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VÁDLÓK ÉS VÁDLOTTAK 
Varga István felvételről elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. április 26. 

 

Köszönjük, hogy annak ellenére, hogy nem tudunk összejönni a jelen helyzet miatt, mégis 

ilyen módon a technika segítségével együtt tudjuk dicsérni Istent, össze tudunk forrni együtt a 

dicséretben, és ez nagyon nagy kegyelem Istentől. Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszön-

telek benneteket a mai alkalommal, és most kérlek benneteket, hogy fogadjatok egy üzenetet 

az Úrtól: 

János 15,25. 

25. De azért lett így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megíratott az ő törvényük-

ben: Ok nélkül gyűlöltek engem. 

Ma a gonosznak egy olyan eszközét szeretném leleplezni, amivel szinte már minden 

embert megtámadott. Népeket, nemzeteket, etnikai csoportokat tett tönkre, gyilkolt le és 

kergetett halálba, pusztulásba. Napjainkban is ezt az eszközt használja, hogy tönkretegyen 

embereket, házasságokat, családokat, emberi kapcsolatokat. Ez a veszélyes fegyver a vádlás. 

A mai üzenettel bátorítani szeretnélek benneteket, és a vádló egyik legveszélyesebb 

tevékenységét, a vádlást szeretném leleplezni. Illetve arról szeretnék beszélni, hogy hogyan 

tudjuk semlegesíteni, hatástalanná tenni az ellenség vádjait. Jelenések 12. fejezetében nézzük 

az Igét: 

Jelenések 12,10–11. 

10. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvös-

ség és az erő, és a mi Istenünknek királysága, és az Ő Krisztusának hatalma; mert a mi 

atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk 

előtt. 

11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az 

ő életüket nem kímélték mind halálig. 

Tehát látjátok, hogy amikor Isten királysága eljön, az első dolog az, hogy a mennyből 

levettetik a sátán, a vádló. Ahhoz, hogy az üdvösség teljes legyen, ahhoz meg kell, hogy 

szűnjön a vádlás. Mi valójában a vád? A hitetés egyik eszköze, egy negatív állítás valakire, 

hibáztatás, ujjal mutogatás. Mikor valakiről azt állítjuk, hogy szerintünk vétkes, hibás, rosszul 

tett valamit, hibázott, vagy akár bűnt követett el, azaz valamivel megvádoljuk. Jézus ellen is 

ezt az eszközt használta az ördög, és folyamatosan vádolta. Ha vele megtette, veled is ezt 

fogja tenni a gonosz. Az egész hívő életed, életünk folyamán, végig fog kísérni a vádlásaival. 

Ezért a mai üzenetben ezt a területet vizsgáljuk, ami azért is fontos, mert a vádló munkatársai 

folyamatosan jelen vannak az életünkben, még a gyülekezetben is, és akár mi magunk is 

beleeshetünk a gonosznak abba a csapdájába, hogy eszközül használ minket. Vagy használhat 

a gyilkos terveinek a megvalósítására. Úgy hívőként, mint szolgálóként megtapasztaltam, és 

te is megtapasztalhattad, hogy micsoda károkat tud okozni a vádlás az egyes hívők, és a 

közösségek életében. A hamis vádat még a világi törvények is büntetik, és akár több év 

börtönbüntetésre, szabadságvesztésre is ítélhetik, ha valakit alaptalanul megvádolnak a 

hatóságok előtt. Ennek büntető törvénye van a világban is. Tehát a vád egy veszélyes eszköz. 

A vád akkor hamis, ha valaki valótlan tényt állít. Az ördögnek ez az egyik legveszélyesebb 

fegyvere, mint korábban is említettem. Nézzük a Lukács 4,26. igeverset, mikor Jézus 

Názáretben az első üzenetét elmondta a zsinagógában, mindjárt meg akarták ölni, és mindjárt 

vádolni kezdték. Jézus, miután elmondta az üzenetét, az Ésaiás próféta 61. fejezetéből fel-

olvasott, azt mondta: 

Lukács 4,26–30. 

26. Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidónnak Sareptájá-

ba, az özvegyasszonyhoz. 
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27. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben; de azok közül egy sem 

tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. 

28. És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották.  

Nagyon dühösek lettek Jézusra, mert egyszerűen szembesítette őket saját magukkal, és 

nagyon dühösek lettek, ezért azonnal vádolni kezdték, olyannyira, hogy meg akarták Őt ölni.  

29. És felkelvén, kiűzék Őt a városon kívül és annak a hegynek szélére vitték Őt, 

amelyben az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák.  

30. Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék. 

Tehát látod, hogy Jézus nem vette föl a kesztyűt, hanem egyszerűen fogta magát, és ott-

hagyta őket. Nem vitatkozott a vádlóival, nem mentegetőzött, hanem egyszerűen csak elhagy-

ta őket. Amikor úgy nézett ki, hogy Jézus vesztésre áll, mindig akkor aratta a legnagyobb 

győzelmet. Mikor mindenki azt hitte, hogy elveszett minden, akkor nyert meg mindent. Mikor 

mindenki azt hitte, hogy Jézus gyenge volt, akkor volt a legerősebb, és mindig akkor győzött. 

Amikor Jézus kezdte a szolgálatát, szinte attól a pillanattól kezdve a földi szolgálatának az 

utolsó pillanatáig a vádlások célpontja volt. A vádakkal próbálta meg útját állni, és gyengíteni 

az ördög a szolgálatát. A keresztre feszítése előtt egy hetet töltött az ördög vádjainak az 

össztüzében, aki szinte minden vádját kilőtte rá. A vádló azonban ítéletet hozott saját magára. 

