
Zvestujeme manželstvo 
z pohľadu večnosti

14.-16. apríla 2016
Hotel SATEL*** Poprad

adresa: Mnoheľova 825/3 , GPS: N 49.056812, E 20.296307

ŽIVOT LETÍ AKO ZÁPRAH, NAD KTORÝM PRÁSKA BIČ. ČLOVEK SA PÁRKRÁT OŽENÍ/VYDÁ A Z ŽIVOTA JE NIČ.

Hoci nie všetci majú k manželstvu až taký skeptický postoj,  predsa rastie počet tých, čo tradičné  manželstvo považujú za prežitok, ktorý patrí 
do starožitností. Oni v dnešnej dobe už  takú inštitúciu  nepotrebujú. Im predsa stačí láska. Stále však mnohí do manželstva vstúpiť chcú a aj 

vstupujú.  A robia tak v nádeji, že „Boh, ten najlepší tvorca všetkých manželstiev, ich srdcia v jedno spojí“ (W. Shakespeare).  
Žiaľ, tejto nádeje sa vzdajú, keď sa srdce ich manželského partnera nepremieňa na  jeho vlastné, alebo to Pánu Bohu ide neznesiteľne 

pomaly. Keď toľko veľa partnerov žije spolu bez  manželského zväzku a keď viac ako polovica manželstiev sa rozpadá, nie je teda najvyšší 
čas priznať  si, že sa podstata manželstva zmenila? Ak sa nechceme manželstva vzdať úplne, nemali by sme ho  aspoň čím skôr a zásadným 
spôsobom predefinovať? Zrejme áno a málokto o tom pochybuje. V podstate ide iba o to, či sa má zmeniť podstata a náplň  manželstva tak, 
aby vyhovovalo našim súčasným potrebám a predstavám, alebo sa majú zmeniť naše  súčasné predstavy o manželstve tak, aby vyhovovali 
zámerom nášho Stvoriteľa?  Kresťania nemusia brániť manželstvo. Usilujeme sa len chrániť ľudí pred škodou, ktorú uvádzajú na  seba vždy, 

keď konajú proti Stvoriteľovmu poriadku manželstva. Jeho zámer budeme sledovať  v biblických dejinách. 

Ak ste o tom presvedčení, tak príďte a dajte sa Božím zámerom nadchnúť! Ak manželstvo neprežívate, tak príďte a dajte sa povzbudiť. 
Veď každého z nás čaká svadba! Pozývame kazateľov, farárov, laických kazateľov, katechétov, vedúcich mládeže, biblických skupín, 

misijných a evanjelizačných pracovníkov, mužov aj ženy zo všetkých kresťanských denominácií na 8.konferenciu, lebo ešte

máme čo zvestovať!
Cirkev bratská v Slovenskej republike, Cukrová 14, 811 08  Bratislava, Telefón: +421 2 5443 2586, Email: mamecozvestovat@gmail.com

Prihlasovanie do 14.marca na www.mcz.cb.sk.



 

Konferencia MÁME ČO ZVESTOVAŤ 
Manželstvo z pohľadu večnosti 

14.-16. apríl 2016 

PROGRAM ŠTVRTOK, 14.4. PIATOK, 15.4. SOBOTA, 16.4. 

7:00 - 8:45  Raňajky Raňajky 

9:00 - 10:00  
Výklad pre vykladačov: Rút 

(R. Betina) 
Výklad pre vykladačov: Rút 

(R.Betina) 

10:00 - 10:30  Prestávka Prestávka 

10:30 - 12:30  
Nebezpečenstvo cudzoložstva 

(G. Strain) 
Manželstvo a služba 

(G. Strain) 

12:30 - 14:30  Obed Obed 

14:30 - 16:00  Semináre - blok I  
16:00 - 16:30  Prestávka  
16:30 - 18:00 Registrácia Semináre - blok II  
18:00 - 19:00 Večera Večera  

19:00 - 21:00 
Manželstvo od Genezis 

po Apokalypsu 
(G. Strain) 

Otázky a odpovede 
(G. a H. Strain) 

 
 

Greg Strain
Vyštudoval medicínu a bol všeobecným lekárom. Pred 16 rokmi vstúpil 
do kazateľského tímu na Spicer Street Church v St. Albans. Ostatných 12 
rokov je hlavným kazateľom tohto zboru, ktorý má živé kontakty s Cirkvou 
bratskou na Slovensku už asi 30 rokov. Výkladové kázanie je nielen službou 
ale aj osobnou vášňou pre Grega. Okrem kazateľskej práce vo svojom zbore 
vyučoval aj manželské poradenstvo na Oak Hill College v Londýne. 
Už 25 rokov žije v manželstve s Harriet, ktorá je praktickou lekárkou. 
Majú spolu 3 dospelých synov a 1 dospievajúcu dcéru.

Rastislav Betina 
pôsobí ako kazateľ Cirkvi bratskej v Košiciach. 
Je autorom kníh Malá kniha o veľkom Bohu a Apokalypsa I.

Vlado a Renata Sochorovci
sú manželmi 25 rokov a majú 4 deti. Pred 11 rokmi absolvovali misijnú školu zameranú

 na službu rodinám Family Ministry School a odvtedy pracujú s rodinami v organizácii Youth 
With A Mission (YWAM). Organizujú rodinné tábory, víkendové pobyty pre  manželské páry, 

kurzy predmanželskej prípravy, víkendy pre otcov so svojimi dospievajúcimi deťmi, koordinujú 
kampaň Národný týždeň manželstva. Sú členmi Evanjelickej cirkvi a.v. v Banskej Bystrici.

Gabriella Kopas
je kazateľkou pretržalského zboru Evanjelickej metodistickej cirkvi - Elim. Spolu s manželom Samirom 
a dvoma deťmi slúžili v uplynulých rokoch vo viacerých krajinách a rôznych denomináciách, 
počnúc od Slovenska, cez Chorvátsko a Nový Zéland. 
Jej vášňou je živý a autentický vzťah s Bohom a hudba,najmä jazz.


