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Skoczó w, 30 maja 2020

Witam Was kochani, Siostry i Bracia!
„A ja poproszę Ojca i da wam innego Orędownika, aby był z wami na wieki, Ducha
Prawdy… Wy Go znacie i On przebywa z wami i w was będzie. Nie zostawię was sierotami,
przyjdę do was” /J 14,16-18 PE/.
Ta obietnica Pana Jezusa wypełniła się w ś więto Pięć dziesiątnicy, czyli ś więto Zesłania Ducha
SF więtego. Tak to wydarzenie opisał nam Łukasz w Dziejach Apostolskich: „Kiedy nadszedł dzień
Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle powstał z nieba szum,
jakby wiejącego silnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby
z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” /Dz 2,1-4 PE/. Właś nie to
wydarzenie dało początek chrześ cijań skiemu Koś ciołowi, któ rego częś cią jesteś my ró wnież my. Ten
Duch zgodnie z obietnicą Pana Jezusa zamieszkuje w nas, wprowadza nas we wszelką prawdę
i obdarza mocą nowego ż ycia.
Duż a częś ć Zboró w wznowiła już swoje niedzielne naboż eń stwa, dalsze zamierzają to zrobić w
najbliż szym czasie. Te, któ re jeszcze nie wznowiły zgromadzeń , zachęcamy do udziału w
internetowym naboż eń stwie transmitowanym z Palowic, a dostępnym w niedzielę 31 V 2020 na
stronie naszego Koś cioła pod adresem: www.kwch.org o godz. 10:00. Mó dlmy się o uczestnikó w tego
naboż eń stwa, aby Duch SF więty poruszał serca słuchających! Z tych naboż eń stw 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: „Mamy więc, bracia, dzięki
krwi Jezusa otwarte wejście do świątyni, które On otworzył dla nas jako drogę nową i żywą poprzez
zasłonę, to jest swoje ciało. Mamy też wielkiego kapłana nad domem Bożym. Podejdźmy więc ze
szczerym sercem, z pełną wiarą, oczyszczeni ze złych skłonności serc i obmyci na ciele czystą wodą”
/Hbr 10,19-22 PE/. Łamanie chleba, nawet w małym gronie, też daje moż liwoś ć czynienia tego „na
Jego pamiątkę”.
Ciągle zachęcamy do modlenia się o prześ ladowany Koś ció ł. Kiedyś na całym ś wiecie modlono się
o prześ ladowany Koś ció ł w Polsce. Tak więc, my Polacy mamy szczegó lne zobowiązanie, aby
pamiętać o tych, któ rzy obecnie są prześ ladowani. Intencje modlitewne moż na znaleź ć pod adresem:
www.youtube.com/OpenDoorsPL
W piątek 12 VI 2020 odbędzie się internetowa konferencja poś więcona pracy misyjnej w oparciu
o materiały Szkoły Biblijnej Emmaus. Szczegó ły dotyczące uczestnictwa moż na znaleź ć
w załączonym zaproszeniu.
„Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia” /II Tym 1,7 NP/.
Zc yczę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!
Was brat w Panu Jezusie

Jerzy Karze³ek