Sokan vitatkoznak az igazságról, vádak hangzanak el, hogy ki magyarázza helyesen az 

Írásokat, a tanokat. De kevesen követik az igazságot, és kevesen akarják követni Jézust. Egy 

dologban legyél biztos. Ha Jézust megvádolták, és ha te Jézus követője vagy, az ördög 

ugyanúgy vádolni fog. Meg akar állítani a szolgálatban, hogy a küldetésedet betöltsd Jézus 

követésében. Mit tehet veled a vádlás? Miért beszélünk ma erről? Erőt, hatalmat, szabadulást, 

és Isten országát nyertük meg, amikor bekerültünk a királyságba. A vádlás elbizonytalaníthat, 

megállíthat, elveheti az erődet, és a krisztusi szabadságodat is. Ha uralkodni akarsz az életben, 

akkor azt kell tenned, amit Isten is tett. Ki kell vetned a vádlót az életedből, és hatástalanítani 

kell. Nem véletlenül nincs addig teljes üdvösség, erő, hatalom az Isten országában, amíg a 

vádlás meg nem szűnik. A Jelenések 12,10-ben erről olvasunk: 

Jelenések 12,10–11. 

10. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az üdvös-

ség és az erő, és a mi Istenünknek királysága, és az Ő Krisztusának hatalma; mert a mi 

atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk 

előtt. 

11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az 

ő életüket nem kímélték mind halálig. 

Látjátok, hogy amikor Isten királysága eljön, az első dolog az, hogy a mennyből levettetik 

a sátán, levettetik a vádló. Ahhoz, hogy az üdvösség teljes legyen, ahhoz meg kell, hogy 

szűnjön a vádlás. Mikor tud minden teljes lenni? Csak akkor, ha megszűnik a vádlás. Ezért 

szögezte a törvényt a keresztre az Úr, mert a legfőbb fegyverétől így szabadította meg a 

Krisztusban lévőket. Azért akarja az ellenség visszavinni a törvényhez a hívőt, mert a sátán 

csak a törvénnyel képes vádolni, erőtlenné, bizonytalanná tenni az embereket, akár még az 

üdvösségükbe is kerülhet. A Kolosse levélben nézünk Igéket.  

Kolosse 2,13–17. 

13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlensé-

gében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket, 

Hogy történt ez? Írja a következő igevers: 

14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely 

ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára.  

Hogyan fegyverezte le Isten a vádlót? A következő vers mutatja meg: 

15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan 

megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által. 
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16. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy szombat dolgában: 

17. Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusban van. 

Tehát világosan látjuk azt, hogy Jézus megsemmisítette a vádlót, olyan módon fegyverezte 

le, hogy a törvényt, ami ellenünkre volt nékünk, ami mindig elítélt, mindig vádolt bennünket, 

odaszögezte a keresztfára. A törvénnyel azért tud eredményesen vádolni az ördög, mert az 

ember nem képes a törvényt megtartani. Mert a törvény igaz, szent, és jó, ezért ha nem a 

keresztre nézel, egész életedben egy vádlott maradsz a bűnösség, a bűntudat érzésével, és 

ezzel az ördög rabszolgájává válhatsz te is, ahogy a hívők sokasága. Vádlás miatt van az, 

hogy sok hívő nem tölti be az elhívását. Alkalmatlannak, nem elég szentnek érzi magát ahhoz, 

hogy szolgálja az Urat, mert elbizonytalanodik, és a gonosz vádlásai miatt inkább feladja a 

küldetését, és nem fejezi be a futását. Az ördög a vádjait legtöbbször a szószékről még jobban 

megerősíti, hogy teljes bűntudatban élje a hívő az életét. De a vádlás egyik ellenszere az 

igazság-, illetve a megigazultság tudat. Ezért prédikálunk ilyen sokat erről. Ha ismered a 

kegyelmet, ami nem egy tan, hanem egy személy, maga Jézus, ha ismered az Atya szeretetét, 

és ebben megalapoztad magadat, akkor a vádló elmenekül, nem talál fogást rajtad. Nem lesz 

hatással rád a vád, nem félsz tőle.  

1János 4,18. 

18. A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem 

gyötrelemmel jár; aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.  

Igen. De mindnyájan követünk el hibákat. Ha ezeket felismerjük, őszintén szembenézünk 

vele, és kiigazítjuk – ezt meg is kell tenni –, akkor nem kell vádlottként egész életünkben az 

ördög börtönében bűnhődnünk, és vádjai alatt sínylődnünk. Ha néha hibázunk, az a 

növekedésünk része. Egy gyereket nem vádolsz meg húsz év múlva a három éves korában 

elkövetett hibákért. Sok hívő azonban magára veszi és elfogadja az ördög vádjait, egy életen 

át hibáztatja, vádolja saját magát, ezzel az ördög kelepcéjébe kerül, és abban ül. A legtöbbször 

ezt a legközelebbi hozzátartozókon, családtagokon, vagy akár házastárson keresztül akarja 

elérni a sátán, hogy feladd. A vádaknak mi a célja? Az, hogy irányítása alatt tartson, arra akar 

kényszeríteni, hogy mentegetőzz, magyarázkodj, védekezz, és valójában a vádló azt akarja, 

hogy beszámolj neki, hogy az alattvalójává tegyen. Ki ez a vádló, hogy te beszámolj, és 

megfelelj neki? Ki tette őt bíránkká? Mi Istennek tartozunk beszámolni. A vádlók önjelölt 

bírók, akik a vádjaikkal legtöbbször már az ítéleteket is megfogalmazzák, de majdnem 

minden esetben a mozgatórugó a gyűlölet. A vádló sosem akarja a vádlott javát, a vádló uralni 

akar téged, a vádló a nyelvével, a véleményével, a kritikájával egyszerűen el akarja pusztítani 

az életedet, és egy dolog okoz neki örömet, ha neked ártani tud. Most pedig nézzük meg a 

Bibliában a 2Timótheus 3. fejezet elején az Igéket: 

2Timótheus 3,1–3. 

