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MÁME ČO ZVESTOVAŤ
čo?
JADRO KRESŤANSTVA!
Kto sú kresťania? Sú to ľudia, ktorých zvláštnym úkonom (krst, konfirmácia, birmovka...) za kresťanov vyhlásili? Tie úkony sú dôležité,
ale tie nás kresťanmi neurobili. Sú to ľudia, ktorí seba z nejakého
dôvodu za kresťana považujú? Aj naše stotožnenie sa s kresťanským
svetonázorom je veľmi dôležité, ale ani to z nás nerobí kresťanov. Pri
hľadaní odpovede na túto základnú otázku nemôžeme obchádzať
ani Cirkev, ktorá je veľvyslanectvom Božieho kráľovstva na zemi,
ani osobné duchovné prežívanie každého jednotlivca. Rozhodujúcu odpoveď na podstatu kresťanstva však musíme hľadať u toho,
ktorého meno kresťania nosia – u Ježiša Krista.
Práve to chceme hľadať na tejto konferencii s jedným z najpovolanejších ľudí v súčasnosti, s profesorom D. A. Carsonom, ktorý celý
svoj plodný život zasvätil skúmaniu a zvestovaniu Evanjelia Ježiša
Krista na všetkých kontinentoch sveta. V súčasnosti je prezidentom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition), ktoré pomáha
ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať
Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.
Ak je to aj vaším zámerom a túžbou,
tak príďte, aby ste sa v tom uistili!
Ak si tým neiste istí,
tak príďte tiež a skúmajte dôvody svojich pochybností!
Ak chcete Evanjelium Ježiša Krista akýmkoľvek spôsobom 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

12. konferenciu Máme čo zvestovať:
EVANJELIUM,
JADRO KRESŤANSTVA

hlavný hosť:
D. A. Carson, PhD

Narodil sa v r. 1946 v Montreale.
Študoval chémiu a matematiku
na McGill University. Po štúdiách
teológie bol ordinovaný ako
baptistický kazateľ v Kanade.
Doktorát novozmluvnej teológie získal
na Univerzite v Cambridge, kde stretol
aj svoju manželku Joy (majú spolu 2
dospelé deti). Po krátkom pôsobení
v rodnej Kanade prijal pozvanie a stal
sa profesorom na Trinity Evangelical
Divinity School neďaleko Chicaga.
D. A. Carson je jedným
z najuznávanejších evanjelikálnych
učencov 21. storočia. Je autorom asi
60 kníh a obľúbeným rečníkom
na konferenciách a univerzitných
evanjelizáciách na celom svete. Stál
pri zrode tzv. The Gospel Coalition
(Spoločenstvo evanjelia), ktorého
zámerom je pomáhať ľuďom lepšie
poznať Božie Slovo svojou mysľou,
plnšie milovať Boha svojim srdcom a
prinášať do sveta milosť a pravdu.
Na Slovensko sa vracia tretíkrát.

