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Ebben a tanulmányban szeretnénk megnézni azt a módot, legalább egyet, amiben a 
Sátán azt keresi, hogyan találjon belépési pontot az életünkbe. Az ördög arra törekszik, 
hogy elpusztítson minket, és ha bármely területen bármilyen apró belépési ponton 
engedünk neki az életünkben, akkor sok más területet is birtokba vesz. Ezért óvatosnak 
kell lennünk. 

Nézzük meg a 2 Kor. 2:11-et. Szeretnék egy kis hátteret adni nektek ahhoz, amit itt 
olvasni fogunk, és akkor megértjük ezt a verset. Amikor Pál az első levelét írta a 
korinthusi keresztyéneknek, hallott róla, hogy van ott néhány komoly bűn a 
gyülekezetben, amit nem ítéltek meg, és különösen egy embert, aki ilyen bűnben élt, 
nem fegyelmezték meg. Ezért Pál írt a korinthusiaknak ezzel kapcsolatban (1 Kor. 5) és 
megmondta nekik, hogy az a bizonyos ember által elkövetett bűn olyan komoly, hogy 
őt véglegesen ki kellene zárni a gyülekezetből. Igen, ez így van. Néhány bűn esetén 
szükséges, hogy egy embert olyan komolyan megfegyelmezzenek, hogy véglegesen 
kitegyenek vagy kiközösítsenek a gyülekezetből. Ez lehet, hogy durván hangzik, de a 
cél az, hogy megmentsük az ő lelkét, és ebben a bizonyos esetben, ez megmentette az 
ember lelkét, mert egy kicsivel később - talán egy évvel később - azt olvassuk a 
korinthusiaknak írt második levélben, hogy ez az ember megtért.  
 
Amikor kitették a gyülekezetből jobban érzékelte a bűn komolyságát. Megértette, hogy 
milyen szörnyű közösség nélkül kint lenni a sötétségben és ez eredményezte a 
megtérését. Mindaddig, míg a gyülekezetben ült és úrvacsorázott, egyáltalán nem fogta 
fel bűne komolyságát. Néhány ember csak akkor fogja fel a bűne komolyságát, amikor 
kiteszik a gyülekezetből. Így volt ez ezzel az emberrel is. Ezt követően azonban az 
történt, hogy néhány keresztyén - és még talán vén is - a másik végletbe esett. Először 
ők voltak azok a szélsőségesek, akik elnézték a bűnt és a kompromisszum elsődleges 
képviselői voltak. Később a másik végletbe estek, mert önigazult farizeusokká váltak. 
Nem akarták befogadni ezt az embert azt követően, hogy megtért; elhagyva a bűnét 
rendezte az életét, bizonyítékát adta a megtérésének. Még így sem akarták befogadni. 

Ezért Pál ismét levelet írt és elmondta a 2 Kor. 2:10-ben a következőt:   
 
„Akinek pedig megbocsáttok valamit, én is: mert ha én is megbocsátottam valamit, ha 

valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt.”  

 
Azt mondja, hogy ez az ember már megszenvedte a büntetést: „Elég az ilyennek a 

többség részéről való ilyen megbüntetése.”  (2 Kor. 2:6). Mi volt a büntetés? A büntetés 
az volt, hogy a gyülekezet tagjai a továbbiakban nem voltak vele közösségben. Egy 
egész éven keresztül megtapasztalta ezt. Ti mit tennétek most? Megbocsátanátok neki 
és vigasztalnátok őt, nehogy valami módon erőt vegyen rajta a túl nagy szomorúság?  
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Ezért azt mondták, megbocsátunk neki és visszafogadjuk őt, mert valóban megtért. Még 
akkor is, ha ő rossz hírbe hozta a gyülekezetet a múltban, mivel azonban most megtért, 
megbocsátunk neki. Ekkor Pál a következő szavakat mondja a 2.10-11. versekben: 
„hogy meg ne csaljon minket a Sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait.” 

