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Rozdział 5:
30 darów
duchowych

Dar
gościnności
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udzie posiadający dar gościnności są szczęśliwi, gdy mogą
przyjmować kogoś w swoim domu. Nale y zauwa yć, e nie
trzeba mieć tego daru, aby otwierać swój dom przed innymi
i być serdecznym wobec nowych osób w kościele. Gościnność
jest powinnością wszystkich chrześcijan (zob. str. 48) i wszyscy
powinni ją okazywać, jednak posiadający ten dar potrafią
sprawić, e ich goście poczują się naprawdę jak w domu. Wielu
z nich umie stworzyć taką atmosferę nawet poza swoim domem.
Odnośniki biblijne
18,1-8; Mt 10,11-14.40; 25,35; Łk 10,38-42; Rz 12,9-13;
Dar ten pozwala 1Tt M
1,7-8; 1 P 4,9-10, Hbr 13,1-2; 3 J 5-10
chrześcijanom Możliwe zadania
otwierać swój dom Organizowanie spotkań małej grupy, pomaganie bezdomnym,
przed innymi witanie gości na nabo eństwie, pomaganie pokrzywdzonym
los, przygotowywanie i prowadzenie wyjazdów i spotkań
zapewniać im nocleg przez
z innymi kościołami, przyjmowanie gości, przygotowywanie
i wy ywienie. noclegów dla grup chrześcijan, praca z młodzie ą...
Zagrożenia
• Niektórzy chrześcijanie czerpią tak wiele radości z u ywania tego daru,
e członkowie ich rodzin czują się zmęczeni ciągłym pobytem gości.
• Wśród chrześcijan posiadających dar gościnności często występuje projekcja darów (zob. str. 97). Gdy odwiedzają ludzi nie posiadających
tego daru, mo e się im wydawać, e nie okazuje im się nale ytej
gościnności. Lecz nie jest to wina gospodarzy, gdy ci nie posiadają tego
daru.
Sugestie dotyczące rozwijania daru
• Powiadom przywódców kościoła, e jesteś gotowy przyjąć gości, gdy
będzie taka potrzeba.
• Rozwa udostępnienie swojego domu na spotkania małych grup. Nie
znaczy to, e musisz je prowadzić, ale raczej pełnić rolę gospodarza.
Pytania
• Czy byłeś kiedykolwiek gościem osoby posiadającej ten dar? Opisz
swoje wra enia.
• Jak sądzisz, który z darów przyczynia się najbardziej do rozwoju
kościoła: gościnność, mówienie językami, duszpasterstwo czy nauczanie?
Wyjaśnij swoją odpowiedź.

