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2019. március 10. 
Bálintbokor, Mandabokor 
Istentisztelet 
Cím: 
Mivel vállalsz közösséget? 
Babonaság - Bálványok 

„25Isteneik szobrait égessétek el! Ne kívánd meg a rajtuk levő 

ezüstöt vagy aranyat sem, ne vedd el magadnak, mert tőrbe 

esel általuk. Utálatos ez Istened, az ÚR előtt. 26Ne vigyél be 

ilyen utálatos dolgot a házadba se, mert téged is kiirtanak, 

mint azt. Tartsd azért undorítónak, tartsd utálatosnak, mert 

ki kell azt irtani!” V Móz 7,25-26 (1. dia) 

„7Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, ked-

velt feleséged vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat: 

Menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te 

sem, atyáid sem, 8azoknak a népeknek az istenei közül, akik 

körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől 

a föld másik végéig, 9ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd 

meg, ne kíméld és ne mentegesd azt” V Móz 13,7-9 (2. dia) 

„10Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul 

elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló 

vagy igéző! 11Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jöven-

dőmondó, se halottaktól tudakozódó. 12Mert utálatos az ÚR 

előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. 14Mert ezek a nemzetek, 

amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, 

de neked nem engedi azt meg Istened, az ÚR.” V Móz 18,10-

12.14 (3. dia) 

„19Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidé-

zőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, 

ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A hol-

takhoz kell fordulni az élő helyett?” Ézs 8,19 (4. dia) 

„A test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság 

(szemérmetlenség), fajtalanság, bálványimádás, babonaság, 

ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, 

szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, 

tobzódás, s ezekhez hasonlók. Amint azelőtt mondtam, most 

megismétlem: akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten orszá-

gának örökösei.” Gal 5,20-21 (Békés-Dalos fordítás) (5. dia) 
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Drága Testvérek! 

 

2017. november 12-i és 2018. május 13-i igehirdetésekben 

(6. dia) már foglalkoztunk ezekkel a témákkal. Az erről szóló ta-

nítást meg lehet hallgatni a honlapunkról, illetve el lehet olvasni. 

Szükségesnek érzem, hogy ezekről az Isten Igéjének fényében 

újra és újra halljunk tanítást, mert sokszor tudatlanul is csinálunk 

olyan babonás dolgokat, amelyek meg is kötözhetnek. Ezek az ár-

tatlannak vélt babonák pedig hatnak az életünkre, a mindennapja-

inkra, a cselekedeteinkre. Azt gondoljuk, hogy ártatlanok, még ta-

lán egy jót viccelünk is, de a szívnek a mélyén el van ültetve egy-

egy magocska, s az szépen csírázik, növekszik, tudniillik, ezek 

mind-mind hitet feltételeznek. Lehet, hogy az ember nevet rajta, 

de a Sátánnak csupán az a célja, hogy bogarat ültessen a „fülbe”, 

a szívbe, aztán az majd idővel el kezd dolgozni. Hadd mondjak 

néhány példát. Van egy olyan babona, hogy „péntek 13.”. A köz-

tudatban az van, hogy ez a nap „szerencsétlen nap”. De nézzük 

meg, honnan ered! Azt fontos mindenekelőtt leszögezni, hogy 

minden babona, bálvány, okkultizmus mögött a Sátán áll. Az Ör-

dög félelmet, aggódást, kétséget akar ébreszteni az ember szívé-

ben. Ne felejtsük el azt sem, hogy Jézus azt mondta az Ördögről: 

„Embergyilkos volt kezdettől fogva” Jn 8,44. Neki ez a végcélja, 

ezt pedig a félelmen keresztül tudja elérni. Az ember rettenetesen 

tud félni. Amikor az emberen a félelem lesz úrrá, akkor mindenre 

képes lesz. Ezt idézi elő a „péntek 13” is. Féljél attól a naptól, mert 

az szerencsétlenséget hoz neked. És nézzétek meg, hányan való-

ban félnek, nem mernek tenni semmit azon a napon. Mi van a hát-

terében? 

