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tartani a hallgatóság figyelmét. A gyülekezet legfőbb igénye ez:

„Szólj valami okosat, de minél előbb fejezd is be.”

16. Azt a referenciát kaptuk a testvér saját

gyülekezetéből, hogy nem tud kijönni a saját munkatársaival.

Személyes okok miatt Márknak – egy ígéretes fiatalembernek,

aki az egyik elöljáró testvér unokaöccse – be kellett fejeznie a

missziós útját annak kellős közepén. Arra is volt példa, hogy

ön összeveszett a szelíd, jóindulatú Barnabással. Nos, ezek az

emberek jól ismertek Jeruzsálemben. Nem értjük, miért van

problémája velük? 

17. Hiteles forrásból tudjuk, hogy négy igen népszerű és

befolyásos prédikátor, név szerint Diotrephész, Démász,

Hyméneusz, és Alexander számára lehetetlen, hogy ott szol-

gáljanak, ahol ön is jelen van.

18. Abból, amit ön elmondott magáról, az derül ki, hogy

isteni kinyilatkoztatásokkal büszkélkedik, vagyis Isten önnek

jelentett ki bizonyos „elmondhatatlan titkokat”. Nem gondol-

ja Pál testvér, hogy van valami igazság abban, hogy ha az

egyháznak kinyilatkoztatásra van szüksége, akkor ennek a

vezető testvéreken keresztül kell megtörténnie, és csak akkor

szabad a gyülekezeti tagok tudomására hozni, miután az

elöljáró testvérek megvitatták egymás között?!

19. Ön túl nagy hangsúlyt helyez a „Krisztus második

eljövetelének” dogmájára. A Thesszalonikai leveleiben szinte

teljes egészében ezzel a témával foglalkozik. Javasoljuk, hogy

ismertesse az egyházi dogmákat a maguk fontossági sorrend-

jében! 

20. Egy a közelmúltban elhangzott prédikációjában azt

mondta, hogy „nincs semmi másban dicsekedése, csak

Krisztus keresztjében.” Ez számunkra egyet jelent azzal, hogy

ön megveti a dicső múlt legszentebb örökségét, az összes

felekezeti hitvallást és kátét, beleértve az Egyházak

Világtanácsának elveit. 

21. Végül, ami számunkra a legaggasztóbb, hogy ön

apostolnak vallja magát. Ha ez igaz lenne, akkor mi miért nem

hallottunk erről a megfelelő, hiteles csatornákon keresztül?

Hogyan lehetne valaki utólag apostol, amikor az utolsó apos-

tolt már jóval korábban megválasztották Jeruzsálemben?

Mivel mi egy szilárdan megalapozott felekezet vagyunk, miért

tartaná szükségesnek Isten a továbbiakban az apostolság lelki

ajándékát? 

Láthatja, kedves Pál, hogy egy igen részletes vizsgálat

elvégzésére méltattuk hozzánk benyújtott kérelmét. Minden jel

arra mutat, hogy ön a legalkalmatlanabb jelölt erre a szol-

gálatra, akit valaha láttunk. Ezért testvéri szeretettel ajánljuk,

hogy keressen egy gyülekezetet, ahol össze tudja egyeztetni a

hivatását a bibliamunkával, és a továbbiakban példás maga-

viselet tanúsítása esetén a hitbeli tapasztalatait vasárnapi

iskolai tanítóként kamatoztathatja majd. Reméljük, ezúton sik-

erült megóvnunk attól, hogy elkövesse élete legnagyobb

hibáját…
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Nem „átlagos” szolgálatra lettél teremtve. A Biblia azt

tanítja, hogy minden egyes ember kiválóságra lett megalkot-

va. Miért? Mert minden ember páratlan a maga nemében.

Sok pásztor célok és álmok nélkül próbál meg átevic-

kélni a szolgálatán. Együtt sodródnak a tömeggel, és

megelégszenek a középszerűséggel.

De Isten ennél sokkal többre teremtett. Szükséged van

egy olyan álomra, ami elég nagy ahhoz, hogy meg-

valósításában teljesen Istentől függj. Ha Isten nélkül is meg

tudod csinálni, akkor az nem elég nagy.

Ez az, amit szeretek Jabécben. Nem sokat tudunk róla –

de azt tudjuk, hogy az átlagos emberek fölött állt. Az

1Krónikák első 9 fejezete csupa nemzetségtáblázatból áll,

több mint 600 névvel. Közülük Jabéc az egyetlen, akit Isten

kiemel. 

Miért? Mert Jabécnak volt egy álma.

Mindössze két vers szól róla a Bibliában, amely

elmondja, hogy Jabéc imádkozott: „Bárcsak nagyon megál-

danál engem, és kiszélesítenéd határomat, és velem lennél!”

Amíg Jabéc barátai megelégedtek középszerű

életükkel, addig ő azt kérte Istentől, hogy áldja meg és ter-

jessze ki felségterületét, mert nem akar átlagos életet élni.

Amíg a látóhatárod szélesedik – amíg új kihívásokra

válaszolsz, álmokat álmodsz és elhiszed, hogy Isten na-

gyobb dolgokat is tehet az eddigieknél –, addig egészséges

vagy. 

Ha a szolgálatodból hiányoznak a nagy kihívások,

akkor most szerezz egyet! Az élet kihívások és ambíció

nélkül unalmas. Kell hogy legyenek nagy álmaid.

A szolgálatod betöltéséhez egy Isten-léptékű álomra

van szükséged.

(Rick Warren)
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Legyenek nagy álmaid!


