Smerom k Bohu, smerom k ľuďom
20. misijná konferencia

15. október 2022, Trenčín, Zlatovská 22
Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi,
srdečne Vás pozývame na 20. misijnú konferenciu, ktorá sa bude – ak Pán dá – tento krát
konať v Trenčíne. Po 2 ročnej prestávke a zrušených konferenciách sa pozeráme vpred
v nádeji, že osobné stretnutie bude možné. Aj keď podmienky nie sú ideálne, čakať už
nechceme, a preto sme sa rozhodli pre kratší jednodňový model stretnutia, ktorý je aj
po organizačnej stránke menej náročný.
Misijné konferencie sú pre nás o spoločenstve pri Božom slove a o zdieľaní skúseností zo
zborového života a misie. Téma konferencie „Smerom k Bohu, smerom k ľuďom“ má
vyjadriť dvojaké smerovanie Cirkvi. Jej vertikálne smerovanie – uctievanie zamerané
k Bohu– sa v praxi prejaví v horizontálnom smerovaní – nesení dobrej zvesti ľuďom.
(Žalm 73:28) Našim hosťom bude Tomáš Henžel, zakladateľ a kazateľ zboru Cirkvi bratskej
v Bratislave – Paradox. Zaznejú tu aj svedectvá a správy z našich zborov o aktivitách
a modlitebných námetoch.
Konferencia sa uskutoční v sobotu 15. októbra v Kresťanskom zbore v Trenčíne.
Podrobnejší program zverejníme čoskoro.
Vzhľadom k tomu, že v okolí sa nachádza viacero stravovacích možností, voľbu obeda
necháme na Vás. Spoločné stravovanie nebudeme zabezpečovať. Výnimkou budú vekom
starší bratia a sestry, ktorým obed radi zabezpečíme, ak sa prihlásia a požiadajú
o zabezpečenie obeda dopredu.
Samozrejmosťou bude občerstvenie počas prestávok. A pokiaľ by niekto z Vás rád priniesol
upečené koláče, budeme vďační!
Počas hlavných konferenčných programov bude zabezpečený program pre deti.
Počas konferencie bude prebiehať zbierka na nákup stanov pre misionárov v Zambii.
Prispieť je možné aj prevodom na účet SK42 7500 0000 0040 2506 9774,
variabilný symbol 77.
Prosíme, aby ste si poznačili termín konferencie a sledovali informácie, ktoré budú priebežne
zverejňované na stránke www.berea.sk. Tu bude aj odkaz na online prihlasovací formulár.
Prihlásiť sa na konferenciu bude možné elektronicky alebo telefonicky do 08.10.2022.
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 sa aj povzbudiť
k zdieľaniu dobrej zvesti.
V prípade otázok, prosím, píšte na adresu kztrencin@gmail.com alebo volajte
na telefónne číslo 0911 115 931 (Juraj Kocmunda).
V Trenčíne 09.09.2022
Za organizátorov
Jozef Abrman a Juraj Kocmunda

