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LELKI AJANDEKOK FELFE.DEZE SE
(Network Participant's Guide; Bruce Bugbee, Don Cousins, Bill Hybels)

Értékeld az a|ábbi kijelentéseket a kovetkezokszerint:

3 . Mindig, teljes mértékbenigaz
2 . Leg!őbbszor, álta|ában iga,
1 - Néha, idókozonként igaz
0 . Soha, egyá|talán nem iga,

Írd be vá|aszaidat az alábbi táb|ázatban amegfelelo számokhoz.

Nagyon fontos: Aszerin t váiaszolj, aki e, ]-iryen vagT' nem aki lenni szeretnél, vagy
rÍgy gondolod, hogy lenned kellene! Mennyire igazak ezek a kijelentések rád nézve?
Milyen tapasztalataid voltak ezeken a tertileteken?

Osszesen

Az elsó oldalon oszloponként add ossze a kapott pontszámokat' és a három legmagasabb
pontszámot elért ajándékot írd ide:

oszlop bettijele, pontszám: Lelki ajándék (lásd az a|ábbi listát):

ro Kérdések Az aiándék neve
A 1 20- 39: 58: 77: 96: I  15:

B 2: 2t: 40: 59: 78: 97: I  16:

C 3: 22: 47: 60: 79: 98: r17:
D 4: 23: 42: 6T: 80: 99: I  18 :

E 5: 24: 43: 62: 81: 1 00: I  19:

F 6: 25: 44: 63: 82: 10r: r20:
G 7: 26: 45: 64: 83: 102: 121:

H 8: 27: 46: 65: 84: 1 03: 122:

I 9: 28: 47: 66: 85: 1 04: r23:
J 10: 29: 48: 67: 86: 105: r24:
K l1 30: 49 . 68: 87: 1 06: 125:

L t2: 31 50: 69: 88: r07: 126:

M 13: 32, 51: 70: 89: 108: t27:

N 14: 33: 52: 7t: 90: 1 09: 128:

o 15: 34: 53: 72: 91: 1  10: r29:
P 16: 35: 54: 73: 92: l l 1 I  30:

a t7: 36: 55: 74: 93: 112: 131

R 18: 37: 56: 75: 94., 113: 132:

S 19: 38: 57 . 76: 95: 114 . 133:
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Feladatok:

1. Szeretek ktilonféle rendezvényeket szewezni, másoknak kiosztani a feladatokat.

2. Nagyon szeretnék rij gyulekezeteket alapítani olyan helyeken, ahol még nincs.

3. Szívesen dolgozom fáva|, textillel' festékkel, fémmel, iiveggel, vagy más HasonlÓ
anyaggal.

4. Szeretem, ha kiilonféle mtivészi eszkcizokkel aZ embereknek rijabb oldalrÓl
mutathatom meg Istent.

5. Azonnal kiszrirom a kiilonbséget a (lelkileg) helyes és helytelen, jÓ és gonosz kozott.

6. Általában meglátom az emberekben rejlo tehetségeket, képességeket.

7 . Legfobb vágyam az,hogy világosan és hatékonyan kozvetíthessem az emberek felé az
evangélium tizenetét.

8. Teljesen természetes az számomra, hogy bízhaÍok Istenben, hogy válaszol az
imádságaimra.

9. Szívesen és orommel adok azoknak, akik nehéz anyagi helyzetben vannak, és
szívesen járulok hozzá egy.egy szolgálat koltsége1hez.

10. Szeretek a háttérben maradva segíteni mások munkáját.

l 1. otthonomra rigy tekintek, mint arra a helyre, ahol a sztikségben levó embereket
szolgálhatom.

12. Gyakran megkérdezem másoktÓl, hogy milyen imakéréseik vannak, és azután
rendszeresen és kitartÓan imádkozom érttik.

13. Mások gyakran kikérik a véleményemet egy.egy igehellyel vagy bibliai témáva|
kapcsolatban.

|4. Úey |átom, képes vagyok másokat motiválni.

1 5. Egytittérzek a szenvedokkel és minden vágyam, hogy valami mÓdon én is
ho zzáj árulhas sak gyÓ gyul ásukho z.

16. Azt |átom, hogy tudok rigy beszéIni, hogy meg tudok gyozni másokat, és ennek
nyomán meg is változik az életiik.

17. Szívesen toltom idomet mások tanításával és lelkigondozásával.

18. Úgv vélem, képes vagyok Isten Igéjét hatékonyan hirdetni.

19. Gyakran felkeresnek mások' és tanácsot kérnek tolem lelki vagy személyes iigyekben.

20. Á.\tdre;ban Óvatos és gondos vagyok, arész|etek sem kertilik el a figyelmemet.

2| . Nem idegen tólem aZ a gondolat, hogy egyszer egy másik országban vagy népcsoport
kozott szolgáljak.

22. Ügyesen bánok a ktilonfele szerszámokkal.

23. Szívesen gyakorlok és szeretem haszná|ni mrívészi képességeimet (képzomuvészet,
irodalom ) zene) fotózás, stb.).

24. Nagyon sokszor meg tudom á||apítani egy.egy személy jellemét elsó benyomásaim
a|apján.

25. oromomet lelem a cstiggedok biztatásában és erosítésében.

