konference o vnitřním uzdravení

3. – 4. 10. 2015
Most
Konference se koná
v Komunitním centru
Liščí vrch,
Jana Kříže 3127

Hlavním hostem bude Lin Buttonová
vyučující na Healing Prayer School v Anglii.
Během akce bude čas i pro osobní modlitby
s pastoračními poradci.
Konferenci pořádá Immanuel, z. s. ve spolupráci se Sborem Církve bratrské
v Mostě. Bližší informace na druhé straně letáku a na www.immanuel-zs.cz

Lin Buttonová se ve své praxi
snaží lidem pomoci, aby rozpoznali a naplnili Boží záměr.
Vyučuje o tom, jak se modlit
za vnitřní uzdravení a očekávat
Boží jednání skrze dary Ducha
svatého. Biblické vyučování
považuje za základ pro duchovní
proměnu v Kristu. Ukazuje, že
zranění z minulosti, hříchy
spáchané na nás i naše hříšné
reakce nám brání duchovně růst.
Při modlitbách za vnitřní uzdravení Ježíš přichází, osvobozuje
nás, uzdravuje a vede ke skutečné
ryzosti a dospělosti.

Přihlašujte se do
29. 9. 2015

na adresu: Karel Taschner,
Winterova 1913/13,
430 03 Chomutov,
nebo na e-mail:
karel.taschner@gmail.com
Konferenční poplatek:
činí 150 Kč, bude se platit
v hotovosti na místě konání.

sobota 3. října
8:15 – 9:00 Čas pro registraci
9:00 – 11:00 Lin Buttonová: Oči a uši srdce
(svoboda vidět a slyšet)
11:20 – 11:40 Přestávka
11:40 – 13:10 Lin Buttonová: Vědomí bytí (svoboda být)
13:10 – 14:30 Přestávka
14:30 – 16:00 Lin Buttonová: Naděje
(svoboda od vnitřního útlaku a šedi života)
16:00 – 16:30 Přestávka
16:30 – 18:00 Lin Buttonová: Sebepřijetí
(svoboda stát se tím, kým nás Bůh chce mít)

neděle 4. října
9:30 – 11:45 Lin Buttonová: Odpuštění
(svoboda od zášti a zatrpklosti)
11:45 – 13:00 Přestávka
13:00 – 14:30 Lin Buttonová: Nové jméno
(svoboda od zotročení k adopci do Boží rodiny)

Konferenci pořádá Immanuel, z. s. ve spolupráci se
Sborem Církve bratrské v Mostě.
Další konference o vnitřním uzdravení, které pořádá
Immanuel, z. s. se konají 16. – 17. 11. 2015 v Praze (hlavní
řečník Randall Staley) a 21. 11. 2015 v Ostravě (hlavními
řečníky Eddy de Pender a Janna Beeková).
Bližší informace na www.immanuel-zs.cz

www.immanuel-zs.cz

Prosíme, zveřejněte tyto informace ve svých sborech a společenstvích (např. umístěním letáku na nástěnku). Děkujeme!

Program konference:

