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Veľa modlitieb za účasť asi 130 mladých zo zhromaždenia Bethesda na
duchovnom vzdelávaní br. Siraja, ktorého si Boh hojne používa. Hovoril
zo života Daniela a Jozefa a vyzýval mladých, aby nepošpiňovali svoje
životy v svetských radovánkach. Prosím, spomeňte si na mladých, ktorí
počuli evanjelium, aby boli spasení. (V.Paul Raju Bethesda Leprosy
Hospital)

11.11.
Arménsko, pop. 3mil.

7.11.
Rumunsko, pop. 22 mil.
Cez 350, väčšinou neveriacich, navštívilo Biblickú výstavu v Giurgiu.
V Iasi kresťanskej škole 420 žiakov a ich učiteľov sa zúčastnili 20-50 min.
vyučovaní. Veľký počet obchodných centier bolo navštívených, kde cez
1500 zúčastnených bolo oslovených, prinajmenšom 95% neveriacich.
Mnoho literatúry a Biblii bolo distribuovaných a prebehlo mnoho
dobrých rozhovorov. Prosíme o modlitby za zasiate semeno. (Paul/Sue
Williams)

8.11.
Botswana, pop. 2mil.
Prosíme, modlite sa za niekoľko mladých mužov v Palapye, ktorí ukázali
skutočný záujem a zúčastňujú sa každú nedeľu a evenjelizačných
zhromaždení uprostred týždňa, niektorí už cez rok. Je vzácne vidieť
v týchto dňoch mladých so snahou prichádzať. Niektorí prichádzajú
z diaľky a často sami. Tiež o modlitby za týždenné čítania z Biblie, začali
sme list Rímanom. Je našou túžbou aby svätí boli upevnení v pravde
touto dôležitou epištolou, ktorú prechádzame verš po verši každú
sobotu večer. (Colin/Christine Raggett)

9.11.
Angola, pop. 19mil.
Prosíme, modlite sa za bezpečný a rýchly príchod kontajnera z Anglicka
so 6000 Portugalskými Bibliami, biblickými materiálmi a ďalšími
pomôckami pri práci. Modlime sa za príchod kontajnera do Saurima,
práve keď tam budeme a bude to na pomoc pre Ruth Hadley pri
dohliadaní. Prosíme, modlite sa, aby „horeli“ naše srdcia, keď uvidíme
mnohých zúbožených a úplne slepých k svojej vlastnej duchovnej
potrebe. (Brian/Debbie Howden)

Práve sme boli povzbudení obrátením 2 ľudí. Arsen, muž, ktorý si
odpykáva doživotie, bol zachránený prostredníctvom čítania našej
literatúry. Som s ním v kontakte cez e-mail. Druhým je Armine, bývalá
učiteľka môjho syna v Gyumri, ale teraz žijúca v Rusku. Prosím, modlite
sa za ňu, jej rodinu a za Arsena. (Toros/Virginia Pilibosian)

12.11
Kongo, pop. 69.mil.
Začal nový školský rok aj s nedeľnou školou. Prosím, modlite sa za deti,
ktoré budú zodpovedné za Božiu reč hovorenú k nim. Poplatky za školy:
základná škola 1-6 rokov polatky=15 libier na žiaka
+uniforma+knihy=50 libier, druhý stupeň 1-6 rokov poplatky 37
libier+uniforma+knihy=72 libier. Všetci žiaci, v posledných rokoch,
prešli skúškou na rozdiel od ostatných rokov s príšernými výsledkami.
(Mary Retter)

13.11.
Ukrajina, pop. 48,5mil.
Posledných 7 týždňov, každý utorok, sme navštevovali evanjelizačné
zhromaždenia u Ivana Frankiska. Boli sme povzbudení účasťou
neveriacich a Pánovou prítomnosťou na stretnutiach. S radosťou sme
zasievali semeno a kázali Slovo, odchádzali s poručením výsledku diela
do Božích rúk. Detské stretnutia, každý druhý týždeň, v Sosnivskej sú
hojne navštevované aj rodičmi a učenie Biblie je naším hlavným cieľom.
Prosím, modlite sa za spasenie. (Edmund/Agnes Johnston)

14.11.
India, pop. 1,25mld.
Sme šťastní, keď sme mohli navštíviť, s bratom veteránom Kripaom
Shankarom, svätých vo Varanasi. Práca napreduje rýchlo napriek
primitívnym podmienkam a extrémnej chudobe. Jedno dedinské

zhromaždenie bolo prinútené ukončiť činnosť, pretože neboli nájdene
vhodné podmienky na stretávanie, 2 nové zhromaždenia sú v blízkych
dedinách. Cestovanie je zložité, žiaden veriaci nemá auto. Brat Kripa
a jeho spolupracovníci verne slúžia napriek silnej opozícii.
(Marshall/Jean Howe, S. Írsko)