(7. dia) Kétes háttere van, de kutatók az „Utolsó Vacsora” törté-

netére vezetik vissza, ahol 13-an ültek az asztalnál: Jézus és 12 

tanítványa. A péntektől való félelem szintén a Bibliából ered, hi-

szen Jézust is pénteken feszítették keresztre, és az ókori Rómában 

minden kivégzés pénteken volt. A néphiedelem szerint a pénteken 

kötött üzletnek rossz vége lesz, a pénteken született állatok bete-
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gesek lesznek, az ezen a napon varrt ruha pedig szétfoszlik. A Bib-

lia-kutatók szerint Ádám pénteken esett kísértésbe, Káin pedig 

szintén ezen a napon ölte meg Ábelt. 

Statisztikai adatok bizonyítják, nagyon is valós problémát 

jelent a 13-as számtól való félelem: az amerikai kutatás (Stress 

Management Center and Phobia Institute) eredményei szerint csak 

az Egyesült Államokban 21 millióra tehető azok száma, akiket va-

lódi félelemmel tölt el a péntek 13-a. A Sátánnak mindig az a mód-

szere, hogy vallásos körítéssel tálaljon olyan dolgot, ami még in-

kább elszakítja az embert Istentől. A Sátán sosem egyenes, hanem 

Ő mindig ködösít, csúsztat és mindig mást ad, mint amit mutat. A 

babonákban is elhiteti, hogy oltalmat nyerhet az ember, s eközben 

félelmet ad a szívben. Ártatlannak tűnő babonák is ebben a féle-

lemben tartják az embereket. Például, ha kiömlik a só. 

(8. dia) Ha ügyetlen voltál és kiborítottad a sót, a babona 

szerint veszekedésre számíthatsz. A sóval kapcsolatos babonák 

valószínűleg a múltbeli értékességéből származnak. A só ugyanis 

értékes árucikk, tartósítószer és fizetőeszköz is volt. Mivel ilyen 

fontosnak és drágának számított, még természetfeletti erőt is tu-

lajdonítottak neki. A hiedelem szerint, ha valaki például a válla 

fölött átdobta, még az ördögöt is távol tarthatta magától. A Sátán 

ilyen egyszerű becsapással elhiteti az embereket, hogy ennyivel 

távol lehet tartani Őt és a sónak ilyen nagy erőt akar tulajdonítani. 

Azt gondolják, a só majd távol tartja. Ez butaság! Sokakban pedig 

az a félelem él, hogy ha kiborul a só, akkor valóban veszekedés 

lesz. Azért lesz veszekedés – szeretnék veletek őszinte lenni, mert 

engeded, hogy összeugrasszon benneteket a Sátán, vagy mert 

olyan kiállhatatlan vagy, de azért nem lesz, mert kiömlött a só. 

Miért könnyebb elhinni, hogy a só távol tudja tartani a Sátánt, mint 

azt komolyan venni, amit az Ige mond: „7Engedelmeskedjetek 

azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” 

Jk 4,7. A Sátán azzal akar elhitetni, ami úgy sem igaz. A só nem 

tudja távol tartani, ezért akarja, hogy ebben higgyél, de az Ige, az 

Isten iránti engedelmesség valóban távol tartja. 

 



„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) 

 

4 

 

Még meg kell említenünk a sokak által a gyakorlatban al-

kalmazott úgynevezett lekopogást (9. dia). Két magyarázat léte-

zik, miért kopogunk le jó és rossz dolgokat, miért épp fafelületen 

tesszük, és hogyan segít ez a kis rituálé. Az egyik az az ősi hiede-

lem, hogy valamely szent fát megérintve az ember védelmet kap a 

szemmel veréstől és az ártó szellemektől, így a kimondott gondo-

lat, ha rossz, nem valósul meg, ha pedig jó, úgy is marad. Ilyen 

szent fák a kőris, a galagonya és a tölgy. Ebből eredhet, hogy ha 

tesszük is, nemcsak mondjuk, hogy lekopogjuk az adott dolgot, 

akkor valamilyen fafelületet keresünk hozzá. 

