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Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege  
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Pásztor: Köszöntsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy légy áldás! Halleluja! 

Dicsérjük az Urat. Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük az irántunk való 
szereteteket, támogatásotokat. Szombaton egy pásztorkonferencián voltunk. Szó volt többek 
között arról, hogy a gyülekezeteket milyen veszély fenyegeti. Megtévesztés, szakadás, mert az 
ördög a menyasszonyt szét akarja tépni, és a menyasszony jelképesen a gyülekezet. Aztán 
kaptam megerősítést, hogy azon a héten, amikor anyukám átaludt az örökkévalóságba, akkor 
három ilyen időskorú ment haza az Úrhoz, nyolcvan év fölötti, kilencven körüli. Az Ige is 
mondja, hogy mindennek rendelt ideje van. Erzsébet száján keresztül az Úr úgy szólt, hogy ez 
most az elköltözés ideje volt.  

 
A mai tanítást szeretném felvezetni. A tanítványom fog ma felétek szolgálni. Elgondol-

kodtatok-e azon, hogy miért vagyunk itt a földön? Egyértelmű annak számára, aki már ismeri 
az Igét, hogy betöltsük Isten akaratát. Mindenki megkapott egy általános kenetet arra, hogy 
embereket újjászületésre vezessen. Viszont vannak olyanok, akiket Isten elhív a pulpitus 
mögé. Három Igét mondok el mindössze, hogy Isten elhívottjai hogyan viselkedtek? Mit 
tettek? Hogyan álltak Isten elhívásához?  

Péter és András, a testvérpár halászott. Jézus azt mondta, hogy kövessetek engem és 
emberek halászává teszlek benneteket. Mit tett ez a két ember? Annyira komolyan vette az 
elhívást, hogy a munkaeszközeiket is hátrahagyták. Tehát a világi dolgokat elhagyták, és 
követték Jézust. 

Máté 4,19-20. 
19. És monda nékik: Kövessetek engem, és én emberek halászaivá teszlek benneteket. 
20. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték Őt. 
A másik: Isten szólt Illésnek, hogy Elizeust kenje fel a szolgálatra. Hol találta meg 

Elizeust? Kint szántott a földön. Az Igéből kitűnik, hogy egy kemény munkát végzett, mert 
szárazság volt és nehéz volt szántani. De Isten szereti azokat elhívni szolgálatra, akik 
kitartóak, és megállnak a helyükön. Elizeus mit tett? Felszámolta a munkaeszközeit. Tüzet 
rakott az ekéből és ételt készített az egyik ökörből, nehogy véletlenül kísértésbe essen, hogy 
visszamenjen dolgozni és elhagyja az Úr munkáját. Nagyon nagy kijelentések vannak ezek-
ben az Igékben.  

1Királyok 19,19-21. 
19. És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott tizenkét 

járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt; és Illés hozzáméne, és az ő palástját 
reáveté. 

20. És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és monda: Kérlek, hadd csókoljam 
meg az én atyámat és atyámat, és azután követlek. És monda: Menj, térj vissza; mert mit 
cselekedtem tenéked? 

21. Elmenvén tőle, vett azután egy pár ökröt, és levágta azt, és az ekéhez való szer-
számokból tüzet rakván, megfőzte azok húsát, és a népnek adá, és ettek; és felkelvén, 
elméne Illés után, és szolgált néki.  

Még van egy Ige. Szintén az Illés és Elizeus párosról van szó. Amikor Illés tudta, hogy 
Isten el fogja ragadni, megkérdezte Elizeust, hogy mit kíván, ő a kettős mértékű kenetet kérte. 
Amikor Illés fölemeltetett a mennybe, leesett róla a köpönyeg, ez jelenti a kenetet, ez a 
köntös. Ma is van a szolgálókon köntös, csak nem látszik, mert nem fizikai köntös, hanem egy 
szellemi köpönyeg. Az Ószövetségben egy fizikális köpönyeg volt, de abban volt a kenete, 
mert nem voltak újjászületve, és a Szent Szellem nem volt bennük. Rajtuk volt a kenet. 



 

 2 

Amikor Illésről a köpönyeg leesett, Elizeus felvette, a saját ruháját kettétépte, nehogy 
kísértésbe essen és visszamenjen a világba. Aztán felvette az isteni elhívást és beállt a szolgá-
latba. Halleluja! 

2Királyok 2,12-13. 
12. Elizeus pedig ezt látván, kiált: Édes atyám, édes atyám! Izrael szekerei és lo-

vagjai! És nem látá őt többé. És vevé a maga ruháit, és két részre szakasztá azokat. 
13. És felemelé az Illés palástját, amely róla leesett, és visszatért, és megállott a Jor-

dán partján.  
Ez a három történet is azt jelképezi, hogy akit Isten elhív és odaszánja magát, az hátra-

hagyja a világot. Nem lehet egy időben két urat szolgálni, mondja az Ige. Nehézkes.  
Mai tanítás címe: A küldetésünk. Nagyon időszerű tanítás. Első része a rendelt helyünkről 

szól, a második rész pedig a nagy küldetésről. Átadom a pulpitust tanítványunknak, Évinek. 
Éva: Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon, ahogy pásztorunk elmondta, az 

első részében a rendelt helyünkről lesz szó. Arról fogok tanítani, hogy hol van az Isten által 
elrendelt helyünk, hogyan növekedjünk föl szellemben az új helyünkön. A második részében 
pedig, hogy Isten hogyan szeretne minket használni az elveszettek megmentésében. Tehát 
hogyan segítsünk abban, hogy az emberek újjászülessenek. Az Úr elrendelt neked egy szelle-
mi táplálási helyet, ami hozzád a legközelebbi teljes evangéliumi gyülekezet. Csak rajtad 
múlik, hogy eljársz-e oda. Nekünk itt van mindannyiunknak Ságvár. Ez az ott helyünk. Az ott 
helyed azért fontos, hogy azon a helyen vedd fel a táplálékot az Igéből, és ott növekedj fel 
szellemben. Mert hasonlóképpen a gyermekünk sem a szomszédban növekedett fel, hanem 
otthon kapta a táplálékot és otthon növekedett fel. Nézzünk meg a Bibliából is egy példát az 
ott hely fontosságával kapcsolatban.  

1Királyok 17,1-6. 
1. És szóla a Gileád lakói közül a tisbei Illés, Ahábnak: Él az Úr, az Izrael Istene, aki 

előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én 
beszédem szerint.  

