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Witam Was kochani, Siostry i Bracia!
Pozdrawiam Was serdecznie słowami, ktore zapisane są w arcykapłanskiej modlitwie
Pana Jezusa: „Przekazałem im Twoje słowo… Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś
ich ustrzegł od złego… Uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą… Ja za nich poświęcam
siebie, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie… Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi,
którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie” /J 17,14-20 PE/. Pan Jezus modlił się wtedy o swoich
uczniow, ktorych znał ze swojej ziemskiej wędrowki, ale modlił się takze o swoich uczniow,
ktorzy uwierzą w przyszłosci. Oczywiscie mozemy powiedziec, ze ON rowniez wtedy modlił
się o nas, o mnie i o ciebie. ON ciągle, nadal jest naszym Orędownikiem przed Ojcem /1 J 2,1/.
Jak dobrze to wiedziec!
Pozostajemy w naszych domach. Nasz kontakt ludzmi wokoł nas jest ograniczony. To
jednak nie oznacza, ze jest niemozliwy. Ciągle i na roze sposoby mozemy komunikowac naszą
wiarę. Mozemy byc czynni w okazywaniu miłosci. Tak, ciągle naprawdę wiele mozemy,
mozemy zrobic zakupy tym wokoł nas, ktorzy takiej pomocy potrzebują. Mozemy zadzwonic,
zaproponowac pomoc, całkiem zwykle porozmawiac, a Pan otwierac będzie mozliwosci
o ktorych istnieniu w ogole nie mielismy pojęcia. Obecne srodki komunikacji otwierają przed
nami bogactwo mozliwosci. Ciągle prawdą pozostają słowa Pana Jezusa: „To mówi Święty,
Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera – i nikt nie zamknie, Ten, który
zamyka – i nikt nie może otworzyć. Znam twoje czyny. Oto sprawiłem, że przed tobą są otwarte
drzwi, których nikt nie może zamknąć” /Obj 3,7-8 PE/.
Będziemy mogli tez wziąc udział w internetowym nabozenstwie transmitowanym
z Palowic, a dostępnym w niedzielę 26 IV 2020 na stronie naszego Koscioła pod adresem:
www.kwch.org o godz. 10:00. Zapraszajcie proszę do udziału w tym nabozenstwie, gdzie
tylko mozecie. Wystarczy tylko wysłac SMS z zaproszeniem do udziału w nabozenstwie.
Chciejmy się modlic o wszystkich uczestnikow tego nabozenstwa i nabozenstw poprzednich,
aby usłyszeli głos Jezusa!
Zachęcam, aby w Waszych domach obchodzic łamanie chleba, tak jak w Waszym Zborze
macie w zwyczaju, łącząc się duchowo z Kosciołem Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział swoim
uczniom: „To jest Moje ciało za was wydane, to czyńcie na Moją pamiątkę. Podobnie po
wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem w mojej krwi. To czyńcie,
ile razy będziecie pić, na Moją pamiątkę” /1 Kor 11,24-25 PE/.
„Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni… Trwali oni w nauce apostołów i we
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” /Dz 2,41-42 PE/.
Zyczę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!

Was brat w Panu Jezusie
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