
2013. 09. 08. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts imádkozni! 4. Imádság Isten országáért.  

Lekció: Márk 4: 26 – 33 

Textus: Máté 6:10/a „Jöjjön el a te országod.” 

Kedves Testvérek! 

Jézus a Mi Atyánkban példaimádságot adott. Megmutatatta, hogy mi is valahogy így imádkozzunk. Ezt 

vizsgáljuk, tanulgatjuk. Rögtön a megszólítás után, az elején három olyan kérésre tanít minket, amikért mi, 

magunktól nem szoktunk imádkozni: „szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te 

akaratod” – és mid e háromhoz hozzáfűzte: „amint a mennyben, úgy a földön is”. Múlt héten az Isten 

szentségéről és a mi szentségünkről, megszentelődésünkről volt szó – ma a következő kérést veszük nagyító alá: 

„Jöjjön el a te országod”. Mit kérünk, amikor ezt imádkozzuk? Mire tanít Jézus?  

Az eredeti görög szövegben az ország ezt jelenti: királyi uralom. Isten királyi uralma jöjjön el, valósuljon 

meg itt a földön úgy, ahogyan a mennyben. Ez pedig akkor valósul meg, ha az emberek őt Úrnak vallják, 

Krirályként tisztelik, és Neki önként engedelmeskednek. Hogyan lehetséges ez?  

1 Jézus beszél erről a magától növekedő vetés és a mustármag példázataiban. Mint mikor a mag belehull a 

földbe = Jézus örömhíre, szabadítása, szeretete, áldozata belehull valaki szívébe. (Márk 4:26–33) Icike 

picike. Tele van a szív minden mással. De elkezd nőni benne az ige. Magától. A Szentlélek munkája – és fává 

lesz, nem lehet kitérni előle, beborítja az életet és megtérésre, életre hív.  

Vannak ilyen elágazódások. Mint amikor a gazdag ifjú hallott Jézusról, vonzotta őt az ige, a szeretet, a csodák, 

a vallásos élet. Jézus válaszút elé állította. „Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd 

szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.” A válasz miatt elborult 

az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt 

tanítványaihoz: „Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok!” A tanítványok megdöbbentek 

szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: „Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába 

bejutni! Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni.” (Márk 10:17–25) 

Nehezen tud Isten királyi uralma megvalósulni, mert a gazdagság legtöbbször királykodást jelent.  

Jézus királyi uralmának megvalósulása ezt jelenti: hajlandó vagyok-e a magam királyi székét átadni 

neki, hogy valóban Ő legyen az Úr! Magam ellen beszélek, ha szívből imádkozom: „jöjjön el a te országod”, 

királyságod – mert ehhez a magam királyságának kell megdőlnie! 

Boldog ember az, akit az Isten ilyen útelágazódás elé állít. Sokszor minden előkészítés nélkül teszi – máskor 

hosszú előkészítés után. De választani kell – vagy jobbra, vagy balra. Vagy Vele, vagy Nélküle? Vagy az 

Isten országában – vagy azon kívül. Jézus beszélgetett egyszer a zsidó nagytanács egyik tagjával, 

Nikodémussal: Jézus így válaszolt: „Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik újonnan, nem 

láthatja meg az Isten országát.” Nikodémus ezt kérdezte tőle: „Hogyan születhetik az ember, amikor vén? 

Bemehet anyja méhébe és megszülethetik ismét?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki 

nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (János 3:3–5) Víztől – ez a keresztség + 

Lélektől – ez a Szentlélek újjászülő munkája. 

Nehéz oda bejutni. Maga Jézus mondta. Azért nehéz, mert egész bensőnk, önzésünk, bűneink, mi magunk 

tartjuk vissza tőle magunkat. Jézus előtt kell hozzá megalázkodnunk, megvallanunk egész bűnös, 

kárhozatot érdemlő életünket. De Istennek ez sem lehetetlen – sőt, Lelke által Ő végzi el bennünk. „Bizony, 

mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” 

(Márk 10:15)  

2 Aki ilyen alázattal fogadja be szívébe Isten szeretetét, Jézust – az jut el az Isten országába. Ő ezt válaszolta 

egyszer az őt kísértőknek: „Ha én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten 

országa”. (Máté 12:28) Ő a mi szabadítónk – és aki átélte az ő szabadítását, annak életében érkezett el 

Isten országa. Mert „Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem 

mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! – Mert az Isten országa közöttetek van!” (Lukács 17:20) A szívetekben 

él Jézus – tehát az Isten országa állampolgárai lettetek, Krisztusért! Már most.  

Amikor kereszetelek, sokszor szoktam mondani ezt a hasonlatot a keresztelő családnak. Aki itt születik, az 

kanadai állampolgár lesz. Függetlenűl attól, hogy teljes mértékben magyar, mert édesapja, édesanyja az. Mert 

magyar gyermekénekkel a fülében nő fel, mert magyarul tanul meg először és sokáig egyedül beszélni. Mert 

Móricz Zsigmond és Csukás István meséin nevelkedik, és Petőfi Sándor versein. Mégsem magyar, hanem 

kanadai állampolgár, mert abban az országban született. Ellenben elmehetnek a szülők a magyar követségre, 



igazolhatják, hogy magyar állampolgárok és kérhetik, hogy ezt terjesszék ki gyermekükre is. Nos, ehhez 

hasonló a gyermekkeresztség. Lehet, hogy a gyermek felnövekedve egyáltalán nem törődik ezzel az 

állampolgárságával. Talán tudomást se vesz róla, nem érdekli. Lehet, hogy oda vágyódik, vagy oda költözik. 

