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+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

Jézus negyven napig böjtölt, és kísértést szenvedett. 

 

 

Abban az időben: 

A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő 

és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!'' Jézus ezt felelte: ,,Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, 

hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.'' 

Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: 

Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!'' Jézus ezt válaszolta: ,,De az is írva van: Ne 

kísértsd Uradat, Istenedet!'' 

Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ,,Ezt mind 

neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!'' Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak 

neki szolgálj!'' 

Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki. 

Ezek az evangélium igéi. 

 
 

.  



1. Lectio – olvasás 

1.1. Biblikus vonal 

1.1.1. Görög szöveg szó szerinti fordítása 
4:1 To,te ò VIhsou/j avnh,cqh eivj th.n e;rhmon u`po. tou/ pneu,matoj 
peirasqh/nai u`po. tou/ diabo,lou. 

Akkor Jézus felvitetett a Lélek által a pusztába, hogy az ördög 

által megkísértessék. 

2  kai. nhsteu,saj h`me,raj tessera,konta kai. nu,ktaj tessera,konta( 
u[steron evpei,nasen. 

És negyven nap és negyven éjszaka böjtölve, később 

megéhezett. 

3  Kai. proselqw.n o` peira,zwn ei=pen auvtw/|( Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( 
eivpe. i[na oì li,qoi ou-toi a;rtoi ge,nwntai. 

És odajőve a kísértő mondta neki: „Ha az Isten Fia vagy, mondd, 

hogy ezek a kövek váljanak kenyérré.” 

4  o` de. avpokriqei.j ei=pen( Ge,graptai( Ouvk evpV a;rtw| mo,nw| zh,setai 
o` a;nqrwpoj( avllV evpi. panti. r`h,mati evkporeuome,nw| dia. sto,matoj 
qeou/. 

De felelve mondta: „Meg van írva: > Nemcsak kenyérből fog élni 

az ember, hanem minden igéből is, amely Isten száján kijön.<” 

5  To,te paralamba,nei auvto.n o` dia,boloj eivj th.n a`gi,an po,lin kai. 
e;sthsen auvto.n evpi. to. pteru,gion tou/ i`erou/( 

Akkor magával viszi őt az ördög a szent városba, és a Templom 

párkányára állította őt. 

6  kai. le,gei auvtw/|( Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( ba,le seauto.n ka,tw\ 
ge,graptai ga.r o[ti Toi/j avgge,loij auvtou/ evntelei/tai peri. sou/ kai. 
evpi. ceirw/n avrou/si,n se( mh,pote prosko,yh|j pro.j li,qon to.n po,da 
sou. 

És mondja neki: „Ha az Isten Fia vagy, vesd le magadat: írva van 

ugyanis, hogy angyalainak fog parancsolni rólad, hogy 

tenyerükön hordozzanak téged, nehogy beleüsd a lábadat a 

kőbe.” 

7  e;fh auvtw/| o` VIhsou/j( Pa,lin ge,graptai( Ouvk evkpeira,seij ku,rion 
to.n qeo,n sou. 

Mondta neki Jézus: „Megint csak meg van írva: > Ne kísértsd 

meg az Urat, a te Istenedet!<” 

8  Pa,lin paralamba,nei auvto.n o` dia,boloj eivj o;roj u`yhlo.n li,an 
kai. dei,knusin auvtw/| pa,saj ta.j basilei,aj tou/ ko,smou kai. th.n do,xan 
auvtw/n 

Ismét magával viszi őt az ördög egy nagyon magas hegyre, és 

megmutatja neki a világ összes királyságát és azok dicsőségét 

9  kai. ei=pen auvtw/|( Tau/ta, soi pa,nta dw,sw( eva.n pesw.n proskunh,sh|j 
moi. 

és mondta neki: „Mindezeket neked fogom adni, ha leborulva 

imádsz engem.” 

10  to,te le,gei auvtw/| o` VIhsou/j( {Upage( Satana/\ ge,graptai ga,r( 
Ku,rion to.n qeo,n sou proskunh,seij kai. auvtw/| mo,nw| latreu,seij. 

Akkor mondja neki Jézus: „Távozz el, Sátán: meg van írva 

ugyanis: > Az Urat a te Istenedet imádd, és egyedül neki 

hódolj!<” 



11  To,te avfi,hsin auvto.n o` dia,boloj( kai. ivdou. a;ggeloi prosh/lqon 
kai. dihko,noun auvtw/|. 

Akkor elhagyja őt az ördög, és íme angyalok jöttek oda, és 

szolgáltak neki. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Legfontosabb magyar fordítások 

Nova Vulgata 
Szent István 

Társulati Biblia Jeromos fordítás 

Békés-Dalos 
Újszövetségi 

Szentírás 
Károli Gáspár 

revideált fordítása 

Simon Tamás 
László o.s.b. 
Újszövetség 

fordítása 

1 Tunc Iesus ductus 
est in de sertum a 
Spiritu, ut tentaretur a 
Diabolo.  

 

1Akkor a Lélek a 
pusztába vitte Jézust, 
hogy az ördög 
megkísértse. 

1 Akkor a Lélek 
elvezette Jézust a 
pusztába, hogy 
megkísértse az ördög.  
 

1Akkor a Lélek a 
pusztába vitte Jézust, 
hogy megkísértse az 
ördög. 

1Akkor Jézus viteték a 
Lélektől a pusztába, 
hogy megkisértessék 
az ördögtől. 

1 Akkor Jézust a 
Lélek a pusztába 
vezette, hogy 
megkísértse az ördög. 

2 Et cum ieiunasset 
quadraginta diebus et 
quadraginta noctibus, 
postea esuriit.  

 2Negyven nap és 
negyven éjjel böjtölt, 
végül megéhezett. 

2 Miután negyven 
nap és negyven éjjel 
böjtölt, végül 
megéhezett. 

2Negyven nap és 
negyven éjjel böjtölt s 
végül megéhezett. 

2És mikor negyven 
nap és negyven éjjel 
bőjtölt vala, végre 
megéhezék.  

2 Miután negyven 
nap és negyven éjjel 
böjtölt, végül 
megéhezett. 

3 Et accedens 
tentator dixit ei: “ Si 
Filius Dei es, dic, ut 
lapides isti panes fiant 
”.  

3Odalépett hozzá a 
kísértő, és így szólt: 
„Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a 
kövek változzanak 
kenyérré.”  

3 Odajött hozzá a 
kísértő és ezt mondta 
neki: » Ha Isten Fia 
vagy, mondd, hogy 
ezek a kövek legyenek 
kenyérré.« 

3Odalépett hozzá a 
kísértő és így szólt: 
„Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a 
kövek kenyérré 
váljanak.”  

3És hozzámenvén a 
kisértő, monda néki: 
Ha Isten fia vagy, 
mondd, hogy e kövek 
változzanak 
kenyerekké.  

3 Ekkor Jézus 
odament hozzá a 
kísértő, ezt mondta: - 
Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a 
kövek változzanak 
kenyérré! 

4 Qui respondens 
dixit: 
“ Scriptum est: 

4Azt felelte: „Meg van 
írva: Nemcsak 
kenyérrel él az ember, 

4 De ő ezt válaszolta: 
»Írva van: `Nem csak 
kenyérrel él az ember, 

4Erre azt felelte: „Írva 
van: nem csak 
kenyérrel él az ember, 

4Ő pedig felelvén, 
monda: Meg van írva: 
Nemcsak kenyérrel él 

4 Ő így válaszolt: - 
Meg van írva: Nem 
csak kenyéren él az 



"Non in pane solo 
vivet homo, 
sed in omni verbo, 
quod procedit de ore 
Dei" ”. 

hanem minden 
tanítással is, amely az 
Isten szájából 
származik.” 

hanem minden igével, 
amely az Isten 
szájából származik'«. 

hanem minden igével, 
amely Isten ajkáról 
való.” 

az ember, hanem 
minden ígével, a mely 
Istennek szájából 
származik.  

ember, hanem minden 
igével, amely Isten 
szájából származik. 

5 Tunc assumit eum 
Diabolus in sanctam 
civitatem et statuit 
eum supra 
pinnaculum templi  

5Most a szent városba 
vitte az ördög, és a 
templom párkányára 
állította. 

5 Akkor magával vitte 
őt az ördög a szent 
városba, odaállította a 
templom ormára 

5Az ördög ezután a 
szent városba, a 
templomépület 
párkányára állította. 