1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. 

2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, 

káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 

3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a 

sót nem kedvelők. 

Itt fölsorol még egy csomó mindent az Írás. Gyakorlatilag a Biblia azért beszél erről, hogy 

lesznek vádaskodások. Most csak ezt nézzük. Mi az, ami különösen bennünket érint? Mi a 

veszélyes ebben? Az, hogy sajnos ezek bekerülnek a gyülekezetbe, és bekerülnek az 

egyházakba, bekerülnek Krisztus Testébe, és az ördög szeretné használni őket a rombolásra, 

és a pusztításra. Az 5. vers írja: 

2Timótheus 3,5. 

5. Akiknél megvan az istenfélelem látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket 

kerüld. 
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Ezek az olyan emberek, akik zavarokat fognak okozni az életünkben, akiket az ördög arra 

használ, hogy vádolja Isten népét, vádolja Isten szentjeit. Látjuk, hogy igazi ördögi 

tevékenység a vádlás. A vádlás egyben szinte minden esetben hazugság, valótlan állítás, 

feltételezés, gonosz gondolatok, negatív érzésekből fakadó, minden alapot nélkülöző állítások. 

Összekapcsolódik az irigységgel is, hiszen maga Pilátus is tudta, hogy Jézust irigységből 

adták a kezére, és az irigység miatt vádolták meg Őt. A cél Jézus nevének besározása, 

lejáratása volt, hiteltelenné akarták tenni. Okot kerestek arra, hogy félretegyék Őt az útból, és 

a lényeg az, hogy megöljék. Az egyik ok, hogy konkurenciát láttak benne, bár úgy tettek, és 

úgy akarták feltüntetni, mintha Isten iránti szeretetből, odaadásból cselekedték volna mindezt. 

De mi volt a valódi ok? Konkurenciát láttak benne, mert akkor már Jézust követték és nem 

nekik hittek, féltették a befolyásukat, a hatalmukat, az uralmukat a nép felett.  

Napjainkban is fellelhetők sajnos ezek a jelenségek, és sajnos a gyülekezetben is. Ezek a 

cselekedetek önmagukban árulkodnak arról a szándékról, ami a vádlás mögött van. Vannak 

emberek, akik nem akarnak együttműködni a többiekkel, nem céljuk, mondjuk a közösség 

építése, Krisztus Egyházának az építése. Amit szívesen fejeznek ki akár távolmaradásukkal is, 

ami szintén elég beszédes cselekedet. De szívesen hazudják azt, hogy a közösségért 

munkálkodnak. A tetteikkel azonban tagadják az állításokat, hiszen ha valóban Isten munkája 

érdekelné őket, akkor nem végeznének romboló tevékenységet, és nem pusztítanának a 

vádjaikkal, és a szájukkal. Valójában ők nem hozzátenni szeretnének az Úr munkájához, 

hanem kapni szeretnének, és elvenni. A saját hasznukat keresik általában, és nem az a 

motiváció, hogy mit adhatok ennek a közösségnek, mit tehetek Isten országáért, mit tehetek 

hozzá Isten munkájához, hanem hogy mit tudok elvenni, és milyen hasznom lehet? Hogy a 

céljaikat elérjék, szívesen kampányolnak, akár a pásztor ellen, vagy a gyülekezet ellen. Nem 

riadnak vissza semmilyen vád megfogalmazásától. Mert ez egy igazi ördögi, absoloni kenet, 

aki a saját apját is megvádolta, hogy nem törődik a néppel. A vádlók ilyenek. Szívesen 

beszélgetnek az emberekkel mások hibáiról, mit kellene másképpen csinálni. De ezt nyilván 

titokban teszik, sosem fogalmazzák meg a többiek előtt. Igazi földalatti mozgalom a vádlás, 

egy igazi lázítás folyik. A vádló keresi az elégedetlen, érzelmekben sértett embert, abból 

pedig van elég, és megpróbálja maga mellé állítani. De ha én lennék a király, mondta 

Absolon, akkor minden másképpen lenne!  

A Biblia a 2Sámuel 15. fejezetében Absolonról ír, Dávid egyik fiáról, és az előzményekben 

azt olvassuk, hogy Absolon megölte Ammont, éppen ezért az apja száműzte őt. Érzelmileg 

sérült ember volt, mert megölte a testvérét, aki megerőszakolta Absolonnak a testvérhúgát, 

Támárt. Ezért el kellett menekülnie a királyi palotából. De végül is kegyelmet kapott 

Dávidtól, de tele volt sérelemmel, és tele volt gyűlölettel az apja iránt. Oly módon gyűlölte az 

apját, hogy meg akarta ölni. Folyamatosan, nézd meg, hogy milyen eszközt használt az apja 

ellen. Ugyanazt a veszélyes eszközt, amit ma a sátán ellened, és ellenünk is minden ember 

ellen használ. A vádlást használta.  

