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Sárdy Péter

Kísértés és szabadulás
„Ne vígy min ket kí sér tés be!”
Va ló ban Jé zus sza vai ezek?
Komoly keresztények között is
vannak elegen, akik csak kelletlenül
tudják kimondani ezeket a szavakat,
mert fél nek at tól a gon do lat tól, hogy
Isten talán csapdát állít nekik, sõt
eset leg rossz in du lat tal vár is hi bá jukra. Má sok csu pán gé pi e sen mond ják
ki e szavakat, és nem szívesen gondolnak bele, hogy mit is mondtak.
Va ló já ban ezek a sza vak el sõ lá tás ra
annyira nem illenek ahhoz, amit Jé zus az anyai módon szeretõ Istenrõl
mondott, hogy joggal kétségbe von hatjuk, valóban tõle származnak-e.
Mi inkább azt várnánk, hogy Jakab
levelében találjuk Jézus eredeti gondo la tát: „Sen ki se mond ja, ami kor kísértésbe jut: az Isten kísért engem,
mert az Is tent nem le het rossz ra csábí ta ni, és õ sem csá bít rossz ra. Mert
minden embert a saját kívánsága
vonz za és csá bít ja, így esik kí sér tésbe” (1,13-14).
Nem sza bad azon ban el fe lej te nünk,
hogy Jé zus arám anya nyel vén mondta ezeket a szavakat, és hogy ennek
csupán görög nyel vû for dí tá sa van a
ke zünk ben. El kép zel he tõ te hát, hogy
a for dí tó fél re ér tett va la mit.
A zsi dó szak em ber, Pinchas Lapide
mu ta tott rá ar ra, hogy e kér dés rög tön
tisz tá zó dik, ha va la ki hé ber re for dít ja
ezt a mondatot (ld. Pinchas Lapide,
Ist die Bibel richtig übersetzt? Gü ters loh, 7. ki ad., 1997, 124 l.). Az itt
használt héber ige jelentése ugyanis
nem kizárólag „vinni” vagy „ve zetni”, hanem annyit is jelenthet, hogy
„ne engedj kísértésbe jutni/kerülni
minket”. A zsinagóga esti imájában
mindmáig ebben a jelentésben hasz nál ják a szót: „Ne en gedd, hogy a bûn
vagy a bûnösség vagy a kísértés ha talmába jussak/kerüljek!” Ha Jézus
az ennek megfelelõ szót használta,
azt csak eb ben az ér te lem ben te het te:
„Ne engedj minket kísértésbe esni!”
Az evan gé li um ban található „Ne vígy
min ket kí sér tés be!” mon dat ezek szerint ar ra ve zet he tõ vissza, hogy a görög for dí tó nak nem volt egé szen vi lágos, mit is akart mondani Jézus, s

ezért egy sze rû en e szó nak a leg el terjed tebb je len té sét al kal maz ta.

Mit gon dolt Jé zus
a kísértésrõl?
A vá laszt az zal kö ze lít het jük meg,
hogy megvizsgáljuk, milyen össze függésben használta õ a „kísértés”
szót. Márk evan gé li u ma sze rint megke resz te lé se al kal má val Jé zus „nyit va
látta az eget”, miközben Isten aty jaként mu tat ko zott meg ne ki. Ha e nagy
élmény folytatásaként azt olvassuk,
hogy Jézust a pusztában „meg kí sértet te a Sá tán” (1,13), ak kor e kí sér tés
nem irá nyul ha tott va la mi kö zön sé ges
bûn re, ha nem csak Is ten be mint Atyjába vetett bizalmának meg in ga tá sára. Kétségtelenül ugyancsak a bi zalom el vesz té sé tõl akar ta meg óv ni tanít vá nya it, ami kor le tar tóz ta tá sa elõtt
azt mondta nekik: „Virrasszatok és
imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne esse tek” (Mk 14,38). Ugyan er re cél zott
akkor is, amikor Péterhez így szólt:
„Si mon, Si mon, a Sá tán ha tal mat kért
magának fö löt te tek, hogy meg ros táljon benneteket, mint a búzát. De
imád koz tam ér ted, hogy el ne fo gyatkozzék a hited [Istenbe vetett bi zalmad]” (Lk 22,31).
