Správa o aktivitách a práci
Vnútromisijného výboru Gemerského seniorátu za obdobie roka 2018
podaná na konvente GES 30.3.2019
Budete mi svedkami až do posledných končín zeme (Skutky apoštolské 1,8)
Vážený seniorálny konvent!
Podávam správu o aktivitách a práci Vnútromisijného výboru Gemerského seniorátu za obdobie roka 2017.
Robím tak v zodpovednosti nie iba pred Vami, ale hlavne pred naším Pánom a Spasiteľom, ktorý nás poslal, aby
sme Mu boli svedkami.
Rok 2018 sa niesol v znamení volieb v cirkvi. Pri neradostných chvíľach konfliktov a vnútorného napätia som
vďačný za každú možnosť, kedy sme sa zjednotili pri Božom slove a vydávaní svedectva o Jeho milosti
7.4.2018 Revúca Stretnutie so Vzkrieseným
Je to jedno z už zabehnutých podujatí v našom senioráte pre mladých. Téma: Ešte máš šancu
20.4.2018 Biblická olympiáda
Cieľom tejto súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a
udalostí. Povzbudzujem týmto žiakov, študentov aby sa zúčastňovali tejto akcie. Okrem vzdelávania je isto
dôležitéý aj misijný rozmer tejto akcie – žiaci sa pri príprave ponáraju do hlbín Božieho slova a môžu tak vyávať
svedectvo o Božej milosti
3.6.2018 Stretnutie žien Muránska Dlhá Lúka.
Tradičné a hojne navštevované podujatie v našom senioráte; ženy sa stretávajú už pravidelne. Tému pripravila ses
farárka Jana Ilčisková zo Štítnika. Téma: „Ženy v SZ ako svedkyne viery!“
16.6. 2018 Turistický výlet Dedinky Geravy. Nielen pri prednáškach sa možno stretať. Kto túžil popri utužovaní
spoločenstva urobiť čosi aj pre svoje zdravie mal možnosť prísť na tento výlet. Aj takto možno zakúšať silu
spoločenstva
17.6.2018 Stretnutie mužov Jelšava:
Téma stretnutia: Muž v rodine a cirkvi. Na túto vysoko aktuálnu tému reagoval svojou prednáškou

emeritný biskup Igor Mišina.
Stretnutie spevokolov: Spevokoly sa stretli k svojej „žatve“ 29:4.2018. Spievať Bohu na česť a slávu je zdrojom
duchovného požehnania. Povzbudzujem spevákov, aby nenechali ladom svoj dar a spievali a prichádzali na takého
stretnutia. Ako hosťujúci spevácky zbor sa zúčastnil spevokol z Liptovského Ondreja
11 novembra 2018 Stretnutie presbyterov Ratkovské Bystré
Uplynulého roku sa presbyteri stretli na svojom tradičnom stretnutí 11.11.2018 v Ratkovskom Bystrom Na tému
Hospodárenie v cirkvi sa k nám prihovoril br farár Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD
Príprava seniorálnych akcií je časovo a organizačne náročná. Moje poďakovanie patrí na prvom mieste
Tomu, ktorý nás vysiela do služby. Rovnako som vďačný za každého, kto vzal na seba bremeno služby a podieľal
sa na organizácii akcie, alebo poslúžil príspevkom.
Povzbudzujem nás všetkých, aby sme ponúkané akcie nevnímali iba ako splnenie si povinností, ale ako
jedinečnú možnosť svedectva o Božej láske a dobrote a zdieľania sa s tým, čím sme obdarení. Všetkých pozývam
na účasť na ďalších pripravovaných akciách ako aj k modlitbám za ne.
Neochabujme v poslaní a svedectve o Božej milosti. Chcem nás všetkých povzbudiť do ďalšieho roku
a pozvať do spoločnej práce na Božom kráľovstve a svedectve o Božej milosti a láske.

Popri týchto akciách by som spomenul aj niektoré akcie, ktoré priamo nie sú primárne vnútromisijnými
aktivitami:
Inštalácia seniora GES a úvod dozorcu GES: 21.7.2018 vykonaj dôst. br. biskup VD S.Sabol. Plný chrám
v Štítniku bol tiež svedectvom o tom, že evanjelictvo na Gemeri neprežíva, napriek protivenstvám agóniu.
Evanjelizácia Pro Christ: Konala sa v rámci jednotlivých CZ (niektorých) Ale je dobre, že sa do tejto
akcie zapájajú zbory aj v našom senioráte
Pre maďarsky hovoriacich veriacich sa 11.6 v Kunovej Teplici konalo už tradičné stretnutie – Božím
slovom na tému z 1.kronickej 28: „Hospodin skúma všetky srdcia“ slúžil br farár Csadó Balázs z Irše
(Maďarsko).
Rožňava- Dobšiná, 20.3.2019
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