2Sámuel 15,1–4. 

1. Lőn pedig annak utána, Absolon szerze magának szekeret, lovakat és ötven embert, 

kik előtte szaladjanak. 

2. És reggelenként felkelvén Absolon, megálla az útfélen a kapuban, és mindenkit, 

akinek dolga lévén, a királyhoz megy ítélet végett, megszólíta Absolon, és megkérdé: 

Melyik városból való vagy te? És ha azt mondá: Izraelnek egyik nemzetségéből való a te 

szolgád; 

3. Monda néki Absolon: Ímé, a te beszéded mind jó és mind igaz; de senki sincs, aki 

téged meghallgatna a királynál. 

Mit fogalmazott meg itt Absolon valójában? Absolon azzal vádolta meg az apját, hogy 

Dávid király nem törődik a néppel. Az egésszel az volt a célja, az volt a lényege, hogy az 

embereket megtévessze, hogy a saját vádjai mellé partnereket keressen. Ezt nagyon sikeresen 
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tette. A sátán is nagyon sikeresen teszi ezt, ha van egy szólóénekese, akkor nagyon sikeresen 

tud mellé kórustagokat gyűjteni, és ezt nagyon szívesen teszi. Az embereket elhitette. Egy 

alaptalan, teljesen alaptalan vád volt Dávid király ellen. Nézd meg, hogy milyen veszélyes 

eszköz a vádlás az ördög szájában!  

4. Monda vala ismét Absolon: Vajha valaki engem tenne ítélőbíróvá e földön, és hoz-

zám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki.  

Mivel vádolta még az apját?  Azzal, hogy nem szolgáltat igazságot. Mi volt e mögött a 

gyilkos vád mögött az igazi indíték? Az, hogy el akarta pusztítani az apját, meg akarta ölni az 

apját, mint ahogy ez később ki is derül a történetből. A vádjainak az alapja valójában a 

gyűlölet és egy gyilkos szándék volt. A cél adott. Ellenállni, és pusztítani a saját apját, vagy 

például a testvérét is. Ez volt Absolon célja. Ezek az emberek szívesen fogalmaznak meg 

vádakat, nem tényeket. Szívesen beszélnek arról, hogy őket mennyire mellőzik a munkában. 

Hogy mondjuk, valaki nem jól végzi a munkáját. Úgy tesznek, mintha valóban a közösség, a 

gyülekezet érdekelné őket, de csak magukról szeretnének bizonyságot tenni. Mások fölé 

emelni magukat. Ördögi véleményekkel, vádakkal pusztítani, rombolni akarnak más emberek 

életében. Nagy káröröm van abban, ha például vasárnap nem teljes létszámban van a 

gyülekezet, szívesen fogalmazzák meg a kritikájukat. Nem a mostani időkről beszélek. Sokan 

vannak a partvonalon kívül is, akik a szívük legmélyén azt kívánják – amit a farizeusok is 

Jézusnak –, hogy bárcsak tönkremennének! Bárcsak kiürülne az egyház, hiszen az nekik nagy 

elégtétel lenne. Ez egy nagy ördögi dolog. A vádló az ördög barátja. Leginkább nem a 

vádlottat, hanem önmagát fogja elpusztítani. Hiszen amit vet az ember, azt fogja learatni is. 

Ne legyünk vádlóvá! A vádló általában megkeseredett emberekből lesz, akik az élet valamely 

területén hajótörést szenvedtek. Nézzük a Zsidó levélben 12,15. Igét: 

Zsidó 12,15. 

15. Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség 

bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.  

A Biblia figyelmeztet bennünket. Absolon is egy megkeseredett ember volt, aki megölte a 

testvérét, Ammont. A bosszú, a gyűlölet tette őt gyilkossá, vádlóvá, amivel később a saját 

halálát okozta. Tehát van egy vírus, ami veszélyesebb, mint a ma divatos koronavírus. Téged 

két dolog miatt fognak megvádolni, ha jól végzed a dolgod, vagy ha valamit eltévesztettél, 

vagy balul ütött ki. A gyűlölőidnek, irigyeidnek mindkét dolog elég alapot ad a vádlásra. A mi 

példánk Jézus. Ő mindent helyesen tett. Amikor megfelelt a vádjaikra, újabb vádakat 

fogalmaztak meg ellene. Tehát ne pazarold az idődet a kritikusaidra, a vádlóidra! A vádlóid 

saját magukat teszik tönkre, mert amíg veled foglalkoznak, addig nem a saját dolgukat végzik, 

addig nem a saját épülésükkel, gyarapodásukkal foglalkoznak, hanem olyan magokat vetnek 

el, ami előbb-utóbb a saját életükben fog gazt teremni. A saját életüket fogják tönkretenni. Ha 

valaki társul adja magát az ördöghöz, és beáll a kórusába énekesnek, hogy zengje a vádjait, 

biztos lehetsz abban, hogy miután eszközként használta a gonosz, őt is el fog pusztítani. Van 

egy mondás, hogy a döglött kutyába nem rúg senki. Biztosan hallottátok már. Hanem ha más 

dolgába avatkozunk, ami őket nem építi, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy 

mit cselekszenek! Ezt mondta Jézus is a vádlóira. Nem kell, hogy megfeleljél nekik, sőt, 

egyáltalán nem tudsz megfelelni a vádlónak, mert gonoszak az indítékai. Egyszerűen csak 

gyűlöl, és meg akar ölni. Le akar rombolni, le akarja rombolni az önképedet, be akarja 

bizonyítani, hogy értéktelen vagy, illetve a legfőbb ok, hogy magát föléd akarja emelni a 

vágyaival, és ehhez lelkes rajongókat gyűjt maga köré. Tehát a vádlás az önzésről szól, ami 

szöges ellentéte a szeretetnek. Nézzük az 1János 3,15-öt. Valójában itt János apostol az első 

levelében megfogalmazza, hogy mi áll a vádak mögött, és mi áll a gyűlölet mögött.  

