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IZZIV DOSEGANJA SKUPNOSTI
Vsakdo izmed nas lahko s sodelovanjem v projektu Vključenost vseh vernikov stori nekaj, da
pospeši Kristusov ponovni prihod.
“Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me
sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k
meni.” (Mt 25,35.36)
Naš privilegij je kazati drugim Jezusovo ljubezen. Toliko smo prejeli od našega Odrešenika; ne
zadržujmo tega zase. Delimo Njegovo ljubezen z drugimi.
Vas in vašo cerkev spodbujamo, da Boga v molitvi vprašate, kako naj dosežete ljudi okoli vas po
koncu 10 dni molitve. Izberite eno ali več aktivnosti, izberite določen dan in bodite Jezusove roke
in noge. Ko se boste posvetili organizaciji, ne dopustite, da bi vas to zamotilo in ne bi molili.
Pripravili smo seznam možnih načinov, kako pomagati drugim. Izberite karkoli, kar ustreza
potrebam ljudi, ki jim boste služili. Prav tako lahko storite kaj, česar ni na seznamu.
Predlogi:
• Skuhajte obrok za koga, ki je bolan;
• Povabite soseda/sodelavca na družabno aktivnost;
• Dajte hrano brezdomcu;
• Donirajte oblačila, ki bi jih sami želeli prejeti;
• “Posvojite” starejšo osebo in jo redno obiskujte ter ji pomagajte pri gospodinjskih opravilih,
nakupovanju, kuhanju ali delu na vrtu;
• Specite nekaj kruha in dajte štruco še sosedu;
• Sodelujte in pomagajte pri projektih v vaši soseski;
• Ponudite, da boste nekaj časa ostali z bolno ali invalidno osebo, da lahko tisti, ki drugače skrbi
zanjo, hitro kam gre ali kaj opravi;
• Predstavite se novemu sosedu tako, da mu odnesete obrok, in mu na ta način pokažite, da je
dobrodošel v soseski;
• Kupite in dostavite hrano družini v potrebi;
• Podarite svoja stara očala;
• Ponudite pomoč pri proučevanju Svetega pisma;
• Obiščite osebe v domu starejših občanov;
• Dajte študentu nekaj denarja za hrano;
• Zberite oblačila za ljudi v potrebi ali v vaši cerkvi določite omaro, v kateri boste zbirali oblačila za
tiste, ki jih potrebujejo;
• Donirajte svoj star računalnik ali kakšno drugo elektronsko napravo;
• Podarite rabljen avtomobil;
• Organizirajte zdravstveni sejem;
• Pošljite pismo osebi, ki ne more zapustiti stavbe zaradi fizične ali duševne bolezni;
• Organizirajte evangelizacijo;
• Pokličite soseda in vprašajte, kako je;
• Podarite nekomu knjigo, za katero menite, da mu bo všeč;
• Povabite nekoga, naj sprejme Jezusa kot svojega Zveličarja;
• Izvedite kuharski tečaj;
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• Prvi teden podarite eno knjigo, drugi teden dve, tretji teden tri itd. ter to nadaljujte dokler ne
boste podarili 28 knjig;
• Nesite nekaj hrane nekomu, ki je izgubil ljubljeno osebo;
• Obiščite nekoga v bolnišnici, da ga spodbudite ali mu na nek način pomagate;
• Berite starejši osebi;
• Obiščite sirotišnico in osebju ponudite pomoč;
• Začnite s šiviljsko/pletilsko/kvačkarsko skupino, da boste naredili oblačila za ljudi, ki jih
potrebujejo;
• Preberite Sveto pismo nekomu, ki ne vidi ali ne zna brati;
• V vašem domu gostite večer za mlade;
• Bodite prostovoljec v varni hiši;
• Podarite nekaj knjig sirotišnici;
• Z otroki, ki hodijo v vašo cerkev, pripravite program, ki ga boste predtavili v domu za starejše
občane;
• Organizirajte zabaven dan za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine;
• Imejte dan čiščenja okolice;
• V vaši cerkvi začnite z zdravstvenim klubom in povabite sosede ter prijatelje;
• Povabite nekoga, da si z vami ogleda film z duhovnim sporočilom, in medtem molite, naj Sveti
Duh spregovori srcu te osebe;
• Pripravite svoj projekt.
Več predlogov in izkušenj lahko najdete na spletni strani: www.revivalandreformation.org/
resources/witnessing.

