Odezwa Zarządu BPGA na rok 2018
„W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich
nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość. Jak napisano:
Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało”
II Kor 8,14-15
Znamy takie sytuacje w życiu, kiedy potrzebujemy pomocy Boga i ludzi,
ponieważ wyznaczone nam zadania przerastają nasze możliwości.
Apostoł Paweł podróżując i obserwując Zbory Chrystusa zauważał z jednej
strony niedomagania i braki materialne wiernych w Jerozolimie oraz z drugiej strony
duży dobrobyt i hojność w dawaniu ofiar np. wśród chrześcijan w Koryncie.
Sytuacja materialna wiernych w Jerozolimie, w pierwszym chrześcijańskim
zborze, była bardzo krytyczna. W oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa,
mniemając, że nastąpi ono w bardzo niedługim okresie czasu, wierni sprzedawali
swoje majątki, wyzbywali się tego co ziemskie, a pieniądze przynosili i przekazywali
na cele zboru. Jednak wraz z upływem czasu, te środki, które zostały wniesione, z
wielkiej sumy stopniały praktycznie do zera. Wierni w Jerozolimie potrzebowali
wsparcia, bowiem z bardzo bogatego zboru, jakim byli na początku swojego istnienia,
stali się finansowymi bankrutami. Zatroskany o ich los ap. Paweł, w obawie o to, aby
zgorzknieni i zawiedzeni nie odeszli od Kościoła Chrystusa, rozpoczął szeroko
zakrojoną zbiórkę pieniędzy. Używając siły swoich argumentów, przekonał wiernych
z innych zborów, aby podzielili się z tymi, którzy znajdują się wręcz na granicy
ubóstwa. Ofiarodawcy musieli apostołowi uwierzyć na słowo, że zebrane przez nich
pieniądze
trafią
bezpośrednio
do
potrzebujących,
zostaną
właściwie
zagospodarowane a ich wsparcie finansowe pomoże podnieść jerozolimski zbór z
kryzysu.
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce rozpoczyna kolejną już zbiórkę
funduszy na pomoc parafiom, które ze względu na brak środków finansowych nie
mogą samodzielnie remontować kościołów, kaplic, sal katechetycznych czy plebanii.
Jak duże są to potrzeby, możemy przekonać się oglądając zdjęcia obiektów
sakralnych zamieszczone na stronie internetowej Bratniej Pomocy im. Gustawa
Adolfa.
Jeśli Wasze serca przychylą się do naszej odezwy z Bożą pomocą będziemy mogli
pomóc również w 2018 roku w zrealizowaniu wielu wspaniałych inwestycji na terenie
naszych parafii.
Z obfitości oddajmy tym, którym brakuje, aby nasz „nadmiar wyrównał ich
niedostatek”. Niech nasza ofiarność spowoduje radość wielu obdarowanych a w
naszym życiu znajdzie zastosowanie stare, mądre przysłowie : „Kto na Kościół łoży,
nigdy nie zuboży” . Za każdy Wasz dar „Bóg zapłać”.