5Ekkor vivé őt az 
ördög a szent 
városba, és 
odahelyezé a 
templom tetejére.  

5 Ekkor magával vitte 
az ördög a szent 
városba, és a 
Templom oromzatára 
állította, 

6 et dicit ei: “ Si Filius 
Dei es, mitte te 
deorsum. Scriptum 
est enim: 
"Angelis suis 
mandabit de te, 
et in manibus tollent 
te, 
ne forte offendas ad 
lapidem pedem 
tuum" ”. 
 

6„Ha Isten Fia vagy – 
mondta –, vesd le 
magad, hiszen írva 
van: Parancsot adott 
angyalainak, a 
kezükön hordoznak 
majd, nehogy kőbe 
üsd a lábad.”  

6 és azt mondta neki: 
»Ha Isten Fia vagy, 
vesd le magadat! Mert 
írva van: 
`Angyalainak 
parancsolt felőled: a 
kezükön hordoznak 
téged, hogy kőbe ne 
üssed lábadat'«. 

6„Ha Isten Fia vagy, 
mondta, vesd le 
magadat! Írva van: 
Angyalainak 
parancsolt felőled.  
Tenyerükön fognak 
hordozni téged,  
hogy kőbe ne üssed 
lábadat.” 

6És monda néki: Ha 
Isten fia vagy, vesd 
alá magadat; mert 
meg van írva: Az ő 
angyalainak parancsol 
felőled, és kézen 
hordoznak téged, 
hogy meg ne üsd 
lábadat a kőbe. 

6 és így szólt hozzá: - 
Ha Isten Fia vagy, 
vesd le magad, mert 
meg van írva: 
Angyalainak parancsol a 
te érdekében, és ők 
tenyerükön hordoznak 
téged, hogy kőbe ne üsd a 
lábadat. 

7 Ait illi Iesus: “ 
Rursum scriptum est: 
"Non tentabis 
Dominum Deum 
tuum" ”. 

7Jézus így válaszolt: 
„Az is meg van írva: 
Ne kísértsd Uradat, 
Istenedet.”  

7 Jézus ezt mondta 
neki: » Az is írva van: 
`Ne kísértsd az Urat, 
Istenedet'«. 

7Jézus így felelt: „Írva 
van az is: ne kísértsd 
Uradat, Istenedet!”  

7Monda néki Jézus: 
Viszont meg van írva: 
Ne kisértsd az Urat, a 
te Istenedet.  

7 Jézus ezt mondta 
neki: - Az is meg van 
írva: Ne kísértsd az 
Urat, a te Istenedet! 

8 Iterum assumit eum 
Diabolus in montem 
excelsum valde et 
ostendit ei omnia 
regna mundi et 
gloriam eorum  

8Végül egy igen 
magas hegyre vitte az 
ördög, s felvonultatta 
szeme előtt a világ 
minden országát és 
dicsőségüket.  

8 Azután magával 
vitte őt az ördög egy 
igen magas hegyre. 
Megmutatta neki a 
világ összes országát 
és azok dicsőségét, 

8Végül egy igen 
magas hegyre vitte őt 
az ördög és 
megmutatta neki a 
világ valamennyi 
országát és azok 
gazdagságát. 

8Ismét vivé őt az 
ördög egy igen magas 
hegyre, és megmutatá 
néki a világ minden 
országát és azok 
dicsőségét,  

8 Majd magával vitte 
az ördög egy igen 
magas hegyre, és 
megmutatta neki a 
világ minden országát 
és azok dicsőségét, 



9 et dicit illi: “ Haec 
tibi omnia dabo, si 
cadens adoraveris 
me”.  
 

9„Ezt mind neked 
adom – mondta –, ha 
leborulva imádsz 
engem.”  

9 majd azt mondta 
neki: »Ezeket mind 
neked adom, ha 
leborulva imádsz 
engem.« 

9„Mindezt neked 
adom, mondta, ha 
leborulva imádsz 
engem.” 

9És monda néki: 
Mindezeket néked 
adom, ha leborulva 
imádsz engem. 

9 és ezt mondta neki: 
- Mindezt neked 
adom, ha leborulva 
imádsz engem. 

 

10 Tunc dicit ei Iesus: 
“ Vade, Satanas! 
Scriptum est enim: 
"Dominum Deum 
tuum adorabis 
et illi soli servies" ”. 
 

10Jézus elutasította: 
„Távozz, ördög! Meg 
van írva: Uradat, 
Istenedet imádd, s 
csak neki szolgálj!”  

10 Jézus azt felelte 
neki: » Távozz, Sátán! 
Mert írva van: Mert 
írva van: `Uradat, 
Istenedet imádd, és 
csak neki szolgálj'«. 

10Jézus elutasította: 
„Takarodj, sátán! Írva 
van: Uradat, Istenedet 
imádd és csak neki 
szolgálj! 

10Ekkor monda néki 
Jézus: Eredj el Sátán, 
mert meg van írva: 
Az Urat, a te 
Istenedet imádd, és 
csak néki szolgálj. 

10 Ekkor így szólt 
hozzá Jézus: - 
Távozz, Sátán! Meg 
van írva ugyanis: Az 
Urat, a te Istened imádd, 
és csak neki szolgálj! 

 

11 Tunc reliquit eum 
Diabolus, et ecce 
angeli accesserunt et 
ministrabant ei. 

11Erre otthagyta az 
ördög és angyalok 
jöttek a szolgálatára. 

11 Akkor elhagyta őt 
az ördög, és íme, 
angyalok jöttek hozzá 
és szolgáltak neki. 

11Akkor otthagyta őt 
az ördög, angyalok 
jöttek és szolgáltak 
neki. 

11Ekkor elhagyá őt az 
ördög. És ímé 
angyalok jövének 
hozzá és szolgálnak 
vala néki. 

11 Ekkor elhagyta az 
ördög, és íme, 
angyalok jöttek, és 
gondoskodtak róla. 

 

 

1.1.3. Szöveg behatárolása 
Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17) és nyilvános működésének 

megkezdése (Mt 4,12-) között helyezkedik el a szakasz (Mt 4,1-11). 

Jézus a főszereplő, akit a Lélek a pusztába visz, hogy ott próbára tegye 

őt a Sátán. A háromszori dialógus után az Úr győzelmével, az ördög 

távozásával, és az angyalok Jézus-szolgálatával zárul az epizód. A 

továbbiakban az Atya által megvallott, és a Lélek erejében a Gonoszt 

legyőző Fiú (vö. Mt 3,17; 4,1) tevékenységéről számol be az evangélista 

(Mt 4,12-). 

 

 

1.1.4. Kontextuális – kánoni elemzés 

Párhuzamok Máté evangéliumán belül 

2,11 “Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz.” 

16,23 “Megfordult és rászólt: „Távozz tőlem, sátán! 

Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, 

hanem arra, amit az emberek akarnak.” 

16,26 “Mi haszna van az embernek, ha az egész világot 

megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember 

cserébe a lelkéért?” 



26,53 “Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat, s nem 

küldene tizenkét légió angyalnál is többet?” 

27,40.43 “mondogatták: „Te, aki lebontod és harmadnapra 

fölépíted a templomot, szabadítsd meg magad! Ha Isten Fia vagy, 

szállj le a keresztről!” “Az Istenben bízott. Mentse hát meg, ha 

akarja. Hisz azt mondta: Isten Fia vagyok.” 

27,53 “Feltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent 

városba, és többeknek megjelentek.” 

 

Szinoptikus és jánosi párhuzamok 

Mk 1,12-13 “A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki 

a pusztába. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben 

megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok 

szolgáltak neki.” 

Lk 4,1-13 “Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a 

Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt 

megkísértette az ördög. Ezekben a napokban nem evett semmit 

sem, de végül is megéhezett. Ekkor így szólt hozzá az ördög: „Ha 

Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!” De 

Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre 

az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt 

megmutatta neki a földkerekség minden országát. „Mindezt a 

hatalmat és dicsőséget neked adom – mondta –, mert hisz én 

kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva 

hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva 

van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor 

Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította és így szólt: 

„Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! Hisz írva van: 

Angyalainak parancsolta felőled, hogy oltalmazzanak; és: 

Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus 

ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 

Miután az ördög minden kísértést végbevitt, egy időre elhagyta 

Jézust. 

Jézus Galileába megy.” 

