Ne kísértsd az Urat!
Zsoltár 91
1
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, 2az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és
váram, Istenem, akiben bízom! 3Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító
dögvésztől. 4Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. 5Nem kell félned
a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, 6sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító
ragálytól. 7Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. 8A te szemed csak nézi,
és meglátja a bűnösök bűnhődését. 9Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10nem érhet
téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. 11Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád
minden utadon, 12kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 13Eltaposod az oroszlánt és a
viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. 14Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt,
oltalmazom, mert ismeri nevemet. 15Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom
onnan, és megdicsőítem őt. 16Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
Lukács 4
Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: "Ha Isten Fia vagy, vesd le
magadat innen, 10mert meg van írva: Angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged; 11és tenyerükön
hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben." 12Jézus így válaszolt neki: "Megmondatott: Ne kísértsd az Urat,
a te Istenedet." 13Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.
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Kedves Testvérek!
Március folyamán a böjt időszakában Jézus megkísértésének történetéről szóltak az igehirdetések. Az első
alakalommal arról beszéltünk, miért fontos böjtölni, mire hívja fel a testi hiány a figyelmünket, miben segít
minket a böjt lelki fejlődésünkben. Második alkalommal arról szólt az igehirdetés, hogy Jézus hogyan állt ellen
a kísértésnek, majd harmadszor arról, hogy az ördög nem adja fel, mindig keresi a gyenge pontunkat, mindig
próbálkozik.
A mai napon a történet befejező része azt mutatja meg, hogy a kísértés lényege, hogy megszüntesse az Istenbe
vetett bizalmunkat. Hogy megszakítsa az Istennel való kapcsolatunkat. Az ördög célja, hogy bűnre csábítson, a
bűn pedig az Istenbe vetett bizalom elvesztése, a magunkba (vagy más tárgyi dolgokba) vetett bizalom
megerősödése.
Erre legjobb példa a bűneset története, amely paradigmaszerűen meséli számunkra, hogyan történik a kísértés
és a bűnbeesés. Istennek érvényes üzenete van Ádám és Éva számára, minden fáról ehetnek, csak a jó és a rossz
tudásának fájáról nem ehetnek. Ekkor jön a kísértő és mit is mond? Valóban azt mondta Isten, hogy a kert
egyetlen fájáról sem ehettek? Meghazudtolja Isten szavát. Kiforgatja az igét. Mintha ugyanazt mondaná, de
mégsem ugyanaz, amit Isten mondott. Innentől fogva pedig minden megy a maga útján. Éva hisz a kiforgatott
beszédnek, elhiszi a kísértő szavát, elhiszi a hazugságot. Mi a következménye ennek?
A bizalom szakad meg. Ez a Sátán célja: ne bízz Istenben! Bízz önmagadban! Amikor Éva és Ádám eszik a jó
és rossz tudásának fájáról, akkor bizony épp az történik, hogy nem fogadják el többé, hogy Isten szabja meg mi
a jó és mi a rossz, nem bíznak Istenben, hogy amit ő jónak mondott, az valóban jó az embernek, és amit
rossznak nevezett, az rossz az embernek, hanem önmaguk veszik kézbe a dolgok irányítását. Ők akarják
megmondani, mi a jó és mi a rossz. Ez pedig nem más, mint teljes bizalmatlanság Isten felé. Ez a bűn lényege.
Mi történik itt Jézus megkísértésekor? Az ördög rá akarja bírni Jézust arra, hogy provokálja Istent. Vesd le
magad a magas templomfalról, és ha nem lesz bántódásod, akkor biztos igaza van az igének, amit a 91.
zsoltárban olvashatunk. Az ördög provokál, hogy kényszerítsük Istent arra, hogy bizonyítson. S hogy teszi ezt?
Úgy hogy, kiforgatja Isten szavát.
