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 „13és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; 

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. 

Ámen.” Mt 6,13 

 

 

Drága Gyülekezet! 

 

Mai vasárnapunknak azt a címet adták: (2. dia) „A hit har-

cában”. Az ember születése pillanatától azt éli át, hogy harc, küz-

delem az élet. Még abban is küzdeni kell, hogy az ember világra 

jöjjön. Aztán ez a küzdelem végig kíséri az életünket a bölcsőtől 

a koporsóig. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ebben a földi élet-

ben van egy Hatalom, akinek ha korlátozott is a hatalma, mégis ki 

kell mondanunk, van hatalma. Ezt a hatalmat, ezt a személyt úgy 

hívják: Sátán. A Szentírásban több megnevezése is van: (3. dia) 

Sátán = Vádló; Diabolosz = Ördög; Szétdobáló, Gáncsoskodó; 

Lucifer = Fényhozó; Démon = Gonosz szellem; bukott Angyal; 

Kísértő; Világosság angyala; Világ fejedelme. A Biblia beszél ar-

ról, hogy ennek a személynek van hatalma ezen a földön. Korlá-

tozott, pórázon van, ami azt jelenti, nem azt csinál, amit akar. Az 

ember felett azonban – korlátozottan való szabad mozgástérrel – 

van hatalma. Az ember bizalmatlan lett Isten felé, összetört ez a 

bizalom, másé lett a szíve, nem Istené, más hatalom alá vettetett. 

Ki lett szolgáltatva a bűnnek, a Sátánnak, védtelenné vált az em-

ber. Péter így említi a Sátánt: (4. dia) „ellenségetek, az ördög 

mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el” I Pt 5,8. 

Az ember azzal, hogy nem Isten védelme alatt áll, megszűnt ez a 

védelem a bűnbeesés után, az Ördög hatalma alá került. Ebben éli 

az életét, s látjuk, hogy mire képes az ember. Azt gondolom, a 

történelem jól bemutatja, mire képes az ember.  

A bűnbeesés első komoly következménye Káin és Ábel története, 

amikor az irigység, a féltékenység, a harag ott van abban a szív-

ben, s hová vezet. Káin képes volt testvérére kezet emelni, életét 

kioltani. Már akkor azt mondja Isten: (5. dia) „a bűn az ajtó előtt 
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leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” I Móz 4,7. 

Azt mondja Jézus a Sátánról: „Embergyilkos volt kezdettől 

fogva” Jn 8,44. Neki csak ez a célja van – Ádámnál és Évánál is 

láthatóvá vált –, hogy az a bizalom, az a hit, amely egyedül Istent 

illetné, azt elvegye és magánál tartsa. Ő azt akarja, hogy ne bíz-

zunk, ne higgyünk Istenben. Ezt a bizalmatlanságot, hitetlenséget 

folyamatosan fenn akarja tartani az embernél. S nézzük meg, az 

ember mindig Istennel szemben bizalmatlan. Az ember inkább 

magában bízik, vagy horoszkópokban, vagy bármiben tud hinni, 

csak egyedül Istenben nem. Vele szemben mindig bizalmatlan. 

Mindig, mindent megkérdőjelez, ezt tette a Sátán – olvashatjuk a 

Biblia első lapjain – is, amikor megkérdőjelezte: (6. dia) „1A kí-

gyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úr-

isten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt 

mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? […]4A 

kígyó erre így felelt az asszonynak: Dehogy haltok meg! 5Ha-

nem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, 

megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni 

fogjátok, mi a jó és mi a rossz.” I Móz 3,3b-5. „Csakugyan azt 

mondta” a Sátán ezzel a kérdésével megkérdőjelezi Isten szavait, 

a „Dehogy” szavával pedig megcáfolja, ellentmond Isten szavá-

nak. S ezt teszi azóta is, és ennek ül fel az ember a mai napig. A 

Sátán folyamatosan távol akarja tartani az embert Istentől. Neki 

nem a templomba járással van gondja, hanem azzal, ha hiszel, ha 

bízol Istenben. Neki nem azzal van gondja, ha olvasod az Igét, 

hanem azzal, ha komolyan veszed, és ahhoz igazítod az életedet. 

