Cesta

ke svobodě
seminář o vnitřním uzdravení

17.–19. 11.

Konferenční sál hotelu

Olympik Tristar,
U Sluncové 14, Praha 8
(metro B „Invalidovna“)

Hlavními hosty budou Lin Buttonová
a Randall Staley, vyučující na Healing
Prayer School v Anglii.
Během akce bude čas i pro osobní modlitby s poradci z holandsko-českého
modlitebního týmu.
Pořádá Křesťanská misijní společnost ve spolupráci s Immanuel, z. s.
Bližší informace na druhé straně letáku a na http://cesta.kmspraha.cz.

Lin Buttonová i Randall Staley 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.

Program konference
čtvrtek 17. listopadu
9:30–10:30 registrace
10:30–12:30 Lin Buttonová: Boží adopce – z otroků
synové a dcery
14:00–15.30 Lin Buttonová: Naučit se vidět
a naslouchat srdcem
16:00–17:30 Randall Staley: Jediný pravý Bůh
19:00–20:45 Lin Buttonová a Randall Staley:
Co nám brání slyšet Boží hlas
pátek 18. listopadu
9:00–10:45 Lin Buttonová a Randall Staley:
Boží otcovské srdce
11:15–12:30 Lin Buttonová: Uzdravení vůle –
lenost a vytrvalost
14:00–15:30 volitelné semináře
	Tony Kalmová: Uzdravující moc sebepřijetí
Randall Staley: Ze závislosti do svobody
Miloslava Jochmanová: Identita v Kristu
16:00–17:30 volitelné semináře
Lin Buttonová: Nastavení hranic
	Eddy a Ineke de Pender: Muži a ženy –
láska a úcta v manželství a v církvi
Petra Poláchová: Život v Boží přítomnosti
19:00–20:45 Lin Buttonová: Vyznání hříchů a odpuštění
sobota 19. listopadu
9:00–10:45 Lin Buttonová: Pečující Bůh
11:15–12:45 Randall Staley: Misogynie
(mužský postoj nadřazenosti)
14:00–16:00 Lin Buttonová: Pohled do vlastního nitra
a život v přítomnosti

Přihlašujte se do 31. října 2016

na http://cesta.kmspraha.cz.
Konferenční poplatek při přihlášení se a zaplacení:
do 31. srpna 430 Kč, do 31. října 540 Kč,
poté na místě konání 650 Kč.
Kontakt: pospisilova@kmspraha.cz

www.kmspraha.cz

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

„Poslal své slovo a uzdravil je.“ (Ž 107,20)

