. Následovaly 
kampaně v Port Harcourt, Calabaru a Abě. Jen 
během těchto čtyř kampaní se pro Ježíše rozhod-
ly 4 milióny lidí.

Koncem dubna 2000 kázal evangelista 210 000 
lidí v Chartúmu, hlavním městě muslimského Sú-
dánu. Během šestidenní kampaně přijalo Ježíše 
přes 130 000 lidí, většinou muslimů.

Benin City, Nigérie

Chartúm, Súdán



Šestidenní kampaně v nigerijském Lagosu – osmém největším městě světa – se 
zúčastnilo přibližně šest miliónů lidí. Závěrečného shromáždění, které se konalo 
12. listopadu 2000, se zúčastnilo 1,6 miliónů lidí. Pohled na ně byl pohledem na 

rozlehlé moře lidských tváří. Byl to největší zástup shromážděný na jediném 
místě v historii Krista pro všechny národy.

2000 – Závěrečného shromáždění
se zúčastnilo přes 1,6 miliónů lidí

2000 – Závěrečného shromáž-
dění se zúčastnilo přes 1,6 mili-
ónů lidí

Okolo 200 000 vyškolených poradců rozdalo 3,9 
miliónů brožur následné péče „Teď, když jsi byl 
spasen“ a posbíralo do lidí 3,4 miliónů vyplněných 
karet rozhodnutí.

Souběžně s kampaní probíhala na národním sta-
dionu v Lagosu také Konference ohně. Zúčastnilo 
se jí okolo 80 000 pastorů, evangelistů a pracov-
níků církví.

Druhou největší kampaní CfaN k dnešnímu dni 
byla evangelizace v Ibadanu v roce 2001. Během 
pěti dní ji navštívilo 3,9 miliónů lidí, 1,3 miliónů se 
shromáždilo na závěrečném shromáždění a 2,65 
miliónů lidí vyplnilo kartu rozhodnutí.

Nsukka, Nigérie

Lagos, Nigérie



V roce 2003 CfaN zesílil své evangelizační úsilí, 
když téměř zdvojnásobil počet kampaní v Nigérii. 
Byl to rok „dvojnásobné sklizně“!

Národ zaplavila vlna deseti nádherných vylití Boží 
lásky a milosti, během nichž více než 7,5 milónů 
duší nalezlo zachraňující moc Ježíše Krista. Bůh 
během tohoto roku mocně zjevoval zázračná 
uzdravení, osvobozující svobodu a pomazání k 
jednotě mezi církvemi. V průběhu roku „dvojná-
sobné sklizně“ zaznamenal CfaN celkový počet 7 
571 987 spasení.

Čtvrté desetiletí
2004 – Filmová série Full Flame

V jedinečné osmidílné filmové sérii evangelista 
Reinhard Bonnke zjevuje pozoruhodné principy, 
které způsobily revoluci v jeho životě a službě. Ka-
ždý film je pro diváka povzbuzením a zanechává 
ho v rozpoložení: „Já to taky zvládnu! Teď už vím, 
že Boží zaslíbení platí právě tak pro mě jako pro 
Reinharda Bonnkeho nebo kohokoliv jiného!“ 

2007 – Nástup nové generace

V roce 2007 se k CfaN připojil mladý evangelis-
ta a začal kázat na některých kampaních po Re-
inhardově boku. Reinhard k tomu poznamenal: 
„Uviděl jsem toho mladého muže kázat a poznal 
jsem, že má srdce evangelisty.“ Mladý muž jmé-
nem Daniel Kolenda pokračoval v kázáních na 
kampaních a během následných let postupně 
převzal v organizaci vůdčí roli. Reinhard kázal jen 
na jednom či dvou shromáždění a zbytek kampa-
ně přenechal Danielovi, až se nakonec Reinhard 
rozhodl přenechat některé z kampaní pouze na 
Danielovi. Na shromáždění přicházely stejné zá-

stupy lidí – sklizeň a mocné vlny spasení pokra-
čovaly.

2003 – Rok dvojnásobné sklizně

Ogbomosho, Nigérie

Ado Ekiti, Nigérie



2010 – Život v jednom 
ohni (Living a Life of 
Fire)

Autobiografie evangelisty Reinhar-
da Bonnkeho „Život v jednom ohni“ 
(v češtině od roku 2017) je úžasným 
životním příběhem jednoho z nejú-
spěšnějších kazatelů dobré zprávy v 
historii křesťanství.

Jak sám říká, Bůh ho pozvedl „z nuly 
v hrdinu“ – to je vcelku přesný popis osudu nej-
mladšího syna kazatele z malé vesnice v severním 
Německu.

„Oheň“ z názvu knihy označuje Bonnkeho nepře-
tržité partnerství a závislost na Duchu Svatém, 
které se prolínají celým jeho životem a službou. 
Kniha není letniční apologetickou úvahou, ale vý-
zvou pro všechny křesťany, aby uchopili stejné 
biblické učení, které Bonnkeho katapultovalo na 
dráhu úspěchu.

2000 – 2014 

V průběhu let 2000 až 2014 navštívilo více než 100 
evangelizačních kampaní pořádaných převážně 
ve městech a metropolích Západní Afriky přes 97 
miliónů lidí. Více než 63 miliónů lidí se rozhodlo 
pro Ježíše Krista, což potvrdili vyplněním karty 
rozhodnutí.

2014 – CfaN dnes

Poté, co jsme zažili několik úžasných let spase-
ní, uzdravení, osvobození a vylití Ducha Svatého, 
vyráží tým vedený Danielem Kolendou do nových 
teritorií, aby přinesl evangelium dalším africkým 
zemím a odpověděl na jejich volání o pomoc.

Toto úsilí doprovází masivní systém následné 
péče, který CfaN používá k zapojení nově obrá-
cených lidí do místních církví. Vyžaduje to práci 
na překladech do mnoha dalších jazyků, tisku a 
dopravě literatury sloužící k následné péči. Tyto 
aktivity probíhají mnoho měsíců před samotným 
konáním akce.

Daniel v současné době slouží jako prezident a 
předseda Krista pro všechny národy a CfaN pod 
jeho vedením postupuje vpřed se závazkem využít 
každou dostupnou technologii a příležitost, kterou 
nám Bůh otevře, abychom pokračovali v našem 
poslání získávat duše pro Krista. Daniel vede CfaN 
k budoucnosti centrované okolo našeho hlavního 
záměru – strategické, cílené a neúnavné evange-
lizace světa.

2017 – Současné kampaně

Jaké je „tajemství“ efektivity misijní práce CfaN? 
Velké africké evangelizační kampaně jsou pláno-
vány strategicky mnoho měsíců předem a po-
řádány v těsné spolupráci s místními církvemi. 
Spolupracuje na nich skutečně široké spektrum 
křesťanských církví a společenství – luteráni, ang-
likáni, baptisté, presbyteriáni, metodisté, letniční, 
různá charismatická společenství a mnoho dal-
ších. Během příprav kampaní společně pracují 
zástupci stovek místních církví až v 16 pracovních 
skupinách, díky čemuž se vzájemně lépe poznají 
a sblíží.

Kumasi, Ghana


