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A JÓ PÁSZTOR 
 Bor Ferenc és Horváthné Éva élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Ságvár, 2019. február 25. 
 
Évi: Köszöntelek benneteket, és köszönöm a mennyei Atyának, hogy itt állhatok a mai 

napon is, és szolgálhatok felétek. Jézus nevében. A mai alkalom a jó Pásztorról fog szólni, a 
mai tanítás címe: A jó Pásztor. 

A János evangélium 10. fejezetét mutatta az Úr, hogy ebből készüljek fel, ennek most jött 
el az ideje, Jézus nevében. Az 1-18-ig fogom nektek felvázolni. Jézus ebben a fejezetben a 
zsidókhoz szólt, a zsidóknak beszélt.  

János 10,1–7.  
1. Bizony, bizony mondom néktek: Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem 

máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. 
2. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.  
Az Igében találkoztok olyan szóval, hogy juhok akla, és ajtó. A juhok akla a föld. Az ajtó 

pedig a földre való törvényes belépést jelképezi. A törvényes belépés azt jelenti, hogy valaki 
fizikai testben, tehát asszonytól születik meg a földre. Minden lény, aki nem a törvényes 
bejáraton jön be, vagyis nem az ajtón jön be, nem úgy jön be a földre, hanem más módon 
hatol be, az tolvaj és rabló. És ő Lucifer volt, vagyis ahogy ma nevezzük: ördög, vagy sátán. 
Azt mindannyian tudjuk, hogy Lucifer is, és Jézus is a mennyből származik. Mindketten a 
mennyből származnak, de különbség van kettőjük között. Mégpedig az, hogy Jézus a földre 
való belépésekor asszonytól született, fizikai testben jött a földre. Tehát Jézus törvényes úton 
lépett be a földre. Ő az ajtón jött be. Lucifer pedig, az ördög, amikor ki lett vetve a mennyből, 
akkor test nélküli szellemi lény maradt, ő nem öltött testet. Tehát nem fizikai testben jött a 
földre, és ez azt jelenti, hogy nem a törvényes bejáraton lépett be a földre. Nem az ajtón jött 
be. Igazából az ördög törvénytelenül tartózkodik itt a földön. Az ajtón pedig a juhok pásztora 
megy be, és Ő maga Jézus.  

3. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga 
juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. 

Azt írja az Ige, hogy „ennek”, és az Jézusra vonatkozik. Ennek az ajtónálló ajtót nyit. Az 
ajtónálló az őrt is jelent. Egy őrzőt jelent. Amikor este beterelik a juhokat, mert napközben 
kint vannak a legelőn, egy zárt részre terelik be. Azon van egy ajtó, egy kapu, amelyen 
keresztül beengedik a juhokat. Ott áll egy ember, aki beengedi őket, és tudja azt, hogy ahhoz 
az akolhoz tartoznak. Én itt Jézusra tudok gondolni, hogy Jézus bevezeti a juhait. Jézust 
viszont az Atya engedte be az ajtón. Én hiszem, és köszönöm az Úrnak, hogy a Szent Szellem 
munkálkodik a kis gyülekezetünkben. Ámen. Ezért jó együtt lenni, és a Szent Szellemmel 
együtt áradni. Azt mondja, hallgatnak annak szavára. Nevükön szólítja, és kivezeti őket. Tehát 
Jézus az, aki kivezeti a juhokat a zárt helyről. Köszönjük az Úrnak, hogy ilyen Igéket hoz elő. 
Mi vagyunk a juhok Jézus legelőin. Ámen.  

4. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az 
ő hangját. 

5. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek 
hangját. 

6. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették mi az, amit szól vala nékik. 
7. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a 

juhoknak ajtaja. Ámen. 
Ez az Ige megerősíti, hogy Jézus az ajtó. Juhoknak is az ajtaja. Jézus megy elöl. Ezt írja az 

Ige. Jézus megy elöl, a nyáj pedig követi őt. Jézus földre jövetelének az volt a célja, hogy 
kivezessen bennünket a sötétségből a világosság országába. Ezt a Kolosse 1,13-ban olvashat-
játok, amit már jól ismerhettek.  
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Kolosse 1,13. 
13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes 

Fiának királyságába;  
Követték a juhok. Erre felfigyeltem, ez most csak egy kitérő, hogy a négy evangéliumban 

többször megjelenik egy-egy résznél, akár gyógyulásról, akár más fejezetből, vagy a 
tanítványairól, a végén azt mondja: Kövess engem! Ezt lehet úgy is érteni, hogy mindenki 
kövesse Őt, akik körbefogják. Másrészt a kövess engem kifejezés a szolgálatokra is vonatkozik. 
Olyankor valamilyen elhívást plántál el Jézus. Ezt ki lehet venni az Igékből, és meg lehet érteni.  

János 10,8. 
8. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájuk a 

juhok.  
Ez az Ige Jézus kereszthalála és feltámadása előtti időszakra utal. Amikor Jézus azt 

mondja, hogy akik előttem jöttek, akkor az ördögre utal, aki tolvaj és rabló. Akik pedig hittek 
Istenben, és nem hallgattak az ördögre, azok hit által igazakká váltak Isten előtt. Ilyen volt 
Noé, Ábrahám, József, és még nagyon sokan, akiket lehetne még említeni az Írásból. De ma 
már tudjuk, hogy csak egyetlen út vezet a mennybe, és az csak Jézus, egyedül Jézus. Ezt 
olvassuk a János 14,6-ban. Azt írja az Ige: 

János 14,6. 
6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az 

Atyához, hanemha énáltalam.  
Amikor Ádám alávetette magát a sátánnak, akkor ő a szellemi életből, a mennyei életből 

beleszületett a szellemi halálba. Szellemi halottá vált. Jézus pedig azért jött a földre, hogy az 
eredeti állapotot visszaállítsa – az embernek lehetősége nyílik az örök életre. Így az ember 
visszakerülhet a szellemi halálból a mennyei örök életbe.  

János 10,9. 
9. Én vagyok az ajtó: ha valaki énrajtam megy be, üdvözül és bejár és kijár majd, és 

legelőt talál.  
A 10. fejezet két ajtóról beszél. De a két ajtó nem ugyanaz. Az egyik ajtó, vagyis az első 

ajtó a törvényes belépés a földre. Ez a fizikai megszületés, az asszonytól való születés. A 
második ajtó pedig az emberi szellem újjászületése. Ebben a versben, a 9. igeversben már a 
szellemi újjászületésről beszél Jézus. Mert ha megnézzük a János 3. fejezetben, amikor 
Nikodémusnak azt mondja Jézus, hogy: Szükség néktek újonnan születnetek. Az igaz, hogy 
az ember törvényesen megszületik a földön, mégis az ördög gyermeke, mert a szellemi halál 
állapotában születik meg a földre. Ezért kell újjászületni. Ezért mondta Jézus is, hogy újonnan 
kell születnetek. A János 3,6 pedig azt mondja: Ami testtől született, test az; ami szellemtől 
született, szellem az. Ez bebizonyítja, amiről most beszéltem, hogy kétfajta ajtó van. Először 
meg kell születni testben, és utána tudunk újjászületni Szellemből. Ha az elveszett ember nem 
megy keresztül ezen az ajtón, vagyis nem születik újjá, akkor nem fog célhoz érni. Nincs más 
út, csak Jézus. Az Egyszerű fordításból is fölolvasom nektek a János 10,9. Igét, mert nagyon 
szépen leírja az Ige.  

János 10,9. Egyszerű fordítás 
9. Igen, én vagyok a kapu, ezért aki rajtam keresztül megy be, az biztonságban lesz, 

szabadon járhat ki és be, és jó legelőt talál.  
Nézzük meg ehhez a Zsoltárokból a 23-as fejezetet: 
Zsoltárok 23,1–6. 
1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 
2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 
3. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. 
4. Még ha a halál árnyékának völgyén megyek is át, nem félek a gonosztól, mert Te 

velem vagy, a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. 
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5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal; csordultig 
van a poharam. 