A másik magyarázat szerint a lekopogás voltaképpen zaj-

keltés annak érdekében, hogy a szellemek és gonosz erők ne hall-

ják meg az ember jó vagy rossz dologról szóló mondatát: a jót 

ugyanis megirigyelhetik, a rosszat pedig valóra válthatják a hie-

delmek szerint. Ezt elkerülendő, miközben beszél, az ember ko-

pog néhányat, és az ártó lelkek egyszerűen nem értik a zajtól, amit 

mond. Semmilyen szent fa, lekopogás nem védi meg az embert és 

az ártó lelkek, szellemek a Sátán eszközei, amely által szintén a 

félelmet akarják előidézni az emberben. A Krisztusban hívő em-

ber nem kopog le semmit, mert nem fél semmilyen ártó szellemek-

től, de még magától a Sátántól sem kell félnie, csupán felmérve az 

erőviszonyokat, ne kezdjünk ki vele. Nekünk semmi közünk, 

semmi tennivalónk nincsen a Sátánnal. Nem kell vele foglalkoz-

nunk. Hagyjuk ezt Jézus Krisztusra. Nekünk az a feladatunk, hogy 

imádkozzunk, Jézusnak pedig az a feladata, hogy a szabadítást el-

végezze. Ne adjuk oda a hitünket ilyen dolgoknak, hanem egyedül 

Jézus Krisztusban higgyünk!  
 

Aztán léteznek úgynevezett „szerencsét hozó babonák” is 

(10. dia), amelyekben bízva az embernek szerencséje lesz – leg-

alábbis azt gondolja. 

A római mitológiában Fortuna a szerencse istennője, aki 

egyben a sors és az élet esetlegességét is megszemélyesíti. Egyes 

szobrain bekötött szemmel ábrázolják, ami azt jelképezi, hogy ő 
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maga sem látja előre, mi fog történni rövidesen, mivel a szerencse 

létrejöttének fontos eleme a meglepetés. Kezében egy óriás szar-

vat tart, a bőségszarut, aminek csúcsa egyes ábrázolásokon becsa-

varodó. A bőségszaru öblös szájából potyognak Fortuna lába elé 

a gazdagság különféle jelképei: például aranypénzek. 

Sok hisznek a négylevelű lóherében és sok időt töltenek az-

zal, hogy találjanak a kertben. Aztán beleteszik valami könyvecs-

kébe, irattárcába, bízva abban, hogy az majd szerencsét hoz. Em-

lékszem, egy családtagom órákat képes volt azzal tölteni, hogy ta-

láljon négylevelű lóherét. A hagyomány szerint minden levélnek 

szimbolikus jelentése van. Az első a reményt, a második a hitet, a 

harmadik a szerelmet, a negyedik pedig a szerencsét testesíti meg. 

Nézzétek meg, a jelentése is milyen ördögi. Vallásos palástot ad 

neki a Sátán, hogy megtévessze a vallásosakat is. Ettől lesznek 

vallásosak, hogy mindent elhisznek! Hiszékenyek és 

vallásoskodók azok, akik mindent elhisznek! A hívők egyedül Jé-

zus Krisztusban hisznek, és nem keverik, nem ötvözik, nem páro-

sítják semmilyen más hittel.  

Szerencsepatkó a hiedelem szerint védelemmel szolgál, szerencsét 

hoz. De miért? A legegyszerűbb magyarázat, hogy bajelhárító 

szerepe merő tükre a ló lábára vert patkóénak: ha ugyanis a ló lábát 

megóvja a rögös földtől, talán megóv minket is e veszedelmes vi-

lágban. Minden, amiről eddig szóltál – láthatjuk – hogy hitet fel-

tételez. A Sátán azt a hitet kéri el, ami egyedül Istent illeti meg. 

Mennyire igaz (11. dia) Napóleonnak az a mondata: „Az emberek 

mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában!”. Bődületes, 

hogy az emberek mennyi mindent képesek elhinni, csupán azt nem 

hiszik el, amit Isten ígért, mondott nekik az Igében. Miért? Mert a 

Sátán hazug, becsap, elvesz, megfoszt mindentől, Ő azon dolgo-

zik, azon fáradozik, hogy az ember ne higgyen Istennek és Isten-

ben. (12. dia) Akinek a szíve meg van osztva, mert ennek is, meg 

annak is hisz, az valójában csak egynek hisz, a Sátánnak. Nem 

lehet a babonákban és az Istenben egyszerre, egyidejűleg hinni. 

Ezért mondja Isten (13. dia): 14Mert ezek a nemzetek, amelyeket 

elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked 

nem engedi azt meg Istened, az ÚR.” V Móz 18,10-12.14. Vagy 
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erre hallgatsz, vagy arra, de a kettőre együtt nem lehet hallgatni. 

