Az ördög nem alszik
Lukács 4,5-8
Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, 6és ezt
mondta neki: "Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek
akarom. 7Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez." 8Jézus így válaszolt neki: "Meg van írva: Az Urat, a te
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj."
Kedves Testvéreim!
A korábbi két istentiszteleten a történet 1-2. és 3-4. verseinek üzeneteit vizsgáltuk meg. Ezeket most nem
sorolom el, mert sok időt venne igénybe. De ahogy olvastuk ezt a mai rövid részletet, azonnal
megfogalmazódik az első üzenet: Az ördög nem adja fel, az ördög nem alszik.
1.
Láttuk, hogy Jézusnak 40 napnyi gyötrő éhezés után is, volt arra lelki ereje, hogy ne vétkezzen, amikor egy
darab kenyérről volt szó. Lett volna hatalma természetesen, hogy a követ kenyérré változtassa, de nem tette.
Mindennek ideje van, a csodáknak is, Jézus nem hagyja, hogy az ördög a saját vágyain keresztül rászedje őt.
Jézus egyetlen kapaszkodója az Ige. Hogy mennyire igaza van a 119. zsoltár 11. versének, azt éppen Jézus
cselekedetei mutatják meg nekünk a legjobban. „Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened”
A kísértéssel szemben csak úgy állhatsz meg Testvérem, ha az Ige vezet téged, Isten beszéde és szava.
Úgy tűnik Jézus győzelmet aratott. Kiállta a próbát, jöhet a korona. Ugye mennyire rafinált az ördög. Ahogy
megáll Jézus a kísértéssel szemben, azonnal következik a dicsőség felkínálása. Neked adom az egész világ
dicsőségét – hangzik az újabb kísértés. Ne feledd testvérem, az ördög nem adja fel. Mindig próbálkozik, mindig
új csapdákat állít. Azaz mindig nagyon figyelmesnek kell lenni. Mindig figyelni kell Isten beszédére. Az ördög
nem adja fel.
Kb. 10 évvel ezelőtt készült egy film, ami nagyon jól ábrázolja ezt a szűnni nem akaró kísértést. A címe: Az
ördög ügyvédje. Arról szól, hogy az ördög pártfogásában miképp emelkedik fel a kisvárosi ügyvéd, hogyan lesz
a világ egyik leggazdagabb cégbirodalmának vezető, elismert, azaz soha nem veszítő ügyvédje. Hogyan nő
egyre a csábítás pénz hatalom, szexualitás terén, míg végül felismeri, hogy szinte már mindent elveszített:
önmagát, feleségét, családját, értékeit. Aztán a film végén egy hirtelen trükkel kiderül, ez az egész film csak
egy jövőre irányuló elképzelés volt, egy lehetséges út az ügyvéd előtt. Azaz ha eladja abban a pillanatban a
lelkét az ördögnek és egy gyermekeket folyamatosan megrontó gazembert megvéd, felmentet, akkor ennek az
útnak ez lesz a vége. Amikor felocsúdik a képzelet világából eldönti, hogy jó útra tér, nem védi tovább ezt a
bűnös embert. Ekkor egy újságíró interjúra bírja őt, hogy beszéljen arról, hogy egy ügyvédnek is van
lelkiismerete. S amikor a főhős kimegy a képből, az újságíró képe hirtelen átváltozik az ördög arcává. Azaz a
film azt mondja el, az ördög nem alszik, amit ugye jól értünk: a keresztyén ember életútján vannak veszélyek,
vannak csapdák, mert az ördög nem alszik, hanem szinte pillanatokon belül képes új arcot öltve újra és újra
támadni.
Emlékezzünk csak Péterre, aki éppen élete hitvallását teszi, amikor a Mt16-ban megvallja, hogy Jézus a
Krisztus, az Isten Fia. Jézus pedig megdicséri Őt, hogy milyen áldott dolog, hogy Isten kijelentéseit képes
megérteni Péter. Mi történik pár perccel később??? Jézus elmondja, hogy szenvednie kell és meg kell halnia,
Péter pedig kézzel-lábbal tiltakozik ez ellen. Jézus erre megfeddi, hogy „távozz tőlem, Sátán!” Egyik
pillanatban még Isten szócsöve, a másikban pedig, ahogy nem figyel Istenre, nem figyel az igére, már a Sátán
üzenetét tolmácsolja.
Hogy lehet kikerülni ezeket a csapdákat? Csak ha időt és energiát szánunk arra, hogy Isten üzeneteit megértsük,
magunkra vonatkoztassuk. Korábbi gyülekezetemben több éven keresztül vezettem felnőtt konfirmandus
csoportokat. Ezek a csoportok szeptembertől májusig tartottak, de a cél nem a konfirmáció napja volt igazán,
hanem az, hogy ezek a fiatal felnőttek azt tapasztalják meg, hogy jó közösségben, kisebb csoportban hétrőlhétre Isten igéjével foglalkozni, értelmezni, megérteni. Mindig (évről-évre) felajánlottam nekik, hogy lehet
továbbra is csoportba járni, s erre nem a statisztikák miatt van szükség, hanem az ő saját lelkük miatt. Mert
amivel megtöltjük a lelkünket, azzal van bizony tele a lélek. HA folyamatosan csak TV-t nézünk pl., akkor
azzal, ha folyamatosan csak bizonyos irodalmat (szépirodalom, vagy sajtó) olvasunk, akkor azzal stb. Aki
Bibliát olvas, annak a lelke Isten igéjével telik meg, s ez a legjobb dolog.