26. Folyonosan keresem a lehetoséget nem keresztyénekkel valÓ kapcsolatok kiépítésére.

27 . Mindig bizom Isten gondoskodásában és segítségében, még akkor is, ha nehéz idŐk
járnak rám.

28. Álltd,e;ban atizednél tobbet adok ktilonfele missziÓkra.
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29. Elószeretettel végzem azokat a hétkciznapi dolgokat, amelyek nélktilozhetetlenek a
szolgá|athoz.

30. Szívesen ismerkedek, és szeretek olyan légkort teremteni, ahol az idegenek is otthon
érzik magukat.

31. Szívesen imádkozom egy.egy dolo gért akár hosszabb idon kereszttil is, és igyekszem
mindezt Isten vezetését kovetve tenni.

32. Tobbszor is elofordult már, hogy a Szent Lélek olyan dolgot mutatott meg nekem,
amit másképpen sohasem tudhattam volna meg.

33. Képes vagyok másoknak segíteni, hogy egy adott célt elérjenek.

34. Ttirelmesen támogatom azokat, akik nehéz idószakot élnek át, vagy éppen az életriket
prÓbálj ák rendbeh ozn|

35. Személyes felelosségemnek érzem, hogy szembesítsem az embereket azigazsággal.

36. Sajnálom azokat a hívoket, akik roSSZ ritra keveredtek, és minden vágyam, hogy
megvédhessem oket.

37. Képes vagyok akár hosszabb idoszakon kereszttil is tanulmányozni a Bibliát' hiszen
tudom, hogy az igazság vá|tozást fog hozni mások életében.

38. Gyakran megesett, hogy a konfliktusok vagy zurzavar kozepette egyszer csak
rájottem egy egyszerú és praktikus megoldásra.

39. Általába.' képes vagyok megfoga|mazni a célkitrizéseket, és ki tudom a|akitani az
eléré stikhoz sztiksé ge s straté giákat, terveket.

40. Szívesen részt vennék egy indulÓ gyiilekezet alapításában.

41. Szívesen készítek olyan tárgyakat' amelyeket aztán mások sikeresen használhatnak
szolgálatuk során.

42. Mtívészi alkotásaimmal prÓbálok az embereknek segíteni abban, hogy még jobban

megismerjék saját magukat és Istent.

43 . Általában a tobbieknél jÓval hamarabb észreves zem, ha valaki megprÓbál
mellébe s zéIni vagy fiillenteni.

44. Igyekszem másokba erot onteni azza\, hogy Isten ígéreteire emlékeztetem óket.

45. Úgv érzem, el tudom mondani az evangélium izeneÍét rigy, hogy a hallgatoim azt
érzik.. pont erTe van sziikségtik.

46. Hiszem' hogy Isten nagy dolgokat szeretne végbezvinni rajtam kereszttil.

47 . Igyekszem jÓl bánni a pénzze|, mégpedig azért, hogy minél tcibbet adhassak
másoknak.

48. Szívesen végzek mindenféle munkát a gytilekezetben, csakhogy a tobbiek életét
konnyebbé tegyem.

49. Meg vagyok gyozodve arró|, hogy Isten szándékosan irányítja bozzílm azokat az
idegeneket, akiknek segítségre van sztikségtik a másokkal valÓ kapcsolatok
kialakításához.

50. Mikozben imádkozom,mindig tisztában vagyok szo|gáIatom fontosságával.

51. Komolyan veszem az igetanulmányozást' és rendszeresen idot szakítok erre, hogy
még jobban megérthessem a bibliai igazságokat.

52. Képes vagyok rugalmasan vezetni a rámbizottakat, hogy így mindenkiból a leheto
legtobbethozzamki.

53. Szívesen segítek azokon az embereken, akik mások szerint ezt nem érdemlik meg
vagy akikról mások már lemondtak.
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54. Kész vagyok nyíltan leleplezni azokat a kulturális vagy tanításbeli irányzatokat,
eseményeket, amelyek ellentétben állnak a Biblia tanításával.

55. Szívesen adok tanácsot mind a személyes kapcsolatok tertiletén, mind érze|mi és lelki
téren.

56. odaadÓ figyelemmel kísérem minden szavát azo|<nak, akik tanítanak.

57. Altalában kcinnyen ki tudom váIasztani a leghatékonyabb mÓdszert egy adott cél
elérésére a számos alternatíva kciztil.

58. Szinte mindig reálisan fel tudom mérni, hogy egy.egy cél eléréséhez mire Van
sztikség, és a rendelkezésre á1lÓ forrásokat megfelelóen be is tudom osztani.

59. Kcinnyen alkalmazkodom idegen kultrirákhoz és korÍilményekhez.

60. Mielott hozzá|átnék az építéshez, mindig végiggondolom, hogy mit hogyan kellene
tenni.

6|. Szívesen a|ka|mazok olyan mÓdszereket, amelyek segítségével friss' rijszertí mődon
adhatom tovább Isten iJ'zenetét.

62. Általában észreveszem,hogy egy-egy adott dolog helyes-e vagy Sem.

