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Mai igénk Jézus megkísértését tárja elénk. 

A Sátán először arra biztatja Jézust, hogy csillapítsa éhségét a kövek kenyérré változtatásával. 
Tanulságos Jézus válasza: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istentől 
származik.” Ezzel azt is üzeni nekem, hogy Isten-kapcsolatom ápolása nem korlátozódhat a 
vasárnapokra és az ünnepekre, hanem olyan gyakorinak és természetesnek kell lennie, mint amilyen 
a kenyérevés. 

A második kísértés talán azt célozza meg, hogy Jézus a könnyebb utat válassza, amikor elkezdi 
nyilvános működését. Hiszen milyen egyszerű is lett volna egy látványos, Messiás voltát rögtön 
igazoló tett! Csakhogy ez a „rögtön” egyben azt is jelentette volna, hogy a hagyományos elvárás (kb. 
a „Vesszenek a rómaiak!”) alig tette volna lehetővé, hogy Jézus kifejtse tanítását, hiszen a vezért 
látták volna benne, a tanítót pedig idejekorán elutasították volna. 

A harmadik kísértésben a Sátán megmutatja Jézusnak a világ gazdagságát, és azt állítja, hogy azt ő 
kapta meg, és Jézusnak adja, ha leborulva imádja. Hazudott-e a Sátán? Azzal talán igen, hogy ő kapta 
meg a világ gazdagságát. Ugyan kitől? Istentől semmiképpen! Abban viszont sajnos igazat mondott 
az Ördög, hogy végül mégiscsak övé lett a világ gazdagsága, hiszen a vagyon megszerzése és 
megtartása bizony sátáni eszközöket igényel… Jézus válasza nem lehet más, mint az, ami hitvallása 
volt egész életében: egyedül Isten imádása és az Ő szolgálata. Megjegyzem, erre a kísértésre minket 
is figyelmeztetett, amikor azt tanította, hogy nem szolgálhatunk két úrnak; választanunk kell Isten és 
a Mammon között… 

Mennyei Atyám! Bocsáss meg, hogy annyiszor elhanyagoltam kapcsolatunk ápolását! Köszönöm, 
hogy Te mégis mindig visszafogadsz engem! Hálásnak kell lennem azért is, hogy az anyagiak nem 
vonzanak különösebben. Bűnbánattal kell viszont megvallanom, hogy közvetett módon mégis a 
Mammont szolgáltam annak idején, amikor túl sok időt és energiát öltem bele a foglalkozásom 
gyakorlásába… 
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