Sok múlik a szülőn is – de nem csak rajta múlik. Itt Kanadában magyar az lesz – akinek nemcsak az 

állampolgársága van meg (keresztelés), hanem a szívében él a hazaszeretet. Tesz, szolgál, adja magát – mert 

erre hívattatott el (miközben tisztes kanadai álampolgár és tisztel, megbecsül minden más nemzetet).  

Miközben mi, egyedül Jézus Krisztusért, Isten országa álampolgárai vagyunk, lehetünk – itt élünk, tőle teljesen 

idegen a világban, amely az Övé, csak fellázadt ellene. Amely nem fogadja el őt, amely elidegenedett tőle. Azt 

imádkozta Jézus az ő főpapi imádságában, a János evangéliumában: „Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte 

őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a 

világból, hanem hogy őrizd meg őket gonosztól.” (János 17:15–19) Aki Isten országa állampolgára – az már 

más, mint a többiek. Mások az értékei, mások a prioritások, más dolgok határozzák meg az életét – mert nem a 

világhoz igazodik, hanem a világban az Isten akaratához.  
3 Isten országának az a tagja, aki befogadta Jézust – és aki maga is életével, mint az Ő eszköze, ezt az országot 

építi. „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. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad 

nekem, de ne váljak semminek a rabjává”.(1Korinthus 6:9–12) Ezt máshol is hasonlóan elismétli az ige (Efézus 

5:3). A Galata 5-ben pedig arról olvashatunk, hogy Isten országát nem örökölhetik azok, akik a test 

cselekedetei szerint élnek, az határozza meg őket. Akik Krisztuséi, azok éljenek a Lélek szerint, a Lélek 

vezetésével. Miért hangsúlyozom ezt? Azért, mert Jézus nagyon világosan megmondta: „Ezért mondom nektek, 

hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét”. (Máté 

21:43) Ezt Jézus saját zsidó népére értette akkor – ma pedig nekünk szól. Az egész európai, keresztyén, 

illetve post-keresztyén civilizációnak. Fokozatosan kívül kerülünk Isten országán – pedig nagyon régóta tart a 

kegyelmi idő. Azt gondolom, az játszódik le, mint Sodoma és Gomora esetében. Vannak, akik könyörögnek – 

Isten kegyelmes és vár.  
Amikor a zsidó százados odament Jézushoz, hogy a szolgája beteg, de nem kell, hogy Jézhus odafáradjon 

hozzá, mert hiszi, hogy Neki van hatalma rá, csak egy szót szoljon és meggyógyul – akkor ezt mondta Jézus: 

„Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. De mondom néktek, hogy sokan 

eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek 

országában, akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás 

és fogcsikorgatás.” (Máté 8:10–12) Ez igaz volt ott, akkor, abban konterxtusban – és igaz ma, ebben a maiban.  

Isten országa önmagamat adó szolgálat! (2Timóteus 4:1,2) Isten országa célirányos előre haladás! (Lukács 

9:61,62) És aki Isten országa tagjává lett, lehetett – az ebben eszköz, munkatárs. Ezt a célt szolgálja élete! 

4 Mert Istennek terve van ezzel a világgal, amelynek van kezdete és van vége. Isten országa, az ő királyi 

uralma tökéletesen megvalósul a mennyben. Amikor bekövetkezik a vég – az valóságban restauráció: Isten 

országának, az ő királyi uralmának helyreállítása. Mi ezt várjuk – mert már tudjuk, mi az Isten országa. 

Tapasztaltuk előízét! 

Jézus mondta: „Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind: amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is 

tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel 

van az Isten országa”. (Lukács 21:29–31) És mi tudjuk, hogy Isten országa végső eljövetele közel van.  

Egy írástudó ment Jézushoz, és megkérdezte tőle, melyik a legfőbb a parancsolatok közül. Jézus a szeretet nagy 

parancsolatával válaszolt: szeresd Istent, szeresd a felebarátot. Mire ő is elismételte újra ugyanezt, de a saját 

szavaival és önmagának is magyarázva. „Jézus pedig, amikor látta, hogy értelmesen felelt, ezt mondta neki: 

„Nem vagy messze az Isten országától.” (Márk 12:34) Nem messze – vagyis kívül. Majdnem átmentem a 

vizsgán, csak egy pont hiányzott. Majdnem elértem a vonatot.  

Az írástudó tudta és értette az Igét – de nem ismerte Jézust! Márpedig az ige róla tesz bizonyságot. Általa 

van utunk az Atyához, és lehetünk az Isten országának állampolgárai. Van-e már ilyen állampolgárságod? 

Ha nincs, kérd tőle ma – ha van, tudatosítsd, adj hálát érte, add át magad Neki, és ő használ továbbra is 

országa építésében! Legyen érte áldott! Ámen.  


