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Engedelmes vagy-e? 

Lectio: 1 Kir 13,1-34 

Textus: 1 Kir 13,30 

Egy indiai történet arról szól, hogy egy rádzsa, indiai uralkodó, törzsfő 

megparancsolta a szolgáinak, hogy a közeli erdőben levő barlangból senkit és 

semmit ne engedjenek a palotájába. Azt is megtiltotta a szolgáknak, hogy ők oda 

bemenjenek. A szolgák azonban nem engedelmeskedtek. Egy éjszaka a sötétség 

leple alatt elmentek az erdőbe, mert úgy okoskodtak, hogy abban a barlangban 

bizonyosan nagy kincs lehet. Ám amikor beléptek a barlangba, a sötétből egy bősz 

oroszlán ugrott reájuk és karmaival megsebesítette őket. 

Az engedetlenség mindig ezt eredményezi. 

Az engedetlenség után mindig reánk ront az oroszlán és karmaival 

megsebez bennünket. 

Sok keresztyén ember életéből hiányzik a békesség, az öröm.  

Vajon miért? 

Azért, mert nem adták át magukat Jézus Krisztusnak. Nem bíznak Benne. 

Nem Neki engedelmeskednek. Inkább a bűneikbe kapaszkodnak bele. 

Engedetlenek. 

A maguk akaratát Isten akarata elé helyezik. 

A saját maguk útján járnak és nem az Isten útján. 

Szájukkal mondják ők: Mi Atyánk!..., de nem veszik komolyan. 

Aztán jön a régi oroszlán, a Sátán és reájuk ront. Körmével felsérti a 

lelküket, megsebzi őket és e résen, seben elszáll a hitbizonyosságuk. 

Ezért fontos az, hogy higgyünk az Isten Igéjének és aszerint éljünk. 
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„Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem engedelmeskedik a 

Fiúnak, nem lát életet.” (Jn 3,36). 

A mai Igében is erről van szó. Isten embere engedetlen lett „és siraták 

őt:Ah, szerelmes atyámfia!” 

1. Az engedelmes próféta. 

Jeroboám Izráel tíz törzsének a királya. Félti a hatalmát és hogy a népe ne 

menjen a jeruzsálemi templomba, két aranyborjút öntet, hogy azt imádják. 

Bételben és Dánban állítja fel őket és ott a bálványáldozati oltáron mutatnak be 

áldozatokat.  

Az Isten embere azonban az oltár ellen prófétál. Ekkor Jeroboám rámutat és 

így szól: Fogjátok meg. Keze megszárad, megmerevedik. Ekkor kéri a prófétát, 

hogy imádkozzon érte. A próféta imádságára ismét meggyógyul. A király hálából 

meg akarja vendégelni, de Isten embere nem megy vele, mert Isten megtiltotta 

neki, hogy azon a helyen egyék és igyék. Pedig nem akármi egy király asztalánál 

ülni és vele enni! 

A mai ember nem mond nemet, hanem belevegyül a világba és 

bálványainak hódol. 

Nem így a próféta! Krisztus születése előtt több, mint ezer évvel már 

krisztusi lelkülettel szolgál.  

Jézust is megkísértette a Sátán a pusztában. Ő is Istenre figyelt és Isten 

Igéjével verte vissza a Sátán támadásait. 

Egy legenda arról szól, hogy Nimród tüzes kemencébe veti Ábrahámot, mert 

nem akart bálványokat imádni. Isten a tüzes kemencét rózsaággyá változtatta. 

A mi tüzes kemencénket is rózsaággyá változtatja Isten a kísértések alatt. 

2. Vigyázzunk, mert a gazdag lelki megtapasztalások után jön az ördög: 

- Úrvacsora-vétel után. 

- Adakozás után. 

- Imádkozás után. 
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- Bibliaolvasás után. 

- Istentisztelet után. 

Isten emberét is a vigyázatlansága ejtette csapdába. Egy öreg próféta 

kereste fel Bételben. Fiai ugyanis elbeszélték neki, hogy mi történt ott: 

- Látnod kellett volna apám, mi történt ott! 

- Az oltár szétrepedt, a hamu kiomlott. 

- Mindez az Isten emberének a szavára! 

Ennyi kellet az öreg prófétának és hiúsága felébredt benne. Elmegy Isten 

emberéhez és azt hazudja, hogy az Úr angyala kéri őt, hogy menjen vele Bételbe 

és egyék és igyék ott vele.  

Az ördög mindig a világosság angyalaként jelenik meg! 

3. Isten embere engedetlen lesz Istennel szemben. Elmegy az öreg 

prófétával. S mikor hazafelé tart a szamarával egy oroszlán megöli. 

Isten megbüntette. Mert engedetlen volt. 

Mi engedelmesek vagyunk-e? 

„Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem és az egész 

nép előtt megdicsőíttetnem.” (3 Móz 10,3) 

       Ámen 

Biharszentjános, 2015.10.18. 

        Csomay Árpád. 