Természetesen voltak olyanok is, akik elmaradtak, lemorzsolódtak sajnos egy-egy csoportról. Néha, amikor
találkoztam velük, elmondták, hogy nagyon hiányzik nekik az az egy év, amikor intenzíven figyeltek Isten
igéjére, amikor érezték, hogy sokkal erősebbek voltak, vagy sokkal „értékesebbek” voltak a lelki tartalomban,
vagy sokkal kiegyensúlyozottabbak és békésebbek voltak akkor, amikor jártak ezekre a bibliakörökre, amikor
foglalkoztak az Igével.
Az ördög tehát nem alszik, folyamatosan csapdát állít, s ezeket csak úgy tudjuk kikerülni, ha folyamatosan
figyelünk Isten igéjére, ha meg is éljük az Igét döntéseinkben.
2.
Jézus számára, aki Isten igéjében járatos volt, ismerős lehetett ez a szituáció, amiben a 40-es szám, a hegy és az
ország szerepelt. Emlékezzünk csak Mózesre, aki ugyan felmehetett a Nébó hegyére, hogy onnan megszemlélje
a Hermontól a Sínai félszigetig tartó ígéret földjét, de kételkedése miatt arra saját maga már nem léphetett rá.
Vagy emlékezzünk csak Illésre, aki negyven napos menekülése után teljes kétségbeesésben van, mert senki
nem maradt rajta kívül, aki az Úrért harcolna.
Jézus ott találja magát a pusztában, s nem volt elég egyszer ellenállni az ördögnek, jön újra, és kísérti őt újra,
mégpedig a gazdagságra, a hatalomra és a dicsőségre való vágyakozás által.
Testvérek, arra figyelmeztetnek bennünket ezek a szavak, hogy érjük tetten azokat a vágyakat, amelyek
bennünket is a hatalom és a dicsőség után hajtanak. Mert ezek elérhetőek már itt a földi életünk során is. A
csábítás valós. Hogy valaki eladhatja a lelkét az ördögnek cserébe hatalomért és gazdagságért, ez ha képiesen
fogalmazva is, de igaz.
Mire tanít bennünket ez az igerész?
Jézus azt mutatja meg nekünk, hogy az ördög kezéből nem kér semmit. Pedig könnyen jönne, nem kellene érte
„megdolgozni”, nem kellene érte szenvedni, nem kellene érte meghalni. Hanem csak be kellene állni a sorba,
azok sorába, akik e világ törvényei szerint haladnak előre. E világ erőszakos és erkölcstelen törvényei szerint
törik maguk számára az utat, a felemelkedés és előrejutás útját. Abba a sorba kellene beállni, ahol nem kell
gerinc, ahol nem kellenek normák, ahol nincs szükség emberségre, ahol nem kell jóérzés, csupán az EGÓ
mindent fölülmúló imádata. Ismersz ilyen embert a környezetedben? Hát persze. De sokkal fontosabb kérdés,
hogy magadra ismersz-e valamiben? Nehéz ez a kérdés. De csak azért nehéz, mert magunknak is félünk
bevallani, hogy imádatunk nem az Úré.
Jézus tudta, hogy vár rá valami, amit az Atya készít neki. Ez pedig a teljes hatalom és a teljes dicsőség az Atya
jobbján. Ahogy János írja a Jelenések könyve 11,15-ben: „A világ felett a királyi uralom a mi Urunké, az ő
Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön-örökké.” Jézusnak volt egy ígérete, hogy a neve fel fog
magasztaltatni: „fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden
névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; 11és
minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
De ehhez szükség volt arra, hogy engedelmesen végig megcselekedje azt, amit Isten rá bízott, hogy beteljesítse
küldetését, befejezze a megváltás művét. Mert ahhoz, hogy ezt a teljes hatalmat és dicsőséget megkapja az
Atyától, előbb egy másik hegyről kellet letekintenie, a Golgota hegyéről, a kereszt fájáról. Csak a pokolra
szállás után jött a felemelkedés, a felmagasztalás, a megdicsőülés húsvét hajnalán.
Kedves Testvérek!
Isten nekünk is tett egy ígéretet. „Aki mindvégig kitart, az üdvözül.” „Légy hű mindhalálig és neked adom az
élet koronáját.” És lehetne még hosszan sorolni azokat az igéket, amelyek azt mondják, hogy Isten üdvösséget
ad nekünk a Krisztusba vetett hit által. Üdvösséget, ahol Krisztus hatalmában mi is részesülünk (ahogy a káté
tanítja). De ahhoz előbb részesülni kell Krisztus halálában, mégpedig hit által. Ha hisszük, hogy Jézus azért halt
meg, hogy nekünk ne kelljen a bűneink miatt meghalnunk, ha hisszük, hogy Krisztus helyettünk szenvedett,
akkor nem érdekel már e földi gazdagság csábítása, nem érdekel a megszerezhető hatalom mennyisége, akkor
már nem saját magam dicsőségére teszek mindent, mert e hitben abban is biztos vagyok, hogy Isten nekem
teljes gazdagságot, és teljes hatalmat készített az ő országában.
Mit tegyek ehhez?
Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Szeresd Istent és cselekedd az Ő akaratát.

