IV. negyedév

1. szombat, 2016. október 1.

ISMÉTELJÉTEK
Ne gondoljátok, hogy az egyház céljáról szóló egyetlen prédikáció
tartósan felállítja a gyülekezetetek irányát. Ne feltételezzétek, hogy
erről mindenki tudni fog, és hogy ezt mindenki elolvassa, ha a gyülekezeti közlönyben megjelentetitek. A reklámozás egyik jól ismert
szabálya az, hogy hétszer le kell közölni, mire valóban elfogadják.
A gyülekezeti családom révén kapok:
* isteni célt az élethez (misszió)
* helyet Isten népe között egy életre (tagság)
* életre szóló isteni elveket (érettség)
* isteni élethivatást (szolgálat)
* életre szóló isteni erőt (dicsőítés)
Sok lelkész nem fogja fel a szószék hatalmát. Mint a hajón a kormány: úgy határozza meg a gyülekezet irányát – akár szándékosan,
akár véletlenszerűen. Ha lelkész vagy, akkor használd a szószéket
célszerűen! Hol máshol tudjátok elnyerni minden héten minden hívő
osztatlan figyelmét? Amikor beszéltek, mindig keressétek az alkalmat,
hogy elmondhassátok: „Ezért létezik a gyülekezet”. Ne féljetek, hogy
megismétlitek önmagatokat, mert senki sem érti meg első hallásra.
A dolgok újszerű elismétlését én „kiadós kreativitásnak” nevezem.
Amikor az egyház célját új módon elismétlitek, sokan fogják majd azt
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mondani, hogy most értették meg először. Célunk az, hogy minden
hívő képes legyen a célunkat megmagyarázni másoknak.
Ismétlés nélkül minden egyház célja idővel elhalványul. Ez azért
van, mert az embereket más dolgok ebben megzavarják. Rendszeresen
ismételjétek el a meghatározott célt. Mindig előröl és előröl tanítsátok
őket a céljainkra. Használjátok a médiák adta lehetőségeket, hogy
a céljainkat mindig a szemük előtt tarthassátok. A céljaink tüzének
szításával legyőzhetitek a gyülekezetnek azt a hajlamát, hogy közömbössé váljon vagy elcsüggedjen. Gondoljatok „Nehémiás elveire”!

2. szombat, 2016.. október 8.

ÖT FÉLE GYÜLEKEZET
A lelkeket nyerő gyülekezet. Ha a lelkész úgy véli, hogy a fő szerepe az, hogy evangélista legyen, akkor a gyülekezet lelkeket nyerő
gyülekezetté válik. Miután a gyülekezet fő célja a lélekmentés lesz,
mindig az elveszettek felé fog irányulni. Az ilyen gyülekezetekben
leggyakrabban a következő szavakat fogjátok hallani: bizonyságtevés,
evangéliumhirdetés, üdvösség, Krisztus mellett döntés, keresztség,
látogatás, meghívások és evangelizációk. A lelkeket nyerő gyülekezet
számára minden, ami nem evangelizálás: másodrendű dolog.
Az Istent megtapasztaló gyülekezet. Ha a prédikátor szenvedélye
és tehetsége az istenimádás, akkor a gyülekezetet ösztönösen arrafelé fogja irányítani, hogy az az „Istent megtapasztaló” gyülekezetté
váljon. A hangsúly ebben a gyülekezetben az Isten jelenlétének és
erejének a megtapasztalása az istentiszteleten. Kulcsfontosságú kifejezéssé válik számukra a dicsőítés, az ima, az istentisztelet, a zene, a
lelki adományok, a Lélek, az erő, az ébredés. Az ilyen gyülekezetekben
az istentisztelet mindennél fontosabbá válik. Az Istent megtapasztaló
gyülekezetek között felfedeztem karizmatikus és nem karizmatikus
variációkat is.
A családias összejövetelek gyülekezete. A közösségre összpontosító
gyülekezeteket nevezzük a családias összejövetelek gyülekezetének.
Ezt a fajta gyülekezetet olyan pásztorok ápolják, akik szeretik az
embertársi kapcsolatokat, az embereket, és akik az idejük nagy részét
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a gyülekezeti tagok gondozásával töltik. Mindenek előtt úgy szolgál
nekik, mint egy igazi lelkész. Az ilyen gyülekezet számára a következő
kifejezések lesznek a legfontosabbak: szeretet, összetartozás, közösség,
gondoskodás, emberközi kapcsolatok, közös ebédek, kiscsoportok és
együttes szórakozások. A családias összejövetelek gyülekezetében a
céloknál sokkal többre tartják az együttlétet.
Az ilyen típusú gyülekezetek kevesebb, mint 200 hívőt számlálnak, mert nagyjából ez az a szám, amelyről a lelkész személy szerint
gondoskodhat. A családi összejövetelek gyülekezete, esetleg nem tud
sokat elérni, de szinte elpusztíthatatlan. Túlélik a rossz prédikációkat,
a pénzügyi nehézségeket, a növekedés hiányát, és még a gyülekezet
megosztottságát is. A kapcsolatok olyanok, mint a „ragasztó”, emiatt a
hívők továbbra is eljárnak.
A tanterem-gyülekezet. A tanterem-gyülekezet akkor jön létre,
amikor a lelkipásztor úgy hiszi, hogy az ő feladata a tanítás. Ha a
tanítás az ő alapvető tehetsége, hangsúlyozni fogja az igehirdetést
és a tanítást, az egyéb gyülekezeti feladatokat pedig kevésbé nyomatékolja. A lelkipásztor szakképzett oktatóként szolgál, a tagok a
gyülekezetbe jegyzetfüzetekkel járnak, jegyzetelnek, és hazamennek.
A tanterem-gyülekezetben a következő szavak a fontosak: ismertető
prédikáció, bibliaóra, a görög és a héber nyelv, tanok, tudás, az igazság
és a tanítványság. Az ilyen gyülekezetek nevében gyakran szerepel a
Biblia szó.
A társadalom-tudatos gyülekezet. A társadalom-tudatos gyülekezet
lelkipásztora magát prófétának, reformátornak tartja. Az ilyen fajta
gyülekezet meg akarja változtatni a társadalmat. Tele vannak aktivistákkal, akik „az Ige megtartói”, és mind liberális, mind konzervatív
változatban jelen vannak. A liberális változat tehát elsősorban a társadalmi igazságtalanságok ellen irányul, míg a konzervatív változat
elsősorban a társadalom morális hanyatlására összpontosít. Mind a
liberális mind a konzervatív változat úgy véli, hogy az egyház legyen
fontos szereplője a politikai folyamatoknak, és a tagjai is folyamatosan
foglalkoznak a különféle kampányokkal, vagy okokkal. Fontos kifejezések ebben a gyülekezetben: a szükségletek, a szolgálás, a megosztás,
az állásfoglalás, és a „tegyetek már valamit”.
Általánosítás soha nem mondja el a teljes történetet. Egyes gyülekezetek két vagy három kategóriába is tartozhatnak. A lényeg az, hogy
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ha nincs egy tudatos tervük, hogy mind az öt célra egyformán hangsúlyt fektessenek és egyensúlyba hozzák őket, a legtöbb gyülekezet
egyetlen célra fog összpontosítani, és a többit figyelmen kívül hagyja.
Érdekes dolgokat tudunk megfigyelni a gyülekezetnek ennél az öt
kategóriájánál. Minden ilyen gyülekezet tagja úgy véli, hogy az ő gyülekezetük különösen lelkies. Ez azért van, mert az embereket vonzza,
hogy ahhoz a fajta gyülekezethez csatlakozzanak, amely megfelel a
saját vágyaiknak és tehetségeiknek. Olyan gyülekezethez szeretünk
tartozni, amely alátámasztja azt, amit mi is érzünk, s ami a számunkra
is a legfontosabb. Az igazság az, hogy ez az öt kihangsúlyozott dolog
az egyház fontos célja, és az egészséges gyülekezetek érdekében ezeknek egyensúlyban kell lenniük.
A gyülekezetben a legtöbb konfliktus akkor keletkezik, amikor
egy gyülekezet úgy hiszi, hogy olyan pásztort hívott szolgálni, akinek
a lelki adományai és a vágyai megfelelnek annak, ami a gyülekezet
eddig is volt. Például, ha a családias összejövetelek gyülekezete úgy
véli, hogy egy igazi lelkészt hívott meg, közben egy evangélistát és
reformátort kap, akkor minden szikrázni fog. Ez az igazi katasztrófa
receptje!

