
2013. 09. 15. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts minket imádkozni! 5. Legyen meg a te akaratod.  

Lekció: Máté 7: 21 – 27 

Textus: Máté 6:10 

Kedves Testvérek! 

Tanévnyitó vasárnap. Minden gyermek iskolába jár, aki iskolaköteles korú. Miért? Mert tanulni kell – különben nem 

lehet az életben boldogulni. Aki az Úrral jár – tanul. Különben nem lehet új életben járni – Vele, örökké. 

Tanítható vagy-e? Akarsz-e tanulni? Miért akarsz? Miért nem akarsz? Van, aki azt mondja – én már eleget tudok. 

Inkább majd én tanítok mindnekit! Pedig az ige azt mondja: „Akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz 

mindenkit, akit fiává fogad.” (Zsidó 12:6) Vagyis, aki elmondhatja: „Mi Atyánk”, mert Isten gyermeke Jézus által. 

Aki Isten szeretetéből él – azt tanítható és azt Isten tanítja. Sőt: megfenyít, megostoroz. Miért? „Mert a bűn ellen 

való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig”. (12:4) Vagyis nem vették eléggé komolyan, halálosan 

komolyan. Vérre menően. Nem a mienkre menően – hanem Jézuséra. Mit? A bűnt! Mi a bűnt? A bűn az Isten 

akarata elleni lázadás. Mire tanít Jézus, miért imádkozzunk? „Legyen meg a te akaratod!”  

Nézzétek, milyen csodálatosan, egymásból következően van összefűzve ez az imádság: „jöjjön el a te országod” – 

azaz a Te királyi uralmad valósuljon meg. Erről volt szó múlt héten. Isten királyi uralma, országa mindig ott 

valósul meg, ahol az ő akaratát cselekszik! Nem ott, ahol Isten valakit leigáz, megszállja angyalok seregével, és 

kitűzi a zászlót – mert ő nem igáz le senkit. Hanem ott, ahol önként, hálából átadják magukat, akaratukat Neki! Az a 

cél, hogy az ő királyi uralma megvalósuljon – és ez pedig úgy valósul meg, ha önként elkezdjük cselekedni az ő 

megismert akaratát.  
Ez azonban egyáltalán nem könnyű, mert az Isten elleni lázadás ott van bennünk a születésünktől kezdve. A velünk 

született természet eleve tiltakozik Isten akaratának cselekvése ellen. Ennek a kérésnek, hogy „legyen meg a te 

akaratod itt a földön, mint a mennyben” – mi vagyunk a legfőbb akadálya. Az ember lázadhat egyedül, és lázad 

Isten akarata ellen – mert mást akar. Mert természetévé lett ez a lázadás. Ilyenné vált. A bűne lett a büntetése. 

Mindenki így, ilyennek születik.  

Akit Isten szeretete rádöbbentett erre a valóságra – az alázattal borul Isten elé: taníts akaratodat tanulnom! Taníts, 

hogy megváltozzon természetem. Nekem lehetetlen – de hiszem, neked lehetséges. Szólj, adj (újjá)teremtő igét. 

Isteni természet részesei lehetünk – újjászülő ige. (2Péter 1:3–4)  

Azzal kezdtük ezt az egész sorozatot, hogy a tanítványok azt kérték: „taníts minket imádkozni”! Minden iskolában 

vannak szeretett, élvezett, vágyott – és kevésbé vonzó, unalmas, sőt nem kedvelt tantárgyak. A Krisztusban elhívott 

embernek is vannak olyan tantárgyak, amelyek könnyűek – és vannak, amelyek „nehezek”. Van, amiket szeret, 

kedvel – és van, amiket nem. Egy ilyen általánosan „nehéz” tantárgy – amit Jézus hangsúlyoz a Mi Atyánkban – az 

akaratunk átadása Istennek. Vagyis, hogy alárendeljük magunkat az Atya akaratának. Tanulni kell, alázattal (ez 

sem könnyű) – mégpedig Jézustól! „Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő 

Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is 

embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”. Az ő szájából 

hiteles a tanítás: „legyen meg a te akaratod” – mert az övében megvalósult, teljesen. És akiket katolikus testvéreink 

„szent”-ekként tisztelnek, azok is olyan emberek, akiknek életében megvalósulhatott Isten akarata – minden bűneik 

ellenére is. Miért? Mert Isten kegyelmében éltek, és komolyan vették, hogy tegyék azt, amiről tudták, hogy Isten 

akarata – és ne tegyék, amiről pedig világosan tudták, hogy nem az! Ilyen egyszerű. Az ilyen embert tudja 

használni az Isten – és csak az ilyet!  

