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SÁFÁRSÁG  ÖRÖME 



A sáfárság alapkövetelménye a 
hűség 
 A sáfárárság alapkövetelménye a hűség. I Kor. 4,2. Márpedig a 

sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek 
bizonyuljon. 

 Isten hűséges:  V. Móz 7,9. Állhatatos Isten Ő, aki hűségesen 
megtartja szövetségét ezer nemzedéken át  

 A hűség alapja a kapcsolat:  Hós 4,6 „elpusztul népem mert nem 
ismeri Istent. 

 A hűség tartalma: A rábízott dolgokért való felelősség.  

 o       Azt tenni amit a gazda mond = engedelmesség, 

 o       Úgy tenni ahogy a gazda mondja = becsületesség 

 o       Engedelmesség + becsületesség = hűség 

 o       Gyümölcsöző élet. Gal. 5,22. „ A lélek gyümölcse:…hűség… 

 



Mi a hűség, alapelvek 

Siófok, 2013.12.28. 

 a hűség megtestesítője maga Isten 

  A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van.  
  A ki megtartja a hűségét örökké;    Zsolt. 146.6 

 feltétel nélküli ragaszkodás, odaszánás  
  Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.  

       2Tim. 2.13 

 hatalom – felelősség  
  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatossá-

 gunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind  az 
 egészföldön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.   
      1 Móz. 1,26 

meg kell tudni őrizni a ránk bízott javakat 
  Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.  

       Zsolt. 37.3 

 légy hű a másén is!    
És ha a másén hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, a mi a tiétek?  

      Luk 16.12 

mi nem a hűség – árulás, a feladás 



Miben kell hűségesnek lennünk 

a mi részünk a hűség 
  Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hűségesen,            

 kedvesek Ő nála.       Péld. 12.21 

hűség azon amit kaptunk  
  Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi 

 kincset?        Luk. 16.11 

minden dologban hűnek kell lennünk 
  A ki hű a kevesen, a sokon is hű az; és a ki a kevesen hamis, a  
  sokon is hamis az      Luk. 16.10 

hűség az élet minden területén 
  Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük 

 hűségesnek bizonyuljon      1Kor. 4.2 
   
  Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. 

         Ruth. 1,16
  



Számot kell adnunk 

kinek kell számot adnunk 
  Azért hát mindenikünk maga ad számot 

 magáról az Istennek.  Róm. 14,12 

miről kell számot adnunk 

rettegés vagy szeretet 

a hit és cselekedet harmóniája 



A hűség jutalma 

az Úrral való kapcsolat öröme 
  Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem 

 lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem  
       Zsolt. 101.6 

személyiségünk épülése 

az Úr megelégít 
  Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom  
  őket, és megmutatom nékik a békesség és hűség kincseit  

      Jer. 33.6 

mindenben jól legyen dolgod 



Mi a becsületesség 

 Az Isteni és a világi törvényeknek megfelelő 
gondolkodás, cselekvés, magatartás 

 Fogalom, lelkiismereti, erkölcsi kategória a 
magatartás minősítésére 

 Krisztusi példa 
 Tiszta állapot 

Szívünk tisztán tartásának  
STRATÉGIÁJA! Mt.5.8. 

Siófok, 2013.12.28. 

IGYEKEZZ, HOGY ISTEN ELŐTT BECSÜLETESEN MEGÁLLJ!  



A lelkiismeret a lelkünkben 
 Olyan, mint egy 

háromszög 

 … ha elfordul, utat 
vág magának…  
(eleinte fáj, de 
megszokottá válik, 
és „simán” megy 
minden!) 

 … de visszaállhat a 
teremtettség 
állapotára 
(Isten Igéje végzi) 



Hogyan vélekednek az emberek a 
becsületességről 

 A mindenkori érdekeknek való alárendeltség 
 A történelem során is változott 
 Szellemi hadviselés 

Siófok, 2013.12.28. 



Mit mond a biblia a becsületességről? 
 Isten előtt számot kell adnunk mindenről 
 Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus 

ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket 
e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.  

II.Kor.5.10.  

 Milyenek legyünk, (Jób) 
 Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok 

tökéletes.  
Mt.5.48. 

 Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak 
tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik 
csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha 
van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok.  

Fil.4.8. 

 Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.  
I.Pét.1.16. 

 Milyenek ne legyünk 3Móz 19/11, Péld 6/16-18,  
Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki ne csalja meg honfitársát!  

3.Móz.9.11. 

 E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:  
A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,  
Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó 
lábak,  
A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az 
atyafiak között!  

Péld.6.16-19. 

 Gondolat, beszéd, cselekvés összhangja Siófok, 2013.12.28. 



Miért legyünk becsületesek? 

 Isten iránti hitünket, engedelmességünket, és 
hűségünket fejezzük ki ezzel 

 Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket 
gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez 
ragaszkodik és a másikat megveti.  

Mt.6.24. 

 A becsületesség a szeretetünk bizonyítéka 
embertársaink felé  I Kor.13. 

 Lelki gyümölcsök terméséért Gal 5/22 

 Hiteles élet bemutatásáért 
 Együtt járásunk Istennel így mélyebb lesz 

Siófok, 2013.12.28. 



Kezd kis dolgokkal a becsületes életet! 

A kovács nem ütötte be jól a patkószeget, 

a kovács miatt a patkó kiesett, 

a patkó miatt a ló elesett, 

a ló miatt a lovas leesett, 

a lovas miatt a csata elveszett, 

a csata miatt az ország elveszett… 

 

Máskor jól húzd meg a patkószeget!!! 

Siófok, 2013.12.28. 



Hogyan kerülhetjük el a 
becstelenségre csábító kísértéseket? 
 Kölcsönösség (aranyszabály) – gyakorold! 

 A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek 
cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal 

Mt.7.12. 

 Döntéseinknek következménye van (kicsiben is) 

 Vedd figyelembe az alábbi állítást: 
 Az igazság létezik, csak a hazugságot kell kitalálni! 

Georges Braque 
Francia festő 

 Kerüljük a becstelen embereket 
 Ne tévelyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz 

társaságok. 
I.Kor.15.33. 

 
Siófok, 2013.12.28. 



Mit tegyünk ha megtörtént 

 Isten a megoldás – helyreállít (Bűntudat és Kegyelem) 

 Bűnbánat – bűnvallás – bűnbocsánat 
- Bűnismeret 
- Bűntudat 
- Bűnbánat 
- Bűnvallás 
- Bűnbocsánat 

 A helyzet rendezése – Isten szerint, Dávid Zsolt 51 
 Többé ne vétkezz! 

 „Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét!” 

 
Siófok, 2013.12.28. 



Kiscsoportos kérdések 

 A hűség témakörhöz 

 Szerinted mi ma az általános vélekedés arról, aki 
hűséges valamiben/valakihez, és arról, aki nem? 

 Tényleg mindenben hűségesnek kell lennünk? 

 A becsületesség témakörhöz 

 Mi a véleményed a következő állításról: „Ma csak az 
érvényesül, aki nem teljesen becsületes…” 

 Irritál-e téged a becstelenség? – Mit teszel, ha valakit 
becstelenségen érsz? - …és ha önmagadat?... 


