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Modlitwa

Modlitwa jest wielkim przywilejem jaki otrzymaliśmy od Boga. Nie potrzebujemy żadnych
pośredników. Bóg wysłuchuje nas i zachęca, byśmy przynosili Mu swoje troski i kłopoty (1 P
5,7), byśmy dziękowali Mu (Flp 4,6) i uwielbiali Go. Możesz osobiście rozmawiać z Bogiem i za
żadną cenę nie powinieneś z tej codziennej rozmowy rezygnować.

Czytanie Biblii

Boże Słowo jest mieczem, który znajduje się w ręku Ducha Świętego. Poprzez nie, Bóg do
ciebie przemawia. Uczy cię, napomina, objawia swoją wolę. Apostoł Paweł napisał do swojego
ucznia: "pilnuj czytania, napominania i nauki" (1 Tm 4,13). Boże Słowo nauczy cię trwać i
wzrastać w Chrystusie.

Społeczność

Na pewno wiele razy obserwowałeś palące się ognisko. Drewna rzucone do ogniska szybko się
zapalają. Jeżeli jednak wyciągniemy jedno z nich, nawet jeżeli jest bardzo rozpalone, szybko
ostygnie. Społeczność z innymi wierzącymi, osobisty kontakt z duszpasterzem, wspólne
nabożeństwa i spotkania - pozwolą ci na lepsze poznawanie Boga, na podtrzymanie twojej
gorliwości, a wreszcie pomogą ci w trudnych chwilach.

Komunia Święta

Na trwanie w Chrystusie z pewnością składa się osobista modlitwa, czytanie Bożego Słowa,
społeczność z innymi, ale także trwanie w Komunii Świętej. Trwanie w społeczności Stołu
Pańskiego było codzienną praktyką pierwszego zboru. Jeżeli chcesz trwać w Chrystusie
musisz także uczestniczyć w Sakramencie Stołu Pańskiego.

Dzielenie się ewangelią
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Jeżeli zdasz trudny "egzamin", to chętnie mówisz o tym swoim bliskim. Dzielisz się swoją
radością. Bóg wyrwał cię z mocy szatana, dał ci nowe życie. Czy nie powinieneś tą
wiadomością podzielić się z innymi? Ewangelia, czyli radosna nowina. Nowina o tym, że "Bóg
tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął
ale miał żywot wieczny" (J 3,16). Raduj się z tego i mów o tym innym.

Życie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie posiada pokoje gościnne o wysokim standardzie
i zaprasza do skorzystania z niniejszej oferty. Serdecznie zapraszany Państwa do spędzania
czasu w naszym Centrum Parafialnym, oddanym do użytku w 2007 roku. Zapraszamy gości

3/4

Wiara i życie - Parafia

indywidualnych i grupy. Wszystkie pokoje posiadają łazienki z kabinami prysznicowymi. Do
dyspozycji naszych gości mamy 25 miejsc noclegowych w 10 pokojach. Posiadamy możliwość
zwiększenia liczby miejsc noclegowych do 30. Dla grup, które chcą skorzystać z tańszych
noclegów polecamy koedukacyjne poddasze. W pełni wyposażona kuchnia wraz z tarasem
widokowym pozwala przygotować na miejscu posiłki. Posiadamy także mini siłownię. Dojazd
do plaży w Mielnie możliwy komunikacją miejską, szynobusem, statkiem lub rowerem.

Kontakt:

tel. 094/3454670

tel. kom. 505 031444

e-mail: koszalin@luteranie.pl
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