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„17Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik 
szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az el-
lenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki elő-
lük! 18Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak 
szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszó-
lással megcsalják a jóhiszeműek szívét.19Hiszen a ti engedel-
mességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. 
De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a 
rosszra. 20A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lába-
tok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme 
legyen veletek!” Róm 16,17-20 
 
 

Drága Gyülekezet! 

Szeretett Testvérek! 

 

Mai istentiszteletünk alapigéje egészen gyakorlati útmuta-

tást ad, mégis rendkívül nehéz róla beszélni. Nehéz azért, mert 

mióta a bűneset megtörtént, azóta a két ember közé valami be-

ékelődött, ami meg nem értést, feszültséget, nézeteltérést ered-

ményezett. (2. dia) Azóta van feszültség két ember között, van 

feszültség egy házasságban, egy családban, egy munkahelyen, 

egy gyülekezetben. Bármennyire is szeretik egymást férj-feleség, 

szülők gyermekek, mindig lesz feszültség, probléma, indulat kö-

zöttük. Egy gyülekezetben is adódhatnak feszültségek, nézetelté-

rések, és mindaddig lesznek is, amíg emberekből áll. Márpedig 

egy gyülekezet attól gyülekezet, hogy emberek, még pedig bűnös 

emberek alkotják. Ezért egy nagyon fontos megállapítást kell 

tennünk, soha sem lesz egy házasság, sem egy család, sem egy 

gyülekezet tökéletes, mert tökéletlen emberekből áll. Ha ezt az 

elején tisztázzuk, akkor másképpen fogunk közeledni dolgokhoz. 

Egy másik nagyon fontos megállapítás, hogy nem csupán a má-

sik ember tökéletlen, hanem én is az vagyok. Nem csak a másik 

ember bűnös, hanem én is az vagyok. Lehet mentegetőzni, de ha 

két emberről beszélünk, akkor „kettőn áll a vásár”. Egy gyüleke-

zetben is, ha feszültség van, akkor a két embernek nem egymást 

kell szidalmazni, hanem őszintén le kell ülni, meg kell beszélni, 
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hogy hol csúszott el a dolog. S higgyétek el, akkor lesz békesség, 

ha nem a magunk igazát szajkózzuk állandóan, hanem tudunk 

egy picit a másikra is figyelni. Nekem olyan nagy segítség volt 

ennek a megértésében az az Ige, amit a Filippi levélben olvasunk 

(3. dia): „3Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágy-

ból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatok-

nál; 4és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a 

másokét is.” Fil 2,3-4. Milyen jó lenne különbnek tartani a má-

sik magunknál, ehelyett milyen az ember, magát tartja különbnek 

a másiknál. Magát mentegeti, magát menti fel, magával szemben 

elfogult, és a másikat hibáztatja, a másik nem ért meg, a másik 

kezdte. Milyen jó lenne, ha meg lenne bennünk az az előzékeny-

ség, hogy a másikat helyezem előtérbe, a másik javát szeretném. 

Erre pedig akkor van igazán esély, ha az az indulat van bennem, 

ami Krisztus Jézusban meg volt. Jézus az alapja minden feszült-

ség feloldásának egy házasságban, egy kapcsolatban, egy gyüle-

kezetben. Ő kell, hogy legyen az alap, s akkor minden meg nem 

értés köddé válik. Ezért mondhatjuk, minden egyenlőtlenség Jé-

zus lábainál egyenesedik ki és minden feszültség Jézus lábainál 

oldódik fel. Ezért vegyük komolyan azt az Igét (4. dia) „5Az az 

indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt” 

Fil 2,5, mert ha valaki komolyan veszi Jézust, akkor megváltozik 

az emberekhez, a gyülekezethez való hozzáállása. Akkor más-

képpen fog látni dolgokat, a másik embert és másképpen fogja 

látni magát is.  

Egy másik nagyon fontos igei tanács (5. dia): „12Mert a 

mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és ha-

talmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei 

ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” Ef 6,12. 

Látnunk kell, hogy  az emberek közötti feszültséget a Sátán szít-

ja. Ő akar egymásnak ugrasztani férjet és feleséget, gyülekezeti 

tagokat, mert Ő – ahogy az Ige mondja: „Embergyilkos volt 

kezdettől fogva” Jn 8,44. A Sátán az, aki gyilkolja a kapcsolata-

inkat, aki haragot, indulatot, gyűlöletet ébreszt szívekben, s aztán 

emberek ennek teret adnak, elönti szívüket a méreg, megfertő-

ződnek kapcsolatok és nézzétek meg, mi lesz belőle?! Hogy 
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mennek tönkre házasságok, gyülekezetek, mert teret adnak a Sá-

tánnak és az Ördög azt akarja elérni, hogy beleroppanjál, add fel, 

lépj ki, tedd tönkre! Az Ördög káoszt akar teremteni, ezért ösz-

szekutyul dolgokat. Nézzétek meg, hogyan kutyulja össze most a 

nemeket, a férfi-női identitást, hogyan próbálja a Szentírás tekin-

télyét aláásni, összekutyulni az igei tanításokat. (6. dia) A Sátán-

nak több megnevezése is van, úgy is szokták hívni „Satan” [ָׂשָטן], 

azaz a „vádló”, „”, azaz a „szétdobáló, gáncsoskodó”, 

Lucifer [lux – fero] fényhozó. A Jelenések könyvében arról ol-

vashatunk „9És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki 

neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld ke-

rekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele 

levettetének.” Jel 12,9.  