6. Bizony, jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr 
házában lakozom hosszú ideit.  

János 10,10 igeverset már ismerjük jól. 
János 10,10. 
10. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért 

jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.  
A második feléről szeretnék beszélni, amikor Jézus azt mondja, hogy Ő azért jött, hogy 

életet adjon, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. Jézus elsősorban azért jött, hogy az 
embert visszaállítsa az eredeti állapotába, másodsorban pedig azért jött, hogy lerontsa, 
megsemmisítse, semmivé tegye az ördög munkáit. Ezt olvashatjuk az 1János 3,8-ban. Biztos 
mindannyian ismeritek már. Tehát Jézus azért jött, hogy eltávolítsa azokat a dolgokat az 
emberek életéből, amit a sátán hozott az emberre. Az összes gonosz, rossz dolgot.  

János 10,11. 
11. Én vagyok a Jó Pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.  
Jézus Isten földi nyájának a főpásztora. Mi mindannyian Jézuséi vagyunk. Ő a mi életünk 

Ura. Jézus az életét adta értünk, és a drága vérén váltott meg minket. Kifizette értünk az árat. 
Jézus a mi főpásztorunk, de kell, hogy legyenek neki alpásztorai.  

Efézus 4,11. 
11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélis-

tákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul.  
Miért rendelte el ezeket a szolgálatokat Jézus? Azért, mert Jézus nyájának a pásztorlására 

szükség van pásztorra. Szükséges, hogy valaki pásztorolja a nyáját, aki összetartsa a híveket. 
Tovább megyünk az Efézusi levélben.  

Efézus 4,12–14. 
12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére: 
13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének 

egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, 
14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda 

hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától.. 
Csodálatos példát találtam a János evangéliumban, amikor Jézus elhívta Pétert szolgálatra, 

méghozzá pásztori szolgálatra.  
János 21,15–17. 
15. Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: 

jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki Igen, Uram; Te tudod, hogy szeretlek 
téged! Monda néki Jézus: Legeltesd az én bárányaimat! 

16. Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda 
néki: Igen, Uram; Te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Pásztorold az 
én juhaimat! 

17. Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomoro-
dék Péter, hogy harmadszor is mondotta néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, 
Te mindent tudsz; Te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én 
juhaimat!  

Jézus három alkalommal megkérdezi Pétert, hogy szeretsz-e engem? És ehhez még 
hozzáteszi, hogy mit kell tennie Péternek. Az első alkalommal azt mondja: Legeltesd az én 
bárányaimat! Ez a rész az újjászületett keresztényekre utal. Ahogy egy anya táplálja az 
újszülött gyermekét, úgy kell táplálnia a pásztornak is az újjászületett hívőket. Amikor 
másodszor kérdezi meg Jézus Pétertől, hogy szeretsz-e engem? Akkor az isteni fajta szeretetre 
utal. Hozzáteszi: Őrizd az én juhaimat! Ekkor szólítja fel Pétert a pásztorkodásra. Mert a 
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pásztor őrzi a juhokat. Harmadik alkalommal pedig azt mondja: Legeltesd az én juhaimat! 
Tápláld őket! Pétert pásztori szolgálatra hívta el Jézus, és elmondta neki, hogy hogyan tegye, 
hogy mit kell tennie a szolgálatban. Legeltesse a bárányait, őrizze a bárányait, őrizze a juhait, 
és legeltesse, és táplálja őket. Ezt kell tenni ma is egy pásztornak! Őriznie kell a juhait, 
táplálni kell a juhokat, felül kell vigyázni a juhokat, gondjukat kell viselni a juhoknak, és féltő 
szeretettel kell vigyázni rájuk. Milyennek kell lennie egy jó pásztornak? Itt több igerész van.  

Titus 1,7–9. Egyszerű fordítás 
7. Aki gyülekezeti vezető, az Isten népére visel gondot, ezért szükséges, hogy 

kifogástalan életet éljen, és ne lehessen jogosan vádolni. Szükséges, hogy ne legyen 
önfejű, vagy beképzelt, ne legyen hirtelen haragú vagy részeges, se kötekedő, verekedő, 
vagy olyan, aki mások kárára próbál meggazdagodni. 

8. Legyen vendégszerető, a jóra hajlandó, szélsőségektől mentes, józan gondolkodású 
és igazságos. Isten tetszésére éljen, és uralkodjon önmagán. 