2. És lőn az Úrnak beszéde őhozzá, mondván: 
3. Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a 

Jordán felé folyik.  
4. És a patakból lesz néked italod; a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy táplál-

janak téged ott.  
5. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék; és elméne és leüle a Kérit 

patakja mellett, amely a Jordán felé folyik.  
6. És a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.  Ámen. 
Isten megmondta Illés prófétának, hogy a szárazság idején hova menjen el, ahol az 

ellátását tudja biztosítani. Ez a Kérit patakjánál volt. Ez volt Illésnek az Isten által elrendelt ott 
helye. Istennek engedelmeskedve ment oda. Ha nem lett volna Illés engedelmes, akkor Isten 
nem tudta volna az ellátását biztosítani. Mert, ahogy leírta az Ige, a patakból ihatott, és a 
hollók vittek neki ételt. Ha Illés kételkedett volna abban, amit Isten mond, és saját okoskodása 
szerint máshova megy el, akkor valószínűleg éhen halt volna. A Biblia a fizikai világban meg-
történt eseményeket tár elénk. Nekünk azonban szellemi értelemben kell megvizsgálnunk, 
hogy megértést, világosságot kapjunk belőle. Ha az ember elhagyja az ott helyét, akkor éhen 
hal, mivel nem azon a helyen tartózkodik, ahol az ellátása van. Fontos, hogy ez tudatosuljon a 
szívünkben. Tehát az Isten által elrendelt helyet nevezzük ott helynek, ahová Ő elkészíti az 
áldásait az újjászületett gyermekei számára.  

Ehhez vegyünk egy példát a mezőgazdaságból. Amikor beérik a gabona, megkezdődik az 
aratás. A kombájn dolgozik, majd a rajta lévő csövön keresztül a mellette álló teherautóba 
vagy egy traktor pótkocsijába önti a gabonát. A kombájn csöve adja az áldást. A teherautó, 
ami ott áll, vagy a traktor, az áldást fogadó. Tehát arra folyik a gabona abból a csőből. Ha az 
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nem lenne ott az ott helyén, a kombájn mellett a cső alatt, akkor elveszne az áldás. Akkor 
félrefolyna a gabona, és nem érne el a rendeltetési helyére. Ez ugyanígy van szellemben is. 
Isten az áldást adó, mi emberek vagyunk, akik fogadják az áldást. Ez is egy nagyon jó példa.  

Nektek a helyi gyülekezetetek Ságváron van. Itt van az ott helyetek. Ezt nagyon fontos 
tudni. Itt kapjátok az áldást. De eljárhattok Pestre is, mert ott van az egyházunk központja. De 
esetenként el lehet menni máshova is látogatóba. Ez nem azt jelenti, hogy ott van az ott 
helyünk. Ha elmegyünk a rokonokat meglátogatni külföldre, vagy bárhova az országban, ez 
nem azt jelenti, hogy ott is maradunk. Tehát néha el lehet menni máshova is. Van egy másik 
példa, hogy aki elmegy üdülni és szeretné felvenni a heti szellemi táplálékát, akkor ott az 
üdülőhelyen elmegy a helyi gyülekezetbe. De ez nem azt jelenti, hogy egész évben üdülni fog 
és ott fog maradni.  

Vannak, akik saját döntésük alapján változtatják meg a gyülekezeti helyüket. Ennek nagy 
veszélyei vannak, mert lemaradnak az áldásokról. Ugyanis az áldások csöve nem fog utánuk 
menni, mert az az elrendelt helyén marad. Mindig abba a gyülekezetbe járj, amit Isten rendelt 
számodra! Neked kell az Úr útján járnod, mert Ő nem fogja a te elgondolásaidat követni, nem 
fog utánad menni. A legnagyobb szellemi növekedés akkor érhető el, amikor a hívő rááll arra 
a táplálási vonalra, ami az ott helyén van, amit Isten elrendelt számára. A fő táplálási vonal a 
saját gyülekezeted, mert a te pásztorod kapja meg az Úrtól, hogy mire van szüksége a te 
szellemednek.  

Minden báránynak egy pásztora van, és minden bárány azzal az egy pásztorral van 
szellemben összekötve. A pásztor pedig az Úrral. Ezért van az, hogy a pásztor vételezni tudja 
a Szent Szellemtől, ha valamelyik bárányával gond van. Így ő a rábízott szent érdekében meg 
tudja tenni azt, ami az adott esetben szükséges. A másik pásztor ezt nem kapja meg veled 
kapcsolatban. Gyakran testvéri beszélgetések során is előjönnek megoldások, vagy a kapcsa-
ink által. A bárányokat a pásztor terelgeti. Az ő köpönyege alatt kapják meg a védelmet, mert 
ez egy pásztori kenet. Így kapják meg a táplálást, a védelmet, a nyugalmat, a békességet. Ez 
kell a szellemi növekedéshez. Kezdetben elsősorban én is csak a pásztoromnak a tanításait 
értettem meg. Hallgattam az egyházunk másik pásztoraitól is tanításokat, meg a pesti 
tanításokat is. Hallotta a szellemem, de nem tudtam feldolgozni.  

Éppen ma beszéltem egy testvérünkkel, akinek szoktam vinni tanításokat. Kettőt vittem és 
azt mondta, hogy az egyiket megértette, a másik nagyon erős neki, és nem érti meg. A törvény 
és a kegyelem témájáról szólt a tanítás. Egy pár szót azért mondtam neki róla, de továbbra 
sem értette. Számára ez még kemény eledelnek számít. De megkért, hogy hagyjam nála, mert 
szeretné még olvasgatni, tanulmányozgatni. A saját tapasztalatomat tudom elmondani 
bizonyságul, vagy megerősítésként. Tehát én mindig itt értettem meg, hogy mit üzen az Úr 
számomra. Az első számú szellemi kapocs a pásztoroddal köt össze. Ő tudja úgy fűszerezni a 
táplálékot, ahogy neked jó, hogy ehető legyen, ízletes legyen. Úgy, ahogy az ételt főzzük. Azt 
szokták mondani, hogy mindenkinek az anyja főztje a legjobb.  

Mindenkinek szüksége van egy pásztorra, aki fölött ott van a tanácsadás szelleme, ezért 
bizalommal fordulj hozzá a kérdéseiddel! Bármilyen kérdéseddel hozzá fordulhatsz. A helyi 
pásztor a helybéli nyáj feje, a felvigyázója, vagyis a helyi gyülekezet élén áll a pásztor. 
Tudnunk kell, hogy Jézus az egész Gyülekezeti Testnek az élén áll. Tehát Ő felvigyázója, a 
feje, aki a mi főpásztorunk, a nagy Pásztorunk. A lelkipásztorok pedig az Ő alpásztorai.  

Kolosse 1,18. 
18. És Ő a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; 

hogy mindenekben Ő legyen az első; Ámen. 
Ez a drága Jézus ajándékokat adott az embereknek, és az Ő rendelése szerint vannak a 

szolgálatok a gyülekezeti testben elhelyezve. Az Efézusi levélben írja le az Ige ezt az öt 
szolgálatot.  

Efézus 4,11-13. 
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11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélis-
tákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 

Ez az öt szolgálat. 
12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére: 
Azért állunk itt, hogy ti tudjatok szellemben növekedni, hogy ezt a szent Igét tudjuk hirdetni. 
13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének 

egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ámen. 
Ebből az öt szolgálatból a legjobban ismert a pásztori hivatal. Isten az általa elhívottakat 

keni fel szolgálatra, és felszereli a szükséges természetfeletti képességekkel, hogy gondot 
tudjanak viselni a nyájra.  