63. Igyekszem bíztatni azokat, akiknek akár hitben, akár családi vagy más téren
kiiloncisen erŐsnek és bátornak kell lennitik.

64. Gyakran szoktam megkérdezni nem hívo beszélgetŐtársaimat, hogy nem akarják-e
elkotelezni élettiket Krisztus mellett.

65 , Istenben bízom minden olyan helyzetben, ahol a sikert onmagában Semmifele emberi
erofeszítés nem gar antá|ná.

66. Úgy érzem, élhetnék még ennél is szerényebben, hogy ezá|ta| még tcibbet segíthessek
másokon.

67 . Amikor hétkoznapi rlolgokat végzek, arra is rigy tekintek, mint Isten szo|gáIatára.

68. Szeretek olyan légkort teremteni, ahol az emberek nem érzik tÖbbé magányosnak
magukat.

69. Mindig bátran imádkozom' hiszen tudom, hogy Isten minden esetben vá|aszo| az
imádságokra.

70. Altalában tudom/lát om az igazságot'.

7I . Gyakran tuzok ki célokat, és igyekszem irgy bánni a rám bízott emberekkel és a
rendelke zésre á1lÓ eszk zokkel, hogy elérhessiik azokat.

72. Mélységesen egytittérzek a szenvedokkel.

73. A legtobb tettet jÓként vagy rosszként értékelem' és állandÓ vágy gyotor, hogy a roSSZ
l épé seket helyre i gazitsam.

74, Szívesen veszek pártfogásomba másokat, és ha kell' képes vagyok ezt hosszabb távra
is vállalni.

75. Igyekszem rendszeresen és kovetkezetesen tanulmányozni a Bibliát.

76. Szinte mindig látom elore, hogy egy-egy személy vagy csoport tetteinek,
viselkedésének milyen kovetkezményei lesznek.

77 . Szívesen segítek a ktilonfele szervezeteknek, csoportoknak abban' hogy munkájuk' ha
lehet, még hatékonyabb legyen.

78. Igyekszem rigy viszonyulni mindenkihez (beleértve a más kulttirábó| származÓkat is),
hogy feleslegesen ne bántsam meg óket.

79. Kezem munkájával Istent igyekszem dicsérni.

80. Ktilc}nféle mrívészi eszkozokkel prÓbálom Isten tizenetét kozelebb vinni az
emberekhez.

81.' A kÖmyezeÍe.mb.e.n éla '''pmb-e"-rpknek iS ...ftltJí"nt*.'r.n-ár'' .h"o-gy...az'. észrpvételeim . vagy
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me gér zés e im á|ta|ában he lye s ek.

82. Igyekszem bátorítani azokat' akiknek gyenge a hittik.

83. Nem rejtem véka a|á dü, hogy keresztyén vagyok, és szeretem, ha a hitemról

kérdeznek.

84, Mindig tudatában vagyok annak, hogy Isten velem van' és hogy sohasem iil osszetett

kézze]'.

85. Elégedetten látom azt, hogy amikor anyagilag támogatok egy.egy szolgálatot, az

ennek segítségével még eredményesebben folyatja a munkát.

86. Kifejezetten szeretem, ha olyan aprÓ dolgokat veszek észre a kornyezetemben,
amelyeket valakinek el kell végezniq és cirommel, gyakran kérés nélkt'il is elvégzem

azokat.

87. Szívesen szórakoüatom az embereket, és a lakásomat is szívesen megosztom

másokkal' ha kell.

88. Ha nehéz he|yzetbe kertilt emberekrol hallok, szinte kényszerítve érzem magam aZ

imádságra.

89. Elófordult már, hogy valakirol hirtelen megtudtam valamit, magam Sem tudom,

milyen mÓdon.

90. Igyekszem a kortilottem élo emberek kozott mindenkiból kihozni a leheto legtcibbet.

g|. A1talában képes vagyok mások hiányoss ágain és problémáin feltilemelkedni, és rigy

tekinteni a mogotte rejtozo személyre, mint aki fontos Istennek.

92. Szeretem az oszinte és szÓkimondÓ embereket.

93. Emberek egy kisebb csoportja gyakran kér tanácsot Vagy gyakorlati segítséget, s éne

ennek szívesen eleget is teszek.

94. Minden vágyam, hogy irgy adhassam tovább a Biblia tizenetét, hogy ennek hatására

más ok i s ko m o l y an hozzá\ ás s anak a tanulm ány o zásához.

95. Gyakorlatitanácsokkal igyekszem segíteni azoknak' akik nehézhelyzetben vannak.

96. Szívesen tanu|mányozom a kiilonfele cégek, szervezetek, társaságok szervezeti

felépítését.

97 . Benne vagyok szinte minden irj kezdeményezésben.

98. Azt mondják' jo akézrigyességem, és szívesen barkácsolok.

99. Úgy gondolom' jÓ adagkreativitás és képzeloero szorult belém.

100. Mindig felismerem, ha egy prédikáciÓ, tanítás vagy bármi más ellentétben áll a

Bibliával.

101. Szeretem a13;a biztatni az embereket, hogy merjenek további lépéseket tenni lelki

novekedéstik érdekében.

|02. Szeretek nyíltan beszélni mások elott arrÓl, hogy Krisztus mit tett értem.

