
2014. 07. 20. Vancouver. Vasárnap. C: Segít a Lélek 6. Felismerni a kísértőt.  

Lekció: Lukács 9: 51 – 56 

Textus: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy 

megmentse.” (Lk 9,55) 

Kedves Testvérek! 

Nem lehet felismerni a felismerhetetlent. Romániában tavaly nagy port kavart az elhíresült „egyházi műhiba” 

per. Egy ügyvéd azzal ment el az orthodox papokhoz, hogy lakásába beköltöztek a rossz szellemek. 

Tévékészüléke és hűtője csattog, ablakán varjak kopogtatnak. Kiszálltak a papok és mindenféle ördögűző 

praktikakákat folytattak – sikertelenül. Ezért az ügyvéd beperelte a papokat, sőt magát az érseket is, és a 

fellebbezések miatt, egészen a legfelső bíróságig jutott az ügy.  

Óriási félreértés! Az ördögöt nem a szobából, nem a párna alól, vagy a hűtőszekrényből kell kiűzni – hanem a 

szívünkből! Nem a tárgyak ördögiek – hanem mi, akik ki vagyunk szolgáltatva a bűnnek! Nem a csattogó 

tévéből, vagy hűtőből kell kiűzni az ördögöt, és nem is az ablakon kopogó varjakból – hanem a mi Istentől 

eltávolodott, kemény szívünkből!  

Milyen szomorú, hogy még papok sem ismerik fel a kísértő praktikáit! „Embergyilkos volt kezdettől fogva, 

és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert 

hazug, és a hazugság atyja”. (János 8:44) Az a célja, hogy elpusztítsa az embert – és ebben leginkább 

felhasználja a többi embertársat. Miért? Mert Isten a saját fiát adta érte, annyira szereti – az ördög éppen 

ezért gyűlöli és az ember a legfőbb célpontja!  

Ezt lássuk nagyon világosan: AZ ISTEN MINDIG, MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT MEG AKAR 

MENTENI! – A SÁTÁN PEDIG MINDIG, MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT EL AKAR PUSZÍTANI! 

Óriási nagy különbség!  

Nem úgy lehet ördögöt űzni, hogy fizetek a papnak valamit, az kijön, elvégez egykét hókusz-pókuszt – és el van 

intézve! Romániában még az ortthodox egyház által használt temetési edényeket is bevitték a lakásba, hogy 

majd azok elkergetik a démonokat. Dehogyis, micsoda balgaság!  

Ördögöt csak úgy lehet elűzni (egy időre), hogy odaborulok Jézus keresztjéhez (folyamatosan!) – magam, vagy 

valaki mással, például egy lelkésszel együtt – megvallom szorongásaimat, a Sátán támadásait, kísértéseimet, 

bukásaimat, bűneimet; és behívom a szívembe Jézust: engedem, kérem, várom, hogy ő uralja a szívemet = 

és akkor eltávozik, elmenekül az ördög!  

Itt van a főbaj: nem ismerjük fel, milyen lélek van bennünk. Nem ismerte fel sem az ügyvéd, sem a pap, sem 

a tanítványok – hanem egyedül Jézus! Jézus Lelke képes bennünk felismertetni a kísértőt – Jézus 

beszéde, szava által.  

Az igében arról volt szó, hogy Jézus már tudta, hogy közeledik az ő váltsághalálának és feltámadásának, 

megváltó tettének ideje. Ezzel volt elfoglalva, ezért jött – hogy megmentse az elveszetteket: hogy meghaljon az 

egész világ, minden ember bűnéért, benne az enyémért. Éppen ezért elhatározta, hogy elmegy Jeruzsálembe.  

GALILEÁBÓL JÚDEÁBA CSAK SAMÁRIÁN KERESZTÜL TEHETTE MEG AZ UTAT (TÉRKÉP).   

 



Beesteledett – és éppen Samáriában jártak. Keverék-nép lakott ott. A Baliloni fogság idején idetelepített 

idegenek keveredtek az ottmaradt zsidókkal. Ők lettek a smaraitánusok. Vallásilag is keverék-nép – saját 

kultuszukat összevegyítették a zsidók istentiszteletével. Kölcsönösen utálták, gyűlölték egymást.  

Jézus előreküldte két tanítványát, hogy kérjenek szállást – de nem fogadták be őket. Nagyon kellemetlen – 

Jézusnak és tanítványainak kint kell a szabadban éjszakázni: veszélyes, és hideg!  

„LÁTVA EZT TANÍTVÁNYAI, JAKAB ÉS JÁNOS ÍGY SZÓLTAK: „URAM, AKAROD-E, HOGY EZT 

MONDJUK: SZÁLLJON LE TŰZ AZ ÉGBŐL, ÉS ÉGESSE MEG ŐKET!?” EKKOR MONDTA NEKIK 

JÉZUS: „NEM TUDJÁTOK, MILYEN LÉLEK VAN BENNETEK, MERT AZ EMBERFIA NEM AZÉRT JÖTT, 

HOGY AZ EMBEREK ÉLETÉT ELVESZÍTSE, HANEM HOGY MEGMENTSE.” 