2Korinthus 1,21. 
21. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken minket, az Isten 

az; Ámen. 
Egyik szolgálati hivatalba se állítható olyan ember, akit emberek állítanak oda. tehát csak 

Isten állíthat be egy szellemi szolgálatba. Nem emberek döntése, nem szavazás alapján 
történik meg egy hivatali hely elfoglalása. Nem gyűlünk össze szavazni, hogy ki lesz itt a 
pásztor. Ez nem így működik. Isten hív el minket. A szívünkben megjelenti. Legtöbbször a 
pásztor szívében is bizonyosság van arról, hogy melyik báránya fog felkenetésre kerülni Isten 
által. Hangsúlyozom: nem emberi döntés alapján történik. Nem végzettség alapján. Nem az 
alapján, hogy van-e érettségi, vagy diploma. Nem kell ehhez fizikai, világi iskola sem. A 
Szent Szellem iskolája kell ehhez. Egyik szolgálati hivatalba se állítható senki emberi döntés 
alapján, vagy végzettség címén, mert az ilyen gyülekezetek gyümölcstelenek, és élettelenek, 
halottá válnak. Egyszerűen nem működik benne a Szent Szellem, mert testből nem lehet. 
Olyan gyülekezetbe szerencsés járni, ahol nem emberek által kinevezett pásztor szolgál. 
Akiket viszont Isten hív el és ken fel, ő független tud lenni másoktól. Ezért a tiszta Igét tudja 
hirdetni. Nem hagyja ki a tanításokból a Szent Szellem munkáját, a gyógyulásról szóló 
tanításokat, a nyelveken szólást, az üdvösségre vezetést, kézrátételt, amiket mind tudni kell, 
mert ez mind meg van írva. Istentől rendelt pásztorokra van szükség arra, hogy a híveket 
felneveljék, és felkészítsék a szolgálatra.  

Jeremiás 3,15. 
15. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és 

értelemmel. Ámen. 
Itt a tudomány a szellemi tudásra vonatkozik. Igei, bibliai ismeretre. A pásztor valójában 

Isten áldásainak a csatornája feléd, mert átadja a Szent Szellem által elkészített tanításokat, és 
imádkozik a bárányokért. A pásztori hivatalról a Biblia egy képet tár elénk, amikor a legelőn 
ott legelnek a bárányok, és a birkapásztor őrzi őket. A birkapásztor határozza meg, hogy mit 
legeljenek a bárányok.  

Zsoltár 23,2. 
2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Ámen. 
Tehát táplálja a bárányait a pásztor, bőséges táplálékkal. Ez ugyanígy van a gyülekezetben 

is. A gyülekezet pásztora szintén vezeti a bárányokat és a nyáj követi őt. Egy pásztornak lehet 
több nyája, de mindenki a hozzá legközelebbi gyülekezeti helyre jár. Az előbb már néhány 
mondatban szóltam arról, hogy egy báránynak csak egyetlen pásztor rendeltetett. Példának 
mondom az Ili pásztort, mert neki van hat nyája. Tehát ő hatfelé jár. A bárányoknak egy 
pásztora van, de a pásztornak lehet több nyája. Ezt nagyon fontos megérteni. A másik pedig, 
hogy mindegyik a hozzá legközelebbi gyülekezetbe jár. Tehát a tabiak nem mennek el 
Siófokra. A szántódiak nem mennek el Földvárra. Ott az ő helyük, oda mennek a helyi 
gyülekezetükbe. A nyáj és a pásztor kölcsönösen gondoskodnak egymásról. A pásztor a 
szellemi táplálékot biztosítja a nyáj számára, a nyáj pedig a fizikai ellátást biztosítja a pásztor 
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számára. Gondoskodik róla. A pásztor legjellemzőbb tulajdonsága a pásztori szív, ami Isten 
ajándéka a helyi gyülekezetnek, mert Isten szeretete rajta keresztül nyilvánul meg.  

Jeremiás 23,4. 
4. És pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és 

nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. Ámen. 
Azért van szüksége mindenkinek egy pásztorra, mert az ő köpönyegén keresztül átfolyó 

kenet eltávolítja a félelmet, depressziót, és hiányt. A Gyülekezettel kapcsolatos döntéseket 
egyedül a pásztornak kell meghoznia, a Szent Szellem vezetése alapján. Nem mások 
kívánságai szerint, mert a gyülekezetben nem demokrácia van, hanem teokrácia. Demokrácia 
az népszavazásból áll, a teokrácia pedig isteni vezetést jelent. Tehát a Szent Szellem vezetése.  

Apostolok cselekedetei 20,28. 
28. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem 

titeket vigyázókká tett, az Isten Gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon 
vérével szerzett. Ámen. 

A pásztor felel mindazért az Úr előtt, amit a gyülekezetben megenged. Ahol a bárányok 
akarják irányítani a pásztort, az a nyáj nem tud megfelelően működni, és Isten ereje ott 
könnyen elapad. A pásztor hivatalának meg kell adnod a tiszteletet, mert ezzel valójában 
Istent tiszteled meg. Soha nem a láthatók szerint kell a pásztor személyére, vagy éppen a 
testvérek személyére nézni. Jézusért kell idejönni a gyülekezetbe. Nem arra kell figyelni, 
milyen színű a haja, vagy milyen a neme, nő vagy férfi, hogy milyen a műveltsége, hogy van-
e diplomája. Nagyon sok helyen ezt nézik. Általában a vallásban azt szokták nézni, milyen 
ruha van a másikon, meg a másik helyére ült, meg mit mondott a szolgáló. Tehát Jézusért kell 
jönni. Ahogy az elöljárónk, Erzsébet is el szokta mondani, hogy ne őt lássuk a pulpitus 
mögött, hanem Jézust. Jézusért menjünk. Nagyon fontos, hogy át tudjunk lépni abba a 
szellemi dimenzióba, amikor belépünk egy ilyen helyre. Egy ilyen szentelt helyre, ahol a 
szellemi táplálékot átadja a szolgáló. A keresztényeknek egyik problémája az, hogy elhagyják 
az ott helyüket és máshová járnak, a másik, súlyosabb probléma pedig az, hogy kimaradnak a 
gyülekezetből.  

