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Vzpružit
Desetiletí dvojnásobné sklizně je naší 
vizí a současně strategií. Ačkoliv jako 
CfaN pokračujeme v kázání evangelia 
ztraceným lidem v Africe i na dalších 
místech, na která nás Pán vede, 
zároveň věříme, že nás Bůh povolal 
pozvedat celou armádu mnoha 
dalších evangelistů, kteří pozvednou 
plášť stejného pomazání a vyhlásí 
poselství spasení po celém světě. 
Jedním způsobem, jak do těchto 
lidí a jejich služeb investujeme, 
jsou Školy evangelizace CfaN – 
pětidenní intenzivní vyučování a 
mentorink zaměřený na vzpružení, 
vystrojení a vyslání evangelistů.

ORLANDO, FLORIDA
28. leden – 1. únor 2019



Škola evangelizace CfaN pravidelně přitahuje lidi z celého 
světa. Ta poslední nebyla výjimkou. Od chvíle, kdy jsem první 
den prošla dveřmi, jsem zaregistrovala zvláštní atmosféru. 
Obklopil mě zvuk různých přízvuků a jazyků a přihlížela jsem 
tomu, jak se lidé vzájemně objímají a představují. Vzduch byl 
plný nadšeného očekávání. 

Přijeli lidé z blízka i z daleka, mladí i starší. Bylo zjevné, že 
se shromáždila skupina lidí, kteří cítili puzení Ducha svatého 
shromáždit se na místě, kde přijmou povzbuzení a vystrojení 
k jejich povolání evangelistů. Lidí, kteří zasvětili svůj život 
tomu „Jít do celého světa a kázat evangelium!“ Evangelizace 
bývá bohužel příliš často považována za volitelnou nadstavbu 
církevního života. Proto je nesmírně povzbudivé a inspirativní 
sejít se společně s lidmi, kteří jsou vyladěni na stejnou vlnu.

Výkonný víceprezident CfaN, Peter Vandenberg, vysvětlil, 
proč vlastně CfaN pořádá Školy evangelizace:

„Ve skutečnosti Škola evangelizace existuje již velice dlouhou 
dobu – okolo 35 let – jen dnes probíhá ve formátu, který je 
nejefektivnější, jaký kdy byl. Pořádáme je, protože věříme, 
že naše služba se pohybuje dopředu na dvou nohách: jednou 
je kázání evangelia Ježíše Krista nespaseným, druhou 
zmocňování, vystrojování a vyučování lidí k tomu, aby činil 
totéž, co my. Právě o tom je Škola evangelizace – o násobení 
evangelizační služby.“

Škola evangelizace
HODNOCENÍ EVANGELINE VANDENBERGOVÉ

Vystrojit 
ZDE JE NĚKOLIK REAKCÍ 
OD ÚČASTNÍKŮ POSLEDNÍ 
ŠKOLY EVANGELIZACE...

Angelin a Rachelle
QUEBEC
Od první chvíle, kdy jsme se o Škole 
evangelizace dozvěděli, jsme cítili, 
že nás do ní Bůh vede. Jednou 
z nejzásadnějších lekcí, které si odsud 
odvážíme, je důležitost pozvedání 
jména Ježíš v centru našich kázání 
a zaměření na něj, spíše než na názory 
lidí. Zároveň odcházíme s poznatkem, 
že chceme-li učit druhé, musíme 
nejprve sami BÝT vyučeni.

Benjamin
SANTA BARBARA  
S manželkou vedeme službu s názvem 
Jesus Burgers, jejíž prostřednictvím 
denně krmíme potřebné. Přišel jsem 
díky pozvání od přítele. Škola pro mě 
byla novým impulzem. Hlouběji jsem 
se během ní zamiloval do Ježíše a do 
toho, kým je. Více než kdy dříve jsem 
pochopil, že právě On je HLAVNÍM 
evangelistou!
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KANSAS
Přišel jsem na Školu evangelizace 
kvůli třem věcem – přijmout vklady 
k zasažení národů, setkat se s Božím 
srdcem, aby se s ním to moje sjed-
notilo, a vrátit se nazpět s láskou ke 
každému, koho kde potkám. S tím 
vším skutečně odjíždím domů.

Helena a Bran 
INDIE  
Do Školy ohně jsme přijeli proto, že 
cítíme, že se od Krista pro všechny 
národy máme co učit. Zároveň jsme 
věřili, že přijmeme vklady, které rozšíří 
naše schopnosti efektivně kázat evan-
gelium na místě, kam nás Bůh postavil. 
Bůh se s námi zde skutečně setkal.