3. szombat, 2016. október 15.

ÖT, EGYHÁZPÁRHUZAMOS MOZGALOM
Felfedeztem, és érdekes megfigyelni, hogy az elmúlt negyven
évben kezdődött egyházpárhuzamos mozgalmak hajlamosak arra,
hogy valamely egyházcél irányában specializálódjanak. Isten időnként elindított ilyen egyházpárhuzamos mozgalmakat, azzal a céllal,
hogy kihangsúlyozzon egy-egy elhanyagolt egyházcélt. Hiszem, hogy
ez fontos, sőt, hasznos az egyház számára, mert az egyházpárhuzamos
szervezetek egyetlen meghatározott cél felé irányulnak. Ez lehetővé
teszi, hogy amit hangsúlyoznak, az nagyobb hatással legyen az egyházra.
Laikus-megújító mozgalom. Ez a mozgalom az egyház fókuszpontját a hívők szolgálatára helyezte. A szervezeteket, mint például
„A cselekvő hit”, „A laikusok páholya”, és az „Üdvösség gyülekezete”,
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valamint olyan írókat, mint Elton Trueblood, Findlay Edge és David
Hani, Isten használt fel arra, hogy ismételten kihangsúlyozza: minden
hívő embert elhívott az Ő szolgálatába.
A tanítványság-mozgalmak, azaz a lelki fejlődés mozgalmak. Ezek
a mozgalmak a hívők teljes érettségig való fejlesztésének ismételt
hangsúlyozására összpontosítottak. A szervezetek, mint amilyen a
Navigatorok, a Világtanítványság és a Krisztus-túrák, valamint az
írók, mint például Waylon Moore, Gary Kun, Jin Gec, Richard Foster
és Dallas Willard, a keresztényi személyfejlesztést és a személyes lelki
diszciplínák létrehozását hangsúlyozták.
Istentiszteleti/ébredésmozgalmak. Ez a mozgalom felvállalta a feladatot, hogy az egyházat az istentisztelet felé irányítsa. Mindez a hetvenes évek elején kezdődött, s ezt karizmatikus és liturgikus ébredések
követték. A közelmúltban, a modern istentisztelet hangsúlyozásával,
az új zeneforma (dicsőítő zene) és az új istentiszteleti forma bevezetésével nagyobb hangsúlyt kapott a közös istentisztelet. Az olyan
szervezetek, mint a Maranatha Music és a Hosana/Integrity főszerepet játszottak abban, hogyan fognak megváltozni és szaporodni az
istentiszteleti stílusok.
A gyülekezet-növekedési mozgalmak. Ez a mozgalom az egyházat
az evangelizálás, a misszió és az együttes növekedés felé irányította.
Donald McGavran, Peter Wagner, Elmer Towns, Win Arn könyveitől
kezdve a szemináriumok számos professzorain keresztül, a növekedési tanácsadók és ismert lelkipásztorok révén, a mozgalom az 1980-as
években kulminált.
Kiscsoportos/lelki-gondozó mozgalmak. A kiscsoportos/ lelki-gondozó mozgalmak feladata az volt, hogy az egyházat a közösség felé és a
belső kapcsolatok felé irányítsa. A gyülekezeti sejtmag koreai modellje és a szervezetek, mint például a Touch-ministrys, a Serendipity, a
Guardians és az „István-szolgálat” megmutatták nekünk a kiscsoportok értékét, és az egyedekről való gondoskodás fontosságát.
Legyünk hálásak Istennek minden ilyen mozgalomért, szervezetért és íróért. Minden mozgalom egy-egy fontos üzenetet közölt az
egyházzal. Mindegyikük küldött egy-egy ébresztő üzenetet Krisztus
testéhez. Mindegyik az egyház más-más célját hangsúlyozta.
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4. szombat, 2016. október 22.

