Hűség Hűtlenség
Szakadások, elszakadások, hűtlenségek mindig lesznek. Ez elkerülhetetlen. Jobb, ha
felismerjük a jeleket magunkban és teszünk ellene.
1Kor 11:18 - 11:19 Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom,
hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. Mert szükség,
hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká
legyenek ti köztetek.
Róm 16:17 Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik
szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok;
és azoktól hajoljatok el.
1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére,
hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de
legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.
Nincs tökéletes pásztor, tanító, atya. Csak a mennyei Atya, a Főpásztor, az egyetlen Tanító
és Mester.
Lehetőségek:
1, A pásztor a tökéletlensége ellenére igyekszik a Szent Szellem vezetését követve szolgálni,
pásztorolni, vezetni a gyülekezetet. Lesznek, akik így is elégedetlenek lesznek.
Megsértődnek, kritizálnak stb. Elkezdik a véleményüket másokkal megosztani, másokba
csepegtetni a mérgüket – a keserűség gyökere. Szakadásokat okoznak.
Luk 17:1 Monda pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy
botránkozások ne essenek; de jaj annak, aki által esnek.
Jobb nem okozója vagy részese lenni a botránkozásnak, szakadásnak.
2, A pásztor hibákat követ el, nem az ige szerint jár egyes dolgokban.
Két eset: alapvetően:
1Pét 2:19 Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr
keserűségeket, méltatlanul szenvedvén.
A másik lehetőség, hogy a Szent Szellem arra vezet, hogy másik gyülekezetbe menj. Legyél
nagyon körültekintő ezzel! Inkább többször kérj megerősítést az Úrtól erre. Van olyan, hogy
az Úr az elhagyók által akarja inteni a pásztort.
Amikor az Istentől rendelt helyeden vagy - nyugodt vagy, úszol, mint hal a vízben.
Zak 11:15 - 11:16 És mondá az Úr nekem: Most már szerezz magadnak bolond
pásztornak való szerszámot. Mert íme, én pásztort állítok e földre, aki az elveszetteket
meg nem keresi, a gyöngével nem törődik, a megtépettet meg nem gyógyítja, a jó
karban levőt nem táplálja, a kövérinek húsát megeszi, és körmeiket széttördeli.
Tehát kettőn áll a vásár! Pásztorként, vezetőként és követőként a te részed.

Jézusnak is voltak nem tökéletes, de hűséges tanítványai. Voltak olyanok, akik elhagyták. És
volt olyan, aki elárulta őt.
Tanítványok és a sokaság. A sokaság követte, amíg kapott, csodákat látott, a szükségei be
lettek töltve.
Ján 6:2 És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit,
amelyeket cselekszik vala a betegeken.
Ján 7:12 És a sokaságban nagy zúgás vala ő miatta. Némelyek azt mondják
vala, hogy jó ember; mások pedig azt mondják vala: Nem, hanem a népnek
hitetője.
Ján 6:60 Sokan azért, akik hallák [ezeket] az ő tanítványai közül, mondának:
Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?
A feltámadásának több, mint ötszáz tanúja volt:
1Kor 15:5 - 15:8 És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek; Azután
megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben
mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak; Azután megjelent Jakabnak;
azután mind az apostoloknak; Legutolszor pedig mindenek között, mint egy
idétlennek, nekem is megjelent.
Apcs 1:15 És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, monda
(vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság):
Hol volt a többi? Már nem tartottak ki.
Sokaság – tanítványok – választott tizenkettő (ebből is belső hármas)
Luk 6:12 - 6:16 És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és
az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada,
előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, akiket
apostoloknak is neveze: Simont, akit Péternek is neveze, és Andrást, annak
testvérét, Jakabot és Jánost, Filepet és Bertalant, Mátét és Tamást, Jakabot, az
Alfeus fiát, és Simont, aki Zelotesnek nevezteték, Júdást, a Jakab [fiát] és
iskariótes Júdást, aki árulóvá is lőn;
Ján 6:70 - 6:71 Felele nekik Jézus: Nem én választottalak-e ki titeket, a
tizenkettőt? és egy közületek ördög. Értette pedig Júdás iskariótest, Simon
fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül.
Jézusban nem volt hiba. Tökéletes vezető, pásztor, tanító, atya volt. Egy mégis az ördög
eszközévé vált!
Jézus tudta előre, hogy ki az. Mégis az Atyja akaratának engedve kiválasztotta a 12 apostol
közé. Végig tudta, hogy mit fog tenni Judás, mégis szerette, tanította, pártfogolta. Még a pénzt
is rábízta. Tudta a jellem gyengeségét – önző, pénz sóvár – mégis az Atya akaratát cselekedte
ebben is.
Ján 12:6 Ezt pedig nem azért mondá, mintha neki a szegényekre volna gondja,
hanem mivelhogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala,
elcsené.