Jn 1,51 “Bizony, bizony, mondom nektek: Látni fogjátok, hogy 

megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl s leszállnak az Emberfia 

fölött.” 

 

Kánoni elemzés (párhuzamok a Szentírás más könyveiben) 

Ter 3,1-7 “A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit 

az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban 

mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” Az 

asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből 

ehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: 

Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghaljatok.” 

Kiv 24,18 “Mózes belépett a felhőbe és fölment a hegyre. Mózes 

negyven nap és negyven éjjel maradt a hegyen.” 

Kiv 34,28 “Negyven nap és negyven éjjel időzött ott az Úrnál, 

közben semmit sem evett és semmit sem ivott. Felírta a 

kőtáblákra a szövetség szavait, a tíz kijelentést.” 

MTörv 3,27 “Menj föl a Piszga csúcsára és tekints nyugatra és 

északra, délre és keletre, hogy lásd a saját szemeddel.” 

MTörv 6,13 “Féld az Urat, a te Istenedet, tiszteld és az ő nevére 

esküdj!” 

MTörv 6,16 “Ne kísértsétek az Urat, a ti Isteneteket, ahogy 

Masszában kísértettétek.” 



MTörv 8,2-3 “Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 

negyven éven át vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára 

tegyen, megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd 

parancsait vagy sem. Megalázott és hagyta, hogy éhezz, aztán 

mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem ismertek, 

hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az ember, sokkal inkább 

azzal él az ember, ami az Úr szájából jön.” 

MTörv 9,9 “Ez akkor történt, amikor fölmentem a hegyre, hogy 

átvegyem a kőtáblákat, annak a szövetségnek a tábláit, amelyet 

az Úr veletek kötött: negyven nap és negyven éjjel a hegyen 

maradtam, sem kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam.” 

MTörv 10,20 “Féld az Urat, a te Istenedet, szolgálj neki, 

ragaszkodj hozzá és az ő nevére esküdj!” 

MTörv 32,43 “Ti egek, ujjongjatok, Istennek fiai, imádjátok! Ti 

népek, ujjongjatok népével, Istennek küldöttei, magasztaljátok 

hatalmát! Mert megtorolja szolgáinak vérét, hasonlóval fizet 

ellenségeinek. Bosszút áll gyűlölőin, népének földjét megtisztítja 

a bűntől.” 

MTörv 34,1-4 “Mózes tehát Moáb pusztájából fölment Nebo 

hegyére, a Piszga-(hegység) csúcsára, amely Jerikóval szemben 

van, s az Úr megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, 

egész Naftalit, Efraim és Manassze földjét, Júda egész területét a 

nyugati tengerig, a déli országrészt és a (Jordán)-kanyart, 

Jerikónak, a pálmák városának síkságát, egészen Coárig. Így 

szólt hozzá az Úr: „Ez az a föld, amelyre Ábrahámnak, Izsáknak 

és Jákobnak esküt tettem ezekkel a szavakkal: Utódaidnak adom! 

Megnézheted, saját szemeddel, de oda nem jutsz el!” 

1 Kir 19,5.8 “Ez akkor történt, amikor fölmentem a hegyre, hogy 

átvegyem a kőtáblákat, annak a szövetségnek a tábláit, amelyet 

az Úr veletek kötött: negyven nap és negyven éjjel a hegyen 

maradtam, sem kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam.” 

“Fölkelt, evett, ivott, aztán negyven nap és negyven éjjel 

vándorolt ennek az ételnek az erejéből, egészen az Isten hegyéig, 

a Hórebig.” 

Neh 11,1 “A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi 

része meg sorsot vetett, hogy tízből egy ember Jeruzsálembe, a 

szent városba jöjjön lakni, a többi kilenc pedig maradjon a 

városokban.” 

Zsolt 2,7 “Az Úr végzését hirdetem; Ő így szólt hozzám: „A 

Fiam vagy, ma adtam neked életet.” 

Zsolt 91,11-12 “Mert elküldi angyalait hozzád, hogy 

védelmezzenek minden utadon.  

1A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a 

lábad.” 

Bölcs 16,26 “hogy megtudják fiaid, akiket szeretsz, hogy nem a 

sokféle fajtájú gyümölcs táplálja az embert, hanem a te szavad 

tartja meg azokat, akik benned bíznak.” 

Iz 7,12 “De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet, nem kísértem 

az Urat.” 

Iz 48,2 “mégis a szent város nevét viselitek, és Izrael Istenére 

támaszkodtok, akinek ez a neve: „a Seregek Ura.” 

Iz 52,1 “Kelj föl, kelj föl, öltözz erőbe, Sion! Öltsd fel legszebb 

ruhádat, Jeruzsálem, te szent város! Mert nem megy át többé 

rajtad sem körülmetéletlen, sem tisztátalan.” 

Dán 3,5.10.15.28 “Mihelyt meghalljátok a trombita, fuvola és 

citera, hárfa és lant, duda és a többi zeneszerszám hangját, 



boruljatok le, és imádjátok az aranyszobrot, amelyet 

Nebukadnezár király állíttatott.” “Király, te parancsot adtál ki: 

Minden ember, aki meghallja a trombita, fuvola és citera, hárfa 

és lant, duda és a többi zeneszerszám hangját, boruljon le, és 

imádja az aranyszobrot.” “Nos, hát készen vagytok-e rá, hogy 

mihelyt meghalljátok a trombita, fuvola és citera, hárfa és lant, 

duda és a többi zeneszerszám hangját, leboruljatok és imádjátok 

a szobrot, amelyet készíttettem? Mert ha nem imádjátok, még 

ebben az órában tüzes kemencébe vettetlek benneteket. S van-e 

olyan isten, aki megment titeket a kezemtől?” “Nebukadnezár 

ekkor így szólt: „Áldott legyen Sadrak, Mesak és Abednegó 

Istene, mert elküldte angyalát, és megmentette szolgáit, akik 

benne bíztak. Inkább megszegték a király parancsát, veszélynek 

tették ki testüket, semhogy Istenükön kívül más istent tiszteljenek 

és imádjanak.” 

Dán 9,27 “Egy hétre szövetséget köt sokakkal, s a hét közepén 

megszünteti a véres és ételáldozatot. A templom szárnyán vészt 

hozó undokság lesz, egészen végig, míg a kiszabott büntetés rá 

nem zúdul a pusztítóra.” 

ApCsel 15,10 “Mit teszitek hát próbára az Istent, miért akarjátok 

a tanítványok nyakára rakni az igát, amelyet sem atyáink, sem mi 

nem bírtunk elviselni?” 

1 Kor 10,9 “Ne kísértsük az Urat, mint néhányan kísértették, 

ezért kígyók pusztították el őket.” 

1 Kor 14,25 “rejtett gondolatai felszínre kerülnek, úgyhogy arcra 

borul, imádja az Istent és megvallja: „Valóban köztetek az Isten!” 

1 Tessz 3,5-6 “Így is történt, amint tudjátok. Épp ezért nem 

bírtam már tovább, elküldtem hozzátok, hogy hírt halljak 

hitetekről: Vajon a kísértő nem szedett-e rá benneteket, és 

fáradságunk nem veszett-e kárba? Timóteus éppen most tért 

vissza tőletek, és jó hírt hozott nekünk hitetek, szeretetetek felől, 

és arról, hogy szívesen emlékeztek ránk, sőt szeretnétek látni 

minket, mint ahogy mi is titeket.” 

Zsid 1,6.14 “Ám amikor Elsőszülöttét bevezeti a világba, ezt 

mondja: „Imádja őt Isten minden angyala.” “Nemde ők mind 

szolgáló lelkek? Azok szolgálatára vannak küldve, akik majd 

öröklik az üdvösséget.” 

Zsid 2,18 “Így, mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni 

azokon, akik a kísértéssel küzdenek.” 

Zsid 4,15 “Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt 

érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan 

mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt.” 

Jel 4,10 “a huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt, és imádta 

az örökkön-örökké élőt. Koszorújukat a trón elé tették és 

zengték” 

Jel 5,14 “A négy élőlény így felelt: „Ámen!” A vének pedig 

leborultak és imádták.” 

Jel 7,11 “Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény 

körül álltak, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent” 

Jel 11,2 “De a templom külső udvarát hagyd ki, és ne mérd fel, 

mert a pogányoké lesz, akik a szent várost negyvenkét hónapig 

tiporják.” 

