
 

2015. február 22. – Nagyböjt 1. vasárnapja – Mk 1,12-15 – Kísértés – Megtérés 

A nagyböjti liturgiában a halál és az élet misztériuma jelenik meg: „Ember, por vagy, és porrá leszel!” 

„Ember, a halálon győzni fog az Élet!”  

Jézus megkísértése és Jézus nyilvános működésének első mondata a válaszútról szól. A Kísértő mutatja a 

halálba vezető utat, a Megkísértett Jézus pedig az Életbe vezetőt. 

1. Kísértés  

Jézus a Jordán vizébe való bemerítésekor eszmél rá, hogy az Isten nem lehet a büntető, fojtogató Isten, 

amint arról a Keresztelő prédikál; Isten életadó és életmentő Jóság. A pusztába vonul, hogy átgondolja az új 

felismerést, és azt, hogy miként hozhatná népének tudtára az Örömhírt. 

Szembesül azzal a ténnyel, hogy a népnek kenyér kell, hogy a népnek cirkusz kell, hogy a népnek vezér 

kell. Lehetne ő gazdasági Csodadoktor, fényes kultuszt képviselő Főpap, lehetne akár kardot viselő vezér, 

messiás Király. Hiszen a nép gazdagságra, élvezetre és hatalomra vágyik. Gazdag, fényűző, hatalmas 

Messiásként megnyerhetné magának az egész világot. 

Ennek a kísértésnek mond nemet Jézus, mert ez az út nem az életbe, hanem a halálba vezet. Mint azoknak 

a messiásoknak útja, akik gazdagságot, jólétet és boldogságot hazudtak a népnek, és viszályba, hatalmi 

harcokba és gyilkos háborúkba juttatták a világot. 

2. Megtérés 

Jézus a pusztában leszámol nemcsak a büntető, haragvó, megtorló istenképpel, de ennek az Istennek 

szolgálatával is. Átlátja, hogy rokona, a Keresztelő, noha megtérést hirdet a népnek, de a „fejszés” és 

„pelyvát égető” Istennel fenyegetőzik, és ezzel a félelem prófétája, aki nem tud békét hozni a földre. 

A Keresztelő börtönbe jutása után kisemberként, vándorprédikátorként indul útnak a maga új mozgalmával, 

új megtérést hirdetve. Metanoeite! Fordítsatok a gondolkodásotokon és életviteleteken: szerzés helyett 

szeressetek, segély helyett segítsetek, ütés helyett öleljetek! Ez keskeny út ugyan, de az életbe visz, míg a 

másik a széles út, de a szakadékba, a halálba juttat.  

Mert a Szeretet Országa az élet országa, már itt a földön is. És ez az Út az, amely a halált is legyőző Életbe 

visz! 

A nagyböjti program már a Miatyánkban is megfogalmazódott: „Ne vígy minket a kísértésbe!” és „Jöjjön el a 

te Országod!”  
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