103. ÚjbÓl és jbÓl anabiztatom a kortilottem éloket, hogy bízzanak Istenben.

104. Szívesen adok azo|<nak, akiknek sztikségtik van rá, mert hiszem, hogy aZ anyagiakkal

is el kell majd számolnom Isten elott.

105. JÓl érzem magam' ha másoknak segíthetek, kivált, ha ennek kovetkeztében az ó

munkáj uk még gordiilékenyebben halad.

106. Minden tólem telhetot igyekszem megtenni annak érdekében, hogy a kortilottem élók

azt érezzék, tartoznak valahová.

107. Megtiszteltetésnek tekintem, ha valaki megkér, hogy imádkozzam érte.

108. Az igetanu|mányozás és az eImé|kedés során gyakran bukkanok olyan fontos bibliai

igazságokta, amelyek másoknak is segítségiil lehetnek a gytilekezetben.
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109. Ugy érzem, képes vagyok rigy beszélrni mások elótt egy-egy tervrol, hogy azoknak
kedviik l e gyen bekapc solÓdni annak me gvalÓ sításába.

l10. Szívesen ontok lelket azokba, akik nehéz helyzetben vannak.

1l1.Isten Igéjét akarom hirdetni, még az olyan helyeken is' ahol emiatt egyá|talán nem
leszek népszení, és ahol esetleg nem is nagyon akarják azt elfogadni az emberek.

l|2. Szeretek segíteni azoknak, akiknek meggyengiilt a hite, és igyekszem óket szelíden
szeretettel visszaterelni a kozosségbe.

l13. Úgy gondolom, képes vagyok aÍra)hogy egy.egy dolgot rigy tanítsak meg másoknak,
hogy aztmeg is értsék és alkalmazni is tudják az élettikben.

114. Mások elmondása alapján rigy vélem, hogy amikor egy.egy igei igazság
alka|mazásárÓl beszélek, akkor az képes gyakorlati és hasznos segítséget nyrijtani
számukra.

115. Kcinnyen el tudom képzelni, hogy egy jovobeni esemény során milyen problémák
mert.ilhetnek fel, és áIta|ában meg is vannak a terveim azzaI kapcsolatban, hogy
azokat miként lehetne elkertilni.

1 16. Szívesen vennék részt a gytilekezeti szolgálatok osszehangolásában vagy
feltigyeletében.

1|7 . Gyakran készítek olyan tárgyakat, eszkozciket, amelyek segítségtil vannak a
gytilekezet számára.

1 18. Sztikségem van ana, hogy rendszeresen egyedtil maradjak és gondo|kozzak, nehogy
elveszítsem a kreativitásomat.

119. Megérzem, ha ordogi erok munkálkodnak egy-egy emberben vagy ilyenek vannak
egy hely zet hátterében.

120.Ha egy Személy lelki novekedése megkívánja, kész vagyok megfeddeni vagy ha kell'
akár meg is dorgálni ot.

121. Keresem a lehetoséget arra, hogy a nem hívokkel lelki dolgokről beszélgethesstink.

122. Ha Isten á|dását látom egy.egy tert.ileten, még ha mindenfelol csak ellenzést látok is,
kész vagyok elorehaladni.

u.Úgy,látom, hogy Isten azértadott nekem ennyi mindent,hogy még tobbel segíthessem
az o munkáját.

I24. Szívesen és orommel bocsátom rendelkezésre tehetségemet és tanult képességeimet
bárkinek, akinek csak sztiksége van tá.

I25.lJgy érzem, képes vagyok segíteni másoknak, hogy ismeretlen kcirnyezetben is
feltalálják magukat.

126. Gyakran látom imáimnak kézze|foghatÓ eredményét.

127. Szívesen megosztom tudásomat és tapasáalataimat másokkal.

tzs. A\talábantudom, merre kell menntink' és igyekszem segíteni a tobbieknek, hogy el is
jussunk oda.

129. Készséggel segítek arászorulÓknak, ahogy csak tudok.

130. Nem bírom e|nézti a btínt mások életében, s gyakran szinte kényszert érzek rá' hogy
megtérésre intsem óket.

13 1 . Szeretek gyengéden' ugyanakkor határozottan segíteni a Íiatal hívoknek, hogy lelkileg
novekedjenek.

132. Szívesen magyaránok el egy.egy dolgot a tobbieknek' ha ezze| elosegíthetem lelki
novekedéstiket.

133. olykor azokra a problémákra is megtalálom a megoldást, amelyeket mások észre sem
vesznek.
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A kcivetkezo oldalakon a fenti ajándékok mindegyikérol egy-egy rovid ismertetó találhatÓ.
A gyÓgyítás, nyelveken szÓlás, a nyelveken szÓlás magy arázata és a csodatevo erok nem
szerepelnek a listában' mivel ezen ajándékok megléte áIta|ában nyilvánvalÓ.
(Megjegyzés: Az, hogy a fenti listában szereplo ezerÍnesterség' kozbenjárás/kcinycirgés és
kreatív kommunikáciÓ lelki ajándék.e, vitathatÓ. Mivel azonban aZ ilyen ajándékok ill.
adottságok tagadhatatlanul jelen vannak sok hívó életében, végiil is maradtak a listában.)