A „kí sér tés” ér tel me ezek ben a példák ban nem más, mint az Is ten sze rete té be ve tett bi za lom pró ba té te le. Ha
még azt is fi gye lem be vesszük, hogy
az evan gé lis ták a „meg kí sér tés” ki fejezésével sokszor egyszerûen azt fe je zik ki, hogy Jé zust „pró bá ra tet ték”
az el len fe lei (Mk 8,11), vi lá gos lesz a
Miatyánk e kérésének értelme, ti.:
„Ne tedd pró bá ra bi zal mun kat!”
Jé zus nem fe lej tet te el, hogy az élet
sok szor pró bá ra te szi az Is ten be ve tett
bizalmat. A próféták sorsára utalt,
ami kor el len sé ge i nek gyû lö le tét lát va
arról beszélt, hogy az õ sorsa is „az
emberek kezébe adatik” (Mk 9,31).
Természetesen visszarettent az erõ szakos haláltól, amellyel számolnia
kel lett. Szo ron gá sát tanítványai elõtt
sem lep lez te, ami kor el fo ga tá sa elõtti
imá já ban Is ten hez for dult se gít sé gért.
„Atyám”-nak szólította Istent, hogy
fé lel mét le gyõz ze, és újra megtalálja
a bi zal mat. Ar ra azon ban alig ha gon-

dol ha tott, hogy a fe nye ge tõ ka taszt rófát Aty ja ma ga ren del te el, hi szen ami
„az emberek kezébõl” jön, azért az
em be rek ma guk fe le lõ sek.
Aki úgy hisz, mint Jé zus, az biz tos
abban, hogy Isten vele van, akármit
hoz is az élet. Hogy Is ten eset leg nem
venné észre, ha valaki szenved, azt
Jé zus el kép zel he tet len nek tar tot ta, hiszen ar ról be szélt, hogy „nek tek még
a ha ja tok szá lai is mind szá mon vannak tart va” (Mt 10,30). – Hogy mi ért
történik mégis olyan sok borzalmas
do log az em be rek kel, ar ra se hol sem
tért ki, mert er re a kér dés re õ sem kapott vá laszt. Éle té nek és ha lá lá nak tanú sá ga sze rint azon ban mind vé gig bízott ab ban, hogy az Is ten sze re te te végül minden szenvedés ellenére is
gyõz ni fog.

A mi kí sér té se ink
A „Ne vígy minket kísértésbe”
vagy „Ne tedd pró bá ra bi zal mun kat”
kifejezés arra szólít fel bennünket,
hogy mindazt, amitõl félünk, vagy
ami miatt aggódunk, egyszerûen az
élet „próbatételének” tekintsük, és
imánkban vigyük Isten elé. Ezek a
sza vak nem ar ról be szél nek, hogy Isten esetleg rosszra csábíthatna min ket. Ami bûn re csá bít, az csak a sa ját
kívánságunk. Hogy ez a bûnre való
haj lan dó ság nem tu da tos ben nünk, és
ezért könnyen in kább a kül vi lág ra vetõ dik ki, lé lek ta ni lag ért he tõ. De akármennyire ostromol is minket egy
ilyesfajta kísértés, az nem Istentõl
jön, de még a go nosz „ördögtõl” sem,
akinek hatalma volna kívülrõl be folyá sol ni min ket.
A következõkben bõvebben is ki
fo gok tér ni ar ra, hogy Jé zus nem számolt egy olyan ha tal mas és go nosz lélek befolyásával, akinek lehetõsége
lenne a mennyei Atya akaratát meg hi ú sí ta ni. Biz tos volt ab ban, hogy az
embernek a kísértésekkel kap cso latban sem Istentõl, sem az ördögtõl
nincs oka félni. A fé le lem nél sok kal
töb bet hasz nál, ha az em ber bi za lommal fordul mennyei Atyjához, aki
nem részvétlenül és távolból figyeli
õt. Pál apos tol sza vai sze rint: „Hû séges az Is ten, erõ tö kön felül nem hagy
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megkísérteni, hanem a kísértéssel
együtt a szabadulás le hetõségét is
megadja, hogy kibírjátok” (1Kor
10,13).