Jel 11,16 “Ekkor a huszonnégy vén, aki az Úr színe előtt a 

trónuson ült, arcra borult, és imádta az Istent” 

Jel 19,4 “A huszonnégy vén és a négy élőlény leborult, imádták 

a trónon ülő Istent, ezekkel a szavakkal: „Ámen! Alleluja!” 



Jel 19,10 “Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt: 

„Vigyázz, ne tedd! Szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, 

akik tanúságot tesznek Jézusról. Az Istent imádd!” Mert Jézus 

tanúsága a prófétaság lelke.” 

Jel 21,2 “Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem 

alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének 

fölékesített menyasszony.” 

Jel 21,10 “És lélekben elvitt egy nagy magas hegyre, s ott 

megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent várost, 

Jeruzsálemet.” 

Jel 22,8 “Én, János hallottam és láttam ezeket. Miután hallottam 

és láttam, arcra borultam az angyal előtt, aki ezeket megmutatta 

nekem, hogy imádjam.” 

Jel 22,19 “S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek 

szavaiból, Isten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent 

városhoz, amelyek ebben a könyvben meg vannak írva.” 

 

1.1.5. Szószerinti értelmezés 
Az evangélista ezzel a jelképes elemeket is tartalmazó epizóddal több 

mindent kíván hangsúlyozni:  

Jézus nyilvános működésének kezdetén visszavonul a pusztába, hogy 
felkészüljön küldetésére. A Lélek vezeti Őt ide, hogy próbára tegye Őt 
az ördög. Jézus böjtjében és a Sátánnal való dialógusában a Fiúnak az 
Istenre való tökéletes ráhangolódása és egysége, illetve a Sátán fölötti 
hatalma mutatkozik meg. Jézus Úr a Gonosz felett is! 

Továbbá Máté rámutat arra is, hogy a Sátán ellen, aki az 
élvezetvággyal, a hatalom- és a hírnév-vággyal kísért, a legjobb fegyver 
az Isten Szava, amire Jézus maga is hivatkozik a „meg van írva” 

formulával (Mt 4,4.7.10). S ezzel az evangélista példát és bátorítást 
kíván adni minden kor keresztényének, hogy Jézusra tekintve, az Igét 
segítségül hívva, hogyan győzhető le az ördög támadása. 

 

1.1.6. Kulcsszavak elemzése 

peira,zw (pejrádzó): Mt 4,1.3 ’megpróbál, próbára tesz, megkísért’ 

A kifejezés a Máté-evangéliumban hatszor fordul elő: az első 

két alkalommal az ördög az, aki próbára akarja tenni Jézust (Mt 4,1.3), 

sőt az evangélista az ördögöt ’a kísértő’-nek is nevezi (Mt 4,3). A többi 

igehelyen az égi jelet követelő szadduceusok és farizeusok (Mt 16,1), a 

házasságról kérdező farizeusok (Mt 19,3), továbbá az adófizetésről 

kérdező farizeus-tanítványok és heródespártiak (Mt 22,18), végül pedig 

a főparancsról érdeklődő törvénytudó (Mt 22,35) az, akik által az ördög 

próbára teszi a Mestert. Fontos, hogy mindig Jézus a próbatétel 

célpontja, aki ahogy a „Kísértőt” le tudta küzdeni, úgy a többi 

kísértőnek is meg tud felelni. Nem hagyja, hogy eltérítsék küldetésétől!  

Így, a Zsidókhoz írt levéllel összhangban, elmondhatjuk: az Úr 

a próbatételben lévőkkel együtt tud érezni, és Ő az egyedül, aki segíteni 

is tudja őket a helytállásban (vö. Zsid 2,18; 4,15). 

 

2. Meditáció – elmélkedés 
2.1.Patrisztikus vonal 

2.1.1. Szószerinti fordítás 

Habozás és bizalmatlankodás nélkül tartsunk ki az imádságban. Ne 

kételkedjünk abban, hogy ha állhatatosak leszünk benne, mindent 

megnyerünk, amit Isten szándéka szerint kérünk. Az Úr ugyanis, aki 

mindent kész megadni nekünk, ami örökkévaló és égi, arra buzdít 



bennünket, hogy alkalmatlankodásunkkal mintegy kényszerítsük őt. 

Hiszen akik így vannak terhére, azokat nemcsak hogy nem nézi le és 

nem utasítja el magától, hanem egyenesen készteti és dicséri, s kegyesen 

megígéri, hogy mindazt megadja nekik, amit állhatatosan tőle 

remélnek. Biztos lehet azonban az imádkozó, hogy nem talál 

meghallgatásra, ha kételkedik abban, hogy meghallgatást lel. Ha viszont 

imádságunkat nem zavarja semmiféle aggodalom, és bizakodó 

kérésünket nem veri le a kétségbeesés, hanem úgy érezzük, hogy már 

az imádság folyamán elnyertük,  amit kértünk, akkor ne kételkedjünk 

abban, hogy imádságunk hathatós volt, és eljutott az Istenhez. Mert ki-

ki annyira nyer meghallgatást és érdemli ki kérése teljesülését, 

amennyire hiszi, hogy Isten reá tekint és segíthet rajta. 

Johannes Cassianus (Görföl Tibor fordítása) 

 

2.1.2. Atyák Bibliájából összefoglalás 

Nem volt méltatlan Urunk megkísértése, aki azért jött, hogy legyőzze 

halálával halálunkat. Le kellett győznie a kísértések leküzdésével a mi 

kísértéseinket. De Üdvözítőnk megkísértése különbözik a mienktől. 

Mivel mi csupán húsból vagyunk, bűnben születtünk, Ő azonban bűn 

nélkül született a világra, ezáltal az Ő megkísértése csak külső és nem 

belső. Ez azonban nem jelenti azt, hogy könnyű dolga volt, avagy nem 

ért meg bennünket. Hogy ezt lássuk, ugyanazzal kísértetetett meg, mint 

Ádám, a gőgösséggel. Neki azt ígérte a Sátán, hogy istenné lehet, 

ismerheti a jót és a rosszat. Az Úr Jézusnak felajánlotta, hogy látványos 

Messiás legyen, amikor arra akarta rávenni, hogy ugorjon le a Templom 

párkányáról. Felajánlotta neki, hogy az egész föld fölött uralkodjon, ha 

neki szolgál. Megtette ezt azért, mert Üdvözítőnk Szent Pál szavaival: 

„Ő, isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, 

amihez föltétlenül ragaszkodjék” (Fil 2,6.) Lássátok meg ebben, testvéreim, 

az Úr türelmét. Nem pusztította el a kísértőt, nem élt isteni hatalmával, 

hanem türelemmel a Szentírásból válaszolt a támadásokra és győzte le 

azokat. Lássuk meg ebben, testvéreim, a saját türelmetlenségünket, 

amikor kísértésben vagyunk vagy sérelem ér bennünket, mindjárt 

fenyegetőzünk olyanokkal, amelyet meg se tudnánk tenni. Vegyünk 

példát Istenünkről! Ezzel az evangéliumi szakasz a Nagyböjt kezdetén 

van még, amely nem csupán ételről és italról való lemondásból áll. Légy 

Isten előtt telve irgalommal és kegyelemmel embertársad felé: 

„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd 

össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az 

elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a 

hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne 

fordulj el embertársad elől!” (Iz 58, 6 - 7)  

Vö.: Nagy Szent Gergely, Homília, 16, 1- 6 (Gregorio Magno, Hom. 16, 

1-6) 

 

2.1.3. Catena Aureából összefoglalás 
Ennek az evangéliumi szakasznak az első fontos mozzanata az, hogy 

Jézus a megkeresztelkedése után közvetlenül kísértést áll ki. Több 

egyházatya, így Aranyszájú Szent János, Hilarius is hangsúlyozza, hogy 

ez kísértés azért van, mert az ördög érzi, hogy Jézus (és a megkeresztelt 

emberek is) közel vannak Istenhez, és az Isten megbecsüli az embert. 

De Hilarius még azt is hozzáteszi, hogy az ördög azért kísérti a 

megszentelt embereket, mert az nagyobb dicsőség a számára, ha 

ezeken az embereken arathat győzelmet. A Mt 4, 1-2. szakasszal 

kapcsolatban Szent Ágoston még azt mondja, hogy Jézus azért vetette 

magát alá a kísértésnek, hogy így a legyőzésükben is közvetítő legyen. 

