
2013. 08. 25. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts minket imádkozni! 2. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. 

Lekció: Máté 6: 5 – 13 Galata 4: 1–7 

Textus: Máté 6:8–9 „Tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok: Ami Atyánk, aki a 

mennyekben vagy…” 

Kedves Testvérek! 

Elmúlt vasárnap: Jézus szüntelen imádkozott – állandó összeköttetés az Atyával (mint Mártiék rádiója hídon, 

vagy a gépben). Az imádság öt alapismérve: bizalom, tisztelet; középpontja Isten és nem az imádkozó; belefér az 

univerzum; belefér az egész ember (teste-lelke); belefér a másik ember, mert mindig közel viszi az imádkozót a 

többiekhez.  

Ma ezt az egy mondatot boncoljuk, értelmezzük, azt, ahogyan tanít Jézus megszólítani az Istent: „Mi Atyánk, ki 

vagy a mennyekben”. Ez nem csupán egy megszólítás – hanem hitvallás. Három fontos dologról szól: 1. Isten = 

Atya.  2. Isten a mi Atyánk. 3. És ez a mi Atyánk a mennyekben van.  

1 Jézus mindig így imádkozott: Atyám. Még a kereszten is így kiáltott hozzá: „Atyám, a te kezedbe teszem le a 

lelkemet”. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek”.  És az a csodálatos, hogy erre 

hatalmazza fel a benne hívőket is: mi is szólíthatjuk így, mi is tekinthetünk rá így, mi is lehetünk vele ilyen 

kapcsolatban, viszonyban. Ő a mi Atyánk! Mi jellemzi Istent, mint Atyát – Jézus szerint? Ott olvasható a Mi 

Atyánkot közvetlenül megelőző mondatban: „Jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek 

tőle”. Jól tudja – és gondol ránk, figyel ránk, gondoskodik rólunk. Arról volt szó a tálentumokról szóló 

prédikációs sorozatban, hogy Isten felszerelt bennünket mindazokkal a tálentumokkal, amelyek leéléséhez 

szükségesek. Pontosan tudja, mire van szükségünk – még születésünk, fogantatásunk előtt tudta. Nem azért nem 

ad valamit – ha úgy érezzük, hogy nem adja –, mert kegyetlen, mert meg akar fosztani bármitől, mert azt akarná, 

hogy szenvedjünk: hanem azért, mert más terve van a számunkra! Más úton akar vezetni! Vagy valami 

mást akar megértetni velünk, vagy a hitünket akarja erősíteni, a belé vetett reménységünket, az Atya iránti 

feltétlen bizalmunkat! Sokszor akarunk, kérünk, nyomunk butaságokat – sőt sokszor olyat, ami kifejezetten csak 

ártana nekünk. Mint a kisgyerekek – márpedig akkor is ki akarok mászni a magas járókából, ha kiesve nagyon 

megütném magamat; de én szabad akarok lenni. Ki akarok kerülni a járókából! És ki is kerülök – csak még egy 

picit nőni kell hozzá! El kell teljen egy kis idő, meg ilyesmi… De én most akarok, azonnal – különben soha nem 

fogok kikerülni! „Jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle”. Ő mindent képes 

megadni nekünk, mert mindenható Atyánk – de csak azt akarja megadni, ami a javunkat szolgálja. Aki ezt 

nagyon mélyen, komolyan hiszi – az békességet nyer! Isten az én Atyám – aki jól tudja, mire van szükségem. 

Fontos vagyok neki, bebizonyította a kereszten – ezért rábízhatom magam! Elmondhatok neki mindent – ami 

fáj, ami hiányzik, amit szeretnék, amit tervezek, aminek örülök, amit nem értek, amiben csalódtam: és mint 

boldog gyermeke várhatom az ő válaszát!  

Már ha valaki valóban gyermekévé Jézus Krisztus által. Mert senki se születik annak. Mindenki Isten szeretett, 

legszeretettebb teremtményeként születik meg erre a világra! „Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, 

hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében”. Vagyis, akik befogadták Jézust, Isten 

szeretetét – azokat lettek az szívükben élő Egyszülőtt Fiú által Isten gyermekei. Ezt hívja a biblia újjászületésnek. 

