POZRITE NA POLIA

Land Rovery a vysporiadať sa s ďalšími pokračujúcimi projektami.
(Jonathan/Ruth Singleton)

plánujeme, ak Pán dá, v novembri. Prosím, modlíte sa za všetkých
spomenutých. (Alan/Valerie Kyle)

5.12. Zambia, pop. 14 mil., Chitokoloki

10.12. Arménsko, pop. 3,6 mil., Guimri

Dvaja mladí ľudia boli pokrstení počas nedeľného zhromaždenia.
Prosím za modlitby, aby boli požehnaním pre zhromaždenie. Znova
som obnovil v Luande, v piatok ráno, evanjelizačné zhromaždenia.
Miestni bratia si zobrali ostatné dni počas víkendu. Prosím, modlite sa
za požehnanie. Tento týždeň som dokončil tisíc tohtoročných
chirurgických zákrokov v Chitokoloki. Zhromaždenie je teraz
povzbudené mladým mužom, ktorý kázal jednej žene, ktorá si
uvedomila, že nikdy nebola zachránená a dôverujúca Pánovi.
(David/Loraine McAdam)

Počas letného tábora som si poranil koleno, čo si vyžiadalo operáciu.
Chodím s barlami, ale zotavujem sa. Pripravujeme arménsky
evanjelizačný kalendár 2016, ktorý je veľmi dobre prijímaný. Verše
z kalendára visia v mnohých domácnostiach, kanceláriach a vládnych
budovách. Máme v pláne vytlačiť 25 tis. kusov. Prosím, modlite sa za
požehnanie. (Tyros/Virginia Pilibosian)
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1.12. Brazília, pop. 195 mil., Santa Maria
Spolu s národným evanjelistom, Robertom Ploiaom, sme už štvrtý
týždeň v evanjelizačných stretnutiach v Sao Gabriel. Mnohí boli
povzbudení, spolu s asi 20-timi neveriacimi, ktorí prišli počúvať.
Oceníme vaše modlitby, najmä za troch ženatých mužov, ktorí prejavili
záujem. Jedného manželka sa už obrátila v poslednej sérii stretnutí,
ktoré sme tu viedli. Po celý doterajší čas bol jej manžel v opozícii, ale
teraz prichádza každý večer. (John/Christine McCann)
2.12. Brazília, pop. 195 mil., Vitoria
Zhromaždenie Angela Testu bolo potešené krstom dvoch ľudí
a príchodom ďalších štyroch do spoločenstva. Jeden z mužov je
kresťanom dlhý čas. Jeho žena bola členkou iného evanjelikálneho
zboru, ale bola usvedčená, že musia byť v duchovnej jednote. Ďalší
prichádzajúci je bývalý ateista, ktorý bol v ostrom nepriateľstve proti
kresťanstvu. Na univerzite stretol dievča, na ktoré si robil záľusk. Začala
mu svedčiť, zahrnula letákmi a jeho temná myseľ bola osvetlená
Duchom Božím. (Walter/Elizabeth Alexander)
3.12. Angola, pop. 19 mil., napísané z Kanady
V súčastnosti som zamestnaný v štúdiach jazyka Chokwe a biblickým
štúdiom, aby som bol dobre pripravený pre život a službu v Angole.
Nútená dovolenka doma nás smeruje k modlitbám Božieho vedenia a
zámeru pre našu službu v zhromaždeniach a klinikách v oblasti Biula.
Joel a Kaleigh Griffinovci sú v Lisabone, kde pilujú svoju Portugalčinu.
Kým čakajú na svoje víza do Angoly, slúžia tam v malom zhromaždení.
Prosím, modlite sa za Angolu. (Samuel/Elizabeth Simonyi-Gindele)
4.12. Angola, pop. 19 mil., napísané z Anglicka
Jonathan a Aleks odišli 20. októbra do Luandy a Camundambala.
Cieľom je dvojmesačný pobyt s dokončením stavebných prác na vodnej
veži pre dom Griffinovcov v Biula, rozobrať Land Rover Ruth Hadleyovej
a prebudovať podvozok, dať okná a mreže na ložnú nadstavbu
a zmenšiť nakladacie dvere, nainštalovať nový motor v Braianovom

