II. negyedév

1. szombat, 2019. április 6.

ISTEN AJÁNDÉKA NEHÉMIÁSNAK
Izrael babiloni fogsága idején Jeruzsálem romokban hevert. Isten
kiválasztotta Nehémiást és megajándékozta őt lelki adományokkal,
majd megbízta a város felújításának a munkájával. Nehémiás maga
előtt látta a célt - a „nagy nyomorúság és szégyen” eltávolítását Isten
népéről. Számos munkacsoportot szervezett a város kisebb részein, és
előrelátásának köszönhetően, Nehémiás adományokat kért a királytól
e munka elvégzéséhez. Ő maga nem vett részt az építkezésben, de
folyamatosan azon munkálkodott, hogy megvédje munkásait a rájuk
nehezedő nyomástól. Megkérte a népet, ígérjék meg ünnepélyesen,
hogy együtt fognak működni, majd ösztönözte és bátorította őket.
Határozottan ellenállt minden ellenkezésnek és támadásnak egészen
a munka befejezéséig.
Figyeljétek meg, Nehémiás elment a királyhoz, anyagi támogatást kért tőle, eltávolította a nyomást, ösztönözte és bátorította a
munkásokat, ellenállt a különféle támadásoknak.
Nehémiás példája világosan rámutat az irányítás ajándékára,
amely négy részből áll:
1. Szervezési és átalakítási tehetség
2. Az átfogó célok és fókuszált elkötelezettség
3. Képesség mások ihletésére
4. Kitartás.
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Mindez az isteni, ihletett vezetés ajándéka, amelyre a gyülekezetekben nagyon is szükség van.
Nehémiás életének középpontjában a „teljesítőképesség” állt, a
meghatározott megbízatás elvégzése. Minden erejével e feladat elvégzésére összpontosított.

2. szombat, 2019. április 13

ISTEN AJÁNDÉKA JÁNOSNAK
János, a szeretett tanítvány egészen más lelki adománnyal rendelkezett, mint Nehémiás, akiről a múlt szombaton elmélkedtünk. János
tanítványsága és személyes meggyőződése arra utal, hogy ő főleg a
„szeretettel” foglalkozott. A jó és nemes kapcsolatok az őt körülvevő
emberekkel, rendkívül fontosak voltak a számára.
Krisztushoz is szoros kapcsolat fűzte. János valójában úgy beszél
magáról, mint tanítványról, „akit szeret vala Jézus”. Az olyan szavak,
mint az öröm, a közösség, a remény és a bizalom - gyakoriak János
első és második levelében. Üzenetének a lényege az volt, hogy a
keresztényeket a Krisztus és az egymás iránti szeretet elmélyítésére
ösztönözzön és vezessen. János alapvető célja a sebek gyógyítása és az
emberek közötti válaszfalak ledöntése volt.
Kifinomult érzéseket táplált az őt körülvevő emberek iránt, és az
emberek testi szükségletei iránt is őszinte érdeklődést tanúsítva János
csodálatos módon mutatta be nekünk az isteni irgalom ajándékát.
Az irgalmasság ajándéka gyakran abban a képességben nyilvánul
meg, hogy együtt tudunk érezni az emberekkel az ő fájdalmaikban és
őszintén vágyunk a kölcsönös és odaadó barátságra.
Az irgalmassáг lelki ajándéka, amelyet János bemutatott, három
részből áll:
1. Képesség arra, hogy az embereket a Krisztus iránti szeretet és a
kölcsönös szeretet irányába vezessük.
2. Készség a sebek gyógyítására.
3. Az emberek közötti válaszfalak ledöntéséhez való hozzájárulás.
Ezek szerint, az irgalmasság lelki ajándékának néhány faktora a
szeretet, az együttérzés, a békülékenység és a barátságosság.
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Istennek legyen hála az Ő Lelkének ajándékaiért. Egyházunknak
olyan emberekre van szüksége, mint Nehémiás, akik szerveznek,
ihletnek másokat. De emellett még olyan emberekre is szüksége van,
mint János, akik gyengédek és szeretettel teljesek.

