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Bev.: Az „eszes” vadász 
Jött a tél, és egy vadász kiment az erdőbe, hogy lőjön egy medvét, aminek a bundájából csinálhatna egy 

jó meleg kabátot magának. Egyszer meg is látott egy medvét közeledni, felemelte a puskáját, és célba vette. 
Várj! – szólt a medve – Miért akarsz lelőni? 
Mert fázom –mondta a vadász – és kabátra van szükségem. 
Én meg éhes vagyok – felelt a medve – lehet, hogy ha leülünk megbeszélni ezt a dolgot, akkor sikerül 

kompromisszumot kötnünk. 
A vadász tehát leült a medve mellé, és elkezdték megvitatni az érveket és ellenérveket. A vége az lett a 

beszélgetésnek, hogy a vadászt jól beburkolta a medve meleg bundája, és a medve is elfogyasztotta a vacso-
ráját. 

 
Kedves Testvéreim az Úrban! Az év utolsó napján azt a címet adtam igehirdetésemnek: ellenállni a kísér-

tésnek. Igen érdekes az, hogy csütörtökön az ÓSz-ből az első emberpár megkísértésének és bűnbeesésének 
története volt a napi ige, ma pedig az ÚSz-ből Jézus megkísértésének és kitartásának a történetét olvashatjuk. 
Nagyon hasznos lehet az számunkra, ha ezt a két történetet egymás mellett olvassuk, egymással összehason-
lítjuk. 

1. Az első hasonlóság a két történetben, hogy a Sátán beszédbe elegyedik az emberrel, pontosan úgy, 
ahogyan a medve ráveszi a vadászt arra, hogy beszéljék meg a problémáikat, talán van olyan megoldás, ami 
mindenkinek jó. A történetből kiderül, hogy egyáltalán nincs olyan megoldás, ami egyformán jó a vadásznak 
és a medvének. 

Csábít a kísértés, ezért az ember magyarázkodik önmaga előtt. Keresi a magyarázatot, ami felmenti őt, 
amivel megtudja nyugtatni saját lelkiismeretét. 

Példák: 
Fogyókúra, alkohol – magyarázatok a bőséges evésre vagy ivásra: 

- most ünnep van 
- most a társaság kedvéért ennem kell 
- csak a barátok miatt iszom 
- ezt nagyon szeretem, muszáj megennem 

Flörtölés a munkahelyen 
- ez ártatlan beszélgetés 
- a feleségem / férjem nem fogja megtudni 
- attól még nem leszek házasságtörő, hogy jól megértjük egymást a mun-

katárssal 
 
2. A második hasonlóság a történetek között az, hogy a Sátán úgy próbál megkísérteni, hogy háromszor 

is hazudik.  
I. Hazudik kígyó képében Évának, amikor kételkedést ébreszt benne Isten szavával szemben, és ezzel azt 

sugallja, hogy az Édenkert bármelyik fájáról büntetlenül ehetnek (3,1).  
II. Hazudik a kígyó másodszor, amikor azt mondja, hogy „dehogy haltok meg!” (3,4). Isten szavát úgy 

forgatja ki a Sátán, hogy az tetszetősebb, könnyebben elfogadható az ember számára. Hihetetlenül erős 
kísértés ez minden mai ember számára, hogy van az Isten követésének egy könnyebb módja is. A Sátán ma is 
elülteti az ember szívében azt a gondolatot, hogy „Ne hallgass Istenre, mert ő túl nehezet kér tőled. Követ-
heted az Urat egyszerűbb módon is. Könnyíts a terheken, vedd lazábban a hitet. Nem kell mindent olyan 
szigorúan és szó szerint venni.” 

III. És hazudik a kígyó harmadszor is, amikor hatalommal és dicsőséggel kecsegteti és csábítja az embert. 
Azt mondja Évának: „olyanok lesztek, mint az Isten” (3,5). 
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Sajnos, az első emberpár, Ádám és Éva elbukott a kísértésben. Belement Éva a párbeszédbe, és mivel a 
kígyó ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott, ezért elbukott a kísértésben. 

