
2013. 09. 22. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts minket imádkozni! 6. Mindennapi kenyerünk. 1. Kenyér. 2. Add meg. 3. „Mi”.  

Lekció: 2 Mózes 16: 1 – 27, 31                                                                                                                      4.Mindennapi. 

Textus: „A mi mindennapi kenyerünket add nékünk naponként” Máté 6:11 

Kedves Testvérek! 

„A hit elvesztése ellen legjobb ellenszer a hit gyakorlása”. Életünk leghúsbavágóbb részéhez érkeztünk: a 

mindennapi kenyér. Minél több van – annál kevesebb. Minél kevesebb – annál húsbavágóbb. Ez a mi Atyánk 

negyedik kérése. Nem ezzel kezdte Jézus – de a „mi” kéréseknek ez az első kérése. Az első három kérés a „te” 

kérések. A te neved szenteltessék meg, a te országod jöjjön el és a te akaratod legyen meg. Ezek a legfontosabbak. 

Akkor tud megvalósulni Isten atyai szeretete, ha szent lesz ő közöttünk, mert az első helyre kerül; ha 

megvalósul bennünk, köztünk az Isten királyi uralma; és ha éljük, csekesszük, áthat az Isten akarata. Ha azzal 

kezdjük: Mi Atyánk – abból ezek következnek – és ezek a legfontosabbak. Mert nem körülöttünk forog a világ, és az 

imádság sem – hanem Ő az alfa és ómega, kezdet és vég, és az Ő szeretete van a középpontban, amelyet 

kijelentett Jézus Krisztusban!  

1 Ezek után következnek a „mi” kérések – ezek közt pedig az első a mindennapi kényérért való könyörgés. Mit 

kérünk? Mi az a „kenyér”, amiért imádkozunk? Luther Márton: minden, ami az élethez szükséges. „A kenyérhez 

tartozik az evés és ivás, ruha és cipő, ház és udvar, szántóföld, jószág, istenfélő házastárs, gyermek, istenfélő és 

hűséges felsőbbség, jó idő, béke, egészség, erkölcs, becsület, jó barárok, hű szomszédok és ezekhez hasonlóak”. 

Minden, ami szükséges, hogy emberi életet tudjunk élni! Ezt kérjük, erre tanít Jézus. Az egészen kicsi dolgainkat 

is teljesen, bizalommal adjuk át neki – és ugyanígy a nagyokat is!  
Miért fontos ezt a főhelyre helyezni az életünkben? Azért, mert a világban az anyagi javak vannak a főhelyen – 

mindent megelőző módon. Vagy azt hiszi az ember, hogy mindent előteremhet és megtehet – vagy azt, hogy teljes 

reménytelen az állapota és el van veszve. E kettő közt hányódik. Pedig mindkettő arról szól, hogy teljesen az 

anyagi javak birtoklása vagy nélkülézése az élet legfontosabb kérdése.  
Az egyik kanadai egyetem előadója arról beszélt – ezt kell a fiataloknak tanulnia –, hogy olyan fogalom, hogy nemzet, vagy 

nacionalizmus a valóságban nem létezik, csak kitalált dolog. Egyedül a gazdasági tényezők az egyes országokat egységben 

tartó, alakító, megahatározó mutatók. És én is beszéltem valakivel, aki ehhez hasonlóan azt állította, hogy egyedül a gazdasági 

érdekek határoznak meg mindent. Nem is érti, hogy miért, hogyan is van még, lehet még egyház? Nekem a kommunizmust 

visszhangozza – ahol ugynezt mondták: csak pár év, és nem lesz többé egyház. A modern eszme felszámolja. Vagy ugyanerről 

szólt John Lennon száma: arról álmodott, hogy nem lesz többé vallás és mindenki szereti egymást – Jézus nélkül, bűnbocsánat, 

és megváltás nélkül. Ma ugyanezt mondják a liberális közgazdászok. Nem lesz vallás, egyház – mert mindent a pénz, vagyon 

határoz meg. Miért mondják ezt? Mert ezt tapasztalják, és mert ők is így gondolják – és mert őszinték. Te hogyan gondolod? Ha 

így, akkor húzzuk ki a Mi Atyánkból ezt a mondatot: „a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként” – tudniilik ez 

a kettő összeegyeztethetetlen!  