Hogyan imádkozzuk ezt az imádságot? Hogyan gondoljuk – „legyen meg a te akaratod”?  

1 Vallásos. Nem tagadja Isten létét, sőt tiszteli – de nem ismeri, és nem ismeri el Istennek és Úrnak maga felett. Ezért 

megpróbálja manipulálni – vallásos cselekményeknek, áldozatoknak, fogadalmaknak, és az imádságnak is ez a célja, 

hogy befolyásolja isten akaratát. Kierőszakolja, amit akar. Ha ez nem sikerül, kénytelen-kelletlen beletörődik a 

változtathatatlanba: ez Isten akarata. Nem lehet mit tenni, ez van. Ha lehetne, tenne – mert ez így nem jó, neki 

nem. Mint amikor meghal valaki a családban, és azt mondja: mit tehetünk most már, legyen meg a jó Isten akarata. 

Nagyon szép, hogy beletörődik – de nincs benne az a feltétlen bizalom és reménység, amit a 393-as énekünkben 

olvasunk: „Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő énvelem is úgy tégyen, mint kedve néki tartja”. Ha 

hazavitte magához, ha lezárult ez a földi vándorlás, ha Isten szeretete ezt most látta jónak: legyen áldott ezért is. Ő 

tudja, miért – és az biztos így a legjobb! Rábízom magam, gyászom, és azt is, aki elment! 

Mert a hívő és a vallásos közt az a különbség, hogy a vallásos azt mondja: ez, van, ez történt, nem tehetek ellene 

semmit (ha tehetnék, tennék!) – a hívő meg előre gondolkodik, elkéri. Úgy legyen, ahogyan neked, Atyám 

kedves! Meghalt, fáj. De nem hátra nézek – hanem előre. Uram, hazahívtad, lezártad – vezess tovább, és 

iránytsd az életem így, ebben a helyzetben is, ahogyen neked tetszik! Legyen meg a te akaratod mindig, most is 



az életemben! És ez nem csak a gyászra, hanem az élet minden területére igaz! Veszteségekre éppúgy, mint 

örömökre! 

Mit jelet ez? Azt, hogy előre igent mondok mindarra, amit Ő akar – és nem utólag, beletörődve veszem 

tudomásul! Félreálok Isten útjából – és magamat késszé teszem arra, hogy az ő akarata bennem, általam 

megvalósulhasson! Ilyenkor megszenteltetik Isten neve, megvalósul az ő királyi uralma – mert elkezdem cselekedni 

az Ő akaratát teljes belső azonulással. Így fűggnek össze a Mi Atyánk egymást követő mondatai. Ezért imádkozik 

Dávid: „Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem!” (Zsolt 143:10) Nem én akarok a magam istene lenni 

többé, és tudom, hogy nem vagyok kiszolgáltatva idegen akaratoknak – mert kiszolgáltattam magam Neked! 
„Legyen meg a te akaratod!”  

Nem könnyű kérés – mert aki igazán kéri: önmagával kerül szembe! Annak a szíve csatatérré válik, mert újra és 

újra meg kell harcolnia a maga belső harcát – hogy ne az én akaratom teljesüljön, ne én manipuláljam Istent, 

hanem az ő akaratát akarom cselekedni! Meg akarom ismerni, hogy ő mit akar – és azt akarom tenni!  

Megnyílott egy lehetőség a munkahelyen. Be lehetne kerülni, jobb fizetés – de egy kicsit hazudni kellene hozzá. 

Akkor nem – mert ez nem Isten akarata. Egyre nehezebb megélni, egyre nehezebb tartani a családi költségvetést. Mi 

az Isten akarata? Mire költsünk, mire ne? Ez azt is jelenti, hogy szembe kerülünk saját önzésűnkkel, 

hatalomvágyunkkal, kényelmszeretetünkkel, Istennel szembeni hitetlenségünkkel – az egész világgal. Ezért írja Péter 

apostol: „hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét”. 