6.12. Zambia, pop. 14 mil., Dipalata
Bol to veľmi rušný rok v Dipalata. Irský tím prišiel v polovici mája, na
dva mesiace, dokončiť nové mužské chirurgické oddelenie s malým
laboratóriom. Prípravy pre stavbu budovy začali v marci a prvý krát sme
použili oddelenie 28. septembra, keď Dr. David McAdam prišiel ako
chirurg. Íri pomohli aj v zhromaždeniach a v okolí. (Betty Magennis)

11.12. Venezuela, pop. 31 mil., Palo Negro
Podmienky vo Venezuele sa stále zhoršujú, mnoho tovaru je ťažké
zohnať, nielen potraviny, ale aj batérie, pneumatiky a mnoho
autosúčiastok. Najviac alarmujúca je úroveň kriminality. Nežijeme
v strachu, ale sme opatrní, keď ideme do okolia. Oceníme vaše
modlitby za nás všetkých a za našich bratov. Za Jose Luis Batoja a Jose
Gregirio Yepes, ktorí odišli od nás za prácou do Kolumbie, za Marcosa
Tulio Sequera, ktorý verne pracuje v Paname. (Uel/Ray Ussher)
12.12. Francúzsko, pop. 65 mil., Nantes

7.12. Francúzsko, pop. 65 mil., Lyon
Prosím, modlite sa za Ayralda, má 35 rokov a je značne obmedzený.
Navštívil som ho vo štvrtok, keď preberáme list Rímanom. Je veriaci,
svedčí všetkým okolo, ale postráda múdrosť. Chce, aby som s Brigittou
navštívil dvoch jeho priateľov, Maxima a Sophie, k svedectvu. Dúfam,
že navštívim Davida, odpadlíka, a Gabriela, ktorý nie je zachránený,
obidvaja sú veľmi chorí. Obidvaja sú šťastní, keď si s nimi čítam a
a modlím sa. Nech im Pán pomôže byť na poriadku s Ním, kým nebude
neskoro. (David/Brigitte Sutherland)

Náš miestny zbor mal víkendovku v blízkom Vendée a plánujeme práce
v blízkej budúcnosti. Tak ako veriaci rozpoznali, že bez modlitieb
nemôžeme nič dosiahnuť, tak s presvedčením sme znovu zaviedli
pravidelné týždenné modlitebné zhromaždenie. Bratia a sestry sa tiež,
ešte k tomu, neformálne stretávajú k modlitbám, tak, ako im to
povinnosti dovolia. Oceníme vaše cenné modlitby za tento
entuziazmus. V nedeľu 8.novembra bude špeciálne evanjelizačné
zhromaždenie. (Garry/Dorothy Seed)
13.12. Srí Lanka, pop. 20 mil., Hatton

8.12. Pakistan, pop. 183 mil., Muree
Množstvo žiakov sa zapísalo do školy v Muree, aby pokračovali vo
vzdelaní. Prijali sme viac Pakistancov, ktorých rodičia sú zahrnutí
v misijnej práci. Je to výsada učiť týchto žiakov popri ostatných. Naša
modlitba je nielen za vyučovanie, ale aj za duchovný rast a spasenie
žiakov. Aké výnimočne je vidieť mladých Pakistancov, ktorí rastú, aby
šírili evanjelium vo vlastnej krajine. Prosím, modlite sa, aby sa to stalo
realitou. (Mae Logan)
9.12. Francúzsko, pop. 65 mil., Rambouillet
Sme povzbudení v zhromaždení v Rambouillet. Takmer každú nedeľu sa
objavia nový ľudia, žiaľ, nie všetci zostávajú a pridajú sa do zboru, ale
mnohí prejavia záujem. Valerie vedie dva individuálne biblické kurzy
pre ženy, ktoré boli ešte pred dvoma mesiacmi pre nás neznáme. Alan
vedie niekoľko týchto kurzov pre mužov. Máme radosť z jedného krstu
v septembri, ktorý nasledoval po troch krstoch v júni a jeden

