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A Jakab 1.12-15-ben az apostol a kísértésről és bűnről beszél. Azt mondja, hogy ha 
győztes vagy a kísértés felett, akkor egy napon meg fogod kapni az élet koronáját 
Istentől. Isten ezt mindegyikünknek megígéri, akik szeretjük Őt. Ez arra tanít minket, 
hogy ha szeretjük az Urat harcolni fogunk a kísértések ellen, hogy ne vétkezzünk.  
 
Amikor kísértésbe esel, ne kérdezd: "Istenem, miért küldted ezt a kísértést rám?" Isten 
sosem tesz ilyet, mert Ő sosem kísért senkit.  
 

„Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal 

nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.”  (Jakab 1.13)  
 
Ki az, aki akkor kísért téged? A Sátán a testi kívánságaidon keresztül, mert mindannyian 
olyan sok éven keresztül engedtünk a testi vágyainknak a gyerekkorunktól fogva, ezért 
a Sátán használni tudja azokat a vágyakat, hogy kísértsen minket. Amikor egy ország 
háborút visel, az ellenség elküldi a titkos ügynökeit az ellenség országába, hogy belülről 
pusztítsa el azt. Az ellenség két fronton harcol: a frontvonalon és belülről is az országon 
belül az ügynökein keresztül.  A Sátán esetében is így van ez. Be kell azonosítanunk a 
Sátán ügynökeit magunkban: az istenellenes kívánságok a testünkben, amik a Sátán 
eszközei, ezért halálba kell adni azokat. Ha elpusztítod az ellenség ügynökeit magadban, 
erős leszel a Sátán elleni harcban a frontvonalon. Csak akkor követsz el bűnt, amikor 
megengeded az elmédnek, hogy egyetértsen egy bűnös kívánsággal. Amíg azonban csak 
egy gondolat jön az elmédbe az csak egy kísértés. Például sétálsz az utcán és látsz 
valamit, ami kísértésbe hoz. Ez nem bűn. Ez kísértés. Amikor azonban ismét odanézel, 
akkor már bűnt követsz el. Az első pillantás még kísértés, de a második már bűn. Nem 
tudjuk elkerülni az első pillantást, mert a világban élünk, ami olyan sok gonosz dologgal 
vesz körül minket. Mi azonban eldönthetjük, hogy egyetértünk-e azzal a gonosz 
dologgal vagy nem.  
 
Szellemileg ez hasonlítható egy gyermek fogantatásához. Amikor az elméd egyetért a 
bűnös kívánsággal a testben, az hasonló ahhoz, mint amikor egy asszony egyetért, hogy 
odaadja a testét egy férfinek szexuális egyesülésre. Akkor egy fogantatás történik. Ha 
azonban az asszony megtagadja, hogy odaadja magát egy férfinek, akkor nem történik 
fogantatás. Éppen úgy, ha elutasítod a kísértést és nem engeded meg az elmédnek, hogy 
egyetértsen a gonosz kívánsággal, akkor nem követsz el bűnt.  

Valaki azt mondta: "Nem tudod megakadályozni, hogy egy madár elrepüljön a fejed 
felett, de azt igen, hogy fészket rakjon a fejeden." A fejed felett elrepülő madarak a 
kísértések: a sok rossz gondolat, amik bejönnek az elmédbe. Ez nem bűn, ha azonnal 
elutasítod azokat. Azok kísértések, de ha úgy döntesz, hogy élvezed azt a bűnös 
gondolatot még egy másodpercre is, akkor megengeded a ’”madaraknak”, hogy 
elkezdjenek fészket rakni az elmédben és akkor bűnt követsz el.  
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A Sátán megkísértette Jézust is a pusztában gondolatokat ültetve az elméjébe, de Jézus 
kivétel nélkül elutasította azokat és így nem vétkezett. Ezért ne kedvetlenedj el, ha 
gondolatok jönnek az elmédbe, mert azok csak kísértések. Az csak akkor válik bűnné, 
ha elfogadod és élvezed azokat a gondolatokat. Nagyon felszabadító számunkra azt 
tudni, hogy csak akkor van születés, ha megtörténik a fogantatás. Ha nincs fogantatás, 
akkor nem születik gyermek. A bűn végső eredménye szellemi halál (Jakab 1.15), és 
nem szabad, hogy megtévesztettek legyünk ezzel kapcsolatban (Jakab 1.16). 
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