A kí sér tés rõl szó ló ké rés ezek szerint az imád ko zó fé lel mé re vo nat kozik. Mond juk ki õszin tén: én va gyok
az, aki félek, ha a jövõre gondolok.
Mennyi borzalmas próbatétel várhat
még rám, ami meg in gat hat ja a jó Isten be ve tett bi zal ma mat? – Jé zus ismerte ezt a hely ze tet, mert ma gá nak
is meg kellett küzdenie ez zel a fé lelemmel. Példát mutatott nekünk,
hogy min den fé lel mün ket s ag go dalmunkat „Atyánk” ke zé be he lyez zük.
Ráhagyatkozhatunk Jézus hitére,
hogy az egész világ a szeretõ Isten
mû ve, aki nek rész vé te le nél kül semmi nem tör tén het ve lünk.
Ha va ló ban hi szek, ak kor rá ha gyatko zom ar ra, hogy Is ten, aki sze re te tével „jó kat és go no szo kat” egy aránt elér, ve lem szem ben sem ma rad sem leges. Bár mi lyen gond ban va gyok, nem
tehetek jobbat, mint hogy szorosan
meg fog jam a ke zét, és kér jem, hogy
meg ta lál jam a ki utat. – A ki út fel fe dezé sét azon ban éle sen el kell vá lasz tanom aggodalmamtól, hisz a félelem
könnyen meg za var ná íté lõ ké pes sé gemet. Ha ra gasz ko dom ah hoz, hogy Isten ilyen vagy olyan mó don hall gas sa
meg az imámat, képtelenné válok
megpillantani a kiutat, amely talán
ép pen meg nyí lik elõt tem, ám nem ott,
ahol eddig képzeltem. Is ten azokat
segíti meg, akik bizalommal rá hagyatkoznak.
Aki körülnéz e világban, joggal
meg kér dez he ti, hogy lé te zik-e egy általán egy jó „mennyei Atya”, ha az
meg en ge di, hogy gyer me ke i vel olyan
sok borzalmas dolog történjen. Ez a
kér dés nem csak bi zal mun kat so dor ja
ve szély be, ha nem Jé zus is ten ké pét is
két ség be von ja. Er re a fe nye ge tõ kérdés re még ki kell tér nünk, de e he lyütt
meg kell elégednünk egy rövid uta lással: Egy emberi istenkép eleve
nem képes az abszolútumnak, min den lét vég sõ alap já nak be fo ga dá sá ra
és le írá sá ra. De ha a fel fog ha tat lan ról
nem tu dunk is ne ki meg fe le lõ fo galmakat alkotni, legalább megkaptuk
annak a lehetõségét, hogy lelkünk
mélyén megéljük, hogy a LÉT két ségtelenül JÓ. Minden emberi hit
végsõ fokon egy ilyen (tovább nem
elemezhetõ) mély belátáson alapul.
Jézus „örömhíre” éppen azért tudja
olyan mé lyen érin te ni lel kün ket, mert
az sem más, mint a vég te len sze re tet
ma gá ban vé ve le ír ha tat lan lel ki megtapasztalásának egyik elképzelhetõ
kifejtése.

„Sza ba díts meg a go nosz tól!”
A go nosz re á lis ve szé lye
A Mi atyánk nak ez a he te dik és utolsó kérése egyszerre megkérdõjelezi
mindazt, amit eddig kimondtunk.