1János 3,15. 

15. Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind embergyilkos az; és tudjátok, hogy egy embergyil-

kosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna őbenne. 
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Látjuk azt, hogy a vádak mögött a gyűlölet áll, és a gyűlölet valójában egy gyilkos szán-

dék. Ilyenkor a legveszélyesebb fegyverét veti be az ördög, a vádlást. Ezért nevezik az az 

atyafiak vádolójának is. Lásd a farizeusokat, amikor már nem az igazság számít, hanem az, 

hogy kinek van igaza. Akkor már nem az igazság érdekelte őket, hanem a saját igazuk. Ha 

nincs igazuk, akkor elkezdik vádolni azt, aki az igazságot szólja. El kell hallgattatni, vádolni 

kell! A vádlás a gyűlölet egyik legkifejezőbb módja. Már nem az a cél, hogy az igazság 

derüljön ki, hanem a gyűlölt személyt valami módon el kell lehetetleníteni. A vádlónak nem 

lehet megfelelni, mert a célja az, hogy pusztítsa, rombolja valaki életét, tevékenységét. A fő 

vádló maga az ördög. Vannak szóvivői, akik szólóénekesek a kórusában, és keresnek maguk 

mellé kórustagokat. Jézus ezért gyakran nem válaszolt a vádakra. A vádlót nem lehet 

megelégíteni, mert ha kiderül, hogy a vádjai alaptalanok, akkor még erősebb támadásba 

lendül, újabb vádakat kreál. Tehát a valódi célja, hogy a gyűlöletét újabb vádakkal fejezze ki. 

A vádak olyanok, mint a tüzes nyilak. A legtöbb esetben a vádlással saját kisebbségi érzését 

akarja eltakarni, elrejteni a vádló. A vádló másokon akar uralkodni, véleményével, vádjaival 

másokat akar leuralni, és mások fölé akar kerekedni. A vádlás egyik célja a mások fölé 

kerekedés, vagyis a leuralás. A vádló mindig azt mondja, hogy őt elnyomják, de valójában ő 

akar elnyomni másokat, különben nem vádolna. Szívesen gyűjt partnereket maga mellé, mert 

ha többen vádolnak, akkor biztosan igaznak tűnnek majd a vádak. A vádló a hazugságot 

akarja igazsággá kikiáltani. Ha megnézzük a történelemben, magának Hitlernek is ez volt a 

nem titkolt módszere, hogy egy hazugságot minél gyakrabban hangoztasson. Összeesküvés 

elméleteket gyártott, és elhitette az emberekkel, hogy a zsidók az okai mindennek. Ezek 

vádak voltak. A hatalom megszerzéséhez kell egy ideológia, egy jól hangzó vád, amit az 

emberek szívesen hallanak, vagy szívesen akarnak hallani. Jakab apostol mondja az Igében, 

hogy: Egy csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt. 

Az egyik legveszélyesebb fegyver a szánkban van. Tudunk vele építeni, és tudunk vele 

pusztítani is. Mi döntjük el, hogy Isten fegyveréül, vagy az ördög fegyvereként használjuk a 

szánkat. A Példabeszédekben olvassuk, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában 

van. Ki-ki ahogy szeret azzal élni, úgy eszi annak a gyümölcsét. A vádló valójában irányítani, 

uralkodni, befolyásolni akarja a megvádolt személyt, illetve biztatni akar más vádlókat, hogy 

újabb vádakat kreáljanak ellene. A vádlás egy igazi gyilkos tevékenység. A vádakkal 

megpróbálják az emberek cselekedeteit befolyásolni. A vádlónak az a kudarc, amikor nem 

reagál valaki a vádjaira, és látja, hogy a vádakkal nem tudja elérni a célját, hogy valakit be-

folyásoljon, megállítson, leuraljon, és a hatalma alá gyűrjön, és ily módon az irányítása alá 

vonja. Valójában fél, és kisebbrendűségi érzésben szenved, rossz az önképe, mert úgy 

gondolja, hogy ha a másik embert rossz színben tünteti fel, akkor ő fogja megkapni az 

elismerést, és érte rajonganak majd. A vádló másokat akar értéktelennek láttatni, és valójában 

arról akarja meggyőzni a kívülállókat, hogy ő értékesebb azoknál, akiket vádol. Hisz az 

önértékelését a mások véleményéből, elismeréséből akarja megnyerni, mert a saját szemében 

értéktelen. Ezért van folyamatosan szüksége külső megerősítésre, ezért keres társakat, 

partnereket a vádláshoz.  

Így kezdődnek a szakadások, és alakulnak ki az érdekcsoportok. Ugye együtt a csapat, 

együtt vádolunk valakit. Akik el akarják hitetni a környezetükkel, hogy sokkal kiválóbbak 

másoknál, nyomást akarnak gyakorolni másokra. Kórustagokat gyűjtenek az ördög vádló 

kórusába, hogy együtt énekeljék a vádjaikat. A politika is ezt teszi. Mindegy már, hogy mit 

tesz a másik, egy a cél: elpusztítani a másikat. Jézus soha nem szidta a hatalmon levőket, 

Jézus nem lázított a császár, vagy a helytartó ellen. A vádló soha nem az igazat, inkább a 

gyűlöletet terjeszti. Természetesen ehhez megvan a megfelelő ideológiája is. A látszatot fenn 

kell tartani! Ahogy a farizeusoknak is fenn kellett tartani a látszatot, mintha Istenért 

buzognának, hogy még ily módon is hangsúlyt adjanak a vádjaiknak, még nagyobb hangsúlyt. 

