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Bevezetés
Nagyböjt  első  vasárnapján 

minden esztendőben Jézus megkísér-
tésének  történetét  olvassuk,  azért, 
hogy megerősödjünk a nagy Kísértő-
vel szemben vívott mindennapos küz-
delmeinkben, és ebből a küzdelemből 
– Jézusnak a kísértővel szemben tanú-
sított magatartását szem előtt tartva – 
számunkra győzelem, hiteles krisztusi 
élet fakadjon.

Kirié litánia
Urunk!  Bocsásd  meg,  hogy 

kételkedünk  a  Sátán  létezésében. 
Uram irgalmazz!

Urunk! Bocsásd meg, hogy a 
Hazugság  atyja  sok  hazugságát  el-
hisszük. Krisztus kegyelmezz!

Urunk! Bocsásd meg, hogy az 
emberi  nem tragédiáját  okozó Ígér-
gető  mai  ígérgetéseit  nem utasítjuk 
vissza. Uram irgalmazz!

Evangélium után
A mai evangéliumi szakasz el-

beszélése  szerint  a  Gonosz  Lélek 
megkísérti Jézust, és el akarja téríte-
ni  a  küldetése  teljesítésétől.  Meg 
akarja hiúsítani a Mennyei Atya aka-
ratának a teljesítését, az emberi nem 
megváltását.

Kritikával  fordul  Jézus  felé. 
Ha  ő  a  Messiás,  miért  nem  javítja 
meg  nyomorúságos  helyzetünket,  a 
köves  sivatagból  miért  nem  csinál 
búzaföldeket? Jézus elutasítja:  "Írva 
van.  Nemcsak  kenyérrel  él  az 
ember" (hanem Istennek minden igé-
jével).  Jézus szavai  azt jelzik, hogy 
az  ő  küldetése  nem  gazdasági,  de 

még csak nem is  szociális.  Ő azért 
jött, hogy megnyissa az ember Isten-
hez vezető útját.

Egyébként  is  nem  kövekből 
lett  kenyereket  kell  az  embereknek 
adni. Kövekből sohasem lesznek ke-
nyerek. De abból, amit emberi mun-
kával a föld terem igen is,  és egyre 
tökéletesebb  technikával,  ha  nem 
korlátoznák  a  termelést,  nem  írnák 
elő a termelési kvótákat egyre több, 
minden  bizonnyal  legalább  annyi, 
hogy minden éhező embernek lehet-
ne adni kenyeret, s nem kellene száz-
millióknak éhezniük, és ezreknek éh-
halált halni naponként. 

Sokan nemcsak TV képernyő-
ről,  hanem személyes tapasztalatból 
is tudjuk, hogy más fölrészeken mily 
óriási  mértékű a szegénység,  a nél-
külözés és éhezés. Atombombát rob-
bantanak, és ugyanakkor, mint kan-
nibálok eszik egymást.

Népek  és  népcsoportok  élnek 
még ma is száz évekkel ezelőtti álla-
potban, kultúra és civilizáció nélkül.

Hogy megszűnjék  a  világmé-
retű nyomor, hogy ne éhezzenek az 
emberek, ahhoz arra lenne szükség, 
hogy valóra váljék a messiási korra 
vonatkozó Izaiásféle jövendölés, és a 
népek  kardokból  ekevasakat  ková-
csoljanak.  S  a  népek  vezetői  ne  a 
fegyverekre,  hatalmas  hadsereg 
fenntartására  fordítsanak  naponként 
dollármilliókat, hanem a nyomorban 
élő,  és  éhező  népek  megsegítésére, 
kenyérkereső  munkahelyek teremté-
sére, az írni, olvasni nem tudó népek 
kulturált  és  civilizált  népek testvéri 
nagy közösségébe történő bekapcso-
lására. Százszor és százszor elmond-
tuk már,  és  elmondjuk  ezt  mindad-



dig, míg meg nem hallják ezt azok, 
akik  tehetnének  és  tesznek  is  ezért 
valamit.