9. Ragaszkodjon azokhoz az igazságokhoz, amelyeket tanítunk, és éljen azok szerint. 
Legyen képes rá, hogy az embereket az egészséges tanítással bátorítsa, az ellenkezőket 
pedig meggyőzze.  

Következő Ige: 
1Timótheus 3,2–6. Egyszerű fordítás  
2. Ezeknek a vezetőknek azonban úgy kell élniük, hogy senki se kritizálhassa őket 

jogosan! Az ilyen férfi legyen hűséges egyetlen feleségéhez, legyen bölcs, fegyelmezett, 
tiszteletre méltó, vendégszerető és jó tanító.  

3. Nem lehet régszeges, kötekedő, verekedő, vagy olyan, aki a pénzt szereti, hanem 
legyen szelíd és békés természetű! 

4. Legyen igazi családfő: nevelje a gyermekeit engedelmességre és szüleik iránti 
tiszteltre! 

5. Hiszen, ha valaki a saját családját sem tudja kormányozni, hogyan lenne képes 
akkor gondot viselni a helyi gyülekezetre, amely Istené? 

6. Ne legyen gyülekezeti vezető olyan, aki még csak nem régen kezdte el Jézust 
követni! Az ilyen ugyanis könnyen beképzelt és büszke lesz, és ugyanolyan ítélet alá 
kerülhet, mint a sátán.  

Tehát a pásztornak elsősorban olyan embernek kell lennie, aki egy helyen megállapodott, 
egy gyülekezetnél. Akinek az élete el van rendezve. Azért kell neki egy helyen megállapod-
nia, hogy felülről tudja tekinteni a nyáját. Minden egyes személlyel külön kell (nagyobb 
gyülekezetben persze nem tud mindegyik személlyel személyesen) foglalkozni, de kisebb 
gyülekezetben jobban át tudja tekinteni a nyáj állapotát. A pásztornak kell, hogy legyenek a 
szolgálatában működő szellemi ajándékok.   

Elsősorban a bölcsesség szava és az ismeret szava szükséges egy szolgálatban. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a megfelelő Igéket és az Istentől jött megfelelő üzeneteket adja át a megfelelő 
időben a hívőknek. Amikor a tanításról van szó, akkor a tudás szaván és az ismeret szaván 
keresztül a nyáj táplálására megfelelő Igéket kell a hívőknek átadnia. Ha a nyáj megfelelő 
módon kapja meg a szellemi táplálékot az Igéből, akkor egész biztos, hogy a nyáj tagjai nem 
válnak betegekké, nem válnak szegényekké, és nem kerülnek semmi bajba. A megfelelő 
tanítások által válnak a nyáj tagjai egyre értékesebbé az Úrban. A pásztornak kell, hogy 
legyen hite abban, hogy a nyáját a hite által egy magasabb szinten látja. És hisszük ezt, hogy 
magasabb szinten látjuk a bárányokat.  

1Péter 5,2–3. 
2. Pásztoroljátok az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kény-

szerből, hanem önként; sem nem rút nyerészkedésből, hanem odaadással; 
Újra írja, hogy pásztornak gondot kell viselni a nyájról. Odaadással és isteni fajta agapé 

szeretettel kell körbevennie. Megszerettem ezt az agapé szót, a tegnapi tanítás erről szólt. Az Ige 
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itt arról is ír, és több igehelyen is találkozhatunk evvel, hogy aki ezt a vezetői feladatot végzi, 
annak ne a pénz legyen a vezérelve. Mert ha a pénz vezéreli, akkor tönkre fogja tenni a szol-
gálatát. A pásztor vezérelve Isten szolgálata kell, hogy legyen, és az embereket maga elé kell, 
hogy helyezze. Arra is szükség van, hogy megfelelő elmebeli gondolatkörrel tekintsen a nyájra.  