3. szombat, 2019. április 20.

AZ AJÁNDÉKOK HÁROM KATEGÓRIÁJA
A Biblia három kiemelkedő fejezete beszél a lelki ajándékokról.
Ezek az 1Kor 12, az Eféz. 4 és a Róma 12. Voltak, akik megpróbálták
pontosan összeírni a lelki ajándékokat. Egyesek 7, mások 21, sőt vannak, akik 28 lelki ajándékot találtak. De még ha maga a Biblia csupán
28 lelki ajándékot említ is, mi tudjuk, hogy a Lélek megnyilvánulásai
határtalanok, nemde egyetértünk abban, hogy ettől sokkal több lelki
ajándék létezik?
Ezen kívül, különféleképpen oszthatjuk és szortírozhatjuk őket.
Az egyik leghasznosabb és legeredményesebb felosztás a következő
három alapkategória:
1. Szolgálati lelki adományok
2. Manifesztációs lelki adományok
3. Motivációs lelki adományok
Szolgálati lelki ajándékok: az egyház általi lelki szolgálatot teszik
lehetővé. Ezek az adományok, az Efézus 4-ből, a pásztori, a tanítói, a
vezetői, a prófétai és az apostoli szolgálat.
Manifesztációs lelki ajándékok: ezek a Szentlélek természetfeletti
tevékenykedései az életünkben és azok életében, akiknek szolgálunk.
Jó példa erre a hit, a csoda, a vendéglátás, a bölcsessége.
Motivációs ajándékok: erőt adnak a hívőnek, hogy a keresztényi
gondviselés meghatározott aspektusaira összpontosítsanak. A hívő
ezt a szolgálatot a Szentlélek jelenlétével járó erő segítségével végzi.
Minden hívőnek van legalább egy lelki ajándéka azok közül, amelyekről a Róma 12,6-8-ig terjedő szövegrészben olvasunk.
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4. szombat, 2019. április 27.

MOTIVÁCIÓS LELKI AJÁNDÉKOK
A lelki ajándékok harmadik csoportja, amelyet motivációs lelki
ajándékoknak neveztünk el, mindnyájunknak ad egy alapvető célt,
különös szolgálati területet az egyház testületén belül. Azt is mondtuk, hogy minden hívőnek van legalább egy ilyen lelki ajándéka.
Lehet neki egy vagy két szolgálati ajándéka és meghatározatlan
számú manifesztációs lelki ajándéka. Mivel a motivációs ajándékok
az egyház szolgálatának alapját képezik, meghívlak benneteket, hogy
alaposan vizsgáljuk meg mindegyiket.
Róma 12, 5-8. („Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: prófétálás a hitnek megfelelően, szolgálat a
szolgálat szellemében, tanítás a tanítás érdekében. Aki buzdít, legyen
bátorító; az adakozó tegye szívélyesen; aki elöljáró, tegye odaadással;
aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömmel!” – STL)
Ebben a fejezetben kapunk egy alapvető listát azokról az ajándékokról, amelyeket a hívőknek, egyéneknek adnak, amelyek segítségével az egyház képes lesz teljesíteni a szolgálatát:
1. Prófétálás (igehirdetés): az isteni igazság hirdetésének a képessége, oly módon, hogy az Ige élő és ható legyen az emberek számára.
Ennek az ajándéknak kiemelkedő példája Péter prédikációja a pünkösd napján.
2. Szolgálat: annak a képessége, hogy önzetlenül igyekezzünk
betölteni mások szükségleteit, hiányait. Arra való készség, hogy időt,
tehetséget, eszközöket fektessünk be mások támogatása érdekében.
Jutalomvárás nélküli szolgálat.
3. Tanítás: Annak képessége, hogy világosan és érthetően elmagyarázzuk Isten Szavát, és segítünk a hallgatóinknak, hogy megértsék
az igazságot és azzal összhangban cselekedjenek.
4. Buzdítás (bátorítás): Isten által adott képesség arra, hogy meghívja az embereket a tevékenységre, miközben sok szeretettel korrigálja a hiányosságaikat, ösztönözve őket arra, hogy változtassanak
néhány cselekedetükön anélkül, hogy feleslegesen megsérülnének.
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5. Támogatás: Képesség a mások szükségleteinek kielégítésére,
függetlenül attól, hogy nekünk sok vagy kevés van. Különösen annak
a képessége, hogy az anyagi támogatást örömmel végezzük.
6. Elöljáró (vezető): a messzemenő célok előrelátásának az ajándéka, majd az eszközök, lehetőségek és munkások megszervezése
valamint irányítása az adott célok elérése érdekében.
7. Irgalmasság (könyörület, vendégszeretet): az együttérzés képessége a bajban levők iránt, és a kedves és szívélyes módon nyújtott
támogatás, igazi törődés. Valódi empátia és együttérzés a súlyos mentális, érzelmi és fizikai problémákban szenvedők iránt.