Hogyan lehetséges, Jézus közvetlen közelében, két taníványa, akik őt követik., akik közösségben vannak vele – 

képesek lennének ilyen bosszúálló módon viselkedni. Ráadásul Isten nevében, Isten erejével? Felhasználva 

Jézus nevét – szájábaadva a szavakat? Akarod Jézus – ugye akarod? Azért ez már több a soknál! Égjenek el 

tűzben, az jár nekik! Rettenetes! És az is, hogy ez a bűn se tisztult ki és nem is fog soha! Pedig olyan nagyon 

szembeötlő! Mégis: a nagy Kálvin János Genfben egyetértett (szorgalmazta) a városi tanács döntésével, amikor 

máglyán égették el a Szentháromság-tagadó Szervét Mihályt; és Zwinli Ulrich pedig a Garda tó vizébe folytatta 

az anabaptistákat. És ez csak két példa a rengeteg sok közül, amikor Jézus gondolkodása, irányultsága, lelkülete 

ellenére cselekedtek a Jézus közelében lévők.  

 
Mi a Krisztusi lelkület? Például ez: BOCSÁNATOT KÉRÜNK ALSÓZSOLCA LAKÓITÓL. Ez az indulat a 

Krisztusi. Amelyik meglincseli a másikat, tűzben akarja elégetni, vagy Jézus nevében kér rá tüzet rájuk – az az 

ördögi.  

Márpedig azt mondja az ige – ki vagyok szolgáltatva a bűnnek! Vagyis a kísértő, a sátán mindig keres és talál 

fogást rajtunk, hogy leteperjen.  

Cseri Kálmán: „Velünk született természetünk mindig megszólítható marad a gonosz számára. Jézus arra 

figyelmeztet ebben az igében – hogy kettős hatás alatt áll minden ember. Ha már kapta Isten Lelkét, vezetheti őt 

a Lélek, ha még nem, a gonosz irányítása alatt van. De Isten gyermekeit is támadja az ördög, hátha hallgatnak 

rá. S amikor valaki fáradt, nem elég éber, csapdába eshet, mint itt Jakab és János.  



Meg lehet különböztetni a kétféle hatást: az ördög emberölő volt kezdettől (Jn 8,44), Jézus mindig életpárti. A 

régi természetnek mindig én vagyok fontos, a magam hiúsága, kényelme, haszna. Az új természetnek Isten 

ügye és a másik ember üdvössége a fontos. Akit Isten Lelke vezet, az kész sérelmeket elszenvedni – akit a 

tisztátalan lélek, az mindig kész visszaütni. A krisztusi ember Istenre bízza az igazságtételt – a Krisztus nélkül 

élő maga intézi el. 

A keresztény ember programja ez: „hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a 

Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve...” (Ef 3,16-17) 

Mindnyájan a bűn uralma alá születünk. Egyszer át kell adnunk a vezetést Isten Lelkének. „Neki növekednie 

kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (Jn 3,30) De érvényes a figyelmeztetés is: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, 

vigyázzon, hogy el ne essék!” (1Kor 10,12)” 

Nem az a lényeg, hogy mit csinált az a másik, hanem, hogy MILYEN LÉLEK VAN BENNEM. NEM A 

MÁSIKBAN – HANEM BENNEM! Mit mond a Lélek? Az Isten Lelke – nem neki, hanem nekem. Például 

azt, hogy nincs értelme vitatkozni, átkozódni, hanem csendben tovább kell állni. „Az ostoba és éretlen 

vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem 

legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, 

hátha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög 

csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék”. (2Timóteus 2:23–26) 

Szegény samáriaiak! Ha tudták volna, és amikor megtudták, hogy kit utasítottak el. Mekkora hatalmas áldás 

lehetett volna annak a családnak, aki befogadja Isten szeretetét, a békesség fejedelmét! 

A Lélek azt mondta Jézusnak: nem baj, Isten áldja meg, világosítsa meg őket! Majd Isten egy másik faluban ad 

szállást, vagy ha nem, majd gondoskodik rólam a szabad ég alatt is. Nagyon szeret – és én az ő egyszülőtt Fia 

vagyok! Mi pedig szintén Isten gyermkei vagyunk – Jézus Krisztus által!  

Nincs benne a Bibliában, de az ige összefüggéséből egyértelmű, hogy miközben szomorúan továbbálltak – 

merthogy ez senkinek se öröm – imádkoztak értük. „Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a 

gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást 

örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne 

szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet; mert az Úr 

szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul”. 

(1Péter 3:9–12)  

 
ENGEDD, HOGY AZ ÚR NAPONKÉNT MEGÁLDJON TÉGED – ÍGY LEHETSZ IGAZÁN ÁLDÁS 

BARÁTAID SZÁMÁRA. Sőt, még az ellenségeid számára is! 



Érdekes, hogy Jézus nem szídja le a tanítványait: hogyan lehettek ilyen önzők, kegyetlenek, szeretetlenek, 

ördögiek, hogy tűz égesse meg őket? Miért nem szeretitek őket? Hát ezt tanuljátok tőlem? Na, akkor most akkor 

egy hétig kukoricán fogtok térdepelni – és közben elgondolkoztok rajta!  

Nem ezt mondta, hanem szelíden figyelmeztette őket: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az 

Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.” És Jézus nem csak 

beszélt, hanem ezt is tette – életét adta értünk, hogy a tanítványoknak is, és nekünk is újéletünk lehessen!  
Jézus Lelke vizsgálja ma át szíveinket, gondolatainkat! Ő adjon bűnbánatot, az ellenséggel szemben is 

szeretetet, Krisztust egyre teljesebben felmutató, tisztuló életet. Ámen.  

 


