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Feléledési Közösség

sok ősz hajú embert láttam, már akinek volt
még haja közülük. Pár közösségben láttam
minden életkor képviselőit, és volt olyan is,
ahol leginkább fiatalokat láttam.

Szerkesztői levél: Egy élő egyház
A legutolsó nagytakarítás alkalmával megtaláltam a 2011 januári számát a National
Geographic magazinnak. A vezércikk címe ez
volt: „Nemsokára 7 milliárdan osztozunk a
bolygónkon”. (7,5 milliárdnál tartunk jelenleg).

Egy élő egyház átváltozhat-e egy haldokló egyházzá, és ha igen, hogyan?
Ez nagyon egyszerű. Ha az „újraszületési ráta”
kisebb, mint a „természetes fogyás” akkor egy
fogyó, haldokló egyházról beszélünk. Például,
mindenki, aki most 60 éves elmúlt, kell egy valaki a helyébe lépjen valamikor a következő 20
évben. Ez pedig csak a minimum, nem beszéltünk még azokról, akik elhagyják a közösséget
akármilyen okból kifolyólag. Látjuk mindanynyian, hogy ez megtörtént közösségekkel az elmúlt 2000 évben. Ez elég ijesztőnek tűnik, nem
igaz?

A fenti grafikonok megmutatják, hogy a koreloszlás egy társadalomban hogyan hat a társadalmak különböző állapotára. A fejlett országok korfája stagnáló, vagy fogyó. A fejlődő országok korfája ezzel szembe növekvő, némely
esetben nagyon kiugró ez a növekedés.
Ha megvizsgáljuk az ábrát alulról felfelé haladva, akkor látjuk, hogy egyre kevesebb gyermek születik, kevesebb annál, amely ellensúlyozni tudná a természetes fogyást. -Ez pedig
fogyó népességhez vezet.

A közösségünk, elég változatos fejlődések, átalakulások után, de 60-70 éve folyamatosan
működik. A közösségünk ezzel meghazudtolja
a papírformát, de ettől még ébernek kell maradnunk, hiszen nem vagyunk immunisak a folyamatokra.
Hogy ezeket a folyamatokat ellensúlyozzuk egy
egészséges „újraszületési rátára” van szükségünk. Az az izgalom, amit egy újraszületés jelent, az az, ami folyamatosan mozgásban tart
minket. Nem csak az új embereket, de az egész
közösséget.

Hogyan kötődik ez ahhoz, amit teszünk vagy
nem teszünk?
A történelemben birodalmak alakultak és hanyatlottak, kultúrák virágoztak fel, és haltak
el, egyházak alakultak és estek szét. Rengeteg
gyönyörű épület, amely egykor tele volt emberekkel valamely vallási irányzatból, ma már
bevásárlóközpont ként funkcionál. Szentlélektelt közösségek üresedtek ki, és fordultak pusztán a hagyományok felé, vagy világi útra tévedtek és koncertté változtatták a gyűléseiket. Talán egy kettő a mi termeink közül is túl nagy
már nekünk?

Hogy ezt meg tudjuk tartani folyamatosan
vissza kell nyúlnunk az alapokhoz. (János 3 és
4., Márk 16., Apostolok cselekedetei 2., 10. és
19. fejezetek)
A jelek és a csodák indították el a feléledést, és
ezek folytatódtak. Ezt tartja égve a feléledés
tüzét. Érdemes megtörni néha a rutint, és valamit máshogyan csinálni. Most szerdán hallottam egy idézetet: „Mikor történt az legutoljára, hogy valamit először csináltál?”
Nagyon élveztem a balinéz és a magyar tábort,
és a lelkesedést, amelyet teremtett. Elmegyünk táborokba, közgyűlésekre, vagy akár

Nemrégen tértem vissza külföldről, meglátogattam közösségeket Ausztráliában, Balin és
Magyarországon. Megnéztem egy rövid összefoglalót Ps. Dean Clee megemlékezéséről. Pár
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gyűlésekre, és látunk embereket megkeresztelkedni. Ez ösztönöz minket újra és újra.

Feléledési Közösség

Amit a liverpooli közgyűlésen hallottunk:



Ps Piet Visser
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Nézz magadba, javítsd meg, amit meg
kell, utána menj tovább Istennel.
A jó hozzáállás nem tud rossz irányba
vezetni.
Isten akaratát cselekedni a legfontosabb dolog.
Igyunk a kezünkből. Maradjunk éberek, és ne vegyük le a szemünket a célról. (Bírák 7:2-7)
Nem update-et kaptunk, hanem egy új
életet.
Isten pecsétje tökéletes rajtunk, csak
egyszer kell elpecsételni minket.
Hétfő is egy új nap, egy új lehetőség
arra, hogy hirdessük az evangéliumot,
és tegyük az Úr munkáját.
Legyél Józsué, aki cselekszik, és nem
tágít.
A jó, azt jelenti „hasznos”- Te jó vagy
valamire Istennek?
Keress kényelmetlenséget, amikor úgy
érzed, hogy minden kényelmes lett.
Csak azt kell tudnunk, hogy működik,
azt nem, hogy hogyan. Bízz az Úrban.
Eltart egy ideig amíg a mag szárba
szökken. Te csak locsold tovább.