Neki nem azzal van gondja, ha hallgatod az igehirdetést, hanem 

azzal, ha figyelsz rá és magadra vonatkoztatod. (7. dia) Addig, míg 

egyik füleden be, a másikon ki, addig nincs probléma, de mihelyst 

figyelsz rá és a szíved ráhangolódik, abban a pillanatban minden 

eszközt bevet, hogy elvonja a figyelmedet, elbóbiskolj, elkalan-

dozzanak a gondolataid, nézd az órádat, gondolj a levesre, min-

denre, csak ne figyelj az Igére.  

A Sátán távol akar tartani téged Istentől! Ezt sosem adja fel. 

Ha valaki hitre jut, ha valaki rábízza az életét Jézus Krisztusra, új 

életet nyer, akkor is fogást keres a hívő életeden, mert nem adja 
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fel. A Sátán sosem adja fel! (8. dia) Ő az utolsó pillanatig harcol 

érted, ellened, mert Ő nem akar neked jót, azt akarja, hogy szen-

vedj, nélkülözz, fájjon neked, szomorú és boldogtalan légy. Ő ak-

kor érzi jól magát, akkor boldog, ha boldogtalanul lát téged. Ha 

gyűlölet, ha harag, ha indulat, ha vádlás van benned, ha szeretet-

lenség, békétlenség vesz körül. Szüntelenül azon munkálkodik, 

hogy az emberek boldogtalanok legyenek. Neki ez az alaptermé-

szete, s Ő akkor boldog, ha ez uralkodik ebben a világban és az 

emberek életében. Isten pedig azért szomorú, ha ezt látja ebben a 

világban. Ő azért küldte Jézus Krisztust, hogy megváltozzon az 

emberek szíve, élete. Ő szomorú, ha boldogtalan vagy, ezért pré-

dikált Jézus először arról, hogy kik a boldogok, hogyan lehetsz 

boldog, hogyan változhat meg az életed. A Sátán azt akarja, hogy 

a bűn tönkre tegye az ember életét, Isten pedig azért küldte Jézus 

Krisztust, hogy a bűneinket, a bűneink következményét, bünteté-

sét magára vegye. Péter levelében azt olvashatjuk: (9. dia) „nem 

azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy min-

denki megtérjen.” II Pt 3,9. Ő nem akarja, hogy bárki is elvesz-

szen, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. A Sátán elpusz-

títani akar, azt akarja, hogy mindenki elvesszen. 

Ezért teljesen világos, hogy mi a Sátán munkája és mi Isten 

munkája! (10. dia) 

A Sátán munkája  

- Boldogtalanság 

- Békétlenség 

- Szeretetlenség 

- Bizalmatlanság 

- Szenvedés 

- Harag 

- Indulat 

- Bűn uralma, az em-

ber tönkretétele, ha-

lálba taszítása, kár-

hozat 

Isten munkája  

- Boldogság 

- Békesség 

- Szeretet 

- Bizalom 

- Öröm 

- Szelídség 

- Bűn büntetésének  

     magára vétele, Jézus   

     halála, feltámadása ál  

     tal örök élet 
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Amikor valaki hitre jut és Jézus Krisztussal éli az életét, a 

Sátán akkor sem adja fel, hanem szüntelenül próbálkozik. Ezért 

tudnak elbukni hívő emberek is. Szüntelenül kísérti a hívőket és 

azt akarja, hogy a kísértésbe elbukjanak. Ahogy a Sátán Jézus 

Krisztust is megkísértette a 40 napos böjtben, amikor ki volt 

éhezve, akkor azt mondta Neki (11. dia): „3Ekkor odament hozzá 

a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek 

a kövek változzanak kenyérré!” Mt 4,3. Jézus meg lett kísértve, 

de nem esett kísértésbe. A Zsidókhoz írott levélben azt olvassuk 

Jézusról: (12. dia) „18Mivel maga is kísértést szenvedett, segí-

teni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” Zsid 2,18 és „15Mert 

nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlensé-

geinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szen-

vedett mindenben, de nem vétkezett. 16Járuljunk tehát biza-

lommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és 

kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Zsid 

4,15-16. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi a kísértés, éppen ezért 

