POZRITE NA POLIA

modlitby, aby ľudia neboli oslepení falošnými doktrínami a verili
v pravé evanjelium. (Julie-Rachel Elwood)
5.1. Brazília, Pirassununga
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1.1. Brazília, Novo Hamburgo
Tommy Wright a James Armstrong viedli série stretnutí v sále v Novo
Hamburgo. Zúčastnení boli v hojnom počte, avšak nevyjadrili ďalší
vážny záujem. Akokoľvek, zasievali sme trpezlivo s nádejou upretou na
Pánovo požehnanie. Ešte raz sme pozvali veľké množstvo z celého
okolia. Dvaja ľudia prišli, ale len na jeden večer. Prosíme, pokračujte
v modlitbách za tunajšiu prácu i v celej Brazílii. (Tom/Dorothy
Matthews)
2.1. Francúzsko, Nantes
Dve mladé ženy, bývajúce v blízkosti, prišli v uplynulý týždeň na
zhromaždenie. Jedna z nich, bývala katolíčka, veľmi oslovená, vyjadrila,
že to čo videla je neporovnateľné s katolicizmom. Tiež vycítila živý vzťah
a záväzok veriacich vo vzťahu ku Kristovi. Vieme, že nedeľné ranné
zhromaždenie nebýva príležitosťou na svedectvo neveriacim, ale tu
ľudia prichádzajú a sú oslovovaní aj pri Pamiatke Pánovej. Prosíme,
modlite sa, aby Pán použil tieto príležitosti. (Gerry/Dorothy Seed)
3.1. Brazília, napísané z Anglicka
Claudete a ja sme dychtiví po poznaní Pánovej vôle ohľadom budúcej
služby. Toto je náš hlavný záujem počas našej dovolenky doma. Mesto
Tupi Paulista a okolie malo veľkú príležitosť počuť evanjelium počas
uplynulých ôsmich rokov. Tamojší zbor má dnes veľkú snahu
zachovávať stretnutia aj počas našej neprítomnosti. Toto je pre nás,
samozrejme, najviac vytúžené. Čas nášho odchodu naspäť sa blíži a Pán
robí veci jasnými. (John/Claudete Axford)
4.1. Zambia, Chitokoloki
Za uplynulé dva mesiace ma teší práca v komunite s príležitosťou hlásať
evanjelium. Pomohol som niekoľkým rodinám v Luvale a nejakí
Luandský ľudia neboli za to spokojní. Žiarlivosť a klebety sú tu
rozšírené, krádeže a boje medzi susedmi sú útoky na rozladenie
pracovníkov. Vaše modlitby sú cenné. Nejaké náboženské kulty
navštívili dediny s ich „atraktívnymi“ a žiariacimi časopismi. Prosím za

List od jedného brata: „Drahí Bill, budeš sa diviť, prečo mám toľko
otázok – 8 rokov naspäť, ako pastor tradičného baptistického zboru,
som našiel vašu web stránku a objednal si Ritchieho komentár k 1.
Korinťanom a ďalšie knihy. Študoval som osamotene
a moje
porozumenie ohľadom zhromaždenia sa zmenilo. Potom som niekoľko
rokov študoval aj s ďalšími a nakoniec som tieto princípy predložil celej
kongregácii. Zbor sa definitívne rozhodol opustiť denomináciu
a stretávať sa jedine v mene Pána Ježiša Krista“. (William/Elen
Waterson)
6.1. Argentína, Parana
V nedeľu sme mali potešenie z krstu ôsmich veriacich, šiesti z okolia
(Iván, Gisela, Alexis, Joaquin, Jasmin, Milagros), a nášho synovca
Tomása a netere Sofíi. Veľký zástup neveriacich bol prítomný a mohol
počuť jasne kázané evanjelium. Počas stretnutia som dostal telefonát,
že José (18 rokov), bol postrelený a zomrel v nemocnici. Jeho sestra
Cintia prichádza na stretnutia mládeže. Prosím, modlite sa za ňu a jej
rodinu. (Heber/Fiona Gallito)
7.1. Francúzsko, Ramboiullet
Chválime Pána za nové kontakty s ľuďmi. V poslednú nedeľu prišiel
jeden mladý Američan, ktorý tu neďaleko vyučuje ako lektor, spolu s 5timi študentmi. Všetci ostali aj na obed, ktorý sme mali s dvadsiatimi
mladými ľuďmi! Po obede, Maxime, ktorý bol pokrstený v júni,
vypovedal svedectvo o neuveriteľnej Božej ruke pri zachovaní svojho
života, fyzicky i duchovne. Prosíme, modlite sa za tých, ktorí počuli
svedectvo, za neho a Suzy, ktorá bola pokrstená v septembri.
(Alan/Valerie Kyle)
8.1. Tanzánia, Dar-es-Salam
Od 12. októbra sme začali s registráciou nových deti na január. Počas
nášho príchodu do školy o siedmej ráno sme našli dlhý rad rodičov,
niektorí tam stáli od piatej ráno. Nemali sme problém zaplniť 25 miest
a 5 rezervovaných miest. Prosíme, modlite sa za tieto možnosti zasievať
Slovo Božie do detských sŕdc. Početný zástup je z moslimského
prostredia. Je to česť a záväzok slúžiť im. (Stephen/Gill Davies)
9.1. Arménsko, Guimri
V posledné večerné zhromaždenie u nás doma bolo 36 účastníkov.
Prosíme, zvlášť sa modlite za sedemčlennú rodinu, ktorá sa vrátila
z Ruska. Obnovili sme sobotné evanjelizačné zhromaždenia v ľudovej
jedálni. Na naše prvé zhromaždenie prišlo 34 ľudí. Kalendáre na rok
2016 a vianočný traktát od Jack Hay sú pripravené k rozdávaniu.
Prosíme, modlite sa za požehnanie. (Toros/Virginia Pilibosian)