Azért kell a szolgálatot vinnie, mert szereti Istent és Isten is szereti őt, és szívéből szereti a 
nyáját. A jó pásztor életét adja a juhokért, ezt írja az Ige. Természetesen működnie kell 
valamiből a szolgálatának – ezt is leírja. Vannak olyan esetek, amikor egy kicsi nyáj nem tud 
gondoskodni a pásztoráról. A pásztor ellátásáról. Ilyenkor elő szokott fordulni, ami itt a 
környezetünkben nincs, hogy egy másik helyi csoport segít ennek a kis nyájnak. Hallottam 
ilyenről. Attól függetlenül dicsőséget adunk az Úrnak, hogy ez a kis gyülekezet működik attól 
függetlenül, hogy milyen nehéz helyzetben van a gyülekezet. Dicsőség az Úrnak. A hármas 
Ige azt írja:      

3. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. 
Nem a pásztor feladata, hogy a hozzá tartozó hívőket leuralja, vagy ledorongolja az 

igazsággal. A pásztor dolga az, hogy táplálja a nyáját és ez által a nyáj tagjai növekedjenek 
szellemben. Általában azért jönnek létre szakadások a gyülekezetekben több helyen is, mert – 
most sok gyülekezetről van szó – a pásztor a saját elméletét, a kedvenc témáját szeretné 
elsősorban tanítani és mindenkire rákényszeríteni. Körültekintőnek és óvatosnak kell lennünk, 
mert hamar át lehet lépni a testi viselkedésbe. Áldás alá kell helyezni a pásztornak saját magát 
is és a nyájat is és bátorítani kell mindannyiunkat az Úrban. Dicsőség Neki!  

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. 

Tehát még vigyázók is a pásztorok. Dicsőség az Úrnak. Most visszalépünk a János 10-es 
fejezetéhez és ott folytatjuk. Most végigolvasom a következő igerészt és utána jövök a 
többivel.  

János 10,14–18. 
14. Én vagyok a Jó Pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim,  
15. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a 

juhokért. 
Itt egy kicsit megállok. Ahogy telik az idő, van, aki tíz éve, húsz éve, négy éve, három éve 

jár rendszeresen a gyülekezetbe. Az idő múltával egyre jobban megismerjük egymást és a 
pásztorunkat is. A pásztor is ismer minket, ezt is írja az Ige. Jézus mindenkit ismer, Őnála 
nincs más, Ő mindenkit ismer és az Atya is minden teremtményét ismeri. Minden gyermekét, 
aki ráadásul már befogadta a Jézust. 

16. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő 
kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor. 

Ebben az Igében azt látom, hogy az elveszettek is jönni fognak. Az Ige megírja, hogy más 
juhai is vannak. Az elveszettek bejönnek, és az újjászületett gyülekezetek mind egy akollá 
lesznek. Mind egy akol lesz, mert Isten királyságában nincs felosztva a nyáj. Mind Jézuséi 
vagyunk. Nincs felosztva ilyen és olyan nevű gyülekezetre.  

17. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. 
Itt írja az Ige, hogy Jézus saját magától tette le az életét. Írja az Igében, hogy kínozták, 

verték, ütötték. Jézus a saját életét adta oda. Az egész lényét, szellemét, testét, lelkét. Ő tudta, 
hogy mi vár rá és önként vállalta. Amit az Atya akart, azt Ő önként vállalta, mert Ő saját 
magától tette le az életét.       

18. Senki sem veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le azt énmagamtól. Van 
hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az 
én Atyámtól. 
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Dicsőség az Úrnak, mert Jézus tudta ezt. Az Apostolok cselekedeteihez lapozzunk. 
Apostolok cselekedetei 2,27. 
27. Mert nem hagyod az én lelkemet a pokolban, és nem engeded, hogy a Te szented 

rothadást lásson. 
Igazából Jézus tudta azt, hogy ha meg is fog halni, ha el is különül az Atyától szellemben 

és testben is meg kell halnia, de Ő újra felveszi az életét. Az Atya kiemeli onnan. Senki sem 
tudta Jézus életét elvenni. Senki. Mialatt a földön volt, sokszor megpróbálkoztak ezzel –
olvashatjuk a Bibliában, de egyszerűen kisétált közülük. Isten kenete olyan erős volt Jézuson, 
hogy senki nem volt képes Őt elpusztítani. Azt írja: Ezt a parancsolatot vettem az én 
Atyámtól. Jézus mindig az Atya akaratában járt. Ő, amiért idejött a földre, elejétől kezdve a 
végéig azt cselekedte, amit az Atya mondott. Hiába vitte ki a Szent Szellem a pusztába és 
hiába ment az ördög és hiába akarta megkísérteni. Jézus volt az egyedüli, aki ellenállt neki. 
Folytatnám az 1Korinthus 3,6-11-ig. Jézus az életét adta értünk és azért jött, hogy mi a 
szellemi halál állapotából átkerüljünk a mennyei örök életbe. Újjászülettünk, de nem elég az 
újjászületés, növekedni kell, fejlődni kell az Úrban és azért vannak a szolgálók, pásztorok, 
tanítók, hogy a tanításaikkal öntözzék a bárányok szívét. 

