
2013. 10. 06. Vancouver. Vasárnap. C: Taníts minket imádkozni! 8. Védelem és szabadítás.  

Lekció: Jakab 1: 2 – 4; 12 – 15 

Textus: Máté 6: 13 „…és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól…”  

Kedves Testvérek! 

Jézus nem csak beszélt, hirdette – hanem megélte. Ő volt az egyetlen, aki tökletesen ellenállt mindenféle 

kísértéssel szemben. A pusztában kísértette az ördög: kenyér, hatalom, siker – állandó kísértések a számunkra 

is. Nem kellett neki semmi, amit az ördög kínált – minden kísértésre igével válaszolt: „meg van írva…”. 

Azt olvassuk: kivitte a Lélek a pusztába, hogy megkísértse őt az ördög. Isten nem kísért – de az ördög 

kísértését is használhatja, hogy megerősítse az övéit. Nem az ördög az Úr – hanem az Isten! Ezért, akik az 

Úréi, azok életében is vannak kísértések – sőt azokéban vannak igazán, mert a Sátán szeretné 

visszakaparintani azt, aki kikerült a fennhatósága alól – de azok életében már erre is igaz: „Azt pedig tudjuk, 

hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” 

(Róma 8:28) Minden kísértés is a javukra, az Istennel való kapcsulatuk fejlődésére, a hitben növekedésükre, 

az Isten akaratának egyre teljesebb megértésére, azaz az üdvösségükre kell, hogy szolgáljon. 

Mi az ördöggel nem állunk szóba. Jézus szóbaállhatott: „távozz tőlem Sátán”. Mi nem, mert erősebb nálunk. 

Éppen azt akarja, hogy kezdjünk el szóbaállni vele. Nem is direkt, hanem indirekt módon – azaz magunkban 

alkudozva. Nem szabad vele szóbaállni! Nekünk nincs dolgunk vele! Mi Jézus hívjuk segítségül! Neki 

mondjuk: „Ne vígy minket” – tiéd a kontroll, minden hatalom: ne enged, kérlek, hogy kísértés érjen: de 

legyen, ahogyan Te akarod! Hiszen te sokkal jobban tudod, mi jó nekem és miért.  

És/de akár így, akár úgy történjen: szabadíts meg a gonosztól: ne engedd, hogy kísértésével erőt vehessen 

rajtam, letéríthessen az útról, amelyen te jársz előttem! Tarts meg, Uram, Istenem! Dávid éneke, miután 

megtapasztalta az Isten szabadítását – többezer éves, élő bizonyságtétel: „Az Úr az én kőszálam, váram és 

megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!” 

(Zsoltárok 18:3) Aki ezt tapasztalja – az tudja, hogy van segítsége a kísértések közt! Az tudja, hogy a kísértés 

nem játék – de oltalom alatt van az élete, mert az Úrnak adta magát, aki Szabadító. 

Miért imádkozunk tehát, amikor kérjük: „ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól”. 1. 

Leplezd le előttem a gonoszt a maga pusztító valóságában minél előbb, és minél teljesebben, hogy iszonyodjak 

tőle. 2. Leplezd le a szívemet, hogy mi van benne, merre, kihez húz – hogy szívből ragaszkodhassak Atyámhoz. 

3. Ismretesd meg velem, jelentsd ki nekem Önmagadat, hogy egyre jobben megismerhessem az Atyát – Benne 

legyek, egyre jobban védve az ördög mindenféle kísértése ellen. VÉDELEM ÉS SZABADÍTÁS!  

1 Meg kell ismernünk a gonoszt, hogy amikor támad, résen lehessünk, és írtózzuk tőle. Magunktól ez sem 

megy – de Lélek elvégzi az ige által. Mint Jézus tette kísértetése idején. Mindig jót kínál, jónak látszót – de azt 

akarja, hogy bizalmatlanok legyünk Istennel szemben, elszakadjunk tőle, szembeforduljunk vele. Mindig 

a lehető legjobb oldalról támad, a gyenge pontjainkon! Ádám és Éva – csakugyan azt mondta Isten… dehogyis, 

hanem meg akar fosztani… Mind kísérthetőek vagyunk, mert arra épít, amiben gyengék vagyunk: 

kívánságainkra, kielégítetlenségeinkre, régi természetünk tulajdonságaira.  

Olvastam valahol, hogy olyan vár az éltünk, amiben mindig van áruló. Mert amikor a gonosz támad, mindig 

talál benne árulót, aki összejátszik vele. Ez a mi Isten ellen lázadó régi természetünkből jön, ami megmarad 

az újjászületés után is, csak már nem uralkodik többé. Ezt írja az Ige. „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert 

ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan.” 

(1Péter 5:8–9) Hogyan vigyázzunk, legyünk józanok? Az Úrhoz kell közeledni – hogy ő ismertesse meg velem! 

Magamtól nem tudom – mert sokszor azonos velem, magam romlott szívéből való. Az én érdekem, 

kívánságom, ambícióm, élvezetem, kényelmem stb. Az a nagy csoda, ha egyáltalán valaki ezekben képes 

meglátni az ördög pusztító munkáját. Felismerni, néven nevezni, megtagadni és elhagyni. Lélek + ige! 

