
Európa pácha sebavraždu tým, že zabúda na svoje korene, ba dokonca ich odmieta.
Preto potrebuje predovšetkým evanjelizáciu. Hoci uznávame, že evanjelizácia je súčasťou
podstaty kresťanstva, ale skôr si ju ctíme ako konáme. Lenže ten, kto prekypuje nadšením

z Ježiša Krista, nemôže o ňom mlčať. Kresťanská cirkev v ostatných desaťročiach odovzdala
konanie evanjelizácie veľkým evanjelizačným kampaniam a agentúram, alebo izolovaným

jednotlivcom. Avšak vždy, keď bolo kresťanstvo vo svojej najživšej a najzdravšej podobe, tak
miestny cirkevný zbor sa vyznačoval evanjelizáciou. Je to tak preto, že zdravá evanjelizácia

sa rodí z lona zdravého cirkevného zboru. Neexistuje totiž väčšia evanjelizačná sila, ako
otvorený cirkevný zbor, ktorý zvestuje Božiu lásku k nám a svedčí o svojej láske k nemu.

Preto všetko, čo v cirkevnom zbore robíme, by sme mali robiť s jedným okom zameraným  
na evanjelizáciu. 

Ak ste o tom presvedčení, tak príďte a dajte sa Božím evanjeliom nadchnúť!
Ak o tom pochybujete, tak príďte a dajte sa k evanjelizácii povzbudiť!

Ak chcete cirkevné komunity evanjelia šíriť, tak príďte a dajte sa poveriť!
Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, zakladateľov zborov, katechétov,

vedúcich mládeže, biblických skupín, misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj
ženy zo všetkých kresťanských denominácií na

10. konferenciu Máme čo zvestovať:
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Hlavný rečník 
PASTOR – REUBEN HUNTER

Reuben vyrástol v rodine, ktorá bola láskavá a 
radostná, ale o kresťanskú vieru sa vôbec nezau-
jímala. Ako dvadsaťročný pochopil dobrú správu 
o Ježišovi Kristovi a presvedčil sa, že táto zvesť 
o spáse a nádeji je najlepšou a najdôležitejšou 

správou, akú človek môže počuť. Toto presvedčenie 
viedlo Reubena do kresťanskej služby. V roku 2002 

študoval na Cornhill Training Course v Londýne. 
Potom bol na stáži v Capitol Hill Baptist Church vo 

Washingtone D.C.  Po ďalšom štúdiu na Oak Hill 
Theological College pracoval ako pomocný kazateľ 

v Spicer Street Church v St. Albans. Odtiaľ sa v roku 
2011 aj s rodinou presťahoval do Shepherd´s Bush, 
aby začal Trinity West. Je autorom knihy Multiplying 
Churches. Reuben je ženatý a s manželkou Louisou 

majú štyri malé deti.

PROGRAM
PROGRAM štvrtok, 5.apríl piatok, 6.apríl sobota, 7.apríl

7:00 - 8:45 Raňajky Raňajky
9:00- 10:15 Výklad pre vykladačov- 

Sk 13 : 4 - 12 (J. Henžel)
Výklad pre vykladačov- 

Sk 18 : 1 - 17 (J. Henžel)
10:15 - 10:45 Prestávka Prestávka
10:45 - 12:30 Ako viesť zbory spôsobom,  

ktorý slúži našej  
evanjelizačnej misii - 1. Tes 2 

(R. Hunter)

Presvedčivé angažovanie sa  
v miestnych komunitách  

(R. Hunter)

12:30 - 15:00 Obed Obed
15:00 - 16:00 Semináre
16:00 - 16:30 Prestávka
16:30 - 18:00 Ako viesť evanjelizačné  

zbory - 1. Tes 2 
(R. Hunter)

18:00 - 19:00 Večera Večera
19:00 - 21:00 Kto by mal robiť 

evanjelizáciu a čo to 
obnáša - Matúš 28 

(R. Hunter)

Otázky a odpovede  
(R. Hunter, Plant.sk)


