AWAKENING EUROPE PRAHA
29. 6. - 2. 7. 2017, Tipsport Aréna

Festival oslavující Boha, jehož cílem je být pro každý národ v Evropě jiskrou
v podobě živého setkání a prohloubení vztahu s Ježíšem Kristem.
Cílem festivalu je:







vyvýšit společně Ježíše Krista jako svrchovaného Pána a Spasitele nad Prahou, Českou republikou a
českým národem, žehnat české zemi a srdci Evropy, podpořit duchovní proměnu české společnosti,
založenou na osobním následování Krista, vzájemné úctě, lásce, úsilí o svatost a spravedlnost ve světle
svědectví živého evangelia.
povzbuzení křesťanů všech denominací k praktickému následování Ježíše a činění učedníků
společná aktivní evangelizace v centru Prahy; chvály, svědectví, vyučování
spojení Boží církve na jejím základu – Ježíši Kristu
mezinárodní, mezidenominační a mezigenerační setkání a propojení křesťanů

Awakening Europe Praha chce být současně povzbuzením pro věřící a svědectvím pro nevěřící o pravdě
Písma a díle našeho vzkříšeného Spasitele, vedoucím k pokání, obrácení a proměněnému životu.
Srdečně zveme všechny zájemce rovněž k zapojení do předcházejících evangelizačních aktivit v pražských
ulicích v rámci „Flood Prague“ 26.-28.6.2017.
Více informací (program, možnost zapojení dobrovolníků, registrace) na stránkách akce
http://www.awakeningeurope.com/event-cz a FB https://www.facebook.com/awakeningeurope/?fref=ts
Akci pořádá mezidenominační tým GODfest Ministries ve spolupráci s českými církvemi,
pod záštitou Křesťanské misijní společnosti.

AWAKENING EUROPE PRAHA
29. 6. - 2. 7. 2017, Tipsport Aréna
Motto: „Probuď se kdo spíš a zazáří ti KRISTUS.“ Efezským 5,14

Čtyřdenní svolání křesťanů z celé Evropy a České republiky Awakening Europe Praha, plné
svědectví, chval, praktického vyučování a společné aktivní evangelizace v ulicích Prahy, má za cíl vyvýšit
Ježíše Krista jako svrchovaného Pána a Spasitele nad Prahou, českým národem a v srdci Evropy; žehnat
společně české zemi i sobě navzájem a podpořit tak duchovní proměnu české i evropské společnosti,
založenou na osobním následování Krista – vztahu s živým Bohem, který je i dnes ve své milosti mocný
měnit lidské životy.
Vizí Awakening Europe Praha je být současně povzbuzením pro věřící a svědectvím pro nevěřící o
pravdě Písma, Ježíši Kristu a Božím díle v současném světě, vedoucím k pokání, obrácení a novému životu
v poslušnosti Bohu, vzájemné úctě, lásce, úsilí o svatost a spravedlnost.
Akci pořádá mezidenominační tým GODfest Ministries v čele s ředitelem Benem Fitzgeraldem,
sdružující řadu známých světově působících evangelistů, ve spolupráci s českými křesťany a církvemi, jejichž
aktivní účast a zapojení jsou klíčové pro uskutečnění naší společné vize Awakening (probuzení, povzbuzení a
aktivování církve jako celku a proměny duchovní atmosféry v našem národě).
Přípravný tým, i stovky křesťanů v ČR a ve světě, se v současnosti intenzivně modlí za český národ,
touží po spáse hledajících a obrácení celé naší země ke Kristu. Spojme se v tomto modlitebním úsilí a
prožijme společně Boží dotek.
Awakening Europe přináší nadšení a zapálení mladé generace pro Ježíše Krista do národů Evropy;
touží po mezidenominačním, mezigeneračním propojení, požehnání a společném uskutečnění vize proměny
našich měst, země i srdcí.
Věříme, že dlouhodobým ovocem Awakening Europe Praha bude růst, povzbuzení a rozvoj všech
jednotlivých křesťanských církví a sborů, milujících a toužících následovat Ježíše Krista; větší hlad a touha po
Bohu v našem národě.
Program
Řečníci: Reinhard Bonnke; Todd White; Daniel Kolenda; bratr Yun; Ben Fitzgerald; Paul Manwaring;
Mattie Montgomery; Jean-Luc Trachsel, ad.
Kapely: Jake Hamilton; Lindy Conant & The Circuit Riders; Jeremy Riddle & Amanda Cook s Bethel Music;
Daniel Hagen and Resound Band; Espé, a další.
Během dopoledních a odpoledních bloků zazní hudební chvály a vyučování předních světových evangelistů,
které je určeno především věřícím. Odpolední bloky budou věnované rovněž praktické službě - evangelizaci
v ulicích Prahy a zvaní nevěřících na večerní program. Večerní bloky (v pátek a v sobotu) jsou koncipovány
jako koncert a evangelizační shromáždění, kam můžete zdarma zvát i své nevěřící či hledající hosty (volné
vstupenky budou k dispozici). Nedělní program je věnován společným modlitbám, pokání, smíření, žehnání.
Vyslání učedníků do měst a národů.
Vstupenky v ceně 300 Kč na celý čtyřdenní program lze zakoupit online zde
http://www.awakeningeurope.com/vstupenky, či osobně v síti Ticketportal.
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