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ZPRÁVY Z PROBUZENÍ

Švýcarsko / Německo / Bulharsko

Jedinečná událost

Fire16 ve švýcarském Winterthuru
Bůh Afriky je i Bohem
Bulharska!

Konference ohně – Plovdiv, Bulharsko

Reinhard Bonnke

Oheň probuzení

v Kasselu a Brémách

Letnice: Daniel Kolenda
v Tübingenu

z Frankfurtu

Winterthur, Švýcarsko

Vřelé letní
pozdravy
Od vydání posledního Impactu již uběhly tři
měsíce.
Ačkoliv nás na pozoru (i na kolenou!) udržují
každodenní alarmující zprávy médií, zdá se,
že se Země otáčí kolem své osy stále stejně,
jako by se nic nedělo.

Daniel Kolenda

V Impactu vás však chceme zpravit o důležitých událostech, o jakých ve světských médiích jen sotva uslyšíte. Máme pro vás Dobrou
zprávu!
Po celém světě dnes Ježíšova láska zasahuje
více lidí, než kdy předtím. Jeho dotek
přináší uzdravení a obnovu. Otevírá nové
perspektivy a nabízí skutečná řešení.
Společně s vámi máme jako tým CfaN tu
výsadu naplňovat Ježíšovo pověření:
„Jděte do celého světa...!“
Proto jdeme i do Evropy a nehodláme v naší
práci polevovat. V tomto čísle vám přinášíme
zprávy právě o aktuálním dění na starém
kontinentu.
Evangelista Daniel Kolenda, kazatel páté
generace, prezident CfaN a mezinárodně
uznávaný řečník v akci:
„Buď si jistý, že si tě Bůh může použít a také si
tě použije. Má plán pro tvůj život. Jeho plán se
ovšem nemůže naplnit bez tebe.“

Ilka Johnnie
ředitelka

„Všichni nejsou povoláni do plnočasové služby jako evangelisté.
Všichni ale jsou povoláni k tomu, aby dělali svou část v tom,
aby lidé celého světa uslyšeli úžasné poselství o Ježíši Kristu.
Je to touhou i vašeho srdce?“
Daniel Kolenda

Peter Vandenberg
10.–11. červen 2016
Eulachhallen, Winterthur

Jedinečná událost

Víceprezident CfaN Peter Vandenberg
již přes 35 let pomáhá vedoucím
místních služeb. Zaměřuje se na
povzbuzování pastorů a pracovníků
církví, poukazuje na význam jejich
služby a vyzývá je, aby pevně uchopili
Boží povolání na svých životech.

Fire16 ve švýcarském Winterthuru
10. a 11. června 2016 se v hale Eulachhallen ve švýcarském
Winterthuru konala Konference ohně CfaN nazvaná „Fire 16“.
Během dvou dní na ní kázali Daniel Kolenda, Todd White a
Peter Vandenberg.
Švýcarská Konference ohně byla pro tým CfaN skutečně významnou událostí a její účastníci během ní byli velice požehnáni. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům
a každému, kdo akci ve Winterhuru jakýmkoliv způsobem
podpořil. Náš tým bude dlouho vzpomínat na srdečnost a pohostinnost našich švýcarských hostitelů. Spolupráce místních
církví a služeb byla vynikající. Užili jsme si fantastický koncert
chval vedený skupinou Hillsong a velice úspěšný Kids Festival
(konferenci pro děti). Více než 12 000 lidí sledovalo konferenci
přes live-stream. To vše učinilo z dvoudenní akce vskutku jedinečnou a speciální událost.

Tobias von Stosch / Kids Festival

Tobias von Stosch vedl Kids Festival,
zaměřený na děti od šesti do dvanácti
let. Probíhal souběžně s Konferencí
ohně a děti si na něm mimo jiné
užily hry, zábavu, pracovní semináře,
modlitbu a uctívání.