tud megindulni erőtlenségeinken, milyen szenvedni a kísértések 

közepette, de Ő nem bukott el, Ő nem vétkezett, hanem győzelmet 

aratott a Kísértőn! Ezért Neki van hatalma győzelmet aratni a mi 

életünkben is, amikor kísértés ér bennünket. A Krisztusban élő 

embert nem kell, hogy az indulatai, a vágyai, a kielégületlenségei 

vezéreljék, mert látjuk, hogy annak mi lesz az eredménye. Krisz-

tus győzelmet aratott a kísértés, a bűn és a halál felett, ezért nem 

kell, hogy mindezek uralkodjanak az ember életén. De a minden-

napjainkból sajnos nem tudjuk kiiktatni a kísértést és a bűnt, mert 

az jelen van ebben a világban. Jakab azt írja: (13. dia) „14Mert 

mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísér-

tésbe. 15Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig 

kiteljesedve halált nemz.” Jk 1,14-15. Azonban kérhetjük az 

Urat, s erre bátorít bennünket a mai imádság is: „13és ne vígy min-

ket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;”. Ebben a mon-

datban a görög szó azt jelenti, azt fejezi ki, „ne engedj minket a 

kísértésbe”, (14. dia) mert a kísértés csapda! Azt azért ásták, hogy 

beleessek. Akiben Isten Lelke lakozik, annak ad világos látást, 

hogy felismerje a kísértés helyzeteit, és a csapdát el tudja kerülni. 
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Ezért bátorít bennünket Jézus egy másik helyen: „41Virrasszatok, 

és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek” Mt 26,41. Ha va-

laki állandó kapcsolatban van Jézus Krisztussal, engedi, hogy Sza-

vával vezesse őt, és imádságban megosztja Vele küzdelmeit, szen-

vedéseit, kísértéseit, akkor Ő ad erőt azok elhordozásához és meg-

adja a szabadulás útját. Jakab levelében azt is olvassuk: (15. dia) 

„7Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ör-

dögnek, és elfut tőletek.” Jk 4,7. Jézusnak van hatalma a kísér-

tésben megőrizni és az Ördög igézetéből, megkötözéséből, igájá-

ból megszabadítani. Ezért írja Pál (16. dia): „13Emberi erőt meg-

haladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és 

nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel 

együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok 

azt viselni.” I kor 10,13.  

Ebben a szüntelen harcban éli a hívő ember az életét, mert 

a Sátán, ahogy említettem, nem adja fel, s egészen életünk végéig 

kísérteni fog, keresi a fogást rajtunk, keresi a gyenge pontjainkat, 

amiben elbukhatunk. De akik Krisztusban vannak, azok tudják, 

hogy az Ördög mindent megígér, mindent felkínál, de semmit nem 

ad és romba dönti az életet. A hívő ember tudja, hogy az Ördög, 

ha kísért is, kínál is dolgokat, Tőle nem kell semmi. Az Isten em-

bere hátat fordít a Sátánnak, mindent elutasít Tőle, s akkor azt 

ígérte az Úr, hogy elfut tőlünk. Ezért imádkozunk, hogy szabadíts 

meg a gonosztól. Nekünk semmi közünk az Ördöghöz, nem is kell 

vele foglalkozni, de komolyan kell venni. Nem legyinthetünk, 

nem bagatelizálhatjuk el, de mi Jézus Krisztushoz kötöttük az éle-

tünket, aki bűnök bocsánatát adja, és aki győzedelmeskedett a bűn 

és a halál felett. Ő a Kígyó fejére taposott és egyszer és minden-

korra győzelmet aratott. A kereszten legyőzte a Sátánt, legyőzte a 

bűnt és legyőzte feltámadásával a halált. Jézus ebben a győzelem-

ben akarja az övéit részesíteni, ezért mondjuk (17. dia) „mert tied 

az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké”. Ő győztes Úr, 

és aki Hozzá köti az életét, azt abban a győzelemben részesíti, amit 

Ő is aratott, bűn felett, a Gonosz felett és a halál felett. 