15.11.
Nepál, pop. 29,5mil.
Pri poslednej návšteve Nepálu sme mohli vidieť niektoré najviac
postihnuté miesta zemetrasením. Na mnohých miestach bola
devastácia a utrpenie doslovne srdcervúce. Prosím, modlite sa za
miestneho pracovníka Dhrubu a ďalších veriacich, ktorí prinášajú úľavu
a pomoc strádajúcim ľuďom, a ktorí hľadajú akúkoľvek príležitosť
k neseniu evanjelia týmto ľuďom. (Marshall/Jean Howe, S. Írsko)

16.11.
Angola, pop.19mil.
Po príchode do Luangy (koniec októbra), naša prvá úloha bola
poopravovať prvé chyby pri tlači Songo spevníka. Ďalšia tlačiareň
v Saurimo bola pokazená, čo znamená tiež, že žiadne z Emauských
kurzov a ďalšiu literatúru nemáme k dispozícii. Prosím, modlite sa za
tieto veci a tiež za pomoc pri riešení „doktrín evanjelia“ so staršími
z Camundambala. (Brian/Debbie Howden)

17.11.
Botswana, pop. 2mil.
Napriek nedostatku vody sme v nedeľu pokrstili jednu mladú ženu,
ktorá vyznala Pána ako Spasiteľa pred niekoľkými mesiacmi. Jej sestra
tiež vyznáva spasenie. Ich mama žije s mužom, okultným doktorom,
ktorý má vlastnú rodinu. Táto mladá žena žije však v druhej rodine. Je
to povzbudzujúce vidieť, ako Pán pracuje aj v takýchto okolnostiach.
Prosím, modlite sa za túto rodinu. (Jim/Irene Legge)

18.11.
Tanzánia, pop. 51mil.
Prosím, modlite sa za misijnú službu v 4 školách, za nerušený priebeh
vyučovania na každej hodine. Niekedy je ťažké vôbec vojsť do takej
triedy, nakoľko sa žiaci predvádzajú. Priemerne sa týždenne zúčastní
lekcií vo všetkých školách asi 450 žiakov. Jedna škola nás požiadala
o 120 Biblií. Prosím, modlite sa za každého študenta, ktorý bude čítať,
aby veril Biblickému posolstvu. (Ron/Maria Cunningham)

19.11.

23.11.

27.11.

Mexico, pop. 110mil.

Thajsko, pop. 67mil.

Brazília, pop. 195mil.

2. augusta sme mali prvé stretnutie v novej modlitebni, ktorú nám Pán
milostivo zaobstaral. Čo sa týka miesta, je len 15 min. peši od
predchádzajúcej, ktorú sme si prenajímali. Začali sme tiež navštevovať
domy v oblasti, ktorú sme ešte nepokryli. Niektoré nové kontakty sa
pripojili k návštevám našich zhromaždení. Prosím, modlite sa za
požehnanie. (Timothy/Jenna Stevenson)

20.11.

Zajtra sa otvára jeden z najtemnejších tunajších festivalov roka,
vegetariánsky festival. Čínske chrámy budú zaplnené ľuďmi z Thajska
a zámoria. Na záver festivalu budú tisíce následovať médium, ktorého
vidia ako božského. Ďakujeme Bohu za niektorých, ktorí následovali
médium, oslobodili sa zo satanského područia a sú teraz v našom
spoločenstve. Niektorí z kresťanov sú jedinými členmi rodiny, ktorí sa
nezúčastnia festivalu. Prosím, modlite sa za nich v tomto zložitom
duchovnom čase. (Peter/Peggy Ferry)

V Novo Hamburgo, veriaci boli povzbudení spasením jednej mladej
manželky, ktorej manžel je v našom obecenstve. Zdala sa ľahostajná
a na zhromaždenia prichádzavala sporadicky. Avšak, jej terajšia zmena
je očividná. Jeden večer došla do bodu, že nechce zaspať, pokým
nebude spasená. O jednej v noci vyznala, že došla pokoja cez vieru
v Pána Ježiša Krista. Prosím, modlite sa, aby so svojím manželom
v jednote a v bázni Božej vychovávali svoje tri deti. (Tom/Dorothy
Matthews)

Srbsko, napísané z Anglicka

24.11.

28.11.

Bola to radosť a privilégium znova navštíviť našich priateľov v severnom
Srbsku, v auguste 2015, a navštíviť tam 5 zhromaždení v Srbsku a jeden
v Chorvátsku, v Íloku. Evanjelium bolo jasné kázané. V utorok
v Sremskej Mitrovici , niekoľko nespasených priateľov pozorne
počúvali. Jedna Srbská rodina bola na prácach v Holandsku a obaja
manželia tam boli zachránení cez pouličné kázanie. Po návrate domov,
brat začal pouličné kázania a rozdávanie traktátov v rodnom meste
a videl zachraňujúcu Pánovu ruku pri niektorých dušiach.
(Martin/Margaret Baker)

Nepál, pop. 29,5mil.