Az élet értelme, hogy teljes életet éljünk az Isten dicsőségére. Ebben eszköz mindaz, amit a világ az élet értelmévé 

tesz – pénz, és minden más, ami az élethet szükséges. Fontos eszköz – de ne hagyjuk, hogy bálvánnyá legyen! 

Mert eluralja és tönkreteszi az életünket! 

2 Éppen ezért tanít arra Jézus, hogy azt imádkozzuk: „add meg”. Mindazt az eszközt, amire szükségünk van – 

rendeld ki, szerető Atyánk! „Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, 

kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a 

ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” (Máté 7:9–11) Ad. Kegyelme gazdagságából. De munkára, aktív életre 

teremtett. Nem arra, hogy tétlenül csak kérjünk! „Hat napon át dolgozz és végezd mindenféle mindenféle 

munkádat!” (2Móz. 20:9; 5Móz. 5:13) „Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék”. (2Thessz. 3:10) (Nem az van 

benne: aki nem dolgozik – ne is egyék; hanem aki nem akar!) 

Emberé a munka – Istené az áldás. Dolgozni kell, de csak az tud, akinek van munkája, két erős keze, értelmes elméje, 

jó gondolatai – és akinek áldás van a munkáján. Tőle kérünk mindent – mert mindent ő rendel ki. Lehetőséget, 

adottságot, munkahelyet, képességet, munkatársat, egészséget, vezetést, körülményeket – mindent. A mi 

felelősségünk, hogy mindezekkel jól éljünk. Azaz Vele közösségben, az ő akaratát megértve és megcselekedve. 

„Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, 

hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az 

ÚR szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom”. 

(Zsoltárok 127) Salamonnak óriási vagyona volt – de nem abban bízott. Tudta, kitől függ az élete. Tudta, 

becsülettel kell tennie a dolgát, kell dolgoznia, mint a nép vezetője, királya – és nem az anyagiakért, vagy 

szórakozásáért élni, hanem az Isten dicsőségére. És nézzétek – azzal folytatja, hogy a gyermekáldás az igazi 

ajándék. Pedig ma éppen ellenkezően működik – az anyagiak miatt nem születnek gyermekek.  



Azt mondta Jézus: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik.” Vagyis 

kenyérrel is él – de ezt is, azt is, a testi, meg a lelki eledelt is Isten adja meg – aki a mi Atyánk! 

3 A „mi” kenyerünket kérjük – nemcsak az enyémet. Isten gyermekeire ez alapjában jellemző – hogy gondolnak 

egymásra. Már csak azért is, mert sokszor az Atya rajtunk keresztül gondoskodik másokról. Jézus Krisztus úgy 

gondoskodott sokakról, hogy a tanítványait használta erre. Nekik adta – és ők adták a sokaságnak. A tanítvány 

közvetít. Ez Isten gyermekeinek gyönyörű feladata, hivatása, kiváltsága. Éppen ezért ők a másik kenyerét is kérik. 

Szemet, indítást, hogy lássák és tegyék az Isten akaratát! Lehesssenek közvetítők, postások. Mert az Isten náluk 

helyezi el azt, amit másoknak szán. Olyan jó, hogy ebben a közösségben sokan gyakorokják ezt! Isten rájuk bízta, 

náluk helyezte el – és ők adják tovább. Jó sáfárok. Mert a sáfároktól azt kívánják, hogy hűségesek legyenek 

azon, amit kaptak. Mindent arra használjanak, amire kapták. Idejüket, odafordulásukat másokhoz, pénzüket, 

lakásukat, kocsijukat, ruhaneműiket, ételeiket, italaikat, kocsijukat, mindenüket!  
Voltatok már hallelujah-butikban? Van ilyen – én ezen nőttem fel. Holland testvérek ruhaadományaiból öltözködtem. 

Ma is mennek ezek a kamionok. Teológus koromban a romániai válság idején érkezett egy német óriási kamion. Erős 

teológusoka kértek, hogy pakoljuk ki. Persze mindenkinek fontos tanulnivalója akadt, de néhányan elmentünk. 

