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KÜLDETÉSÜNK – 1. A rendelt helyünk 
Horváth Sándorné Éva tanításvázlata 

Ságvár, 2016. 08. 12. 
 

Arról fogok tanítani, hogy hogyan foglaljuk el az Isten által rendelt helyünket, hogyan növekedjünk fel 
szellemben az „ott” helyünkön, és Isten hogyan szeretne minket használni az elveszettek megmentésében. 
Az Úr elrendelt neked egy szellemi táplálási helyet, ami a hozzád legközelebbi teljes-evangéliumi gyüleke-
zet, és csak rajtad múlik, hogy eljársz-e oda. Az „ott” helyed azért fontos, hogy azon a helyen táplálkozz, és 
ott növekedj fel az Igében. Hasonlóképpen a gyermek sem a szomszédba jár étkezni. Nézzünk meg egy 
példát a Bibliából 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 tápláljanak 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.   
Isten megmondta Illés prófétának, hogy a szárazság idején hova menjen el, ahol ellátást biztosít a 

számára. Az aszály időszakára Illésnek a Kérith pataknál volt az Isten által rendelt „ott” helye, ahová ő 
engedelmesen el is ment. Isten a próféta engedelmessége által tudta az ellátását biztosítani, mert a patakból 
ihatott, és a madarak naponta kétszer hoztak neki élelmet. Hogyha Illés kételkedett volna abban, hogy Isten 
a hollók által fog küldeni neki eledelt, és kiokoskodta volna, hogy inkább máshová megy, akkor valószínű-
leg éhen halt volna. Az Isten által elrendelt helyet nevezzük „ott” helynek, ahová Ő elkészíti az áldásait az 
újjászületett gyermekei számára. 

Vegyünk egy példát a mezőgazdaságból: aratáskor a kombájn kiömlő csöve az áldást adó csatorna, a 
mellette álló teherautó az áldást fogadó. Szellemi síkon Isten az áldást adó, az ember pedig az áldást fogadó. 
A teherautó „ott” helye a cső alatt van, mert ha máshol lenne, akkor a kiömlő gabona (áldás) nem érne el a 
rendeltetési helyére, és kárba veszne.  

Nektek a helyi gyülekezet az „ott” helyetek, ahonnan kapjátok az áldást. A nyimiek anyagyülekezete 
Ságvár, mert a pásztoruk onnan növekedett ki, ezért a nyimiek Ságvárra és a pesti Konferenciaközpontba is 
járhatnak. Viszont esetenként el lehet menni Egyházon belül máshová is látogatóba (rokonsági kapcsolatok), 
de ez nem azt jelenti, hogy az lenne az ott helyed. Például, aki elmegy üdülni, és nem szeretné kihagyni a 
heti alkalmat, az elmegy az üdülőhelyen levő istentiszteletre. 

Vannak, akik saját döntésük alapján változtatják meg a gyülekezeti helyüket, de ennek veszélyei vannak, 
mert ezzel lemaradnak az áldásokról. Ugyanis az áldások csöve nem megy utánuk, mert az a rendelt helyén 
marad. Mindig abba a gyülekezetbe járj, amit Isten rendelt a számodra, mert neked az Úr útján kell halad-
nod, és Ő nem fogja a te elgondolásaidat követni.  

A legnagyobb szellemi növekedés akkor érhető el, amikor a hívő rááll arra a táplálási vonalra, amelyet 
Isten rendelt a számára (Copeland is megtapasztalta ezt). (1Pét. 2,5) A fő táplálási vonalad a saját gyüleke-
zeted, mert a te pásztorod kapja meg az Úrtól, hogy neked mire van szükséged a szellemi növekedésedhez, és 
nem egy másik pásztor. Szellemből, illetve beszélgetés során kapja meg a pásztorod, hogy milyen tanításra 
van szükséged. 

A bárányokat a pásztor terelgeti, és az ő köpönyege alatt kapják meg a védelmet, valamint a táplálást a 
szellemi felnövekedésükhöz. Kezdetben elsősorban én is csak a pásztorom tanításait értettem meg, mert a 
pesti tanítás magasröptű volt a számomra. Mindenkinek szüksége van egy pásztorra, aki felett ott van a 
tanácsadás szelleme, ezért bizalommal fordulj hozzá a kérdéseiddel. 

