Představení řečníků
12. Sjezd mládeže AC 26.-29.10.2013
Milan Presburger
Milan je Senior Pastor sboru Kompas, AC Nové Zámky. S
manželkou Judkou jsou radikální, mají vášeň pro mladou
generaci, rádi riskují a zkoušejí nové věci, v důsledku čehož se již
11 krát stěhovali. Chtějí chodit po vodě. Se svými 4 dětmi:
Terezkou, Rebekou, Rubenem a Esterkou bydlí v Nových Zámkoch.
„Túžim vidieť mladú generáciu, ktorá nežije viac pre seba, ale v
skutku a v moci napĺňa Božie veľké povolanie. "Buďme vodochodci
nie loďosedi!"
Účinkování na sjezdu:
Kázání – sobota 18:00, úterý 9:30
Seminář na téma: Být svatý v dnešním světě?, neděle 9:20 a 11:00, pondělí 9:20
Anotace: Západní kultura, ve které žijeme, podepřená internetem, na nás jako křesťany vytváří tlak,
který jde proti svatosti Boha a proti tomu, co nám říká Bible. Je vůbec možné být svatý v dnešním
světě? Co po nás Bůh chce a jak toho můžeme dosáhnout?

Martin Moldan
Martin je ženatý a spolu s Olinkou mají tři děti. Podstatnou část života prožil
ve Varnsdorfu, kde působil 15 let jako pastor sboru Apoštolské církve. V
současnosti je v úřadu biskupa AC. Jeho silným přesvědčením je, že nejlepší
evangelizační metodou 21. století je znovuzrozený a duchovně obnovený
člověk. Mezi jeho záliby patří četba, příroda, fotografování, horské kolo.
Účinkování na sjezdu:
Kázání – neděle 18:00
Seminář na téma: Vyjít ze svého stínu, neděle 9:20 a 11:00
Anotace: Jak být svatý pro Krista, ale zároveň průkopnický a nebát se
vstupovat do nových věcí.

Tomáš Hasmanda
Tomášovi je 45 let. Je 21 let ženatý a spolu s manželkou
mají 3 děti (synové 19 a 18 let, dcera 12).
Na plný úvazek pracuje již skoro 20 let v církvi.
Baví ho potápění, nože, hodinky…
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Okultismus, neděle 9:20 a 11:00
Anotace: V dnešním světě jsme obklopeni mnohdy tím, čemu ani
nerozumíme. Co znamená okultismus a jak z něho ven. Ničivé
dopady okultismu - vysvětlení na příkladech. Kde je ta hranice jak se ze zdánlivě normálních a běžných věcí a činností mohou stát
okultní praktiky

Martin Penc
Martin je 2. pastorem ve Varnsdorfu. Rád zkoumá nové
moderní přístupy a technologie a jejich propojení s pravdou evangelia. Se
ženou Idou má dva kluky, momentálně Vinetoua a Old Shatterhanda.
Účinkování na sjezdu:
Kázání – pondělí 16:30
Seminář na téma: Svatý a mocný, neděle 9:20 a 11:00
Anotace: Vliv svatosti na moc a zázraky - budeme sledovat Ježíše, který se
dotýká a mění životy lidí, ale také učedníky a další křesťany, kteří žijí dnes
a budeme se ptát, má svatost vliv na Boží působení? Je tím Bůh omezen?
Dotkneme se také největších omylů, co svatost je a není. :)
Workshop na téma: Videosvědectví, neděle 14:00

Brigita Vimrová
Brigita Vimrová je z AC Chomutov. Spolu se svým manželem a třemi
dětmi usiluje žít život naplno v Kristu Ježíši.
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Kde končí Boží odpuštění?, pondělí 9:20
Anotace: Kam až můžu zajít? Zhřešil jsem tak, že mě už Bůh nemá rád?
Neustále upadám do stejného hříchu… nutnost pokání, co to je, co
musím prožívat, apod.

Radek Smetana
Radek sloužil v letech 1995 – 2004 jako druhý pastor sboru AC Varnsdorf.
Od roku 2004 žije v Kolíně, kde učí na biblické škole a působí jako zástupce
biskupa AC pro vzdělávání. S manželkou Mirkou mají tři děti Sáru,
Sebastiana a Jakuba. Rád čte, cestuje a konverzuje v cizích jazycích –
nejlépe ve španělském.
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Základy apologetiky, neděle 9:20
Anotace: Je skvělé, že v současné církvi je kladen důraz na evangelizaci,
tedy na proklamaci dobré zprávy (evangelia) o Ježíši Kristu. S proklamací
dobré zprávy však jde ruku v ruce i nutnost toto evangelium obhájit (viz
Fp 1,7.15 a 1P 3,15), a to obzvláště v dnešním postmoderním světě, který
má mnohem raději dialog, než monolog. Dokážeme v tomto dialogu uspět?

