
„A Sátán kikért titeket” 

 

 
Kedves testvéreim! Nem ijesztgetni akarlak benneteket ezzel a címmel. Ennek hallatán 
sokan rögtön arra gondolhatnak, hogy ez szörnyő; csak ez meg ne történjen velem, 
vagy ha mással történik ilyen, akkor le is mondhatunk róla és jobb el is kerülni ıt. 
Emberi ésszel ilyen gondolatok juthatnak sokaknak eszébe, de mit gondol errıl az Úr? 
Tudjuk, hogy az Úrnál nem sokat számít, hogy mi mit gondolunk, mert a lényeg az, 
hogy İ mit gondol mindezekrıl? 
 
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához szeretnénk most egy kicsit közelebb jutni.  
 
Jó vagy rossz hír az, ha valakinek ilyet mond az Úr, vagy ez történik meg valakivel?  
Elıször erre keressük a választ. 
 
Jézus volt az, aki ezeket a szavakat egyik legkedvesebb tanítványának, Simon 
Péternek mondta a következı gondolatokkal együtt: 
 
„Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, 
mint a búzát; de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért 

idıvel megtérvén, a te atyádfiait erısítsed.” Lukács 22.31-32. 
 

Rosszat akarhatott Jézus Péternek? Bizonyára nem! Valami rossz dolog viszont mégis 
csak meg kell, hogy történjen Péterrel, ami Jézus tudtával és engedelmével történt. A 
Sátán kikérte Pétert, hogy „megrostálja, mint a búzát”. Ez egy nagyon kemény próbát 
jelentett Péter számára. Az Úr megengedi a Sátánnak, hogy a legnehezebb próbákba is 
belevigye azokat, akikkel Neki terve van. Nem egyedi esetrıl van itt szó, mert 
nemcsak Péter apostolnak kellett átmennie ilyen próbán. Az ige itt többes számban 
beszél: „titeket”. Lehet, hogy minket is átvisz az Úr ilyen nehéz próbákon? Egyeseket 
minden bizonnyal, igen! 
 
Látunk hasonló eseteket máshol is az igében: 
 

- errıl szól Jób megpróbáltatása is. İt is kikérte a Sátán és Isten egy dolog 
kivételével mindent megengedett a Sátánnak. Nem engedte, hogy az életét is 
elvegye, 

 
- errıl szól Jézus pusztai megkísértése is. Isten akaratából a Szent Szellem 

vitte ki Jézust a pusztába negyven napra, hogy megkísértessen a Sátántól. A 
Sátán próbálkozott Jézus elpusztításával is, amikor arra akarta rávenni İt, 
hogy ugorjon le a templom tetejérıl, de Jézus nem engedett a kísértésnek.  
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Ezekbıl a példákból Jób esetében és Jézus esetében egyaránt azt látjuk, hogy a 
próbáknak ebbıl az idıszakából megerısödve jöttek ki: 
 

- Jób minden veszteségét háromszorosan visszaadta neki az Úr, 
- Jézus pedig a Szellem erejével tért vissza a pusztából és valójában akkor 

kezdte meg szolgálatát. Mondhatjuk úgy is, hogy ez volt a szolgálatba 
állítása elıtti nagy próba (vizsga) és a pusztában kiállt próba alapján kapta 
meg a felkenetését a szolgálatra. Utána úgy beszél az ige Róla, mint akinek 
hatalma van és attól fogva sorra történtek a csodák a szolgálata alatt. 

 
Jakab apostol arról beszél, hogy 
 
„Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, 
hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.”  Jakab 1.2-3 
 
Ily módon - Isten és nem ember szerint – gondolkodva még a próbáknak 
(kísértéseknek) is örülni kell tehát, mert mint itt is látjuk, jó dolog érdekében 

történnek meg mindezek velünk. Emberileg senki sem szívesen gondol arra, hogy 
Jób vagy Jézus kísértéseiben nekünk is részünk legyen, de mibıl gondoljuk, hogy mi 
nagyobban lennénk Mesterünknél? Ami emberileg, látható szinten egyértelmően 
rossznak tőnik, az Isten tervében egy nemes cél érdekében történik és egyértelmően jó 
és örvendetes dolog. 
 
