
2021. február 21. – Nagyböjt 1. vasárnapja – Mk 1,12-15 – Kísértés és tanítványgyűjtés 

 

Kezdődik a nagyböjti időszak, amely negyvennapos lelkigyakorlatot kínál mindannyiunknak.  

Nyilvános működése kezdete előtt Jézust a Lélek kényszerítette a pusztába, hogy átessen a terhelési 

próbán, és tisztázza lelki-szellemi erejének mértékét. 

 

A Kísértő nagy ellenfele minden jézusi úton járó embernek: 

 vádol, 

 próbál összezavarni, összeroppantani, ellentmondásra kényszeríteni, 

 ki akarja szorítani belőlünk Isten Szentlelkét. 
 

Szerzetesek életútját olvastam. Szinte mindenkinél jelentkezett a kételkedő gondolat: Alkalmas 

leszek-e a nagy feladatra, lesz-e erőm végigjárni becsületesen az utamat? Aki bizonyosságot kapott a 

kételkedéseire, vállalta a feladatot, és később sem ingott meg. Ez Isten Szentlelkének a munkája. 

Kísértések és félelmek között isteni erők állnak rendelkezésünkre. Isten Lelkénél nem lehet erősebb a 

Kísértő. 

 

A csend és a magány perceiben nagyobb lehet a kísértés, megmutatkozhat az árnyékszemély-

iségünk, a gyengeségeink, a bűneink. Ezért rendelnek kísérőt mindenki mellé, aki a szemlélődő imát 

gyakorolja, hogy a lelkigyakorlatozó segítségére legyen. 

 

Aki kiállja a kísértéseket: 

 tudja, mi szükséges az örök élethez, milyen a jézusi életforma; 

 megszólal benne a Lélek; 

 képes lesz elűzni a Sátánt; 

 nem rémül meg az árnyékszemélyiségétől 

 az isteni erők közelébe jut, képes lesz a szolgálatra. 
 

Vannak mindennapos kísértéseink, amelyeket nem is olyan egyszerű legyőzni: 

 a lustaság, amely sok formában jelentkezik; 

 a feladataink halogatása, ami által sokkal nehezebbek lesznek a teendőink; 

 a szellemi-lelki élet elhanyagolása, ami előszobája önmagunk visszacsúszásának; 

 kapcsolataink, barátságaink rendszertelen gondozása, ami eltávolít sokaktól. 
 

A negyvennapos lelkigyakorlat után Jézus elkezdte nyilvános működését. Legfőbb feladatának 

tartotta megtalálni a tizenkettőt, akikre rábízhatja tanítását. 

A tanítványgyűjtés emlékezetes, szép munka és erőfeszítés. Emberi hangot találni mindazokkal, 

akikben van szellemi-lelki igény, akikkel nemcsak a tanítás kapcsol egybe, hanem a barátság is, ami 

minden jézusi közösség egyik összetartója. 

 

A megtérést az Isten adja, de ennek látható jelei vannak: 

 élővé válik számunkra a Szentírás szava, amely megváltoztatja az életünket, és bennünk is 

marad; 

 változásunkat a környezetünk is észreveszi, és a jézusi közösség új családunk lesz; 

 új, pozitív erkölcsi erők jelentkeznek az életünkben, a jézusi tanítás új utat szab gondolatainknak 
és érzéseinknek; 

 fényt és világosságot viszünk önmagunk és mások életébe azáltal, hogy másokért élünk, és szol-
gálunk. 

 

Ha kiálljuk a kísértések próbáját, teljes erőnket a tanítványgyűjtés feladatának szentelhetjük. Ezzel 

épül igazán Isten Országa. 
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