Jézus megkísértése
Valós kísértések, nem szimbolikusak! Ld: Zsid 4, 15:
„Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki
megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.”

Az első a kövek kenyérré változtatása. A jóllakás vágya - átvitt
értelemben mindenféle testi vágy a legelső kísértés.
Maslow-piramis legalsó szintje a legalapvetőbb igények kielégítése az
alapvető élettani szükségletek, mint például az éhség, szomjúság stb.
helyezkednek el, majd a piramis csúcsa felé haladva egyre magasabb rendű
motívumokkal találkozunk. A különböző szintjein található szükségletek csak
akkor lépnek fel, ha az alattuk lévő szükségletek részben kielégítettek. Továbbá
a megbecsülés, az önmegvalósítás szükséglete.
Jalics: Alvás, rendezett életvitel, emberi kapcsolatok, munka
Ödön: Szeretet, értékesség, meghittség, szabadság
Kísértés lényege, h. természetfölötti erejét saját szükségleteire használja.
Az ördög nem azonnal ment Jézushoz. Jézus elõbb negyven nap és
negyven éjjel* böjtölt, felkészült a feladatára.
A 40 nap párhuzamos Illés vándorlásával és a választott népével
Akkor, amikor Jézus legyengült, ment hozzá a kísértõ*. Ez figyelmeztetés
a számunkra. Ha testileg nem vagyunk jó erõben, az ördög néha megragadja az
alkalmat.
„Ha Isten Fia vagy” // „mivel hogy az vagy?” // „Te vagy az én szeretett
fiam”. El akarja bizonytalanítani.
Provokálja az ördög Jézust, „mondd, hogy ezek a kövek változzanak
kenyérré.” A „ha” szócska itt kételkedést jelent, és kihívást a bizonyításra. Igy
szólt a kígyó is Évához „Csakugyan...”
Vádló – ld. Jób
Aláaknázzák bizonyosságunkat, megbízhatóságunkat, és a veszélyesebb,
h.Istenben s az Õ szavahihetõségében való hitünket is.
Éhségtõl* gyötörve Jézus bebizonyíthatta az ördögnek isteni hatalmát. Ha
egykor a sziklából víz fakadt, miért ne tudná ugyanaz a hatalom a köveket
kenyérré változtatni?
A Sátán úgy tett, mintha elhinné, hogy ha Jézus Isten Fia, akkor azokat a köveket
kenyérré tudná változtatni. A kísértés nagy volt!
Nem is mondja Jézus, hogy "ugyan már, nem olyan fontos az evés!" Egyszerűen
mellé teszi, hogy nem csak testi szükségleteinkre kell figyelni.
Aki "csak kenyérrel akar élni", csak az elfogyasztható gyönyörök után fut, az nemcsak
Istentől távolodik el, hanem a saját emberi mivoltától is.
A jóléti-fogyasztói társadalmában élők számára, a reklám sugallja, hogy bizonyos
javak birtoklása vagy használata adja a kiteljesedést, a boldogságot.

Az éhes ember azonban könnyen megkísérthető a jóllakás igézetével.
Felszólítás ez arra, hogy a társadalmi igazságosság és a szociális érzékenység
sok bűnnek a megelőzője.
Második. Ha Jézus leugrik, (és túléli), aligha kell "lasszóval fognia" a
hallgatóságát. A népszerűség hajhászása, a siker utáni vágy.
A túlzott önbizalom ("én még erre is képes vagyok!") vagy az isteni
segítségbe vetett túlzó hit ("úgyis megsegít az Isten!") is tévutakra visz. (Az
istenkísértés régi: annyit jelent, hogy ne próbálgasd az isteni segítséget - ne
kísérletezz vele!)
Mindannyian ismerjük a helyzetet, amikor a barátok azt mondják: "ha
komoly arc vagy, iszol még egy pohárral, bírsz még gyorsabban menni az
autópályán.
Az ördög kicsit levert volt Jézus válasza után, de még nem adta föl.
A Sátán megint azzal kezdte a támadást: „Ha Isten Fia vagy...” Most is
olyan ravasz volt, hogy a Bibliából idézett egy textust, mégpedig a Zsolt 91,11
és 12-bõl. Pár szót azonban kihagyott: „minden utadon”. Bármit teszünk, vagy
bármi történik velünk, akárhol vagyunk is, angyalok vigyáznak ránk.
Van még más hibás is abban, amit az ördög mondott. Úgy tüntette fel,
mintha ez a textus csak Jézusra vonatkozott volna. De ez egy általánosan
érvényes ígéret, minden szentre vonatkozik a földön. Az összefüggésükbõl
kiragadott bibliai textusoknál jó, ha mindig megnézzük annak másik jelentését
is, hogy ne essünk tévedésbe, vajon arra céloz-e valóban a Szentírás, amire
gondolunk.
Ha Jézus leugrott volna a templomtetõrõl, és az angyalok valóban
megoltalmazták volna, akkor Õ lett volna a nap hõse.!
Harmadik. A cél szentesíti az eszközt.
Az első két kísértében Jézus hatalmát akarja próbára tenni.. De lehet, hogy
már annyira megtörte a böjt, hogy nem bízik magában? Akkor talán hajlandó
lesz leborulni a Sátán előtt?
Jézus azonban Istenben megtalálja azt a viszonyítási pontot, ahol nem esik
se a túlzott önbizalom, se az önfeladás csapdájába.
Kiegyezés a kísértővel
Illés-együttes: A szeretet hatalma nem a hatalom szeretete!
Nem a magunk erejével fogunk gyõzni, hanem mindig Õ lesz, aki gyõzni
fog.