Zsidó 10,25. 24. 
25. El ne maradjunk az egybegyülekezésekről, amiképpen szokásuk némelyeknek, 

hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg. 
24. És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buz-

dítsunk. Ámen. 
Ez is feladatunk, hogy egyben tartsuk a gyülekezetet. Senki ne hagyja el a gyülekezetét, 

mert táplálás és növekedés, és kenet nélkül marad! Semmiképpen ne maradj ki a 
gyülekezetből, ha valaki megsértett, vagy esetleg félreértettél valamit. Nem csak nektek szól, 
drága testvérek, hanem a hallgatóságnak is, aki fogja még hallani. Tisztázni kell, hogyha 
valamit félreértünk esetleg a tanításból, ha valaki magára veszi vagy bántásnak tekinti, akkor 
oda kell menni a pásztorhoz, meg kell kérdezni, hogy ez most hogy van? Mit kell ezen érteni? 
Vagy én most úgy érzem, hogy nekem szól, de nem tetszik. Tehát tisztázni kell ezeket a 
dolgokat. A szellemünkkel járjunk a gyülekezetbe! A lényünk járjon a gyülekezetbe! Mert a 
lényünk a fontos, a szellemünk, hogy szellemben kapcsolódjunk össze. Elsősorban az Úrral, 
utána veletek. Azért járunk, hogy megújítsuk a gondolkodásunkat, a testünket alá tudjuk vetni 
az Ige által, mert ezt tanuljuk meg az Igéből.  

Van egy példa arra, ha valaki megsértődik, és nem jön gyülekezetbe. Amikor kapálás 
közben megcsíp egy darázs, vagy egy bogár, akkor nem megyünk ki többet a kertbe kapálni? 
Dehogynem. Ki kell menni, ugyanúgy. Az is fájdalmas, ha megcsíp egy darázs. De leporoljuk 
a ruhánkat, és megyünk vissza és kapálunk. Vagy ha valaki megbántott a munkahelyen, akkor 
holnap már nem megyek el dolgozni, mert sértő volt a beszéde? Az egység ereje miatt fontos 
a gyülekezetbe járás, mert ha kimaradsz, könnyen sebezhetővé válsz, és könnyebben 



 

 6 

meglophat az ördög is. Ha egyedül maradsz, a hívőtársaid nélkül nehezebben tudod kivédeni, 
amikor egy támadás alatt vagy. Akár betegség, akár valami más probléma történik az 
életedben. Van egy hasonlat. A nádszál könnyen eltörhető egy szál magában, de amikor 
kévébe van kötve, az erősen megáll. Ez mutatja, hogy mennyire fontos az egység. Ha 
közösen, együttes erővel vagyunk, akkor az az egység erős, és azt nem szedheti szét semmi.  

Ahhoz, hogy tovább tudd adni az Evangélium örömhírét, a gyülekezetben fel kell venni a 
szellemi táplálékot, hogy növekedhess és tudj munkálkodni az Úrnak. A szellemi kútról 
hallottatok már. A tanítások által mindig megragad minket valami, és abban a szellemi kútban 
gyűlik, ami bennünk van. Azt már át tudod adni a másik embernek. Azt a kis morzsát is, ha 
csak keveset is tudsz. Nem kell ezt szégyellni, menni kell és el kell mondani. Viszont ha vala-
ki azt gondolja, hogy mindent tud, az könnyen felfuvalkodhat és elhagyhatja a gyülekezetet.  

1Korinthus 8,2. 
2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint 

ismernie kell. Ámen. 
Amíg itt élünk a földön, addig tanuljuk a Szentírást, csak a mennyben teljesedünk be. Ott 

is tanulunk tovább, de ott lesz egy teljesség. Tehát légy engedelmes Isten akaratának, és járj 
tovább a gyülekezetbe! Időnként azonban vannak rostálások, amelyek bizony szakadásokat 
idéznek elő. Erről beszélt az elöljárónk is.  

Lukács 22,31. 
31. Monda pedig az Úr: Simon! Simon! Ímé, a sátán kikért titeket, hogy megrostál-

jon, mint a búzát; Ámen. 
Viszont ez által derül ki, hogy kik a tisztaszívűek és a hűségesek. Mert ők a helyükön 

maradnak. Tehát ki áll meg a kősziklán? Ki marad ott az ott helyen?  
1Korinthus 11,19. 
19. Mert szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak 

nyilvánvalókká legyenek köztetek. Ámen. 
Ha valami ok miatt kimaradsz a gyülekezetből, akkor a szellemi növekedésed le fog las-

sulni. Kifogások sokaságát tudja felsorolni az ember, mint például: most megy a sorozatom, 
most jönnek a rokonok, az unokám, most füvet kell nyírni, most kell megkapálnom a kertet, 
mindig abban a két órában, amit rá kellene szánni erre a drága szent alkalomra. Mindig akkor 
találnak ki valamit. Többször fájdalmakra, betegségekre hivatkozva maradnak otthon, pedig 
pont azért kell eljönni, hogy a názáreti Jézus meggyógyítson. Vagy megbántottság, sértődés 
miatt döntenek úgy, hogy nem jönnek el. Ilyenkor azért kell eljönni, hogy bejöjj a nyugoda-
lomba, mert itt békesség és szeretet van. Itt az ember megnyugszik. Köszönjük az Úrnak. 

Tehát kérd az Urat, hogy segítsen megszabadulni a hiábavaló dolgoktól, amelyek elvonják 
az időt a gyülekezetbe járástól, ahol a kiképzést kapod. Mert fontos, hogy ki vagyunk képezve 
ugyanúgy, mint ahogy a katonákat kiképzik. Bennünket is kiképez a mennyei Atyánk a szent 
Igéjével. Ne engedd, hogy elvonják az időt a küldetéstől, mert itt tanulod meg ennek a fontos-
ságait. A Zsoltár 119,37 írja és ezt az Igét lehet mondani, akár minden nap. 

Zsoltár 119,37. 
37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a Te útjaidon él-

tess engem. Ámen. 
A továbbiakban a nagy küldetésünkről fogok beszélni. A pásztorunk már tanított arról, 

hogy milyen célból születtünk meg itt a földön. Elsősorban azért, hogy Isten arra használjon 
minket, hogy az elveszetteket üdvösségre vezessük. A Márk evangéliumban írja le az Ige, 
amit Jézus mondott nekünk.  

Márk 16,15-16. 
15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 
16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ámen. 
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A világban lévő emberek az újjászületés által menekülhetnek meg a pokol gyötrelmeitől. 
Az újjászületés által bekerülnek Isten országába. Ezért most, az utolsó időkben, a gyülekezeti 
korszak végén Isten gyakrabban szól hozzánk a küldetésünkkel kapcsolatban. Isten akarata az: 

1Timótheus 2,4.  
4. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ámen. 
Tehát Isten tökéletes akarata az, hogy szabad legyél, és rajtad keresztül mások is. Isten 

arra teremtette az embert, hogy szellemi közösségben éljen vele. Kezdetben, az Édenkertben, 
Ádám közösségben volt Istennel, de a bukásával ez megszakadt. Dicsőség az Úrnak, ez 
helyreállítható. Amikor befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe, azzal elfogadjuk az Ő megváltó 
munkáját, amit bevégzett a kereszten. A megváltás során Jézus értünk és helyettünk ment a 
keresztre. Ő kereszthalált halt értünk. Ezzel megváltott a háromszoros átoktól, a betegségtől, a 
szegénységtől és a szellemi halál átkától.  

