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Na konferenci budou přednášet členové holandského pastoračního týmu Janna
Beeková, Tony Kalmová a Eddy de Pender a Petra Poláchová z českého týmu.
Během akce bude prostor pro osobní modlitby s pastoračními pracovníky z holandsko-českého modlitebního týmu. V pátek 10.11. lze využít možnost osobního modlitebního
poradenství s poradci z Holandska.
Konferenci pořádá Immanuel, z. s. ve spolupráci se Sborem Církve bratrské
v Ostravě – Porubě.

Bližší informace na druhé straně letáku.

Služebníci z pastoračního
týmu se ve své praxi snaží
lidem pomoci, aby rozpoznali
a naplnili Boží záměr.
Vyučují o tom, jak se modlit
za vnitřní uzdravení a očekávat Boží jednání skrze
dary Ducha svatého. Biblické
vyučování považují za základ
pro duchovní proměnu
v Kristu. Ukazují, 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.

Pátek 10. listopadu
Osobní modlitební poradenství pro jednotlivce a páry
■ slouží zkušení poradci z Holandska
■ počet míst je omezen, nutné předem domluvit
■ zájemci pište od 2. 10. na: ppolachova@gmail.com

Program konference:
Sobota 11. listopadu
8.00–8.55
9.00–9.20
9.20–10.50
10.50–11.15
11.15–12.45
12.45–14.15
14.15–14.30
14.30–15.15
15.15–15.30
15.30–17.00
17.05–17.30

Registrace a setkání modlitebního týmu
Přivítání a chvály
Janna Beeková: Jak Boží plnost a milost
naplňují naše nejhlubší potřeby
Přestávka
Eddy de Pender: Milost zahání obavy a napětí
Oběd
Chvály
Petra Poláchová: Vysvobození z hanby
Přestávka
Tony Kalma: Stvořeni pro radost
Svědectví a požehnání, závěr konference

Více informací o konferenci a jednotlivých přednášejících
naleznete na: cbporuba.cz/konference
Nezajišťujeme hlídání dětí, do sálu je povolen vstup pouze
dospělým osobám.

Doprovodné akce na témže místě:
V pátek 10. 11. v 17.30–19.30 Seminář Eddy and Ineke de Pender: Láska a úcta mezi mužem a ženou v manželství a v církvi
V neděli 12. 11. ve 13.30–15.00 Seminář Jana Beeková:
Učíme se přijímat Boží přítomnost v každodenním životě
a ve shromáždění od 16 hodin kázání Tony Kalmové: Boží
přítomnost v těžkostech a Jeho vysvobození
Další konferenci o vnitřním uzdravení, kterou pořádá
Immanuel, z. s. se koná 17.–18. 11. 2017 v CB Praze 13
(hlavní řečník Lisa Guinnessová).
Bližší informace na www.immanuel-zs.cz

Přihlašujte se do 5. 11. 2017
na: cbporuba.cz/konference
Konferenční poplatek:
do 5. 11. činí 200 Kč, poté na místě konání 250 Kč

w.w.w. immanuel-zs.cz