„…akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek”. (János 1:12) Erről beszélgetett 

Jézus Nikodémussal. „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten 

országát.” (János 3:3) Aki befogadta Jézus bűnbocsátó szeretetét, hogy bár cselekedetei, gondolkozása, beszéde 

gonoszak – Isten Jézusért megbocsát és új életet ad; abban vezet, megtart, formál = az Isten gyermeke. Az Jézus 

Krisztus által megbékélt Istennel, elfogadta élete Urának, a főhelyre engedte őt, és Isten magát az ő 

Atyjának nevezi, őt pedig gyermekének.  

A Hegyi Beszédben mondja Jézus: hogy a mennyei Atya felhozza napját mindenkire válogatás nélkül (Máté 

5:45). Esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Isten gyermekeinek és teremtményeinek ugyanaz a kegyelem, 

és ugyanaz az evangélium szól. Csak az egyik elfogadta – a másik nem.  

Sőt, amikor a farizeusok egyszer azt állították Jézusnak, hogy ők is Isten gyermekei, akkor Jézus élesen azt  

mondta: tévedés, ti az ördög gyermekei vagytok, és a ti atyátok az ördög.  „Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, 

és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, 

mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atyja”. (János 

8:41–44) Mondta ezt Jézus azért, mert gyűlölték őt és meg akarták ölni.  

Akkor lehet valaki az ördög gyermeke is? Vagy lehet egyszerre mindkettő – az Atyáé is és az ördögé is? Mit 

mond az Isten Igéje? Mit mond Jézus? Azt mondja, az a meghatározó, hogy kinek az akaratát teljesítem. 



„Atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni”. Miért, a farizeusok tudatosan az ördögnek akartak szolgálni? Nem, 

dehogyis – csakhogy önzésük, féltékenységük, hatalomvágyuk, képmutatásuk: a bennük lévő bűn megvakította 

őket, hogy lássák Jézusban az Isten szeretetét. Bűneik elválasztották őket Isten szeretetétől.  
És ezzel pontosan így van mindenki, ameddig ki nem került az ördög fennhatósága alól – vagyis oda nem alázta 

magát Jézus kegyelmes keresztjéhez. Jézus nélkül bűneinken keresztül az ördög manipulációja, uralma alatt 

élünk. Lehet valaki nagyon jó ember, kedves ember, köztiszteletben álló, megbecsült, aki hatalmas dolgokat, 

áldozatokat hozott másokért – mindegy, nem ez számít! Nem a jó emberek üdvözülnek – hanem az Isten 

gyermekei, akiknek megbocsátattak bűneik, akik kegyelmet nyertek Jézus Krisztus által, akiknek ezért 

Atyjukká lett az Isten! 

Neked azzá lett-e már? Elmondhatod-e magadról, hogy igen, nekem kegyelmes, szerető Atyám az Isten? Nagyon 

sokan imádkozzák ezt a szép imádságot, amire Jézus tanított – de nem tudják, mit imádkoznak. Megszólítják 

Istent: Mi Atyánk – csak ez a megszólítás nem igaz. Jézus azért mondta, hogy így imádkozzunk – hogy legyen 

azzá.  
Olyan ez, mint amikor valaki benősül, vagy férjhez megy egy családba – és kapja a felesége/férje szüleit a 

társával együtt. Nem az ő szülei, de mégis sokszor úgy szólítják ezek után ezt a két iden személyt: anyuka, apuka. 

Miért? Semmi közük egymáshoz! De igen, mert a társa szülei – őáltala lettek az ővé is. Ehhez hasonlóan: ha 

Jézus Krisztussal elkötelezzük az életünket – akkor egyedül általa és érte lesz Isten a mi Atyánk.  
Nagyon világosan mondja ezt hitvallásunk a Heidelbergi Káté: „Miért nevezzük Krisztust Isten egyszülőtt Fiának, 

ha mi is Isten fiai vagyunk? Azért, mert egyedül csak Krisztus Istennek örök, természet szerint való egyetlen Fia; 

mi viszont Őérette, kegyeéemből fogadtattunk Isten gyermekeivé”. (HK 33).  