5. szombat, 2019. május 4.

AZ AJÁNDÉKOK JELKÉPES BEMUTATÁSA
Egyik ismert szerző egy szép képet használ annak illusztrálására,
hogyan egészítik ki egymást a lelki ajándékok annak érdekében, hogy
megvalósuljon Isten szándéka az egyházzal.
Egyik este, a közös étkezés után, miközben a háziasszony éppen a
tortát akarja feltálalni, megbotlik. A csodálatos torta kiesik a kezéből
és egyenesen a földre pottyan.
Az egyik vendég, aki az prófétálás (az igazság hirdetése) ajándékával rendelkezik, talán megpróbálja őt megfeddeni: „Mária, tudod,
hogy miattunk nem kell annyira sietned.”
A tanítás szolgálatával rendelkező testvér azonnal analizálja a
helyzetet, és esetleg így szól majd: „Talán azért botlottál meg, mert
az ajtó előtti lábtörlő túl vastag.” Mert ez a hívő hajlamos a történtek
elemzésére.
A vezetés lelki ajándékával rendelkező hívő felismeri a problémát
és indítványozza annak szanálását: „Zlatko, menj, hozz gyorsan egy
rongyot! Goco, légy szíves segíts összeszedni! Mária, gyere, készítünk
gyorsan egy másik tortát!”
A szolgálás ajándékával rendelkező személy azonnal igyekezni fog
bármily módon segíteni.
A támogatás szolgálatával rendelkező testvér majd felkiált:
„Elugrok gyorsan a boltba és megveszem a hozzávalókat.”
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Az irgalmasság lelki adományával rendelkező hívő vigasztalni
fogja Máriát az őt ért kellemetlenség miatt: „Nem kell úgy aggódni.
Velem is megtörtént már.”
A buzdítás (bátorítás) ajándékával rendelkező személy talán majd
ilyen megállapítást tesz: „Semmi baj, legalább nem lesz kalóriafeleslegünk!”
Íme, ily módon van szükségünk egymásra! Isten egyházának szüksége van a lelki ajándékok egész spektrumára.

6. szombat, 2019. május 11.