Nekünk komoly feladatunk van abban, hogy helyreálljon az Istennel megszakadt közösség, 
amit úgy érhetünk el, hogy a nyitott szívű embereket üdvösségre vezetjük. Ennek az életmentő 
munkának az elvégzéséhez Istennek szüksége van az alázatos, engedelmes, odaszánt szívű 
gyermekeire. Isten mindegyikünket használni akar abban, hogy rajtunk keresztül kinyúlhasson 
az elveszettek felé. Emberek halászává tesz minket, amint a Márk Evangéliuma írja.  

Márk 1,17-18. 
17. És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek benneteket.   
18. És azonnal elhagyván az ő hálóikat, követék Őt. Ámen. 
Elhagyták a világot és mentek Jézussal. Ezt a munkát kezdheted akár a családoddal is. A 

hiteddel hozd valóságba az ő üdvösségüket! 
Apostolok cselekedetei 16,31. 
31. Azok pedig mondának: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, 

mind a te házad népe! Ámen. 
Imádkozz a családodért, kérd meg az Urat, hogy nyissa meg a szívüket az Úr Jézus 

befogadására! Ha tőled nem fogadják el az üdvösséget – márpedig így szokott lenni, hogy az 
embernek a saját családja nem fogadja el –, de dicsőség az Úrnak, mindig megvan a megfelelő 
aratómunkás. Mindannyiunk számára megvannak azok az emberek, akiket üdvösségre tudunk 
vezetni. Tehát nem biztos, hogy én azt az embert üdvösségre tudom vezetni, akit például 
Magdika, Aranka, Junca vagy bárkit említhetnék a gyülekezetből. Az Úr elrendelte ezt is, hogy 
kit tudunk üdvösségre vezetni, vagyis kiknek leszünk az aratómunkásai. Tehát, ha tőled nem 
fogadják el az üdvösséget, akkor imádkozz és legyen meg a hited arra, hogy Isten elküldi 
hozzájuk a megfelelő embert, mert nem biztos, hogy te vagy a megfelelő személy. 

Isten nemcsak a szeretteid felé akar használni téged, hanem a világ többi elveszettje felé is. 
Nemcsak a szolgálók által jutnak üdvösségre az elveszettek, hanem minden újjászületett hívő 
feladata az, hogy az elveszetteket üdvösségre vezesse, hogy megmentse, és átvezesse őket a 
királyságba, amerre csak jár. Mindegy, hogy buszon, munkahelyen, kocsmában, üdülőhelyen, 
temetőben, akármerre járunk, akár az utca közepén is. Mindegy hogy hol vagy. Az orvosnál a 
legjobb. Megismétlem: mindegy hogy hol vagyunk. Ha nyitott szívű az az ember, akkor 
üdvösségre tudjuk vezetni. A mostani időkben ez a legfontosabb feladat minden hívő számára. 

Jézus befogadása által elnyert üdvösség az egyetlen út a pokol elkerülésére. Mert azt írja 
az Ige az Ézsaiás 5,14-ben, hogy a pokolnak óriási szája van, ami kitátja a torkát a széles úton 
haladó, Krisztus nélküli emberek felé. 

Ézsaiás 5,14. 
14. Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja száját szertelen, és leszállnak abba népem 

főemberei és zajongó sokasága, és minden örvendezői; Ámen. 
Az embereknek addig van lehetőségük az üdvösség megszerzésére, amíg itt élnek a 

földön, mert haláluk után már erre nincs mód, mivel a pokol és a menny között nincs átjárás. 
Vagy ide kerül valaki, vagy oda. Ha üdvössége van, akkor a mennybe kerül, ha nincs, akkor a 
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pokolba. Te senki helyett nem mondhatod el az üdvösség imáját! Mindenkinek saját magának 
kell az üdvösségi imát elmondania, amíg itt él a földön, és a száját tudja használni. A döntést 
azonban minden ember saját maga hozza meg. Saját maga dönti el, hogy az Ige szerint el-
mondja-e az üdvösség, az örök élet imáját. Senki helyett nem tudjuk elmondani. Mindenkinek 
saját magának kell megvallania és befogadnia Jézust élete Urának. A Róma 10,9-10-et nézzük 
meg. Csodálatos Ige, ismerjük mindannyian. Kulcsfontosságú igeversek. 

Róma 10, 9-10. 
9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az 

Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.  
10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.  
Tehát itt van a kulcs ebben a két igesorban, hogy a szánkkal kell kimondani és hinnünk 

kell, mert csak hittel tudjuk befogadni Őt a szívünkbe. Vallásos körökben használatos a 
Hiszek egy Istenben című imádság, amit más néven Apostoli Hitvallásnak is neveznek. Ha 
nincsenek igei tanítások az üdvösségről és csak szokásból mondják el, akkor ez által senki 
sem tud üdvözülni. Ha szívbéli hittel mondja el valaki az imát, akkor még mindig marad egy 
kérdés: elegendő-e ennyi? Az Újszövetségben élünk, ahol az Írások szerint Isten nem kézzel 
csinált templomokban lakik, hanem a szívünkben. Ezért ennek az imának a Pál apostol 
szerinti változata használatos, ami egyre inkább elterjed a hívők köreiben, hiszen ez a változat 
lehetővé teszi, hogy közel valókká váljunk. Ez azt jelenti, hogy megkérjük Őt, hogy költözzön 
a szívünkbe és legyen az életünk Ura. Egy Istent imádó ember életében ez kihagyhatatlan 
lépés, mert e nélkül lehetetlen üdvösségre vezetni az elveszetteket. Tehát az üdvösség 
életbevágóan fontos és nagyon komoly dolog. Ezért az összes egyház valamennyi hívőjének 
azon kellene munkálkodnia, hogy üdvösségre vezesse az elveszetteket.  

A torokban van gyógyulás. Az enyém már nem fáj. Dicsőség az Úrnak! Akinek ilyen 
problémája van, az vegye el a gyógyulását, és kiárasztjuk azok felé is, akik nincsenek jelen, 
de valahol az Úrhoz kiáltottak gyógyulásért, mert szellemben nincs távolság.  

Apostolok cselekedetei 2,47. 
47. Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden 

napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ámen. 
Tehát az Igéből láthatjuk, hogy Isten szaporítja a gyülekezetek létszámát, de csak akkor 

válik ez eredményessé, hogyha mi odaszánjuk az életünket és együtt munkálkodunk a Szent 
Szellemmel. Ne hústestből szólítsuk meg az embereket, és nem szabad erőszakosnak, 
rámenősnek lenni. Egyszerűen, érthetően beszélj, mert ha nem szívből imádkozza, akkor nem 
történik semmi. A Szent Szellem hálójának a segítségével halászd be őket a királyságba! 
Mindig a Szent Szellem vezetésére kell odafigyelni, mert a Szent Szellem megmutatja, hogy 
kihez tudsz odamenni. Ha az Ő vezetésében mozdulsz, akkor tudni fogod, hogy egy befogadó 
szívű ember áll előtted.  