1Korinthus 3,5–11. Egyszerű fordítás 
5. Mert ugyan kicsoda Apollós, és kicsoda Pál? Csak Isten szolgái, akik elvezettek 

benneteket a hitre, ahogyan az Úr erre képessé tette őket. 
Tehát mindkettő Isten szolgája volt, ahogyan Ő elvezette őket. Isten tesz képessé minket a 

szolgálatra. Minden embert, mindenkit, akit elhív szolgálatra.  
6. Igen, én ültettem el bennetek az Isten beszédét, Apollós öntözte a palántát, de mégis 

Isten az, aki felnevelte. 
Azt mondja Pál magáról, hogy ö ültette el bennük az Isten Igéjét. Apollós, aki tanító volt, 

öntözte a palántát a tanításokkal, de mégis Isten az, aki felnevelte. Tehát a mi szívünknek, 
odaadásunknak, törekvésünknek is ott kell lennie ahhoz, hogy növekedjünk, és az a mag, ami 
oda el van vetve, kikeljen, és növekedjen.  

7. Tehát nem az a fontos, aki elülteti, sem nem aki öntözi, hanem egyedül Isten, mert 
ő neveli fel. 

8. Aki elülteti, meg aki öntözgeti, egy célért dolgoznak, és mindketten jutalmat 
kapnak érte. 

Tehát fontos az, hogy tanításokat hallgassunk.  
9. Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig az ő gazdasága: kertje és szántó-

földje vagytok. Vagy egy másik hasonlattal, olyanok vagytok, mint a lakóház, amelynek 
Isten a tulajdonosa. 

10. Mint bölcs építőmester, én fektettem le a ház alapját, ahogy Isten erre képessé 
tett. A további építést azonban már mindenki maga végzi! Jól vigyázzatok, mit és 
hogyan fogtok erre az alapra építeni! 

11. A ház alapja már készen van: Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki 
sem készíthet. 

Jézus Krisztus a tökéletes alap a mi számunkra. Úgyhogy el van vetve a mag, vagy ha mi 
elvetjük a magot a másik szívében, mert ez nem csak a pásztorokra vonatkozik, nem biztos, 
hogy abból hatalmas termés is lesz. Ahhoz azt öntözni kell, tehát szívni kell magunkba a 
tanításokat. Hisszük azt, hogy mi megtesszük a részünket mindannyian, akik itt vagyunk. 
Köszönjük az Úrnak! Miért járunk gyülekezetbe? Azért járunk gyülekezetbe, hogy jól érezzük 
magunkat, Isten szeretetével szeressük egymást, Isten szeretete áradjon közöttünk, magunk-
hoz vegyük a szellemi táplálékot, és jóllakottan menjünk haza. Dicsőség az Úrnak! Találtam 
egy nagyon gyönyörűséges Igét az 1Korinthus 14-ben. 

1Korinthus 14,26. Egyszerű fordítás 
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26. Mi hát a helyes, testvéreim? Amikor összejöttök, mindegyikőtök igyekezzen a 
többieket építeni! Egyikőtök énekeljen egy dicsőítő éneket, a másik tanítson, a harmadik 
mondja el, amit Isten kijelentett neki, más valaki szolgáljon a nyelvek ajándékával, 
valaki pedig magyarázza meg – de mindenkinek az legyen a célja, hogy szellemileg 
erősítse a gyülekezetet! 

