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Köszöntelek Benneteket Nagyböjt 1. vasárnapjának estéjén: Béke veletek! 

Szokásosan a Nagyböjt Jézus megkísértésének történetével kezdődik. Jézust az igazságosztó 
Keresztelővel való szakítása után, a maga új Istenképével, a csak szeretni tudó ABBÁ-val, és 
az ő Szeretetország programjával kivonul a pusztába, hogy átgondolja világmegváltó 
küldetésének tervét. Ott, a vadonban megkísérti az ördög. Hogyan? 

Mielőtt erre a „hogyan”-ra válaszolnánk, vegyük számba a mi kísértéseinket és bánjuk meg 
bukásainkat… Szeressen minket a mi szerető Istenünk, hogy mindig észre tudjuk venni, 
hogyan tévedünk tévutakra… 

Ének: Kyrie… 

Imádkozzunk! Istenünk, nagyon komplikáltnak teremetted meg a mi elménket. Annyira, hogy 
magunk sem vesszük észre, ha átverjük önmagunkat. Segíts józannak maradnunk, aki élsz és 
szeretsz örökkön örökké… 

Evangélium (Lk 4,1-13) 

Jézus pedig telve Szentlélekkel visszatért a Jordántól, és a Lélek a pusztába vitte negyven 
napra, és kísértette az ördög. Azokban a napokban nem evett semmit, s ezek elteltével 
megéhezett. Ekkor az ördög ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, 
hogy változzék kenyérré.” Jézus ezt felelte neki: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember” 
[MTörv 8,3]. Majd felvitte őt egy magas hegyre, és megmutatta neki egy szempillantás 
alatt a földkerekség minden országát, és így szólt az ördög: „Mindezt a hatalmat és ennek 
dicsőségét neked adom; mert az enyém, és akinek akarom, annak adom; ha tehát imádsz 
engem, mind a tiéd lesz.” Jézus ezt válaszolta neki: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és 
csak neki szolgálj” [MTörv 5,9; 6,13]. Azután Jeruzsálembe vitte őt, a templom ormára 
állította, és azt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magadat. Mert írva van: 
„Angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek téged”, és „kezükön hordoznak téged, 
hogy kőbe ne üssed lábadat” [Zsolt 91,11-11]. Jézus ezt felelte neki: De azt is mondták: 
„Ne kísértsd Uradat, Istenedet” [MTörv 6,16]. Miután mindezek a kísértések véget értek, 
az ördög elhagyta őt egy időre. 

A hármas kísértés szimbolikus rajza, egy küldetés vállalásánál, átalános emberi tapasztalat: 
gazdagnak kell lenni, hatalmat birtokolni és másokat megszédítő produkciókat is bevállalni. 
Azt olvastam valahol, hogy a legnagyobb kísértés a három közül minden teremtett embernek 
a hatalom kísértése. Mert az ember mindenről képes lemondani, de a hatalomról szinte 
soha. De hát hogyan fér ez össze azzal, hogy szeretetre vagyunk teremtve?! Erre a kérdésre 
keresem a választ, a szemünk előtt zajló való világot nézve, és benne önmagamat is figyelve. 

1) Az ördög 

Komoly teológusok szerint sincs személyes ördög, de van jóság és gonoszság. Mindkettő 
bennünk van. Aktiválhatjuk hol az egyiket, hol a másikat. Még arra is képesek vagyunk, hogy 
amikor a gonoszságot megtesszük, azt gondoljuk, hogy szeretetből tesszük. Egy diktátor pl. 
hazaszeretetből indít egy potenciális világháborút, és azzal fenyeget, hogy kész olyan lépé-
sekre is, amilyent a világ még nem látott.  



A megtámadott vezér pedig a hazaszeretetre hivatkozva kész a nép fiait a gyilkosok gyilko-
saivá és áldozatokká tenni, állítása szerint saját népe védelmében. Miközben nyilván saját 
hatalmát akarja megtartani. 

Az ördögi kör tovább is folytatódhat, ha egy harmadik hatalom ellentámadásra kész, hogy 
legyőzze a támadót, megvédje a megtámadottakat az embertársi szeretet és szolidaritás 
nevében… 

Tovább nem folytatom. De még a gyilkos játszmából kimaradni akaró Bokortag is beletéved-
het a jóság és szeretet címén a közöny vagy a gyűlölet útvesztőjébe, attól függően, hogy 
melyik hatalommal azonosul. Meg kell találnunk a módját annak, hogy mi csak a tevékeny 
jézusi szeretet útján járjunk!   

2) A háború  

A háború nem a szeretet műve, hanem a gonoszságé.  

Lehetne felidézni a két világégést, annak borzalmait. Én szeretném is idézni, mert egy világ-
háborút már átéltem 9 éves gyerekként, és egy forradalmat is 20 évesen. És félő, hogy az un. 
harmadik világháború is bekövetkezik. 

Nem akarok vészmadárként rémületet kelteni. De minden eshetőség megvan arra, hogy 
amint a csúzlit feltalálták, használták is, a puskát, ágyút, szintúgy, egészen az atombomba 
bevetéséig. Pár napja ki hitte volna, hogy tényleg háború lesz, hogy megtörténik egy ország 
lerohanása itt a szomszédban, de megtörtént.  

Börtönnel fenyegetik a rémhírterjesztőket egy atomháború emlegetése miatt, de jobb lenne 
inkább a hatalom birtokosainak is a józan eszüket használni. Nekünk pedig, akik Jézus kísér-
téseinek súlyát jól ismerjük, vészhelyzetben a vészharangot igenis meg kell kongatnunk. 

Csak tessék elképzelni, hogy a rakéták nálunk csapódnak le, a bombák ránk hullanak és a 
légiriadók naponta bömbölnek.  

--- Testvéreim! Bízzunk abban, hogy mindez nem következik be. Addig is segítenünk kell a 
bajbajutottakat, nem hamis szólamokkal, hanem a jézusi szeretet szavaival és tetteivel. És ha 
a véres vízió szertefoszlik a fejünk felett, akkor szerencsénk lesz, és új lehetőségünk, hogy 
megújult erővel hirdessük nem a „hatalom szeretetét”: a szeretetből gyilkolásét, hanem a 
„szeretet hatalmát”: a boldogabb életért! 
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