
Találkoztam már az ördöggel.

Nem volt se szarva, se vasvillája. Épp úgy nézett ki, mint én.

Egy időben elég gyakran találkoztunk, reggelente, amikor fogmosás közben a tükörbe néztem.

És elárulom, hogy neked is volt már hozzá szerencséd.

Emlékszel, amikor azt a furcsa érzést tapasztaltad a gyomrodban, miközben egy barátod az új házáról
mesélt1,  pletykáltál  egy jóízűt valakiről2,  megkívántál másvalakit,  miközben párod volt3,  igazságtalan
voltál a gyerekkel4, vagy megetted azt a darab csokit, pedig épp fogyókúráztál.5

Nem mindig gyerekgyilkosságra akar  rávenni.  Légy résen és  ismerd fel  a mesterkedését  a  legapróbb
bűnök formájában is, sőt különösen a legapróbbakban. Mert az ördög nem harcol Istennel, hanem téged
fordít szembe Vele. Évától is csak annyit kérdezett, hogy "Csakugyan azt mondta Isten?".6

Mind úgy születünk, hogy a Sátán már belepetézett a lelkünkbe.7 De az, hogy hagyjuk-e kikelni és
nevelgetjük-e, hogy szépen cseperedjék, már csak rajtunk múlik. A legédesebb csemegéje, sőt tápláló
anyateje pedig az olyan apró kis bűn, amiről elhiszed, hogy az úgysem számít. És a legszívesebben annak
a lelkét zabálja fel, aki büszkén, de botor módon azt gondolja magáról, hogy neki nincs bűne.8 
Szeretnél ördögűző lenni? Hát töltsd meg a szívedet a Krisztustól tanult szeretettel, és az ördögnek már
nem lesz helye benne, ahová növekedjen. Ha minden cselekedetedet a szeretetparancsnak9 veted alá és
kiállja a próbát, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem a Sátánt szolgálod és táplálod vele. Isten ezen
keresztül lesz oltalmazód ebben a csatában. Csakis Ő menthet meg az ördögtől és nem a szenteltvíz.10

Ne adj a kísértőnek enni és visszasorvad lárvává.  De ott  lesz.  A társadként.  Ha úgy tetszik,  a  lelki
társadként.  Mindig  ott  lesz  veled,  ismeri  majd  a  vágyaidat,  az  érveidet,  a  szándékaidat,  és  csak  az
alkalomra vár, hogy szárnyakat bontson.
Ne szégyelld, amikor megkísért.11 Jézust is megkísértette.12 Azt bánd, amikor sikerrel jár. Bánd, bánd
meg, és tanulj belőle! De ne ringasd magad abban az illúzióban, hogy elég erős vagy az ellenálláshoz és
úgysem jár majd túl az eszeden. Mert magunkban ehhez a harchoz mind kevesek vagyunk. 
Ismerd be Isten előtt, hogy egyedül nem megy, és attól a pillanattól Ő lesz a te pajzsod a küzdelemben.13



ÉRINTETT IGEVERSEK

1. Mózes 2. könyve 20. fejezet 17. vers: „Ne kívánd felebarátod házát!”
2. Példabeszédek könyve 16. fejezet 28. vers: „Veszekedést szít a ravaszkodó ember, a barátok közé

is éket ver a pletykás.”
3. Máté evangéliuma 5. fejezet 28. vers: „Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy

asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.”
4. János evangéliuma 5. fejezet 17. vers: „Minden igazságtalanság bűn”
5. Prédikátor könyve 5. fejezet 3. vers: „Teljesítsd, amit megfogadtál!”
6. Mózes 1. könyve 3. fejezet 1. vers: „A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet

az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a
kertnek egy fájáról se egyetek?”

7. Efezusi levél 2. fejezet 3. vers: „a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a
többiek.”

8. János evangéliuma 8. fejezet 7. vers: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.”
9. Máté evangéliuma 22. fejezet 36-40 versek: „Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Jézus  így  válaszolt:  Szeresd  az  Urat,  a  te  Istenedet  teljes  szívedből,  teljes  lelkedből  és  teljes
elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat,
mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

10. Királyok 2. könyve 17. fejezet 39. vers: „Az Úr, a ti Istenetek iránt éljetek odaadásban, és ő
megment benneteket minden ellenségetek kezéből!”

11. Jakab  levele  1.  fejezet  2.  vers:  „Teljes  örömnek  tartsátok,  testvéreim,  amikor  különféle
kísértésekbe estek”

12. Máté evangéliuma 4. fejezet 1. vers: „Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az
ördög.”

13. 91. zsoltár  4.  vers:  „Tollaival  betakar  téged,  szárnyai  alatt  oltalmat  találsz,  pajzs  és  páncél  a
hűsége.”