A - Adminisztráciő (1 Kor. |2,28)
IstentŐl kapott képesség, mely áItal egy adott személy képes elore megtervezni és el is látni
azokat a tennivalÓkat, amelyek egy szolgá|at céljainak eléréséhez sztikségesek. Akik ezze|
az ajándékkal rendelkeznek, képesek konkrét stratégiát kidolgozni egy-egy adott cél
megvalÓsítása érdekében' segítséget nyrijtanak más szolgálattevóknek is, hogy munkájuk
még eredményesebb legyen, sztikség esetén rendet tudnak teremteni egy adott szervezet
felépítésében, képesek egy adott cél megvalÓsítása érdekében kiosztani a feladatokat,
irányítani az embereket, rangsorolni a tennivalÓkat, és elore megterv ezni az eseményeket.

B . Apostolság (1 Kor. t2,28; Efezus 4,l1)
IstentŐl kapott képesség, melynek segítségével valaki rij gytilekezetek vagy szolgálatok
a|apitására és további irányítására képes. Akik rendelkeznek ezzel az ajándékkal, rijabb és
jabb gytilekezeteket és szolgálatokat indítanak, k<innyen feltalálják magukat az idegen

helyzetekben, hatékonyan szolgálnak más országok vagy térségek lakÓi kcizott, vállaljak
annak a felelosségét, hogy akár tÖbb gytilekezet vagy szolgá|at munkáját is feliigyeljék' és
tanrijelét adják annak, hogy világosan látják azEgyház kiildetését.

C - Ezermester (Mőzes második ktinyve 31o3.5)
Az az Istentol kapott képesség, amelynek segítségével valaki képes olyan tárgyakat,
eszkozoket készíteni ill. tervezni, amelyek késóbb sikenel a|ka|mazhatÓk a szo|gálat során.
Ide tartoznak azok a személyek, akik szívesen dolgoznak fával' textillel, festékkel, femmei,
tiveggel és más anyagokkal, akik munkája nyomán munkatársaik szolgálata még
hatékonyabbá válik, akik szívesen koszolják cissze a keztiket mások érdekében, és
kézze|foghatÓ segítséget nyrijtanak egy.egy szolgálatnak, és értenek krilonfele szerszámok
haszná|atához.

D - Kreatív kommunikáciő
Az az Istentol származÓ képesség' amely által egy adott személy képes Isten tizenetét
ktilonféle mtivészi teru|eteken kereszttil kozvetíteni. Akik ezt az ajándékot kapták, képesek
ktilonfele mrívészeti csatornákon kereszttil Isten tizenetét továbbítani a tobbiek felé' készek
alkotÓkészségtiket olyan tertileteken is kamatoztatni, mint például szindarab. és versírás,
képzomrivészeti alkotások' zene vagy tánc. Ezek a személyek kreativitásukkal felkeltik az
emberek érdeklodését, s ezze| figyelmtiket Kriszfrls izenetére irányítják. ot azok, akik a
kiil<lnfele mrivészeti alkotásaikon kereszttil tovább formálják az emberek Istenról alkotott
képét' s olykor teljesen szokatlan, rijszeru formában továbbítj ák az Úr tizenetét.

E - A lelkek megkiiliinbiiztetése (1 Kor. 12'10)
Azon Istentól kapott képesség' amely áIta| valaki képes megktilcinb ztetni az igazságot a
hazugságtÓl, megítélni a lelkeket, ki'ilonbséget tenni a jó és a gonosz' a helyes és a
helyelen kozott. Azok, akiknek ez az ajándék adatott' Iátják a ktilonbséget a valÓdi és a
hamis, a helyes és a helyelen dolgok kozott, meg tudják kiilonbodetni az oszinte
szándékot a mesterkéltséEol' azonrla| észreveszik, ha valaki félre akar vezetni másokat,
meg tudják áI|apitani, hogy valamit valÓban Isten mondott.e, messzirol kiszirrják a
tanítáSbeli visszásságokat, a prófétai tizenetek vagy magyarázatok torzulásait, továbbá
mindig megérzik a gonosz jelenlétét.
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F - Buzdítás (Rőma 12'8)
Az az ajándék, amely á|tal egy adott személy képes az igazságot rigy képviselni, hogy
kozben erosíti, bátorítja azokat, akik elcstiggedtek, vagy éppen megrendtilt a hittik. Akik
ezt az ajándékot kapták Istentol, készségesen odaállnak a cstiggedtek mellé, hogy erósítsék
óket, másokat arra biztatnak, hogy bízzanak Isten ígéreteiben, megint másokat arTa
sztonoznek, hogy a BibliábÓl tanultakat gyakorlatba tiltetve merjenek adg}t lépéseket

megtenni, segítik társaikat a lelki novekedésben, Isten ígéreteire, és aZ obelé vetett
bizalom fonto s sá gár a hívj ák fel társaik fi gye lmét.

