
1a Dimanĉo  de Karesmo – 14a de februaro 2016

JESUO EN LA DEZERTO, TENTATA DE LA DIABLO – komento al  la
Vangelio de P. Alberto Maggi OSM

El la evangelio laŭ Luko  4, 1-13

[En tiu  tempo]  Jesuo,  plena  de Sankta Spirito,  revenis  el  la
regiono de Jordano, kaj la Spirito Lin kondukis en la dezerton por
kvardek tagoj, kie Li estis tentata de la diablo. Nenion Li manĝis en
tiuj tagoj; sed fine Li malsatis. Tiam la diablo diris al Li: “Se Vi estas
filo de Dio,  ordonu al  ĉi  tiu  ŝtono,  ke ĝi  fariĝu pano”.  Sed Jesuo
respondis al li: “Estas skribite: ne per pano sola vivas homo”.

Tiam la diablo kondukis Lin sur altan monton, kaj montris en la
sama momento ĉiujn regnojn de la mondo, kaj diris al Li: “Al Vi mi
donos la potencon kaj belecon de ĉio, ĉar al mi estas ili donitaj, kaj
mi povas ilin doni al kiu ajn mi volas. Do, se Vi adorkliniĝos al mi, ĉio
estos Via. Sed Jesuo respondis: “Estas skribite: al la Sinjoro, via Dio,
vi adorkliniĝu, kaj al Li sola vi servu”.

Poste kondukis Lin la diablo al Jerusalemo kaj Lin starigis sur la
supro de la templo, kaj diris al Li: ‘Se Vi estas Filo de Dio, ĵetu vin
malsupren. Ja estas skribite: 

Al siaj anĝeloj Dio ordonos pri Vi, 

kaj 

ili sur siaj ŝultroj portos vin, 

ke vi hazarde ne stumblu je ŝtono kaj ne vundu la piedon”. 

Sed Jesuo rediris:  “Estas skribite:  Ne tentu la Sinjoron,  vian
Dion”. 
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Tiam  la  diablo,  fininte  la  tentadon,  foriris  de  Li  ĝis  difinita
momento.

La unuan dimanĉon de Karesmo la liturgio prezentas la tentadon en la
Dezerto, laŭ la interpreto de Luko.

Ni legu. “Jesuo, plena de Sankta Spirito …”. Tio okazas post la bapto.
Sur Jesuon post la bapto descendis la Sankta Spirito, kiu igis Lin la videbla
bildo de la pardono kaj amo de Dio. “…, revenis el la regiono de Jordano, kaj
la  Spirito  Lin  kondukis  por  kvardek  tagoj  en  la  dezerton…”.  La  dezerto
memorigas  la  eliron  de  Izraelo,  kiam,  post  la  sklaveco  en  Egiptujo,
komenciĝis la vojaĝo al la promesita lando. Nun la promesita lando iĝis mem
lando de sklaveco, de kiu Jesuo liberigu.

La religia institucio, por sia avantaĝo, prenis Dion kiel propraĵon sian,
kaj celo de Jesuo estas la liberigo de tiu kondiĉo. “…por kvardek tagoj”. La
nombroj,  en  la  evangelioj  kaj  en  la  tuta  Biblio,  ne  signifas  aritmetikajn
kvantojn,  sed  ilia  senco  estas  simbola.  La  nombro  kvardek  simbolas  la
longon de la homa vivo: Luko intencas diri: mi ne rakontas unu epizodon,
sed ion, kio markas la tutan ekziston de Jesuo.

“Li  estis  tentata  de  la  diablo”.  La  traduko  estas  ĝusta,  sed  ni  ne
miskomprenu.  Por ni  “tento” estas instigo al  malbonfaro.  Ne estas tiu la
intenco.  Kiel  ni  konstatos,  la  diablo  ne  aperas  kiel  rivalo,  sed  kiel
kunlaboranto. Ni povus diri, ke pli ol tentado, en la senco kiun oni kutime
donas al tiu vorto, temis pri “allogado” de la diablo en la dezerto.

“Nenion Li manĝis en tiuj tagoj,...” Ni ne parolu pri fasto. Tiun vorton
Luko ne uzas, ĉar la malsato de Jesuo estas io malsama. Je la komenco de la
lasta Manĝo, Jesuo diros “Arde mi deziris manĝi ĉi tiun Paskon kun vi”( Lk
22,15)

“;  sed fine Li malsatis. Sed ne je pano. Kaj jen aperas la diablo. Kio
estas  la  diablo?  Dio  estas  amo por  servo  al  la  personoj,  la  diablo  etas
potenco, kiu la personojn regas.

“Tiam  la  diablo  diris  al  Li:  “”Se  Vi  estas  filo  de  Dio’,…  Ne  estas
esprimita dubo pri la fileco; konfirmita per la bapto: tiu “se” estas egalvalora
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al  Tial,  ke,  kaj  la  konkludo estas  “…’ordonu al  ĉi  tiu  ŝtono,  ke  ĝi  fariĝu
pano’.”, do uzu Vian rangon por Via avantaĝo”.

