
      Immanuel,n.o.               
www.immanuel.sk          Kurzy duchovného poradenstva 

!!! Kurz č.14, 2.ročník  – 9. až 10.júna 2017  v Novom meste nad Váhom !!! 

Prvý ročník kurzov bol zameraný na budovanie základov pre službu duchovného poradenstva. Na efektívnu 
službu poradcu v rámci sebareflexie a následne na službu ľuďom, ktorí potrebujú uzdravenie a vyslobodenie zo 

psychosomatických problémov, ktoré môžu byť dôsledkom démonického vplyvu, je potrebné osvojiť si 
a praktizovať dary Ducha Svätého. Keďže duchovné poradenstvo je závislé na vedení, zmocnení a zjavení Ducha 

Svätého, chceme v ďalšom pásme 9- tich kurzov vytvoriť možnosť a priestor rastu duchovný poradcov. 

(Modlitebňa Apoštolskej cirkvi, ACS Nové Mesto nad Váhom, Tehelná 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom) 

KURZ   č.14 : ROBENIE DIVOV – PôSOBENIE MOCI 

- Energémata dynameón – pôsobenie moci (dunamis , exousia) 

- Zach 4,6 „Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin Zástupov“ 

- Moc Ducha Svätého proti moci diabla 

 

PROGRAM KURZU – VÍKENDOVÉHO  STRETNUTIA 

Piatok :  

17:15 – 18:00   registrácia                
18:00 - 18:30   chvály             
18:30 – 19:30     seminár              
19:30 – 19:45   prestávka           
19:45 – 21:30   individuálna meditácia podľa inštrukcií, poradenské stretnutia 
                    

Sobota : 

8:00 – 9:00   registrácia              
9:00 – 9:30   chvály                                                                                 
9:30 – 10:30    seminár             
10:30 – 10:45   prestávka           
10:45 – 12:00   seminár, diskusia              
12:00 – 13.30   obedňajšia prestávka          
13:30 – 14:30   seminár              
14:30 – 14:45   prestávka            
14:45 – 17:15   chvály, meditácia, služba prostredníctvom duchovných darov       
17:15 – 18.30   večera             
18:30 – 21:30                                   poradenské stretnutia 
  

- Príspevok na stretnutie kurzu ...5,- eur na piatok a 10,- eur na sobotu je potrebné uhradiť vopred na č.účtu  2 9 

2 9 8 8 5 4 1 7/ 1 1 0 0 s popisom „Kurz č. ... meno a priezvisko ( IBAN SK21 1100 0000 0029 2988 5417 ) ; BIC 

(SWIFT)    TATRSKBX  alebo priamo pri registrácii na mieste konania kurzu. 

- Prihlásenie a informácie:   e-mailom na adrese  immanuelneziskovka@gmail.com    alebo na adrese   

mikularado@gmail.com  telefonicky na čísle  0915 229 376     ;     0910 902 763     

Tešíme sa na Vás.                        v.r.    Radovan   Mikula     
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