LEGYEN A GYÜLEKEZETETEK
KIEGYENSÚLYOZOTT
A mozgalmak, természetszerűen arra specializálódnak, hogy
hatást váltsanak ki. A specializálódással nincs is gond. Ha műtétre van
szükségem, akkor olyan szakorvost keresek, aki a legjobban ért hozzá.
Ellenben egyetlen szakorvos sem tudja teljességgel megmagyarázni a
testünk minden folyamatát.
Éppen így van ez az egyházpárhuzamos mozgalmakkal is, mert
egyetlen ilyen mozgalom sem tudja felkínálni Krisztus testének mindazt, amire szüksége van az egészséges működéshez. Mindegyikük a
teljes képnek csak egy részét hangsúlyozza. Fontos, hogy legyen az
egyházról egy nagyobb perspektívánk, amelyben felismerjük mind az
öt cél kiegyensúlyozott fontosságát.
Például, az egyik lelkésztársam részt vett egy szemináriumon,
amelyen megtanították, hogy a gyülekezet-növekedésnél a kiscsoportok kulcsszerepet játszanak. Így amikor hazament, készített egy
tervet, hogy teljesen átfordítja és átépíti a gyülekezet szerkezetét, azaz
a kis csoportok hálózatává teszi. De hat hónappal később, elment
egy másik népszerű szemináriumra, ahol azt mondták neki, hogy az
barátokra orientált istentisztelet a növekedés kulcsa. Így hazament, és
megváltoztatta az istentisztelet rendjét és stílusát. De akkor már tényleg összezavarodott, amikor három szemináriumi meghívót kapott
egy hét leforgása alatt. Az egyik bátran hirdette: „A szombatiskola
a gyülekezet-növekedés eszköze”. A másik: „Az ’egy az egyre’ tanítványképzés a gyülekezet-növekedés titka”. A harmadik brosúrában
hirdetett szeminárium témája ez volt: „Ismertető-prédikációk a gyülekezetnövekedés érdekében”. Végül már annyira csalódott a gyülekezet-növekedés kulcsának kérdésében, hogy egyetlen szemináriumra
sem akart elmenni. Nem ítélem el! Nekem is volt ilyen tapasztalatom.
Amikor csak elmentem valamilyen szemináriumra, valódi, ám részleges képet kaptam arról, amit az egyháznak tennie kell. Helytelen és
túlságosan leegyszerűsített, ha azt mondjuk, hogy csupán egyetlen
tényező jelenti a növekedés kulcsát. Nem csak egyetlen kulcsa van az
egyház egészségének és növekedésének; hanem sok kulcsa van. Az
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egyház nem csak egy dolog végzésére lett elhívva; hanem sokféle dolgot kell tennie. Ezért olyan fontos a kiegyensúlyozottság. A kilencedik
boldogmondás így hangzik: „Boldogok a kiegyensúlyozottak, mert ők
mindent túlélnek”.
Ahogy Pál apostol is élénken kiemeli az 1Kor 12-ben, hogy
Krisztus testének sok tagja van. Nem csak a kézről, a szájról vagy a
szemről van szó; a test az „együttműködő” testrészek és szervek rendszere. Sőt, a testetekben több rendszer is van: a légzőszervi rendszer,
a keringési rendszer, az idegrendszer, az emésztőrendszer, a csontrendszer, és így tovább. Amikor az összes rendszer egyensúlyban van
egymással, ezt a helyzetet egészségnek nevezzük. Az egyensúly hiánya
a betegség. Hasonlóképpen az öt újszövetségi cél egyensúlya jelenti
Krisztus testének (egyház) egészségét.

5. szombat, 2016. október 29.

MEGSZENTELŐ KÖRÖK
A gyülekezetetek célja áthelyezni az embereket a külső körből (alacsony megszenteltségi/alacsony érettségi fok) a belső körbe (magas
megszenteltségi/magas érettségi fok). Ezt nevezzük az emberek, a
társadalomból a sejtmagba való, áthelyezésének.
* A közösség
A közösség a kezdőpontotok. Ez a gyülekezetetek körül élő, elveszett emberek csoportja, akik még se Jézus Krisztus se az egyház iránt
nem kötelezték el magukat. Ők a megtéretlenek, akiket meg akartok
nyerni. A ti társadalmi közösségetek az a hely, ahol az egyház céljai
megvalósulnak. Ez a legnagyobb kör, mert a legtöbb embert foglalja
magába.
A közösség kifejezés definíciója azokra az emberekre vonatkozik,
akiket „időnként eljáró megtéretleneknek” nevezünk. Ha évente legalább négyszer eljönnek az istentiszteletre (ezt jegyezzétek fel), a nevük
bekerül a „Közösség” elnevezésű adattárba, a számítógépeteken.
Ők a legjobb barátok az evangelizációt illetőleg.
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* A tömeg
A következő kört „Tömeg”-nek nevezhetjük. A tömegbe bekerül
mindenki, aki szombatonként eljár az istentiszteletre. Ők a mi rendszeres látogatóink. A Tömeg a hívőkből és a hitetlenekből áll – a közös
pont náluk az, hogy odaszentelten járnak a szombati istentiszteletekre. Ez nem igazán nagy elkötelezettség, de olyasmi, amire építhettek.
Amikor valaki a ti Közösségetekből átkerül a Tömegetekbe, nagy
folyamatot sikerült végrehajtanotok az életébe.
Habár a megtéretlen személy nem tudja teljességgel dicsőíteni
Istent az istentiszteleten, de szemlélheti, hogyan teszik ezt mások.
Meggyőződésem, hogy az őszinte istenimádatunk egy hatalmas
bizonyságtevés a megtéretlenek számára, ha olyan stílusban történik, amelynek a számukra is van értelme. Amikor egy megtéretlen
személy döntést hoz, és odaszentelten járni kezd az istentiszteletekre, hiszem, hogy csak idő kérdése, hogy mikor fogadja el Krisztust.
Amikor az adott személy egyszer elfogadja Krisztust, a mi célunk az,
hogy áthelyezzük őt az odaszentelődés következő körébe.
* A gyülekezet
A gyülekezet a hivatalos tagok csoportja. Megkeresztelkedtek,
döntést hoztak és odaszentelték magukat a gyülekezeti családnak.
Ők már nem csak jelenlevők, hanem a közösség céljának elkötelezettjei. Ez egy kulcsfontosságú elkötelezettség. A keresztényi élet nem
csupán a hit kérdése; a hovatartozást is magába foglalja. Amikor az
emberek egyszer Krisztus mellett döntenek, bátorítanunk kell őket,
hogy tegyék meg a következő lépést, és szenteljék magukat Krisztus
testének, az egyháznak.
Az egyik gyülekezetnek, papíron, ezernél is több híve volt, de még
kétszázan se jártak az istentiszteletekre! Mi haszna van a gyülekezetnek ezekből a hívőkből? Ha a gyülekezeteteknek papíron több tagja
van, mint amennyi jár az imaházba, jól el kellene gondolkodnotok a
gyülekezeti tagság fogalmának újrafogalmazásáról.
Ha többen vannak a gyülekezetben, mint ahány tagja van papíron,
akkor ez azt jelenti, hogy eredményesen vonzottátok a megtéretleneket, és eredményesek voltatok az evangéliumhirdetés előkészítésében.
A gyülekezet – evangéliumhirdetésben elért – eredményének egyik jó
mutatója, amikor legalább 25 százalékkal több van a Tömegben, mint
a Gyülekezetben. Ha például 20 tagja van a gyülekezetnek, akkor az
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istentiszteleten legalább 25 személynek kellene jelen lennie. Ha nem
így van, akkor ez arra mutat, hogy a gyülekezetből senki sem hívogatja a megtéretleneket.
* Odaszenteltek
Vannak-e a gyülekezetetekben istenfélő és lelkileg növekvő emberek, akik a hitet komolyan vették, akik ennél vagy annál az oknál
fogva nem szolgálnak aktívan a gyülekezetben? Mi ezeket az embereket odaszentelteknek nevezzük. Imádkoznak, adakoznak és odaszentelték magukat a tanítványságban való növekedésre. Ők jó emberek,
de még nem kapcsolódtak be a szolgálatba.
A következő három lelki gyakorlat tesz bizonyságot a lelki érettségről: 1) tartanak személyes tanulmányozást, 2) tizedet adnak a jövedelmükből és 3) aktív tagjai valamelyik kiscsoportnak. Úgy véljük,
hogy ez a három szokás elengedhetetlen a lelki növekedéshez.
* A sejtmag
A sejtmag az a legkisebb csoport a gyülekezetben, mert náluk a
legnagyobb az odaszenteltségi fok. Ezt kifejezetten a kisebbségben
levő dolgozók és vezetők alkotják, akik mások szolgálatára szentelték magukat. Ezek azok az emberek, akik vezetik a gyülekezetben a
különböző osztályokat, és szolgálnak, mint tanítók a szombatiskolában, vagy mint diakónusok, zenészek, fiatalok szponzorai, és így
tovább. Ezek nélkül az emberek nélkül leáll a gyülekezet. A sejtmag
tagjai képezik a gyülekezet szívét.
Mi történik, ha az emberek végre elérik a sejtmagot? Visszahelyezzük
őket a közösség szolgálatában!

