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A FIÚSÁG ÖRÖKSÉGE
SZŰKÖLKÖDÉS HELYETT BŐVÖLKÖDÉS
KÉRDÉSEK A LECKE FELDOLGOZÁSÁHOZ

1. A „lelki szegények” szó szerint azt jelenti: a Szentlélek által eltartott koldusok. Ez egy teljes függőségi és
ráutaltsági viszonyt jelöl. Hogyan éled ezt meg a saját életedben? Milyen területen vagy ennyire
kiszolgáltatva és ráutalva a Szentlélekre?
2. Ha a szűkölködés átok, a bővölködés pedig áldás, akkor hogyan értékeled a jelenlegi anyagi
körülményeidet? Látsz-e összefüggést az anyagi helyzeted és az Istennek való engedelmességed között?
3. Jellemző-e rád az aggodalmaskodás?
Légy őszinte, és szedd össze azokat a dolgokat az életedből, amelyek miatt aggodalmaskodni szoktál. Van-e
megoldás ezekre a Biblia szerint? Emlékezz vissza a félelemről szóló tanításra, és gondold át, mi lehet a
félelem oka ezeken a területeken az életedben?
4. Sorold fel életed azon területeit, ahol szűkölködés, ahol megelégedés és ahol bővölködés van. EZ alapján
egyrészt tudsz imádkozni, másrészt figyelemmel kísérheted hosszabb távon, merre van elmozdulás életed
bizonyos területein.
5. Átélted-e már azt, hogy adtál valakinek (anyagi értelemben), és ebből te lelki-szellemi áldásokat nyertél?
6. Az egyenlőség elve ennek a témának az egyik legfontosabb üzenete. Hogyan működik ez a
gyülekezetedben? Mit lehet tenni, hogy ez a folyamat beinduljon, és hogy minél többen részesei legyenek?
Beszélgessetek erről házicsoportban vagy gyülekezetben, és keressétek meg a hatékony működtetés
lehetőségeit!
7. Van-e személyes támogatód, aki szívén viseli az életedet, és ha szükséges, fordulhatsz hozzá segítségért?
Vagy-e ilyen bizalommal valaki iránt?
A kérdés másik fele, hogy te vagy-e valakinek pártfogója és támogatója?
8. Olvasd el újra Donald Hay véleményét:
„Azt hiszem, az egyházi hibák közül az egyik legnagyobb ma az, hogy a keresztyén fogyasztói magatartás
látszólag alig különbözik a körülöttünk lévő hitetlenekétől. Semmi sem jelzi jobban anyagias szemléletű
szomszédainknak, hogy milyen keveset jelent számukra a hitünk, mint az, hogy mennyire nincs különbség
épp azon a területen, amelyre anyagias szemléletű társadalmunk odaszentelte magát és amire a
legérzékenyebb – ez pedig az anyagi javak gyűjtése.”
Hogyan lehetne ezt a „hibát” orvosolni? Milyen legyen a „keresztény” fogyasztói magatartás vagy a
keresztények pénzhez való viszonyulása, hogy az pozitív bizonyságtétel és világos, választható alternatíva
legyen a világ számára?

