
Hogyan győzz a kísértés felett?
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1Mózes 39, 1-23
„Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a 

kövek változzanak kenyérré! Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az 
ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Máté 4, 3-4)

Amikor feljuthatnál a csúcsra, tisztességes tudsz-e maradni? Figyelj a kiemelkedő 
pillanatokra, mert az öröm feloldja a korlátainkat, és nyitottabbá tesz a szellemvilágra. 

Jézus nélkül feljutni a csúcsra, maga a bukás.

A kísértő három lépése, amivel le akarja nullázni az életedet…

Máté 4, 3-4: Ekkor odament hozzá a kísértő, 
és ezt mondta: Ha Isten Fia vagy, mondd, 
hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! 
Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 
amely Isten szájából származik.”

Lukács 22, 31-32: Simon, Simon, íme, a Sá-
tán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a 
búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne 
fogyatkozzék a hited: azért, ha majd meg-
térsz, erősítsd a testvéreidet!

Máté 25, 21:  Ura így szólt hozzá: Jól van, jó 
és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat 
bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örö-
mében!

5Mózes 8, 2-3:  Emlékezz vissza az egész útra, 
amelyen vezetett Istened, az Úr a pusztában 
negyven éven át, hogy megsanyargatva 
és próbára téve téged megtudja, mi van a 
szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy 
sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután 
mannával táplált amelyet nem ismertél, és 
atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy 
nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
mindazzal él az ember, ami az Úr szájából 
származik.

2Mózes 3, 11-12:  Mózes azonban ezt felelte 
erre az Istennek: Ki vagyok én, hogy elmen-
jek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból 
Izráel fiait? De Isten azt mondta: Bizony, én 
veled leszek!
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1. Megkérdőjelezi az identitásodat 
[Nem az adja az identitásod stabilitását, ha bizonyítasz, hanem az, amit Isten mond rólad]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
2. Ellened fordítja azt, amiben a legjobb vagy

 
3. Felkínálja, hogy felépíti az identitásodat

Máté 4, 5-7: Ezután magával vitte őt az ördög a 
szent városba, a templom párkányára állította, és 
így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le maga-
dat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot 
ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne 
üsd lábadat a kőben.” Jézus ezt mondta neki: 
Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te 
Istenedet!”

János 1, 14:  Az Ige testté lett, közöttünk lakott, 
és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egy-
szülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és 
igazsággal.

1Királyok 19, 4. 9-10: [Illés] pedig elment a 
pusztába egynapi járóföldre. Odaért egy rekety-
tyebokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak 
meghalna, és így szólt: Elég most már, Uram! 
Vedd el az életemet! […] Egyszer csak így szólt 
hozzá az Úr igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így 
felelt: Sokat buzgólkodtam az Úrért, a Seregek 
Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetsége-
det, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig 
fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam 
meg, de az én életemet is el akarják venni.

Máté 4, 8-9: Majd magával vitte az ördög 
egy igen magas hegyre, megmutatta neki a 
világ minden országát és azok dicsőségét, és 
ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha 
leborulva imádsz engem.

1Mózes 3, 4-5: A kígyó erre így felelt az 
asszonynak: Dehogy haltok meg! Hanem 
jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen 
esztek belőle, megnyílik a szemetek, és 
olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjá-
tok, mi a jó és mi a rossz.

Márk 5, 2-5: Amikor kiszállt a hajóból, 
egyszer csak szembejött vele a sírboltok 
közül egy tisztátalan lélektől megszállott 
ember, aki a sírboltokban lakott, és akit már 
lánccal sem tudott megkötözni senki, mert 
már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel 
és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a 
bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki 
sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig 
a sírokban és a hegyek között kiáltozott, és 
kővel vagdosta magát.
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