“Sed  Jesuo  respondis  al  li:  ‘Estas  skribite:  ne  per  pano  sola  vivas
homo’”. Ĉi tiu estas citaĵo el la Readmono (Read 8, 3). La disputo inter Jesuo
kaj  la  diablo  ŝajnas  ĝuste  disputo  kontraŭ  skribistoj  aŭ  rabenoj.  Tia  ĝin
prezentas Luko.

”Tiam  la  diablo  kondukis  Lin  sur  altan  monton  …,  -  alto  simbolas
Diecon …kaj montris en la sama momento ĉiujn regnojn de la mondo, kaj
diris al Li: ‘Al Vi mi donos la potencon kaj belecon de ĉio, ĉar al mi estas ili
donitaj, kaj mi povas ilin doni al kiu ajn mi volas’”. Timigas tiu aserto de la
diablo:  ne  Dio  sed la  diablo  mem disdonas  povon kaj  riĉon.  Sekve,  kiuj
posedas povon kaj riĉon ne ricevas tion de Dio: ili  agas sub influo de la
diablo, ĉar tiu disdonas potencon kaj riĉon. La denunco estas tre grava, tipa
de Luko.

“’Do,  se  Vi  adorkliniĝos  al  mi,  ĉio  estos  Via’.  Tio  estas  instigo  al
idolkulto”… Sed Jesuo respondis: “’Estas skribite: al la Sinjoro, via Dio, vi
adorkliniĝu,  kaj  al  Li  sola  vi  servu’”.  La  respondo  venas  ankoraŭ  de  la
Readmono (Read 5, 7). Estas la diferenco inter Dio kaj la povo, inter la amo
kaj la servo. Do Jesuo malakceptas senkompromise la proponon de la diablo,
la adoron de la idola povo.

“Poste kondukis Lin la diablo al Jerusalemo kaj Lin starigis sur la supro
de la templo…”. La diablo konas la sanktajn lokojn kaj la Biblion. Kial tien?
Ĉar, laŭ iu religia tradicio, kiu estas la mesio scias neniu, sed abrupte, dum
la Sukoto, li manifestiĝos sur la supro de la templo. Do la diablo proponas al
Li manifestiĝon spektaklan.

“… kaj diris al Li: ‘Se Vi estas Filo de Dio,… Rimarku, ke en la unua kaj
tria allogoj, aŭ tentoj, la diablo diras “tial, ke vi estas filo de Dio; en la meza,
pri povo kaj riĉo, ne estas necese mencii la diecon, ĉar al tiu tento rezistas
neniu homo, ĉi tie la diablo insistas …ĵetu Vin malsupren - donu spektaklan
signon - Jesuo respondas per frazoj el la Readmono, la diablo citas psalmon
(Ps 91, 11-12) ‘Ja estas skribite: Al siaj anĝeloj Dio ordonos pri Vi kaj ili sur
siaj ŝultroj portos vin…, - la diablo montriĝas sperta, kaj Luko volas aludi al
la disputoj inter Jesuo kaj  skribistoj kaj rabenoj, la veraj perantoj de la
diablo. Kaj ankaŭ ” …  ke vi hazarde ne stumblu je ŝtono kaj ne vundu la
piedon”. Sed Jesuo rediras: “Estas skribite: Ne tentu la Sinjoron, vian Dion’”,
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ankoraŭ el la Readmono (Read 6 ,16). Jesuo asertas, ke Li fidas la Patron kaj
ne bezonas Lin instigi al agado.

“Tiam la diablo,  fininte la tentadon…,”  Pri   tentado Luko parolos pli
malfrue, Lk 11,16) por difini ekdisputon  de  leĝmajstroj  kontraŭ Jesuo:  la
sinnomantaj defendantoj de la doktrino estas perantoj de la diablo.

“…foriris  de  Li  ĝis  difinita  momento.   Kiu  povas  esti  tiu  difinita
momento? Laŭ niaj konoj, tiu momento  “estas tiu de la kruco, momento
kruda,  tragika de la fino de Jesuo”.,, kiam Lin mokis la estroj de la popolo
dirante “se Li estas la Kristo, Li savu sin mem” (Lk 23, 35). Do Li uzu Sian
kapablon por tio.

Sed Sian forton, Sian energion, Sian kapablon Jesuo neniam uzis por si
mem, ĉiam por bono de aliaj. Ne por avantaĝo Sia sed por avantaĝo de la
homoj, ne por vivo Sia, sed por vivo de aliaj. Kiu estas la diferenco inter Dio
kaj la diablo? Dio estas amo celanta bonon por aliaj; la diablo estas povo
reganta por bono sia. 
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