Cez 50 detí sa zúčastňuje nedeľnej besiedky, ktoré následuje po
Pamiatke Pánovej, 80% z nich sú z Hinduistického pozadia, 3 moslimské
deti sa tiež pridali. Blízky hinduistický chrám sa opakovane snaží dostať
deti a rodiny z nášho zhromaždenia. Moslimský susedia nám tiež robia
veľa problémov. Obvinili ma, že som zvalil elektrickú skriňu a musel
som na polícii vysvetľovať, že som tam nikdy nebol. (C)
14.12. Srí Lanka, pop. 20 mil., Hatton
Tento mesiac nás navštívil Jack Hay a Alan Wilson zo Škótska. Neboli
sme schopní zvládnuť také množstvo poslucháčov na zhromaždeniach
a mnohí museli stáť vonku a počúvať cez otvorené okná. Mnohí boli
zasiahnutí Slovom a požadovali Bibliu pred odchodom. Prosím, modlite
sa za zasiate semeno, aby vyrástlo do ovocia. Arumugham, 68 ročný
brat v zhromaždení nás prednedávnom opustil a odišiel k Pánovi.
Hinduisti ma následne obvinili, že zomrel na následky lieku, ktorý som
mu podal. (C)

15.12. Brazília, pop. 195 mil., Santarem
Vrátil som sa po trojtýždennej návšteve zhromaždení v Curitibe
(Paraná), Pirassununga (Sao Paolo) a v Santa Amoro (Minas Gerais).
Mali sme 22 stretnutí a som vďačný za pomoc a ochranu na cestách
a za Annu, ktorá zostala v Santarem. Náš syn Andrew odišiel pred
dvoma rokmi do Curitiby a slúži v novom zhromaždení, ktoré vzniklo
krátko po ich príchode. Skupina duchovne rastie a v spoločenstve je ich
okolo 20, je to radosť vidieť jednoduchosť v schádzaní sa podľa
novozákonného modelu. (Samuel/Ann Davidson)
16.12. Cyprus, pop. 1,5 mil., z anglickej vzdelávacej školy Logos

v následujúcich dvoch rokoch Boh vzbudil zodpovedných mladých ľudí,
ktorí budú môcť evanjelizovať svoju generáciu cez korešpondenčné
biblické kurzy, my nemôžeme pokračovať navždy, ani už nenachádzame
telesný zdroj sily do práce, ako pred 25-timi rokmi, keď sme boli
tridsiatníci. (Noel/Liza McMeekin)
21.12. Albánsko, pop. 3,2 mil., Shkoder
Prosím, modlite sa za Colina, ktorý každý piatok večer vyučuje mládež
a v nedeľu ráno prechádza vyučovanie z Lukáša 11-24 kap.. Obzvlášť si
spomeňte na tých, ktorí sa zúčastnili a nepoznajú toho Jedného, ktorý
prišiel hľadať stratených. (Colin/Elida Stephen)

Pre nový akademický rok sme potešení oznámiť, že veľa tried je
naplnených, dohromady máme cez 300 žiakov, z ktorých sú 40-ti úplne
noví. Počas minulého roka sme zvýšili akademický štandard na úroveň
vyšší ako britský priemer, za čo sme vďační Pánovi. Duchovne je radosť
vidieť mladých veriacich, ktorí dôverujú Pánovi v škole, kráčajú
v kresťanských skúsenostiach a sú svedectvom spolužiakom, ktorí nikdy
nepočuli evanjelium. (Colin Clarke, Darren Woodside, David McLean)