Hillsong Germany

Todd White

Světoznámý evangelista Todd White
býval narkomanem a veřejně se prohlašoval za ateistu. Teď hoří pro Ježíše,
káže evangelium v moci a vyzbrojuje
lidi k tomu, aby dovolili Duchu Svatému
nadpřirozeně skrze ně pracovat. Jeho
poselstvím je, že potřebujeme vždy a
všude žít nadpřirozeným křesťanským
životním stylem.

V pátek večer vystoupila
kapela Hillsong Germany
z Kostnice, která je
součástí celosvětové sítě
chválících týmů Hillsong.
Pro přibližně 2 000
shromážděných byla velkou
inspirací. Jejich zápal
pro Ježíše a pomazané
uctívání přiváděly lidi do
Boží přítomnosti.

„Společně s manželkou jsme sloužili jako uvaděči.
Cítili jsme, jak Ježíšova láska hoří prostřednictvím
pomazaných evangelistů, kteří nám sloužili. Hala byla
plná. Přišlo tolik hladových lidí – hladových po Duchu
Svatém. Stovky lidí daly své životy Ježíši. Veliké díky
patří týmu CfaN, který odvedl skvělou práci, kazatelům
a uctívacímu týmu Hillsong, Germany. Všichni jste
sehráli klíčovou roli v tom, že to byl víkend plný Boha.“
Markus

„Mé srdce zasáhlo a byla
jsem velice šťastná při
pohledu na mladé lidi, kteří
přišli se mnou a zažili nové
setkání s Duchem Svatým, který
v nich zažehl oheň.“
Katharina

„Úžasné uctívání!
Hluboká a silná kázání!
Mocné vylití Ducha Svatého...
velice silná Boží přítomnost!
Mnoho uzdravení! Zlomové dva
dny! Bůh je taak dobrý!!!“
Jeneefar

„Úžasné! Velice intenzivní
čas před Pánem!“
Heike

„Je-li modlitba pravou nohou, je kázání evangelia nohou levou. Jedno
bez druhého má za následek
chromou kulhající církev.“
Daniel Kolenda

„Konference Fire16 byla
fantastická! Všech 38 členů
naší italské výpravy zde přijalo
veliké požehnání.“
Ismaele, Italien

„Přišla jsem s kamarádkou. Bylo to
úúúúžasné! Zažila jsem přítomnost Ducha
Svatého taak mocně, jako nikdy dříve! Haleluja! Jsem plná k přetékání! Řečníci byli
skvělí! Děkuji! Kdy bude další?“
Ilenia

Reinhard Bonnke
v Kasselu a Brémách
1. května zažila církev „Jesus Centrum“ v německém Kasselu vskutku
speciální shromáždění. 950 přítomných mělo jedinečnou příležitost
poslechnout si nedělní kázání v podání Reinharda Bonnkeho. Pastor
Matthias ten den slavil své narozeniny a prohlásil, že si nemohl přát
lepší dárek. Reinhardovo poselství nebylo klasickým evangelizačním
kázáním. Namísto toho vyprávěl o některých vrcholných okamžicích
své služby, během níž cestoval po světě a kázal evangelium. Jeho příběhy se přítomných lidí hluboce dotýkaly a mnohé inspirovaly k tomu,
aby nově vzpružili svou víru a svůj vztah s Bohem a vykročili novým
směrem. Nejsilnější stránkou Reinharda Bonnkeho přesto zůstává
kázání autoritativního a přímočarého evangelia. Nikdy si nenechá ujít
jedinou příležitost, kdy může volat lidi ke Kristu. V tom ohledu nebyl
ani tento večer výjimkou. Na jeho výzvu zareagovalo přibližně sto lidí,
kteří přijali Ježíše Krista za svého osobního Spasitele.
Následující týden kázal Reinhard v Brémách ve sboru pastora Andyho
Sommera. Církevní budovu toho dne zaplnil nezvykle velký zástup
lidí, až praskala ve švech. „Podívejte se, kolik je tu lidí!“ zvolal Phil
Koeper, který shromáždění moderoval, s neskrývanou radostí nad
počtem obyvatel svého města, kteří přišli na shromáždění, aby přijali
mocné povzbuzení ve víře. Reinhardovým hlavním tématem bylo, že
„Ježíš je živý!“ Vstal z mrtvých a jeho hrob je prázdný. Lev z Judy
nepotřebuje, abychom jej obhajovali nebo ospravedlňovali. To už
udělalo jeho vzkříšení. Jako křesťané nejsme obhájci své víry. Jsme živými svědectví o Ježíšově životě a o jeho moci, která pracuje v tomto
světě. Také po tomto poselství přišli mnozí dopředu, aby své životy
vydali do Ježíšových rukou.