Az a baj, hogy a hívők nagy kísértése a megalkuvás. Csak most az egyszer, mert ez nekem jár, mert mindenki 

ezt csinálja, és velem is ezt teszik, másképp nem lehet… stb. „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki 

tudná kiismerni?!” (Jeremiás 17:9) „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!  Emberi erőt 

meghaladó 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.” (1Korinthus 10:12–13) 

2 Éppen ezért meg kell ismernünk valódi önmagunkat. Ha a mi életünk olyan lenne, mint egy sima gömb, 

nem lenne rajta fogása az ördögnek. De nem olyan, mert az óemberünk kinövései kiválló fogantyúként 

szolgálnak a számára. Nagyon ért ahhoz, hogyan kell valakinek az indulatait felgerjeszteni, a hargját 



felkorbácsolni, az érzékiségét előcsalogatni, vagy félelmet, rettegést, csüggedést munkálni valaki szívében. 

„Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essete: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Máté 26: 41) 

A kísértés = jól álcázott csapda. Mint ágakkal letakart verem. Mit keresnek a firss zöld faágak a földön? Észre 

lehet venni! Akiben Isten Szentlelke van, a Lélek felismerteti vele a kísértéshelyzetet – és tud rá nemet 

mondani. Ez a különbség Isten gyermekei és a világ gyermeki közt: meglátja a csapdást – és képes 

kikerülni. A világ nem látja a csapdát és ezért nincs mit kikerülnie – csak akkor eszmél, amikor már a 

csapdában vergődik.  

Sokszor azért bukunk el – hogy megtanuljunk szilárdan megállni. Azért esünk a verembe, hogy megtanuljuk: a 

friss ágak az úton, mindig gyanús. Ki kell kerülni. Sőt, segíteni kell másoknak elkerülni. Ferenc pápa feltett egy 

üzenetet a Facebookra: bűnös ember vagyok – de kegyelmet nyertem. Ennyi. Mégis óriási üzenet – mert ő 

mondja, a pápa, aki előtt hajlong a világ egy része. Ő is ember, neki, neked, nekem is szól Jézus 

figyelmeztetése, buzdítása: legyetek észnél! A sátán mindig résen van – és te? Szüntelen imádkozzatok, 

felefelé nézzetek, járjon át az ige, igei gondolkodás – és akkor nem gyalogoltok bele a csapdákba, amelyeket 

a gonosz nektek készített.  

Hanem: pont ellenkezőleg, megedződünk általa! „Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle 

kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.” „Boldog ember az, aki a kísértés 

idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 

Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő 

maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. 

Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” (Jakab 1: 2 – 3; 12–15)  

Hármas lépcső lefelé: kívánság – megfogant kívánság – halál. Amint Jakab, ugyezt olvassuk Pálnál is: „Mert 

a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 

6: 23) Bűn = megfogant kísértés. Halál = Isten néllküli állapot. Lehet biológiai és lehet lelki halál. Lehet 

külön-külön, és a kettő együtt. „Az Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Krisztus Jézusban, a mi 

Urunkban”.  

Legyen áldott az Úr minden győzelemért, amikor megálltunk! Ő fogta be az oroszlán száját, ő vitt át, ő 

őrzött meg, Lelke tett szilárddá, juttatta eszünkbe az igét, Jézust. És bocsássa meg, kegyelmezzen nekünk, 

amikor megalkudtunk, elbuktunk, belementünk a bűnbe – miközben elvileg ragaszkodni akartunk a mi 

hűséges Megváltónkhoz! Elvileg.  

3 Meg kell ismernünk az Urat! „Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” 

(Zsidó 2:18) „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki 

hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem 

trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” (Zsidó 4:15–

16) Mindig van! Márpedig övé a hatalom mennyen és földön! Ő Úr, és azt mondta tanítványainak (a 72-nek): 

„Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy 

semmi se árthasson nektek”. (Lukács 10:19) Ezért: jöjj, Uram Jézus! A szívembe, az életembe, a 

gondolataimba! Tégy engedelmessé, éberré, hogy hozzád ragaszkodjam. Oktass, nevelj, hogy megálhassak, 

és megfuthassam pályám, amire elhívtál, amiért vagyok, a Te dicsőségédre!  

A hitben élő embert folyamatosan támadja a Sátán. A nem hitben élőt azért nem támadja, mert azt a 

markában tartja. Akinek Atyjává lett Isten a Jézus Krisztus által, az felismeri a bűnt a saját életében! Isten 

gyermeke először bocsánatot kér a bűneire – azután szabadítást is kér a bűneiből. Mert vannak ránk 

jellemző, visszatérő, benünket jellemző bűneink – „szabadíts meg a gonosztól”. Mondjuk el: Uram, ezt, meg 

ezt a bűnömet el akarom hagyni. Soha többé ne ismétlődjék meg az életemben! Kérlek, szabadíts meg!  

Ilyenkor megintcsak jön a kísértő és elkezdi durozsolni a fülünkbe: miért vagy ilyen türelmetlen? Majd lekopik! 

Majd megváltozol. (Mitől – ha Jézus vére nem mossa le?) Vagy: a te korodban már nem változik az ember – 

fogadjanak el ilyennek. Az Úr Isten így is nagyon szeret téged (ez igaz, csak nem kijátszva Isten kegyelmét).  

Akármilyen korban lehet változni – ha Isten újjáteremtő ereje elvégzi. Ezért szüntelenül imádkozzuk: „ne 

vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól”. Védelem és szabadítás! 

„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó 

időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések 

között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus 

Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.” (1Péter 1:5 –7) Ámen.  