A helyi pásztor a helybéli nyáj feje, felvigyázója, vagyis a helyi gyülekezet vezetése élén a pásztor áll. 
Tudnunk kell, hogy Jézus az egész gyülekezeti Testnek a Feje, a Felvigyázója, aki a mi ‘Főpásztorunk’, 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 minde-

nekben Ő legyen az első;  
Jézus ajándékokat adott az embereknek, és Isten helyezte el a gyülekezeti Testben a szolgálati hivatalokat. 
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Efézus 4,7-8. 11-13.  
7. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.  
8. Ezért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az 

embereknek.  
11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, néme-

lyeket pedig pásztorokul és tanítókul:  
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. 
Ebből az öt szolgálatból a legjobban ismert a pásztori hivatal. Isten az általa elhívottakat keni fel szolgá-

latra és felszereli a szükséges természetfeletti képességekkel, hogy gondot viselhessenek a nyájra. 
2Korinthus 1,21.  
21. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken minket, az Isten az. 
Egyik szolgálati hivatalba sem állítható senki emberi döntés alapján vagy végzettség címén, mert az 

ilyen gyülekezetek gyümölcstelenek, élettelenek. Olyan gyülekezetbe szerencsés járni, ahol nem emberek 
által kinevezett pásztor szolgál. Akiket viszont Isten hív el és ken fel, ő független tud lenni másoktól, és 
ezért a tiszta Igét tudja hirdetni. Nem hagyja ki a tanításból a Szent Szellem munkáját, a gyógyulást, a 
nyelveken szólást és az üdvösségre vezetést sem. 

Jeremiás 3,15.  
15. És adok néktek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel.  
Istentől rendelt pásztorokra van szükség ahhoz, hogy a híveket felneveljék, és felkészítsék a szolgálatra. 

A pásztor valójában Isten áldásainak a csatornája (tanítás, ima) feléd. A pásztori hivatalról a Biblia azt a 
képet tárja elénk, mint amikor a birkapásztor őrzi a birkanyájat a legelőn. A birkapásztor határozza meg, 
hogy mit legeljenek a bárányok.  

Zsoltár 23,2. 
2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 
A gyülekezet pásztora szintén vezeti a bárányokat, s a nyáj követi őt. (Ján. 10,27) A pásztornak lehet 

több nyája, de a bárányoknak csak egyetlen pásztor rendeltetett. A nyáj és a pásztor kölcsönösen gondos-
kodnak egymásról. A pásztor legjellemzőbb tulajdonsága a pásztori szív, amely 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.  
Azért van szüksége mindenkinek egy pásztorra, mert az ő köpönyegén keresztül átfolyó kenet eltávolítja 

a félelmet, a depressziót és a hiányt. A gyülekezettel kapcsolatos döntéseket egyedül a pásztornak kell meg-
hoznia a Szent Szellem vezetése alapján, mert a gyülekezetben nem demokrácia (népszavazás) van, hanem 
teokrácia (isteni vezetés). 

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

zókká tett, az Isten Gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett.  
A pásztor felel az Úr előtt mindazért, amit a gyülekezetben megenged, eltűr. 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 ne a láthatók szerint 
tekints a pásztor személyére (neme, megjelenése, műveltsége), hanem Jézusért gyere a gyülekezetbe. A 
keresztények 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 bátorít-

suk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg.  
24. És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk.   
Senki ne hagyja el a gyülekezetét, mert táplálás, növekedés és kenet nélkül marad. Semmiképpen se ma-

radj ki a gyülekezetből, ha valaki megsértett vagy esetleg félreértettél valamit. Például, ha kapálás közben 
megcsíp a darázs, akkor sem mondod azt, hogy többé nem mész ki a kertbe. Az egység ereje miatt fontos a 
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gyülekezetbe járás, mert ha kimaradsz, könnyebben sebezhetővé válasz és könnyebben meglop az ördög is, 
és ezt egyedül, a hívő társaid nélkül nehezebben tudod kivédeni.  

Hasonlat: egy nádszál könnyen eltörhető, de már kévébe kötve nagyobb erővel bír, ebből látszik, hogy 
mennyire fontos az egység. Ahhoz, hogy tovább tudd adni az Evangélium örömhírét, a gyülekezetben fel 
kell venned a szellemi táplálékot, hogy növekedhess. Aki úgy véli, hogy már mindent tud, az könnyen fel-
fuvalkodhat és emiatt elhagyhatja a gyülekezetét. 

1Korinthus 8,2. 
2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell.  
Tehát légy engedelmes Isten akaratának, járj továbbra is a gyülekezetbe. Időnként vannak rostálások, 

amelyek bizony szakadásokat idéznek elő.  
Lukács 22,31/b.  
31/b. … ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. 
Viszont ezáltal derül ki, hogy kik a tiszta szívűek és hűségesek, mert ők a helyükön maradnak. 
1Korinthus 11,19.  
19. Mert szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká le-

gyenek köztetek.  
Ha valami ok miatt kimaradsz a gyülekezetből, akkor a szellemi növekedésed le fog lassulni. A pásztor-

nak az is feladata, hogy figyelmeztesse a bárányait a hamis és téves dolgokra.  
Zsoltárok 119,37. 
37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a Te útjaidon éltess engem.  
Kérd az Urat, hogy segítsen megszabadulni a hiábavaló dolgoktól, amelyek elvonják az időt a gyüleke-

zetbe járástól, ahol a kiképzést kapod és elvonják az időt a küldetésedtől.  
 

 