Kassel

„Být u toho, když se dějí znamení, zázraky,
uzdravení a osvobození hluboce zasáhlo
moje srdce (přímluvkyně).“ 		
Cécile

Bremen,
Německo

„Byl to skvělý víkend. Věřím, že ze
mne Bůh sňal všechen strach. Jsem
připraven evangelizovat svou místní
oblast ve Finsku. Už během konference
jsem svědčil čtyřem lidem a pokračoval
jsem v tom i v letadle.“
Pate, Finnland

„Jednoduše
řečeno: bylo to
nebe na zemi!“
Genedra

Tübingen,
Německo
Daniel Kolenda

Oheň probuzení

Pastor Jobst Bittner

Letnice: Daniel Kolenda
v církvi TOS v Tübingenu
Daniel Kolenda měl během víkendu oslavy Letnic náročný rozvrh. Nejprve natáčel v americkém televizním
studiu pořad, který pravidelně moderuje pro křesťanskou televizi TBN. Hned potom odletěl z Kalifornie do
Německa, kde kázal v církvi TOS na letniční konferenci nazvané „Oheň probuzení“.
Skutečným vrcholem víkendu bylo sobotní večerní shromáždění v aréně Horn. Shromáždění zahájil chválící tým z jeruzalémské církve „King
of Kings“ (Král králů). Potom jej vystřídal Američan Eddie James, který
se svou kapelou nadále vedl lidi v uctívání.
Když pastor Jobst Bittner požádal Daniela, aby přišel na pódium,
Daniel poprosil Jamese, aby se vrátil a shromáždění pokračovalo
v intenzivním uctívání Ježíše. Daniel promlouval slova poznání
ohledně uzdravení a na shromáždění byla cítit zjevná přítomnost
Ducha Svatého. Žena, která na shromáždění přijela až z daleké Sibiře,
svědčila o uzdravení z bolesti kolene a zad, kterou trpěla po nehodě
na kole. Jiná starší žena popisovala, že po celé roky cítila, jako by
žila pod těžkou dekou. Ta na shromáždění úplně zmizela. Další mladá
žena vydávala svědectví o tom, že jí Ježíš zázračně upravil kyčel a sňal
z ní dlouhodobou bolest zad, kterou jí nemocný kyčel působil.
Po tomto působivém úvodu Daniel kázal na základě příběhu z Lukáše
9:57-62 o třech potenciálních Ježíšových učednících. Každý z nich měl
svůj důvod, proč nenásledovat Ježíše ve chvíli, kdy je povolával do
služby. Proto zůstali bezejmenými neznámými lidmi, ačkoliv dostali
příležitost stát se důležitými apoštoly. Když nás dnes Ježíš povolává,
musíme se chopit příležitosti – okamžitě. Po kázání mnozí reagovali
na výzvu ke spasení a opětovnému vydání se Ježíši.

“fire tunnel”

ně nesestoupí Duch Svatý. Tehdy
měli přijmout jeho moc. Někteří
křesťané očekávají, že přijmou
jen dar jazyků. Ježíš ale mluvil
o něčem mnohem mocnějším.