Jézus negyven napig böjtöl a pusztában. Aranyszájú Szent János szerint 

ezzel megtanít minket arra, hogy a böjt pajzs az ördöggel szemben, 

amire a megkeresztelt embernek szüksége van. 



Nüsszai Szent Gergely szerint Jézus megkísértése három pilléren 

nyugodott: a torkosság, a dicsvágy és a kapzsiság, és ha elolvassuk a 

Ter 3. fejezetét, azt láthatjuk, hogy a gonosz lélek ugyanezt a módszert 

alkalmazta az első ember bűnbeesésénél. A két történet között csak a 

kimenetel a különbség. Ezt a gondolatot erősíti meg Szent Ambrus és 

Aranyszájú Szent János is. 

Az első kísértésnél Jézus alázatosan megfelel az ördög kérdésére, és 

nem mutatta meg hatalmát, ezután az ördög felvitte a templom tetejére. 

Itt azt láthatjuk, hogy Jézust a dicsvágy bűnébe próbálja vinni az ördög 

– a templom tetője ugyanis a tanítónak a helye Remigius szerint. De a 

Glossa szerint ezt úgy is lehet értelmezni, hogy az ördög mindig a 

magasba csábítja az embert, hogy aztán a mélybe taszítsa, vagy 

Remigius szerint akár úgy is, hogy az istenfélő emberekre még a szent 

helyeken is leselkedik az ördög. De abban Aranyszájú Szent János és a 

Glossa is egyetért, hogy az ördög, amikor a Szentírásra hivatkozik, 

akkor rosszul értelmezi azt. Ugyanis az, hogy „tenyerükön 

hordozzanak” (Zsolt 91) nem szó szerint értendő, hanem azt jelenti, 

hogy a szent embereket segítség és őrizzék a bűntől. Láthatjuk 

azonban, hogy bár Jézus megengedi, hogy az ördög megkísértse, de azt 

elutasítja, hogy onnan levesse magát. Ezzel példát ad nekünk, hogy ne 

akarjuk a kísértéseket kizárni az életünkből, de határozottan utasítsuk 

el a bűnt. 

Órigenész gondolata az, hogy, a harmadik kísértés alkalmával az 

ördög megmutatja azt, hogy miként uralkodik ő a világ felett, de erre 

Jézus úgy tekint, mint orvosok a betegségekre (Glossa). Remigius 

szerint érdekes az, hogy az ördög annak ígéri oda a földi országokat, 

aki a híveinek mennyei országot ajándékoz. Aranyszájú Szent János 

pedig azt fűzi hozzá, hogy Jézus türelemmel elviselte, hogy az ördög 

megkísértse, de amikor az az Istennek kijáró dicsőséget követelte 

Jézustól, akkor haragra gerjedt, és elzavarta – Szent Jeromos szavaival 

élve – arra a helyre, ami neki és angyalainak készült, vagyis az örök 

tűzre. Ezután angyalok szolgáltak Jézusnak, de nem azért mintha 

meggyengült volna és segítségre lett volna szüksége, hanem a hatalma 

miatt (Aranyszájú Szent János). 

VÖ.: AQUINÓI Szent Tamás: Catena Aurea, Kommentár Máté 

evangéliumához, JATEPress, Szeged, 2000, 107-118.o. 

 

 

2.2.Tanítóhivatali vonal 

2.2.1. Katolikus Egyház Katekizmusa 
394 A Szentírás bizonyítja annak ártó befolyását, akit Jézus 

"kezdettől fogva gyilkosnak nevez" (Jn 8,44), s aki még azt is 

megkísérelte, hogy Jézust eltérítse Atyjától kapott 

küldetésétől. [272]"Az Isten Fia azért jelent meg, hogy az Ördög 

műveit lerombolja" (1Jn 3,8). Ezen művek legsúlyosabbja a 

következmények miatt a hazug félrevezetés volt, mely az embert 

rávette, hogy ne engedelmeskedjék Istennek. 

538 Az evangéliumok beszélnek egy magányos időszakról, melyet Jézus 

közvetlenül a Jánostól fölvett keresztsége után a pusztában töltött: "a Lélek 

a pusztába vitte Őt" (Mk 1,12), és Ő ott maradt negyven napig étlenül; 

vadállatok között élt és angyalok szolgáltak neki. [263] Ennek az 

időszaknak a végén a Sátán háromszor kísérti meg Őt, hogy próbára tegye 

fiúi kapcsolatát Istennel. Jézus visszaveri e támadásokat, melyek 

összefoglalják az Ádámot a Paradicsomban és Izraelt a pusztában ért 

kísértéseket, ezután az ördög egy időre visszahúzódott Tőle (Lk 4,13). 

539 Az evangélisták utalnak e titokzatos esemény üdvtörténeti 

jelentőségére. Jézus az új Ádám, aki hűséges marad abban, amiben az első 

engedett a kísértésnek. Jézus tökéletesen teljesíti Izrael hivatását: azokkal 

ellentétben, akik egykor negyven évig provokálták Istent a 

pusztában, [264]ezzel szemben Krisztus Isten Szolgájának bizonyul, aki 

http://www.katolikus.hu/kek/kek00325.html#J272
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J263
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J264


egészen engedelmes Isten akaratának. Jézus ebben győztes az ördöggel 

szemben: "megkötözte az erőset", hogy elragadja tőle a 

zsákmányt. [265] Jézus győzelme a pusztában a kísértő fölött 

szenvedésének győzelmét elővételezi, mely szenvedés az Atya iránti fiúi 

szeretet legnagyobb engedelmessége. 

540 A kísértés megmutatja, hogy Isten Fia mely módon Messiás, 

ellentétben azzal a szereppel, amit a Sátán javasolt neki, s melyben az 

emberek [266] szívesen látták volna. Ezért Krisztus helyettünk győzte le a 

Kísértőt: "Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni 

gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben 

kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt" (Zsid 4,15). A 

negyven napos böjti idő által az Egyház minden esztendőben egyesül 

Jézus misztériumával a pusztában. 

2119 Az istenkísértés szóval vagy tettel próbára teszi Isten jóságát és 

mindenható erejét. Ezért akarta elérni a Sátán Krisztusnál, hogy vesse le 

magát a templom párkányáról, így kényszerítve Istent 

beavatkozásra. [46] Jézus Isten szavát szegezte szembe a Sátánnal: "Ne 

kísértsd Uradat, Istenedet" (MTörv 6,16). Az ilyen istenkísértésben rejlő 

kihívás sérti azt a tiszteletet és bizalmat, mellyel Urunknak, Teremtőnknek 

tartozunk. Azt jelenti, hogy kételkedünk szeretetében, gondoskodásában 

és hatalmában. [47] 

 

2.3.Liturgikus vonal 

2.3.1. Evangéliumi szakasz kapcsolódási pontjai a szentmise 

szertartásának szövegeivel 

A mai evangélium (Mt 4,1-11) Jézus megkísértésének történetét 

beszéli el. Nagyböjt első vasárnapján a liturgikus szövegekben 

elsősorban teológiai kapcsolódási pontokat találunk. A szentlecke 

(hoszabb forma: Róm 5,12-19; rövidebb forma: Róm 5,12.17-19) 

adja meg ezt az értelmezési síkot: „Mert miként egynek vétke 

minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek igaz volta 

minden ember életére megigazulást áraszt. Amint ugyanis egynek 

engedetlensége minden embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek 

engedelmessége igazzá tett sokakat”. Ez köti össze az evangéliumot 

az olvasmánnyal (Ter 2,7-9.3,1-7a), mely az első emberek 

teremtését és bűnbeesését beszéli el.  

A válaszos zsoltár (50,3-4.5-6a.12-13.14 és 17) a bűnbánati 

zsoltárból idéz, segít a nagyböjti bűnbánatot felindítani: „Könyörülj, 

Urunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk”.  