A jellem gyengeségét az ördög ki tudta használni. Ezért nem elég, ha a Szent Szellem
ajándékai működnek valakiben. Kell, hogy a Krisztusi jellem felépüljön! Szellemi növekedés
korszakai – Tibor pásztor.
Jellem gyengeségek, amelyekbe démonok kapaszkodnak:
1. Függetlenség szelleme, elszeparáltság szelleme – Európában erős, az egyházon belül
is. Add ki a vagyont, a részemet. Úgy gondolja, hogy már valaki. Tamás pásztorral
utazok együtt, Miatta fogadnak el, miatta szolgálhatok. „Amikor a hangyáknak a feje
vagy, akkor az elefántnak csak a lábujja.” A sátán azt akarja, hogy önálló legyél.
Erőtlenné válsz. Könnyebben le tud vadászni.
2. Makacsság, bolondság szelleme - Péld 1:7 Az Úrnak félelme feje a
bölcsességnek; a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják.
3. Önzőség szelleme – csak maguk körül forognak. Szellemi csecsemők. Nagy ajándékok
– látások, képek, prófétálás stb, de csecsemő jellem.
4. Pénz sóvárság szelleme – minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Ne a pénzért
dolgozz, ne a pénzért szolgálj! Tanulj meg dolgozni, szolgálni úgy, hogy nem kapsz
érte pénzt. Társadalmi munka a diákoknak – jó dolog.
2Thess 3:10 - 3:12 Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük nektek,
hogy ha valaki nem akar Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek
közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Az
ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra,
hogy csendesen munkálkodva, a maguk kenyerét egyék.
5. Hamis próféták szelleme - 1Kir 22:22 És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek
minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda [az Úr]: Csald meg és győzd meg;
menj ki, és cselekedjél úgy. -

Az apostolok és próféták építik az egyházat. A hamis próféták leépítik. Iránymutató
próféciákkal óvatosan!
1Thess 5:19 - 5:22 A Lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek,
Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! Mindentől, ami
gonosznak látszik, őrizkedjetek!
6. Megtévesztés szelleme – a sátán megtéveszt:
Jel 20:8 És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a
Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a
tenger fövenye.
Jöhet valaki a gyülekezetbe, aki a megtévesztés szellemével jön. Minden jól
működik és egyszer csak békétlenség van a gyülekezetben.
7. Súsárlás – pletykálkodás, harmadik személyről úgy beszélni, hogy nincs ott,
Pásztorról kritizálódva beszélni. Nincs is elhívása, nincs is kenete. Istent
kritizálod! „Isten te nem végzed jól a dolgodat, mert nem a megfelelő embert
választottad.”
Péld 26:20 Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló, megszűnik a
háborgás.
Róm 1:30 Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek,
dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, - BŰN.
pszithürisztész)
- rágalmazó, besúgó

Etimológia: a pszithüridzó-ból (suttog) – suttogva beszél, titokban.

A hűségnek megvan a jutalma – biztonság, előrehaladás, fejlődés.