HOGYAN FEDEZZÜK FEL A LELKI
AJÁNDÉKAINKAT?
Felfedezni a saját lelki ajándékainkat azt jelenti, hogy az istenszolgálatban teljes örömet találunk. Tudatára ébredni a saját lelki adományunknak azt jelenti, ismerni a helyünket Krisztus testében. Akkor
megismered a siker és az Isten művében végzett szolgálat forrását.
„Jól van, de hogy kell idáig eljutni?”, kérdezed. „Melyek az én lelki
ajándékaim?”
A következő hat lépés segíteni fog neked abban, hogy felfedezd a
saját lelki ajándékaidat:
1. Szenteld Istennek az életedet, és kérj Tőle bölcsességet, hidd,
hogy Ő megadja (Jakab1,5). Gondolj arra – Ő is azt akarja, hogy
felfedezd a lelki ajándékaidat.
2. Hidd, hogy amint megígérte, neked is adott legalább egy lelki
ajándékot, amely segítségével az Ő szolgálatában meghatározott feladatot kell elvégezned. (Máté 7,7). Vágyakozva várd az Urat!
3. Figyelmesen tanulmányozd a Róma 12,6-8-at; 1Kor 12. fejezetét és az Efézusi levél 4. fejezetét, miközben megkéred Istent, hogy
irányítson a szolgálati területed felé.
4. Elemezd a rátermettségedet, a képességeidet! Vizsgáld meg
az érzéseidet! A Szentlélek megmutatja, hogyan lehetsz boldog és
termékeny a szolgálatodban. Ha a szolgálatok valamely területén
eredményes vagy és a szolgálatot kedvvel teszed, nagyon valószínű,
hogy e területhez illő lelki ajándékkal rendelkezel.
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5. Várd meg, hogy Isten szentesítse. Mivel a Lélek ajándékai
a Krisztus testének előmenetelét szolgálják, Isten felhívja a hittestvérek figyelmét a lelki ajándékokra, amelyekkel te rendelkezel. „...
Nagyon fontos, hogy a test többi tagjáé legyen az utolsó szó a te lelki
ajándékaiddal kapcsolatban” (Peter Wagner: „A te gyülekezeted is
növekedhet”)
Amikor elfoglalják a helyüket a szolgálatban és használják a kapott
ajándékot, Isten Lelke bevezet minket a történelem legnagyobb robbanásszerű lelki növekedésének a tapasztalatába.
A lelki ajándékok nagy és dicső igazsága ez: Mindnyájan fontosak
vagyunk. Mindenki számít, mindenkire szükség van. Nem végezheti
mindenki ugyanazt a munkát, de mindenki csinálhat valamit – az
Istentől kapott ajándékok szerint – az Ő művének előbbre viteléért!

7. szombat, 2019. május 18.

KIS MUNKACSOPORTOK
Jó érzés tudni, hogy mindenki kapott valamilyen lelki ajándékot
Istentől, amelyet illik felhasználnia az Istenért végzett munkában.
Amikor keresztényekké válunk, a természetes tehetségek, amiket a
személyes vágyaink érdekében használtunk, a Szentlélek működése
által Isten szolgálatába jutnak. Ugyanez a Szentlélek, az isteni cselekvés révén új ajándékokat vagy képességeket ültet belénk, Isten földi
művének előmozdítása érdekében.
Ahogy eddig megértettük, az egyházat tehát az emberi test tagjaival tudjuk összehasonlítani. A testnek sok különböző tagja van, hogy
a test jól működhessen, mindegyikre szüksége van. Az Úr hasonlóképpen hozott az egyházunkba különböző hívőket, s mindegyikükre
szüksége van, hogy jól működhessen az egyház.
Pál apostol az 1Kor 12, 18-22-ben a hívők egyenkénti fontosságáról beszél.
Az emberi testről elmélkedve, olyan testrészek is az eszünkbe
jutnak, amelyek látszólag nem igazán fontosak. Gondoljunk csak a
szempillákra. Annyira kis, jelentéktelen részei a testnek. Ám nélkülük
az ember szeme nagyon gyorsan könnyezni kezdene a levegőben levő
porszemek miatt. A könnyes szemmel homályosan fogunk látni. A
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homályos látás miatt a zenész például nem látná jól a hangjegyeket, a
tanító a felolvasásra kerülő szöveget, a titkárnő pedig a billentyűzeten
levő betűket. A homályos látás miatt problémák sokasága jelenhet
meg. A szempillák tehát, habár elhanyagolható dolognak tűnnek, és
úgy gondoljuk, hogy nélkülük meglehetünk, mégis azt látjuk, hogy a
test fontos részei.
Isten tehát minden lelki ajándékot az egyházának épülésére és az
embereknek való evangéliumhirdetésre adott. Isten terve, hogy használjuk ezeket az ajándékokat. Hasznos, ha megismételjük a gondolatot, hogy jobban megjegyezzük: minden lelki ajándékot a szolgálat
érdekében kaptunk; a lelki ajándékok sokasága pedig sokféle szolgálási lehetőséget kínál.