Az Urat magasztalva teszek most egy megvallást. Elmentünk vásárolni, és ott derült ki, 
hogy nincs nálam aprópénz, így nem tudtunk bevásárló kocsihoz jutni. Valahonnan ott termett 
egy hölgy, aki adott egy százast, hogy tegyük bele a kocsiba. Megköszöntük nagyon, és mon-
dom: mindjárt váltok pénzt és visszaadom. De a hölgy eltűnt, nem is láttam utána. Mondtam: 
köszönjük az Úrnak, egy angyal volt. Történnek csodák. Sokszor kicsinek látszanak, de mi 
már tudjuk, hogy nem azok. 

Tehát kérd az Urat, hogy mutassa meg, hogy mikor és merre menj evangelizálni, mikor 
indulj a nyitott szívű emberek felé. Kérd az Urat, hogy hozza eléd azokat, akiknek tudsz 
beszélni az Úrról, és el tudjátok mondani együtt az üdvösség imáját. Itt inkább helyesbítek, 
mert nem elmondani kell, hanem szívből elimádkozni. 

Sokaknál az a probléma, hogy nincsenek tisztában az üdvösség jelentésével és fontosságá-
val, így nem is tudnak mások felé szolgálni. Ők maguk is csupán reménykednek az örök élet 
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elnyerésében. El kell mondani mindenkinek, hogy egyedül csak Jézusra van szükségük, mert 
csak Ő általa üdvözülhetnek.  

Apostolok cselekedetei 4,12. 
12. És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt 

más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Ámen. 
Csak a drága Úr Jézus neve által. Tehát Jézusnak kell bennünk élnie, aki semmi mással 

nem helyettesíthető. A templomban is szépen elmondják, hogy törekedjetek az üdvösségre és 
ismerjétek meg az Úr szent titkait. Ez gyönyörű, de azt már nem mondják el, hogy miként. 
Nem mondják el, hogy lehet ezeket elnyerni. De ha a vallás nem mondja el az igazságot, 
akkor nekünk kell megtenni. Nekünk kell kimenni hirdetni az Evangéliumot és üdvösségre 
vezetni a drága embereket.  

Az Apostolok cselekedetei 5-ben megnézünk egy nagyon szép dolgot. Itt tudni kell, hogy 
az apostolok kezei által történtek a csodák. Tehát ők széjjeljártak, munkálkodva az Úrnak és 
történtek csodák, jelek. De rögtön jött az irigység. Akik a törvény szerint akartak élni, azok 
nem tudták elviselni, hogy történhetnek mások kezei által csodák. Tehát az apostolok csodát 
tettek, és a sadduceusok beteltek irigységgel, és a főpap nagyon felkelt ellenük. Az Igében 
olvasom tovább a történetet.  

Apostolok cselekedetei 5, 18. 
18. És ráveték kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlöcbe veték őket.   
Miért is? Nem tettek semmi rosszat, csak az Úr munkáját végezték. 
19. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlöc ajtaját, és kihozván őket, 

monda:  
A következő versben az angyal szól hozzájuk. 

20. Menjetek el, és felállván, hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden 
beszédeit! 

És ezt mondja nekünk is az Úr Jézus, hogy menjünk és hirdessük a szent Igét, mondjuk el 
a világnak Isten csodálatos dolgait az örök életről. Pál is bizonyságot tett az élő Jézusról, aki 
még akkor Saul volt, akinek megjelent a damaszkuszi úton az Úr Jézus.  

Az Apostolok cselekedetei 9,22-ben van, de én az Egyszerű fordításból fogom nektek 
felolvasni, hogy mit mondott Saul.  

Apostolok cselekedetei 9,22. Egyszerű fordítás 
22. De Saul egyre nagyobb erővel bizonyította nekik, hogy Jézus a Krisztus. Ezért a 

Damaszkuszban lakó zsidók nem tudtak vitatkozni vele. 
Zavarba hozta a zsidókat, mert Saulról tudták, hogy ő üldözte a keresztényeket és hihetetlen 

volt számukra ez a változás. Csoda történt vele és átállt az Úr Jézus oldalára. Csodálatos, hogy 
el tudjuk mondani a világnak, amik meg vannak írva, és hogy velünk is csodálatos dolgok 
történnek. Mindannyian megtapasztaltuk már Isten végtelen szerelmének jeleit, csodáit, 
melyeket el kell mondanunk az embereknek, mert tudniuk kell, milyen hatalmas a mi 
Krisztusunk, a mi Megváltónk. A legfontosabb azonban, hogy megtudják, mit végzett el értünk 
Jézus a kereszten, és milyen örökséget hagyott ránk. Bátran beszélj Jézusról, hirdesd az 
Evangéliumot, és ne szégyelld azt! Pál apostol mondja: 

Róma 1,16. 
16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden 

hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. 
Tehát minden népnek lehet az üdvösséget hirdetni. A következő Igében Jézus szavait 

olvassuk. 
Lukács 9,26. 
26. Mert valaki szégyell engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyellni 

fogja azt, amikor eljön az Ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval. Ámen. 
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Tehát nem kell szégyellni a Jézust. Ő hatalmasabb mindennél. Hatalmasabb a világnál. 
Amikor befejezzük a földi életünket, a világi javainkat nem visszük magunkkal. A szellemünk 
és a lelkünk megy el. A világban levő dolgokat nem visszük magunkkal, de a lényünk az el-
megy, és a lényünknek majd oda kell állni az ítélőszék elé, de nem ítéletre, hanem jutalomosztásra.  

Ahhoz, hogy tovább tudd adni, amit már tudsz az üdvösségről, egy elszántság, elhívás, 
kenet és kitartás kell. Időnként gyalázni, szektázni fognak, sőt még a családod is ellened 
fordulhat nagyon-nagyon sokszor, de mi megállunk a Kősziklán. Nem akadályozhat meg az 
úton semmi sem, mert nekünk fontosabb az Úr Jézus és az Evangélium hirdetése. 

Mielőtt elindulsz munkálkodni az Úrnak, tölts időt az Igével és imádkozz! Mélyedj el 
benne és a menny erőforrásai veled együtt fognak munkálkodni. Az angyalok, a Szent 
Szellem, az Úr Jézus. Mind veled mennek, mert veled vannak. 

2Thessalonika 3,1-5. 
1. Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak Igéje terjedjen és dicső-

íttessék, amiként köztetek is.  
2. És hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől. Mert nem min-

denkinek van hite!   
3. De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.  
4. Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, 

amiket meghagytunk néktek.   
5. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus 

iránt való állhatatosságra. Ámen. 
Megvallás: Uram, nyisd meg az elveszettek szívét az életet adó mag befogadására, hogy 

örök életet nyerjenek! Az alkalmatlan és gonosz embereket pedig távol tartom, akik nem 
közelíthetnek hozzám Jézus nevében. 