Doreen 
VELKÁ BRITÁNIE  
Přijela jsem do Školy evangelizaci s 
jedním konkrétním cílem – poděkovat 
za vklad do mého života, který jsem 
před mnoha lety přijala v Mombase. 
Úžasným způsobem mě tehdy odpálil 
do služby. Jsem svědkem toho, že Bůh 
dokáže činit nemožné.

Měli jsme výsadu čerpat od mnoha skvělých, dynamických 
řečníků. Sestava byla vskutku impozantní: Daniel Kolenda, 
hlavní evangelista CfaN, který na Velkých evangelizačních 
kampaních vedl milióny lidí k patě kříže; Peter Vandenberg, 
který svými letitými zkušenostmi studenty školy motivuje 
a burcuje k akci; Dr. Chauncey Crandall, uznávaný kardiochi-
rurg s vášní modlit se za nemocné – dokonce i na operačním 
sále; Paula Whitová, známá pro svou pomazanou pastorskou 
službu i společenskou a humanitární angažovanost; Todd 
White, který žije a dýchá pro „evangelizaci jako životní styl“; 
Eric Gilmour a Michael Koulianos s jejich důrazem na potře-
bu osobního uctívání; Brian Guerin s jeho hlubokým porozu-
měním prorocké oblasti; a Harvey Katz, úspěšný podnikatel 
s živým, pulzujícím přístupem k osobní evangelizaci.

Jedním ze záračných působení Ducha svatého je jeho 
schopnost jedinečným způsobem jednat v jednu chvíli 
s mnoha lidmi současně a každému doručit, co potřebuje. 
Bylo to zjevné z obohacujícího času svědectví 
v závěru školy. Hluboce se nás dotýkalo slyšet, 
jak konkrétním způsobem zde Bůh pracoval 
a jak pozvedl zacílení a vášeň pro ztracené 
v každém z účastníků.

Všichni jsme odjížděli s vědomím, 
že se stalo něco podivuhodného. 
S pevnou důvěrou očekáváme, že 
se to bude dál šířit jako lavina a že 
absolventi budou zasahovat své 
okolí dobrou zprávou a přinášet ji 
těm, kdo tak zoufale potřebují slyšet 
onu starou, avšak vždy čerstvou, 
zvěst o Boží lásce k člověku: „Ježíš 
zachraňuje, Ježíš uzdravuje, Ježíš 
osvobozuje!“
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SPORTHALLE HAMBURG

NENECHTE SI UJÍT JEDINEČNOU 
PŘÍLEŽITOST  
vidět a slyšet skvělé řečníky na konferenci fire19 
v Hamburku ve dnech 17. a 18. května 2019! 

Tato speciální událost bude rozloučením Reinharda 
Bonnkeho s Německem po desítkách let, během nichž naši 
něměčtí misijní partneři věrně podporovali naši službu. 
Doufáme, že se s vámi na této historické akci uvidíme.

Registration and more information: 
www.cfan.eu/fire19

17 – 18 May 2019



Jen díky našim 
misijním partnerům 
můžeme trénovat evangelisty, kteří budou po celém 
světě šířit dobrou zprávu. Pomůžete nám vyškolit 
tuto generaci, aby zasahovala ztracené lidi žijící ve 
zlomeném světě?

JSME VELICE NADŠENÍ Z TOHO, 
ŽE NA FIRE19. PŘIVEZEME 
JEDEN Z NAŠICH NOVÝCH 
EVANGELIZAČNÍCH KAMIONŮ.

Určitě přijeďte 
a přesvědčte se  
– MOŽNÁ HO UVIDÍTE I 
V AKCI. VÍCE SE O TOM 
DOZVÍTE NA FIRE19!

HAMBURK, NĚMECKO  
17. - 18. květen 2019

Dekujeme vam za vasi podporu teto sluzbe 
       prostrednictvim vasich modliteb a daru.

”
Jdete ke vsem narodum a ziskavejte mi ucedniky...” 

Matthew 28:19

MISIJNÍ ÚČTY

Nĕmecko
Kreissparkasse Boeblingen
IBAN: DE46 6035 0130 0001 0379 00
BIC: BBKRDE6B

ČR
106 101 47 50 / 5500

SR
262 417 98 45 / 1100

www.cfan.eu/donate

U
silujeme o 150 miliónů duší

 p
ro

 K
ri

st
a

K
R

ISTUS PRO VŠECHNY N
Á

R
O

D
Y

D
ES

ET
IL

ET
Í D

VOJNÁSOBNÉ SKLIZN
Ě15

0m
il l ion.org