Mert ne fe lejt sük el: Az el sõ hat kérés ben csak ar ról volt szó, hogy rá bízzuk magunkat a mennyei Atyára, és
életünket összhangba hozzuk az õ
akaratával. Ki számolt volna azzal,
hogy e hetedik kérésben váratlanul
egy harmadik hatalom jelenik meg,
aki fe nye ge ti az em bert?! E ha ta lom
meg je le né se ve szély be hoz za Is ten be
vetett bizalmunkat, hiszen most azt
kell kérnünk tõle, hogy szabadítson
meg minket ettõl a „gonosztól”. De
hát ki ez a „go nosz”? Jé zus itt ta lán az
ör dög fe nye ge tõ ha tal má ra akart emlékeztetni, akinek befolyásától csak
Is ten kü lö nös be avat ko zá sa ment hetne meg minket? Mindenesetre fel tûnõ, hogy Jézus imájának alap han gulata itt hir te len meg vál to zik. Mi képpen le het ezt meg ma gya ráz ni?
Az el sõ hat ké rés csu pán olyan motí vu mo kat tar tal maz, ame lye ket Jé zus
ige hir de té sé bõl jól is me rünk. A he tedik ké rés rõl azon ban ezt már nem lehet állítani, mert Jézus örömhírének
kifejtésében egyáltalán nem hang súlyozta az ördög részérõl fenyegetõ
veszélyt. Ez a megfigyelés ar ra utal,
hogy ezek a szavak esetleg nem Jé zus tól ma gá tól szár maz nak. Tény az,
hogy csak Máté evangéliumában
találhatóak meg, Luk ács nál hi á ba keres sük õket. Mi vel ez a két evan gé lista ugyan ab ból a ré gi for rás mû bõl vette az ima szö ve gét, ar ra kö vet kez tethetünk, hogy az eredeti szöveg nem
tar tal maz ta e sza va kat, hi szen mi ért is
rövidítette volna meg Lukács Jézus
ismert imáját? Ezért véleményem
szerint a „gonosz” megemlítése itt a
Máté-evangélium
szerkesztõjétõl
szár ma zik, aki ez zel a for du lat tal csupán a „Ne vígy min ket kí sér tés be” kérést akar ta konk re ti zál ni.

Jób köny ve és az ör dög hit
A kísértésektõl való megalapozott
fé le lem az evan gé lis ta kör nye ze té ben
a Sá tán mi ti kus alak já hoz fû zõ dött. A
bib li ai Jób köny vé nek szer zõ je ar ra a
kér dés re ke res te a vá laszt, mi ért szenved het egy tel je sen hi bát lan és jó ember a leg sú lyo sabb sors csa pás ok alatt.
Ha nem akar ta a rossz in du lat gya nújával vádolni Istent, más valakinek
kel lett tu laj do ní ta nia a Jóbot ért megpróbáltatásokat. Magyarázatul ezért
egy „mennyei tanácskozást” írt le,
ahol az „istenfiak meg je len nek az Úr

elõtt”, s ezek egyi ke, Sá tán, Jób vádlójaként lép fel. Az itt „elhangzott”
eszmecserében Jóbbal kapcsolatban
Isten kép vi se li a po zi tív szem pon tokat, Sá tán pe dig a gya nak vó és ne gatív gondolatok megtestesítõje. A
rosszindulatú „istenfiú” a párbeszéd
vé gén sza bad ke zet kap, hogy pró bá ra
te gye Jóbot. E pár be széd cél ja, hogy
ne Is ten tõl jöj jön a sok ke gyet len próbatétel, holott õ kétségtelenül be leegye zé sét ad ja hoz zá. A szer zõ ez zel
leválasztotta a negatív sorsot Is ten
akaratáról. Úgy látszik, nem látott
más le he tõ sé get ar ra, hogy a vi lág ban
uralkodó kegyetlenséget és igaz ságtalanságot megmagyarázza, anélkül
hogy Isten jóságát kétségbe vonná.
Ami Jób köny vé ben még alig ha volt
több, mint iro dal mi fik ció, ab ból késõbb nagy hatalmú gonosz személy
ke let ke zett, aki ül dö zi az em be re ket,
és ellenlábasa Istennek. Jézus és az
evangélisták korában már eléggé el ter jedt volt az a hit, hogy a vi lág ba jai
mö gött az ör dög ha tal ma áll.
