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Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi,
srdečne Vás pozývame do Modry, kde sa má – ak Pán Boh dá – konať 20. misijná konferencia.
Ostatná konferencia bola v roku 2019 a vlani sa kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou
COVID-19 konferencia nekonala. Aj tento rok sa pozeráme do blízkej budúcnosti s neistotou,
a zároveň s nádejou, že osobné stretnutie bude možné. Ako so záložným plánom počítame
s možnosťou sledovania konferenčného programu online.
Misijná konferencia je pre nás príležitosťou k spoločenstvu pri Božom slove, ktoré nám za
uplynulé mesiace veľmi chýbalo, a k zdieľaniu skúseností zo zborového života a misie. Naším
hosťom bude misionár Marc Patton, Američan, ktorý založil niekoľko zborov v Maďarsku.
Prihovorí sa nám na tému Smerom k Bohu, smerom k ľuďom. Tým je vyjadrené dvojaké
smerovanie Cirkvi: vertikálna orientácia – uctievanie zamerané k Bohu, sa v praxi prejaví
v horizontálnej orientácii – nesení Dobrej zvesti evanjelia ľuďom. Druhým hosťom bude
Tomáš Henžel, zakladateľ a kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Bratislave – Paradox.
Hlavná časť konferenčného programu bude v sobotu 2. októbra v Strednej odbornej škole
vinársko-ovocinárskej v Modre, kde bude zabezpečené stravovanie. V nedeľu budeme
pokračovať v priestoroch chaty v Modre-Harmónii, kde je možné ubytovanie. Počas hlavných
konferenčných programov bude zabezpečený program pre deti.
Prosíme, aby ste si poznačili termín konania konferencie a sledovali informácie, ktoré budú
priebežne zverejňované na stránke www.berea.sk. Tu bude aj link na online prihlasovací
formulár. Prihlasovanie na konferenciu bude možné len elektronicky do 22.9.2021.
Prosíme, pripojte sa k našim modlitbám, aby Pán Boh umožnil a požehnal toto stretnutie
a aby sme sa mohli potešiť zo živého spoločenstva s Ním i navzájom a tým aj povzbudiť
k zdieľaniu Dobrej zvesti.
V Modre 28. 8. 2021
Za organizátorov
............................
Peter Kozár, Bohuslav Javor

