
Služba osvobození a uzdravení 

Jon George (USA) 
 
Kde:  Trebišovská 611 (klub SAM), Kutná Hora  
Kdy:  Sobota 31.8.2019 10:00 - 16:00 
Přihlášení: Na akci je třeba se přihlásit na webu zde: 

https://www.jongeorgeministries.com/events/prague/  
Cena: Služba je zdarma. Pokud ji však budete chtít finančně podpořit, bude to 

možné. 

 
Jon George je pastor Revival Church v Bradentonu na 

Floridě. Zaměřuje se zejména na službu vysvobození a 

uzdravení, které jde s vysvobozením často ruku v ruce. 

Kromě služby v místě je zván na další místa po USA a 

pořádá vysvobozovací shromáždění a semináře. Během 

jeho služby byli lidé uzdraveni například z Aspergerova 

syndromu, schizofrenie, depresí, nádorů, hluchoty a 

jiných vážných nemocí. V důsledku vysvobození však 

zmizelo i mnoho obtíží, které si lidé s vlivem nečistých 

duchů vůbec nespojovali a bylo pro ně mnohdy 

překvapením, když se jejich situace radikálně změnila. 

Jsou to například hněv, nespavost, noční pomočování, 

schopnost chválit a prožívat do hloubky vztah s Bohem 

a v neposlední řadě i potíže ve vztazích a v manželství.  

 
Jon sám byl zázračně vysvobozen ze závislosti na drogách a uzdraven ze žloutenky 

typu C. Krátce po svém obrácení prožil povolání ke službě ve věznicích, kde sloužil  

7 let. Během té doby studoval na Empower Supernatural School of Ministry a Tampa 

Bay Bible College. Postupně ho Bůh vedl zejména ke službě osvobozování  

a uzdravování. Žije s manželkou Nikki a svými čtyřmi dětmi v Sarasotě na Floridě.  

 
V Evropě je tento služebník poprvé. Veřejný seminář, který se koná v Kutné Hoře, je 

určen jak pro lidi, kteří sami hledají uzdravení či vysvobození, tak pro ty, kteří sami  

v této službě slouží a hledají další posun.  

 
Více informací o Jonovi a jeho službě najdete na stránkách: 

https://www.jongeorgeministries.com.  
Pokud chcete další informace o pořádané akci, kontaktujte nás na těchto 

telefonních číslech: 

 
+420 724 254 731 nebo +420 721 553 701 
 

 
Štěpán Kafka 
Křesťanské společenství Kutná Hora 
stepan.kafka@gmail.com  
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