8. szombat, 2019. május25.

„MIT ÁCSOROGTOK ITT EGÉSZ NAP
TÉTLENÜL?”
A szőlőművesről szóló példázatban Jézus megkérdi a piacsarkon
várakozó embereket: „Mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? Menjetek
ki ti is a szőlőmbe.” Áthaladva az idők hosszú során, ma is megjelenik
ez a kérdés, eltalálja a tétlenségünket és a szívünkbe hatol.
„Menjetek ki ti is a szőlőmbe.” Mindnyájan kaptunk lelki ajándékokat, hogy szolgálhassunk. Az igazi boldogság: az Isten által nekünk
adott ajándékok és a szolgálati területek ismerete, amelyre hívattunk.

Isten elhívta Mózest
Évszázadokon át Isten férfiakat és nőket hívott meg a szolgálatába.
Amikor Izrael hajdan rabságban volt, Isten meghívta Mózest, hogy
általa szabadítsa ki az Ő népét. Ahogy Mózest meghívta, úgy hív ma
téged és engem a szolgálatba. Isten minden keresztény hívőt meghív
a szolgálatba, hogy általuk mentse ki azokat, akik a bűn rabságában
szenvednek.
Talán emlékeztek az igeszakaszra, amelyben Mózes vitába bocsátkozik Istennel. Azt mondta: „De, Uram, én nem vagyok a szavak
embere. Azelőtt sem voltam és most sem vagyok, amióta szolgáddal
beszélsz. A szám akadozó, a nyelvem lassú. Küldd el, kérlek, Áront, a
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testvéremet. Valószínűleg nem nekem szántad a meghívást. Küldj el,
kérlek, valaki mást!” Az Isten és Mózes közt zajló beszélgetést, a szolgálatba való meghívásakor, a 2Móz 4,1-2-ben olvashatjuk el.
Miután Mózes visszautasítóan válaszolt az isteni hívásra, az Úr
megkérdezte: „Mi van a kezedben?”
„Egy bot - felelte ő.” „Egyszerű bot. Negyven éven át ezzel őriztem
a juhokat. Ugyanaz a bot, amelyre támaszkodtam a sziklás utakon.
Ez egy bot, amit az oroszlánok és medvék elűzésére használtam. Egy
egyszerű bot, Uram.”
Isten így válaszolt rá: „Ezt a botot fogom használni, hogy megáldjam
Izráelt. Amikor kinyújtod ezt a botot, megnyílik előttetek a Vöröstenger. Amikor a bottal ráütsz a sziklára, víz fakad belőle. Amikor felemeled, egész sereg katonát fogtok legyőzni. Mózes, mi is az a kezedben?”
„Bot, Uram. Egy egyszerű bot.”
„Vele együtt megadtam neked mindent, amire szükséged van
ahhoz, hogy kiszabadítsd Izraelt.”
Hittel értette meg Mózes, hogy isteni kezével az Úr megadta neki
mindazt, amire Izrael kimenekítéséhez szüksége volt. Minden lelki
ajándék, amelyre szükséged van az istenszolgálathoz, már a tiéd! És
egészen biztos, hogy még fejleszteni lehet őket.

9. szombat, 2019. június 1.