Petr Rattay
Je taťkou tří dětí. Na plný úvazek se věnuje projektu Nové
Generace. Zároveň je starším sboru AC Břeclav. Jeho top hobby
jsou bitky se syny, tancování s dcerou, těžká cyklistika s
manželkou :-), kytara, zpěv, fočus a Ford Focus. Procestoval
velký kus světa a rád by ještě i ten malej :-) Možná to má i co
do činění s tím, že jeho nejoblíbenějším veršem je “Jděte ke
všem národům a získávejte mi učedníky.” Protože ON nás
posílá, abychom měnili svět okolo nás a to nejen ve školách.
Posílá nás, abychom nesli evangelium do všech národů a získali
mnohé pro Jeho království.
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Osobní evangelizace, pondělí 9:20
Anotace: Osobní evangelizace, jak být svědectvím pro své přátelé. Důležitost evangelizace, osobní
zkušenosti, rady, každodenní příprava a vedení Duchem svatým.

Radek Hejret
Radek Hejret je lektor a koordinátor přednášek Mezinárodního
křesťanského velvyslanectví Jeruzalém – ICEJ ČR. Také je táta čtyř synů,
laický kazatel, grafik, amatérský fotograf, LEGO stavitel a přítel dobrého
jídla a pití.
Účinkování na sjezdu:
Workshop na téma: Inspirativní judaismus, neděle 14:00
Anotace: INSPIRATIVNÍ JUDAISMUS, aneb co nás jako křesťany zajímá na
židovství interaktivní multimediální workshop spojený s malou ochutnávkou
izraelské kuchyně a hudby.

Vaneta Zvoníčková
Mnoho let se věnuje práci s věřícími i nevěřícími mladými lidmi. Je také
lektorem besed na školách. Nejvíce miluje Boha a barevný život s Ním,
svého skvělého manžela a mladé lidičky, které jí Bůh dal do života.
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Slova plná požehnání, neděle 9:20 a 11:00
Anotace: Slovem Bůh stvořil svět, slůvkem ano se zavazujeme do
celoživotní smlouvy manželství, slova jsou prostě nesmírně důležitá. Jak
svými slovy stavět a nikoliv bořit? Jak se líbit Bohu i skrze naši řeč?

Tomáš Galda
Pracuje v odboru mládeže AC, kde má na starost tréninky
pro vedoucí mládeží a výpomoc, kde je třeba :-) Jeho
domovským sborem je AC Valmez, kde spoluzakládal mládež
před 13 lety a dnes rozjíždí další mládež na Vsetíně. Jinak je
manžel a trojnásobný otec s mírnou závislostí na filmech
jako je Pán prstenů, K-Pax, Tenkrát na západě, Marvel
Movies, apod ;-)
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Svatost z pozice Bible, neděle 11:00, pondělí 9:20
Anotace: Společně budeme studovat slovo svatost v Písmu. Mrkneme se historicko-kulturní kontext,
literární kontext, na řečtinu, hebrejštinu, mongolštinu (ups, to mi ujelo). A dozvíme se víc nejen o
svatosti ale i o tom, jak lze studovat jedno slůvko v Bibli opravdu do hloubky.

Jan Měrka
Už více než 10 let pracuje s mládeží a je pastorem mládeže
v AC Třinec. Zároveň hraje na klávesy v kapele R.E.J., která
se na sjezdu mládeže také představí.
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Používání duchovních darů v
každodenním životě, pondělí 9:20
Anotace: Duchovní dary - krátký úvod a vysvětlení. Jak zjistit
jaké mám duchovní dary. Praktické ukázky jak je možné
používat duchovní dary na každý den. Kráčet v moci Ducha
svatého na každý den.

Ladislav Chaloupka
31 letý vedoucí služby Ignite.Czech, šťastně ženatý následovník Krista.
Touží vidět mnoho obrácených mladých lidí.
Účinkování na sjezdu:
Seminář na téma: Jak zasáhnout své okolí, pondělí 9:20
Anotace: Vyjít ze svého pohodlí a začít něco dělat. Jaké jsou možnosti
zasáhnout své okolí - praktické příklady. Osobní zkušenosti a rady. Jak
začít aneb praktické kroky pro zasažení lidí kolem nás.

Jiří Slovák
Studuje design a toužím skrze umění uvést stojaté vody v pohyb pro
slávu Boží.
Účinkování na sjezdu:
Workshop na téma: Tvořivý workshop na téma Svatost, neděle
14:00
Anotace: Tvořivým způsobem ztvárníme SVATOST - Struktury
bohaté, systémy tvořivé, jako vločka ledová svatost snadno zanikne.

Milan Buban
Účinkování na sjezdu:
Moderování semináře na téma: Nastaly již poslední časy?, neděle 9:20 a
11:00
Řečníci:
Exegeze biblických pojmů - Mgr. Jaroslav Fér
Současné interpretace - Michael Buban, DiS.
Letniční eschatologie - Jason Morrison, M.A.
Anotace: Výklad biblického učení o druhém příchodu Pána Ježíše má moc
určit církevní praxi i realitu každodenního křesťanského života. Během
tohoto semináře se proto vybraní učitelé VOŠMT zaměří na exegezi
biblických pojmů, představení sousedních pojetí a vysvětlení letničního
stanoviska.