 
3. A két kísértéstörténet között a harmadik hasonlóság az, hogy a Sátán mindig ugyanazt a három dolgot 

célozza meg, amikor megkísért bennünket. 
I. Az első kísértés a testi vágyak kielégítésére irányul. 
II. A második kísértés a személyes haszonszerzésre irányul. 
III. A Sátán harmadik kísértése pedig a hatalom és a dicsőség elérésére irányul. 
Van egy nagyon érdekes bibliai párhuzam: a Prédikátor könyve. Nem olvastam fel, mert 12 fejezet kicsit 

most hosszú lett volna, de otthon olvassuk el. A Prédikátor könyve arról szól, hogy Salamon az élet értelmét 
kereste, és ezért mindent igyekezett kipróbálni. 

Hatalmas vagyont halmozott fel, mert azt gondolta, hogy a gazdagságban megtalálja az élet értelmét. 
Hajszolta a testi gyönyöröket és kereste az élvezeteket, de hiába. És mivel volt lehetősége, ezért mindent 
megtett azért is, hogy hatalma és dicsősége növekedjen. De rá kellett jönnie, hogy mindezek hiábavalóságok. 

Lássuk meg, hogy Salamon szépen mindent kipróbált, amit a Sátán kísértésként felkínált neki. A jó hír az, 
hogy a végén visszatalált Istenhez. És másoknak ezt a figyelmeztetést adja: „Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, 
légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg, hogy mindeze-
kért Isten megítél téged!” (Préd 11,9) 

 
4. A mai napi újszövetségi Ige Jézus Krisztus megkísértéséről szól. A kísértő az Úr Jézust is három nagyon 

kemény és komoly kísértésnek veti alá. 
Jézus hosszú ideig volt a pusztában, hogy a mennyei Atyával legyen lelki közösségben. Böjtölve imádko-

zott negyven napon keresztül. Csodálatos példa előttünk az Úr, hogy mennyire fontosnak tartotta azt, hogy 
imádkozzon és beszélgessen az Atyával. 

Majd miután befejezte az imádságát, akkor lett fontos Jézus számára a testi szükségletek betöltése, az 
éhségének csillapítása. Az imádkozást, az Atya Istenre való figyelést mindennél fontosabbnak tartotta. De 
amikor befejezte az imádkozást, akkor az éhség hihetetlen erővel törhetett rá. A Sátán pedig ezt használta ki, 
hogy próbára tegye az Urat. 

I. Az első kísértés Jézus esetében is a testi vágyak kielégítésére irányul. De hazudik a Sátán, és megpró-
bálja megtéveszteni Jézust.  

„Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” – mondja neki, ezzel pedig azt su-
gallja Jézusnak, hogy az isteni hatalmát bármire fel szabad használni, ami neki tetszik. A valóság azonban az, 
hogy az Atya Isten akaratával összhangban szabad felhasználni az isteni hatalmát. 

Jézus példát ad nekünk azzal is, hogy egy-egy bibliai idézettel felel a kísértésre. Az 5Móz 8,3-mal felel: 
„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” 

II. A Sátán második kísértése Jézusnál is személyes haszonszerzést célozza meg. Rafinált módon azon-
ban elrejti ezt a szándékot. A kísértő szavaiban nehezen derül ki, hogy itt is ez a szándéka. A kísértő felvitte 
Jézust a templom tetejére, és a párkány szélére állította. Ekkor a következőt mondja Jézusnak: „Ha Isten Fia 
vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy 
meg ne üsd lábadat a kőben.” Az a csábítás, hogy Jézus egy olyan dologba menjen bele, amivel az emberek 
előtti népszerűsége növekedhet. És miért is lenne az baj, ha a világ Megváltójának növekedhetne a népsze-
rűsége az emberek előtt? 

Testvéreim! Lássuk meg azt, hogy itt a Sátán megint csak rafináltan csúsztat, és hazudik. A 91. Zsoltárból 
idéz egy mondatot, hogy Isten megígérte, hogy angyalainak parancsol, hogy védelmezzék az istenfélő embert. 
Azonban ott van a hazugság, hogy a 91. Zsoltárban elhangzik egy feltétel, amihez ez az ígéret kapcsolódik: 

Így szól pontosan az Ige:  
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 ve-
zetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 

Ha az Urat tartom és tekintem felettem valónak, felségesnek, mindenhatónak, ha Ő az első az életemben, 
akkor bízhatom oltalmában. Márpedig a Sátán kísértése éppen az, hogy Jézus ne az Atyának, hanem neki 
engedelmeskedjen. 