Az egyetemes könyörgések szintén a bűnbánatot emelik ki, valamint 

a böjt szerepét, melyben Jézust követjük, aki szintén böjtölt. A papi 

bevezető így szól: „Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, 

és kérjük kegyelmét, hogy bűnbánó szívvel és önmegtagadó lélekkel 

ünnepeljük a Szent Negyvennapot!” Az első könyörgés 

gyakorlatilag a Jézust érő kísértések magvát foglalja össze: „Tartsd 

távol, Urunk, Egyházadtól az anyagiasság és a hatalomvágy 

szellemét!”. A második is a gonosz kísértéseitől való szabadulást 

kéri: „Szabadítsd meg, Urunk, népedet a gonosz lélek 

kísértéseitől!”. A harmadik a Jézuséhoz hasonló magatartást kéri, az 

általa idézett mózesi törvény szavaival: „Add, Urunk, hogy hívő 

néped csak téged imádjon, és egyedül neked szolgáljon!”. A 

negyedik és az ötödik a kísértésekben való állhatatosságot kéri, 

melyben szintén Jézus evangéliumi története a példa: „Add, Urunk, 

hogy imádsággal és önmegtagadással készüljünk fel a kísértések 

legyőzésére!”; „Add, Urunk, hogy a kísértés idején mindig téged 

válasszunk!”. 

A prefáció Krisztus megkísértéséről szintén az evangéliumi 

elbeszélést tartja szem előtt: „(Ő) Amikor negyven napon át a földi 

tápláléktól megtartóztatta magát, – megszentelte böjtjével az 

önfegyelmezésnek ezt a módját. A sátán minden cselvetését 

http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J265
http://www.katolikus.hu/kek/kek00512.html#J266
http://www.katolikus.hu/kek/kek02083.html#J46
http://www.katolikus.hu/kek/kek02083.html#J47


legyőzve megtanított arra, hogy a romlás kovászának ellenálljunk, 

– így méltó lélekkel ünnepeljük a Húsvét szent titkát, és az örök 

húsvétra is eljussunk”. 

Az áldozási ének is az evangélium szavait ismétli (Mt 4,4): 

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely 

az Isten szájából származik”. Ezt Jézus (a többi feleletével 

egyetemben) a Második Törvénykönyvből idézi (MTörv8,3). 

 

2.3.2. Liturgikus énekek 
Ez az ének Graduale Hungaricum  című gyűjteményből származik, 
amit A Premontrei Rend Gödöllői Kanóniája adott ki 2007-ben.  

 
80-as és 403/B énekek 

 
 

 Gitáros énekek: 
 

Jézus ezt válaszolta: ,,De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!'' 
(Mt 4,7) 
Iváncsits Tamás – Van két út 

 

 

Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, 
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!'' (Mt 4,10) 
Taizé - Csak Isten békessége 

https://www.youtube.com/watch?v=uSCja0kJr1k  

kotta 

http://www.kottacsere.hu/?p=255  

 

 

Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy 
ezek a kövek változzanak kenyérré!'' (Mt 4,3) 
Casting Crowns - Who Am I 

https://www.youtube.com/watch?v=mBcqria2wmg 

kotta 

https://tabs.ultimate-

guitar.com/c/casting_crowns/who_am_i_ver4_crd.htm   

 

2.4.Pedagógiai vonal leírása:  

2.4.1. Tantörténetek 
 

„A Lélek a pusztába vitte 
Jézust, hogy a sátán 
megkísértse.” (Mt 4,1) 
A Sátán összehívta a 

démonokat a világ minden 

tájáról.  

 

A megnyitó beszédében ezt 

mondta: 

- Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak 

szentmisére. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat, 

és hogy tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, 

hogy bensőséges kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer 

megszerezik ezt a kapcsolatot Jézussal, megtörik a hatalmunk felettük. 

Éppen ezért engedjétek, hogy elmenjenek szentmisére, engedjétek, hogy 

https://www.youtube.com/watch?v=uSCja0kJr1k
http://www.kottacsere.hu/?p=255
https://www.youtube.com/watch?v=mBcqria2wmg
https://tabs.ultimate-guitar.com/c/casting_crowns/who_am_i_ver4_crd.htm
https://tabs.ultimate-guitar.com/c/casting_crowns/who_am_i_ver4_crd.htm


magukhoz vegyék az Eukarisztiát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy 

ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus 

Krisztussal. - mondta a Sátán és így folytatta:  

- El kell téríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a 

Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot a napjuk során! 

- Hogyan tegyük ezt? - kiabálták a démonjai. 

- Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan 

cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat", - válaszolta ő. 

1. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek 

kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön. 

2. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a 

férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így 

megengedhetik maguknak az üres életformát. 

3. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel. Ahogy a 

családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem 

lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól! 

4. Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyenek képesek meghallani azt 

a 'halk, szelíd hangot, ami Istentől jön feléjük.' 

5. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, 

amikor vezetnek... hogy hagyják folyamatosan bekapcsolva a tévét, 

videót, cd lejátszót és a számítógépet az otthonaikban, és 

gondoskodjatok arról is, hogy a világ minden üzletben és étteremben elő 

ne forduljanak keresztény zenék, csakis ürességet játsszanak 

folyamatosan. Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot 

Krisztussal. 

6. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal. 

Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül. Törjetek be a 

vezetés perceibe hirdetőtáblákkal. Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat 

szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni, sorsolásos 

játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal, 

szolgáltatásokkal és hiú reménnyel, hogy az online érkező napi 

evangéliumra vagy a mai igére már ne legyen idejük, sem kedvük. 

7. Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, 

hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos, és aztán 

elégedetlenekké váljanak a feleségükkel szemben. 

8. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel 

szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem adják meg a 

férjüknek azt a szeretetet, amire szükségük van, hamarosan máshol 

fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat! 

9. Adjatok nekik télapót, hogy eltérítsétek őket attól, nehogy megtanítsák 

a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését. 

10. Adjatok nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő 

feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról. 

11. Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl 

magukat... hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan 

ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, és Isten teremtményeit 

csodálják. Küldjétek el őket inkább vidámparkokba, sporteseményekre, 

színdarabokra, koncertekre és moziba. 

12. Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki 

találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni. 

13. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük 

keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, 

fel fogják áldozni az egészségüket és a családjukat egy elég jó cél 

érdekében. 

 

- 'Működni fog! Működni fog!' Harsogták megelégedetten. 

 



Mekkora terv volt! A démonok buzgón indultak teljesíteni a 

megbízatásukat, hogy a keresztények 

minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a 

családjaikra szerte a világon, hogy a 

Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe 

legyen, és hogy minél kevesebb idejük 

maradjon arra, hogy meséljenek 

másoknak arról, hogy Jézus hatalma 

hogyan változtatta meg az életüket.  

 

Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a cselben? 

Döntsd el te magad! 

 

Neked mire van időd? 

 

Forrás: http://www.tanmesek.eoldal.hu/cikkek/a-terv.html  

Képek forrása: www.maiige.hu  

 

 

„A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.” (Mt 4,1) 
„1 apró botlás”  

 

A Sátán megkísért egy fiatal férfit.  

Azt mondja neki: - Légy a követőm. Megadok neked 

bármit, amit kérsz, csak egy dolgot kérek érte 

cserébe. Itt ez a kés. Menj, és öld meg azt a sarkon 

kávézó férfit.  

A férfi azt válaszolja: - Nem!  

 

A Sátán másodszor is megkísérti a férfit.  

Azt mondja neki: - Légy a követőm. Megadok neked bármit, amit kérsz, 

csak egy dolgot kérek érte cserébe. Akkor ne öld meg azt a férfit, de 

erőszakold meg azt a nőt, amelyiket megmutatom neked.  

A férfi azt válaszolja: - Nem! 

 

A Sátán harmadszor is megkísérti a férfit.  

Azt mondja neki: - Légy a követőm. Megadok neked bármit, amit kérsz, 

csak egy dolgot kérek érte cserébe. Nem akarod, hát ne öld meg azt a 

férfit és ne is erőszakold meg azt a nőt, csupán igyál meg velem egy pohár 

bort és ha azt akarod, örökre elmegyek. 

 

Elgondolkodott a férfi. Ez nem túl nagy kérés a Sátán részéről. Ebből még 

nem lehet baj. És amúgy is békén hagy utána. Megígérte.  

- Redben, Sátán – válaszolta. Megiszok veled egy pohár bort. 

 

Csakhogy az első után újabb pohár borral kínálta meg a Sátán a férfit.  

- Nem-nem. Csak egy pohárról volt szó – válaszolta. De nagyon 

megtetszett neki a nedű, és végül beadta a derekát. A bor egészen 

mámorba ejtette és már nem bírta abbahagyni. Egyre csak többet és 

többet akart belőle megszerezni. Végül lerészegedett, megfogta a kést és 

megölte a férfit, majd az asszony után rohant és megerőszakolta.  