(1Péter 4:2)  

Tehát nincs megalkuvás. Nincs kétfelé sántikálás. Vagy komolyan veszem, hogy legyen meg a te akaratod az 

életem minden területén – vagy jobb, ha el sem mondom a Mi Atyánkot (mert nem igaz). Sokan azt mondják 

erre: legyen meg ebben meg ebben – de ebben a doldogban nem. Ezt nem bízom rá. Ott, ebben a világ szerint, vagy a 

saját elgondolásom szerint akarok élni, járni. Nem lehet. Ez így nem működik! „Nem mindenki megy be a mennyek 

országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát”. (Máté 

7:21)  

Nem azért nem lehet, mert Isten önkényúr és zsarnok – hanem azért, mert ő jobban tudja, szeret, és akarata 

mindenkor élet és üdvösség a számunkra. Többen vannak hívő emberek, akik nem Isten szerint választottak társat 

maguknak – hanem saját akaratuk szerint. (Ne éljetek hitetlenekkel felemás igában – ezt senki sem tudja, ameddig 

nincs benne.) Terhet vettek a nyakukba – de Iste nem fordul el tőlük, hanem továbbra is engedelmességre hív: ott, 

abban, amiben vagyok! Nehezebb – de Isten olyan kegyelmes, hogy ebben is áldássá tehet. Vagy lehet üzleti 

vállalkozást mindenben tisztán, a törvénykenek megfelőlen folytatni – látszólag akkor nehezebb boldogulni – viszont 

így lesz áldottá és áldássá. A hívő ember nem fúrja meg a másikat hátulról, oldalról – még akkor sem, ha hátratételt 

szenved: mert tudja, hogy Akit követ, az sem tenné a helyében; és nem emberektől függ élete, hanem a kegyelmes 

Istentől. Ezért tisztességgel teszi a dolgát, türelemmel, hittel – és megtapasztalja, hogy aki életét adta érte, Annak 

gondja van rá.  

Mert ez az engedelmesség vérre megy; zsebre megy; presztizsre megy; ennek ára van. Aki tökéletesen engelmes 

volt – belehalt a Golgotán. Ez az engedelmesseég ide vezet. Ez nem ijesztegetés – ez realitás. Mint ahogy az is: 

„elég néked az én kegyelmem”; vagy „mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít”; „Békességet hagyok 

nektek”. Ebbe azonban a mi hiúságunknak, büszkeségünknek, önzésünknek, akaratosságunknak bele kell 

halnia! Azokból amúgy sem származik túl sok jó, hanem inkább veszekedés és békétlenség.  

Jó lenne, ha megtanulnánk, hogy mindig őszintén elmondjuk Istennek, amit akarunk. Legyünk őszinték! De tegyük 

mindig hozzá, amit Jézus mondott a Gecsemáné kertjében: „mindazáltal nem úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem 

ahogyan te”. Példás Jézus imaharca! (Máté 26:36–46) Ha lehet múljon el! De… Ha nem lehet – legyen meg a te 

akaratod. 2x. Neki akart engedelmeskedni.  

Lehet ilyen a mi imádságunk is. Elmondom nyíltan, amit gondolok, szeretnék – s miközben mondom, hallom 

legbelül, hogy valami nem stimmel. Ez nem egyezik Isten akaratával. Ima közben szól a Lélek. Felidézi az igét 

bennem – az igeszerű gondolkodást. És átalakul az imádság kérdezéssé, figyeléssé – és befejeződik egy igennel, 

vagyis egy ámennel: úgy legyen, ahogyan Te akarod!  

Mi Isten akarata? „Nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen”. 

(Ezékiel 33:11) „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek”. (1Thesszalonika 4:3) Betöltsön Krisztus tisztasága – 

és használhasson.  

Mi a következménye, ha valaki az Isten akaratát cselekszi, azaz Mi Atyánkot helyesen, szívből imádkozza? „Ki az én 

anyám és kik az én testvéreim? Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és anyám”. (Márk 3:35) 

Jézus testvére, aki teszi az Isten akaratát. Tanuljuk, kérjük, éljük: „Legyen meg a te akaratod”. Ámen.  