Nagyböjtben, nálunk nagyobb 
jólétben élő hívő keresztények, napi 
élelmezési kiadásaikat jelentős mér-
tékben csökkentik, s az így megma-
radt  pénzt  karitatív  intézményeknek 
adják  át,  hogy  ezek  odajuttassák, 
ahol erre a legnagyobb szükség van.

Hála Istennek ma már nálunk 
is  működnek karitatív  intézmények. 
És  egyre  több.  Katolikus  is!  Mó-
dunkban van, habár nem élünk vajmi 
jó jólétben, mégis adhatunk a böjtö-
léssel megtakarított forintokból e ka-
ritatív intézményeknek. 

A nagyböjt folyamán gyakorta 
halljuk  a  préfáció  eme  szavait: 
Urunk! Te azt kívánod, hogy önmeg-
tagadással hódoljunk neked és éhező 
embertársainkon segítve, és követve 
téged, járjuk a könyörülő jóság útját. 
Járjuk hát a könyörülő jóság útját.

A második kísértés arra akarja 
Jézust  biztatni,  hogy  alapítson  egy 
hatalmas földi országot. Evangélium 
szavaival:  „A sátán egy szempillan-
tás alatt felvonultatta a szeme előtt a 
földkerekség minden országát, és azt 
mondta:  Minden hatalmat  és  dicső-
séget  neked  adok,  ha  leborulva 
imádsz engem” Jézus ezt is elutasít-
ja:  "Írva  van:  Uradat,  Istenedet 
imádd, és csak neki szolgálj!" Jézus 
nem akar a pénz szolgálatába állni, 
hogy  annak  segítségével  a  maga 
uralma alá kényszerítse a világ vala-
mennyi országát. Nem akar működé-
sével politikai területre lépni. Ő Isten 
szolgálatában van, az ő akaratát tel-
jesíti.

Nem így e világ, a globalizá-
ció  hatalmasai.  Ők  figyelmen kívül 
hagyják az Írás eme mondását: "Írva 
van: Uradat, Istenedet imádd, és csak 
neki szolgálj!" Ők bizony leborulva 
imádják a földkerekség országai fe-
letti emberellenes hatalmat gyakorló 
nagy Kísértőt. 

A harmadik kísértés  arra  biz-
tatja Jézust, hogy egy látványos, cso-
dás  tettel  mutassa  meg hatalmát  az 
egész nép előtt. Jézus ezt a kísérletet 
is elhárítja: "Az is írva van: "Ne kí-
sértsd Uradat, Istenedet!". 

Ma is  sokan vannak,  különö-
sen is a hívők között, akik azt kérde-
zik:  Miért  nem mutatja  meg az  Úr 
csodatevő hatalmát, miért nem pusz-
títja el, miért nem semmisíti meg el-
lenségeit,  a  gonoszokat? Az Egyhá-
zat,  a  Szentatyát  pedofíliával  rágal-
mazókat. A Vatileaks bűnözőit. A Va-
tikáni  Bank  tiltott  listára  helyezőit. 
(Csak  zárójelben  jegyzem  meg)  A 
Szentatya  saját  bankkártyáját  sem 
használhatja.

Azért, hogy lássa a világ, hogy 
létezik a Sátán. És nem tétlen. Hogy 
minden  gonoszság  mögött  ott  van. 
Hogy a hazugság atyja. Hogy ezeket 
tapasztalva, tudatában legyenek a hí-
vő emberek a péteri szavak igaz vol-
tának, hogy legyünk éberek, mert a 
Sátán, mint ordító oroszlán körül jár 
e világban és keresi,  kit  nyeljen el. 
És hogy higgyen a világ a Péternek 
mondott  szavakban.  A pokol  kapui 
sem vesznek erőt rajta soha.

Ma sem! 
Ámen

F. F.

Felolvasom Dr. Erdő Péter bí-
boros Úr körlevelét.