6. szombat, 2016. november 5.

JÉZUS FELISMERTE A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ
ODASZENTELTSÉGET
Jézus felismerte, hogy minden embernél különböző szintű a lelki
odaszenteltség. Jézus megjegyezte: Nem messze vagy az Isten országától (Márk 12,34). Nem messzire? Ebből tudom, hogy Jézus, még a
megtéretleneknél is, felismerte a lelki felfogás és odaszenteltség fokát.
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Jézus szolgálata magába foglalta a Közösségnek való szolgálást, a
Tömeg etetését, a Gyülekezet összegyűjtését, az Odaszenteltek kihívását és a Sejtmag tanítványságát. Mind az öt feladat világosan jelen
van az evangéliumokban. Az Ő példáját kell követnünk. Jézus minden
embernél, akivel találkozott, az ő odaszenteltségének a szintjén kezdte el a munkát. Gyakran csak felhívta a figyelmüket és felébresztette
vele bennük a vágyat, hogy többet megtudjanak. Samikor az emberek
folytatták Jézus követését, Jézus lassan és gyengéden eléjük tárta az
Isten országának jelentőségét, majd nagyobb fokú odaszenteltségre
szólította őket. Ezt mindig csak akkor tette, ha már eljutottak az ezt
megelőző szakaszhoz.
Amikor Jézus először találkozott Jánossal és Andrással, egyszerűen így szólt: „Jöjjetek és lássátok meg” (Ján 1,40). Nem rakott nehéz
elvárásokat a korai követői elé; csak meghívta őket, hogy vizsgálják
meg Őt. Megengedte nekik, hogy szemléljék, hogyan szolgál, anélkül
hogy nagy odaszenteltséget várt volna tőlük. Ez nem az Evangélium
felhígítása volt. Csak létrehozta az érdeklődést.
Amikor a korai követői Tömeggé fejlődtek, Jézus lassan hevíteni
kezdte őket. Végül, három év nyilvános szolgálat után, csak hat nappal
a Megdicsőülés előtt, Jézus egy utolsó meghívást intézett a Tömeghez.
„Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az
ő keresztjét, és kövessen engem.” (Márk 8,34).
Ilyen fokú odaszenteltséget a Tömegtől Jézus csak akkor kérhetett,
miután kifejezte az irántuk való szeretetét, és rászolgált a bizalmukra.
Egy idegeneknek, vagy olyan személyeknek, akik először jártak a gyülekezetben, szerintem Jézus ezt mondta volna: „Jöjjetek én hozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én, megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok
meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat
találtok a ti lelkeiteknek.” (Máté 11,28.29).
Jézus figyelembe vette, hogy az emberek alapkultúrája, felfogás
és lelki odaszenteltsége különböző. Ő tudta, hogy nem lehet minden
embernél ugyanazt a megközelítést alkalmazni. Ugyanez a gondolat
található az odaszentelődés köre mögött. Ez egy egyszerű stratégia,
amely rámutat arra, hogy különféle odaszenteltségű embereknek szolgálunk. Nem minden ember egyforma. Különbözők a szükségleteik,
érdekeik és lelki problémáik, attól függően, hogy hol tartanak a lelki
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útjukon. Nem szabad összekeverni azt, amit teszünk a társadalomban
és a tömegben, azzal, amit csinálunk a sejtmagban. Minden csoport
más megközelítést igényel. A Tömeg az nem gyülekezet, de a Tömeg
átalakulhat gyülekezetté.
A gyülekezeteteknek az öt cél köré való megszervezése és a gyülekezetben levő emberek felismerése a felsorolt célok iránti elkötelezettségük szempontjából, jó lépést jelent a szolgálatotokban és az
egészséges gyülekezet megteremtéséért tett igyekezetetekben. Most
már készen álltok a végső lépésre, hogy egy célirányított gyülekezetté
váljatok, alkalmazva a célokat a gyülekezeti élet minden területén.