„MI VAN A KEZEDBEN?”
Vajon gondolkodhatunk-e így: „Bárcsak tudnék úgy prédikálni, mint
Billy Graham, vagy úgy énekelni, mint a King’s Heralds együttes tagjai!
Ha úgy ismerném a Szentírást, mint a (…) prédikátor testvér. Akkor én
is jól tudnék szolgálni Istennek.” Isten azonban így válaszol: „Mi van a
kezedben? Figyelj a lelki ajándékokra, amelyeket tőlem kaptál.”
Most gondoljunk a csodára, amelyet Jézus tett Galilea lankáin, amikor megvendégelte az ötezret? A tanítványok azt mondták:
„Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Mit tegyünk?”
Jézus Filephez fordult a kérdéssel: „Filep, mivel rendelkezünk jelenleg?” András válaszolt: „Van itt egy gyermek, akinek van öt árpa
kenyere és két hala”. Jézus megnyugtatta őket: „Ez elég.” És fogta
Jézus az öt árpakenyeret és a két halat, megáldotta és megsokasítot-
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ta, hogy mind az ötezer jóllakott. Jézus nem küldte a tanítványokat
Jeruzsálembe, hogy szerezzenek kenyeret. Nem küldte őket valamilyen jótevőhöz, akitől pénzt kérhettek volna, hogy vehessenek kenyeret az ötezernek. Ellenkezőleg, Jézus megkérdezte: „Mennyi van?”,
majd azt mondta: „Ennyi elég”.

Isten minden szükséges lelki ajándékot
megadott az egyházának
Tudjuk, hogy egyházunk minden szükséges lelki adományt megkapott, amelyeket az Úrért végzett kreatív munkára és az egyház
növekedésére használunk. Az adományok, amelyekre szükség van a
növekedéshez, mind megtalálhatók az egyházunkban. Amikor egyenként felismerjük ezeket a lelki ajándékokat, mindet a maga helyére
tesszük, és ha ebben minden hívő részt vesz, és szolgál vele Isten
dicsőségére, akkor a Szentlélek ihletni fog bennünket és megáld, az
egyház így sikeresen és erőteljesen haladhat előre.

10. szombat, 2019. június 8.

AZ AJÁNDÉKOK MEGSZERVEZÉSE
Tegyük fel a kérdést: Mi az Isten terve az ajándékok megszervezését illetőleg? Gondoljunk ismét az emberi testre. Figyeljük meg,
hogy egyetlen emberi szerv se működik önállóan. Minden szerv a
rendszer része. Létezik légző rendszer, keringési rendszer, emésztőrendszer, izom- és csontvázrendszer, stb.. E rendszerek mindegyike
olyan szervcsoportokból áll, amelyek együtt működnek, és lehetővé
teszik a rendszernek a feladat elvégzését. Minden rendszer a test része.
Amikor az összes rendszer együttműködik, az egész test működik.
Nincsenek önálló egységek a testben, semmi sem létezik önmagában. Mindannyian függenek egymástól. Ugyanígy, hogy az egyház
növekedhessen, a lelki ajándékokat rendszerekbe kell szervezni. Az
egyház minden olyan rendszere, amely együtt dolgozik, hozzájárul az
egyház életéhez és növekedéséhez.
Még egy illusztráció a testtel kapcsolatban. Tegyük fel, hogy hegyi
túrán vagyunk. Kapaszkodás közben szembe találjuk magunkat egy
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medvével, amely egy fa mögül hirtelen elénk toppant. Ugyanebben a
pillanatban a szívünk gyorsabban kezd verni. A felgyorsuló szívverés
több vért enged a véráramlatba. A vérerek tágulnak, hogy befogadhassák a vértöbbletet. Egyre mélyebben fogok lélegezni. A tüdő több
oxigénhez jut. A szemem pupillái kitágulnak, ezáltal jobban látok. Az
izmaim megfeszülnek, olyanná válnak, mint a kifeszített acélrugó, és
kész vagyok harcba szállni, vagy ami még jobb: elmenekülni. A test
minden szerve együttműködik a gyors cselekvés érdekében. Amikor
minden rendszer maximális teljesítményt nyújt: elkezdek futni.
Krisztus teste is hasonlóképpen működik. Egyházunk csak úgy
tud növekedni, ha a Szentlélek által nyert lelki ajándékok mindegyike
az elsődleges célt szolgálja: az evangélium hirdetését.

