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Skoczó w, 23 maja 2020

Witam Was kochani, Siostry i Bracia!
„Nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem,
tak wy miłujcie jedni drugich. Po tym wszyscy poznają, że jesteście Moimi uczniami,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” /J 13,34-35 PE/.
Słowa te wypowiedział Pan Jezus kró tko po tym, gdy przed ostatnią wieczerzą umył swoim
uczniom nogi. On pokazał do czego zdolna jest miłoś ć. Miłowanie bliź nich było bardzo mocno
wpisane już w Stare Przymierze. Izraelici mieli się troszczyć o sieroty i wdowy, a obcokrajowca nie
wolno było uciskać i wyzyskiwać . Sam Pan Bó g mó wił o sobie, ż e jest Ojcem wdó w i sierot. Niestety
nie zawsze Izraelici potrafili być dzieć mi swego niebieskiego Ojca. Pan Jezus powiedział swoim
uczniom, ż e daje im nowe przykazanie, aby się wzajemnie miłowali. To przykazanie było nowe, bo
sam Pan Jezus miał być miarą ich miłowania. Pan Jezus powiedział: uczcie się ode mnie. Uczmy się
kochać od Pana Jezusa, a wtedy ś wiat pozna, ż e jesteś my Jego uczniami, a to działa!
Częś ć Zboró w, szczegó lnie te, któ re dysponują duż ymi kaplicami, mogło wznowić swoje
naboż eń stwa, chociaż i tak nie wszyscy mogą brać udział. Coraz więcej Zboró w transmituje swoje
spotkania on-line z własnych miejsc zgromadzeń . Te, któ re nadal nie mają takich moż liwoś ci
zachęcamy do udziału w internetowym naboż eń stwie transmitowanym z Palowic, a dostępnym
w niedzielę 24 V 2020 na stronie naszego Koś cioła pod adresem: www.kwch.org o godz. 10:00.
Mó dlmy się o wszystkich uczestnikó w tego naboż eń stwa, aby Duch S[ więty poruszał serca
słuchających! Z tej propozycji nadal korzysta tysiące ludzi.
Tak jak poprzednio, zachęcam aby w Waszych domach obchodzić Wieczerzę Pań ską, łącząc się
duchowo z Koś ciołem Pana Jezusa. Autor Listu do Hebrajczykó w napisał: „Lecz Chrystus… wszedł raz
na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego
odkupienia”/Hbr 9,11-12/. Łamanie chleba, nawet w małym gronie, też daje moż liwoś ć
wspominania Pana i czynienia tego „na Jego pamiątkę”.
Na stronie internetowej Koś cioła są obecnie dostępne materiały do pracy z dzieć mi i młodzież ą.
Zapraszam do przejrzenia strony www.kwch.org i do korzystania z dostępnych materiałó w.
Pamiętajmy proszę w modlitwach o prześ ladowanym Koś ciele. Kiedyś na całym ś wiecie modlono
się o prześ ladowany Koś ció ł w Polsce. Tak więc teraz my mamy szczegó lne zobowiązanie. Intencje
modlitewne moż na znaleź ć pod adresem: https://www.youtube.com/OpenDoorsPL
„Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość te trzy. A z nich największa jest miłość” /Rz 13,13 NP/.
Niech Bó g obdarza Was wszystkich pomysłowoś cią w okazywaniu miłoś ci! A wszystko dla
Jego chwały!
Zc yczę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!
Was brat w Panu Jezusie

Jerzy Karze³ek