7. szombat, 2016. november 12.

TÍZFÉLEKÉPPEN VÁLHATTOK
CÉLIRÁNYÍTOTTÁ
1. Az asszimiláljátok az új hívőket a céltól irányítva.
2. Szervezzétek meg őket a cél köré.
3. Tanítsátok az embereket a cél érdekében.
4. Indítsátok el a kiscsoportokat a célnak megfelelően.
Az igekutatók csoportja.
A támogatást igénylők csoportja.
A szolgálók csoportja.
A növekedők csoportja.
5. Legyenek célirányított tisztségviselőitek.
6. A felépítést cél szerint végezzétek.
7. Célérdekű igehirdetéseket tartsatok.
A kiegyensúlyozott, egészséges hívők létrehozása érdekében be
kell ütemezni egy – mind az öt célt magába foglaló – prédikáció-sorozatot.
8. Célérdekű gyülekezeti kassza
A leggyorsabb módja annak, hogy felfedezzük a gyülekezeti prioritásokat, az, ha megnézzük a gyülekezeti költségvetést és a naptárt.
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Ahogy töltjük az időt és költjük a pénzt, megmutatja, mi az igazán
fontos a számunkra, függetlenül attól, amit mondunk, vagy hiszünk.
9. Célérdekű naptár
Határozzatok meg évente két hónapot, amikor minden cél hangsúlyt kap. Ekkor a hivatalnokokból vagy önkéntesekből álló célcsapatok feladata lesz, hogy ezekben a hónapokban az egész gyülekezet
előtt kihangsúlyozzák a céljaitokat.
Például januárban és júniusban lehet az érettség hónapja. A hónap
folyamán a hangsúly a lelki érettségen lesz, amelyről – gyülekezetként
– együtt olvashattok az Új testamentumból, minden héten együtt
tanulhattok bibliaverseket, vagy tarthattok bibliai konferenciát vagy
bibliaórát az egész gyülekezet számára, stb..
10. Célérdekű kiértékelés
Hogy eredményes gyülekezet lehessetek ebben az állandóan változó világban, mindig végezzétek el a munkátok kiértékelését. A folyamatba az értékelést és a felülvizsgálatot is építsétek be. Az értékelés
segít, hogy kiválók lehessetek. A célirányított gyülekezetben a céljaitok jelentik a normát, amely szerint az eredményeiteket kiértékelitek.

8. szombat, 2016. november 19.

AZ EVANGÉLIUMHIRDETÉS ÉRDEKÉBEN
TÖRTÉNŐ MEGCÉLZÁS BIBLIA MÓDSZER
Bizonyos embereknek, az evangéliumhirdetés céljából történő,
megcélzása a szolgálás bibliai elve. Így történt ez mind az Ó testamentumban, mind az Új testamentumban. Jézus is célzó szolgálatot
végzett. Amikor a kananeus asszony megkérte Jézust, hogy gyógyítsa
meg az ördöngös lányát, Ő nyilvánosan kijelentette, hogy az Atya
Őt „Izráel házának elveszett juhaihoz” küldte (lásd: Máté 15,22-28).
Habár Jézus mégiscsak meggyógyította a kananeus asszony lányát, az
asszony hite miatt, nyilvános megvallása szerint a zsidókat célozta a
szolgálatával. Vajon Jézus tiszteletlenül viselkedett, vagy talán voltak
neki előítéletei? Természetesen egyik sem! Jézus azért végzett célzott
szolgálatot, hogy eredményes és ne kizárólagos legyen.
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Jézus ezt megelőzően már utasította a tanítványait, hogy célzott
szolgálatot végezzenek. A Máté 10,5-6-ban olvassuk a kijelentését:
„Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván:
Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek
be; hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz”.
Pál viszont az ő szolgálatával a pogányokat célozta; miközben Péter
a zsidóknak szolgált (Gal 2,7). Mindkét szolgálatra szükség volt.
Mindkettő fontos volt. Mindkettő eredményes volt.
Még az evangéliumok megírásakor is az embereknek a meghatározott csoportjait célozták meg. Gondoltatok már arra, hogy Isten miért
használt négy írót és négy könyvet Krisztus egyetlen életének bemutatására? Végül, a legtöbb történetet és tanítást a Márk evangéliumából
már feldolgozta a Máté evangéliuma? Miért van szükségünk mégis
mind a két könyvre? Azért mert Máté evangéliuma a zsidó olvasókra
számított, a Márk evangéliuma meg inkább a pogány olvasók számára
íródott. Ugyanaz volt az üzenetük, de mivel más-más olvasók számára
írtak, más volt a kommunikációs stílusuk. A megcélzás, az evangélium érdekében, egy istenadta módszer! Azt várja tőlünk, hogy úgy
tegyünk bizonyságot az emberekről, ahogy ők megértik.
Az evangéliumhirdetés érdekében történő megcélzás vázlatát a
nagy Utasításba is beépítette. Minden népek között tanítványokat
kell képeznünk. A Görög ta ethne kifejezés, amelyből az etnikai szó
származik, szó szerint az „emberek minden csoportjára” vonatkozik.
Minden ilyen egyedi embercsoport számára szükség van egy kidolgozott stratégiára, amely úgy tárja eléjük az evangéliumot, ahogy az
adott kultúrában érthető.

9. szombat, 2016. november 26.

HOGYAN HATÁROZZUK MEG A CÉLT?
Az evangéliumhirdetés érdekében történő célmeghatározás azzal
kezdődik, hogy mindent, amit csak lehet, megtudtok a környezetetekről, illetve közösségről, amelyben éltek. A gyülekezeteteknek négy
módon kell meghatároznia a célt: földrajzilag, demográfiailag (népességtudomány), kultúra szempontjából és lelki alapon.
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Földrajzi célmeghatározás
Jézus terve a világ evangelizálása volt. Az ApCsel 1,8-ban Jézus
négy földrajzi célpontot tett a tanítványok elé: „Hanem vesztek erőt,
minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy
Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samaráiban és a földnek
mind végső határáig”.

