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Hasznos „hármasok” és „négyesek”
Suhai György
2014.07.01.

Péld 30:18-19 E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom: A keselyűnek útát az
égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útát a
leányzóval...

Három tényező, amelynek összhangban kell lennie ahhoz, hogy egészséges fejlődést tapasztaljunk az
élet minden területén, és így a hitéletben is (Harvard egyetem kutatói):

1. Struktúra (rendszeresség): rendszeres tanítas, kiszámítható, tervezhető módon.
2. Kihívas/Feladat: közös/egyéni szolgálatok, személyre szabott feladatok, de ide tartoznak a
folyamatosan felmerülő, megoldandó problémák, személyes kűzdelmek stb.
3. Támogatás (segítségnyújtás): a kihívásokkal azonos mértékű lelki es fizikai támogatás.
Mindenek felett kegyelem központú igemagyarazatok és tanítas, rendszeres,
kiszámítható rendelkezésre állás a vezetők, segítők, támogatók részéről.

Három terület, melyet igénybe kell vennünk ahhoz, hogy valódi tanulás történjék (ez igázaból csak
egy gyülekezeti kontextusban valósulhat meg):
1. Fej: ismeretszerzés (Bibliaolvasás, igehallgatás)
2. Szív: érzelmek formálása (ld. pl Zsoltárok)
3. Kéz: gyakorlati tapasztalatok szerzése, mindannak gyakorlati alkalmazása, amit tanultunk
(misszió, szolgálat)

A szolgálatba történő beállítás három fázisa:
1. Én csinálom, te figyelsz
2. Te csinálod, én figyelek
3. Te csinálod

Egy bibliai állításnak/érvnek három területen is helytállónak kell lennie ahhoz, hogy kellően
megalapozott legyen (fontossági sorrendben):
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1. Exegetika
2.

Biblika teológia (az üdvtörténet kibontakozásának/üdvtörténeti korszakoknak a
figyelmebvétele)

3. Dogmatika

Honnan tudhatom, hogy üdvözülök? Három dolog, amelyen az üdvbizonyosságom alapszik:
1. Krisztus helyettes áldozata, ahogy azt Isten az ő ígéjében kijelenti
2. A Szentlélek belső bizonyságtétele, aki az én lelkemmel együtt bizonyságot tesz arról, hogy
Isten gyermeke vagyok
3. Cselekedetek, melyek annak jelei/bizonyítékai/gyümölcsei, hogy valóban a Krisztusba vetett
hitből élek

Mely cselekedetek az élő hit legmarkánsabb jelei?
1. A bűnbánatból fakadó bűnvallás rendszeres gyakorlása
2. A megbocsátás rendszeres gyakorlása
3. A szavakban és tettekben megnyilvánuló szeretet rendszeres gyakorlása (árvákról,
özvegyekről, szegényekről, rászorulókról való gondoskodás)

Melyek a mi legfontosabb fegyvereink? (Paul Washer)
1. Az evangélium hirdetése, tettekkel és szavakkal
2. Imádság
3. Áldozatkész szeretettel végzett szolgálat (a gyülekezetben, családban, társadalomban és a
hivatásunkban)

A hívő ember három fő ellensége, mely ellen folyamatos harcot kell vívjon:
1. Ördög
2. Test (bűnös természet)
3. Világ
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Melyek egy jó prédikáció legfontosabb kellékei (Bryan Chapell)?
1. Logos (tartalom): igei üzenet, nem felszínes, tartalmas
2. Pathos: szenvedélyesen, erőteljesen, átéléssel van előadva (Ez egy nagyon fontos nagyon
izgalmas üzenet!)
3. Ethos: az igehirdető személyének hitelessége, jelleme, a hallgatósággal való együttérzési és
azonosulási készsége (tudom, mivel küzdesz, megértelek, tudom, hogy nem könnyű,
együttérzek veled.)

A biblikus (magyarázó) igehirdetés hármas alapelve:
1. Állítás (state): a bibliai tanítás/üzenet megfogalmazása
2. Igei alátámasztás (place): megmutatni, hogy melyik Igére alapozom a tanítást/üzenetet
3. Magyarázat (prove): az idézett Ige és a megfogalmazott üzenet közötti összefüggés
bemutatása.

A biblikus (magyarázó) igehirdetés három legfontosabb alkotóeleme:
1. Expozíció: Igemagyarázat (miről szól az adott igeszakasz?)
2. Illusztráció
3. Applikáció: alkalmazás

Három dolog, amit meg kell hogy ismerjek és vonzónak kell, hogy találjak egy lányban, ha feleségül
szeretném venni:
1. Külső: öltözködés, megjelenés, gesztikulálása
2. Személyiség: milyen a kisugárzása? derűs, melankólikus, rideg, meleg szívű, könnyen zavarba
hozható, szemérmes, vagány, domináns, szubmisszív, alázatos, büszke, érzékeny, stabil
érzelmű?
3. Jellem: hogyan reagál váratlan helyzetekre, nehézségekre, szenvedésre, csalódásra,
betegségre? Hogyan bánik nehéz emberekkel? megértő, elutasító? Bírja a terheket?

Három dolognak kell váltogatnia egymást az életünkben ahhoz, hogy egészséges életritmusban éljünk
(hogy elkerüljük a kiégést vagy depressziót) - Ed Welch:
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1. Törekvés/Erőfeszítés (achievement)
2. Siker (success)
3. Pihenés (rest)

Az evangélium matematikája:
1. Jézus + semmi = MINDEN
2. Jézus + valami = SEMMI

A keresztyén gyülekezet négyes küldetése:
1. Az elveszettek megkeresése
2. A megtaláltak kiképzése
3. A kiképzettek kiküldése
4. A kiküldöttek támogatása

Három dologban kell gyakorolnia magát egy keresztyén elöljárónak: "Mert Ezsdrás erős szívvel
törekedett keresni [tanulmányozni, kutatni] és cselekedni az Ùr törvényét, és tanítani Izráelben a
rendeléseket és ítéleteket." (Ezsd 7:10) Isten Igéjének:

1. tanulmányozása
2. cselekvése
3. tanítása
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