Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Korunk kísértői
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Kísértések

N

agyböjt 1. vasárnapjának evangéliuma azt tárja elénk, hogy a „hazugság atyja”, aki nemzedékeken át
folyamatosan arra törekszik, hogy az
embert szembefordítsa Istennel, még
Jézust sem kíméli, hanem őt is megkísérti. A kísértések az ő esetében is
ugyanazok, mint az embereknél: forduljon el Istentől, tagadja meg mennyei
Atyját és válassza az önszeretetet az istenszeretet helyett.
A gonosz lélek első próbálkozása arra
irányul, hogy Jézus ne az isteni gondviselésben bízzon, hanem a köveket kenyérré változtatva önmaga számára
használja fel isteni hatalmát. Később,
nyilvános működése idején Jézus tesz
hasonló csodát, amikor megszaporítja
a kenyereket, de ezt nem a maga javára
teszi majd, hanem az embereket táplálja.
Másodszor a hatalom és az evilági dicsőség csábításával próbálkozik a sátán,
amelyeket Jézusnak ígér, ha Isten helyett őt imádja. Később Jézus megkapja
majd a hatalmat és a dicsőséget, de természetesen nem a sátántól, hanem a
mennyei Atyától, aki a feltámadás dicsőségében részesíti őt húsvét hajnalán.
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A harmadik kísértés során a gonosz
azzal próbálkozik, hogy Jézus próbára
tegye Istent és a maga akaratát tegye
Isten szándéka elé. A szenvedés óráinak
kezdetén, az Olajfák-hegyén szintén
ugyanezzel próbálja megkísérteni őt a
sátán, amikor Jézus azért imádkozik,
hogy ne az ő akarata teljesedjék be,
hanem a mennyei Atyáé.
Miként a Szentlélek segítségével győzi
le az Úr a kísértéseket, ugyanígy a Lélek
a mi segítségünkre is siet. Mindenekelőtt a kísértés felismerésében van
szükségünk erre a segítségre, hiszen ez
sok esetben nehéz számunkra. Látszólag világosnak tűnik a határ a mindennapi betevő kenyérért folytatott
küzdelem és a fáradságos munka nélkül
elérni kívánt jólét között, de mégsem
látják ezt sokan. Látszólag könnyű
megkülönböztetni, hogy valaki emberi
méltóságából fakadó tiszteletet akar elérni vagy másoknál nagyobb dicsőségre
vágyik, mégis sokan nem képesek önmérsékletet tanúsítani. Látszólag azonnal felismerhető, hogy a Teremtőnek
adja-e meg valaki a legfőbb tiszteletet
vagy a teremtett dolgoknak, de mégis
sokszor keveredik a kettő. A Lélek
azonban megvilágosítja értelmünket,
hogy felismerjük a kísértéseket.

orunk kísértői úgy láttatják,
mintha Isten a teremtmények ellensége és szabadságuk korlátozója
volna.
A mai kor kísértői azt próbálják elhitetni, hogy Jézus Egyháza csak a hatalomra és a pénzszerzésre törekszik
és nem az emberek üdvösségéért fáradozik. Korunk kísértői azt szeretnék, hogy az Egyház tagjai ettől a
világtól és a világi hatalomtól várják
jobb sorsukat és ne a Gondviselésben
bízzanak. Napjaink kísértése az is,
hogy minden jó eredményt ne Istennek, hanem az embernek tulajdonítsunk. Korunk nagy kísértése, hogy az
ember elfoglalja Isten helyét minden
hatalmat, dicsőséget és imádást magának követelve.

Rád tekintek

U

ram, Jézus Krisztus! Hiszem, hogy
velem vagy mindig,
velem vagy életem
nehéz helyzeteiben, velem vagy még a
kísértések idején is.
A gonosz az ellenkezőjét akarja elhitetni velem, s azt a gondolatot ébreszti bennem, hogy magamra
hagytál, nem törődsz velem. Bukásaim és eleséseim figyelmeztetnek,
hogy újra és újra bizalommal forduljak
hozzád és segítségedet kérjem. Segíts,
hogy a legnehezebb kísértések idején
is a te arcodra tekintsek, a te tekinteted keressem, a te kezed után nyúljak,
s a te szívedre hajoljak.
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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Péntek, Szent

Szombat

Lev 19,1-2.11-18
Mt 25,31-46

Iz 55,10-11
Mt 6,7-15

Jón 3,1-10
Lk 11,29-31

Eszt 4,17n-hh
Mt 7,7-12

Péter apostol
székfoglalása

MTörv 26,16-19
Mt 5,43-48

1Pét 5,1-4
Mt 16,13-19
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