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„Nezanedbávejme spole?né shromaž?ování, jak mají n?kte?í ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, ?ím
více vidíte, že se blíží den Krist?v.“ (Žid?m 10,25)
Je pro nás požehnáním uctívat spole?n? s ostatními v??ícími našeho Pána. Zpívat písn?, slyšet výklad jeho
vzácného Slova, pozvedat spole?n? hlas v modlitbách, milovat a být milován. To jsou prost?edky, kterými Pán
posiluje naše srdce.
V dob? apoštola Pavla byli lidé, kte?í se z n?jakých d?vod? stranili spole?ných bohoslužeb. I dnes mají n?kte?í
k?es?ané malou touhu p?ebývat v Božím dom? s jeho lidem. To je špatn? bez ohledu na d?vody. Když v??ící
za?ne navšt?vovat církev mén? ?asto nebo jen sporadicky, m?že to být znamením duchovních potíží. Je spousta
d?vod? jako: „Pracuji p?íliš t?žce, jsem unavený.“ „Pot?ebujeme více ?asu pro rodinu.“ „Boha m?žu uctívat i v
kuchyni.“ Nebo stále ?ast?jší „Církev je plná pokrytc?.“
Nedovolte, aby zklamání z církevní politiky vás zadrželo od duchovní obnovy. Lidé, kte?í mají malou chu? být s
ostatními v??ícími, mají ve skute?nosti malou chu? trávit ?as s Kristem. Být zdravou sou?ástí t?la Kristova v sob?
vždy zahrnuje dv? v?ci: touhu z?stat ve spojení a pokoru p?iznat svou pot?ebu spole?enství. Jestliže apoštol Pavel
žádal o modlitby a toužil po spole?enství s v??ícími, m?li bychom také. Všichni pot?ebujeme povzbuzení brat?í a
sester v Kristu, aby nám pomohlo na naší cest?.
Navšt?vovat pravideln? církev není v?cí zákonictví, ale duchovní logiky, obzvlášt? když vidíme, že se ten Den blíží.
Ježíš brzy p?ijde znovu a všechny naše starosti, které nás drží na mrtvém bod?, v milisekund? zmizí. Na ?em
nejvíce záleží je naše víra v Krista, náš r?st v milosti, ovoce, které neseme k jeho sláv? a napln?ní jeho v?le v
našich životech. Mnoho duchovního rozvoje se d?je, když se vzájemn? setkáváme a spolupracujeme s ostatními
v??ícími t?la Kristova, tak bu?te pilní v navšt?vování spole?ných shromážd?ní v??ících.
Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s mén? než dvaceti ?leny v malé zanedbané budov? v problémové m?stské ?tvrti. Je
brooklynským rodákem a dlouholetým p?ítelem Davida i Garyho Wilkersona.
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