10.1. Rumunsko, napísané z Anglicka
Je nám veľkou radosťou oznámiť vám, že v júli sme otvorili v meste
Rachiti, „Dom Simeonovej útulne“ pre starších svätých z rumunských
zborov. Oficiálne ďakovné zhromaždenie bolo v septembri, kde sa
zúčastnili zástupcovia zborov, stavitelia budovy a veľa neveriacich, ktorí
počuli evanjelium. Prosíme, modlite sa za nich a nech Pán zabezpečí
každú potrebu pre chod domu dôchodcov. Tiež prosíme za
zhromaždenie a prácu, do ktorej je zahrnuté. (Richard/Ruth
McClenanghan)
11.1. Nepál, napísané zo Severného Írska
Budovu, ktorú sme si prenajímali na zhromaždenie postihlo posledné
ničivé zemetrasenie. Škoda na poschodiach budovy sa zdá byť
neopraviteľná. Veriaci sa poskladali na zakúpenie pozemku v blízkosti
pre výstavbu novej modlitebne s nádejou, že Pán sa postará o potreby.
Prosíme, modlite sa za zhromaždenie a prácu, do ktorej je zahrnuté.
(Marshall/Jean Howe, S. Írsko)
12.1. Brazília, Sapucaia do Sul
Harry Wilson a ja sme dokončili sedem týždňovú šnúru zhromaždení
v Alvorade, kde niektorí vyznali spasenie. Bola to celkovo moja šiesta
séria v tomto roku vo veľkej oblasti Porto Alegre. Vnímam, že by sme
mali ísť v budúcnosti hlbšie do vnútrozemia. John McCann a ja máme
momentálne stretnutia v Cachoeira do Sul a Candelária. V oboch týchto
oblastiach sú ubúdajúce zhromaždenia, ktoré potrebujú veľkú pomoc.
Prosím, modlite sa za kázané Slovo, ktoré vypôsobí spasenie duší.
(Lindsay/Beth Carswell)
13.1. Botswana, Serowe
Nejakí mladí sa zúčastnili na vyučovaniach, ktoré viedol Clark Logan
spolu s možnosťou pouličného kázania v dedine Shoshong. To je
dedina, v ktorej naša drahá sestra Mavis verne vyučuje miestne deti.
Prosíme, modlite sa za našich bratov aby boli užitoční a povzbudení
k práci. V dedine Serowe zomrel starosta a je zvykom tam mať
zhromaždenia každý večer, pokým nebude pochovaný. Dnes som kázal
a pozornosť poslucháčov bola dobrá. (Jim/Irene Legge)
14.1. Čína, napísané z Anglicka
Na severe krajiny sme našli žiariace zhromaždenie s päťdesiatimi
veriacimi, väčšinou mladými alebo stredného veku. Zhromaždenie
funguje od roku 2003. Potrebujú vyučovanie, ale nemajú žiadneho
učiteľa – toto je naliehavá prosba na modlitby. Mal som dva večeri
vyučujúc základne pravdy o zhromažďovaní sa NZ cirkvi. Veriaci boli
nesmierne vďační. Moje vyučovanie bolo prepísané do čínštiny
a rozposlané veriacim. (Michael Browne)

