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A pusztai kísértés 

Minden évben újra és újra elindulnak a keresztény egyházakban a liturgikus lelki időszakok. Amikor 
ezeket (és majd a többi) sorokat írom 2021 októberében, akkor még a jövőnek fogalmazok, ami a 
reménybeli olvasókban válik majd jelen idejűvé, amikor eljön a 2022-es Nagyböjt… 

Jézus megkísértései a Lélek általi „megszállottsága” után (következtében?) történtek. Pörgethetném a 
gondolataimat arról, hogy miért egyedül a pusztában, miért negyven napig, miért ez a három jelkép, 
miképpen tisztázhatta az ezekhez való viszonyulását magában? Mit és kikkel osztott meg mindezek-
ből? Lukács honnan tud ezekről? Mennyire hiteles tolmács? Hogyan ment vissza Jézus a Jordánhoz 
(?), indította meg a csapatgyűjtését, a “modellkísérletét”… Ez az addig ismeretlen (?) módszer miként 
alakult-módosult a következő 2-3 év történései folyamán? 

Az emberiség Istenhez történő viszonyulása mindig nagyhatású Tanítók működése következtében 
alakult és alakul a mai napig. Mindig is így fog történni? Napjaink emberi gondolkodásának alakítói 
hogyan használják a média eszközöket (internet, a lassan tömegpusztító fegyverré alakuló facebook 
és hasonló fórumok, a celebek…). Ezek az alakítók mintha nem illenének bele a nagy Tanítók sorába… 

Visszatérnék a hármas gondolatkörhöz. Az első az étel, a táplálék, a kaja… A következő hetekben 
így-úgy nem ártana (jó lenne!) visszafogni magamat, ehhez vannak az ajánlott böjti étkezési megfon-
tolások. Szembesülünk azzal, hogy hogyan alakult át a táplálkozásunk 60-70 év alatt a házi, tulajdon-
képpeni önellátásról az élelmiszerüzletek, piacok, éttermek, büfék… ételkínálatáig. Ha milliós nagy-
ságrendben csökkenne a fogyasztás (nagyböjt), akkor ez már munkahelyeket veszélyeztetne, mint 
tette a járvány-zárlat? 

A következő kísértés a világuralom. Ez a politika terepe. Bokor-közösségbeli (normál) ember számára 
messze kerülendő! A világuralmat jelentheti ám egy-egy élsportoló vagy előadó (művész?) hatása 
tömegekre is! Játékos gondolat, hogy a Föld minden országának szó szerinti felülről meglátása ma 
már megtehető egy földgömb, térképek nézegetésével, műholdas, űrhajós felvételekkel… 

A harmadik kísértés az épületek léte kezdve a piramisoktól a felhőkarcolókig. Gigantikus építmények, 
autópályák, hatalmas magánházak, nyaralók… Kell ez? De ennek nyomán munkahelyek… 

Záró gondolatként annyi, hogy a jeruzsálemi Siratófal az említett Templom maradványa! Micsoda 
hatalmas megmunkált kövek, falak, gépek nélkül, csak a puszta emberi erővel! A kísértésbe bele-
értendő a felelőtlen Istenre hagyatkozás? Majd megvéd Isten meg az angyalai? Ezeket a gondolat-
cseréket fogjuk majd Odaát folytatni? A testünk nélkül? Mégis hogyan? 
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