Worship band from “King of Kings” congregation
in Jerusalem
O letniční neděli kázal Daniel
o Letnicích a o vylití Ducha
Svatého – nejvybranějšího daru
našeho nebeského Otce. Ježíš
svým učedníkům přikázal, aby
čekali v Jeruzalémě, dokud na

Dnešní svět nehledá
krásnou hudbu ani
ohromující církevní
budovy. Lidé hledají
moc, která dokáže
změnit jejich život.

Večer kázal Todd White, který
se právě vrátil z Lüdenscheidu.
Po jeho poselství uspořádali
Daniel s Toddem „ohnivý tunel“
a modlili se za všechny přítomné. Dlouho do noci kladli ruce
na lidi, kteří přijímali mocný
Boží dotek.

Todd White

Daniel přítomné vyzval k tomu,
aby se vírou hladově vztáhli po
novém dotyku od Ducha Svatého.

Bůh Afriky

Daniel Kolenda

je i Bohem Bulharska!

S organizací akce pomáhal jeden z bývalých stážistů Daniela Kolendy,
evangelista Paul Maurer, který před velkou kampaní kázal v sedmnácti
církvích v Plovdivu a okolí, v nichž pořádal probuzenecká a evangelizační shromáždění. Mnozí na nich byli spaseni, uzdraveni a občerstveni. Žena, která byla na jedno ucho zcela hluchá a na druhé hluchá
ze 60%, byla zcela uzdravena. Bůh jí obnovil dokonalý sluch! Lidé se
radovali z Boží dobroty. Dr. Tony Stone, dlouhodobý člen výboru CfaN,
představil systém následné péče CfaN na třech večerních seminářích,
které navštívilo přes 400 lidí.
Samotný průběh akce už byl naprosto pokojný a pod Boží ochranou.
S udržováním pořádku v okolí haly, ve které konference probíhala,
pomáhala řada policistů a příslušníků ochranky.
Na pěti shromážděních Konference ohně kázali Peter Vandenberg,
Todd White a Daniel Kolenda, kteří budovali víru přítomných a probouzeli v lidech nadšení a zápal k akci. Peter kázal ve svém velkolepém
vypravěčském stylu. Rozhodně nepatří ke klidným kazatelům. Bylo ho
plné pódium, když demonstroval Jonatána šplhajícího do kopce nebo

„

Věřím, že Konference

Ohně a evangelizace
‚Od mínusu k plusu‘

v Plovdivu byla jednou
z nejvýznamnějších –
ne-li nejvýznamnější –
křesťanských událostí
národa v Bulharsku za

“

posledních dvacet let.

Tony Elenkov, superintendent církve
United Churches of God v Bulharsku

Plovdiv, Bulgaria

Od 15. do 16. dubna se v bulharském Plovdivu konala Konference
ohně CfaN a evangelizační kampaň „Od mínusu k plusu“. Církve
držely za celou akci modlitebně-postní řetězec, všichni křesťané na
evangelizace zvali své příbuzné a známé, rozdalo se více než 60 000
evangelizačních DVD. Širokou veřejnost zvalo na evangelizační večery přes 45 billboardů. Místní tisk nás obvinil z toho, že chystanou
akcí „terorizujeme“ město. Kolovaly zvěsti o chystaných nepokojích
namířených proti nám. My však doslova milujeme být na špici evangelizace, kdy je provokováno peklo a Boží království povstává v moci.