G . Evangé|izáciÓ (Efezus 4,||)
Istentol kapott képesség, melynek birtokában valaki képes rigy továbbítani az evangélium
izenetét a nem hívok felé, hogy azok hittel elfogadják, és elindulnak a tanítványság irtján.
Akiknek ez az ajándék adatott, képesek Krisztus circimtizenetét világosan és
meggyózódéssel hirdetni, gyakran keresik is a lehetóséget arra, hogy nem hívókkel lelki
dolgokrÓl beszélgessenek, hitre és Krisztus elkote|ezeÍt szolgálatára osüokélik azokat, akik
még nem hisznek. Képesek megtalálni az evangélium és az adott személyek sztikségletei
kozotti kapcsokat, és szívesen építenek ki mély kapcsolatokat nem hívokkel.

H - Hit (1 Kor. 12,9)
Az a képesség, amely révén egy adott személy képes hittel ráá||ní Isten ígéreteire, és
szi|árdan kitartani azon meggyozodése mellett, hogy Isten képes megtenni mindazt, amit
megígért. Akiknek ez az ajándék adatott' rendíthetetlentil bíznak Isten ígéreteiben, és
mindenki mást arra biztatnak' hogy kovessék a példájukat, tetteikkel is azt bizonyítják,
hogy hisznek 'abban, hogy Isten |egyozi a nehézségeket' s ekozben minden tetttikbol az
Istenbe és az Ő ígéreteibe vetett feltétlen bizalom sugárzik. Őt. azok,akik akkor is kiállnak
Krisztus mellett, ha a tobbiek meghátrálnak, és mindig Istenhez fordulnak kéréseikke]
mivel csakis az Ó gondoskodásába n bíznak.

I - Adakozás (Rőma 12,8)
Az az Istentol kapott képesség, melynek birtokosa szívesen és orommeljárul hozzá anyagi
és más segítséggel is azUr munkájához. Akik ezt az ajándékot kapták, nem aztkérdezlk
''Mennyi pénzt kellene adnom Istennek?'' hanem ehelyett azt: ''Mennyi pénzt fogok
megtartani saját magamnak?'' E,zek az emberek tigyesen bánnak a pénzze|, és készek akár
alacsonyabb színvonalon é|ni azé.rt, hogy még tobbet segíthessenek másoknak, onzetlen
felajánlásaikkal támogatják a ktilonfele szo|gáIatokat' s ezá|tal Isten országának tigyét
szo|gá|ják, elóteremtik a sztikséges 'forrásokat azo|<hoz a dolgokhoz, amelyekre mások
lelki novekedéséhez van sztikség. ok azok, akik szívesen, lelkesen adnak, s ekozben
bíznak Istenben, hogy az o sztikségeikÍól is gondoskodik. Elofordulhat az is, hogy ezek az
emberek valami ktilonleges adottsággal rendelkeznek éppen azért, hogy azza| még tÖbb
pénzt kereshessenek, amit aztán Isten munkájában kamatoztathatnak.

J - Gyámolítás, szo|gálat (1 Kor. |2,28, Rőma 12,7)
Istentol kapott képesség, amely á|tal valaki képes elvégezti olyan hétkoznapi feladatokat,
amelyekkel másokat tehermentesít, vagy éppen anyagi|ag támogat. Akik ezt az ajándékot
kapták, szívesen szolgálnak a színfalak mogott, bárhol is van szt'ikség a segítségtikre, s
ezze| mások szo|gá|atát segítik elo, észreveszlk maguk kortil azokat az apró dolgokat'
amelyeket valakinek mindenképpen el kell végeznie, Sot, mi tobb: készségesen meg is
teszik. Tudják, hogy Isten szemében kedves az, ha valaki ellátja ezeket a feladatokat
éppen ezért ezeketa teljesen hétkciznapi feladatokat is szo|gá|atként érte|mezik, s ekcizben
or mmel tolti el oket aZ a tudat, hogy mikozben ezt a szo|gálatot végzik, másoknak így
még t bb idejtik és energiájuk marad a rajuk bizott szo|gá|atok végzésére.

K - Vendégszeretet (1 Péter 4,9; RÓma 12,|3)
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Az az Istentól kapott készség, amely birtokában egyesek készek másokrÓl rigy is
gondoskodni, hogy megosztják veltik lakásukat, ételt és barátságos kornyezetet
biztosítanak számukra. Akik ezze| az ajándékkal rendelkeznek, olyan légkor kialakítására
képesek, ahol az emberek értékesnek' fontosnak érzik magukat. Ha soha nem látott
személyekkel találkoznak is', kortikben nagyon hamar otthon fogiák érezni magukat.
olyan, biztonságot átrasztó és kényelmes atmoszférát teremtenek, ahol bensoséges
kapcsolatok alakulhatnak ki, és tobbek kozott ez is a céljuk. Segítenek az idegeneknek
otthonra találni az ismeretlenben is.

L - Kőzbenjátrás, kiinyiirgés (1 Tim. 2,1-2)
Isteni adottság' melynek birtokában valaki képes másokért (vagy akár mások nevében)
folyamatosan huzamosabb ideig imádkozni, s ennek gyakran kézze|foghatÓ eredménye is
van. Akiket Isten ezze| a képességgel ruház fel, azok szinte égnek a vágytÓl' hogy
másokén vagy egy-egy fontosabb tigyért imádkozhassanak. Tisztában vannak a kciriilotttik
d lÓ lelki ktizdelemmel, és ennek tudatában imádkoznak minden nap, s kozben végig
szilárdan hisznek abban, hogy Isten válaszol az imádságaikra. Mindig a Szent Lélek
vezetése szerint imádkoznak, akár értik, mi Isten terve, akár nem. Erovel és hatalommal
szállnak síkra imában mások védelméért és szolqálatra valÓ készségéért.

