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Mi a kísértés? 
 
Emberi törékeny természetünk mint 
fűzfaág a föld felé hajlik a rosszra. Akarva, 
s akaratlanul bántunk meg másokat, 
tévedünk el életutunk során. De az Úristen, 
mint fát gondos kertésze féltve őrzi, 
gondozza övéit. Életet ad, s táplál, mint 
forrás vizéből új erőt hozó jó gazda. 
Kegyelmének ajándéka bűneink 
bocsánata. Végtelenebb jóságról nem 
álmodhat ember, mint ő nyújt felénk: rossz 
úton jártam, bánom balga tévedéseim, s Ő 
felemelve kétségeimből magához ölelve 
mindörökre megbocsát. Mit kívánhat 
ember többet e végtelen szeretettől.  
Az Isten az egyetlen, ki teljességgel bízik 
jószándékunkban - “tégy belátásod szerint, 
bízok benned, hogy megtalálod a jó utat.” 
Az út Krisztus útja, de a hit, a szeretet, az 
igazság útjáról sokszor eltévedünk. S e 
tévedéseket meg kell találni. Mikor jártam 
önző ösvényeken? Mit tettem rosszul? 
Gondolattal, szóval, cselekedettel vagy 
mulasztással? Mindig keresünk, és 
találunk is indokot ballépésekre - igen így 
volt, de azért, mert... - s most merni kell 
szembe nézni a kifestetlen tényekkel: mit 
adtam az Istennek, mit gyűjtöttem 
magamnak, mit vittem másoknak? A rossz 
döntések felismeréséhez adhat segítséget 
ezen ókori elbeszélés. 
Amikor Isten megteremtette világunkat, s 
benne a mi csodálatunkat is élvező 
vadállatokat, az oroszlánt, a tigrist, a 
krokodilt, a cápát, a sast, örvendett nekik, 
mint többi teremtményének.  Egy szép 
napon szemlét tartott az állatok között és 
megparancsolta nekik, hogy sorjában 
vonuljanak fel előtt. A vadállatok 
engedelmeskedtek neki. Mind felvonultak 
Isten előtt. Mindegyik büszkén magával 
hozta az élethez szükséges felszerelését 
és fegyverzetét. Büszkén mutatták 
karmaikat, metszőfogaikat, 
páncélöltözetüket és méregfogaikat. Hálát 
mondva léptek Teremtőjük elé, hogy 
megkaphatták mi szükséges az életükhöz. 
 

A bárány egy domb mögött állva nézte 
őket. Szeretett volna beállni a sorba, de 
semmije sem volt, mit harcba szállva 
felmutathatott volna. Szomorúan nézte a 
többieket, a hatalmas és félelmetes 
fegyverzetben felvonuló állatsereget. 
Magányosan meghúzódott a bokrok között 
- félt, mert nem tudott se védekezni, se 
támadni. Azon tűnődött, mit keresnék én e 
sereg sorai között, harcképtelenségem 
kiszolgáltatottá tesz előttük. 
Egy idő után mégis összeszedte magát, 
Teremtője elé lépett, s így szólt hozzá: 
Uram, te az élethez erős fegyverekkel 
láttad el a többieket. Hogyan tudnék 
védekezni ellenük? Egymással marakodni 
fognak, s a maguk jussáért, igazáért 
harcba szállni. Mit tegyek én, erőtlen 
létemmel? 
 