11. szombat, 2019. június 15.

A KISCSOPORTOS
SZOLGÁLAT BIBLIAI ALAPJAI
Hogy az egyház maximális teljesítményt nyújthasson, kisebb
körökbe kell szervezni. Ezek a kisebb körök különböző területeken
rendszerként működnek, ezáltal járulva hozzá az egyház egészének
javához.

Jethró
Isten ihletése alatt, Jethró rájön, hogy Mózes nem tudja irányítani a nép minden tevékenységét. A 2Móz 18-ban olvassuk Jethró
- Mózesnek szóló - tanácsát, hogy a legjobb, ha a hárommilliós
népességet alcsoportokba osztja: ezer, száz, ötvenes és tízes csoportokba. A felelősség decentralizálásának alapelve és a kis munkakörök
létrehozása az Egyház eredményes növekedésének az alapvető eszköze.

Jézus
Ugyanezt az elvet az Új Testamentumban is megtaláljuk. Jézus, a
nagy evangélista, szolgálatának kezdetén megszervezte a tanítványok
kisebb csoportját. Jézus tizenkét egyszerű embert gyűjtött maga köré,
s ők mindnyájan különböző lelki ajándékkal rendelkeztek. Még ha
futólagos pillantást vetünk is rájuk, látni fogjuk a különbözőségüket,
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a közöttük levő eltérést. De éppen ezek az egyedi lelki ajándékok segítettek a tanítványoknak, hogy lefektessék a keresztényi egyház alapjait.

Péter
Az egyiküket, akit Péternek hívtak, a prófétálás (igehirdetés)
ajándékával áldott meg Isten. Péter mindig készségesen beszélt. Nagy
beszédtehetsége volt. Lelkesedése olykor azonban meggondolatlanságba vezette. De a pünkösdi beszéde azt igazolja, hogy a prófétálás
(igehirdetés) lelki ajándékával rendelkezett. Jézus ezt észrevette nála.

János
Másfelől, ahogy már korábban is említettük, János tanítása és az
általa ápolt személyes kapcsolatai arra mutatnak, hogy a legfőbb munkamódszere a szeretet volt. A „szeretet” szót minden bibliai írónál gyakrabban használta. Fel tudta mérni az igazi szeretetet. A Szentlélek által
részesült az irgalom, a szeretet és az együttérzés lelki ajándékában.

Máté
És itt van Máté, akire szintén nagy szükség volt ebben a csoportban.
Máté jól tudott számolni. A precíz és pedáns természete, a részletekre
való odafigyelése nagyon fontos volt az egyház számára. Az evangéliumokat olvasva, látjuk, hogy Máté volt a Krisztus prédikációinak
a legmegbízhatóbb krónikása és átadója. Máté mintha gyorsírással
jegyezte volna fel Jézus pontos szavait. Máténak köszönhetjük, hogy
ránk maradt Jézus legerőteljesebb szentbeszéde, amelyeket az 5., a 6.
és a 7. fejezetekben találjuk feljegyezve.

András
Most gondoljunk Andrásra. András hívta meg Pétert Jézushoz. Ő
talált rá a gyermekre, akinél az öt árpakenyér és a két hal volt. A görögöket is András vezette Jézushoz. András olyan ember volt, aki észre
tudta venni az embereket. Ahol ott volt András, ott senki sem maradt
figyelmen kívül. A szeme mindig az embereken volt, nem önmaga,
hanem mások felé fordult.
Ez csak egy pár példa, annak felismerése érdekében, hogy Krisztus
ezt a kis, tizenkét tanítványból álló, különböző ajándékokkal rendelkező csoportot választotta ki az egyházra bízott feladat elvégzésére. Vagy
egyszerűbben - számos különféle ajándéknak köszönhetően, amelye-
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ket a kis munkacsoportokban jól megszerveztek és ügyesen kombináltak a szolgálat érdekében, valósulhatott meg Krisztus missziója.