Péter esetében az volt a cél, hogy Jézus elıre küldje ıt, hogy átmenjen egy olyan 
próbán, hogy „idıvel megtérve” képes legyen a saját „atyádfiait erısíteni”. 
 
Ha Péter életét és szolgálatát nézzük az Ap.cselben leírva, akkor azt kell, hogy 
mondjuk: Jézusnak minden idıben sok ilyen elıre küldött, a Sátán kikérésére kiadott 
és a próbákon átment, megrostált emberre van szüksége, ha fel akarja építeni az İ 
Egyházát, amin a Pokol erıi valóban nem vesznek diadalmat. 
 
Jó tudni, hogy minden megpróbáltatásuk közepette Jézus vele van azokkal az 
emberekkel, kiket kiszolgáltat egy ilyen helyzetnek; sıt imádkozik értük. Kell ennél 
több, amire igényt tarthatunk? Azt gondolom nem, mert „ha Isten velünk kicsoda 
ellenünk?” 
 
Dávid szavai jutnak most eszembe: 
 
„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te 

velem vagy; a te vesszıd és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az 

én ellenségeim elıtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.”   Zsolt 
23:4-5   
 
Dávid sem kerülhette el ezt a próbát, de a próbában való kitartás jutalma Saul halála 
után a királyság elnyerése és a király hatalmába való belépés volt. 
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Nézzük most meg, hogy a próbák közepette mi látszik Isten munkájából a látható 
szinten?  
 

- Dávidot a gonosz lélektıl megszállt, féltékeny Saul király több éven 
keresztül üldözte, hogy megölje ıt,  

- Péter látható módon nagyon bízott az odaszántságában, de mégis eljutott 
odáig, hogy háromszor letagadja még azt is, hogy ismeri Jézust (Luk 22:33-
34). Visszamegy halászni, de megtér Jézushoz és az övéihez, amikor Jézus 
hívja ıt.    

 
Az igében Isten néhány nagy szolgájának életén keresztül bemutatva láthatjuk, hogy 
mi történik ilyenkor, de a történet személyenként nagyon változó lehet.  
 
Isten szuverén munkája, hogy kit ragad meg, és kiket enged átmenni ilyen próbákon. 
Az indító igében lévı „titeket” szóhasználat nagyon tág lehetıséget biztosít Isten 
munkájának: bármelyikünk lehet. Jó tudni mindezeket, hogy felismerjük Isten 
munkáját az Úr választott embereiben és a sok furcsa, talán ellentmondó és 
egyértelmően negatívnak látszó dolgok ellenére se essünk abba a hibába, hogy Isten 
ellen hadakozókká váljunk.  
 
Mit gondolunk ezek után arról, ha a mindennapi, ismétlıdı, „mókuskerékben” pörgı 
gyülekezeti és szolgálati élet mellett, az Úr egyszer csak belép valakinek az életébe; 
megragadja ıt, és kiragadja a megszokott, évek óta erıtlenné vált gyülekezeti életbıl, 
és megengedi neki, hogy a Sátán kikérje ıt? 
 