Pásztor: Köszönjük az Úrnak a mai szellemi táplálékot! Én is kaptam gondolatokat, de 
szeretném kihangsúlyozni, hogy nem kiegészítésképpen, mert nem kiegészítésképpen 
szeretném hozzátenni, hanem inkább, mint a tortára a habot. Mert ez egy fantasztikusan jól 
összeállított üzenet, amit a Szent Szellem munkált ki. Elhangzott az Ige, hogy én vagyok az 
ajtó. Ezt Jézus magára mondja. Egy kicsit humorosnak tűnik az, hogy Veszprémben van egy 
templom, és az ajtó fölé ki van írva, hogy én vagyok az ajtó. Tehát igazából nem a fizikai 
bejárati ajtó az ajtó, hanem maga az Úr Jézus az ajtó. Aki nem tudja az Igét, az humorosnak 
veszi, de mi tudjuk, hogy miről szól. Eddig én sem figyeltem fel arra, hogy a Biblia, az 
Ószövetségben Istent úgy említi, hogy Izrael pásztora. Aztán amikor megszületett az Úr 
Jézus, amikor testet öltött, akkor magát úgy mutatja be, hogy én vagyok a jó Pásztor. Ahogy 
hallottátok az Igében, azt mondja, hogy vannak más juhaim is. Jézus Izraelért jött el, de a 
megváltás kiterjed a nemzetekre is, tehát első körben Izrael, és a más juhok pedig a világ 
nemzetei, akik nem tartoznak Izraelhez. Az újjászületettekből lesz az egy akol. Egy Igének 
nagyon sok értelme van.  

Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e arra, hogy hasonlóság van a fizikai pásztor, azaz a réten 
levő pásztor, és a szellemi pásztor, a gyülekezetben lévő pásztor között. Dávid nagyon szépen 
leírja, hogy az Úr az én pásztorom. Miért nem szűkölködik? Mert a pásztor ellátást biztosít, 
füves legelőkre viszi. Tehát bőséges táplálékot ad a réten, itt meg a pásztor az Igéből ad 
bőséges táplálékot. Azt mondja, hogy csendes vizekhez vezet engem. A csendes víz, az Ige 
azt mondja, hogy élő víznek folyamai folynak a bensőnkből, és amikor a pásztor itt áll, akkor 
az élő víznek folyamai áradnak belőle, amit ma is tapasztalhattok. A réten levő pásztor olyan 
csendes vízhez viszi, ami nem zubog, mert különben belemegy a bárány orrába a víz. Tehát 
ha egy sebes folyású patak van, akkor csinál egy kis öblöt, hogy ott megálljon a víz, csendes 
legyen. Úgy, mint a Balatonon a mólók is azért vannak, hogy a vitorlások ne hánykolódjanak 
a viharban. Tehát ilyen mértékben gondoskodik a pásztor a juhairól. Ételt, vizet biztosít, 
kiválasztja a legelőt és előkészíti az aklot, vagy a karámot, hogy nyugalomban legyen a nyáj. 
Kiválasztja a legelőt – a pásztornak megmutatja a Szent Szellem, hogy miről tanítson, és abba 
az irányba viszi, amit a Szent Szellem mutat. Az akolt és a karámot előkészíti, itt a rétre 
gondolok, hogy be vannak kerítve, az is egy védelmet akar biztosítani. Ez minek a jelképe? 
Annak, hogy a bárányok becsatlakoznak a pásztor köpönyege alá – most a gyülekezetről 
beszélek. Nem egy szenttől hallottam, hogy tudja, hogy hol a helye, de abban a faluban nincs 
Krisztus Szeretete Egyház szolgálat, és vágyik arra, hogy legyen, és vágyik arra, hogy legyen 
technikai lehetősége, hogy hallgassa a tanításokat. A szívében tudja, hogy hol a helye. Ez azt 
jelenti, hogy be akar csatlakozni, és aki becsatlakozik a pásztor köpönyege alá, az egy 
szellemi befedettséget élvez, egy védelmet. Erről is volt szó, hallottátok. Egymástól 
függetlenül írtuk le ezt, én szellemből vettem. A pásztor felett van egy kenet, más néven olaj, 
és ez az olaj folyik a fejtől alá. Az egyházunk vezetőjétől az olaj folyik a pásztorokra, 
pásztorokról meg tovább a bárányokra. Izraelben annak idején a pásztorok a bárányokat egy 
keverékkel, egy olajjal bekenték, hogy a rovarok ne bántsák őket. Tehát ott van egy előkép. 
Amikor ma arról beszélünk, hogy a pásztor köpönyege, meg a pásztor olaja, akkor ez egy 
hasonlat, de ma is működik szellemi síkon.  