Brazília, pop. 195mil.

Situácia v Nepále je veľmi zlá. Je tu reálny nedostatok benzínu, liekov
a jedla. Ďalšie prostriedky sa dovážajú cez Indiu. Nemocnice sú bez
potrebných liekov a kyslíka, bez ktorých sú operácie nemožné. Školské
inštitúcie sa skoro zatvárajú. Pomáhame v nedeľnej škole, deti sú
s nami počas dňa, pomáhame im s úlohami a dáme im aspoň jedno
jedlo. Prosím, modlite sa za nich. (Mathew Philip)

Videli sme záujem pre evanjelium v Pirassununga, na stretnutiach sme
boli požiadaní pravidelne prichádzať do domov veriacich. Každý týždeň
máme stretnutie v inej domácnosti a máme radosť kázať evanjelium
niekoľkým tuctom ľudí, ktorí nikdy neboli v našom zhromaždení.
Prosíme, modlite sa za zasiate semeno. (William/Elen Watterson)

29.11.
25.11.

21.11.

Zambia, pop. 15,5mil., napísané zo Škótska
Francúzsko, pop. 65mil.

Sri Lanka, pop. 20mil.
Pokračujem v mojich týždenných evanjelizáciach a stretnutiach s deťmi.
Môj pravidelný program je: pondelky – domáce štúdia Biblie v oblasti
Sithawaratta, utorky – evanjelizácie a detské evanjelizácie v oblasti
Kotagala, stredy – evanjelizácie na čajovej farme v Rosala, štvrtky –
evanjelizácie na farme Strathdon a večerné Biblické hodiny
v zhromaždení Kudagama, piatky – evanjelizácie na farme Hadley
a večerné Biblické hodiny v rodine na farme Dickoya. Prosím, modlite
sa za požehnanie a za nás. (C., Sri Lanka)

Práve som navštívil Vichy, kde takmer miestny zbor vymizol. Avšak,
mladý pár sa tam presťahoval za prácou a zapojil sa do svedectva
miestneho zhromaždenia. Pán tam poslal ďalšie 4 mladé pári a odvtedy
sa tam schádza každú nedeľu okolo 40 ľudí. Dvaja starší, ktorí majú
okolo 30 rokov, ma požiadali príchádzať a vyučovať o zborovom
staršovstve a ďalších pastorálnych veciach. Prosím, modlite sa za
pomoc. (David/Briggite Sutherland)

30.11.
Etiópia, pop. 99mil., napísané zo Škótska

26.11.

22.11.

Rusko/Abcházsko/Gruzínsko

Brazília, pop. 195mil.

V našej oblasti Pán pokračuje v oslovovaní sŕdc a záchrane ľudí.
V našom zbore sme pokrstili 15 nových veriacich. Ako vždy, bolo to
v miestnej rieke. Mnoho neveriacich sa prišli pozrieť a bola to dobrá
príležitosť kázať pri krste evanjelium. Obzvlášť nás potešilo jedno
Kórejské dievča, Oľga, ktoré spoznalo Pána Ježiša Krista. Má veľa bratov
a sestier. Prosíme, modlite sa za ich spasenie. Jeden týždeň sme ja
s mojou ženou išli do Abcházska, severovýchodný cíp Gruzínska, kde
Pán otvoril nové možnosti šíriť evanjelium. (Sergej/Irina)

Za krátky čas sme sa presťahovali do nášho nového domu a tešíme sa
z neho. Práca tu pokračuje a Andrew mal posledných 6 mesiacov
niekoľko ciest do iných častí Brazílie. Naši synovia, Ben a Jony, si ďalej
hľadajú prácu, čo nie je ľahké v ekonomickej kríze, ktorou v súčastnosti
prechádza Brazília. Lorena sa dobre aklimatizovala a zlepšuje si
Portugalčinu. Oceňujeme vaše modlitby za nás a našu prácu. (Andrew
a Alison Renshaw)

Tak ako na konci obdobia sucha, je tu veľmi teplo. Evanjelisti majú
príležitosť navštevovať dediny a kázať evanjelium. Sme veľmi vďační za
pokračujúcu slobodu v krajine pre kázanie Slova a možnosti stretávať
sa. Prosíme, modlite sa za evanjelistov a požehnanie zasiateho slova.
(Robert/Margaret Muir)

Máme nádej, že materiál „poštovej nedeľnej školy“ v Amharic bude
čoskoro v tlači. Tiež aj 8 kníh sa prekladá v Oromiffa, ktoré veľmi
pomôžu detskej evanjelizácii v zhromaždeniach. Prosím, modlite sa za
prácu: Mulegeta hovorí, že nová práca v novom jazyku sa otvára
v Jimma, 600 km z Addis Abeby, Sheena sa cíti o niečo lepšie.
(Robert/Sheena Revie)

