W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄD

Proszę odczytać w sobotę, 16 października 2021 r.
Drodzy w Chrystusie!

Witamy Was z radością i Chrystusową miłością. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu, że
w czasie grasującej pandemii zachował nas przy życiu. Jednocześnie, ze smutkiem
stwierdzamy, że niektórzy z naszych bliskich z powodu Covid-19 opuścili nasze grono.
Jesteśmy przekonani, że odeszli z nadzieją ponownego spotkania przy Przyjściu Pana Jezusa.
Natomiast inni z naszej społeczności, w ciężkich warunkach walczyli z chorobą, a drudzy
ratowali życie chorych. Na pewno nie był to łatwy okres dla nikogo z nas. Nasuwają się pytania:
Co czeka nas w najbliższej przyszłości? Jakie kolejne doświadczenia i kryzysy pojawią się w
naszym życiu? Czy zbliża się koniec historii tej planety? Wierzymy, że Duch Święty w oparciu o
Słowo Boże udzieli nam odpowiedzi oraz głębokie przekonanie o zbliżającym się końcu. Jak
powinniśmy zachować się w tej sytuacji?
1.
2.
3.
4.

Odnowić osobistą duchowość poprzez studium Biblii i modlitwę.
Upewnić się, że w naszym życiu obecny jest Chrystus.
Prosić o moc Ducha Świętego.
Zaangażować się w misję, zgodnie z otrzymanymi darami
i zdolnościami.
5. Być otwartym na potrzeby drugiego człowieka.
6. Propagować organizowane działania misyjne.
Z wielką radością i wdzięcznością dla Boga, pragniemy zaprosić Was do udziału w serii
wykładów pt. „BÓG? Czy On istnieje?” prowadzonych przez pastora Davida Asschericka.
Wykłady rozpoczną się 31 października o godz. 18:00 i będą emitowane w każdą niedzielę
i środę. Wykłady są bardzo dobrze przygotowane, ale potrzebujemy działania Ducha
Świętego, aby dotrzeć z nimi do szerokiej grupy odbiorców.
Dlatego zapraszamy Was do udziału w ogólnopolskich modlitwach, które będą
zanoszone w tych intencjach. Nie musimy nikogo przekonywać, że Pan Bóg odpowiada na
szczere modlitwy swoich dzieci. Proponujemy, żeby jednoczyć się w modlitwach każdego dnia,
w czasie godzin porannych pomiędzy godziną 6 a 8, oraz wieczorem pomiędzy godziną 18 a
20. Jednocześnie ogłaszamy post na sobotę 30 października i zapraszamy Was, abyście się do
niego przyłączyli.
Drodzy,
zachęcajcie
Waszych
bliskich
i
znajomych
do
uczestnictwa
w wykładach. Reklamujcie je przy każdej nadarzającej się okazji. Chcemy dotrzeć z Ewangelią
do jak największego grona naszych rodaków, chociaż nie zawsze są tego świadomi, jak bardzo
potrzebują Chrystusa. Wszelkie informacje dotyczące wykładów oraz materiały je
reklamujące, zostały wysłane do zborów. Jednocześnie pragniemy podziękować ekipie Głosu
Nadziei oraz wszystkim, którzy mieli udział w przygotowaniu tej serii wykładów.

Przesyłamy serdeczne braterskie pozdrowienia oraz życzymy szczególnych Bożych
błogosławieństw.
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