A háttérben pedig ott volt a gyilkos szándék. Jézus tudta pontosan, hogy mi van a szívükben. 
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Tehát így működik az ördög kórusa kint a világban. A vádló soha nem akar meggyőződni 

az igazságról, nem is érdekli az igazság, és nem is érdekelt abban, hogy a vádlott személy 

ártatlansága kiderüljön, hiszen a legtöbb esetben ő maga is tudja az igazságot, és soha nem 

akarja felmenteni a vádolt személyt. A vádló csak vádolni akar, és semmi mást. Tehát a 

vádlás egy nagyon ördögi kör. Ennek az egyik formája például a pletyka. Amikor szintén azt 

szeretné a vádló, a rossz híreket terjesztő személy, pletykán keresztül is, hogy a másikról 

valami rossz bebizonyosodjék. Azt gondolja, hogy az ő csillaga fényesebb lesz, ha másokat 

lejárat. Keres maga mellé támogatókat, hogy valakit legyilkoljanak a szájukkal. Valójában 

egy másik ember rokonszenvét, egyetértését szeretné a pletykálkodó elnyerni, egy másik 

személy kárára. Ezért veszélyes, ha pletykákat hallgatunk meg, mert azzal akaratunkon kívül 

is az ördög befolyása alá tudunk kerülni. Ez egy nagyon nagy csapda.  

A panaszkodás is a vádlás egyik módja, amikor másokat hibáztatunk valami miatt. Olyan 

emberek teszik, akik nem képesek az irányításuk alatt tartani a saját életüket, mindig másoktól 

várják el, hogy a problémájukat valaki megoldja helyettük, mert semmit sem képesek, vagy 

inkább nem akarnak tenni a megoldás érdekében. Vagy maguktól elvégezni bármit, és 

elvárják, hogy más valakik kiszolgálják őket. Éppen ezért mindig másokat hibáztatnak, és 

szívesen panaszkodnak másokról. Ez egy alkalmazotti, rabszolgai, szolgai gondolkodás. A 

pusztai vándorlás során is láttuk, hogy: Mózes, te vagy a hibás, és természetesen még Isten! A 

vádaskodás tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, és az ördögnek pontosan ez a célja. Ő a 

diabolos, a szétdobáló, a szétszaggató. Nem kell lebecsülni a vádakat! Az előbb olvastam a 

Zsidó levélből, hogy a keserűség gyökere hogy tud megfoganni. Amikor az ördög ráönti a 

méregpoharát valakire, lövöldözi a méreggel átitatott nyilait, ez nagyon gyorsan felszívódó 

méreg, és hamar bejut a véráramba, és tönkreteszi az embernek a szívét. Láttunk már 

embereket feldúlva az alaptalan vádak miatt, sőt, mi magunk is tettünk már ilyet. Mindenkit 

billentettek már ki az egyensúlyából, a béketűréséből a vádak miatt. Vannak, akiknek az 

ördög nagyon felkente a száját a vádaskodásra. A válóperes ügyvédek például ebből élnek. Ha 

nem lenne vádaskodás, akkor nem lennének válások. A vádaskodások nem erősítik a 

házasságokat, az emberi kapcsolatokat, hanem rombolják.  

Eddig láttuk a vád okozta pusztításokat. Kérdés az, hogy mit tudunk tenni, és hogyan 

tudjuk semmissé tenni és kioltani az ördög tüzes nyilait. Mit tehetünk ellene? A megoldás az, 

hogy növekedjünk a kegyelemben, ahogy Péter apostol is mondja a levelében. A törvénynek 

az a veszélye, hogy felerősíti a vádakat. Hogyan tekints a vádlóidra? Úgy, ahogy Jézus is 

tette. Jézus erős volt az Atyával való kapcsolatában. Sokan úgy gondolják, ha nem értenek 

egyet valakivel, akkor mindjárt gyűlölni kell. Nem ez a módja annak, hogy a vádlást 

megszüntessük. Azért tanítunk ennyit a kegyelemről, mert a vádlás ellen az egyik legjobb 

módszer, a legjobb fegyver, ha megerősödünk a megigazultságunkban. Nézd meg: Jézus 

ismerte az identitását, tudta, hogy Ő honnan jött, és tudta, hogy Ő igaz. Ezért nem a 

bűntudatot kell növelni az emberekben, amit a törvény tesz, hanem az igazságtudatunkat, a 

megigazultság tudatunkat kell, hogy növeljük Krisztusban. Ezért az ördögnek a tüzes nyilát 

már csak úgy tudjuk kioltani, ha Isten kegyelméhez megyünk. Ha biztosak vagyunk abban, 

hogy igenis, Krisztus elvégezte a munkát, a vádlónak kihúzta a méregfogát. Ugyanis mit 

szeretne a vádló? Azt, hogy fölvedd vele a harcot. Azt szeretné, hogy mentegetőzzél, azt 

szeretné, hogy magyarázkodjál. Miközben ideges vagy, és dühös vagy a vádló hangjától, 

egyre több hibát fogsz elkövetni. Szeretetlenségbe esik az ember, hústestbe esik az ember. 

