
2013. 09. 01. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts minket imádkozni! 3. Szenteltessék meg neved! 

Lekció: I Thesszalonika 4: 3 – 10 

Textus: Máté 6:9 „Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved…”  

Kedves Testvérek! 

Előző héten arról szólt az ige, hogy Jézus imádságának megszólítása felhívás megtérésre: Mi Atyánk. 

Legyen az Isten valamennyiünk kegyelmes Atyjává a Jézus Krisztus által! Fogadjuk be Őt, Isten szeretett, 

egyetlen Fiát, aki által lehetünk Isten gyermekei. Sőt, Isten arra is indít ezen a két szón keresztül, hogy a mi 

misszói szolgálatunkon keresztül legyen a hatalmas, teremtő Isten szerető mennyei Atyjává mindazoknak, 

akik még nem hisznek benne, lázadnak ellene, és nélküle élnek. Meg azoknak is, akik ismerik, imádkozzák 

ezt az imát, de azt se tudják, kihez imádkoznak. Akik nem ismerik Jézust, és rajta keresztül nem 

ismerték meg az Istent sem, ezért nem Atyjuk az Isten. „Akik pedig befogadták Jézust, azokat 

felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében”. (János 1:12) 

Innen lépjünk egy lépéssel tovább, mert egyenes folytatása mindaz, ami következik: „szenteltessék meg a 

te neved”. Miről van itt szó? Pál apostol a második Korinthusi levélben – idézve és magyarázva az 

ószövetséget – ezt írja: „Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek” – így szól a mindenható 

Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki 

tisztátalanságtól és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket.” (2Korinthus 6:18–7:1) 

Megszentelődés? Szenteltessék meg? Mik ezek a teljesen elavultnak tűnő fogalmak? Miről van szó? Miért 

imádkozunk, amikor ezt mondjuk? 

Az általános profanizálódás korát éljük, amikor egyre kevesebben lesznek, akik számára egyáltalán 

valami is szent. Egyre többen vannak, akik számára nem szent a szülő, a gyerek, a család, a haza, a 

hivatás, a szeretet, az élet... Nem ismerik a hálát, a kegyeletet, a tiszteletet, az emlékezést, a ragaszkodást, a 

hűséget. Ragaszkodnak valamihez, valakihez – egy ideig, de ha érdekeik úgy kívánják, váltanak. Mint régi 

ruhát vetik le a tiszteletetadás kifejező formáit. Nincs tovább. A gyermek tiszteletlen szüleivel, öntörvényű 

– de ez már fel sem tűnik, mert természetessé vált. Igy fog kibontakozni az egyénisége – mondják. A 

felnőtt számára nem szent a házasság – hanem csak egy éppen aktuális együttélési forma. Az idős számára 

nem szent az Isten elé készülés ideje – mert még mindig saját magával, dicsősége keresésével, vagy 

siratásával van elfoglalva. Nem szent a vasárnap, az Isten elé készülés – és nem nem szent igazából semmi. 

Neked mi az, ami szent? Vannak olyan dolgok, amikre úgy tekintesz, hogy az szent az életedben?  

Vannak emberek, akik számára szent a kedvenc időtöltésük: a sport, barát, barátnő, (a férj vagy feleség 

általában már nem annyira...) a sör, a baráti társaság, a gyerek, a karrier... stb. Ezek elkülönülnek minden 

mástól és főhelyre kerülnek életükben. Van egy modern, mai dal, amely arról szól, hogy a péntek az ő 

napja, mert akkor van vége a heti robotolásnak, és a péntek esti buli az, amely levezeti a feszültséget, 

kikapcsolja – ami után két napig szedi össze magát, aztán kezdődhet a következő hét. A pénteket várja, a 

péntekre koncentrál, a péntek az „szent”. Elkülönített idő az életében. 

Tényleg, mi az, hogy „szent”? A szent az, ami Isten számára elkülönítet. Ami az övé, amit ő használ 

szabadon arra, amire akar. Az úrvacsorai kehely, tányér nem azért szent, mert kultikus erővel bír – nem, 

dehogy – hanem azért, mert elkülönítettük és csak arra használjuk, hogy Isten csodálatos szabadításáról 

beszéljen, amikor úrvacsorát veszünk. Amikor Isten valakit megtisztított és használ a maga országa 

építésében, és teszi az Isten megértett akaratát – az is szent. Akkor az. Nem bűmtelen – hanem 

megszentelt. Isten szentsége árad rá, mert az Ő akaratát teszi. Ha bűnt követ el (márpedig elkövet), újra 

meg kell tisztuljon, hogy az Isten tudja használni. Ezt hívja a biblia megszentelődésnek. Ez a folyamat 

az életünk – már azé, aki Isten gyermeke.  

Arra tanít Jézus, ezért imádkozzunk: „szenteltessék meg a te neved” – a név a személyt magát jelöli. 