Ha az ördögbe ve tett hit nem más,
mint a „go nosz” le vá lasz tá sa az is tenkép rõl, ak kor ez új fényt vet ar ra, milyen ha tal mas tet tet vitt vég hez Jé zus,
ami kor a „Ne vígy min ket kí sér tés be”
ké rés sel ki ja ví tot ta ezt a le ha sí tást. Isten rõl mint sze re tõ Atyánk ról be szélt
ugyan, de ar ról is, hogy akár mi baj érne min ket, az nem Is ten nél kül vagy
Is ten el lenében tör té nik. Atyánk tud ta
nél kül „még egy ve réb sem esik le a
föld re; nek tek meg még a ha ja tok szálai is mind szá mon van nak tart va. Ne
féljetek hát – fûzte hozzá –, mert ti
sok kal töb bet ér tek a ve re bek nél” (Mt
10,29-31). Jé zus te hát meg volt gyõzõd ve ar ról, hogy a leg ne he zebb próbatétel sem jelentheti a végünket,
mert az Atya semmilyen kö rül mények között sem feledkezik meg
gyer me ke i rõl. A kí sér té se ket is ép pen
azért vet te fel imá já ba, hogy még mélyebben lel künk be vés se en nek a biza lom nak a lé nye gét.
A Jóbot próbára tevõ Sá tán a Máté-evan gé li um szer zõ je szá má ra nem
más, mint az ördög, aki szerinte Jé zust is megkísértette (Mt 4,1-11), s
ezért ké zen fek võ volt, hogy a kí sér tések re vo nat ko zó ké rést ezek kel a szavakkal erõsítse meg: „hanem sza badíts meg a go nosz tól”. Így ke rül he tett
ez az ún. „he te dik ké rés” a Mi atyánkba.
Ha Jézus nem szándékozott mást
el ér ni imá já val, mint hogy az Atyá val
szemben teljesen elveszítsük fé lelmünket, ak kor Máté ezekkel a sza vakkal nemcsak elhomályosította,
hanem fel is mer he tet len né is tet te Jézus szán dé kát! Mert az a ké rés, hogy
Isten szabadítson meg minket a go -
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nosztól, valójában óriási fenyegetés.
Elõször is azt jelenti, hogy az ördög
személyében hatalmas el lenségünk
van, akit csak Isten tudna kordában
tar ta ni, más részt pe dig ab ban sem lehetünk biztosak, hogy ez az Isten
tény leg meg ment min ket az ör dög kezébõl. Egy olyan Isten pedig, aki –
mint Jób példája mutatja – az ördög
megteremtésével kibúvót keres egy
„piszkos munka” elvégzésére, nem
nyerheti el az ember bizalmát. Egy
ilyen Is tent tény leg össze le het ne tévesz te ni az ör dög gel! Ha a Mi atyánk
egy mon da ta ilyen mó don az ör dög re
cé loz, fenn áll an nak a ve szé lye, hogy
ezzel csak az ember félelmét növeli
meg. Mivel ez Jézus szándékaival
össze egyez he tet len, ez a mon dat nem
is szár maz hat tõ le.

Jézus és a „sátán”
Az evangéliumok tanúsága szerint
Jézus osztotta ugyan környezetének
véleményét, mely szerint sok be tegség go nosz lel kek be fo lyá sá nak je le,
de az ör dög lé té nek hir de té se nem tartozott „örömhíréhez”. A „sátán” ne vé nek meg em lí té sét ál ta lá ban csak a
kísértés népszerû körülírására hasz nál ta (Mk 8,33; Lk 22,31). Mi vel az
ör dög ak ko ri ban a vi lág né zet szer ves
ré sze volt, szük ség sze rû en be le ke rült
az „apostoli” igehirdetésbe is. Ez
odá ig ter jedt, hogy még Jé zus élet mûvét is ez zel ér tel mez ték: „Azért je lent
meg az Is ten fia, hogy a sá tán mû vét
rom ba dönt se” (1Jn 3,8). – Mi vel a világ megmagyarázásához ma már
nincs szük sé günk az ör dög re, ma gunkévá tehetjük végre Jézus egyszerû
hi tét, hogy csak egy az Úr, aki meg érdem li tel jes bi zal mun kat.