Isten akaratából az Úr igazi, mélyreható munkája kezdıdik el ilyenkor egy ember 
életében és ezek az emberek olyan terheket hordoznak a Sátán elleni közvetlen 
harcban, hogy szó szerint a fizikai „életben maradásukért” küzdenek. Ilyen 
körülmények között talán természetes, hogy a saját életéért küzdı személy bejelenti a 
gyülekezetben, hogy hosszabb idıre kiáll a megszokott szolgálatából és talán a 
„gyülekezetbe” sem jön egy ideig. Szeretne egyszerően egyedül lenni az Úrral. Talán 
nincs tudatában, hogy ıt most a Sátán kérte ki, csak annyit érzékel, hogy hihetetlen 
nagy szellemi küzdelmek ideje jött el az életében, ahol minden erejére szüksége van, 
sıt megkér egy-két hőséges társát is, hogy imádkozzon érte. Kedves testvérünknek 
éppen elég a saját terhe, de Jób tanácsadóihoz hasonlóan rendszerint ilyenkor még a 
„jóakaró testvérek” is állandóan zaklatják és a legkülönbözıbb dolgokkal vádolják ıt. 
 
Kedves Testvéreim! Bízzunk az Úrban, és járjunk a Szellem vezetésében, hogy 
felfedezzük Isten munkáját másokban, hogy ne Isten ellen hadakozzunk, hanem 
segítsük a próbán átmenı testvérünket együtt imádkozva Jézussal ebben a nehéz 
próbákkal teli idıszakban. 
 
Mi alapján mondom, és honnan veszem mindezeket? Onnan, hogy én is átmentem egy 
ilyen idıszakon, ami az én esetemben több hónapig tartott. Tizenöt évi folyamatos 
elöljárói és igei szolgálati munka után azt érzékeltem, hogy az Úr jelentıs változásokat 
akar véghezvinni az İ gyülekezetében és bennem is. Annyit érzékeltem, hogy a 
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megszokott gyülekezeti életünk és szolgálataink, valamint az emberek magánélete sok 
szempontból nincs rendben, és az Úr ezt megelégelte. Mindig kész voltam éveken 
keresztül a szolgálatra, de egy nap az Úr megállított és azt mondta: „Így nem!” 
Egyszerően képtelen lettem volna a szolgálatra, mert éreztem, hogy engedetlenné 
válnék Neki, és különben is csak erıtlen, emberi erılködés lenne az egész. 
Bejelentettem a gyülekezetben és a vezetı társaimnak, hogy egy idıre (nem tudom, 
hogy ez mennyi lesz) kiállok az elöljárói és igehirdetıi szolgálatomból, mert bizonyos 
vagyok benne, hogy az Úr most foglalkozni akar velem és tanítani akar dolgokban. A 
vasárnapi alkalmakra többnyire eljártam, amikor a fizikai állapotom ezt lehetıvé tette, 
de voltak olyan gyengeségeim és fájdalmaim, amikor otthon maradtam és az elöljáró 
társaim jöttek el, hogy imádkozzanak értem. Volt, amikor csak feküdni tudtam és 
nagyon gyengének éreztem magam. Bennem ez akkor nem volt világos, hogy a Sátán 
kért ki, ez csak a próbák után vált bizonyossá számomra. Hálás vagyok, hogy a 
testvéreim megértıek voltak velem ebben a nehéz idıszakban, és nem terheltek engem 
ostoba vádaskodásokkal és értetlenkedésekkel. A vasárnapi alkalmak nélkülem is a 
„megszokott rendben” mentek, mert mindig is az volt a látásunk, hogy a gyülekezet 
nélkülem, vagy bárki más hiánya mellett is „mőködni” tudjon. E miatt nem kellett 
aggódnom, csak a saját küzdelmeimet kellett vívnom. Közben nem kaptam nagy 
kijelentéseket, mert nagyon lefoglalt a szellemi harc és idınként megtapasztaltam azt 
is, amit korábban sosem, hogy mit jelent az, amikor valakit a hitetlenség szelleme 
támad, és valóban elfogyhat valakinek a hite, ahogyan Jézus is mondta Péternek: 
„imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzon a hited”. 
 
Néhány megerısítı külsı bizonyság: 
 
Egyik elöljáró társam egyik alkalommal felhívott telefonon és azt kérdezte: „Mi volt 
veled, mert éjszaka felébresztett az Úr és nagyon erıteljesen imádkoznom kellett 
érted”.  
 
