Próféciaiskola és gyógyító
szolgálat
Időpont:
2021 április 16.
20:00 magyar idő szerint
SEGÍTSÉG A REGISZTRÁCIÓHOZ:
LÁSD ALÁBB

A Próféciaiskola folyamán elméleti tanításokat és gyakorlati
tudnivalókat hallhatsz a prófécia adományáról és az
ismeretszaváról. Továbbá részt vehetsz gyakorlati műhelyeken is.

Regisztráció ezen a linken: EVENTBRITE

A konferencia magában foglalja az alábbiakat (azonos a
2019-es budapesti Próféciaiskola tematikájával):
• Mi a prófécia? Mire való?
• Jézus a próféta
• Prófétálás az újszövetségi Egyházban
• Prófétálás a különböző korokban
• Ismeret szava fogadása
• Szolgálni a próféciával
• Prófécia értelmezése
• A prófétai szó teremtő ereje
• Prófécia gyakorlati műhelyek
• Prófécia a mindennapokban
Program:
Péntek 20:00 - 23:00
Szombat: 10:00 - 22:30
Az esemény önkéntes adománygyűjtésen alapul, az 5£
regisztrációs díj megfizetése után

A program a szombat este 20:00-kor kezdődő Tűz és
Fény + gyógyító alkalommal zárul, amely nyitott mindenki
számára, és amelyet élőben közvetítünk YouTube
csatornánkon (angolul). Minden időpont magyar idő szerint
értendő.
Hívd el barátaidat, ismerőseidet! Megosztani ér! :D
FONTOS TUDNIVALÓK:
• A konferencia angol nyelven lesz, szinkron (nem
professzionális) magyar fordítással. A műhelymunkán
magyar nyelvű résztvevők kerülnek egy csoportba.
• A műhelymunkákon való részvételhez minden
résztvevőnek saját telefonja/számítógépe legyen
(akkor is, ha egy háztartásból többen jelentkeznek)
• A konferencia Zoom-on tartjuk. Kérjük, hogy
telefonodra, vagy számítógépedre töltsd le az ingyenes
Zoom alkalmazást. A csatlakozáshoz szükséges linket
az esemény előtt kiküldjük.
• A szombat esti Tűz és Fény + gyógyító alkalom
mindenki számára nyitott.
• A hétvége tanításai egymásra épülnek, így kérjük, csak
akkor jelentkezz, ha elejétől végéig részt tudsz venni.
• Olyanok jelentkezését várjuk, akik a Szentlélek
adományaival már valamilyen "alapozó" kurzuson (pl.
Szentlélek szeminárium, Alfa kurzus, Karizmaiskola...)

már találkoztak, és olyan közösségbe járnak, ahol a
karizmákat használják.
• Nem ajánljuk ezt a kurzust azoknak akik pszichiátriai
gondozás illetve gyógyszerelés alatt állnak.
Krisztus szeretetében
a Cor et Lumen Christi Közösség

Regisztráció ezen a linken: EVENTBRITE

Regisztrációhoz kattints ide

Válaszd ki, hogy hány jegyet
szeretnél
(a magyar nyelvűt válaszd)

Tovább a fizetéshez

Vezetékneved

Keresztneved
E-mail címed
E-mail címed újra

Kártyás fizetés

PayPal-lal fizetés

Kártyás fizetés esetén

Kártyaszám

Lejárati dátum

CVC kód

Irányítószám

PayPal-os fizetés esetén

Jelentkezz be a PayPal
felhasználódba, és
kövesd az utasításokat

Résztvevő keresztneve
Résztvevő vezetékneve

Résztvevő email címe

Résztvevő telefonszáma
Férfi
Nő

Ezt kipipálva értesítéseket fogsz kapni
a jövőben szervezett eseményeinkről

A regisztráció befejezéséhez kattints ide

