
2020. március 1. – Nagyböjt 1. vasárnapja – Mt 4,1-11 – Kísértés 

 

Nézzük ’maiba fordítva’, mi is a kísértés? Ismerős és homályos – nem tudjuk, hogy belülről jön-e 

(rossz hajlam), vagy kívülről (megszállnak, behálóznak, kényszerítenek). Belesodródunk, vagy ’önként 

és dalolva’? Ami biztos: Isten nem kísért. A „Ne vígy minket kísértésbe” pápánk szerint is fals fordítás. 

Miért ment ki a divatból a böjt? Túl puhányok vagyunk? (Az biztos, hogy a fogyasztói szemléletet nem 

támogatja.) A szerves aszkézis pedig hozhat eredményt. 40 nap? Sok. Képes lennék rá? Miért kellene 

böjtölnöm, és hogyan? 

A kenyér kísértése – ma a megélhetés. Kicsit besokalltunk kenyérből (bár gyakran keveselljük a fizut), 

túl sok energiát tolunk a megélhetésbe, hogy több legyen. Marad-e elég időm, energiám azokra, akik 

rám vannak bízva, akiket szeretek, vagy ami kicsit megmelegít belül, megvilágosít? Jézus válasza, 

hogy ott a tápláló Ige. Emésztem-e? 

A vakmerőség kísértése. Bizony, nem hordozták angyalok tenyerükön a Golgotán, és követői sem 

remélhettek védelmet üldöztetés idején, kínok között. Még azt sem mondhatjuk, hogy aki szépen élt, 

az megérdemli, hogy szépen haljon meg, mert túl sok rá az ellenpélda. Ne gondoljuk hát, hogy „Előre! 

– majd Isten megvéd”, hisz még saját fiát sem védte meg, és az apostolok sorra erőszakosan haltak 

meg, János kivételével. Vannak ábrándok az isteni beavatkozásról, de nem húz ki a szottyból, csak ha 

Beléje kapaszkodunk – akkor sem úgy, ahogy mi álmodjuk. 

A hatalom és gőg kísértése. Rám ez nem vonatkozik? Van ez kicsiben is. A rámbízottakkal máris 

hatalmi helyzetben vagyok. Ilyenkor felébredhetnek a rejtekben szunnyadó sérelmek, amiket 

elszenvedtem a hatalomtól alávetettként, és arra késztethetnek, hogy törlesszek (másokon, 

ártatlanokon). A sok ’benyelt’ kudarc és kisebbrendűségi érzés pedig bizonyítási kényszerként lök 

előre, hogy megmutassam milyen menő vagyok – akár mások rovására is. 

A három kísértést egybe is foghatnám: ÖNZÉS. Úgy vélem, ez a gyökere minden bűnnek, ez fordít 

szembe Istennel. Számomra ez a nagy kísértés. Hibák vannak persze (ostobaság, tévedés stb.), de 

ezeken könnyebb segíteni. 

Ha képes vagyok Benne maradni, akkor jöhetnek az az angyalok. Így legyen! 

 

Lelovics László, Kaposvár 

 

 

+++ 

 

 

„Akkor azt mondta neki a Szabadító: Eredj, Ellenség /Sátán/, meg van ugyanis írva: Jahvét az 

Istenedet fogod leborulásban részesíteni, és egyedül neki fogsz szolgálni.” (Mt 4,10) 

1. Mennyire vagyok felkészülve a Szétdobáló támadásának? 

2. Használom-e az „Eredj!” parancsot a Szétdobálóval szemben? 

3. Igazi ellenségem-e a Szétdobáló? 

[Angel] 

 


