A Grace Ministries Alapítvány hírlevele 2017.08.26.
Kedves Olvasónk!
Szeretettel köszöntünk téged. A mai hírlevelünk céltudatos, elsősorban két konferenciára szeretnénk felhívni a figyelmedet. A tanfolyamainkról egy másik céltudatos hírlevelet fogtok kapni a jövő
héten, ezután szeptember vége felé már híreket is fogtok kapni rólunk.
1. Kicserélt Élet konferencia I. – Megújult Meggyőződések
Az eddigi Kicserélt Élet konferenciák nagyon tömények voltak, és
még így is sok-sok információ maradt ki belőlük a kicserélt életről.
Tavaly év végén a depresszióról szóló Vlado Hoblaj által megtartott
konferenciánk meghallgatása után kaptam mennyei Apukánktól azt
a gondolatot, hogy nem kell még ennyit sem belesűrítenem a Kicserélt Élet konferenciába, hanem foglalkozzak csak az alapokkal,
vagyis a meggyőződéseinkkel. Erre épülhet rá egy másik konferencia, ami az Istenben való bizalomról szólhat. Ugyanis a Vlado által
tartott konferencia nem is annyira a depresszióról tanított engem,
hanem a bizalomról. Annyira értékes gondolatok voltak benne,
hogy kiváló nyersanyaga lesz az Istenben való bizalom konferenciának. Az Istenben való bizalom mindig a róla vallott, szívbe hatoló
és igaz meggyőződésekre épül. A bizalomra pedig a teljes önátadás,
az Apukánktól való függőség megélésének felvállalása épül. Ez
már egy harmadik konferencia lesz. Erre épül a szívből jövő, örömteli engedelmesség, és erre a hálatelt élet. Ezek lesznek a negyedik
és az ötödik konferencia témái. Tehát a Kicserélt Élet ezentúl nem
egy konferencia, hanem egy konferencia-sorozat lesz.

A másik nagy változás a felszabadult időből adódóan az lesz, hogy
a résztvevőket is foglalkoztatjuk. Lesznek bizonyos feladatok, tesztek, amelyek közelebb viszik, személyesebbé teszik az elhangzott
információt. Minden konferenciához készítünk munkafüzetet,
amelyben célzottan jegyzetelhettek, nem kell felírni a fejezetcímeket, a fontos információkat, mert már ki lesznek nyomtatva. Természetesen a tesztek, a feladatok is ott lesznek.
Az első konferencián megnézzük, hogy
 mi Isten vágya, célja az életünkre nézve;
 mi ennek az akadálya benned;
 hogyan győzte le Isten ezt az akadályt;
 mit szeretne Isten, hogy gondoljunk róla;
 mit szeretne Isten, hogy gondoljunk magunkról;
 hogyan tudunk új meggyőződéseket kialakítani.
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végeztem Scott prezentációjának a lefordításával, és ez alapján azt
mondhatom, hogy várhatóan különleges élményekben lesz részetek.
Mire gondolok?
 Egyszerre lesz humoros és nagyon komoly.
 Magadra fogsz ismerni.
 Megkapod a kulcsot a csodálatos házasság titkához.
 Megtudod, hogy Isten hogyan van jelen a házasságodban, és
mire használja fel.
Kiknek ajánljuk ezt a konferenciát? Azoknak, …
 akik elégedetlenek a házasságukkal, vagy akiknek a házassága
krízisben van;
 akik viszonylag elégedettek a házasságukkal, de többre vágynak, még jobbá akarják formálni a közöttük lévő kapcsolatot.
 akik úgy érzik, hogy társuk nem eléggé együttműködő a házasságuk javításában (egyedül is érdemes jönni);
 akik házasságra készülnek, vagy az a vágy van a szívükben,
hogy megházasodjanak;
 akik segíteni akarnak a bajba jutott házasságokon.
(lelkigondozást, tanácsadást végző testvérek)
Nézzük meg röviden, hogy miről is fog szólni ez a konferencia:
 Milyen alapjai vannak a házasságnak?
 Mi az, amit meghallunk a szűrőnkön keresztül?
 Hol fáj? A kommunikáció szintjén vagy az elvárások szintjén?
Vagy még mélyebben?
 Hogyan tud Isten aktívan részt venni a házasságunkban?
 Hogyan segít Isten a konfliktusok megoldásában?
 Hogyan használja Isten a házasságunkat a vele való kapcsolat
erősítésére?
 Mik az alapvető szükségleteink a házasságban? Hogyan válnak
ezek a szükségletek követeléssé? Hogyan tesznek tönkre minket?
 Milyen következményei vannak a keserűségnek? Milyen láncot indít be?
 Mit jelent megbocsátani?
 Hogyan érdemes kommunikálni a feleségünkkel, férjünkkel?
Erre a konferenciára is készítünk munkafüzetet, hogy a legfontosabb
gondolatokat hazavihessétek, és azért imádkozunk, hogy ne csak
papíron, hanem a szívetekben is eltároljátok ezeket a gondolatokat,
és ezeket felhasználva Krisztus tegye valóban különlegessé a házasságotokat.
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2.

Házasság, amit Krisztus Különlegessé Tesz konferencia

A konferencia előadója Scott Brittin, az atlantai anyairodánk vezetője, a tavalyi Isten Terve Veled konferenciánk előadója, és ennek a
témának a szakértője. Mellesleg nagyon jó előadó. Tegnapelőtt
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