Hadd kérdezzem meg ilyen személyesen: Isten gyermeke vagy-e már? Igaz-e a szádon, amikor imádkozzuk: mi 

Atyánk? 

A Jézustól tanult imádság első két szava tehát valójában felhívás megtérésére. Mert a valódi imádság alaphangja 

mindig ez: vétkeztem, és semmi nem jár nekem – de veled szeretnék élni. Sokkal inkább Rád van szükségem, 

te magad, a te közelséged kell, mint csak az ajándékaid – mert az sokkal több, mint ajándékaid összessége! 
És még két dolgot szeretnék említeni egészen röviden.  

2. Amint arról múlt vasárnap is volt szó – MI Atyánk = testvérek. Pál: Egy Lélekkel itattattunk meg. Közel hoz 

egymáshoz: bűnbocsánatot kapott, Isten szeretetét átélt, abból élő emberek közössége. Együtt vagyunk Isten népe. 

De ez nem beképzeltté tesz – hanem álzatossá: legyünk mind egy Atya gyermekei! Jézus missziói lelkületéenk 

továbbsugárzása! 

3. „…aki a mennyekben vagy”. Mert Atya – bizalommal mehetünk hozzá (apuci). De azért mindnekor magunk 

előtt tartva, hogy kis is ő. Ezért nem lehet vele bratyizni, nem lesz haverrá, aki aszisztál a mi királyságunk 

megvalósításában. Övé a hatalom mennyen és földön – és ebbe a hatalomba szeretne bevonni és használni 

bennünket is országa építésében, akarata megvalósulásában.  

Ugyanakkor, ez a néhány szó nagy reménységforrás is számunkra – lehet-e olyan, amiből ez a hatalamas Isten ne 

tudna szabadulást adni? Nem véletlenül szól Jézus közvetlenül a Mi Atyánk után után hosszan, részletesen az 

aggodalmaskodásról, és bátorítja azokat, akik Isten gyermekeivé lettek, hogy semmi miatt nem 

aggódjanak, mert Istennek gondja van rájuk. (Máté 6:25–34) Mi pedig azzal dicsőítjük Őt – ha nem 

aggodalmaskodunk. Ha bízunk benne, felnézünk, tartjuk a kapcsolatot – és kitartóan, hűséggel tesszük, amire 

indít.  

Az az áldás, ha a környezetünk ezt kérdezi: hogyan lehetsz nyugodt ilyen helyzetben? Hogyan lehet derűsnek 

maradni ilyen nyomorúságok közt? Hgyan bízhatsz még mindig Istenben (Jób), aki így megpróbál? Mert az én 

hatalmas mennyei Atyámnak a gyermeke vagyok – és neki, tudom, hogy gondja van rám! Mert van valakim, 

aki örökké a társam. Ha elvesz, hazahív is mindnekit mellőlem – ő végig elkísér, szeret, tanácsol. Énekeskönyv 

393:6 „Mind jó, amit Isten tészen, Minörökké ezt vallom. Ha rajtam búbánat lészen, s kell bosszúságot látnom. 

Mindazáltal megvígasztal, mint Édesatyám engem, mert csak ő segítségem”. 391:1 „Gondviselő jó Atyám vagy, ó 

én édes Istenem…” És ugynerről ír József Attila is: „Nem emel föl már senki sem, /belenehezültem a sárba, 

/Fogadj fiadnak, Istenem, /hogy ne legyek kegyetlen árva.  

Éppen a mai napi Csendes Percek áhítat szól ugyanerről – Isten elvesz, megpróbál, de soha el nem marad. Adjon 

Isten hitet, világosságot, éreztesse szeretetét – hogy ő a mi gondviselő, mennyei Atyánk! Ámen 

 

 



„Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem 

különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók 

fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor 

kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor 

eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a 

törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten 

fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi 

szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atya!" Úgyhogy már nem vagy szolga, 

hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is”. (Galata 4: 1 – 7) 