Erről beszéltem az előbb, amikor azt mondtam, hogy az ördög szeretne kibillenteni téged 

az egyensúlyodból. Nézd meg, Jézus első prédikációjánál mit tett! Ugye, felolvastam az elején 

az Igéből. Egyszerűen nem reagált. Fogta magát, és átment közöttük. Azt tudjuk, hogy halála 

előtt egy hétig szórta rá a gonosz az összes vádját, és Jézus egyszerűen nem felelt. Még 

Pilátusnak sem válaszolt. Pilátus egyszerűen csak elcsodálkozott azon, hogy Jézus egyetlen 

szót sem szólt, nem mentegetőzött. Mert pontosan ez idegesíti a vádlót, ha te nem reagálsz a 
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vádjaira. A szeretet az egyetlen dolog, amivel győzni tudunk, mert azt írja az Írás is, hogy a 

jóval tudjuk csak meggyőzni a gonoszt. Nagyon veszélyes dolog, ha a vádlóhoz adjuk 

magunkat, mert a sátán a vádló. A sátán minden esetben azt szeretné elérni a vádjaival, hogy 

téged ellehetetlenítsen. Nagyon sokan emiatt nincsenek már a szolgálatban. Például nagyon 

sokan elmentek a gyülekezetből. Az ördög nagyon sokaknál elérte azt, hogy vádlóvá váljanak, 

a munkatársává váljanak, és levette az igaz krisztusi útról ezeket az embereket.  

Ezzel a néhány példával, ami itt most elhangzott, szeretném veletek érzékeltetni, hogy a 

vádlást nem szabad lebecsülnünk. Egyetlen módon tudjuk fölvenni a harcot vele, ha a vádlót 

eltávolítjuk magunk mellől. Tudjuk azt, hogy a vádló ki fog vettetni a mennyből, ami az 

utolsó időkorszakban lesz. Az előbb felolvastam a Jelenések könyvéből a 10. részből az Igét. 

Ott is csak akkor tud meglenni, és akkor tud teljes lenni az üdvösség, a békesség, a nyugalom, 

ha megszűnik a vádlás. A vádlás az egyik legveszélyesebb fegyvere a gonosznak. Ezért írja az 

Írás, hogy vegyük fel Istennek minden fegyverét, hogy megállhassunk a gonosszal szemben. 

Ez ez Efézusi levélnek a 6. részében van leírva. 

Efézus 6,10–12. 14. 

10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében. 

11. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek 

minden ravaszságával szemben. 

12. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek 

ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei 

ellen, melyek a magasságban vannak. 

Mik azok, amiket föl kell vennünk védekezésül? 

14. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazult-

ság mellvasába. 

Ez az első, és ez az egyetlen, hogy az emberekbe sokan a bűntudatot, a bűnösség érzését, a 

bűnösség-tudatot táplálják, hogy hogyan nem tudnak megfelelni Istennek. Általában az az 

emberek hibáira mutogatnak, a hívők bűneire mutogatnak.  Ez nem a megigazultság tudatot, 

hanem a bűntudatot fogja növelni bennük. A kegyelem egy személy. A kegyelem nem más, 

mint maga Jézus Krisztus. A törvény mindig vádolni fogja az embert. A törvény mindig a 

vádló oldalán áll. A Kolosse levélből az előbb olvastam az Igét. Nem véletlenül szegezte a 

keresztfára a törvényt az Úr, ami ellenünkre volt nékünk. Semmi mással nem tud vádolni az 

ördög, mint azzal, hogy nem tudsz megfelelni Istennek. Az, hogy te nem vagy elég jó – ez így 

van. Valóban nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy üdvösséget kapjunk. Mi nem vagyunk elég 

jók ahhoz, hogy a saját cselekedeteinkből, a saját jóságunkból elérjük az üdvösséget, ezért van 

szükségünk a Megváltóra. És az az ember, aki ezt saját cselekedetéből akarja elérni, kudarcot 

vall, az Ige azt mondja, hogy elbuknak, és elesnek még a legjobbak is. Pál apostol maga is azt 

mondja, hogy: Nem hiszem, hogy már elértem volna, hogy már tökéletes volnék, de egyet 

cselekszem: Ami mögöttem van, azt elfelejtem, ami előttem van, annak pedig nekidőlök. 

Ezért van szükségünk Megváltóra. Ha olyasvalaki vagy, aki itt hallgatod az üzenetet, és úgy 

gondolod, hogy nem vagy elég jó magadtól, és vádolod magadat, vagy mások vádolnak téged, 

akkor szabadulj meg a vádaktól!  

Egy dolgot tudunk tenni: oda tudunk menni a kereszt lábához, oda tudunk menni a 

Megváltónkhoz, oda tudunk menni Jézushoz, aki azért jött, hogy szabaddá tegyen bennünket. 

Aki azért jött, hogy megszabadítson bennünket, és hogy fölmentsen bennünket a bűneinktől. 

A bűntől való szabadulás nem azt jelenti, hogy soha nem fogunk semmilyen hibát elkövetni. 

Amíg ebben a testben élünk, addig sajnos lesznek a testünknek cselekedetei, és a test 

cselekedetei ellenségeskednek Istennel. Mert egy fizikai testben élünk, és tudnunk kell, hogy 

ez a fizikai testünk nincs megváltva. A gondolkodásunkat kell megújítani, és úgy kell 

gondolkodni magunkról, ahogy Isten gondolkozik rólunk. Isten igazzá tett bennünket az 

egyszülött Fiának a keresztje által. Isten azért lát bennünket igaznak, mert megigazultunk a 
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kereszt munkája által. Az ördög a vádjaival szeretné elhitetni veled pontosan az ellenkezőjét. 

