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Już po raz 73. w Dzięgielowie odbywa się Tydzień Ewangelizacyjny. Można w nim
uczestniczyć przyjeżdżając pod tradycyjny wielki namiot, lub on-line. Hasło, które
towarzyszy spotkaniom to „SpotkajMY się”.

Ewangelizacja pod namiotem rusza w Dzięgielowie. fot. B. Kukucz/ARC

Od dziś (czwartek 7 lipca) do niedzieli 10 lipca w Dzięgielowie potrwa Tydzień Ewangelizacyjny organizowany przez
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Dzięgielowie.
Początki wydarzenia sięgają roku 1983. Wtedy to w Dzięgielowie po raz pierwszy stanął główny namiot i to z niego
codziennie − także w tym roku o godzinie 17.00 − będą transmitowane Spotkania Ewangelizacyjne, a także sobotni
wykład i niedzielne nabożeństwo.
- Wierzymy, że to, co stanowi istotę naszych spotkań, to Boże Słowo. Ono jest żywe, skuteczne w każdych
okolicznościach i może wzmocnić nas w obliczu każdego wyzwania. Tydzień jest miejscem, gdzie można
odkrywać kim jest i jaki jest Jezus Chrystus – Jego osobę, ponadczasowość, realność; Jego Słowo – Biblię i
Jego plan dla każdego człowieka. TE to impuls do budowania lub odnowienia swojej relacji z Bogiem oraz
kształtowania nowych i twórczych relacji z innymi. Zapraszamy! - zachęcają organizatorzy.

Podczas 73. Tygodnia Ewangelizacyjnego będzie można w końcu spotkać się na żywo – dwie poprzednie edycje
ograniczyła pandemia. - 73. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie to ważne wydarzenie pod wieloma
względami, a teraz szczególnie, ponieważ będziemy mogli w końcu spotkać się na żywo. Ufamy, że dla
każdej osoby będzie to miejsce na doświadczanie Bożego pokoju, miłości i akceptacji, zgodnie ze słowem, w
którym Jezus zachęca: „Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę” [J 6,37|BE] – dodają organizatorzy z
Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.
Tydzień Ewangelizacyjny to spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i dorosłych oraz dla dzieci w dwóch grupach
wiekowych , wykłady biblijne dla młodzieży i dorosłych, seminaria podczas których poruszona zostanie tematyka
biblijna, kulturowa, społeczna, psychologiczna i rodzinna. Kościół Ewangelicko-Augsburski zapewnia także pomoc
duszpasterską i poradniczą, zaplanowano także czas na odpoczynek, rozmowy, wyciszenie i rozwój.
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