A nagy próbák már véget értek, de még nem álltam vissza a szolgálatba (kétségeim 
voltak ezek után, hogy egyáltalán be fogok-e még állni abba, de abban bizonyos 
voltam, hogy „Úgy nem”) Ekkor volt, hogy a végül is négy hónapig tartó próba után 
elıször kimozdultam és elmentem egy közeli városba, egy vezetıknek szervezett 
alkalomra, ahol sorozatosan a magyarországi ébredés beindulása volt a téma. Egy 
afrikai szolgáló szolgált igével és azt követıen többeknek prófétált. Legszívesebben 
kimaradtam volna ebbıl, mert eleget prófétáltak nekem külföldi szolgálók az elmúlt 
évben, és amit tudnom kellett, azt már tudtam és az Úr elkezdte nekem kibontani az İ 
tervét. Az Úr úgy látszik mást tervezett, mert az igei szolgálat után azonnal engem 
hívott ki a szolgáló és elkezdett nekem prófétálni. Ezt most nem közölném szó szerint, 
de a lényeg megerısítése volt annak, ami velem az elmúlt négy hónapban történt: 
 

- másként kell csinálni dolgokat, mint eddig; állandóan a „restoration” (a 
kezdeti, eredeti helyreállása) szót ismételte, 

 
- kijelentette, hogy „az ördög el akart pusztítani engem: „a föld minden 

zugából támadott téged” - mondta, de az Úr megvédett. 
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- Ezt követıen bátorító szavakat is mondott az elıttünk álló évekre, a 
szolgálatom megerısítésére és kiterjesztésére, amelyek beteljesedése úgy 
tőnik, mostanában kezdıdött el. 

 
Ebben az idıszakban egy dolog vált világossá számomra, hogy Isten teljesen mást akar 
az İ egyházában, mint amit mi és mások is általában csináltunk.  
 
Bizonyosságot kaptam róla, hogy Isten akarta  
 

- nem ember szervezte „intézményes a gyülekezet mőködtetés”, 
- nem nagy „pulpitus” szolgálatok, „színházi elıadások” és a passzív 
hallgatóság szórakoztatása, 
- nem a sok szervezett és drága program, 
- nem a formalizmus (megszokott alkalmak és szolgálatok) minden téren, 
- nem a koncentrált pénzgyőjtés 

 
Hanem 
 

- Krisztus Fıségének helyreállítása az egyéni és gyülekezeti életben, 
- egy szent (tiszta) hívı élet, természetes módon való megélése minden nap, 
- egyszerő, családias közösségi alkalmak megélése nagy szabadságban a 

Szent Szellem vezetése által, 
- törekedni, hogy mindenki a kapott ajándékai szerint szolgáljon, 
- félretenni minden megszokott, bemerevedett „gyülekezeti gyakorlatot” 

(hagyományt) és hagyni, hogy valóban az Úr szelleme vezesse az egyéni 
életünket és a közösség életét egyaránt, 

- megreformálni a pénzügyeket, a fizetett szolgálók és intézmények 
mőködtetése helyett különös gondot fordítani a szükségben lévı emberekre; 
ha ezen a téren hibát követünk el: akkor nem vagyunk jobbak Szodománál! 

 
 