Demográfiai (népességtudományi) meghatározás
Nem elég tudni csupán azt, hogy hány ember él a közösségetekben; azt is tudnotok kell, hogy milyen emberek élnek körülöttetek.
Az evangéliumhirdetés érdekében történő demográfiai megcélzás
legfontosabb tényezői:
* Kor: Hányan tartoznak minden korosztályhoz?
* Családi állapot: Hány felnőtt egyedülálló van? És hány házaspár?
* Bevétel: Mennyi az átlagos jövedelem háztartásonként?
* Oktatás: Milyen szintű az oktatás a társadalomban?
* Foglalkozás: Milyen típusú munkahelyek érvényesülnek?

A kultúra alapján történő meghatározás
A társadalom demográfiai megértése fontos, de a kultúra megértése még ennél is fontosabb. A statisztikában és az összeírásokban ezzel
kapcsolatban semmit nem találtok. A kultúra szó alatt én a gyülekezet
környezetében élő emberek életmódját és az értelmi felfogását értem.

Lelki alapon történő meghatározás
Amikor kultúra szerint is meghatároztátok a célotokat, a közösségetekben élő emberek lelki származását is meg kell ismernetek.
Határozzátok meg, hogy mi az, amit az emberek a célterületeteken
már tudnak az evangéliumról.

Egyénesítsétek a célt
Amikor már mindent megtudtatok a közösségetekről, bátorítalak
benneteket, hogy készítsétek el annak a megtéretlen embernek a tipikus, összefoglaló profilját, akit a gyülekezet meg akar nyerni. Egyetlen
elképzelt személybe ötvözni a lakósság jellemzőit, segít a hívőknek,
hogy könnyebben megértsék, ki is tulajdonképpen a célszemély. Ha

16

jó elvégeztétek az információgyűjtést, a tagok ebben az elképzelt személyben, az első szomszédjukat fogják felismerni.

10. szombat, 2016. december 3.

ISMERJÉTEK MEG, KIHEZ TUDTOK A
LEGJOBBAN HOZZÁFÉRNI
„Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda
néki: Megtaláltuk a Messiást (ami megmagyarázva azt teszi: Krisztus)”
(Ján 1,41).
„És lőn, amikor ő letelepedék a házban, ímé sok vámszedő és
bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz” (Mát 9,10).
Már az Új Testamentum felületes olvasása közben is észrevesszük,
hogy az evangélium, alapvetően, az emberközi kapcsolatok útján terjed.
Amint András rátalált Krisztusra, azonnal elment, és közölte Péterrel,
a testvérével. Filep meg a barátjával, Nátánaellel vette fel a kapcsolatot.
Máté, a vámszedő, missziós vacsorát tartott a vámos-társai részére. A
Jákob kútjánál levő asszony az egész falunak elmondta a jó hírt.
Meg vagyok győződve, hogy a legjobb evangéliumi stratégia az,
hogy ha először megpróbáljátok megnyerni azokat, akikhez már
valamiféle kapcsolat fűz benneteket. Amikor már felfedeztétek a
közösségetekben élő összes célcsoportot, melyik csoporttal kell elkezdenetek? A válasz az, hogy azzal a csoporttal kezdjétek, amelyiknél a
legnagyobb a valószínűsége annak, hogy megnyeritek.
Ahogy már mondtuk is, minden gyülekezet egy bizonyos embercsoport megnyerésére képes. A gyülekezeteteknek az emberek meghatározott csoportját könnyebb lesz megnyerni, mint a többi csoportokat. És lesz az embereknek olyan fajtája, akiket a ti gyülekezetetek
sohasem fog megnyerni, mert teljesen más stílusú szolgálatot igényelnek, mint amilyennel ti tudtok nekik szolgálni.
Számos tényező okozhatja, hogy az emberek ellenállnak a meghívásnak, hogy eljöjjenek a gyülekezetbe: teológiai akadályok, fennakadások az emberbaráti kapcsolatokban, érzelmi akadályokat, életmódbeli különbségek és kulturális korlátok. Habár az első négy
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akadály nagyon valóságos, ebben a fejezetben mégis a kulturális
korlátokról szeretnék beszélni. A gyülekezet valószínűleg azokat az
embereket fogja megnyerni, akik megfelelnek a gyülekezet uralkodó
kultúrájának.

11. szombat, 2016. december 10.