15.1. Thajsko, Phuket
Naša posledná mini Biblická škola bola ukončená a študenti odišli
domov na sever krajiny. Všetci boli z kmeňov Maung, alebo Karen. Sme
vďační Pánovi za ich čas v Phukete a prosíme za ich službu druhým vo
svojich horských domovoch tak, aby prišli k spasiteľnej viere v Krista.
Tak, ako si mnohí myslia, že Vianoce sú kresťanský Nový rok, využívame
túto príležitosť hovoriť o príchode Spasiteľa. (Peter/Peggy Ferry)
16.1. Brazília, Ibate
Dva týždne naspäť, Maressa, mladá žena bola vyučovaná ku krstu. Bola
to šťastná udalosť a potešilo nás vidieť mnohých jej príbuzných počas
krstu, niektorí boli prvý krát na zhromaždení ako takom. Odvtedy jej
bratanec s rodinou pravidelne navštevujú naše evanjelizačné
stretnutia. Prosíme za modlitby pre ďalšie požehnanie. (Marco/Janice
Gebara)
17.1. Brazília, Uberlandia
Málo sme cestovali počas roka 2015, kvôli dlžobe môjmu zdraviu. Teraz
sa venujem najmä kázaniu v miestnom zhromaždení. Prekladám diela
do Portugalčiny, tiež posledný výklad 1. a 2. Tesaloničanom od Toma
Bentleya. Počas roka som tiež prechádzal život Eliáša v nedeľnej škole
pre dospelých. Oceníme vaše modlitby za toto naše malé
zhromaždenie. Moje zdravie je obstojné pri zvážení všetkých okolností.
(Jim/Carmen Jardine)

pokračujúcimi modlitbami za nás a prácu v Argentíne. (Jim/Betty
Burnett)

opäť navštívime a podporíme tieto zhromaždenia po Martinovom
zotavení sa. Zatiaľ sme s nimi v spojení. (Martin/Margaret Baker)

21.1. Nórsko, Skein

27.1. Argentína, Parana

Veľmi si vážime vašich modlitieb za rôzne druhy práce
a spolupracovníkov tu v zhromaždení v Skein. Posolstvo „jedine Písmo“
musí byť to isté pre nás tak ako ho kážeme aj neveriacim. Služba
literatúrou, návštevy väzníc, rôzne biblické skupinky, osobné kontakty,
pravidelné stretnutia a rozdávanie Nových Zákonov – to všetko je
naším svedectvom pre Pána. (Nat/Jennifer Rodgers)

Minulý týždeň sme mali pouličnú evanjelizáciu, kde celé zhromaždenie
ponúkalo jedlo a evanjelium núdznym ľuďom. Svedectvo bolo hlásané
aj tými, ktorých Pán vyslobodil zo závislosti na alkohole a drogách,
veľké množstvo literatúry bolo rozdanej. Tiež okolo 200 domácnosti
z okolia bolo osobne oslovených s pozvánkou na evanjelizáciu v lokalite
„Nového Parku“. Jim dva krát kázal evanjelium. Veľa semiačok bolo
zasiatych a boli vytvorené viaceré kontakty. Prosíme, modlite sa, aby
Pán dal vzrast. (Jim/Betty Burnett)

22.1. Nepál, Kaski
Ak bude Pánova vôľa, spravíme dvojdenný biblický tábor pre 55
besiedkárov a dorastencov z nášho zhromaždenia. Radi by sme
vyučovali z knihy Exodus o zázraku Božej milosti a lásky k Jeho ľudu,
vykúpenému z Egypta. Prosíme, modlite sa za požehnanie. (Mathew
Philip)
23.1. Albánsko, napísané z Anglicka
Ako viete, Marijan Nijhof bola zodpovedná za „Skryté miesto“, domov
pre deti v Gjirokaster, cez viac ako 20 rokov. Je to výsada svedčiť, ako ju
Pán podporoval v práci, materiálne a duchovne. Na konci roka 2016
Marijan odchádza na dôchodok naspäť do Holandska. Prosíme, modlite
sa za ňu a za vhodnú osobu, ktorá prevezme prácu po nej. (Peter/Ritta
Hedley)

18.1. Cyprus, z anglickej vzdelávacej školy Logos
24.1. Zambia, Kabompo
Týždne vedúce ku Vianociam sú príležitosťou hovoriť rodičom o Pánovi.
Vianočné zhromaždenie chystáme na 16.12., kde bude okolo 350
rodičov, príbuzných a priateľov z rôzneho náboženstva a pozadia.
Prosíme, aby Kristus bol jasne predstavený ako Spasiteľ sveta a aby
mnohí počúvajúci ho mohli raz vyznať ako svojho osobného Spasiteľa.
(Colin Clarke, riaditeľ)

