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„ Nie opuszczaj?c wspólnych zebra? naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodaj?c sobie otuchy, a to
tym bardziej, im lepiej widzicie, ?e si? ten dzie? przybli?a” (Hebr. 10:25).
Jest to b?ogos?awie?stwo kiedy uwielbiamy Boga razem z innymi wierz?cymi. ?piewanie pie?ni dla Pana,
s?uchanie wyk?adu Jego cennego S?owa, wznoszenie naszych g?osów w modlitwie z innymi chrze?cijanami,
kochanie i bycie kochanym – to s? ?rodki jakich Pan u?ywa aby wzmocni? nasze serca.
W czasach Paw?a byli ludzie, którzy unikali publicznych nabo?e?stw z takiego czy innego powodu. Podobnie
dzisiaj ich nowocze?ni kontrpartnerzy maj? s?abe pragnienie aby by? w domu Bo?ym z innymi lud?mi. Jest to z?a
rzecz, bez wzgl?du na usprawiedliwienie. Kiedy cz?owiek wierz?cy zaczyna rzadziej ucz?szcza? do ko?cio?a, albo
tylko sporadycznie, to mo?e to by? znak duchowego problemu. Jest mnóstwo wyt?umacze?; „Tak ci??ko pracuj?,
?e jestem zbyt zm?czony.” „Potrzebuj? wi?cej czasu dla rodziny.” „Mog? wielbi? Boga w mojej kuchni.” Albo to co
zawsze jest popularne: „Ko?ció? jest pe?ny hipokrytów.”
Nie pozwól aby rozczarowanie albo polityka ko?cio?a zatrzyma?a ci? przed prze?ywaniem duchowego odnowienia.
Ludzie, którzy maj? ma?o pragnienia, ?eby przebywa? z innymi wierz?cymi, w?a?ciwie maj? ma?o pragnienia
Chrystusa. ?eby by? zdrow? cz??ci? Zboru,
zawsze s? potrzebne dwie rzeczy: pragnienie, aby by? z??czony i pokora, ?eby przyzna? nasz? potrzeb? bycia z
innymi wierz?cymi. Je?eli Aposto? Pawe? prosi? o modlitw? i pragn?? spo?eczno?ci z wierz?cymi, to my te?
powinni?my. Wszyscy potrzebujemy zach?ty braci i sióstr w Chrystusie, ?eby nam pomagali na tej drodze.
Regularne ucz?szczanie do ko?cio?a to nie jest sprawa legalizmu, lecz duchowej logiki, a szczególnie kiedy
widzimy, ?e si? „ten Dzie?” przybli?a. Jezus wkrótce przyjdzie znowu i wszystkie troski ?ycia, które nas
przygniataj?, znikn? w okamgnieniu. To co liczy si? najbardziej to nasza wiara w Chrystusa, nasz wzrost w ?asce,
owoc jaki wytwarzamy dla jego chwa?y i wype?nienie jego woli w naszym ?yciu. Sporo naszego duchowego
rozwoju nast?puje kiedy regularnie wzajemnie oddzia?ujemy na siebie z innymi cz?onkami cia?a Chrystusowego,
wi?c b?d?cie pilni w zgromadzaniu si? razem z innymi wierz?cymi.
Jim Cymbala za?o?y? Brooklyn Tabernacle z mniej ni? dwudziestu cz?onkami w ma?ym, zaniedbanym budynku w trudnej cz??ci miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od
wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.
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