 
A Teremtő igazat adott a báránynak, s 
szívből megsajnálta árva életét. 
Megkérdezte mit adjon védelmére? A 
bárány semmit sem kért a vadállatok 
felszereléséből. Durva szarv, ölő karmok, 
méreghatalom nem kellett neki. A Jó 
Istennek tetszett a bárány szerénysége, s 
azt mondta megajándékozlak téged a szív 
békéjének fegyverzetével. S így adott neki 
türelmet, alázatosságot, hűséget, 
áldozatkészséget. 
Mi a kísértés? Ezen elbeszélés 
megvilágosítja. A kísértések adottságok. 
Sajátos fegyverek és felszerelések, emberi 
tulajdonságok és ezekből adódó 
lehetőségek, amelyek békétlenséget és 
harcot, haragot, ellenségeskedést, 
bosszút, erőszakot, kegyetlen küzdelmet, 
állandó torzsalkodást szülnek, mely csak 
akkor érhet véget, ha a gyenge elpusztul 
és az erős kerekedik felül. A kísértés rabjai 
szüntelenül szedik áldozataikat. 
Hatalmukat villogtatják a Teremtő előtt, 
eltiporják a szívük gyengéd érzéseit, és 
hatalomra törve győztesként állnak a 
gyengék fölött. 
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“És ne vigy minket a kísértésbe”, tanította 
Jézus, és imádkozzunk a Miatyánkban 
minden szentmisén. A Miatyánk ezen 
kérésével Jézus a vadállatokról az 
emberekre terelte a figyelmet. Mert, bár 
jóllehet nem rendelkezünk vadállatokra 
jellemző önvédelmi és támadó 
sajátosságokkal, de bennünk is 
megtalálható egy olyan vitális ösztön, 
amely szinte vérszomjas kielégülésre 
törekszik.  
Ez megnyilatkozik a másik felett aratott 
mindennapi győzelmeinkben, az 
élvezetekben, a mindent elsöprő 
megjelenésben(hivalkodó öltözködésben), 
a vagyonszerzésben, a dicsekvésben, 
a karriervadászatban, a törtetésben, 
a lobogóra kitűzött sikerekben,  
a megszerzett babérkoszorúk 
önimádásában.  
Ahol ezek, a gyökerükben jó és fontos 
ösztönök konkurenciában ütköznek, ott 
azonnal jelentkezik a “kísértés”, a 
győzelem, a felülmúlás vágya. Ahogyan 
növekszik bennem a félelem, hogy az 
alkalmazkodás elkerülhetetlen, hogy 
alulmaradunk mások hatalma felett, úgy 
növekszik bennünk a kísértés. A vitális 
ösztönök véres fegyverré vállnak, és azok 
alig különböznek a vadállati karmoktól, 
metszőfogaktól vagy mérges mirigyektől. A 
kísértés magát az embert kívánja 
isteníteni, győzelemre vinni, hatalmat adni. 
Aljas mahinációkra és pozícióelőnyökre 
ösztönöz. Ahol elhatalmasodik a kísértés, 
ott mindig eluralkodik a hatalom, az 
irigység, a gyűlölet, a veszekedés és a 
félelem. A vitális ösztönökben jelentkező 
kísértések az élet minden területén 
sarkunkban leselkednek. 
Jézus földi életében többször emlegett a 
farkasokat és a vadállatokat, de a 
bárányokat is, amelyek még a farkasok 
között is megállják helyüket. Ezek 
példabeszédes jelképek. A hűséges 
krisztushívőkről van itt szó, akik bátran 
felveszik a küzdelmet az élet számtalan 
kísértésével, és minden igyekezetükkel 
ellen akarnak állani neki. 

Az Írások “bárány”-nak, Isten bárányának 
nevezik Jézust, aki minden 
védtelenségében is isteni 
Mindenhatósággal rendelkezik és jelenik 
meg a világ tülekedő forgatagában. Isten, 
az emberektől elütő módon, látszólag 
jelenetéktelenül, de titokzatos és 
láthatatlan erejével, a türelem, az 
alázatosság, a szelídség és 
áldozatkészség fegyverzetével, mégis 
győzedelmeskedik a világban és 
győzelemre segíti övéit.  “Vadállatok közt 
élt, de angyalok szolgáltak neki.” (Mk. 
1,13). Ő mindvégig hűen teljesítette az 
Atya akaratát, a bárány fegyverzetében 
megmutatta Isten üdvözítő szeretetét. A 
kísértés hegye jut eszünkbe, hol az emberi 
vad fegyverzeteket utasítja, az önzés 
kardját, a dicsőség szigonyát, és a hatalom 
méregfogát. Ellentmond az ember vitális 
ösztöneinek törekvésére, az emberi 
természet kísértéseire, a megszerezhető 
ambíciók követelőzésére. 
 