Tudjátok, az a baj, hogy sokan nem veszik komolyan a Sá-

tánt. Elbagatelizálják, legyintenek, nevetnek az egészen, pedig a 

Szentírásban világosan beszél az Ige a Sátánról. Azt mondja: (7. 

dia) „8Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az 

ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen 

el.” I Pt 5,8. A „Szétdobáló, gáncsoskodó” meg akarja téveszteni 

az embereket, el akarja hitetni olyan dolgokról, amelyek nem 

igazak. Ahogy Évával is elhitette, hogy „olyanok lesztek, mint 

az Isten” (I Móz 3,5). Ott játszódik le az első tévtanítás. Isten 

valamit mondott, azt a Sátán megcáfolta. (8. dia) 

Isten: „A kert minden fájáról szabadon ehetsz, 17de a jó 

és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, 

amelyen eszel róla, halállal lakolsz.” I Móz 3,16b-17 

Sátán: „4A kígyó erre így felelt az asszonynak: Dehogy 

haltok meg! 5Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, ame-

lyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, 

mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.” I Móz 

3,4-5 

Isten valamit mond, tanítja az ember, s jön a Sátán és az 

ellenkezőjéről akarja meggyőzni az embert. Nem ezt látjuk a vi-

lágunkban is. Isten azt mondta: (9. dia) „22Férfival ne hálj úgy, 

ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.” III Móz 18,22; 
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„13Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak 

hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal 

lakoljanak, vérük rajtuk.” III Móz 20,13; „Mint ahogy asszo-

nyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetelle-

nessel, 27ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való 

természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kíván-

ságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik 

tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.” Róm 1,26-27. Eh-

hez képest, nézzétek meg, mit csinál a Sátán!? Össze-vissza ke-

veri a nemeket, a férfiakból nők lesznek, a nőkből férfiak, aztán 

teljesen kivetkőznek magukból és (10. dia) ez lesz belőlük! A 

tévtanítás mindig úgy kezdődik, hogy nem veszem komolyan az 

Isten Szavát. Úgy kezdődik, hogy amikor nincsen az Igének te-

kintélye, amikor nem hajtom meg a fejem az Ige előtt, amikor 

teret adok a Sátán hatalmának, akkor elkezdem félreérteni az 

Igét. Nem igeszerűen gondolkodom. Amikor a saját kényem-

kedvem szerint kezdem el magyarázgatni, értelmezni az Isten 

Szavát. 

Olyan világosan beszél a Szentírás az élet és a halál kérdé-

séről is. Nem akar senkit sem kétségek között hagyni, de egyér-

telműen beszél arról, hogy Jézus Krisztus nélkül lehetetlen üdvö-

zülni. És akkor jönnek tévtanítók, akik magyarázgatni akarják az 

Igét és olyan sületlenséget beszélnek, amelyek szöges ellentétjei 

Isten Szavának. Így teremt teljes káoszt a Sátán! Azt kellene lát-

ni, hogy az élet minden területén össze-vissza akar kutyulni a 

Sátán mindent és így születnek a (11. dia) tévtanításokból a tév-

hitek. Pál apostol erről a tévtanításról és tévhitről pedig azt 

mondja: „3Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a 

mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyes-

séghez illő tanításhoz, 4az felfuvalkodott, és nem tud semmit, 

hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amely-

ből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás 

származik. 5Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető em-

berek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszkö-

zének tekintik.” I Tim 6,3-5 

 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                                   „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                                       "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                                        Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                                   Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 

 

5 

 

(12. dia) Hogyan kerülhetem el a tévtanítást? 

„Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragasz-

kodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár be-

szédünkből, akár levelünkből tanultatok.” I Thessz 2,15 

„16Ragaszkodjatok az élet igéjéhez…” Fil 2,16 (Békés-

Dalos fordítás) 

Ha valaki rendíthetetlenül ragaszkodik az Igéhez, nem en-

gedi az ordító oroszlánt, a Sátánt a közelébe, nem enged az ő be-

folyásának, akkor az élet semmilyen területén nem rendül meg. 

Sem a házasságát, sem a családját, sem a gyülekezetét nem ren-

díti meg, mert sziklaszilárdan ragaszkodik ahhoz az Úrhoz, aki a 

szeretet, a békesség, az irgalom, a megbocsátás Istene. Ha az az 

indulat van bennünk, ami Krisztus Jézusban megvolt, akkor nem 

engedünk teret a feszültségeknek, a haragnak, az indulatnak, a 

gyűlöletnek, mindannak, ami megmérgezi egy házasság, egy csa-

lád, egy gyülekezet életét. Tartsuk magunkat távol a „Vádlótól”, 

a „Szétdobálótól”, a nagy „Hitetőtől”, az Ördögtől, aki megmér-

gezi az emberi szívet-lelket, egy közösséget, feszültséget ébreszt 

emberekben. S az olyan embereket, akik nem az egészséges taní-

tást vallják és nem aszerint élnek, azokat feddeni kell az Igével 

szeretettel, s ha olyan súlyos, akkor távol kell tartani magunkat 

az olyanoktól, akik megfertőzik az egészséges családi és gyüle-

kezeti életet. Ezért mondja Pál: „Térjetek ki előlük! 18Mert az 

ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem 

a saját hasuknak, és szép szóval, ékesszólással megcsalják a 

jóhiszeműek szívét.” (17b-18 v.). Egy gyülekezetben is lehetnek 

tévtanítások és tévhitek, ezért azt mondja az Ige (13. dia) – 

„5Önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e?! 

Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel ma-

gatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor 

még kipróbálatlanok vagytok.” II Kor 13,5 

„1Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem 

vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok 

hamis próféta jött el a világba.” I Jn 4,1. Engedjünk teret Isten 

Szavának, Őreá figyeljünk, Őreá hallgassunk! Ámen! 


