Kedves pásztorok, testvérek!
Köszöntünk Titeket Jézus csodálatos nevében!
Ezúton szeretnénk meghívni Titeket a Hit Konferencia 2015 című rendezvényre Pozsonyba, Szlovákiába.
Ebben az évben az a megtiszteltetés ért minket, hogy John Bevere-t fogadhatjuk vendégül az USA-ból,
akinek tanításai, könyvei sok tízezer ember szívét érintették már meg szerte a világon. A konferencián más
ismert prédikátorok és zenészek is fellépnek majd. Hisszük, hogy ez a május 2-3-án sorra kerülő rendezvény
egy fontos szellemi mérföldkő lehet az életed és szolgálatod számára. A konferencia több pozsonyi
gyülekezet közös rendezésében jön létre, és több ezer résztvevővel számolunk. Nagy örömünkre szolgálna,
ha Téged is üdvözölhetnénk körünkben.
Amennyiben szándékodban áll ezen a rangos eseményen részt venni, és szeretnél több információt kapni a
konferenciáról, kérünk, ne habozz, és lépj kapcsolatba velünk.
A konferencia időpontja és helyszíne: 2015. május 2-3., Pozsony, Szlovákia, NTC/Aegon aréna, Príkopova 6.

Előzetes program:
2015 május 2., szombat
- 14:30
John Bevere (US)
- 17:00
Peter Čuřík (SK), Christian Åkerhielm (SE)
- 19:30
John Bevere (US)
2015 május 3., vasárnap
- 10:00
John Bevere (US)
- 17:00
dicséretek / koncert, Joakim Lundqvist (SE)

John Bevere és felesége a Messenger International alapítói. John, a világszerte
ismert szolgáló és szerző az igazság üzenetét bátran és szenvedéllyel osztja meg.
Vágya, hogy a helyi gyülekezeteket erősítse, vezetőiket bátorítsa, tekintet
nélkül azok nyelvére, földrajzi elhelyezkedésére vagy pénzügyi helyzetére.
Bátorító üzeneteit már mintegy 70 nyelvre fordították le. Amikor otthon van,
John feleségét Lisát golfozni viszi, és szabadidejüket négy fiukkal, menyükkel és
unokáikkal töltik. Ha szeretnél Johnnal kapcsolatba lépni, megteheted a
Twitteren (@johnbevere).

Szervezők:
A pozsonyi Élet Igéje gyülekezet együttműködve a Keresztények a Városban platformmal.

Kapcsolat és további információ:
Slovo života international Bratislava, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, Slovakia
Phone: +421 / 2 / 20 92 93 11 (SK, EN)
E-mail: slovozivota@slovozivota.sk (SK, EN, HU)
http://www.slovozivota.sk/index.php/aktivity-zboru/konferencie
Pozsony, 2015. január 29.

Peter Čuřík
A pozsonyi Élet Igéje gyülekezet vezető pásztora

