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Skoczó w, 2 maja 2020

Witam Was kochani, Siostry i Bracia!
Pozdrawiam Was serdecznie słowami, któ re apostoł Paweł skierował do wierzących w Koryncie:
„radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednej myśli, zachowujcie
pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami” /1 Kor 13,13,11 PE/. Przyjmijcie proszę te słowa
pozdrowienia jako słowa zachęty do okazywania sobie miłoś ci i budowania pokoju, bo nasz Bó g jest
„Bogiem miłoś ci i pokoju”, a Boż y pokó j i miłoś ć będą mogły ubogacić nasze ż ycie i towarzyszyć nam
nie tylko w tym niełatwym czasie, ale zawsze.
Myś lę, ż e wszyscy już tęsknimy za chwilą, gdy w niedzielny poranek będzie nam dane pó jś ć do
Zboru, jak to zawsze czyniliś my. Tęsknotę za społecznoś cią ludu Boż ego wyraż ają słowa Dawida
zapisane w Psalmie 122: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu PANA”. My ciągle
jeszcze nie moż emy pó jś ć do zgromadzenia ludu Pana. Pozostajemy w naszych domach, nasz kontakt
z ludź mi, takż e wierzącymi jest ograniczony. Niemniej moż emy komunikować się ze sobą poprzez
telefon czy Internet. W ten sposó b moż emy okazywać sobie zainteresowanie i miłoś ć. Telefon czy
komputer stają się obecnie narzędziami Boż ej służ by. Ta służ ba nie musi odnosić się jedynie do
wierzących, ale ró wnież do bliż szej czy dalszej rodziny, a nawet sąsiadó w i znajomych. Podejmijmy
to wyzwanie, a Pan nam pobłogosławi!
Już prawie dwa miesiące nie moż emy się spotykać w Zborach na niedzielnych naboż eń stwach.
Niektó re ze Zboró w uruchomiły swoje naboż eń stwa on-line z miejsc swoich regularnych
zgromadzeń , ale duż a częś ć Zboró w nie ma technicznych moż liwoś ci, aby to robić . Te wszystkie Zbory
po raz kolejny zachęcam do udziału w internetowym naboż eń stwie transmitowanym z Palowic,
a dostępnym w niedzielę 03 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 tylko moż ecie. Wystarczy wysłać
SMS z zaproszeniem do udziału w naboż eń stwie. To naprawdę działa. Chciejmy się modlić
o wszystkich uczestnikó w tego naboż eń stwa i naboż eń stw poprzednich, aby usłyszeli głos Jezusa!
Takż e tym razem zachęcam, aby w Waszych domach obchodzić łamanie chleba, tak jak w Waszym
Zborze macie w zwyczaju, łącząc się duchowo z Koś ciołem 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/. Z pewnoś cią łamanie chleba w małym gronie nie jest tym
samym, co udział w pełnym naboż eń stwie w Zborze, ale też daje moż liwoś ć wspominania Go
i czynienia tego „na Jego pamiątkę”.
„Gdy oni pełnili służbę dla Pana i pościli, Duch Święty powiedział im...” /Dz 13,2/. Pan Bó g zawsze
miał sposoby, aby przemawiać do swego ludu i my też chcemy usłyszeć Jego głos i czynić Jego wolę!
Z\ yczę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!

Was brat w Panu Jezusie
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