 

Tanulság: az igazán komoly vétkek aprósággal kezdődnek. Egyetlen apró 

botlás végzetes lavinát indíthat el. 

 

Forrás: emlékfoszlányok Horváth Lóránt atya prédikációjából 

Kép forrása: http://www.demotivalo.net/view/21832/kisertes  

 

 

„A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.” (Mt 4,1) 
Személyre szabott kísértések 

 

http://www.tanmesek.eoldal.hu/cikkek/a-terv.html
http://www.maiige.hu/
http://www.demotivalo.net/view/21832/kisertes


Roger Palms azt írja: „Mikor horgászni 

megyek, többféle csalétket viszek 

magammal, de van egy, amire mindig 

harapnak a halak. Létezik ugyanis egy gyenge 

pontjuk, és mivel én tudom, mi az, ki tudom 

fogni őket. Néha egy-egy halnak sikerül 

elszöknie, felszaggatva bőrét, mely majd 

meggyógyul, de a sebhelyek mindig ott lesznek. Olykor neked is 

sikerülhet eliszkolnod a Sátán elől, de csak egy fájdalmas elszakadás után, 

melynek hegeit életed végéig hordozod majd.”  

 

A Sátán agyafúrt; pontosan gyengeségeinkre szabja a kísértéseket. Lehet, 

hogy nem vagy kapható a szerencsejátékra, de mi a helyzet a 

büszkeségeddel? Talán ki nem állhatod a szeszes italok ízét, de mi a 

helyzet a pletyka-éhségeddel? 

 

Forrás: Győzelem a kísértések felett. Keresztyén Média UCB Hungary. 

8.o. 

Kép forrása: http://hangar.cafeblog.hu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Evangélium témáját feldolgozó vers 
 

 

 

 

 

„A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.” (Mt 4,1) 
Ahol ránk Jézus vár 

 

Valami mindig vár. 

Hol munka, lárma, hajsza, 

hol a mindennapok küzdelme, harca, 

hol keservek és kísértések, 

próbák, bukások és szenvedések, 

hol csend, csend, csend... 

Kívül? 

Vagy bent: 

Valami mindig vár. 

 

S Valaki mindig vár. 

Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. 

Ott a zajban, a mindennapokban, 

küzdelmekben, és feladatokban, 

ott szenvedésben és kísértésben, 

hogy felemeljen, őrizzen, védjen, 

hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, 

átvigyen tűzön és akadályon, 

új erőt adjon új kegyelemben. 

 

Mindenütt mindig vár, 

de százszorosan vár ránk - a csendben! 

http://hangar.cafeblog.hu/


 

Forrás: http://honlap.parokia.hu/lap/nyirturai-reformatus-

egyhazkozseg/cikk/mutat/turmezei-e-versei/ 

 

 

„Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, 
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Erre otthagyta őt a sátán, és íme, 
angyalok jöttek és szolgáltak neki.” (Mt 4,10-11) 
Füle Lajos: Menedékem 

 

Múló időm, URAM, TEREMTŐM, 

csak forgács az időtelenből, 

a véges út, a földi pálya 

a teremtés szakadt szilánkja. 

 

Hogy is lehet, hogy e szilánkot 

jelenléteddel így megáldod, 

s a halandó emberi lelket 

hatalmaddal újjáteremted? 

 

Köszönöm, hogy hinni, remélni 

én is idejöhettem élni, 

s földi időm ha itt letelne, 

kaput nyitsz az időtelenbe. 

 

Mert a múlás csalóka látszat, 

mert hatalma nincs a halálnak 

azon, akit KRISZTUSA éltet. 

Menedékem – az örökélet. 

 

Forrás: http://www.reformatusor.hu/keresztyen-versek/  

Kép forrása: facebook 

 

 

Jézus ezt felelte: ,,Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 

mindazon igével, mely Isten szájából származik.'' (Mt 4,4) 

Hallod-e? - Losonczi Léna 

 

Hallod-e, hogy zörget Jézus, 

kopog szíved ajtaján? 

Bebocsátást kér tetőled 

új életed hajnalán. 

 

Ajtódat nyitni belülről 

lehet csak, ott a kilincs. 

Törd fel a zárat, s meglátod, 

szabad vagy, hull a bilincs. 

 

Nem töri rád soha ajtód, 

várja, hogy nyisd ki magad. 

Nem küld el bűnöst magától, 

hívd be, s szívedbe fogadd! 

 

Más lesz az életed útja, 

boldog leszel idelenn. 

Szeretet tölti be szíved, 

s vár rád a menny odafenn. 

 

Forrás: http://www.reformatusor.hu/keresztyen-versek/  

 

http://honlap.parokia.hu/lap/nyirturai-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/turmezei-e-versei/
http://honlap.parokia.hu/lap/nyirturai-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/turmezei-e-versei/
http://www.reformatusor.hu/keresztyen-versek/
http://www.reformatusor.hu/keresztyen-versek/


 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Evangéliumhoz kapcsolódó foglalkozások 

Kísértős-játék: Egy gyermek kimegy a teremből. A többiek szétszórtan 

helyezkednek el a teremben. Ők KRESZ-táblák lesznek, egy gyermek 

pedig, mint Jézus áll a terem végén. Minden gyermek kezébe adunk egy 

tiltó táblát (piros szegélyű, kerek tiltó táblák legyenek, rajta a kísértések 

szimbólumai).  

 

Behívjuk a gyermeket, akinek az a feladata, hogy eljusson a célba: 

Jézushoz. Séta közben megáll egy tábla előtt, és megfogalmazza az arról 

leolvasható „kísértést”! (Pl: De jó lenne megint enni egy kis csokit! vagy 

Muszáj anyától szó nélkül elvenni egy százast!)  

 

Ekkor a „tábla” megszólal a tiltást hangsúlyozva. Pl: A csokoládéhoz 

nyúlni tilos! vagy Anya pénztárcájához nyúlni tilos! Ekkor Jézus 

figyelmezteti a bűnre: ez torkosság, ez lopás stb.) Néhány akadály után 

eljuthat Jézushoz, ahol megköszöni Neki, hogy várt rá, és segített legyőzni 

a kísértést. 

 

Forrás: 

http://velunkazisten.hu/hittan5/16_Jezus_probatetele_es_gyozelme  

Kép forrása: http://www.nonfiction.fr/article-8238-

racisme_et_discriminations__un_objet_philosophique.htm  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velunkazisten.hu/hittan5/16_Jezus_probatetele_es_gyozelme
http://www.nonfiction.fr/article-8238-racisme_et_discriminations__un_objet_philosophique.htm
http://www.nonfiction.fr/article-8238-racisme_et_discriminations__un_objet_philosophique.htm


Élőtábla Jézus megkísértésének történetéhez 

 

 

1. Jézus, miután megkeresztelkedett, a Szentlélektől indítva kiment 

a pusztába, hogy imádkozzon és böjtöljön. A puszta barátságtalan 

és kihalt hely volt, száraz gazok, kemény kövek voltak a földön. 

Mikor Jézus már negyven nap és negyven éjjel böjtölt, megéhezett. 

Ekkor megjelent a kísértő. Kígyóhoz hasonló alakban rajzolom, 

ahogyan a Teremtés könyvének szerzői, a régi zsidó emberek 

elképzelték a rosszra csábító kísértőt. Azt mondta Jézusnak, 

változtassa a földön lévő köveket kenyérré, hiszen Isten Fia, meg 

tudná tenni. De Jézus ellenállt, és a Szentírás szavával válaszolt: 

Nem csak kenyéren él az ember, hanem minden igével, tanítással, 

ami Istentől való. 

