BÖJT 2.
A kísértésekkel szemben
Kedves Testvérek!
Az elmúlt vasárnap az első két versről szólt az igehirdetés, miszerint Jézus böjtölése egyrészt bátorítás a mi
számunkra is, hogy lelki fejlődésünk érdekében érdemes felvállalni a tudatos és szándékos lemondást és
önmegtartóztatást. Testi éhségünk, gyötrődésünk arra emlékeztet minket, hogy lelki hiányosságaink ugyanúgy
fájdalmat okoznak, s a lelki beteljesedésre egyedül csak Istennél van lehetőség. A böjt tehát az imádság és az
Isten közelségére való folytonos vágyódás időszaka. De a lelki fejlődést a Sátán mindig is igyekszik
megakadályozni. A mai istentiszteleten arról szól az igehirdetés, hogy miképpen kísért az ördög és hogyan
lehet ennek ellenállni. Mindezt Jézus mutatja meg nekünk a legjobban. Tanuljunk tőle!
Sokan úgy képzelik el a kísértést, hogy elénk áll egy szőrös, patás, két szarvú, hosszú farkú ördög (mint a
magyar népmesékben) és csábítani kezd mindenféle vágyakkal. Nos, így mindenki elmondhatná, hogy őt még
nem kísértette meg az ördög semmivel, mert ilyennel még nem találkozott életében.
De ez nem így történik! A kísértés mindig a pszichén keresztül érkezik, gondolatainkon és érzéseinkkel
keresztül támad. Jakab apostol ezt így fogalmazza meg: „Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva
esik kísértésbe.” Vagy ahogy Jézus tanítja a Mk 7,21kk-ben 21Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a
gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, 22házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok;
valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. 23Ezek a gonoszságok mind belülről
jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert. Azaz a Sátán nem kívülről fenyeget vagy édesget, hanem
gondolatainkon és érzéseinken keresztül ébreszti fel bennünk a kívánságot, a vágyat, az akaratot, hogy Isten
ellenében cselekedjünk. Ezt látjuk Jézusnál is a pusztában.
Jézus negyven napja nem evett semmit. Aki próbálta már egy két napig, hogy nem eszik semmit, az bizony
tudja, hogy ilyenkor az ember gondolkodása meglehetősen beszűkül. Nem tud másra gondolni, csak az ételre,
csak egy falat kenyérre. Sőt, képes mindent megtenni azért, hogy ehhez a falat kenyérhez valamilyen útonmódon hozzá is jusson. A kísértés itt jelentkezik.
Az ördög így fogalmaz: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré.” Ha Isten fia
vagy… Bizonyítsd be!
Ha valóban Isten fia vagy… Akkor előtted nincs lehetetlen!
Ha Isten fia vagy… Tégy csodát!
Testvérek! Két dolog ezzel kapcsolatban!
Nem ismerős nekünk is ez a mondat? Sokszor mi is megfogalmazzuk ezt Jézusnak. HA valóban Isten Fia
vagy, ha valóban létezel, ha valóban feltámadtál, ha nem csak egy mese vagy, akkor bizonyítsd be! Gyógyítsd
meg, ments meg, térítsd meg, gazdagíts meg, stb. A mi szívünk is sokszor megkísérti Istent hasonló
gondolatokkal. Jó ezeket leleplezni, és tudatosan távol tartani magunktól. Jó, ha nem kísértjük Istent, hanem
bízunk benne teljes szívvel.
Másodsorban pedig mi magunk is, mint Isten gyermekei sokszor találkozunk hasonló provokációval: ha
valóban keresztyén vagy, akkor bizonyítsd be. Ha valóban Isten gyermeke vagy, akkor intézd el ezt meg ezt.
Hogy hihetsz Istenben, amikor ilyen természeti katasztrófák, kegyetlen tragédiák történnek a világban. Ezek a
kísértések nem csak Jézust érték el, hanem elérnek bennünket is. Bizonyítsd be a hitedet. Bizonyítsd be
Istentől kapott plusz erődet, Bizonyítsd be, hogy Isten tényleg valóság.
Igen. A Sátán egyik legjobb eszköze ez, hogy bizonyításra akar kényszeríteni.
Ha valóban Isten Fia vagy… Vagy egy másik helyen, ahol csodát várnak Jézustól. Másik alkalommal királlyá
akarják őt tenni, amikor szinte a semmiből adott kenyeret 5000 férfinek. Vagy egy újabb alkalommal, amikor
Péter kardot ránt és várja, hogy Jézus is harcoljon vele nagycsütörtök éjszakáján. Vagy nagypénteken, amikor
Jézus haláltusát vív, és még ott sincs nyugalma a kísértéstől, és az ördög akkor is ott van és üvöltik felé a
kereszten, ha Isten Fia vagy, szállj le, mentsd meg magad? Bizonyítsd be, hogy van hatalmad, bizonyítsd be,
hogy meg tudod tenni, bizonyítsd be, hogy hihessünk neked. Bizonyíts, mert akkor hiszünk, ha látjuk a
csodát. Ez pedig mindig is kísértés.

