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Skoczó w, 9 maja 2020

Witam Was kochani, Siostry i Bracia!
Pozdrawiam serdecznie słowami, któ re apostoł Paweł skierował do wierzących w Filippi:
„Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej,
abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was,
że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii” /Flp 1,27/.
Od ponad dwó ch miesięcy nasze kontakty z ludź mi są ograniczone do minimum. Wielu z nas
pozostaje w domach. Wiele zakładó w pracy działa na bardzo zwolnionych obrotach, niektó re
zwalniają pracownikó w. Pojawia się niepewnoś ć o przyszłoś ć. W tej trudnej sytuacji my chrześ cijanie
moż emy szukać Boż ej pomocy i wierzymy, ż e jej doś wiadczymy. Pozostając w domach warto
wykorzystać dany nam czas dla budowania relacji w rodzinie i dzielenia się Ewangelią, aby ten czas
nie został zmarnowany, ale abyś my umieli znaleź ć drogi do wykorzystania moż liwoś ci, któ re
posiadamy. A obecny czas, choć trudny, tych moż liwoś ci nam dostarcza. Niektó rzy z nas wykorzystują
do pracy z innymi internetowe kursy biblijne Projekt Filip, wkró tce zostanie uruchomiona ró wnież
internetowa wersja kursó w Emmaus, rozwija się też projekt Wolna Maska, zainicjowany przez
młodzież G5.1, instalując maskomaty w kolejnych miastach. Dziękujemy Bogu za te moż liwoś ci.
Niektó re ze Zboró w, szczegó lnie te, któ re dysponują duż ymi salami, mogły wznowić swoje
naboż eń stwa. Wprawdzie w naboż eń stwach moż e brać udział tylko częś ć Zboru, niemniej i za te
moż liwoś ci jesteś my Panu Bogu wdzięczni. Inne uruchomiły swoje naboż eń stwa on-line ze swoich
miejsc zgromadzeń , ale nadal częś ć Zboró w nie ma technicznych moż liwoś ci, aby to robić . Te
wszystkie Zbory zachęcam do udziału w internetowym naboż eń stwie transmitowanym z Palowic,
a dostępnym w niedzielę 10 V 2020 na stronie naszego Koś cioła pod adresem: www.kwch.org o godz.
10:00. Zapraszajcie proszę do udziału w tym naboż eń stwie, gdzie Pan otwiera Wam drzwi. Wystarczy
wysłać SMS z zaproszeniem do udziału w naboż eń stwie. Mó dlmy się o wszystkich uczestnikó w tego
naboż eń stwa, aby Duch SY więty mó gł działać w sercach słuchających! Z tych naboż eń stw nadal
korzystają tysiące ludzi.
Tak jak poprzednio zachęcam, aby w Waszych domach obchodzić łamanie chleba, łącząc się
duchowo z Koś ciołem Pana Jezusa, któ ry ż egnając się ze swymi uczniami powiedział: „Gorąco
pragnąłem spożywać tę wieczerzę paschalną przed moją męką... I wziąwszy chleb, i podziękowawszy,
łamał i dawał im mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.
Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która
się za was wylewa” /Łk 22,15.19-20/. Łamanie chleba, nawet w małym gronie, też daje moż liwoś ć
wspominania Go i czynienia tego tego „na Jego pamiątkę”.
Na stronie internetowej Koś cioła udostępniamy też propozycje skierowane do dzieci i młodzież y.
Zapraszam do przejrzenia naszej strony i do korzystania z tego, co jest tam dostępne.
„O nic się nie troszczcie, ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem
wasze pragnienia Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł
serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” /Flp 4,6-7 PE/.
Za yczę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!
Was brat w Panu Jezusie

Jerzy Karze³ek