Prosíme, pokračujete v modlitbách za mladého brata, ktorý sa zapojil
do prace v evanjeliu a nedeľnej školy v oblasti málo zasiahnutej
evanjeliom. Niekoľkí vyznali spasenie, boli pokrstení a pripojení
k miestnemu zhromaždeniu. Práve zhromaždenie v Loloma je
požehnané väčším počtom pokrstených a prijatých do obecenstva.
(Wilma Geddes)

19.1. India, Narsapur
25.1. India, Sankeshwar
Chválime Pána za Jeho nekonečnú prítomnosť a zaopatrenie počas
celého roka 2015 a tiež, ako po minulé roky, za spasenie niekoľkých
duší. Pokračujeme v starostlivosti o malomocných, chorých na AIDS
a všeobecne chorých. Prichádzajú so zlomeným telom a srdcom
a väčšina úplne skľúčení. Prosíme, modlite sa za nich a našu službu v ich
telesných a duchovných potrebách. (Bethesda – nemocnica pre
malomocných)

V Sankeshwar a v okolí sa Božie slovo a evanjelium šíri cez tlačené
traktáty, Biblie, Nové Zákony a osobné svedectvá. Mám cez 86 rokov a
som vďačná za moju vychádzkovú paličku, ale väčšinou zostávam
doma. Napriek tomu, cítim, že musím vydržať pokým Pán nepošle
náhradu. Prosím, modlite sa za prácu i za mňa. (Miriam Keyse)
26.1. Východná Európa, napísané z Anglicka

20.1. Argentína, Parana
Krátkou správou pre vás je, že sme zrušili našu plánovanú dovolenku.
Bettyne zdravie sa od júla nezlepšilo a cesta do Škótska je pre ňu
nezvládnuteľná. Napriek ťažkostiam to radostne prijímame ako dobrú
vôľu Božiu pre naše životy. Vieme, že môžeme počítať s vašimi

Sme vďační za Pánove zmocnenie navštíviť zhromaždenia a veriacich vo
východnej Európe počas uplynulého roka. Martin musí 17. novembra
podstúpiť výmenu bedrového kĺbu, ak Pán dovolí. Oceníme vaše
modlitby za rýchle zotavenie. Ak bude Pánova vôľa, nádejame sa, že

28.1. Brazília, Foz do Iguacu
V oblasti Porta Meira, v blízkosti argentínskych hraníc, okolo 5000
domácnosti bolo vážne poškodených divokou búrkou s krupobitím.
Vďaka štedrosti niektorých sme mohli presťahovať dve domácnosti
a opraviť im strechy. Minulú sobotu sme mali zhromaždenie
vďakyvzdania, kde zaznelo aj evanjelium. Prosíme, modlite sa za
požehnanie pre všetkých účastníkov. (Jeff/Denise Watson)
29.1. Ukrajina, Ľvov
Boli sme veľmi zarmútení odchodom brata Mikolu (nemý) do
nebeského domova. Bol dva roky zachránený a riadnym členom zboru.
Bude nám veľmi chýbať a chvála Pánovi za jeho niekoľko ročné verné
svedectvo. Vďačíme za vaše modlitby za požehnanie a posilnenie
zhromaždenia vo Ľvove. (Edmund/Agnes Johnston)
30.1. Írsko, Coothill
V januári začneme organizovať naše jubilejné 50. „Udeľovanie cien“,
ktoré bude počas februára a marca. To zahŕňa nákup cien, rezerváciu
miest a zorganizovať prednášajúcich. Aj keď je to náročný čas, prináša
nádherné príležitosti podať evanjelium tým, ktorí sú neprivyknutí
počúvať ho. Prosíme o bezpečný príchod zúčastnených a nech Boh
požehná svojím spasením. (Noel/Liza McMeekin)
31.1. India, Nandurbar
Milosťou Božou pokračujeme v práci pre Pána v kmeňovej oblasti
Narvapur. Sme povzbudení pokračovaním kázania evanjelia pre tých,
ktorí sú stále v temnote a službou Slova pre tých, ktorí dôverujú Pánovi
ako svojmu Spasiteľovi. Prosíme, modlite sa, aby zasievané Božie slovo
prinieslo úžitok a požehnanie. (Vijay Simon)