Mutatott az Úr egy részt, nem tudom, kinek van meg az Íme eljövök hamar című könyv. A 
pásztor kenete bekezdésből olvasok pár gondolatot. A nyáj pásztora teljességgel felel a nyájért 
Isten előtt. A pásztort a gyümölcseiről lehet megismerni 

Jeremiás 23,4. 
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4. És pásztorokat rendelek melléjük, hogy legeltessék őket, és többé nem félnek és 
nem rettegnek, sem meg nem fogyatkoznak, azt mondja az Úr. 

Ez egy csodálatos Ige. Nem rettegnek többet, nem félnek, nem fogyatkoznak meg, nem 
szenvednek hiányt semmiben. Ezek szerint mindenkinek szüksége van egy pásztorra, hogy az 
a köpönyeg megvédjen, az olaj folyjon. Azt mondja itt az Ige, hogy a pásztori kenet 
megszalasztja a félelmeket. A bátortalanság, a depresszió elmúlik, és nem lesz hiányod 
semmiben. Ez a fajta kenet folyik keresztül egy pásztori hivatalon. Az Úr ezen a keneten 
keresztül szolgál feléd. Vannak Jézus Krisztus Testében olyan hívők is, akik azért nem járnak 
gyülekezetbe, mert ott sérelmeket szenvedtek el. Lehet, hogy a pásztornak nem volt elhívása, 
és szétesett a gyülekezet. Ilyen is volt. Amikor az emberek sérelmeket szenvednek, akkor az 
ördög nagyon könnyen félre tudja vezetni őket. Eljártak egy darabig, de megbántódtak. Isten 
olyan nyájba akar téged helyezni, ahol a tiszta, hamisítatlan Igével táplálnak, és ott a pásztor 
lesz Isten áldásainak csatornája feléd. Nagyon szép gondolatok! Soha ne az ember személyét 
nézd, hanem a hivatalt, amiben a pásztor áll. Nagyon gyönyörű ez, ezt az Úr elővetette velem. 
A bárány rövidlátó, és a hangot követi. Amikor azt mondja az Ige, hogy hallják az én szómat, 
és a pásztor elöl megy és mondja, hogy kövess engem! A bárány csak pár métert lát, tehát 
követi az előtte levőt. Ez egy érdekes dolog. 

Még egy érdekesség: amikor Jézus született, akkor az angyalok megjelentek a pásztorok-
nak, akik a nyájukat felvigyázták, őrizték. Éjszaka a pásztor nem alszik, hanem őrködik. A 
gyülekezet pásztorai sokszor éjjel imában őrködnek, szellemben őrködnek. Mert éjszaka jön a 
ragadozó, és elviheti a bárányokat. A pásztorok biztos, hogy felváltva csinálták, hogy egyik 
meg a másik ébren volt, de őrködtek. Ez a szellemi őrködésre, és a szellemi ébrenlétre is 
vonatkozik, hogy szellemben őrködni. 

 
Áldásözön rátok! Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a mai alkalom során is közösségben 

lehettünk vele! Áldott, és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek!  
 

A Hiszekegy imájára hívunk meg benneteket, de mi Pál apostol levele alapján mondjuk el. 
Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus 
meghalt, feltámadt, és megkéri Őt, hogy legyen az élete Ura, akkor újjászületik a belső 
embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk: Teremtő Istenem! 
Válaszolva a hívásodra, Eléd állok, és fennhangon imádkozom a Hiszekegy imájának Pál 
apostol szerinti változatát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, aki meghalt az én bűneimért, és 
feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Én a krisztusi utat választom, a szívemet 
megnyitom és átadom Neked. Megvallom, hogy Jézus a Megváltóm, Gyógyítóm, és Szabadí-
tóm! A hittel elmondott imám által újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, 
üdvösséget nyertem. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az 
örök életemet. Ámen. 

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

 

 