22.12. Španielsko, pop. 46 mil., Soria

17.12. Írsko, pop. 4,5 mil., Newcastle West

23.12. Malawi, pop. 16 mil., napísané zo Sev. Írska

Na 4-ej národnej súťaži v orbe sme s potešením svedčili po celý týždeň.
Náš dôraz bol v dvoch bodoch – rozdávať evanjelizačné traktáty
a tvárou v tvár svedčiť návštevníkom. Prosím, modlite sa za požehnanie
z 28 tis. rozdaných tašiek s nápisom Ján 3:16, literatúry v nich
a niekoľko výborným rozhovorom, ktoré mali Martine, Gerry, David,
Francis a Frank. (Andrew/Gillian Shanks)

Odišiel som do Malawi 3.novembra na tri týždne, aby som vyučoval
Písmo a pomohol distribuovať kalendáre. Niekoľko týždňov nazad sme
objednali v tlačiarni 100 tisíc kalendárov. Prosím, aby ste sa modlili za
dodanie objednaných a sľúbených kalendárov. A nech Pán požehná
Jeho slovo po celej krajine. Pridám nejaké správy na stránku:
www.goodnewsmalawi.com (Stephen/Gail Harper).

18.12. Írsko, pop. 4,5 mil., Gorey

24.12. Brazília, pop. 195 mil., Ibate

Bolo to vzrušujúce vidieť, ako Boh zabezpečil prostriedky pre budovu
zhromaždenia v Gorey. Tento týždeň sme sa dozvedeli, že schvaľovanie
stavebného povolenia prichádza do posledného štádia na prípadné
odvolania. Sme veľmi povzbudení skupinou tínedžerov v zhromaždení,
ktorí chcú študovať Slovo. Spolu so Shankovcami sme začali
každomesačné štúdia Biblie – knihy Daniel. Tiež sme obnovili utorkový
biblický klub v blízkom mestečku Riverchapel. Ďakujeme za modlitby.
(Michael/Shirley McKillen)

Minulý mesiac sme znova navštívili jedno malé zhromaždenie v Arame.
Sú ďaleko od všetkých ostatných zhromaždení a oceňujú akúkoľvek
návštevu a službu Slovom. Je dobré vidieť malú miestnosť naplnenú
poslucháčmi z vonka. Majú zvukový systém, ktorý umožňuje počúvať
posolstvo aj z priľahlých ulíc. Budúci týždeň sa Maresa nechá pokrstiť.
Prosím, modlite sa za ňu a jej manžela a aby mali dosah na svojich
priateľov a rodinu pre evanjelium. (Marco/Janice Gebara)

Každý rok dostávame požiadavky na evanjelizačné kalendáre. Tento rok
budeme koordinovať zdroje a osobne roznášať kalendáre v meste Soria
a Province. Prosím, modlite sa za dobrý tím veriacich, ktorý sa zaviaže
k tejto práci a bude mať príležitosť dať svedectvo o Pánovi.
(Jesus/Helen Oritz)

Prosím, modlite sa za naše obnovenie víz, ktoré expirujú o 6 mesiacov.
Počuli sme, že mnoho misionárov boli odmietnutí v žiadosti
o predĺženie víz a niektorí už nemohli ani len navštíviť krajinu
v budúcnosti. Niektorí si myslia, že je tu nová polícia, ale Boh otvára
a zatvára dvere, tak hľadíme na Neho vo viere, aby sa stala Jeho vôľa.
Sme v kontakte s jednou pani, ktorá má na starosti naše víza. Prosím,
modlite sa, aby zodpovední láskavo pohliadli na nás a predĺžili naše víza
bez problémov. (David/Grace Croudace)
27.12. Ukrajina, pop. 45 mil., Lutsk
Pán požehnal zhromaždenie v Lutsku tým, že niektorí, ktorí počúvali
mesiace evanjelium, prišli k spáse. Asi 136 veriacich a neveriacich sa na
8 dní zúčastnilo našej najväčšej letnej konferencie. Účastníci boli zo 7ich národnosti: Ukrajinci, Američania, Kanaďania, Briti, Íri a 5-ti zo
Slovenska. Michael Wilkie (Škótsko) a James Colledge (Anglicko)
obohatili zhromaždenia službou Slova. Oceníme vaše pokračujúce
modlitby. (Timothy/Rhoda Sloan)
28.12. Južná Afrika, pop. 51 mil., Port Shepstone
Prosím, modlite sa za Lily Naidoo, hinduistku, ktorá chodieva do
zhromaždenia už rok. Bola zarputilou hinduistkou, ale Pán pracuje na
jej srdci. Rozhodla sa, že neobnoví nosenie červeného povrázka, ktorý si
všetci hinduisti omotávajú okolo zápästia a prestala sa modliť k
bôžikom v jej domácej svätyni. Požiadala nás o krst. Prosíme, modlite sa
o múdrosť a duchovné rozlišovanie, či je skutočne zachránená
a dôveruje Pánovi. (Paul/Dorothy Grieve)
29.12. Dánsko, pop. 6 mil., Esbjerg