Nézzük csak meg a 91. zsoltár szövegét, amelyben azt látjuk, hogy Isten védelmet és biztonságot ígér a
zsoltárosnak, mert veszélyben van, mert ellenségei rosszat akarnak neki. Csakhogy amikor az ördög erre a
zsoltárra hivatkozik, akkor épp azt nem teszi hozzá, hogy ez az ígéret nem a vakmerőnek szól, nem annak, aki
kiáll a magasba, és alá akarja vetni magát, hanem azoknak, aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható

árnyékában pihen. Aki kérkedve, hencegve mondja, ha van Isten bizonyítsa be, azoknak ez a védelem nem
valós. Ebben a védelemben azok érezhetik magukat biztonságban, akik hiszenk Istenben, akik bíznak Istenben.
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Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet
csapás. 11Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, 12kézen fogva vezetnek
téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Itt hazudtolja meg Istent a kísértő, mert azt állítja, hogy Isten minden
körülmény között megóvja választottját, pedig zsoltáros arról ír, hogy akik nehéz helyzetben az Úrban bíznak,
azok nem szégyenülnek meg.
Egyszer hallottam egy emberről, aki megvilágosodott és úgy érezte hatalmas ereje van, ún telepatikus ereje, s
akár egy száguldó vonatot is meg tud állítani, ha ő azt úgy akarja. Ki is állt a sínek közé és nagyon koncentrált,
hogy megálljon a vonat, de aztán a kísérlet nem sikerült. Nos, erre talán még legyintünk, s azt mondjuk, hogy
sok bibis ember futkos a világon. De sokszor, ha nem is ugrunk le egy magas ház tetejéről, vagy nem állunk
vonat elé, vannak nekünk is olyan cselekedeteink, ahol a józan ész ellenére igényeljük Isten gondviselését. Ahol
azt gondoljuk, Isten majd valami csoda folytán megment bennünket.
Egy saját történetet hadd osszak meg itt. Egyszer még 1999-ben az első nagy Felső-Tisza vidéki árvizek
idejében Kárpátaljára vittünk át krumplit, olyan 20 tonna körül egy teherautóban. Minden nagyon gyorsan
zajlott, hirtelen lett rá sok pénz, hirtelen kellett mindent megszervezni stb. Így az indulás előtti este/éjszaka nem
sikerült aludnom. Aztán egy alvatlan éjszakával a hátam mögött elindultunk egy mikrobusszal Kárpátaljára, mi
mutattuk a teherautónak az útvonalat. Minden körülményesen zajlott, így csak estére értünk Viskre. Ott egy jól
eső vacsora után, már nagyon elnehezült testtel és szemmel indultunk a sötét éjszakában vissza Bp-re. A
határon is álltunk sok órát, míg aztán hajnali kettőkor újra MO-on voltunk. Onnan az út még kb. 6 óra volt (ui.
Barkasszal mentünk, és nem volt autópálya a határig). Olyan három körül éltem azt meg, hogy az agyam
parancsol a szememnek, hogy nyitva kell maradnia, de a szemem csak csukódott le. Hála Istennek épségben
hazaértünk, több mint 50 óra fennlét után. Amikor ezt elmeséltem egyik testvéremnek utólag csak annyit
mondott, ne kísértsd az Urat!
Ma már természetes lenne, hogy nem így tennék, inkább aludnék egyet Viken, de akkor úgy gondoltam, meg
tudom csinálni, de majdnem baj lett belőle. Ráadásul 5-en voltunk a buszban. A vakmerőségünket,
meggondolatlanságunkat sokszor azzal enyhítjük, hogy Isten majd vigyáz rám, Isten gondot visel rólam, engem
nem érhet baj. Testvérek, ez a fajta gondolkodás az Isten kísértés. Amikor próbára akarjuk tenni Istent, de nem
azért mert annyira hiszünk benne, hanem sokkal inkább azért, mert a saját fejünk után megyünk. Ilyenkor úgy
gondoljuk, ha valóban hatalmas Isten ő, akkor mutassa meg. Bizonyítsa be számomra, s akkor hinni fogok neki.
