
JÉZUS SZOLGÁLATÁNAK KEZDETE 

JÉZUS MEGKÍSÉRTÉSE A PUSZTÁBAN 

 

Hallottad már az a kifejezést, hogy „sebezhetőség”? Használjuk ezt a szót testi és lelki 

értelemben is. Testileg sebezhetőek vagyunk, ha valamelyik testrészünket, vagy testünk 

kisebb – nagyobb felületét nem takarjuk el, vagy nem tartunk elé valamilyen védelmi 

eszközt. 

Sok-sok évszázaddal ezelőtt a harcosok ezért hordtak pajzsot a kezükben, mert ennek 

használatával próbálták megvédelmezni a testüket az ellenség nyilaitól és kardjától.                   

Ezeket a pajzsokat sokszor különleges mintákkal díszítették. A fényképen egy ilyet láthatsz. 

 

Azonban nem csak ilyen módon vagyunk sebezhetőek. Sebezhetőek vagyunk lelkileg is. 

Amikor betegek vagyunk és gyengék, amikor nagyon fáradtak vagyunk, vagy éppen amikor 

valami nagyon rossz történt velünk, akkor mindig sokkal nehezebb elviselni a hétköznapok 

terheit és kihívásait. Fizikálisan (testileg) és lelkileg is sebezhetőek vagyunk akkor, amikor 

nagyon éhesek vagyunk. Istennek hála mi talán nem is ismerjük, hogy milyen ennyire éhezni, 

de vannak sajnos olyan emberek, akiknek nincs mit enniük. A testünk több napi éhezés után 

legyengül, sebezhetővé válik. 

Ma arról fogunk hallani, hogy Jézus egész lényét sebezhetővé tette. Negyven napon át 

böjtölt, vagyis nem vett magához táplálékot. Azért tette mindezt, hogy átélje mindazokat a 

próbákat, nehézségeket, fájdalmakat, amit egy ember élete során átélhet. Teljesen átadta 

magát az éhezésnek, végletekig kimerült és ebben az állapotában sebezhetővé vált. Amikor 

ez megtörtént, akkor valaki azonnal ott termett, hogy Jézust ebben az állapotában győzze le. 

Ő az a személy, aki teremtés hajnalán, az első emberpárt is becsapta és elszakította Istentől. 

A Biblia nevezi őt Ördögnek, de Sátánnak is. Ez a név azt jelenti „rágalmazó”, „félrevezető”. 

 

 

 

 



Olvassuk el a Bibliából, hogy miképpen történt mindez. Megtalálod a Máté evangéliumában, 

a 4. fejezet 1-11. versekben. 

Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután negyven nap és 

negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.  

Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta:                                                                               

Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Ő így válaszolt:                 

Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából 

származik.”  

Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így 

szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva: „Angyalainak parancsot 

ad, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” Jézus ezt mondta 

neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”  

Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden 

országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz 

engem.  

Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet 

imádd, és csak neki szolgálj!” Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és 

szolgáltak neki. 

Feladat: 

Töltsd ki a mondatokat az alábbi szavakkal. 

imádsz, kenyérrel, kőben, kenyérré, imádd, kísértsd, kézen 

Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak______________! Ő így válaszolt:                 

Meg van írva: „Nemcsak ____________ él az ember, hanem minden igével, amely Isten 

szájából származik. 

Angyalainak parancsot ad, és ___________ fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat 

a____________. Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne ______________az Urat, 

a te Istenedet!  

Mindezt neked adom, ha leborulva ____________ engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz 

tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet___________, és csak neki szolgálj! 

 

De mit jelent az a szó, hogy „kísértés”, „megkísérteni”? 

A kísértés mindig döntéshelyzetben áll elő. Valamilyen helyzet kialakul, valami történik 

velünk, és bár talán tudjuk, hogy mi lenne a helyes az Isten akarata szerinti, de könnyebbnek 

tűnik valami mást, valami azzal ellentétest tenni, mert úgy érezzük, hogy az jobban 

megfelelne a számunkra.  



Ezekben a döntés helyzetekben az Ördög mindig résen van és megkínál bennünket egy olyan 

lehetőséggel, amely bár bűnös, de azt érezzük, hogy ez a könnyebbik út. Pedig nagyon hamar 

kiderül, hogy nem csupán káros, de Istentől is távolra visz bennünket. 

Az alábbi hat apró képen egy-egy élethelyzetet látsz. Mi lehet a kísértés?                                    

Mi a jó, Isten szerint döntés és mi az, ami a Gonosz kísértése? 

 

Azzal, hogy Jézus a pusztában nemet mondott és győzött az Ördög és a kísértés felett, 

nekünk is lehetőséget ad arra, hogy vele való közösségben, Isten akaratát keresve mi is 

nemet tudjunk mondani a bűnnek, a kísértésnek. Ennek legfőbb eszköze az imádság. 

Imádságban Istennek őszintén elmondhatjuk, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, milyen 

nehéz döntést kell hoznunk, valamint kérhetünk tőle bölcsességet dönteni és erőt ahhoz, 

hogy a jó döntést felvállaljuk, még akkor is, ha nehéz.  

 

 

 

 

 

 

 



Pál apostol ezt írja az efézusi levélben: 

„Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes 

nyilát.” 

Tervezd meg a „hit pajzsát”! Mit rajzolnál rá? Milyen mintákat, amelyek a hitre utalhatnak? 

Készítsd el színesben! 

 



Kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=RRc8vFXtbxY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RRc8vFXtbxY

