Jar 2019
Milí priatelia, chceli by sme sa podeliť o pár fotiek
z tohtoročnej jari.

1. Na prvej fotke je skupina tínedžerov zo susedných miest
Camarma a Alcalá spolu s ľuďmi z nášho tímu Petrom
a Naomi.
2. Evanjelizácia v parku s deťmi z biblického klubu a ďalšími
deťmi z ulice.
3. Praktická pomoc s hľadaním práce a nádeje v Pánovi
zameraná na imigrantov z mnohých kútov sveta v „Misión
Urbana“.
4. Tapas a Temas. Náš syn Daniel, Paul a Tamara sa
zúčastnili na tejto evanjelizácii, ktorá nasledovala po Alfa
kurze. Chválime Pána za všetky príležitosti hovoriť o viere
s hľadajúcimi ľuďmi.

V nasledujúcich mesiacoch budeme súčasťou mnohých podujatí a chceli by sme vás požiadať o vaše modlitby. Je aj
veľa dôvodov ĎAKOVAŤ BOHU ZA JEHO VERNOSŤ POČAS DEVIATICH MESIACOV, ODKEDY SME SA VRÁTILI DO
ŠPANIELSKA. V Spotlight rozvíjame každý utorok priateľstvá so skupinou Španielov. Väčšina z nich verí v Božiu
existenciu alebo že „niečo“ musí byť, ale prosíme modlite sa s nami, aby spoznali Ježiša osobne. Väčšina z nich príde
na evanjelizačný koncert do Meco. Známy klavirista z USA, obrátený Žid, bude hrať a hovoriť evanjelium. Modlite sa,
aby to malo vplyv na našich priateľov a všetkých, ktorí prídu.

Mobilizácia: Paul bol januári v Jacksonville na Floride, kde sa zúčastnil na konferencii pastorov a viedol modlitby.
Zastavil sa aj v Kostarike, kde mal dobré stretnutia s pastormi a ďalšími lídrami. V Guatemale strávil veľmi plodný čas
v teologickom seminári Seteca, kde sa stretol s viac ako desiatimi študentmi, ktorí tam sú na krátkodobých pobytoch.
Hovoril s nimi o štúdiu, plánoch a povzbudzoval v rozhodnutí byť misionárom. Modlite sa za Božie zámery pre Lidiu
(Sahara), Loidu (Kamerun) a Rodriga (Haiti - Senegal). Oblasti/krajiny v zátvorkách sú tie, do ktorých títo študenti
vnímajú, že ich Boh volá.

Tamara je v tíme, ktorý organizuje modlitebnú konferenciu v máji. Prosíme, modlite sa, aby tam Pán konal.

Prosíme, modlite sa za najbližšie udalosti:

koncert

tréning pre poradcov kampane s evanjelizátorom Luisom Palauom

3. - 8. mája | Paulova návšteva v Nemecku
12. mája | evanjelizačný koncert v Meco
25. mája - 1. júna | modlitebná konferencia
22. - 23. júna | evanjelizačná kampaň Luisa Palaua (Billy Graham Hispáncov) v Madride
25. júna - 6. júla | basketbalové kempy v Meco
29. júna | evanjelizačný koncert pre ženy vo väznici Alcalá-Meco
Sme vám všetkým veľmi vďační za to, že stojíte za nami aj vedľa nás, keď tu s vami slúžime Pánovi. Nech vás Pán hojne
žehná.

Lúčime sa verziou Jakuba 1, 22 (Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.) v podaní
Leonarda da Vinciho ;-)
S hrôzou som si uvedomil, aké je dôležité konať. Nestačia vedomosti, musíme ich aplikovať. Nestačí ochota, musíme
sa pustiť do práce.

Lizardovci

