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Evanjelická aliancia
v Slovenskej republike

V ostatných desaťročiach aj kresťania rozkúskovali Bibliu
na knižnicu 66 veľmi rôznorodých kníh, ktoré počas dvoch tisícročí
písali veľmi rôzni ľudia v rôznych jazykoch a veľmi odlišnými
literárnymi štýlmi. Preto vznikajú oprávnené otázky: Je vôbec možné,
aby taká kniha rôznych ľudí bola slovom jediného Boha?
Je také staroveké písmo dostatočné pre nás dnes? Dá sa vôbec
takej starovekej knihe ešte dnes rozumieť? A prečo by sme dnes
mali poslúchať takú starovekú knihu? Pozitívne sa na tieto otázky dá
odpovedať iba tým, že tá staroveká Kniha je zároveň Božím slovom,
ktorým nám vysvetľuje svoje božské činy. Dr. Timothy Ward, autor
medzinárodne uznávanej knihy Slová života; Písmo ako živé a aktívne
slovo Boha, prijal naše pozvanie a zodpovie nám väčšinu týchto
otázok. Preto
Ak ste presvedčení, že Biblia je Božím slovom, tak príďte,
aby ste si ho aj zamilovali!
Ak o tom pochybujete, tak príďte a skúmajte dôvody svojich
presvedčení!
Ak chcete Bibliu ako Sväté Písmo zvestovať, tak príďte
a dajte sa ním nadchnúť!
Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov
zborov, katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných
a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých
kresťanských cirkví na 11. konferenciu Máme čo zvestovať:

ZVESTUJEME BIBLIU AKO SVÄTÉ PÍSMO

hlavný rečník:

Rev. Dr. Tim Ward

Tim je presvedčený, že jadrom každej vernej kresťanskej služby
je zvestovanie Ježiša Krista z Písma. Kazateľská služba obsahuje
viac ako vynikajúce kázanie a vyučovanie, ale bez toho sa dobrá
služba nezaobíde.
Tim bol 14 rokov anglikánskym kazateľom, potom bol učiteľom
na kazateľskej škole v Londýne a teraz prednáša na Oak Hill
College. Tam má na starosti štúdijný program Crosslands, ktorý je
určený pre vedúcich skupín a starších a jeho vyšší stupeň
pre kazateľov a zakladateľov zborov. Je autorom úspešnej knihy
o doktríne Písma “Slová života; Písmo ako živé a aktívne slovo Boha”.
Vo voľnom čase rád behá a sleduje futbal. S manželkou Ericou majú syna Jonathana.

kazatelia:

Mgr. Rastislav Betina

MUDr. Tomáš Henžel

je kazateľom
je kazateľomCirkvi bratskej
zakladateľom zboru
v Košiciach a autorom
Paradox v Bratislave.
4 kníh populárnych
V Európskej sieti
výkladov biblických
ACTS29 reprezentuje
kníh. S manželkou
našu časť kontinentu.
Hankou majú 2 dospelé deti a 2 vnúčatá. S manželkou Silviou majú 3 deti.
Š T V RTO K

PROGRAM

Najdlhšia kapitola v najdlhšej knihe, Knihe kníh, je ľúbostnou
básňou. V 22 slohách, z ktorých každá sa začína ďalším písmenom
hebrejskej abecedy má vždy po 8 veršov. Všetky prekypujú nadšením
a láskou k Božiemu slovu. Výrazy ako svedectvá, zákon, prikázania,
ustanovenia, nariadenia, príkazy, zasľúbenia a podobné, nájdeme
takmer v každom jednom verši. Každý jeden z týchto pojmov ukazuje
iný odtieň Božieho zjavenia. Preto najdlhšia kapitola v Biblii je o Biblii.

P I ATO K

S O B OTA

7:00-8:45

raňajky

raňajky

9:00-10:00

Marek 14:12-32; 41-50; 66-72

Od textu ku zvesti
(Rastislav Betina)

Od textu ku zvesti
2Tim 3:14-4:5
(Tomáš Henžel)

10:30-11:30

Staroveké Písmo
dostatočné pre dnešok?
(Tim Ward)

Prečo by sme mali
poslúchať také staré
Písmo? (Tim Ward)

11:45-12:20

otázky & poznámky

otázky & poznámky

12:30-14:30

obed

obed

14:30-16:00

semináre

16:30-17:45

registrácia a ubytovanie

18:00-19:00

večera
Kniha mnohých ľudí ako
slovo jedného Boha?
(Tim Ward)

19:00-21:00

Dá sa správne rozumieť
takej starej knihe?
(Tim Ward)
večera
Prikázal Boh vyhladiť
celé národy?
(Tim Ward)