M - Az ismeret igéje (1 Kor. |2,8)
Az az Istentól kapott képesség, amely által valaki képes isteni kinyilatkoztatás vagy a
Szentírás tanulmányozása nyomán felismert igazságok ismertetésére. Akiket ezze| az
ajándékkal látott el Isten, azok olyan dolgokra jonnek rá, amelyek segítségével még jobban
szolgálhatják a gytilekezetet, folyamatosan tanulmányozzák a Bibliát, hogy még tÖbb
dolgot megérthessenek, idonként olyan dolgokat értenek ffiCg, amelyek természetes mÓdon
nem magyarázhatók ffiQg, olykor szokatlan éleslátásrÓl tesznek bizonyságot, amely
segítségtil van a gytilekezet számára, s észrevételeiket, meglátásaikat képesek olyan
formába cintení, hogy azok mások tanítására és gyakorlati célokra is felhasználhatÓk
legyenek.

N - Vezetés (Rőma 12'8)
Isteni adottság a Tole kapott látás továbbad ására, mások motiválására és irányítás áta, hogy
Isten akaraÍa megvalÓsuljon. Akik ezt az ajándékot kapták' tmutatást adnak Isten népe
vagy egy-egy konkrét szolgálat számára a jovore nézve, arra biztatják munkatársaikat,
hogy a leheto legtobbet prÓbálják meg kihozni saját magukbÓl, segítenek a tobbieknek
átl.átni az eseményeket, saját élettikkel is péIdázzák a szolgá|at alapveto értékeit,
felelosséget vállalnak és képesek a ktilonféle célok meghatározására, kittizésére is.

o . Irgalom, kiinyiiriilet (RÓma 12,8)
Istentól kapott képesség, melynek birtokában aZ adott személy szívesen segít a
szenvedoknek és rászorulÓknak. Az ilyen emberek életében az egytittérzés konkrét
tettekben fejezodik ki. Akik ezt az ajándékot kapták, igyekeznek, ahol csak lehet,
csokkenteni a szenvedok fájdalmát, figyelmtik kiterjed a magányos és elhagyatott
emberekre is, szeretettel, irgalommal és mégis tisztelettel fordulnak azoL<hoa akik nehéz
helyzetbe kerÍ'iltek, vagy éppen sirlyos krízist élnek át. ok azok, akik nehéz vagy éppen
egyenesen visszataszító kortilmények kozepette is szívesen szolgálnak' s adott esetben
készek felemelni szavukat atársadalmi elnyomás ellen is.
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P . Prőfétá|ás (1 Kor. t2,|0; l' Kor. 12,28; Rőma 12,6; Efezus 4,11)
Istentól kapott képesség az igazság megítélésére és megfelelo mÓdon valÓ feltárására,
aminek - kozvetlen vagy kozvetett . célja a tanítás, feddés, dorgálás vagy építés. Akiknek
Isten ert aZ ajándékot adta, képesek felismerni a mások életében rejtozo brint Vagy
hazugságot, és olyan mÓdon feltárni azokat, hogy a végeredmény megtérés és kibéktilés
legyen. Ezeknek a személyeknek jÓ idóben mondott szavai bátorságot, megtérést és lelki
novekedést hoznak, látják azokat a dolgokat, amelyeket mások gyakran figyelmen kívi'il
hagynak és igyekeznek rámutatni is azokra, s egy ttal figyelmeáetnek is Isten - azorr:rali
vagy késóbb bekovetkezo . ítéletére, ha az igazság megismerését nem koveti megtérés.
Azok a tapasztalatok, amelyeket Isten oldalán szereznek, képessé teszik oket arta) hogy
ugy érezzenek és gondolkodjanak bizonyos dolgok felól, mint Isten.

Q . Pásztoro|ás (Efezus 4'11)
Istentol kapott képesség, amely á|tal egy adott személy képes mások lelki építésére,
gondozására és tanácsol ására, s aminek az eredménye folyamatos lelki érés és krisztusi
élet. Akik ezt az ajándékot kapták, azok vállalják azt a felelósséget' amely mások
tanításával jár, ritmutatást és feltigyeletet biztosítanak Isten népének egy bizonyos
csoportja számára, valamint saját életiikkel példát mutatnak abban, hogy mit jelent
Krisztus elktitelezett kovetojének lenni. Személyes kapcsolataikban a bizalom és a
biztonság légktirét teremtik meg, vezetik és védelmezik a rájuk bízottakat.