Tehát Isten személye legyen az emberek előtt szent, elkülönített. Nem nekünk kell megszentelnünk Isten 

nevét, mert az Ő neve szent önmagában – mindentől és mindenkitől függetlenül. Ezt a mennyben így 

tudják és magasztalják őt. Itt a földön nem tudják. Ezért tanít arra az imádságra Jézus, hogy 

„szenteltessék meg”. Vagyis, hogy Isten szeretete végezze el, az ő igéje és Lelke által, hogy legyen szent 

Isten személye, neve közöttünk! Ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem a kegyelmes Isten 
műve! Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy mi szenteljük meg Isten nevét – hanem arra tanít, hogy 



könyörögjünk azért, hogy szenteltessék meg az Ő neve! Hogyan? Általunk! Lehessünk megszentelt 

eszközök! Arra kérjük Istent, hogy végezzen munkát bennünk és általunk, hogy felmutassuk, 

megéljük az ő szentségét – amely láthatóvá lesz a mi gyarló, de kegyelemt nyert életünk által.  
A Mi Atyánk minden szava összefügg. „Szenteltessék meg” – hogyan? Úgy, ahogyan folytatódik = hogy 

jöjjön el országod, és hogy legyen meg akaratod. Akkor szentelődik meg az Isten neve általunk, akkor 

lehetünk eszközök az Ő neve megszenteltetésében – ha a mi életünkben magvalósul Isten tökéletes 

akarata, és épül körülöttünk és általunk az Isten országa. (A természetben eleve szent, mert Őt dicséri 

és dicsőíti!) 

„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki 

szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik 

nem ismerik az Istent; és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. 

(...) Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre”. (1Thessz. 4:3–8) Ez az 

Isten akarata. A mi életünk szentségén keresztül tudjuk megszetelni, tudja az az Isten elvégezni, hogy 

szenteltessék meg az örökké szent neve! „Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten 

országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem 

fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják 

örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok, megszentelődtetek, és 

meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által”. (1Kor. 6:9–11) És ezért ott, 

ahol éltek – ők, akiknek íratott, Korinthusban, mi itt, Vancouverben – körülöttetek, a ti Istennek szentelt 

életetek átal hatalmasan munkálkodik a Szentlélek!  
Ha nem Istennek szentelt – akkor nem munkálkodik! Ha hívő keresztyénnek vallja magát, de tele van az 

élete bűnökkel, mocskosságokkal – akkor nem hogy nem szenteli meg, de megszentségteleníti Isten 

nevét!  „Bizony „miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között”, úgy amint meg van írva”. 

(Róma 2:24) Miattatok káromolják, mondja az ige – mert nem éltek Isten bűnbocsátó kegyelmével. Csak 

beszéltek róla. Világos, hogy bűnös természetünk miatt mindenkor maradnak bűneink. De Isten szeretete 

befedezi azokat – folyamatosan tisztít, megmos, hogy bűneink ellenére is az ő szentsége sugározzon 
rajtunk. Ez megintcsak nem a mi érdemünk – hanem egyedül az Övé! Mert folyamatosan Jézus 

bűnbocsátó szeretetéből élünk! Ezért nem képmutató – hanem hiteles. Ezért nem megjátszás – hanem 

valódi alázat! Mi kicsivé leszünk – Ő pedig növekszik. Ezért nem a bűneink látszanak elsősorban – 

néha sajnos azért átüt –, hanem mégis Ő maga. És, ha át is ütnek, látszódnak bűneink – látszik az Ő 

kegyelme is, mert oda alázzuk magunkat, mert az éltet! Ez az, amiről Jézus tanít ebben az 

imádságban! Ezt kérjük, mikor imádkozzuk: „szentelteltesék meg a te neved”.  

Ez nem látszik, ha valaki jár templomba – de nem változik a gondolkozása, ezzel együtt az élete, és 

nem tisztul bűnös természete. Amikor valaki hiába veszi fel Isten nevét. Mi több: káromolja. Amikor valaki 

olvassa a Bibliát, de régi utálatos szokásai megmaradnak, azokat nem látja bűnnek, pedig megterheli vele 

önmagát és környezetét. Amikor beszél valaki Istenről, talán családon belül is, és büszkén elmarasztalja a 

család nem hívő tagjait – de az élete nem szent. Nem láthatók rajta jézusi tulajdonságok, nem 

ábrázolódik ki az életében Krisztus. Minden képmutatással, látszat keresztyénséggel 

megszentségteneítjük a mi Istenünket. Adja az Isten az Ő Lelke világosságát, hogy leleplezzen és 

megújthasson bennünket!  

Mert a szentség belülről kifelé hat! Jézus azt mondja: nem az fertőzi meg az embert, ami a száján 

bemegy, hanem ami a száján kijön, mert az a szívből származik. (Máté 15:11–20) Mi származik a 

szívünkből? Ahogyan élünk – ha az Istenhez vezet másokat, Rá mutat; vagy Őt megtagadja! „Úgy 

ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei 

Atyátokat.” (Máté 5:16) Igy imádjuk és valljuk meg Őt a világban! Azt olvastam valahol, hogy ma a 

világnak nem arra van szüksége, hogy győzködjük az embereket – hanem arra, hogy szentül éljünk! Ezért 

könyöröjünk minden alkalommal, amikor elmondjuk a Mi Atyánkot, vagy minden istentiszteleti alkalmon, 

hogy így használjon miket a mi kegyelmes Atyánk: szenteltessék meg az Ő neve – általunk! Ámen.   