A LELKI FOGÉKONYSÁG FELISMERÉSE A
KÖZÖSSÉGBEN
Jézus, a megvetőről és a különböző földekről szóló példázatával
(lásd: Máté 13,3-23) arra tanított minket, hogy az emberek lelki fogékonysága nagyon is különböző. Ahogy a szántóföld sem egyforma,
úgy az emberek sem egyformán fogadják az örömüzenetet. Némelyek
nagyon nyitottak az evangélium iránt, mások zártak. A magvetőről
szóló példázatban Jézus elmondja, hogy vannak kemény szívek, felületes szívek, nemes szívek és fogékony szívek.
Azért, hogy az evangélium hatékonyabb lehessen, a vetőmagot a jó
földbe kell vetnünk, hogy az eredmény a százszorosa legyen. Egyetlen
értelmes földművelő se vetné a drága magot a terméketlen földbe,
ahol nem fog megteremni. Ugyanígy, amikor az evangéliumot hanyagul, véletlenszerűen terjesztjük, akkor rossz sáfárok vagyunk. Legyen
stratégiánk a világ meghódítására és irányítsuk törekvéseinket oda,
ahol a legnagyobb hatás várható!
Még a gyülekezetetek célcsoportjaiban is lesznek különféle lelki
fogékonyságú emberek. A lelki fogékonyság olyasmi, ami jön és megy
az emberek életében, mint az óceán árapálya. Az emberek az életüknek a különböző időszakaiban lelkileg fogékonyabbak, mint más
időpontokban. Isten a különböző eszközöket használ az emberek szívének meglágyítására, hogy előkészítse az embereket az üdvösségre.
Kik a lelkileg legfogékonyabbak? Két nagy kategóriába osztanám
őket: az átalakulás alatt levő emberek és a feszültség alatt levő emberek. Isten a változást és a fájdalmat arra használja fel, hogy megfogja
az emberek figyelmét, és fogékonnyá tegye őket az evangélium számára.
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* Az átalakulás alatt levő emberek
Amikor valakinél nagy változások történnek, akár pozitív, akár
negatív változások, úgy tűnik, ilyenkor jobban kívánják a lelki stabilitást. Ilyenkor a legnagyobb az érdeklődés a lelki dolgok iránt, a világban lezajló, nagy változások miatt, amelyek félelmet és nyugtalanságot
váltanak ki az embereknél. Alvin Toffler azt mondja, hogy amikor
valamilyen változás elviselhetetlen, akkor az emberek egy „stabil
szigetet” keresnek maguknak. Ezt a hullámot kell meglovagolnunk.
Azt láttuk tehát, hogy az emberek sokkal fogékonyabbak az evangélium iránt, amikor olyan változásokkal szembesülnek, mint egy új
házasság, egy új baba, új otthon, új munkahely vagy egy új iskola.
Ezért növekszik az egyház általában gyorsabban az új közösségekben,
ahol a lakósok állandóan költözködnek, mint a stabil, régebbi helyeken, ahol az emberek már negyven éve ugyanazon a helyen élnek.
* A feszültség alatt levő emberek
Isten, a különféle érzelmi fájdalmakat arra használja fel, hogy
megfogja az emberek figyelmét. Ilyen például: a válás miatti fájdalom,
egy szeretett lény halála miatt fájdalom, a munkanélküliség, a pénzügyi problémák, a házassági és családi problémák, a magány, a harag,
a bűntudat és a stressz-hatásokat. Az emberek, akik félnek, vagy
aggódnak, gyakran elkezdenek keresni valami náluknál nagyobbat,
annak érdekében, hogy csökkentsék a fájdalmat, és kitöltsék az űrt.
Ajánlom az alábbi listát, mert meggyőződésem szerint ez volt az
embereknek a tíz legfogékonyabb csoportja, akikkel dolgoztunk:
1. a látogatók, akik a második alkalommal jöttek el a gyülekezetbe.
2. az új megtértek közeli barátai és rokonai.
3. az emberek, akik a válás folyamatán mennek keresztül.
4. azok, akiknek szükségük volt és részt vettek valamilyen visszaállító programban (az alkohol, a kábítószer, a szexuális visszaélések,
stb. miatt).
5. a párok, akik először váltak szülővé.
6. a halálos betegek és azok családja.
7. komoly, házassági problémákkal küzdő párok.
8. a problémás gyerekek szülei.
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9. azok, akik a közelmúltban vesztették el állásukat, vagy súlyos
pénzügyi problémáik vannak.
10. új lakók a közösségben.
A gyülekezet megvalósítható célja az lenne, ha kidolgozna egy
adott programot, vagy misszióstervet a közösség minden legfogékonyabb embercsoportja számára. Természetes, hogy amikor elkezditek,
akkor valaki majd ezt fogja mondani: „Lelkész testvér, úgy gondolom,
hogy mielőtt megpróbálnánk mindezeket az új embereket megnyerni,
meg kellene próbálni, a régi hívőket, akik elmaradtak, ismét visszahozni”. Ez garantáltan a gyülekezet romlására lesz. Nem fog sikerülni.
Rendszerint ötször több energia kell egy elkeseredett vagy elégedetlen
hívő re-aktivizálásához, mint egy lelkileg fogékony, megtéretlen személy megnyeréséhez.
Hiszem, hogy Isten azért hívta el a lelkészeket, hogy halásszanak,
és hogy táplálják a juhokat, s nem azért, hogy az akolban a bakkecskékre vigyázzanak. Az inaktív híveiteknek valószínűleg máshova kellene csatlakozniuk, több okból is. Ha növekedni szeretnétek, akkor a
lelkileg fogékony emberek megnyerésére összpontosítsatok.

12. szombat, 2016. december 17.

STRATÉGIAFEJLESZTÉS
Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.” (1Kor 9,22).
„És monda nékik: Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok.” (Máté 4,19).

Tudnotok kell, mire halásztok
A hal fajtája, amilyet fogni szeretnétek, határozza meg a stratégiátokat. Harcsa, lazac vagy pisztráng – ez mind más-más típusú felszerelést, csalit és időt igényel. A tonhalra nem halászhattok úgy, ahogy a
pisztrángra. A halászatban nem érvényes az „egy kaptafára” kifejezés.
Minden halfajta egyedi stratégiát (halászati módot) igényel. Ugyanez
vonatkozik az „emberhalászatra” - jó, ha tudjátok, mire halásztok!
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Oda menjetek, ahol harapnak a halak
Időveszteség olyan helyen halászni, ahol nem harapnak a halak.
Ilyenkor a bölcs halászok más helyet keresnek. Megértik, hogy a halak
különböző időben, különböző helyeken táplálkoznak. És az sem lehet,
hogy állandóan éhesek.
Figyeljétek csak meg Jézus utasítását a Máté 10,14: „És ha valaki
nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.” Ez
egy nagyon fontos mondat, amelyet nem szabad elfelejtenünk. Jézus
elmondta a tanítványainak, hogy ne forgolódjanak sokáig a lelkileg
nem fogékony emberek között. Nem kell leszedni a zöld gyümölcsöt,
keressünk érett gyümölcsöt és azt szedjük le.

Úgy gondolkodjatok, mint a halak
A halfogásnál hasznos lehet megérteni a halak szokásait, preferenciáit és étkezési szokásait. Bizonyos halak a nyugodt, csendes vizet
kedvelik, míg mások inkább a folyó árjával úsznak. Egyes halak a
folyó alján tartózkodnak, mások inkább kövek mögé bújnak. Jézus
gyakran tudta, mit gondolnak a megtéretlenek (lásd: Máté 9,4; 12,25;
Márk 2,8; Lukács 5,22; 9,47; 11,17). Eredményes volt az emberek
megközelítésében, mert megértette és el tudta oszlatni az ő mentális
korlátaikat.
A Kolossé 4,5 kijelentése: „Bölcsen viseljétek magatokat a kívül
valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.” Meg kell
tanulnunk, a megtéretlenek szerint gondolkodni, hogy megnyerhessük őket.