2. A kísértő ezután felvitte Jézust a szent város templomának 

párkányára, ami nagyon magasan volt. Azt mondta Jézusnak: „Miért 

nem ugrasz le innen? Tedd meg! Hiszen, a Szentírásban, a Zsoltárok 

könyvében is meg van írva, Isten megparancsolta az angyalainak, 

hogy vigyázzanak rád mindig! Tehát ha leugrasz, ők elkapnak!” A 

kísértő nagyon furfangos! Látjátok, hogy mit csinál? Hallotta, hogy 

Jézus a Bibliára hivatkozott az előbb. Ezért ő is ezt teszi, 

megpróbálja beállítani úgy a helyzetet, mintha teljesen rendben 

lenne az, ha Jézus leugrana, arra várva, hogy Isten angyalokat 

küldjön a megmentésére. De Jézus tudja, érzi, hogy ez nem lenne 

helyes. Isten megvéd minket, de ehhez nekünk is helyesen kell 

cselekednünk. Azért adott nekünk értelmet, hogy belássuk: 

felesleges, veszélyes helyzeteket nem szabad vállalnunk. Jézus ezt 

válaszolja: „Az is meg van írva a Szentírásban, hogy ne kísértsd 

Uradat, Istenedet!” – azaz, ne hozd magad veszélyes helyzetbe azért, 



hogy lásd, Isten megvéd-e. Ne akard próbára tenni Istent. Tudnod 

kell, hogy Ő mindig szeret és vigyáz rád, ne akarj tőle látványos, 

„fantasztikus” beavatkozást az életedbe. 

3. Harmadjára egy magas hegyre vitte a kísértő Jézust. Megmutatta 

neki a világ összes országát, és azok minden gazdagságát. Az összes 

létező birodalmat, tehát biztosan köztük volt a díszes Egyiptom, a 

pompás Róma, és Izrael egész földje is. Azt mondta Jézusnak a 

kísértő: Ha leborulsz, és imádsz engem, mindezeket neked adom. 

Jézus ekkor már nem tűrte tovább, rákiáltott a kísértőre: Takarodj 

innen! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!  

4. Ekkor a kísértő látva, hogy Jézust most már nem fogja tudni 

csapdába csalni, eloldalgott. Jézushoz pedig angyalok jöttek, hogy 

kifejezzék tiszteletüket iránta. Jézus megmutatta, hogy Isten 

erejével le lehet győzni a bűn és minden gonoszságot. Ő 

hatalmasabb még az éhségnél, a személyes dicsőségvágynál és a 

hatalomvágynál is, mindez nem ér fel az Ő dicsőségéhez.  

 

 

 

 

Rejtvényes feladat Jézus megkísértésének történetéhez 

Biblikus keresztrejtvény 

Hol zajlott Jézus második megkísértése Máté evangéliuma szerint? 

 A megoldás a feltett kérdésre a zöld színű, függőleges 

oszlopban lesz, ha jól válaszoltok a megszámozott 

kérdésekre. 

 Feladat: Írjátok be a vízszintes sorokba a válaszokat 

(egymás alá) a megszámozott kérdések sorrendjében! 

 Egy kicsit furfangosabb ez a feladat, mint a legtöbb 

keresztrejtvény, de ha jól megnézitek a kapott betűket a 

zöld oszlopban, rá fogtok jönni!  

 Segítség: használjátok hozzá az újszövetségi 

Szentírásotokat! 

 

1. Jézus édesanyjának neve.(Máté 1) 

2. Ez volt az a dolog, amire Jézus a köveket változtathatta 

volna, ha a kísértőre hallgat. (Máté 4) 

3. Ő szállt le Jézusra, mikor megkeresztelkedett. (Máté 3) 

4. A Bibliai könyvek sorrendje szerint a negyedik evangélista. 

5. Péter apostol másik neve. (Máté 4) 

6. A vámosok vezetője, aki egy fára mászott, hogy láthassa 

Jézust. (Lukács 19) 

7. Az ő lányát támasztotta fel Jézus. (Lukács 8) 

8. Ki volt Izajás, akinek szavait idézi a Máté evangélium 1,23-

24? 

9. Ő volt az, aki elrendelte, hogy két éves korig minden 

gyermeket öljenek meg Betlehemben. (Máté 2) 

10. Ebben a folyóban keresztelkedett meg Jézus. (Máté 3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rejtvény megoldása 

Az a „trükk”, hogy nem felülről lefelé, hanem alulról felfelé kell 

összeolvasni a betűket. Így a megoldás Jeruzsálem lesz – a szent 

város, ahol Máté szerint Jézus második megkísértése játszódik (a 

jeruzsálemi templom tetején). Mivel Máté nem írja le ebben a 

szakaszban Jeruzsálem nevét, hanem a szent városnak nevezi, úgy 

gondolom, ez egy jó feladvány lehet. 

Itt látható a megoldott keresztrejtvény: 

 

 

   



2.4.4. Evangéliumhoz tartozó festmények 

 

Ivan Nikolayevich Kramskoy: Krisztus a pusztában 

  



 

Ron DiCianni: A pusztában 

  



2.5. Kérdések az evangéliumhoz 

- Jézus megkísértésének milyen szimbolikus üzenete van?  

- Miért fontos a 40-s szám? 

- Hogy állok a böjttel? Tehernek élem meg, vagy örömnek? Mi az, amiről le 

tudok mondani azért, hogy közelebb kerüljek Istenhez? Miről kellene 

lemondanom? 

- Vajon miért szenvedett Jézus kísértéseket? 

- Jézus ténylegesen látta a sátánt, vagy a kísértés Önmagán belül játszódott 

le? 

- Menyire bírok türelemmel a kísértés idején? Tudok – e én is 

válaszolni az Isten szavával? 

 

 

 

 

 

3. Oratio – imádság 
3.1. A szentmise első könyörgése 
Mindenható Istenünk, add kegyelmedet,  
hogy a nagyböjti szent időszak  
évenként visszatérő gyakorlatai által  
egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait,  
és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá.  
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  
Isten mindörökkön-örökké. 

 

3.2. Szerzetes közösségek imája: 
Uram, Te egészen vállaltad embervoltunkat, még a kísértéseket is. 

Köszönöm, hogy ezzel is példát adtál nekünk – megmutattad, mik az 

igazi értékek, amelyekhez feltétlenül ragaszkodnunk kell.  

Elénk élted a kísértésekben való helytállást, s ezzel rámutattál arra, 

hogy ez lehetséges, hiszen nemcsak a pusztában támadt Téged a sátán, 

hanem egész életedben újra és újra próbálkozott - más-más formában 

és módon  - letéríteni az Atya által meghatározott, megjelölt útról.  

Segíts, kérlek, minket, hogy példádból erőt merítve megmaradjunk 

a helyes úton, amely Te vagy. Adj nekünk világosságot, hogy 

felismerjük a kísértő cselvetéseit.  

Kérlek, adj erőt, a Te erődet, hogy mi, gyenge emberek győzzünk 

vágyaink felett, ha azok le akarnának téríteni a szereteted által 

megmutatott ösvényről.  

Segíts kitartani azon, amelyre meghívtál minket, még ha időnként 

nehéznek is tűnik, hiszen Te vagy az Út, az Igazság és az Élet.  

 

Pálos Nővérek   



4. Contemplatio – szemlélődés (fotók) 

 

  



5. Condivisio – megosztás 
5.1. Örömhír megfogalmazások 

 

Nekem ebben a szakaszban az az örömhírem, hogy… 

- Jézus hatalmasabb a Gonosznál: ha az Úrhoz fordulok, s Őt 

követem, győztesen kerülök ki a kísértésekből. 

- Jézushoz hasonlóan én is leküzdhetem a kísértéseket. 

- "Mert angyalainak parancsol felőled, hogy minden utadon 

őrizzenek." (Zsolt 91, 11) 

- Jézus mindent legyőzött, azt is, amihez én gyenge vagyok 

- Jézus ugyanúgy kísértést szenvedett, mint mi. 

- Nekem az örömhír, hogy a kísértésben nem egyedül, hanem 
Istennel együtt kell helytállnom. 

 

6. Actio, operáció – tettekre váltás 
6.1. Tanúságtétel megfogalmazások 
Engem ez az evangéliumi szakasz arra ösztönöz, hogy… 

- A próbatételekben vegyem észre a lehetőséget a növekedésre, 

és az Úrral való egység elmélyítésére. 

- Kapaszkodjak Jézusba a legnagyobb kísértések idején is, és 

Vele együtt megtartatom. 

- Tudatosan odafigyeljek a böjtre, hogy ne valamiféle tisztító 

kúrának, vagy teher legyen, hanem a böjt által Isten felé tudjam 

fordítani a tekintetemet. 

- Hogy küzdjek a jóért Jézus segítségével. 

- Egyre jobban tudatosítsam, hogy nem vagyok egyedül 

kísértéseimben, ezért megküzdeni velük sem kell egyedül. 

- Engem arra ösztönöz ez az evangéliumi szakasz, hogy 

rendszeresen olvassam a Szentírást és minél többször kérjem 

az Úr segítségét. 

 