Jézus most is a Szentírásból idéz, és úgy válaszol a ravasz csábításra. 
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III. A Sátán harmadik kísértése pedig a hatalom és a dicsőség megszerzéséről szól. Harmadjára egy ma-
gas hegy tetejére állította Jézust, és felkínálja neki a világ minden országa feletti hatalmat és dicsőséget. Csu-
pán egy feltételt szab: Jézusnak leborulva kell imádnia őt.  

Az ebben a kísértésben az a félelmetes, hogy ha Jézus elbukott volna benne, akkor a megváltó munkája 
vallott volna kudarcot. Ha ilyen módon lett volna övé minden hatalom és dicsőség, akkor egészen biztosan 
senkinek eszébe sem jutott volna őt keresztre feszíteni, de mégcsak ellene mondani, vagy vitatkozni sem 
próbáltak volna vele a farizeusok. Jézus egész küldetését semmisítette volna meg ez a bukás, ha bekövetkezik. 

De Jézus ismét csak egy igével válaszolt. Csak egyedül a Szentháromság Isten méltó az imádatra.  
 
5. Kedves Barátaim! Sok hasonlóság van a két kísértéstörténet között. Azonban van néhány fontos kü-

lönbség is. Máté evangélista azt írja, hogy miután Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, akkor történt vele 
a kísértések sorozata. Jézus nyilvánosan és visszavonhatatlanul elkötelezte magát a keresztségben Isten szol-
gálatára. Isten szövetséget kötött vele, melynek látható jele volt a víz.  

I. Jézust ekkor a Lélek vitte el a pusztába. És itt a Szentlélekről van szó. Isten Lelke az, Aki ennek a próbá-
nak kiteszi az Urat, hogy kipróbált emberként töltse be a küldetését. Jézus pedig a böjtölés és az imádság által 
felkészült a kísértésekre. 

II. Az ördög odament hozzá. Ezt azért fontos látni, mert sokan azt gondolják, hogy ők jó emberek, és 
tartózkodnak a veszélyes helyzetektől, nem mennek ők olyan helyekre, ahol ki lesznek majd téve kísértések-
nek. 

Testvérek! Lássuk be azt, hogy az ördög bárhol és bármikor képes bennünket megkísérteni, még a temp-
lomban is. Az ördög odamegy hozzánk is, hogy elbuktasson. Nem a hely számít igazán, hanem az, hogy mikor 
vagyunk felkészületlenek. Jézus igazán fel volt készülve, de mégis át kellett élnie kísértéseket.  

A felkészültség tehát nem arra jó, hogy ne legyen kísértés, hanem arra, hogy ellent tudjunk állni a kísértés 
idején. 

III. Majd kétszer is azt olvassuk, hogy „magával vitte őt az ördög”. Erről pedig azért fontos tudni, hogy 
lássuk, olyan hatalommal állunk szemben, ami képes volt az Isten Fiát, az Úr Jézust is magával vinni olyan 
helyre, ahol megkísértheti. 

Jézus azonban szilárdan ellenállt, mindvégig kitartott, ezért elhagyta őt a kísértő. Jó ebben is meglátni az 
Ige igazságát és biztatását, amit a Mt 24,13-ban olvasunk: „De aki mindvégig kitart, az üdvözül.” 

Jézus nem bukott el ebben a hihetetlenül kemény kísértés sorozatban. Értünk – érted és értem – volt 
hűséges az Atyához, hűséges megváltói küldetéséhez és feladatához. Jézus hűséges és sziklaszilárd volt, hogy 
bennünket üdvözíthessen. 

 
6. Kedves Barátaim! Az Úr Jézus nagyon jól ismer bennünket, és jól tudja, hogy sokszor mennyire erőtle-

nek és felkészületlenek vagyunk, hogy a Sátán milyen könnyen képes bennünket csapdába ejteni. Ezért nem 
tesz nekünk szemrehányást, nem vádol bennünket, hanem:  

I. saját hűségével példát ad nekünk – erre láttunk példát a kísértés történetében 
II. imádkozni tanít bennünket is, - a Miatyánkban 
III. és a Lélek által imádkozik értünk. Így olvasunk erről a Róma 8,26-ban: Ugyanígy segít a Lélek is a mi 

erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek 
esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ámen. 

 
Loment Péter lelkész 
 
 
 
 
Áldás: Jak 1,2-4.12 
 
2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek,  
3 tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 
4 Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, 

minden fogyatkozás nélkül. 
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12 Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, 
amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. 