De mit látunk Testvérek, mit tesz Jézus? Jézus ennek mindig ellenáll a hasonló kísértéseknek. Szándékosan
nem cselekszik semmit. Nem változtatja a köveket kenyérré, nem tesz csodát hitetlenségük miatt, nem engedi,
hogy királlyá koronázzák, nem engedi, hogy Péter karddal védje meg őt, nem száll le a keresztről, hogy
meggyőzze a vérszomjas társaságot, sőt feltámadás után sem megy el a főpapokhoz, hogy az arcukba
mosolyogjon. Jézus tudja, hogy a hit nem a szem alapján, hanem hallás alapján van. A csoda kívánása nem
más, mint az embernek az a tulajdonsága, hogy szenzációra éhezik. De a szenzáció eddig még sohasem
eredményezett tartós hitet. Ahogy mondják, 15 percig tart csupán. Jézus pedig tudja, hogy a csodának mindig
akkor van az ideje, amikor Isten rendeli, és van aki azt hittel képes fogadni. Azaz a csodához is szükség van a
hitre. Hit nélkül a csoda is csak véletlen. De Jézus tudja ezt jól, ezért nem cselekszik az ördög kísértésére.
Nem bizonygat és nem bizonyít. Jézus megtartja azt, amire vállalkozott, itt a pusztában megtartja a böjtöt,
pontosabban folytatja tovább a böjtöt. Küldetése teljesítésekor megtartja az engedelmességet az Atya iránt.
Hatalmát nem fitogtatja még nagycsütörtök éjszakáján sem, amikor légiónyi, azaz több ezer angyalt kérhetne
maga mellé, de még nagypénteken sem, amikor az ördög még a haláltusájában sem hagyja kísértés nélkül és
követeli, hogy bizonyítsa be, hogy ő az Isten Fia.
Érdemes megtanulnunk Jézustól, hogyan védekezik a kísértés ellen. Igével.
Jézus egy olyan igeverset idéz itt, amely a tórából való. „…nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal
él az ember, ami az ÚR szájából származik” 5Móz 8,3 Azt hiszem, ez a böjt egyik legszebb igéje lehetne. De
többet is kifejez ez az ige. Jézus egyrészt azt mutatja meg nekünk, hogy az ördöggel szemben csak és egyedül
az ige képes megállni, csak az képes minket megvédeni a mesterkedéseitől és a fondorlataitól. Másrészt azt
mutatja meg Jézus idézete, hogy bár neki meg lenne a hatalma ahhoz, hogy bizonyítson, mégis inkább engedi,
hogy Isten igéje vezesse őt továbbra is.
Hogy jelentkezik ez a mi életünkben?
Testvérek!
Ahogy Jézusnak lett volna hatalma a köveket kenyérré változtatni, úgy nekünk is sok mindenen van
hatalmunk itt a földi körülmények között. Ez a hatalom pedig legtöbbször a szabad döntés hatalma. Amikor
hozhatunk egy döntést és annak az ellenkezőjét is. Amikor dönthetünk arról, hogy megteszünk valamit, vagy
akár annak ellenkezőjét. Amikor adunk vagy elveszünk, amikor építünk vagy rombolunk, amikor ölelünk
vagy ütünk, amikor szeretünk vagy gyűlölünk. Amikor van hatalmam egy cselekedet felett, az azt jelenti
tudok dönteni. Jézusnak volt hatalma a kísértés felett, tudott dönteni, mégpedig az igei vezetés mellett. Jézus
ezt tanítja nekünk is a mai napon: tudj dönteni az igei vezetés, az igei gondolkodás, egyszerűen az ige mellett.
Lehet csábít a gazdagság, vagy csak egyszerűen a több pénz, szimbolikusan fogalmazva a finomabb kenyér,
de van döntésed, hogy csalsz-e, hazudsz-e, lopsz-e, hogy ehhez hozzá is juss. Lehet, ott van a vágy benned, de
jó lenne egy kicsit könnyebb életet élni, nem mindig csak beosztani, hó végén extrán takarékoskodni, hanem
tartalékolni, halmozni, de a döntés a tiéd, hogy tiszták-e az utak, amiken jársz, Istenhez vezetnek-e azok az
utak, amiken szeretnéd ezeket a vágyakat beteljesíteni. Ott a lehetőség, hogy hatalmat szerezz vagy gyakorolj
családtagod felett, vagy munkatársad felett. Hogy éreztesd vele, hogy te vagy a nyerő, te vagy nagyobb,
neked van hatalmad felette, de megfelel ez Isten akaratának???
Van hatalmad a döntésre. De van egy másik hatalom is, akire ha rábízod magad, akkor a döntéseid
megegyeznek majd Isten akaratával. Ez a hatalom Isten szava, Isten igéje. Ahhoz, hogy tudjuk, mit akar Isten,
ahhoz olvasni kell az igét, tudakolni kell ezt az akaratot. Két hete azt kérdeztem: hol a Bibliád? Olvasod-e?
Érted-e? Vezet-e téged? Engedd át a döntéseidet ennek a hatalomnak, mert akkor kezd el épülni az életed,
akkor tapasztalod meg, hogy minőségileg jobbá válik, erőteljesebb lesz, igaz lesz és tiszta, amelynek Isten is
nagyon örül.
Jézusnak volt hatalma a döntésre és olyan döntést hozott, amely engedelmeskedett Isten akaratának. AZ igére
alapozta a döntést és így lett jó döntés. Testvérem, kérlek téged is, alapozz az igére, hogy legyenek jó
döntéseid, hogy áldás legyen rajtad és családodon.