Ha tehát Jézus szellemében aka runk imád koz ni, alig ha kér het jük ma,
hogy meg sza ba dul junk egy olyan ördög karmaiból, aki velünk szemben
létezne, s akinek védtelenül ki len nénk szol gál tat va. En nek el le né re jól
meg tudjuk érteni Jézus követõinek
el sõ nem ze dé két is, akik nem tudtak
kételkedni abban, hogy ellenségük,
„az ör dög mint or dí tó orosz lán szer te
jár, ke res ve, kit nyel jen el” (1Pét 5,8).
Mi vel er rõl meg vol tak gyõ zõd ve, jól
tették, hogy imájukban a gonosztól
való megszabadítást kérték. Ha ma
mi is az õ sza va i kat hasz nál juk, ak kor
ezt csak a mi vi lág né ze tünk kel és istenképünkkel összhangban tehetjük
meg.
Ugyanis ez ma is le het sé ges. Csak
arra van szükség hozzá, hogy meg gon dol juk, mi lyen ta pasz ta la tok ra támasz ko dott a múlt ban az ör dög be vetett hit. Hi szen ma is is me rünk olyan
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embereket, akik az ördög létét tény ként ke ze lik, mert az em be ri go noszság megmagyarázhatatlan tetteiben
en nek a „go nosz nak” be fo lyá sát vé lik
felismerni. Arra is hivatkozhatnak,
hogy sok eset ben a tet te sek ma guk is
úgy élik át tet te i ket, mint ha egy „idegen hatalom” mûködött volna ben nük. Ezek ben a je len sé gek ben azonban a mai pszichiátria betegségeket
lát, ame lye ket egy raj tunk kí vül ál ló
ör dög fel té te le zé se nél kül is meg tud
magyarázni. Hiszen még pszi chi ka ilag egészséges emberekkel is
könnyen megtörténhet, hogy idegen,
sõt elfogadhatatlanul gonosz gon dola tok tá mad nak ben nük.
Ismert emberi tulajdonság, hogy
könnyen vesszük észre másokban
mindazt, amit visszataszítónak tartunk, ahelyett hogy azt kérdeznénk,
miben járultunk hozzá mi magunk
ah hoz, hogy ennyi el len szenv és gyûlölet támadt köztünk. Jézus ta nít ványa i nak sem esett nehezükre, hogy a
világosság és a sötétség nagy harcát
ön ma gu kon kí vül él jék meg, ma gu kat
pedig a világosság oldalán lássák.
Hal lot ták ugyan, hogy mes te rük egyszer példabeszédet mondott a búza
között növekvõ konkolyról (Mt
13,24-30), hogy a végén felszólítsa
õket: „Hagy já tok, hadd nõ jön mind a
ket tõ az ara tá sig’”, de még sem vol tak
ké pe sek ar ra, hogy a kon kolyt és a búzát egy aránt sa ját lel kük ben lás sák, és
hogy – erõszak nélkül – ott gon doskod ja nak a „bú za” nö ve ke dé sé rõl, türe lem mel vár va, hogy az „ara tás” idején majd csak meg ol dó dik a kon koly
problémája. Sokkal egyszerûbb volt
önmagukban a „világosság fiait”,
azok ban pe dig, akik nem kö vet ték Jézust, a „go nosz fi a it”, a sö tét ség képviselõit látni, mert ezzel egybõl a
gyõz tes ol da lán áll tak, és er köl csi leg
magasabbrendûnek érez het ték ma gukat. Ellenfeleikben így nem csupán
té ve dés re haj ló em be re ket lát tak, hanem a világ fölött álló gonosz ha talom képviselõit, akiktõl el kell zár kózniuk.
