Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia.
2 Tym 1:7
Kochani DOMownicy, Sympatycy Kościoła DOM, Przyjaciele i Goście
Zachęceni powyższymi słowami Apostoła Pawła z ufnością patrzymy w przyszłość. Mamy pewność Bożej
opieki wynikającej z Jego bezgranicznej i bezwarunkowej miłości. Wierzymy również w ponadnaturalną
Moc Ducha Świętego która jest w stanie uchronić Nas przed każdym złem. On w każdym czasie jest
naszym najlepszym Doradcą, Pocieszycielem i Opiekunem, zapewnia nam umiejętność trzeźwego
myślenia, a Jego Obecność jest źródłem ponadnaturalnego Pokoju.
Decyzje które podejmujemy wynikają z poczucia odpowiedzialności, z troski o los i zdrowie naszej
Wspólnoty, Rodzin i Społeczeństwa.
ODWOŁUJEMY 
‼ planowaną na 15.03.2020 Uroczystość Chrztu Wiary Chrzest odbędzie się w
późniejszym terminie o którym będziemy informować.
ODWOŁUJEMY ‼
 wszystkie niedzielne aktywności w tym Nabożeństwo, Śniadanie DOMowe, zajęcia
Kościoła Dziecięcego. Prosimy śledzić informacje na naszych mediach społecznościowych i
stronie www.koscioldom.pl
DOBRA INFORMACJA jest taka, że dzięki rozwojowi projektu DOM TV możemy regularnie spotykać się
on-line. Przypominamy iż, Kościół w zamyśle Jego Twórcy to nie miejsce i budynek ale Społeczność ludzi
wierzących i ufających Jezusowi.
Dlatego zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w:
- NABOŻEŃSTWACH ON-LINE w każdą niedzielę o godz. 11:00 .
- Oraz do budowania relacji, okazywanie troski i praktycznej pomocy dla ludzi wokół nas.
Kościół jako Ciało Jezusa jest zawsze nadzieją dla świata.
Wiara bierze się ze słuchania, wykorzystajcie czas do zapoznania się i przypomnienia sobie kazań z
naszego obszernego archiwum:
Soundcloud: 
https://linkd.pl/2mzf
Spotify: https://linkd.pl/2msm
Poprzez poniższy formularz dzielcie się regularnie swoim dziękczynieniem i przesyłajcie prośby
http://www.koscioldom.pl/modlitwa/modlitwa.php
Mamy świadomość iż „wiele może modlitwa sprawiedliwego” dlatego usilnie błogosławmy naszymi
modlitwami miasto i kraj. Módlmy się o Bożą ochronę i Jego ponad naturalne działanie oraz mądrość dla
Władz w tak trudnym czasie.
Zachęcamy do bycia wzorem odpowiedzialności, zachowania wstrzemięźliwości i spokoju, stosowania się
do zaleceń władz i przestrzegania wszelkich zasad prewencji.
Od naszej dojrzałości obywatelskiej zależy w dużej mierze los naszego kraju i to jak szybko wrócimy do
życia w normalnym trybie.
Polecamy śledzić komunikaty rządowe:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Błogosławimy Was Pokojem, Zdrowiem i Roztropnością
Pastor wraz z Radą Liderów Kościoła DOM
W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa.
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