 

Mit látunk tehát itt? Azt látjuk, hogy amikor nem bocsátasz meg valakinek, a Sátán be 
tud csapni téged. Ezt az üzenetet kell a magunkévá tenni ebből az igeszakaszból. Ez azt 
mondja: ’Nem vagyunk tudatlanok a Sátán módszereit illetően, ezért engedjétek meg 
nekem, arra bátorítsalak benneteket, hogy ne legyetek tudatlanok a Sátán tervével 
kapcsolatban.' Jobban kell félnünk a Sátántól, mint megtévesztőtől, mint üldözőtől. 
A Sátán megpróbálhat üldözni minket, de ez nem fog annyit ártani nekünk, mint amikor 
megpróbál becsapni. A Sátán nagyon ravasz, és nagyon okos. Munkálkodni fog a 
szívedben, és gondoskodni fog róla, hogy a szívedben megmaradjon a 
megbocsátatlanság okozta keserű magatartás valakivel kapcsolatban, hogy végül is 
tönkretegyen. Ez egy sokkal mélyebb gyökér, mint azt gondoljuk. A Biblia beszél a 
Zsidó 12.15-ben arról, hogy a keserűség gyökere bajt tud okozni. Nem szabad 
megvárnod, hogy gyümölcsöt teremjen. Tudjátok, hogy mi a gyökér. Amikor egy fa 
elkezd gyökeret növeszteni, valószínűleg még nem látszik semmi a felszínen. Amikor 
elültetsz egy magot a földben, először gyökeret ereszt, és csak később jön ki a felszínre.  
 
A keserűség ilyen. Elvetettél valamit a szívedben és az elkezd gyökeret ereszteni. Ha 
nem szaggatod ki, elkezd gyökeret növeszteni és sok bajt fog okozni. Nem csak neked 
okoz elsősorban sok bajt, hanem sok más embert is beszennyezhet. Sok ember 
fertőződhet meg, mert az a személy, akinek keserűség van a szívében, körbejár és 
beszélget másokkal. Ez olyan, mint egy személy, aki baromfipestissel fertőzött, körbejár 
és megfertőz másokat, vagy mint egy személy, aki tüdőbajos és megfertőz másokat, 
vagy amikor egy megfázott személy körbejár és átragasztja azt másokra, vagy hasonló. 
Nagyon könnyű továbbadni ezt a betegséget, ami erősen ragályos. Találtok 
megkeseredett embereket mindenhol a világon. Rá fogsz jönni, hogy a keresztyénség is 
tele van velük. Amikor egy ember odamegy hozzád és elkezd egy másik emberre 
panaszkodni, pletykálkodni, gonosz dolgokat mondva másokra, annak az embernek mi 
van a szívében? Megkeseredettség egy másik személlyel szemben.  