Az ördög létének feltételezése le gyõzhetetlenné tett minden, a hittel
kapcsolatos ellentétet, hiszen mind két fél jónak tartotta magát, és meg
volt gyõ zõd ve ar ról, hogy „nem a test
és a vér el len küz dünk, ha nem erõk és
hatalmak el len, a sötétség világának
urai és a go nosz ság lel kei el len, amelyek a mennyei magasságban van nak” (Ef 6,12). Így Jé zus nak az el lenség szeretetérõl mondott szavai el
sem tud ták ér ni õket, hi szen úgy vélték, hogy ne kik nincs el len sé gük, Isten ellenségeivel szemben pedig szó

sem le het együtt ér zés rõl. Já nos evangéliuma például természetesnek tar totta, hogy a „világért” Jézus sem
imádkozhat (Jn 17,9)! Ennek a gon dolkozási sémának közvetlen kö vetkez mé nye volt a sok val lás há bo rú és
ke resz tes há bo rú, va la mint az eret nekek, bo szor ká nyok és zsi dók ül dö zése. Ez a vallási intolerancia, amely
még ma is el ter jedt, Pál apos tol ra hivatkozhat, aki mindenkit meg át kozott, aki nek az övé tõl el té rõ vé le ménye volt Jézus szerepérõl (Gal 1,8).
Ta lán nem is kell itt hang sú lyoz nom,
hogy Jé zus min den em ber re ki ter je dõ
sze re te tet hir de tett, ami nem fér össze
azzal, hogy harcolni kell a sá tán gonosz kö ve tõi el len.

Mai szem lé let
Ha valaki az emberek rosszaságát
egy emberfölötti „gonosszal” hozza
kapcsolatba, aligha lesz hajlandó
megérteni ellenfeleit, és arra is gon dolni, mennyiben járult hozzá maga
is a konf lik tus lét re jöt té hez. A go nosz
aka ra ta így könnyedén ér vé nye sül, és
nincs már ki út az erõ szak „ör dö gi körébõl”. Aki ismeri ezt az össze függést, nem fog ja el fo gad ni, hogy lé tezzen egy „go nosz”, aki az em be ri fe lelõs ség ha tás kö rén kí vül áll – még ha
egy szer sze mé lye sen ta lál koz na is az
ördöggel. Inkább mindent meg fog
ten ni azért, hogy meg is mer je, ho gyan
mû kö dik a „go nosz” az em be rek ben,
s hogyan lehet hatását korlátozni és
megváltoztatni.
Ismereteink mai szintjén ezért a
„Szabadíts meg a go nosz tól!” ké rést
csak ak kor tud juk õszin tén ki mon dani, ha ar ra a „go nosz ra” vo nat koz tatjuk, amely az em be rek lel ké ben rej tõzik, és onnét tud veszélybe hozni
min ket. Ar ra kér jük te hát Is tent, szaba dít son meg min ket az ilyen faj ta negatív erõktõl, amelyeket alig tudunk
be fo lyá sol ni, mert általában nem tu da to sul nak. Nap ról nap ra hal lunk híreket arról, milyen kegyetlenségre
ké pe sek bi zo nyos em be rek. Ne fe lejtsük el, hogy mi magunk is nemcsak
valamely bûntett ál dozatává, hanem
még tettesévé is válhatunk, hi szen a
tu dat alat ti „go nosz” ben nünk is megvan, mint min den em ber ben. Azt sem
sza bad el fe lej te nünk, hogy ez a „gonosz” végül is ránk van bízva: Ma gunk vagyunk felelõsek azért, ami
velünk történik, akármilyen ne héznek tû nik is ez a fel adat. Jé zus ma kétség te le nül ar ra szó lí ta na fel ben nünket, hogy ez zel a „go nosszal” ve gyük
fel a harcot, de ugyanakkor tegyük
minden gondunkat és félelmünket
Atyánk kezébe, aki megérdemli bi zalmunkat.

