Inspiráló közösségek /Zakariás 12, 1-9/
„Akkor Júda törzsfői majd ezt mondják magukban: Istenükben, a Seregek Urában van
az erejük Jeruzsálem lakóinak!” (Zakariás 12, 5)

3. Új távlatokat nyitnak meg és kitágítják a látóteredet
Zakariás 12, 3: Azon a napon súlyos
kővé teszem majd Jeruzsálemet
minden nép számára: aki csak
megemeli, mind beleszakad,
még ha össze is fogna ellene a föld
valamennyi népe.

Mitől válik egy közösség inspirálóvá? Mire kell figyelnie egy közösségnek ahhoz, hogy
ne csupán egészséges legyen, hanem a megerősödés, a kiteljesedés és a felemelkedés
helyévé váljon?
Az inspiráló közösségek…

1. Radikális változtatásra hívnak
Zakariás 12, 6: Azon a napon
olyanokká teszem Júda törzsfőit,
amilyen a tüzes serpenyő a
fahasábok között, és amilyen a
kévék között a fáklya: jobbrabalra felperzselik a körülöttük levő
népeket, Jeruzsálem pedig sértetlenül
megmarad a maga helyén.

4. Átformáló hatást gyakorolnak a környezetükre
Zakariás 12, 6: Azon a napon
olyanokká teszem Júda törzsfőit,
amilyen a tüzes serpenyő a fahasábok
között, és amilyen a kévék között a
fáklya: jobbra-balra felperzselik
a körülöttük levő népeket,  
Jeruzsálem pedig sértetlenül
megmarad a maga helyén.

2. Biztosítják a változáshoz szükséges erőforrásokat
Zakariás 12, 8: Azon a napon az Úr
fogja oltalmazni Jeruzsálem lakóit.
Olyan lesz közöttük azon a napon
még a botladozó is, mint Dávid,
Dávid háza pedig olyan lesz előttük,
mint az Isten, mint az Úr angyala.
Zakariás 12, 5: Akkor Júda törzsfői
majd ezt mondják magukban:
Istenükben, a Seregek Urában van az
erejük Jeruzsálem lakóinak!

Gondolatok elvitelre
1. Te hogy reagálsz, amikor Isten radikális változtatásra hív egy kérdésben?
2. Te milyen területeken érzed, hogy a gyülekezet erőforrásokat biztosít      
számodra a változáshoz? Milyen területeken nem érzed ezt?
3. Te mit tudsz tenni azért, hogy a gyülekezetünk méginkább
inspiráló közösséggé váljon?

A mi időnk a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra!
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