Iszonyatosan sok, a legjobb német csokoládék voltak.  

Naponta több ezer ember hal éhen a világban, 1,1 milliárd ember éhezik. Nem azért, mert nincs elég, hanem mert 

nem jól osztják el. Gazdag és Lázár. Letették minden nap a gazdag ajtaja elé – ott koldult. De a gazdag nem vette 

pártfogásába. Kegyet gyakorolt, hogy nem zavarta el. Valószínűleg más szegényebbek dobtak neki valamit. Pedig a 

gazdag nyugodtan megetethette volna minden nap.  Mid van – ami nem a tied? Mid van – amit Isten rád bízott, 

hogy add tovább? Ezt a kérdést tedd fel magadban, ha őszintén imádkozol a „mi” kenyerünkért”.  

4 A negyedik szó, kifejezés, ami ebben a rövid mondatban kétszer is előfordul: a mindennapi – add meg nekünk – 

naponként. Kálvin: Jézus Krisztus figyelmeztetése kizár a hívő életéből minden mohóságot, telhetetlenséget, 

követelőzést, elégedetlenséget, kapzsiságot.  

A hitetlen ember önmagában bízik – ezért bespájzol. Bebiztosítja magát. Hányszor mutatta már meg az Isten, hogy 

minden múlandó – csak ő szeretete nem! Emberek biztonságban, jómódban éltek – de jött egy nap, és 

földönfutókká lettek. Forradalom, rendszerváltás, háború, természeti katasztrófa, gazdasági válság, rossz döntés, 

betegség – és volt, nincs. Jézus ritkán használ olyan kemény kifejezéseket, mint a bolond a gazdagról szóló 

példázatában. „Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta 

neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?”  (Lukács 12:19) Azt 

mondja: bolond. Milyen sok az ilyen: „bolond”. „Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító 

Istenünk”. (Zsoltárok 68:20) Napról napra. Isten népe a 40 éves vándorlás alatt. Manna – „mi ez”? Minden napra – a 

mindennapit!  

Akkor a hívő embernek nem szabad terveznie, takarékoskodnia, és baj, ha van tartaléka? Nem erről van szó. Hanem 

arról, hogy Atyám szeretetében bízok, és nem a javakért, hanem az ő dicsőségére, országa építésére akarok 

élni. Ha van, bármi – azzal is. Hálaadással. Felelősséggel.  
Pál apostol börtönből, mikor többen elhagyták, beteg lett, nélkülözött, megköszöni a filippibeliek ajándékát: „Nem a 

nélkülözés mondtaja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni 

és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe 

egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok 

velem nyomorúságomban. (Filippi 4:11–13) Ha nem küldték volna – ő akkor is elégedett. De hála érte az Úrnak, 

hogy így munkálkodott a szívekben, életekben! „Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem 

hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk elégedjünk meg vele. Akik 

pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az 

embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva 

egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. (1Timóteus 6:6–8) Nem hitetlenekről – hanem 

hívőkről, a gyülekezet tagjairól írja ezt az ige. Ismét hangsúlyozom – nem arról van szó, hogy nem lehet egyről a 

kettőre jutni, nem lehet, hogy valaki akarjon gyarapodni, jómódban, jól élni. De lehet! Csak ne ez legyen az 

életet meghatározó, ne ez legyen az első, ne ez határozzon meg valakit, aki Jézust Úrnak vallja.  

Azt gondolom, hogy aki Neki adta át szívét, életét, az mind megtapasztalta már az Atya gondvislő szeretetét. Több, 

mint félmillió embert etetett 40 éven át a pusztában. Illésről, sareptai özvegyasszonyról és fiáról gondoskodott a nagy 

éhinség idején. Jézus maga ezreket látott el kenyérrel. Amikor bárki imádkozza a Mi Atyánkot – nemcsak kér, hanem 

egyben emlékezteti magát arra, amit tapasztalt, átélt. Neki gondja van rám! Legyen érte áldott! Köszönöm, 

köszönöm, köszönöm. Boldog ember az, aki ezzel a bizalommal kéri: „a mi mindennnapi kenyerünket add meg 

nekünk naponként”! Ámen.  