12. szombat, 2019. június 22.

A NÖVEKEDÉS ATTÓL FÜGG…
Az egész világon a növekvő egyházak azok, amelyek s kis csoportokban való szolgálást hangsúlyozzák.
Gottfrid Osterwal a „Krisztus szolgái” című könyvében ilyen
kijelentést tesz: „Számos bizonyíték van arra, hogy szoros kapcsolat
van az adventista egyház növekedése és az egyház mérete meg a kis
csoportok munkája között.” Majd így folytatja:
„Összehasonlító tanulmányok sorozata alapján, amelyek felölelik a
gyorsan növekvő adventista gyülekezeteket, kiemelhetjük a következő
speciális jellemzőket:
1. A hívők közötti, igazi közösséget, amely a hitközösségen kívüli
emberekre is kiterjed.
2. Az ima és a közös bibliatanulmányozás aktív életét.
3. Kis munkacsoportokat, amelyek különböző szolgálatokat végeznek az egyházban.
4. Az aktív bizonyságtevési programot az egyház keretében, különleges feladatokkal és célokkal.
5. Egy átfogó, gazdag, sokoldalú és jól megtervezett szolgálatot az
emberek között.
6. A családias légkört, sok szeretettel, örömmel és békével.
7. A krisztusközpontú igehirdetéseket.
Gondolkodj el azon, mi történne, ha a gyülekezetünkben megszerveznénk a kis csoportokat, amelyek a bibliai tanulmányozások,
az imádkozások, a barátkozások és a missziómunka középpontjává
válnának? Mi történne, ha olyan pontokká válnának, ahol a hívők
ajándékai egyesültek; ahol a feladatok és a szolgálati területek teljesen
specifikus területi megosztásának pontjaivá váltak?
A kis csoportokban való munkálkodás terve nem új keletű. A
„Keresztény szolgálat” című könyvben Ellen White a kivetkezőket
emeli ki:
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„Legyenek minden gyülekezetben a munkásoknak olyan jól szervezett csoportjai, amelyek azon a környéken munkálkodhatnak.“
Itt van egy konkrét felhívása a csoportok megszervezésére, az
egyházban:
„Miért nem éreznek mélyebb, komolyabb gondot a hívők azok
iránt, akik távol vannak Krisztustól? Miért nem találkozik két vagy
három ember azzal a céllal, hogy imádkozzon Istenhez egy adott
személy, aztán meg egy másik ember üdvösségéért. Felszólítalak benneteket, hogy alakítsatok ki a gyülekezetekben szolgálati csoportokat.”

13. szombat, 2019. június 29.

MENNYEI MÓDSZER
A gyülekezetnövekedés receptje – az összedolgozó kiscsoportok!
„Miért nem éreznek mélyebb, komolyabb gondot a hívők azok
iránt, akik távol vannak Krisztustól? Miért nem találkozik két vagy
három ember azzal a céllal, hogy imádkozzon Istenhez egy adott személy, aztán meg egy másik ember üdvösségéért. Felszólítalak benneteket, hogy alakítsatok ki a gyülekezetekben szolgálati csoportokat.
A hívők fogjanak össze, hogy emberek halászaiként dolgozzanak.
Igyekezzenek lelkeket kimenteni a világ romlottságából Krisztus szeretetének megmentő tisztaságába.” (7T 21)
Ti is úgy érzitek, hogy ez egy mennyei módszer? Isten az egyház
növekedésének dicsőségét nem akarja egyetlen embernek adni - a
lelkésznek, vagy az evangélistának, vagy a területi elnöknek. Éppen
ellenkezőleg, az a vágya, hogy megtartsa az összes hívő arányát annak
érdekében, hogy szervezett egységekben vagy kis munkacsoportokban tevékenykedjenek, megvalósítva azt a célt, amelyet az egyház
növekedésének nevezünk.
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