Csakhogy van itt egy kis bökkenő. Hiszen nem Istennek van szüksége próbatételekre, hanem nekünk
embereknek. Nekünk nincs lehetőségünk arra, hogy Istent próbára tegyük. Nincs jogunk ahhoz, hogy
kényszerítsük Isten arra, hogy bizonyítsa az Ő létét. Isten csak Önmagának tartozik elszámolással, mifelénk,
emberek felé, teremtmények felé nem kötelezheti Őt senki arra, hogy elszámolással tartozzon. Isten szuverén
Isten. Ez a legnagyobb igazság, amit a Biblia elmond róla. Isten független Isten, független a teremtményeitől.
Isten nem kísérthető általunk.
Hányszor és hányszor állítjuk mi Istent bizonyítás elé, hogy bizonyítsa be, hogy ő létezik, hogy ő gondot visel
rólunk. Ilyenkor szeretnénk, ha Isten olyan lenne, mint amilyennek mi elképzeljük őt. Neki mindenre van
hatalma, tegye hát meg azt, amit kívánok. Ha levetem magam a magasból, oldja meg, hogy ne legyen bajom.
Ha belefogok egy vakmerő, át nem gondolt vállalkozásba, neki van ereje, hogy kihúzzon majd a bajból,
kimentsen a nehéz helyzetből. S amikor nem úgy történik, ahogy mi elképzeltük, akkor jön a csalódás. És miért,
mert próbára tettük Istent, mert megkísértettük Istent. Ennek a vége pedig a legtöbbször a bizalom gyengülése.
HA Isten nem olyan, amilyennek én gondolom, vagy én szeretném, hogy legyen, akkor ilyen Istenben nem is
lehet megbízni.
Mit tesz Jézus? Nem veti le magát a magasból. Azért nem teszi, mert tudja, hogy a kísértő csak hazugságokkal
közelít. Azért nem teszi, mert Istent nem állítja próba elé, nem kényszeríti bizonyításba. Nincs rá szüksége,
mert enélkül is teljes a bizalma Istenben. Ahogy a zsoltáros írta, aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható
árnyékában pihen, 2az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Annak nincs
szüksége arra, hogy Isten bizonygassa hatalmát és létét. Kicsit hasonló ez ahhoz, mintha a házastársunktól
mindennap azt kérnénk, hogy bizonygassa, bizonyítsa be számunkra, hogy szeret minket, mert egyébként nem

bízunk benne. Ez nem járható út. Egy házasságban a szeretet bizonygatás és bizonyítás nélkül is
megtapasztalható és biztonságot nyújtó. 9Ha az URat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, 10nem érhet
téged baj… HA Istennel kapcsolatban élsz, akkor bízhatsz abban, hogy véd és óv téged, gondoskodik rólad. Ezt
neki nem kell bizonygatnia, neked pedig nem kell bizonyításra kényszerítened Istent.
A bizalom ott van a kapcsolatban. Ha a kapcsolat létezik, akkor a bizalom is él. Ha a bizalom megszakad,
megszakad a kapcsolat is. A Sátán célja, hogy az Istennel való kapcsolatodat, az Istenbe vetett bizalmadat
szétverje, megsemmisítse. Ismerd fel ezeket a támadásokat, lásd meg ezeket a kísértéseket, és tégy meg
mindent annak érdekében, hogy a kapcsolatot, a bizalmat fenntartsd, megőrizd.
Olvasd a Bibliát, imádkozz, vidd őszintén Isten elé minden kérdésed és kételyed, tudatosítsd magadban, hogy
Isten szeret téged és csak jót akar neked. Bízz benne, hogy Ő az egyetlen, akinek a te boldogságod nagyon
fontos, mindent megtett azért, és megtesz azért most is, hogy boldog lehess.
A böjtben a húsvétra készülünk, a feltámadás ünnepére. Készülj tudatosan te is arra, hogy a te életed része is
legyen, hogy Jézus halála és feltámadás egyedül csak azért történt meg, mert Isten boldog élettel akar
megajándékozni téged.