Az elveszettek üdvösségre vezetéséhez fentről jövő bölcsesség kell. 
Jakab 3,17-18. 
17. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, enge-

dékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.  
18. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen 

munkálkodnak. Ámen. 
Tehát kell a fentről jövő isteni bölcsesség mindegyikünk számára, mert amikor 

kimegyünk a világba az Úrnak munkálkodni, csak úgy beszélhetünk, úgy kérdezhetünk, hogy 
azt mindenki megértse. Például nem kérdezheted meg, hogy tudsz-e arról, hogy téged 
megmosott a Bárány vére? Nem érti, mert nem hallott az üdvösségről, sőt még meg is rémül 
az ilyen beszédtől. Azt gondolhatja: mit beszél, hogy levágják a bárányt és megmosnak a 
vérével? Szóval nem tudják, hogy az a drága Bárány az Úr Jézus. Tehát félreértik. Inkább azt 
kell tőlük megkérdezni, hogy hallottál már Jézusról? Tudod, hogy mennyire szeret téged 
Jézus? Ezekre a kérdésekre azt szokták válaszolni, hogy hát én ……-us vagyok, templomba 
járok. Na hát ez nagyszerű – kell neki mondani –, akkor egy közös imával mondjunk 
köszönetet a Jézusnak a megváltó munkájáért, és akkor bele lehet szőni az üdvösség imáját. 
Majd el lehet kezdeni egy beszélgetést, aztán a Szent Szellemre hagyatkozva folytatni. Ő a 
szívek vizsgálója, Ő tudja, hogy melyik emberhez hogyan lehet közelíteni, milyen szavakra 
van szükség ahhoz, hogy megnyerd őt az Úrnak. Végül el lehet mondani együtt az üdvösség 
imáját. Tehát nem Isten Igéjét kell szólni az elveszettek felé, mert nem érti meg, amíg nem 
fogadta a szívébe az Úr Jézust és a Szent Szellemet. Az isteni fajta szeretetet kell megmutatni, 
hogy Isten mennyire szereti a teremtményét, az embert, és hogy képes volt a Fiát feláldozni 
értünk. Tehát elmondani, hogy az Úr Jézus helyettünk és értünk ment a keresztre. Igen 
hatásos, amikor egyes szám első személyben beszélsz.  Például: Tudod-e, hogy személyesen 
érted is meghalt Jézus a kereszten? Tudod-e, hogy a te betegségedet, gondjaidat, problémáidat 
is elhordozta? Tudod-e, hogy az Ő szent véráldozata megszabadított az eredendő bűntől? 
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Tudod-e, mit jelent ez? Vagyis érezteted vele, hogy konkrétan róla is szó van, hogy ő mindig 
fontos volt Istennek. Ha személyesen rá fókuszálsz, nem a világra vagy minden emberre, meg 
fogja kérdezni: akkor hogy is van ez? Mondd el, kérlek! A János 3,16-ban írja gyönyörűen:  

János 3,16.  
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hi-

szen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Tehát Isten adott. Ő volt az első adakozó. És el kell gondolkodni, hogy te mit adsz neki? 

Szeretetet kell adnunk, hálát kell adnunk, adományt, tizedet lehet adni, mert hogyha vetünk, 
akkor aratunk is. Ezt kell megérteniük az embereknek. Ha kevés a vetni valód, akkor tekints a 
szegény asszony két fillérére. Jobban örült neki az Úr, mint annak, aki sokkal többet adott a 
fölöslegéből. 

A Krisztus nélküli embert ne igei idézetekkel árasszuk el, ahogy mondtam az előbb is, 
hanem a szavainkkal, a cselekedeteinkkel meg kell mutatni, hogy milyen az Atya jósága, tehát 
be kell mutatni neki. Sok gyülekezet nagyon példásan munkálkodik. Kórházakban, börtönök-
ben, iskolákban, szociális otthonokban. Ott megmutatják a drága szolgálók a szeretetükkel, 
vagy amikor imádkoznak az emberekért és a kiáradó szeretet megérinti őket. Gyakran látunk 
örömkönnyeket, mert meggyógyulnak, mert csodák is történnek, de van úgy, hogy egyszerűen 
Isten mindent elsöprő szeretete hozza ezt elő. Egy mondatban összefoglalva: azt kell bemutat-
ni a világnak, hogy igenis létezik Istennek a csodálatos műve, amit Jézus végzett a kereszten. 

Azt is tudnunk kell, hogy Krisztus Testének legkisebb tagja, aki éppen most született újjá, 
ő is nagyon fontos Krisztusnak, mert ha nincs is semmi ismerete az Igéből, de odaszánja a 
szívét, hogy például Jézus-kártyát osztogasson, vagy Örömhíradót vagy bármi szórólapot. 
Már-már ott megtette a munkát az Úrnak.  

Tehát a legfőbb célunk az legyen, hogy az elveszetteket megnyerjük Krisztusnak. 
Most jön egy nagyon szép igesor, hogy azonosulni kell az emberekkel. 
1Korinthus 9, 19-23. 
19. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szol-

gájává tettem, hogy a többséget megnyerjem.  
20. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valók-

nak törvény alatt valóvá lettem, hogy a törvény alatt lévőket megnyerjem;  
21. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye 

nélkül, hanem Krisztus törvénye alá tartozó, hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem.  
22. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenek-

nek mindenekké lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.  
23. Ezt pedig az Evangéliumért teszem, hogy részestárs legyek abban.  
Ez a feladatunk. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én templomba járok, meg ……-us 

vagyok, itt mondtam el a példát, akkor imádkozunk Jézusért? Hogy Jézus mit tett a kereszten 
értünk, tehát azonosulni kell vele azon a szinten, ahol ő van. Ha törvény alatt van, akkor el 
kell mondani, hogy Jézus törvénye a szeretet. Meg kell tanítani nekik. Ez nagyon szép igesor, 
először csak néztem, hogy miről is szól, de ha az ember elgondolkodik rajta, elmélkedik, 
akkor meglátja, hogy mit akar mondani, mert Pál is azonosult azokkal, akik felé szolgált. 
Megfelelő módon szólt a törvény alatt élőkhöz, a törvény nélküliekhez, az erőtlenekhez. 
Mindig úgy prédikált, olyan szavakat használt, amit az adott helyzet megkívánt. Vagyis 
másként szólt a törvény alatt lévőkhöz, másként a törvény nélküliekhez és másként az 
erőtlenekhez. Így tudta megnyerni az embereket Krisztus számára.  

Most egy meseszerű példát fogok nektek mondani, ami arról szól, hogy a zuhatag felé 
vesztébe rohanó kishangya nem fogja megérteni, ahogy figyelmezteted, hogy ne rohanjon 
arra, mert leesik, lezuhan. Ha a kezedet elé teszed, azon is át fog mászni. Tehát csak úgy 
mentheted meg, ha a hangya módján gondolkodsz és cselekszel. Tehát úgy inted őt, hogy 
megértse. Ez csak meseszerűen van, de így kell az emberekkel is tenni. Pál példája szerint 
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nekünk is figyelembe kell venni az emberek sokféleségét. Istennek az odaszánt szívedre van 
szüksége, és nem a te erődre és nem a te végzettségedre.  