Szeretném elmondani nektek kedves barátaim, ha szeretnétek magatokat megvédeni 
ettől a fertőzéstől, legyetek óvatosak, hogy kiket hallgattok meg. Szeretnéd elkapni az 
AIDS-et valakitől? Ugye, milyen óvatos vagy? Ebben az esetben sokkal komolyabb 
dologról van szó. Ez jobban tönkretehet téged, mint az AIDS. Szeretnél magadhoz ölelni 
egy leprást? Ez sokkal komolyabb annál. Miért fogadsz be a házadba és hallgatsz meg 
egy pletykálkodót; egy rágalmazót? A Biblia beszél az 1 Tim. 5.13-ban olyan 
asszonyokról, akik házról-házra járva pletykákat terjesztenek. Sok ilyen asszony van a 
gyülekezeteinkben. Nem habozok kimondani, hogy minden ilyen asszony a Sátán 
küldöttje. Te, aki befogadod őket és még kávéval és teával is megkínálod, és 
meghallgatod, vajon mit akar a Sátán mondani neked rajta keresztül, közben 
megfertőzöd magad. Azt követően elmegy a következő házhoz a meséjével és te szintén 
elmész valaki más házához azzal a mesével, amit hallottál. A Sátán így szaporítja a 
küldötteit százával minden nap. A hívők végzik el a munkáját a gyülekezetben. 
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A Sátánt a Jel. 12:10 a testvérek vádlójának hívja. Az, akit meghallgattál, aki a házadba 
jött a testvérek egyik vádlója. Mi a helyzet veled, te a hívő testvérek vádlója vagy? A 
hangsúly nem azon van, hogy amit mondasz az igaz vagy hamis. A Biblia azt mondja a 
Jel. 12:10-ben, hogy a „Sátán vádolja a testvéreket Isten előtt." A Sátán sok hazugságot 
mondhat nekünk, embereknek, mert hazug. Nem olyan bátor azonban, hogy odamenjen 
Istenhez és hazugságot mondjon neki. Amikor a Sátán Isten előtt vádol téged, mit 
gondolsz, hogy mivel vádol? Azt gondolod, hogy kitalál valamilyen történetet, amit 
sosem tettél meg és megpróbálja becsapni Istent? Nem, a Sátán nem ilyen ostoba. Azt 
fogja elmondani Istennek, ami rossz dolgot valóban megtettél. Ő éberen figyeli az 
életedet, és amikor valami rossz dolgot teszel, odamegy Istenhez és azt mondja: 'Látod, 
mit tett ez az ember?' Az nem hazugság, hanem 100%-ban igazság. Néhány dolgot 
elmond valakiről: 'látod, mit tett ez az ember itt és itt?' Az 100%-ban igaz. Látjuk tehát, 
hogy a vádak, amiket a Sátán Isten előtt elmond 100%-ban igazak, nem 90%-ban, hanem 
100%-ban igazak.  
 
Ebből megtanulhatunk egy fontos dolgot. Amikor valaki bejön és elmond neked egy 
mesét, még ha nincs is abban túlzás, és 100%-ban igaz, az a testvér akkor is a testvérek 
vádlója lehet, aki 100%-ban közösségben van a Sátánnal, és a testvérek nagy vádlója. 
Azt mondja az Ige, hogy a Sátán éjjel és nappal ezt cselekszi; egy teljes idejű szolgáló, 
a testvérek teljes idejű vádlója. Neki szüksége van küldöttekre a földön. Sok küldöttje 
van a hitetlenek között, akik az ő gyermekei és az ő szolgái, de sok küldötte van Isten 
gyermekei között is; olyan emberek, akik neheztelnek valakire, olyanok, akik nem 
bocsátottak meg valakinek, akik panaszkodnak valakire, körbejárnak és pletykálkodnak 
valakiről.  
 
Ez az oka annak, hogy a Kol. 3:13 ezt mondja: „ha valakinek valaki ellen panasza volna, 

miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is.” Bárkinek! Van panaszod 
valaki ellen? Valaki valami rosszat tett veled? Bocsáss meg! Ha nem bocsátasz meg, 
nagyon könnyen a Sátán küldötte leszel. Gondolhatod, hogy ’nem, nem, én 
megbocsátottam.’ A tény azonban az, hogy odamész valakihez, elmondod egy sor 
panaszodat, ezzel eléred nála, hogy megsajnáljon. Ez annak a jele, hogy a szíved mélyén 
egyáltalán nem bocsátottál meg annak a személynek. Kit rombolsz le ezzel? 
Gondolhatod azt, hogy az a történet, amit arról a személyről terjesztesz, azzal 
lerombolod az ő hírnevét. Tudod, hogy ha az a személy teljes szívvel szereti Istent, Isten 
azt a gonoszságot is, amit te cselekszel vele, jóra fogja fordítani és megszenteli őt? Akit 
ez tönkretesz, az valójában te vagy. Szabadulj meg ettől! 
 
Jézus imádkozik a gyermekeiért, a testvéreiért, akik elbuktak, és a Sátán vádolja őket. 
Választhatsz. Vagy Jézussal vagy közösségben, és imádkozol értük, vagy a Sátánnal és 
vádolod őket. Remélem jó döntést fogtok hozni mától fogva. 

- § - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  
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