Bele akar taposni téged a földbe, és azt akarja, hogy vádlottként örökké az ő börtönében üljél. 

Szabadulj ki az ördög börtönéből! Ezt egy módon tudjuk megtenni, úgy, hogy odamegyünk 

a kereszthez, és elfogadjuk azt a megigazító munkát, amit Isten az egyszülött Fiának 

feláldozásával elvégzett értünk. Jézus kifolyt vére, amely megmosott bennünket, és felszaba-

dított bennünket. Megszabadított a gonosz hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának az 

országába. Kérlek most, ha még soha nem kérted meg Jézust, hogy legyen az életed Ura, 

legyen a Megváltód, akkor most képletesen térdelj oda a kereszt lábához, és kérj felmentést 

Istentől! Szabadulj meg az ördög vádjaitól, és Isten egyszerűen igazzá tesz téged. Egy imára 

szeretnélek hívni benneteket, és azokat az embereket, akik még nem ismerik a Megváltójukat, 

nem ismerik Jézust, nem ismerik az Urat, és nincs személyes kapcsolatuk Istennel, hogy 

fogadják be Jézust a szívükbe! Minden ember, aki megszületik erre a világra, az ördögi, 

bukott ádámi természettel jön a világra. Ez a romlott, gonosz emberi természet az oka annak, 

hogy az ember cselekedetei nem tökéletesek, és amikor az ördög vádolja, akkor valahol 

legbelül – főleg, ha törvénnyel vádolja – tudja azt az ember, hogy bizony, ezek a vádak 

igazak! Azért igazak, mert a törvény az jó, a törvény az tökéletes, a törvény az igaz, de mi 

nem tudunk megállni a törvénnyel szemben. A törvény mindig vádolni fog és elítél, de a 

kereszt az, ami fölmentett bennünket a törvény hatalma alól. Jézus betöltötte a törvényt, és mi 

vele együtt ültettünk a mennyekbe. Az Efézusi levél egy csodálatos levél, és erről szól. Azért, 

hogy vele együtt uralkodjunk. A Zsidókhoz írt levélben olvasunk arról, hogy járuljunk biza-

lommal Isten kegyelmi, királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk. Jézus föláldozta ma-

gát értünk, te nem kell, hogy áldozat legyél már. Mi ennek az engesztelő áldozatnak vagyunk 

a kedvezményezettjei, és ha Jézust befogadod a szívedbe, akkor Isten gyermekévé válsz.  

Isten odaadta a Szellemét. Közeledünk most már a pünkösd ünnepe felé, amikor Isten 

kitöltötte ránk a Vigasztalót pünkösd napján, és elküldte azt a személyt, aki által Jézus is 

szolgált itt a földön: a Szent Szellemet. A Szent Szellem fog elvezetni bennünket minden 

igazságra. Jézust azért küldte, hogy Isten Szelleme vezessen bennünket. Isten Szelleme tanít 

bennünket, Isten Szelleme kijelentést ad nekünk, Isten Szelleme erőt ad nekünk, hogy meg 

tudjunk állni az ördög minden gonoszságával, és minden trükkjével szemben.  

Most térjünk is rá az imára. Mit kell tennünk? Meg kell vallanunk a hitünket Jézus 

Krisztusban, el kell ismernünk, hogy nem tudunk megállni Isten előtt a saját cselekedete-

inkből, a saját teljesítésünkből. Minden embernek Jézusra van szüksége, mindannyiunknak 

oda kell menni Isten kegyelméhez, mert ez a kegyelem tart meg bennünket. Ez a hitünk által 

történik, ahogy az Efézusi levél írja: Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem 

tőletek van, hanem ez Istennek az ajándéka. Az örök élet egy ajándék. Nem a cselekedetein-

kért kaptuk, és éppen ezért meg kell, hogy álljunk Isten kegyelmében. És meg kell, hogy 

erősödjünk Isten kegyelmében, így az ördög vádjai hatástalanok lesznek. Nézd meg, hogy 

Jézust, amikor vádolták, miért tudott megállni? Mert pontosan tisztában volt az identitásával, 

pontosan ismerte az Ő saját értékét, és pontosan tudta azt, hogy az Atya Őt szereti, és nem 

hagyta magát elbizonytalanítani az ördög vádjaival.  

A Biblia azt mondja, hogy: Mert ha te a száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a 

szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, megtartatol, üdvözülsz. Mert szívvel 

hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Azt mondja az Írás, hogy 

mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Most kérlek téged, ha még nem tetted 

meg, akkor fogadd be Jézust az életedbe, fogadd be Jézust a szívedbe, és örök életet kapsz! 

Örök életet kapsz, és innentől kezdve Isten országának állampolgárává leszel. Úgyhogy kérlek 

benneteket, hogy kövessetek ebben az imában, és mondjuk együtt: Hiszem, hogy Jézus 

Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, 

hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe! 

Legyél az én Uram! Legyél az én Megváltóm! Legyél az én Gyógyítóm! Jézus, Te vagy az én 
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Uram! Te vagy az én Megváltóm! Te vagy az én Gyógyítom! És én meg vagyok váltva, örök 

életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő vére tisztára mosott. Meg-

tisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság. Ámen. 

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 

 