Apostolok cselekedetei 4,13. 
13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és meg-

értették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék 
őket, hogy Jézussal voltak. Ámen. 

Tehát ahhoz, hogy az örömüzenetet átadjuk, nem kell főiskolai végzettség. Semmilyen 
földi iskolai végzettség, se diploma. Semmi nem kell hozzá, csak a Szent Szellem iskolájára 
van szükségünk, amibe most is járunk. 

János 14,26. 
26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő 

mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam 
néktek. Ámen. 

Mert igazából Jézus szavait írja le a Szentírás, és a szellemünkben az fog megfoganni. 
Jézus tanította a tanítványait. Ugyanúgy tanít minket is a Szent Szellem által. 

Tehát Péter és János írástudatlanok voltak, mégis csodálatosan tudta használni őket az Úr. 
Wigglesworth-öt említettem a múltkor, és több szolgáló is következett utánuk, akik írástudat-
lanok voltak, de ennek ellenére mégis bátorsággal és erővel hirdették az Evangéliumot. Azok 
felé szóld az Igét, akik elfogadják. Nagy örömmel párosul, amikor egy-egy drága embert 
üdvösségre vezetünk. Ilyenkor egy elégedettség tölti el a szívünket, hogy Uram, megint 
megtettem neked valamit! Amikor viszont nem fogadják el még az üdvösségkártyát sem, ne 
legyen a szíved bánatos. Az a pillanatnyi bánat, szomorúság el fog tűnni. Olyankor kérd meg 
az Urat, hogy vigasztaljon meg téged és küldjön az utadba valakit, hogy átvezethesd a 
királyságba. De ne feledkezz meg arról sem, aki nem fogadta el a te beszédedet. Kérd meg az 
Urat, hogy küldje el számára a megfelelő „aratómunkást.” Megvigasztal az Úr és továbbme-
gyünk. A Szent Szellem vezetésével haladunk előre és végezzük azt a munkát, amit az Úr adott 
nekünk. A lényeg az, hogy legyél hajlandó és engedelmes, tedd meg azt, amire Ő kér téged! 

Ezékiel 3,19. 
19. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz 

útjáról, ő az ő vétke miatt meghal, de te megmentetted magadat. 
Tehát te megtetted a részed. Odamentél hozzá, hogy nyíljon meg a szíve, az Urat fogadja 

be, de nem tette meg. Tehát ha te megtetted a részed vele kapcsolatban és visszautasítottak, 
akkor nem téged terhel a felelősség. De ha esetleg nem voltál engedelmes, mert nem vagyunk 
tökéletesek és bizonyára mindannyian elvétettünk már dolgokat, például, hogy elszalasztottuk 
egy ember üdvösségre vezetését, pedig a szívünk azt diktálta, hogy menj oda, tedd meg, és 
mégse tettük meg. Tehát ha nem vezettél üdvösségre egy olyan embert, elszalasztottad, akkor 
sem kell bűntudatodnak lenni, hanem az Ige szerint mielőbb korrigáld a dolgot. Először állj 
meg az 1János 1,9 alapján az Úr előtt, majd kérj segítséget Tőle, és kérj a számára másvalakit, 
aki üdvösségre tudja vezetni az illetőt, ha te már nem tudod megtenni.  

Az Úr ma is munkálkodik rajtunk keresztül, hogy egybegyűjtse a Krisztus Testébe az 
elveszetteket. 

Apostolok cselekedetei 16,5. 
5. A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként. Ámen. 
Köszönjük az Úrnak. Lásd meg azt, hogy Krisztus Testének egy tagja vagy. Isten munka-

társa vagy, aki elvárja tőled, hogy betöltsd az elhívásodat. Ahhoz, hogy Isten királysága 
hatalmasan növekedhessen, nekünk rendszeresen kellene az embereket üdvösségre vezetni. Ez 
egy láncreakció kellene, hogy legyen. De hisszük azt, hogy most az utolsó időkben ez meg is 
fog indulni.  

Csordulásig kell telve lenned kenettel, dicsőséggel, hogy másra is átáradhasson Istennek 
az érintése, amikor kimész az utcára szolgálni. Tehát ha viszel egy vizes vödröt, ami túlcsor-
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dulásig van és kilöttyen a víz, így kell a kenetnek benned lenni. Az Úr munkatársai fénylenek 
és sok embert üdvösségre vezetnek. Ezek már csak olyan Igék, amelyek megerősítenek ebben. 

Dániel 12,3. 
3. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat a meg-

igazulásra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. Ámen. 
Tehát, ha elkezdesz munkálkodni az Úrnak ez hatalmas öröm. Áldás és jutalom vár rád. 

Az utolsó Igénk.  
János 4,34-36. 
34. Monda nékik Jézus: Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki 

elküldött engem, és az Ő dolgát elvégezzem.  
35. Ti nem azt mondjátok-é, hogy még négy hónap és eljön az aratás? Ímé, mondom 

néktek: Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg a tájékokat, hogy már fehérek az 
aratásra.   

36. És aki arat, jutalmat nyer, és az örök életre gyümölcsöt gyűjt; hogy mind a vető, 
mind az arató együtt örvendezzen. Ámen. 

Meg kell látnunk, hogy itt van az aratás ideje, ami a gyülekezeti korszak végén egy 
hatalmas lehetőség az elveszettek számára, és most van a legnagyobb munka. A Krisztus 
nélkülieket neked kell behoznod az Isten országába!  

Utoljára egy megvallás következik: 
Uram, használj engem a te akaratod szerint az elveszettek megmentésében, és vezesd elém 

a nyitott szívű embereket a Jézus nevében! Ámen. 

 
Pásztor: Köszönjük az Úrnak ezt a mélyen szántó, nagyon hasznos és fontos tanítást itt az 

utolsó időkben, amit Évi átadott nektek. 
A bevezetőhöz egy gondolatot szeretnék meg hozzáfűzni. Arról volt szó, hogy akik oda-

szánják a szívüket az elhívásnak, azok a világtól elfordulnak, elhagyják a munkaeszközeiket.  
Egy párhuzamban szeretném ezt megvilágítani. Például az elöljárónk elhagyta a sodrófát, 
elhagyta a felmosóvödröt, mert egyszerűen egy egyház vezetése mellett nincs ideje háztartást 
vezetni. És nem egy szolgálótárstól hallom, hogy készül kilépni teljesidejű szolgálatba, vagy 
már kilépett, mert az itt felsorolt Igék gyakorlatilag ezt támasztják alá. 

A Zsoltár 91-es imát kiosztottam abból a célból, hogy ezt akár reggel is, és este imád-
kozzátok. Benne van az imakönyvben is egy hosszabb változatban, de ez kimondottan a 
Zsoltár 91-es része. Így könnyebbe tudjátok hozni-vinni, tehát könnyebben kezelhető így ez a 
papírlap. 

Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük a hosszútűréseteket és a befogadó szíveteket! 
 

*A barna színnel jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 