(14. dia) Isten szótárában nincsen is-is, hanem csak vagy-vagy 

van. A szíved vagy a Sátáné vagy az Istené, de nem lehet ez is meg 

az is. Vagy ez, vagy az. Kié a te szíved? Kivel vállalsz közösséget? 

Azt mondja Jézus a Máté evangéliumában (15. dia): „24Senki sem 

szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a 

másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a 

másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mam-

monnak.” Mt 6,24. Ez a kérdés ilyen radikális. Talán kérdezitek 

magatokban, mit kell ezt ennyire kiélezni? Azért mert ez hit és 

közösség kérdése! (16. dia) Kiben hiszel és kivel vállalsz közös-

séget? Ezt a kérdést veti fel témánk. Hogy jobban megértsük, pár-

huzamot lehet vonni a házassággal. (17. dia) Kit szeretsz és kivel 

vállalsz közösséget? Mert a házasságban sem működik – leg-

alábbis normális körülmények között – az is-is. Ott is kizárólagos-

ság van, vagy-vagy. Igéink útmutatást adnak arra nézve, hogy Is-

ten teljes hitet kér. Ő nem osztozik. Népétől is azt kérte, hogy (18. 

dia) „5Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, 

teljes lelkedből és teljes erődből!” V Móz 6,5. Nem félszívvel, 

negyed szívvel, hanem teljes szívvel. Istennél nem fér meg a ba-

bona, a bálvány és Isten. Mert vagy a babonákban hiszel és a bál-

ványokban, vagy Istenben. Vagy a vak szerencsében, a lóherében, 

a lottóban, a Fortuna istennőben, vagy a mindenható Istenben. 

Vagy abban hiszel, hogy a fa meg tud védeni téged, vagy abban, 

hogy Isten oltalmaz meg téged minden veszedelemtől. A szíved 

egy olyan hely, amibe Isten csak akkor vesz lakozást, ha onnan 

mindent kész vagy kitakarítani, kész vagy mindennel leszámolni. 

Isten ilyen radikális lépésre hív téged. Ne kopogd le, ne félj a só-

tól, ne fürdesd a gyermekedet szenes vízbe, ne akard tudni a jövő-

det, ne űzz tarot játékot, ne táncoltass asztalt, ne beszélj elhunyt 

szeretteidhez a sírnál, ne legyél babonás, ne legyenek bálványaid! 

Azt mondja Isten Igéje (19. dia): „9Ha bemégy arra a földre, 

amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azokat az utála-

tos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. 10Ne legyen 

olyan nálad, aki a fiát vagy a leányát áldozatul elégeti, ne le-
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"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) 
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gyen jós, se varázslást űző, jelmagyarázó vagy igéző! 11Ne le-

gyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halot-

taktól tudakozódó! 12Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki 

ilyet cselekszik: éppen ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi 

ki előled ezeket a népeket Istened, az ÚR. 13Légy feddhetetlen 

Istened, az ÚR előtt! 14Mert ezek a népek, amelyeknek a föld-

jét birtokba veszed, varázslókra és jósokra hallgatnak, de ne-

ked ezt nem engedi meg Istened, az ÚR.” V Móz 18,9-14. Ha 

bemégy arra a földre…, azaz, ha Istennel akarod élni az életedet, 

akkor tudd, hogy mindazok a dolgok, amelyekről szó volt, az utá-

latos Őelőtte. De ne hallgass senki és semmi másra, egyedül Is-

tenre! (20. dia) Isten Igéje legyen számodra az iránytű, amely 

megmutatja a helyes irányt és a helyes utat. Minden babonás dolog 

(20/a dia) egy-egy mágnes, ami a céltól távolít el és meghamisítja 

a helyes irányt. Vegyük ezt nagyon komolyan! Egyedül Jézus 

Krisztusra tekintsük, az Ő Igéjére, mert az lesz mindannyiunk szá-

mára a helyes irány, s akkor lesz igazán boldog a szív és Ő azt 

ígérte: (21. dia) „7Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” II Tim 1,7 

 (21/a dia) Amit a Sátántól kapsz, az a félelem, amit Istentől 

kapsz az a békesség! Kell-e neked ez a békesség? Ezt csak úgy 

kaphatod, ha CSAK Jézussal vállalsz közösséget! 

 

        Ámen! 

 

 


