Jézus megkísértése

Lectio: Mt 4,1-11
Textus: Mt 4,1

Ebben a történetben, - többek között -, az az érdekes, hogy Isten Maga a
kezdeményező. Jézus a Szent Lélektől vitetik a pusztába, hogy az ördögtől
megkísértessék.
Nem sokkal az előtt volt a megkeresztelkedése, amikor Isten Szent Lelke
szállt le Reá, hogy megerősítse a munkájában. Most pedig a Lélek a pusztába viszi,
hogy ott megkísértse az ördög.
Azt mondják a bibliamagyarázók, hogy itt tulajdonképpen konfrontáció,
összeütközés van Isten és az ő ellensége az ördög között. S még azt is mondják,
hogy különbséget kell tenni a kísértés és a próba között.
A próbáltatás Istentől származik, s azért van, hogy valami jó
eredménye legyen.
A kísértés a sátántól származik és az ember ellen van.
Isten a próbát a maga céljára akarja felhasználni.
Ugyanúgy az ördög is a kísértést.
+
Most pedig vizsgáljuk meg a kísértést. A kísértésben minden alkalommal
választás elé kerül az ember. Két lehetőség közül lehet választani. S ez a választás
mindig ott jelentkezik, ahol hiány, szükség van az életünkben.
1.
Éhes vagy? Akkor mindent tegyél meg egy falat kenyérért, - mondja
az ördög.
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Mindenki éhes. De nem mindegy, hogy milyen áron laksz jól. Hogyan jutsz
hozzá a kenyeredhez? Másokat, vagy Istent is megrövidítve. Persze! Meg lehet
magyarázni. Neked is kevés van. Hogy tudnál másoknak adni?! Mi lesz a
családoddal? És Istentől mennyi mindent megvon az ember! Mert éhes az ember
és azt hiszi, hogy amit Isten dicsőségére ad, az már „embernyúzás”. Elaltatod
lelkiismeretedet, hogy csak ennyire futja. Nincs több.
Nincs idő Igét olvasni, imádkozni, mert éhes vagy a pénzre és a gazdagságra
s mindent megragadsz, hogy dolgozz. S ha gazdagodsz, rögtön kérdezed: Milyen
Isten az, aki elveszi?! Pedig minden az Övé. Az erőd is, az egészséged is, a pénzed
is, az időd is, a gyermeked is, a feleséged is, akik miatt egyre éhesebb leszel és
mindent megvonsz nem csak magadtól, hanem istentől is.
2.
Istené vagy? Isten gyermeke? Akkor magától értetődő, hogy mindent
megtehetsz, - mondja az ördög.
Ugyanis azt súgja az ördög, hogy „ha Isten Fia vagy”, ha Isten gyermeke
vagy, akkor leugorhatsz a templom tetejéről is.
Kísérteni Istent? Próbára tenni? Ez a mi dolgunk? Nem az, hogy benne bízva
tanácsa, Igéje szerint éljünk?! S ha így élnénk, akkor nem akarnál minden áron jól
lakni! Vigyázz, rámegy a lelki üdvösséged! Mert Isten számon kér mindent. S neki
nem mondhatod kifogásaidat majd, hogy te a másik emberért (családtagok,
rokonok, stb.), vagy egyházadért tetted. Isten a szívedbe lát! Hidd el, Testvérem,
hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek
szájából származik. És ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!
3.
Naggyá, úrrá akarsz lenni? Neked adom a világ minden országát! –
mondja az ördög. Alapítsd meg az igazság és a béke országát és ragadj meg
mindent ennek érdekében.
Ma is ez történik. Az igazság és béke országát akarják megvalósítani úgy,
hogy sátáni terveket szőnek és alkalmaznak, és tönkre teszik a családokat, a
nemzeti öntudatot, rombolják a hitet, az egyházat, az Isten dicsőségét. S mindezt
miért? Hogy meggazdagodjanak, s hogy ők legyenek az egész világ urai. Mennyire
igaz Isten Igéje és mennyire valóság ma is! Neked adom az egész világot, csak
leborulva engem imádj!
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Mi a megoldás? Hogyan lehet megállni a kísértések alkalmával?
Az a kérdés, hogy mit hiszel? Magadban bízol, vagy az emberekben?
Ez nem megoldás. Ez a hit nem tart meg hosszú távon!
Az Istenben bízó ember azonban oltalmat, védelmet talál a kísértésekben.

+

Mit tett Jézus a kísértések alkalmával? Ő milyen utat választott?
Az igazi, a jó, az Isten szerinti utat. Ő egyedül Istenben bízott. Az Isten
Igéjéhez igazította az életét. Az Isten Igéjétől függött.
Isten közelében el kell, hogy tűnjön a vallásosságunk. Az Ige ne maradjon a
templomban, hanem töltse ki életedet és Isten tanácsa, útmutatása, parancsolata
szerint élj! Ez a hit útja. Ennek az útnak van jövője. Ez visz az igazságra és a
békességre.
Jézus ezt az utat választotta. És nem más utat. Nem a könnyebbséget
választotta. Nem azt, amelyik csábító. Sokszor ez tűnik jó útnak, de az Isten Igéje
mást mond! Ezért mondta Jézus az ördögnek: Meg van írva,… meg van írva,…meg
van írva!
Ettől nem tágított! Ő nem az emberek véleményére adott, hanem az Atya
akaratát cselekedte. Ő engedelmes volt az Atyának.
Mennyi mindent kell még tanulnia a mai embernek!!!
Olyanok vagyunk, mint a régi Izráel, aki a pusztában csak méltatlankodott
és háborgott, hogy nincs mit ennie, innia, sok gyötrődésben van része. Próbák,
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vagy kísértések voltak ezek? A lényeg, hogy Izráel mindig elbukott. Mint a mai
ember! De Jézus nem!
Messzebb is mehetünk… Jézus nem csak egy izraelita, ennek a népnek a
tagja. Ő az ember. Az igazi ember! Ő nem Ádám, aki elbukott. Ő a második Ádám,
aki helyreállítja azt, amit az első Ádám elrontott. Helyrehozza, amit az ember
éhségében tönkre tett. Az első Ádám is ugyanilyen kísértésekkel vívódott az Éden
kertjében. S elbukott…
Jézus nem! Válaszd az Ő útját!
Ő közösségben maradt Istennel és üdvösséget szerzett az embernek.
Annak, aki Istenben bízva Jézust követi és szolgál az Isten dicsőségére és nem a
sátánnak hódol be, annak az embernek hozott üdvösséget. Ne a rövid, a
kényelmes, az embereknek tetsző utat válaszd. Hidd el, előbb-utóbb rájössz, hogy
„újratervezésre” lesz szükséged. Lelkiismereted és az Ige lesz a GPS-ed és mindig
hallani fogod: „Újratervezés.” Ilyenkor azonban engedelmeskedj lelkiismereted
szavának és az Ige tanácsának, mert különben csak bolyongásból áll majd életed,
mint a választott népé, akik 40 éven át bolyongtak a pusztában. Az engedetlenek
nem is mehettek be az Ígéret földjére. Te viszont Jézust engedelmesen követve
bejuthatsz a mennyek országába…
Ámen.
Biharszentjános, 2016.01.17.
Csomay Árpád.
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