Nagyböjt kezdetén a hívő keresztények 
fokozott figyelemmel törekszenek hibáik 
felismerésére, a harcaiban legyőzött 
áldozataira. A visszatekintés mellett a 
kísértések meglátása, és az emberi 
ösztönök megfékezése kerül a 
középpontba. Ennek érdekében böjtölnek, 
imádkoznak, elmélkednek, és keresik a 
jócselekedetek forrását. Jézushoz hasonló 
nagyböjti életünk, mi is a “pusztába 
vonulunk” imádkozni, felvesszük a 
küzdelmet önmagunkkal, vitális ösztöneink 
túlkapásával, a bennünk lappangó 
kísértésekkel. Krisztus evangéliumi példája 
arra ösztönöz, hogy legyőzzük magunkban 
a karmokkal és mérgekkel felszerelt vad 
farkast és győzelemre segítsük a bennünk 
szunnyadó szelíd bárányt. Csakis így 
költözik békesség és világosság a 
szívünkbe és közénk.  
   Bódi Gáborné 
   (Hitébresztő c. könyv nyomán) 
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Adj nekem, Istenem,  
gyermeki szívet, hogy higgyek;  
gyengéd szívet, hogy szeressek; 
erős szívet, hogy bátran cselekedjem! 
Adj gyermeki hitemhez 
biztonságérzetet, nyugalmat; 
a szerető gyengédséghez  
tisztaságot és bensőséget; 
a férfias tetterőhöz  
alázatosságot és bizakodást! 
Ha mindezt megadtad nekem,  
ezzel már elég gazdag vagyok, 
s minden imámat meghallgattad. 
 “Bánom sok vétkemet, 
Szent Fiadnak vére mossa le kegyesen 
Szívemet fehérre.” 
 
“Bocsásd meg a mi vétkeinket,  
miképpen mi is megbocsátunk  
az ellenünk vétkez őknek.” 
 
Szeretnék átölelni ma egy embert, 
Ki olyan árva s vágyak özvegye, 
Mint jómagam, s kit a tavasz szíven vert, 
S kondor haján kopog az ősz jege, 
Kinek ha volt is pirosbetűs napja, 
Tintát hozzá vérből szűrt a Sors, 
Vén bánatok fia és ujjak apja, 
Csöndes tűnődés lankadt léptű papja, 
Örülni lassú, és csüggedni gyors; 
Kit nemessé emelt a porából 
Sok ritka szenvedés, de nem kevély 
Kitűnni a törpék sekély sorából, 
És címére egy hervadt falevél, 
Ha kővel dobták, szívét dobta vissz, 
Ha szívvel dobták, halkan énekelt... 
   Tóth Árpád 
 
 
Violaszín gyászruhába  
öltözik fel a lelkünk. 
Oltárodnak zsámolyánál  
bűnbánóan térdelünk. 
Szent Fiadnak értünk hullott  
drágalátos szent vére, 
Jámbor atyák intelme, 
szent beszédek kegyelme 
Váljék lelkünk üdvére. 

 
Dicsőséged zengedezték 
a földre szállt angyalok, 
Amikor a bűnös földet 
átölelte szent karod. 
Ó, űzzed ki lelkünkből a 
nagyravágyás szellemét, 
És ezen túl mindenek: 
tűz, víz, ég, föld, tengerek 
Zengjék Isten szent nevét. 
  Hozsanna 47. 

 
Dávid király b űnbánati zsoltára 

 
Könyörülj rajtam, Istenem, 
szerető jóságod szerint, 
és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, 
gonoszságomat töröld el rólam! 
Mosd le bűnömet teljesen, 
és vétkemtől tisztíts meg engem! 
 
Gonoszságomat belátom, 
bűnöm előttem lebeg szüntelen. 
Egyedül csak ellened vétkeztem, 
ami színed előtt gonosz, olyat tettem. 
Te feddhetetlen vagy döntéseidben, 
és igazságos, amikor ítélsz. 
 
Íme, én bűnben születtem, 
anyám már vétekben fogant. 
Te pedig a szívben élő hűséget kedveled, 
és kinyilatkoztattad nekem  
bölcsességed titkait. 
 
Hints meg izsóppal, és tiszta leszek, 
moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó! 
Add, hogy vidámságot és örömet halljak, 
hadd örvendezzenek megtört csontjaim! 
 
Fordítsd el bűneimtől arcodat, 
és töröld el minden vétkem. 
Tiszta szívet teremts benne, Istenem, 
új és erős lelket önts belém! 
 
Ne taszíts el színed elől, 
és szent lelkedet ne vond meg tőlem! 
Add meg újra az üdvösség örömét, 
a készséges lelkületet erősítsd bennem! 
 