R - Tanítás (1 Kor.12,28; Rőma |2,7; Efezus 4,11)
Az az Istentol kapott adottság, amelynek segítségével valaki képes megérteni Isten Igéjét,
elmagyarázni, és nem utolsÓ sorban segíteni annak alka|mazásában, aminek kovetkeztében
a hallgatÓk még inkább hasonlítani fognak Krisztusra. Ennek az ajándéknak a birtokosai
olyan igei igazságokat tárnak fel, amelyek még nagyobb engedelmességre biztatják
hallgatÓikat, S nem rejtik véka a|á, hogy egy-egy ige milyen tetteket, cselekedeteket
kovetel. Isten Igéjét annak teljességében hirdetik' s errnek megfelelóen a vá|tozás, amit
elvárnak, ugyancsak magas. Nagy figyelmet szentelnek a rész|eteknek, és tigyelnek a
pontosságra. Képesek hosszasan késztilni egy-egy alkalomra.

S - A btilcsesség igéje (1 Kor. |2,8)
Istenadta képesség, mely képesé teszi birtokosát a lelki igazságok olyan alkalmazására,
amelynek kovetkeztében egy-egy adott helyzetben másoknak segíthetnek. Akik ezt aZ
ajándékot kapták, a dontések meghozata|a során az (e|ore ta|án nem is láthatÓ) lehetséges
kovetkezményekre cisszpontosítanak, világosan |átják, hogy mire van szt.iksége a
gyÍ'ilekezetnek, konfliktusokkal terhelt és zavaros helyzetekben Istentol kapott
megoldásokkal szolgálnak, figyelnek a Lélek hangjára' amikor egy bizonyos helyzetben
Isten akaratának megismerésére van sztikség, s az igei igazságokat konkrét és gyakorlati
mÓdon a|kalmazzák,
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A nyelveken szőlás magyarázata (1 Kor. t2,|0)
Isteni képesség, amely á|taI valaki képes értelmezni a gytilekezet számára egy olyan
személy izenetét' aki nyelveken szÓl. Akiket ezze| ajándékozott meg Isten, azok, ha valaki
nyelveken szÓl, képesek értelmes szavakkal elmondani, hogy az iLleto mit is mondott,
Istent dicsóítik, és az o erejével végzik ert a kiilcinos szolgálatot, s Krisáus Testét építik
azza|, hogy adott esetben egy éppen aktuális Íizenetet tolmácsolnak a gytilekezetnek. Ezek
a személyek képesek aÍta) hogy olyan nyelveket értsenek ffieg, amelyeket sohasem
tanultak , és az azon elhangzott tizenetet továbbítsák más keresztyéneknek. Elofordu| az is,
hogy ezek a személyek prÓfetai tizenetet kozvetítenek a gytilekezetnek' ha aZ adott
nyelveken szÓlás olyan.

Győgyítás (1 Kor. 12,91 1 Kor. 12,28)
Istentol kapott képesség az emberek egészségének helyreál|ítására. Akik ezt az ajándékot
kapták, azoknak az é|etében nagyon is kézze|foghatÓ módon nyilvánul meg Isten ereje és
hatalma: szolgálatuk nyomán betegek gyÓgyulnak meg, ami adott esetben egy-egy Istentol
j vó rizenet bizonyítékaként is szolgálhat. Magára a gyógyitásra irgy tekintenek, mint a
bibliai igazságok világossá tételének eszkozére' amelynek nyomán Isten dicsotil meg. Az
ilyen szeméIyek imádsága, érintése Vagy szavai csodálatos mÓdon gyÓgyulást hoznak a
betegeknek.

Nyelveken szőlás (1 Kor. |2,,|0; 1 Kor' 12,28)
Isteni adottság, melynek birtokosa képes olyan nyelven beszélni, imádkozni, vagy éppen
Istent dicsérni, amelyet o maga sem ért. Akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek, olyan
alkalmi iizenetek átvételére képesek, amelyek a magyarázat ajándéka segítségével válnak
érthetóvé Krisztus Teste számára. Ezek a személyek (a magyarázat segítségével) a Szent
Lélek olyan tizeneteit tolmácsolhatják más hívoknek' amely építi oket, Isten szavát
adhatják tovább a gytileke;retben, olyan nyelven beszélnck, amit sohasem tanirltak, és saját
maguk Sem értenek, az Urat olyan szavakkal dicsérik, amelyek trilságosan mélyek az
értelemnek, s mindekozben az Istennel átélt mély, intim kozosség tovább buzdít1a oket
mások szo|gálatára és építésére.

Csodatevó erók (1 Kor. |2,10; 1 Kor. 12,28)
Istentol kapott képesség, llely révén egy adott személy képes Isten tizenetét csodákkal is
alátámasztani, amelyek ot magasztalják. Akiknek ez az ajándék adatott, Isten Igéjét
hirdetik és adott esetben jelekkel és csodákkal is képesek annak valÓdisáB,1t és igazságát
bizonyítani, szilárdan hisznek Isten htiségében és abban, hogy ha o rigy akarja,
nyilvánva|ováteheti jelenlétét. Ők azok,akik Jézus Krisztus izenetéterovel és hatalommal
hirdetik, egyedtil Istent tekintik a keztik nyomán tortént jelek és csodákszerzojének, s ezért
csakis ot magaszta|ják. Krisztust képviselik ebben av1lágban, és ajándékukkal is azt a céIt
akarják elérni, hogy minél tobben kertiljenek élo, személyes kapcsolatba ovele.
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