A halakat a halak feltételei mellett halásszátok
Fel kell készülnünk arra, hogy halra a halak körülményei között
halásszunk. Tudtátok-e, hogy egy átlagos halász soha nem megy fél
kilométernél messzebbre az aszfaltúttól? Egy komoly halász azonban
bármilyen távolságot megtesz azért, hogy halat fogjon. Mennyire
vettétek komolyan a nagy Parancsot? Mennyire komoly a gyülekezetetek? Készek vagytok-e megtenni bármilyen távolságot, még ha
kellemetlenséget jelenti is a számotokra, csakhogy embereket halászszatok Krisztusért?
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Megérteni a kultúrájukat, és alkalmazkodni hozzá
Hagyd, hogy a cél határozza meg a megközelítés módját.
Kezdjed a megtéretlenek szükségleteinél.
Próbáld megérteni, és reagálni a megtéretlenek ellenséges magatartására.
Változtass a módszereken, amikor csak szükség van rá.
$Ne csak egy horgot használjatok
Ahol én felnőttem, több horgot is használtak a horgászathoz. Egy
nejlonra több sor horgot is akasztottak. A koncepció az volt, hogy minél
több horog van a vízben, akkor valószínűleg több halat is fognak.

A közösség megnyerése költséges
Ha az gyülekezet komolyan fejleszteni akar egy átfogó stratégiát
az evangelizációhoz, ehhez pénzre lesz szükség. Az evangéliumhirdetésre elköltött pénz, sohasem kiadás, hanem mindig jó befektetés.
Az emberek, akiket megnyertek, minden befektetett pénznél többet
érnek.

A halászás komoly munka
Mindig is szerettem, ahogy Jézus az evangelizálást összehasonlította a halászattal, de én mindig egy kicsit kételkedtem is: a halászat
a legtöbb ember számára egy hobbi, amit az emberek a szabadidejükben csinálnak. Senki sem hiszi el, hogy a halászat felelősség. Azonban
az emberek „halászása” egy komoly munka. A keresztények számára
ez nem egy hobbi; ennek életformának kell lennie!

13. szombat, 2016. december 24.

AZ ISTENTISZTELET IS LEHET
BIZONYSÁGTEVÉS
„Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”
(Ján 4,24)
Tizenkét meggyőződés az istentisztelettel kapcsolatban:
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1. Csak a hívők imádhatják igazán Istent.
2. Az Isten imádásához nincs szükség épületre.
3. Nincs előírt „stílusú” istentisztelet.
4. A megtéretlenek megfigyelhetik a hívők istenimádatát.
5. Az istentisztelet egy erőteljes bizonyságtevés lehet a megtéretlen
emberek számára, amennyiben érződik Isten jelenléte, és az üzenet
érthető.
6. Isten elvárja tőlünk, hogy megértsük az istentiszteleten jelenlevő
emberek félelmeit, elutasító magatartását és szükségleteit.
7. Az istentiszteletnek nem kell sekélyesnek lennie, hogy megfeleljen a kutatóknak. Az üzenet ne legyen behódoló, csupán legyen
érthető.
8. A hívők és a megtéretlenek szükségletei gyakran fedik egymást.
Egyes területeken nagyon különbözőek is lehetnek, de számos területen nagyon hasonlóak.
9. A legjobb, ha a célnak megfelelően szolgáltok.
10. A kutatók felé irányított istentiszteletet a személyes missziómunkával kiegészítenünk és nem helyettesítenünk kell.
11. A kutatók számára az istentiszteletet nem lehet standard
módon alakítani.
12. Önzetlen, érett hívők kellenek ahhoz, hogy az istentiszteletet a
kutatók felé irányíthassuk.
A kutatóknak való istentisztelet a dolgoknak a megtéretlenek felé
történő, szándékos odafordítása. Ehhez olyan hívőkre van szükség,
akik a hajlamaik, a hagyományaik és a kényelmük árán is készek a
megtéretlenek számára megteremteni a biztonságos környezetet. Az
önkéntes áttelepülés a komfortzónából, nagy lelki érettséget igényel.
Jézus mondta: „Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy
néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” (Máté 20,28). Mindaddig, amíg ez az önzetlen szolgálatra vonatkozó hozzáállás nem hatol be a híveitek szívébe-lelkébe, a
gyülekezet nincs felkészülve arra, hogy a kutatók számára megfelelő
istentiszteletet tartson.

23

14. szombat, 2016. december 31.

TEGYETEK JÓT SZOMBATNAPON
„Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.” (Máté 12,12)
A negyedik parancsolat szerint a szombatot pihenésre és istentiszteletre szenteljük. Minden világi foglalkozást abbahagyunk, azonban
az irgalmasság és jótékonyság cselekedetei megegyeznek Isten szándékával. A jó tetteket nem korlátozza sem idő, sem hely. A szenvedések enyhítése, a bánkódók vigasztalása szeretetből fakadó cselekedet,
szolgálat, amely megdicsőíti Isten szent napját. (ML 231.2)
Az életszükségletet ki kell elégíteni, a beteget kezelni kell, a szűkölködőt el kell látni. Nem fogják bűntelennek tartani azt, aki megtagadja,
hogy könnyítsen a szenvedőn, szombatnapon. Isten szent pihenőnapja
az emberért rendeltetett, az irgalmasság cselekedetei tökéletes összhangban vannak ezzel a szándékkal. Isten nem kívánja, hogy a teremtményei akár csak egy órát is szenvedjenek olyan fájdalom miatt, amit
szombaton vagy bármely más napon enyhíteni lehet. (ML 231.3)
A szombat célja nem az, hogy a tétlenség ideje legyen. A törvény
nem engedi meg a világi munkát az Úr nyugalomnapján, ezért a
megélhetésünket biztosító tevékenységet szüneteltetjük. Ezen a napon
nem végzünk olyan munkát, amely hasznot hajt, vagy világi mulatságokat szolgál. Amiképpen Isten megnyugodott szombatnapon és
megáldotta azt, ugyanúgy az embernek is abba kell hagynia a munkát,
hogy a szombat szent óráit egészséges pihenésre és szent cselekedetekre fordíthassa. De az, amit Megváltónk a betegekért tett, összhangban volt Isten törvényével, és megdicsőítette a szombatot. (ML 231.4)
A szenvedések enyhítését Megváltónk az irgalmasság cselekedetének nyilvánította, ezért nem jelenti törvénye megrontását. (ML 231.5)
A szenvedőket sohasem szabad elhanyagolnunk. Jézus Krisztus a
saját példájával mutatta meg, hogy a segítségnyújtás szombatnapon
helyénvaló. (ML 231.6)
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