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A szívem harangjai
Valahol a nagyvilágban gyermekek esti
lefektetésénél két áldozatos szívű
ápolónő beszélgetett. Beszélgetésük
során az egyikük arról panaszkodott,
hogy milyen kevés megértésre talál az
emberek között. A másik
hiába
próbált
számára
vigasztaló szavakat
keresni.
Ekkor
felállt
ágyacskájában egy 1 éves
gyermek. Örvendező,
gondtalan kacagással
vonta magára a figyelmet.
Azután
pici
ujjacskáját
fölemelte és az égre mutatott
vele.
Mintha azt akarta volna mondani: Ne
szomorkodjatok! Nézzetek csak föl az
égre! Bármily nehéz az
élet terhe, bízz Istenben! Azért írom e
sorokat, hogy felfelé mutassak a
megváltó Istenre, és bizonyságot
tegyek, Ő MINDIG SEGÍT.

Tudod milyen közel van hozzád Isten?
Tedd az ütőeredre a kezed! Érzed?
Dobog. Az Élet az.
Ilyen közel van hozzád az Úr. Hiszen
benned él! Dicsőség ezért Neked,
Istenem. Sant Rajinder Sing
mondja: „Ahol a dolgok
kudarcba fulladnak az ima
ereje gyümölcsöt terem!”
Öröm és hála dallamát
harangozza a szívem Húsvét
ünnepe felé közeledve, mert
Isten Fia kereszthalála által
az örök életet hozta az
emberiségnek. Bim, bam.
A fekete oltárterítőt Nagypéntek után
felváltja a fehér. Bim, bam.
A nehézségből kiemelt Isten. Bim,
bam.
Felemelem a kezem az ég felé, onnan
jön a segítség! Bim, bam.
Börönte Márta
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Álom gyülekezet
Az ember álmodozik szebb jövőn, boldogabb napokon. Csodálatos megtapasztalni,
hogy Jézus Krisztus által meg tudjuk valósítani Isten egyetemes családjában az Úr
szeretet magvainak elültetését, gondozását. A boldog szív tud hálát adni és örülni a
növekedésnek. Milyen gyülekezetet álmodok meg és mit teszek érte? A célom tettekben
is megvalósul a Mindenható segítségével?
A világon milliók gondolkodnak és cselekednek gyülekezetük fejlődéséért. Így született
meg Christian A. Schwarc MAGÁTÓL – A természetes növekedés célja című könyve.
Alcím: Bevezetés a Természetes Közösség fejlődésbe. A könyv 86 országban, 48
nyelven jelent meg 20 éven át vizsgálva 70 000 gyülekezetet.
Kedves Isten Gyermeke! Szeretnéd, hogy Jézus Krisztus szeretete minden emberhez
eljusson, többen hallgassák az Igét a templomban? A könyv elolvasásához megkapod a
titkok megfejtését, hogyan lehetséges álom gyülekezetet építeni örömmel.
Érdekes képet talál az olvasó a könyvben. A szekér elejét húzza egy hívő ember
beleroskadva a szolgálatba. Hátulról tolja a másik verítékezve, nem boldogok. Fúj a
szembe szél. A kocsi kerekei négyzet alakúak. A szekér tetején a megfelelő kerek
formájú gumikerekek.
Részletek kerestem a könyvből, hogy már most válaszokat kapjanak gyülekezetünk
tagjai álmaikra. Minden emberi kapcsolatra, gyülekezeti- társadalmi közösségre
érvényesek a tanulmányok összegzései a könyvből.
Az egyházat emberek alkotják. A közösségben akkor következik be minőségi változás,
ha a tagok fejében, szívében és tetteiben is bekövetkezik. A közösség akkor fejlődik, ha
a hozzá kötődő egyének fejlődnek, akkor válik egységessé, ha az egyén is követi ezt.