25.12. Ukrajina, pop. 45 mil., Lutsk
19.12. Írsko, pop. 4,5 mil., Coothill
Náročné leto, ktoré bolo požehnané, je za nami. Ďakujeme Bohu za
Michelle, Daniela a Petra, ktorí nám vyznali, že dôverujú v Pána.
Prosím, modlite sa za nich, aby spevneli vo svojej novo nájdenej viere.
Tiež sa modlite za mnoho mladých veriacich, ktorí boli vyzvaní žiť život
v plnej závislosti na Spasiteľovi. (Noel/Liza McMeekin)

Po rokoch som sa pokúsil zakúpiť billboard (3x6m) v blízkosti
zhromaždenia. Každý pokus o našu kúpu bol doteraz zamietnutý. Pán
nám odpovedal na modlitby a až teraz sme mohli kúpiť billboard,
zrenovovať ho a napísať naň ponuku z každej strany: „Biblie
a kalendáre zadarmo“. Máme 23 tis. kalendárov a 5 tis. Biblii. „Božie
slovo sa nevráti späť prázdne“ – Iz.55:11. Oceníme vaše vytrvalé
modlitby. (Timothy/Rhoda Sloan – Lutsk)

20.12. Írsko, pop. 4,5 mil., Coothill
26.12. Zambia, pop. 14 mil., Zambezi
Prosím, modlite sa za naše jesenné aktivity v Cootehill, Drum a v okolí.
Bežne navštívim asi 25 domácnosti týždenne. Modlite sa za, aby

Boli sme povzbudení vidieť priateľov a príbuzných na zhromaždeniach.
Taktiež niekto z mladých povzbudil svojou dôverou a duchovným
rastom. Jedna mladá Číňanka a Filipínci pravidelne prichádzajú
a privádzajú aj priateľov a známych. Prosím, modlite sa za
zhromaždenie, za mesto Esjberg a za nás. (Ray/Carol McCullagh)
30.12. Južná Afrika, pop. 51 mil., Port Shepstone
Ako lekár mám výzvu tiež duchovne slúžiť. Prosím, modlite sa za dvoch
susedov v komplexe, kde žijeme. Norman a Michael sú starší páni
a zaujalo ich evanjelium. Michael dva krát diskutoval, že „prečo sa
nemôžeme dostať do neba cez činenie najlepšieho ako môžeme“,
takže si viete predstaviť tieto diskusné príležitosti. (Terry/Jane Gilpin)
31.12. Ukrajina, pop. 45 mil., Ľvov
Posledný októbrový víkend sa konala 5-ta konferencia zhromaždenia vo
Ľvove za účasti 75-tich veriacich z Kanady, Slovenska a miest Lutsk,
Ivano a Sosnivska. Sme vďační, že mnoho neveriacich sa pripojilo
k evanjelizačným stretnutiam. Prosím, modlite sa za ich spasenie.
Vyučovali nás Eric Fowler (Newfoundland), Malcolm Stanley (Kanada)
a Daniel Mojžiš (Slovensko). (Edmund/Agnes Johnston)