Négy hónap elteltével a gyülekezeti életbe való visszatérésem után elkezdtem ezekrıl 
beszélni. Ezzel kapcsolatban azonban, már sokan egyáltalán nem voltak olyan 
megértéssel, mint a „pihenésem” tudomásul vételét illetıen. A többség képtelen volt 
ezt elfogadni és képtelen volt a megszokott dolgokon változtatni; egy kisebbség 
viszont igen, de ez már egy másik történet. Ekkor kezdıdött a pusztába való 
kihívásunk, majd a Blog elindítása és azokkal a látásokkal való szolgálat, amire az Úr 
folyamatosan tanított. Közben kiderült, hogy nemcsak engem, hanem többeket vezetett 
az Úr hasonlóan az egész világon és İ végzi a munkát most azokban, akik érzékenyek 
az İ szavának meghallására. Azt látom, hogy Isten megragad embereket, hogy elıre 
küldje ıket a „megrostálásban”, ami az egész egyházra eljön, mert eljön. Isten igéje 
biztosít bennünket róla, hogy az ítélet az egyházon kezdıdik, és ez már az ítélet része. 
A megrostálás tulajdonképpen egy megvizsgálás és ítélet egyben, ami szétválasztást is 
jelent. Ha átmegy valaki a próbán (vizsgán) az alkalmassá válik arra, hogy mint 
értékes mag megmaradjon, ha azonban a „rostálás” (sok felületes, hamis tanítás) szele 
sokakkal együtt elfújja ıket, akkor mint könnyő, haszontalan polyva elvetésre kerül. 
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Isten ezt a szétválasztási munkát végzi ma az egyházban szétválasztva az igazat a 
hamistól. 
 
Személy szerint mindenki és minden gyülekezet át fog menni egy nehéz, „igen rázós 
idıszakon”, ami már elkezdıdött, amikor ki fog derülni, hogy ki az értékes mag, aki 
hasznos Isten szemében és ki a „polyva”, amit elfújnak a különbözı „hamis tanítási 
szelek”: a hyper kegyelem - Isten mindent eltőrı szeretete (a bőnben élést is), nem kell 
bőnt emlegetni csak problémát; ne ítélj, hogy ne ítéltess - elvárásokat támasztani 
mások felé és mások életét megítélni az ítélkezés, törvénykezés stb. Ismerısek ezek a 
„szelek” ugye? Állandóan ezek fújnak körülöttünk, vagy már te is ezt fújod? Akkor 
nehéz helyzetben vagy és sürgısen menekülj ki ebbıl! Ezek a „szelek” minden 
irányból fújnak, és ahogyan az ige beszél róla, sokan hatása alá kerülnek, mert a sok 
hamis próféta sok embert elhitet, de az Úr akarata az, hogy ne polyvának bizonyuljunk 
ebben a rostálásban, hanem értékes – az İ genetikai tulajdonságait hordozó - magnak. 
 
Az Úr nemsokára visszajön és a Menyasszonynak fel kell készülnie a Vılegény 
fogadására, amihez idı kell! Már nincs sok idı! Az utolsó felvonás elkezdıdött. 
Mostanában dıl el, hogy kik fognak a „keskeny úton” járó szentek kis közösségéhez 
tartozni és része lenni az elragadtatásra váró Menyasszonynak és ki az a sokaság, akik 
mennek tovább a szokásokkal kikövezett és a hívı életben sok mindent megengedı, a 
bőnt eltőrı „széles úton”, semmit sem reagálva a veszélyt jelzı „kürt szavára”. 
Vannak, akik a hamis szelek megtévesztı hatása miatt egyszerően már nem hallják 
Jézus, az igazi Pásztor hangját. Sokan az ellentétes irányba haladnak, mert az Úr az İ 
ítéletének eredményeként már „rájuk bocsátotta a tévelygés szellemét, hogy higgyenek 
a hazugságnak”. Ennek bekövetkezése elkerülhetetlen, de neked kedves testvérem azt 
kívánom, hogy részese légy a kevesek, a szeplıtelenek (szüzek), a szentek, keskeny 
útján járó Menyasszonynak. 
 
A témához kapcsolódó és a Blogon (a keresıbe beírva) elérhetı írásaim: 
 
 Úton lenni 
 Mindent megvizsgáljatok  

Igazságban járás vagy tévelygés 
Ne legyünk gyerekek 
Sokan vagy kevesen 
A szentség útja 
Isten elıre küldött emberei 
Elegy vagy egység? 
Természetes gyülekezet 
Isten munkája vagy az ördög támadása? 
 

Jó épülést kívánok mindenkinek.  
 
Abonyi Sándor 
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