Az összes felismert közösségfejlődési alapelv lényegében magatartásmintákhoz köthető,
amelyeket vagy alkalmaznak, vagy nem: megerősítő vezetés, ajándék alapú szolgálat,
szenvedélyes lelkiség, hatékony struktúra, inspiráló istentisztelet, holisztikus
kiscsoportok, szükségletorientált evangelizáció, szeretetteljes kapcsolatok.
Fontos, hogy minden hívő megtalálja azt a közösségi területet, ahol a legjobban
hasznosíthatja egyéniségét. Mindenki felismerje, milyen lelki energiákat kapott Istentől,
és azzal foglalkozzon, amiben a legerősebb. A gyümölcstermés kulcsa az energiák és a
cselekvés szinkronizálásában rejlik.
Kedves Gyermek és Felnőtt! Milyen lelki ajándékot kaptál Istentől, amivel szolgálhatod
a gyülekezetet? Ha megismerjük a lelki ajándékainkat, de nem használjuk őket,
frusztráltak leszünk, mint ha nem is tudnánk létezéséről. A keresztény ember feladata,
tovább adni az erőt!
Nagyon fontosak a holisztikus kiscsoportok, mert fejünkre, kezünkre, és a szívünkre
egyaránt hatással van. A közösség formálódás nagy titka, hogy milyen holisztikus
közösséget alkotunk. Az ember társas lény, szüksége van közösségre, hogy fejlődjön,
hogy megtalálja a helyes irányt, hogy szolgálja a társait. A kiscsoport tulajdonképpen a
közösség kicsinyített mása.
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A Biblia szerint a szeretet nem csupán kellemes érzésekben, hanem cselekedetekben is
megnyilvánul. Az őszinte, kézzelfogható szeretet nagy vonzerő a közösségben. Az igazi
szeretet titokzatos illatot áraszt, amelynek kevesen tudnak ellenállni. Amikor ez az illat
áthatja a környezetét nem kell kicsikarni a növekedést, hiszen megtörténik „magától” is.
Az elismerő szavak nagyon fontosak az emberi kapcsolatokban, így a gyülekezetben is.
A könyv másik szép jelképe a szélmalom. A modern szélturbinák hasznos elektromos
árammá alakítják a szél potenciális veszélyes erejét. Ez az energia-transzformáció. A
könyv rámutat arra, hogy ajándék, amikor az akadályt átalakítjuk erőforrássá. Isten is
alkalmazza az elvet és a Szentírásban találunk rá példákat. A könyv is felsorol bibliai
történeteket a fenti elv működéséről, érdemes megvásárolni és tanulmányozni.
Ha akadályba ütközünk, meg kell találnunk a módját, hogy hasznos erőforrássá alakítsuk
a nehézséget. Ha ezt a képességet sikerül elsajátítanunk (helyesebben az elvet
magunkévá tennünk) és tetteinkkel is kifejezésre juttatnunk, akkor számíthatunk addig
soha nem tapasztalt mértékű sikerre, gyümölcsre. Ez a hit esszenciája. A Biblia ezt olyan
hitnek nevezi, amely hegyeket mozgat (Mt 17, 20)
A közösség minőségére kell összpontosítanunk az erőfeszítéseinket, nehogy
elmulasszuk az Isten által készségesen felkínált áldásokat.
Isten országa nem a digitális kor lineáris szabályai, az input és az output szerint működik.
Azok a mechanizmusok mozgatják, amelyeket a természetben is megtalálunk.
A keresztény ember feladata az erőt tovább adni szenvedélyes lelkiségben és legalább
két embernek továbbadni az olvasottakat, a könyvet.
Minél egészségesebb egy közösség, annál többet adakoznak a tagjai, többet áldoznak fel
idejükből, lelki ajándékaikból.
Az almafa igazi gyümölcse nem az alma, hanem… Megtudhatják a tanulmány olvasói,
amennyiben megvásárolják a könyvet.
Húsvét felé haladunk. Itt az ideje az életünkben a mindennapok kis húsvétjának
feltámadás élményét átélni és megosztani gyülekeztünk családjával.
Jer velünk megvalósítani az álom gyülekezetet!
Börönte Márta

3. oldal

