WYZNANIE: (na głos)

Drogi Jezu jestem grzesznikiem, przyjdź do mojego serca,
obmyj mnie swoją krwią, zbaw moją duszę, zamieszkaj we
mnie, powierzam Ci moje życie. Amen.
Zapraszam Cię Duchu Święty, napełnij mnie.
Ew. Jana 14:16-18 Ja prosić będę Ojca i da wam innego
Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - Ducha prawdy,
którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie
zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
Mt.24:13 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Czytaj Pismo Święte.

Zacznij od Nowego Testamentu, ponieważ to było nowe
przymierze. Bóg dał ludziom swojego umiłowanego syna
Jezusa Chrystusa.
Joz.1:8 Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust,
ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić
wszystko co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się
twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.
Znajdź społeczność, aby się nawzajem budować.
Hebr.10:25 Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych,
jak to u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy,
a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
Fundacja Chrześcijańska Przystań, ul. Piłsudskiego 67, Łódź
Spotkania chrześcijańskie, wydawanie posiłków, śpiewanie Bogu,
modlitwy. Więcej informacji na stronie internetowej:
www.zaufajbogu.com/fundacjachrzescijanskaprzystan.html
www.facebook.com/krystyna.kotecka
www.facebook.com/fundacjachrześcijańska
przystań/
pomoc w jęz. angielskim, korepetycje, lekcje;

kontakt: tel. +48 663 806 032

John 14:6 Jesus answered him, „I am the way, the truth, and
the life; no one goes to the Father except by me.”
Mt. 11:28 Come to me, all of you who are tired from carrying
heavy loads, and I will give you rest.
Prov. 3:5-6 Trust in the Lord with all your heart. Never rely on
what you think you know. Remember the Lord in
everything you do, and he will show you the right way.
Rom. 10:9 If you confess that Jesus is Lord and believe that
God raised him from death, you will be saved.
Skype: krystyna_kw
biuro@zaufajbogu.com

CONFESSION: (out loud)
Dear Jesus I am a sinner, come to my heart, wash me your
Holy blood, save my soul, live in me. I give you my life. Amen.
I invite you the Holy Spirit, fill me.
John 14:16-18 I will ask the Father, and he will give you another
Helper, who will stay with you for ever. He is the Spirit who reveals
the truth about God. The world cannot receive him, because it cannot
see him or know him. But you know him, because he remains with
you and is in you. When I go, you will not be left all alone; I will
come back to you.
Matt. 24:13 But whoever holds out to the end will be saved.
Read The Bible.
Start from The New Testament, because it was a new covenant.
God gave people his beloved son Jesus Christ.
Josh. 1:8 Be sure that the book of the Law is always read in your
worship. Study it day and night, and make sure that you obey
everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
Find a community to build one another
Heb. 10:25 Let us not give up the habit of meeting together, as some
are doing. Instead, let us encourage one another all the more, since
you see that the Day of the Lord is coming nearer.
Christian Foundation „Harbour,” street Piłsudskiego 67, Łódź
Christian meetings, giving meals, worshipping of God, prayers.
For more information on the website:
www.zaufajbogu.com/christianfoundationharbour.html
www.facebook.com/krystyna.kotecka
www.facebook.com/fundacjachrześcijańska
przystań/
Contact: phone number +48 663 806 032

Ew.Jan.14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i
prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca,
tylko przeze mnie.
Mt.11:28 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani
i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Przyp.Sal.3:5-6 Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj
na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich
swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
Rz.10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem,
i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go
z martwych, zbawiony będziesz. (BW)
Skype: krystyna_kw

biuro@zaufajbogu.com