Peter Vandenberg
bojechtivé Pelištejce a vypichoval praktické kroky víry v akci. Todd
začal jedno ze svých shromáždění „beatboxem“ – nutno dodat, že
vydařeným. Barvitě vyprávěl o tom, jak se modlí za uzdravení lidí
na veřejných místech. „Manželka mě nenáviděla. Říkala mi: ‚Ty nejsi
pastor, neměl by ses modlit za lidi‘. Během prvních třech a půl měsíců
mých modliteb za lidi se nic nestalo. Potom se stal první zázrak.
Teprve po dalších pěti měsících manželka mou veřejnou službu přijala
a ztotožnila se s ní.“ Konference ohně vychrcholila ohnivým modlitebním tunelem, kterým postupně procházelo všech 5 935 účastníků Konference ohně a kde se za ně v pěti řadách modlili Daniel, Todd a Peter
spolu s bulharskými pastory.
Během dvou evangelizačních večerů navštívilo shromáždění více než
13 000 lidí. Todd sdílel své srdcervoucí svědectví o 22 letech života
strávených na drogách. Evangelista Daniel Kolenda kázal křišťálově
jasné poselství a vyzval posluchače, aby nedělali kompromisy, neotáleli
a neodevzdávali Ježíši jen část svého srdce. Vyzval přítomné k tomu,
aby se plně vydali Bohu a přijali Ježíše Krista za svého osobního Spasitele a Pána. Po modlitbě spasení se Todd spolu s Danielem modlili za
uzdravení a na pódium potom přicházeli lidé a svědčili o uzdraveních,
která zažili. Muž, který po mozkové příhodě ochrnul na polovinu těla,
se znovu začal dokonale hýbat. Žena s obdobnou diagnózou odložila
berle a normálně chodila. Zcela slepý chlapec začal částečně vidět. Zástupy se radovaly a chválily Pána. Peter Vandenberg zakončil shromáždění modlitbou za požehnání pro město Plovdiv a pro celé Bulharsko.
Cítili jsme, že Bulharsko je připraveno na vlnu Ducha Svatého. Nad
balkánským národem byla vyhlášená nova éra a my se radujeme ze
zpráv o mladých lidech plných Božího ohně z různých bulharských
měst, kteří získali odvahu jít a sdílet svou víru.
Břetislav Šípek

Pomozte nám, prosím,
prostřednictvím vašich
finančních darů
přinášet tísícům lidí
evangelium,
aby poznali Ježíše Krista
jako svého osobního
Pána a Spasitele!
Evropa bude spasena !

www.cfan.eu/donation

Děkujeme vám
za vaši podporu!
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Banská Bystrica, Slovensko | 30. červenec

Oklahoma City, USA | 20. – 21. srpen

Konference s Danielem Kolendou
Více informací: www.milost.sk

Reinhard Bonnke Gospel Campaign
Více informací: gospelcrusade.org

Športová hala ŠTIAVNIČKY
974 04 Banská Bystrica, Slovensko

Mbeya, Tanzánie | 4. – 7. srpen
Velká evangelizační kampaň a Konference ohně

Swansea, Velká Británie | 14. – 17. srpen
Shine Conference s Danielem Kolendou
Více informací: www.cfan.org.uk/events
St. Helens Rugby & Cricket Ground, Brynmill, Swansea,
SA2 0AR, UK

Raiffaisen Banka Praha,
Česká republika
č.ú. 106 101 47 50 / 5500

Neapol, Itálie | 1 - 2 Oct
“Napoli Sarà Salvata” (Neapol bude spasena)
s Danielem Kolendou
Vstup zdar ma,
www.events.ssmediausa.com registrace předem
Palapartenope, Fuorigrotta, Neapol,
Via Corrado Barbagallo, 115, 80125 Neapol, Itálie

Misijní účty

nutná

Paříž, Francie | 9. říjen
Daniel Kolenda v Charisma Eglise Chretienne
Více informací: www.charisma.fr
7 Rue Issac Newton, Le Blanc-Mesnil 93150 (Paříž), Francie

Informace o dalších událostech najdete na: www.cfan.eu

Tatra Banka, Slovensko
č.ú. 262 417 9845 / 1100
(prostřednictvím účtu F-nadace)
Postsparkasse Wien, Austria
Account No: 7.400.641
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT776000000007400641
Kreissparkasse Boeblingen, Germany
IBAN: DE46 6035 0130 0001 0379 0
BIC: BBKRDE6B
Darujte online: www.cfan.eu/dary

