
2013. 10. 13. Vasárnap. Vancouver. C: Taníts imádkozni! 9. Amikor menny és föld összeér – Isten imádássa. 

Lekció: Zsoltárok 46  

Textus: Máté 6: 13/b „mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” 

Kedves Testvérek! 

Végére értünk az Úr Jézustól tanult imádság tanulmányozásának. Láttuk, hogy ez az imádság Isten gyermekeinek 

az ajkán hiteles – vagyis azoknak, akiknek Atyjuk az Isten. Akiknek a teremtő, mindenható Isten – kegyelmes, 

szerető, mennyei Atyjukká lett a Jézus Krisztus által. Akik megbékéltek Vele, elfogadták Isten bűnbocsátó 

szeretetét, Jézust, és az ő áldozatát – és Őérte Isten fogadott gyermekeivé lettek. Sorsodöntő változás: Isten 

ellenségeiből – Isten gyermekeivé váltak. Hálás, boldog szívvel mondhatják, mert így igaz: „Mi Atyánk”.  

Aztán rácsodálkozhattunk ennek a példa-imádságnak a szerkezetére. Mint a tízparancsolat két kőtáblája: egyik (első 

négy) Isten és ember kapcsolatáról szól, a másik (öttől tízig) ember és embertárs kapcsolatáról. Itt is – az első három 

kérés a mennyet hozza le a földre: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod – 

mint a mennyben úgy a földön is. A második három rólunk szól: mindennapi kenyerünk, mindennapi bocsánatunk, 

és Isten védelme és szabadítása – amelyek nélkül, egyik nélkül se tudánk élni, létezni.  

Ezzel tulajdonképpen be is fejeződött az imádság. Lukács evangéliumában itt a vége. Máté evangéliumában 

azonban van még egy mondat: „mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” Ezzel keretbe 

foglalja az egész imádságot: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy” – „tiéd az ország, a hatalom és dicsőség”.  

Miért kell ezt nekünk imádkozni Istennek? Ő ezt nem tudja? De tudja. Erre nekünk van szükségünk – hogy 

megerősödjünk őbenne. Hogy tudjuk, ki Ő! És emlékeztessük rá magunkat! Az Isten gyermeke itt már nem kér 

semmit, nem köszön meg semmit – itt már csak hitvallást tesz, és imádja Istent. Befejezte mondanivalóját – és 

mégse hagyja abba. Ezt nevezi a Biblia imádatnak! Ez az imádság legmagasabb rendű formája.  

Hálaadás napja van. Nagyon sokan nem adnak hálát – csak megeszik a pulykát. Önmaguknak adnak hálát, 

önmagukat ünneplik. Mások valami istennek adnak hálát, vagy a vak sorsnak. Megint mások Istennek. És vannak, 

akik imádják az Urat. Mi ez?  

Azt olvassuk a Bibliában, hogy a mennyben csak ilyen imádó imádságok hangzanak el. Ott már senki nem kér 

semmit – mert már semmire nem lesz szükségünk. Ott már nem kell bűnöket vallani – mert már nem vétkezünk. Ott 

csak dicsőítjük az Istent, a Mindenhatót, az örök Szeretet!  
Biztosan lesznek, akik azt mondják a hálaadási ebéden vagy vacsorán: mennyei ez a pulyka! Mennyei ez a saláta! 

Mennyei ez a csokoládétorta! Mennyei? A mennyben is ilyet fogunk ennei? Nem tudom – de azt igen, hogy a 

mennyben is így fogják dicsőíteni az Istent, ahogyan Jézus tanít minket a Mi Atyánk végén. A pulyka, a saláta 

és a csokoládétorta – azt gondolom – nem a mennye előíze. De a dicsőítés igen! Amikor elmondjuk, hogy kinek 

ismertük meg Őt. Kinek jelentette ki magát nekünk! Mennyivel hatalmasabb, dicsőségesebb, fenségesebb, mint 

bármi más! Ez hangzik állandóan a mennyben. Ebből a mennyei atmoszférából él át valamit az, aki már itt 

elkezdi imádni az Istent. Befejezte az imádságot, elmondta gondolatait, mondnadóját – de még ott marad Isten 

előtt, és imádja őt!  

Volt egy morcos apuka, aki sokat dolgozott otthon. A szobájába csak nagyon indokolt esetben mehettek be a 

gyermekei. Egyszer a legkisebb – aki épp, hogy elérte a kilincset – benyitott kopogás nélkül. Az apuka oda se nézett, 

hogy melyik az, csak ráförmedt: mit akarsz? Mire a kicsi azt mondta: nem akarok semmit, csak szeretném nézni, 

ahogyan dolgozol. A morc apuka szemébe könny szökött. Ez a gyermek nem akar tőle semmit. Ez ritkaság. Ez a 

gyerek őt akarja, ő maga fontos neki. Csak nézni akarja, ahogyan dolgozik.  
Az imádás is valami ilyesmi. Most nem akarok kérni semmit tőled – hanem téged magadat akarlak. Szeretném 

beszívni a hitemmel a lényedet – és téged dícsőíteni!  
Sok hívő embernek ismeretlen az istentiszteletnek ez a formája. Pedig olyan csodálatos az, amikor az ember 

megtapasztalja az Isten nagyságát – és azt, amilyen csodálatosan munkálkodik azok életében, akik ilyen élő 

kapcsolatba kerülnek Vele. Dávid zsotára. Ne irigyeld a bűnösök szerencséjét! „Gyönyörködj az Úrban, és megadja 

szíved kéréseit!” (Zsoltárok 37:4) Vagyis: megfordul a dolog! Nem állandóan szívünk kéréseit soroljuk – hanem 

gyönyörködünk Benne! Ő jobban szeret, mint mi elgondolhatnánk. Aki eljut oda, hogy akármilyen 

megfogalmazásban ezt mondja Istennek: tied az ország, a hatlom, a dicsőség mindörökké – az elkezd 

gyönyörködni az Úrban. Többet kap, mintha csupán a kérései teljesednének. Az vele magával találkozhat, 

lehet még szorosabb kapcsolatban, mint addig. Az édesapa nem tudta megállni, hogy ne álljon fel az íróasztal 

mellől és ne ölleje meg kislányát – aki bejött, csak hogy vele, mellette legyen! Miért? Mert ennek az egészneknek 

az alapja a tiszta, igaz szeretet! Az agapé szeretet! 
Sokszor imádságaink felszínesekké, röviddekké válnak. Csakúgy, mint a beszélgetésink. Rohanunk, csak a 

legszükségesebbet beszéljük meg. Imádságban is csak a legfontosabbakat mondjuk el Istennek – elvégre ő úgyis tud 



mindent. Ritkán van bensőséges együttlét, egymásra figyelés, hangolódás, amikor kiöntjük a szívünket egymásnak – 

és talán még ritkábban, hogy Istennek. És az még ritkább, hogy csak ott vagyunk előtte, és imádjuk őt! Azt 

hazudjuk: nincs rá idő. Pedig, ami igazán fontos és lényeges a számunkra – arra mindig van.  

Soha nem voltak annyian a Magyar Házban, mint amikor a magyar téli olimpiai csapat oda látogatott. Valahogy 

mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan magoldották, hogy eljöhessenek. Október végén látogat Vancouverbe Áder 

János, a Magyar Köztársaság elnöke. Vajon ki nem lesz ott a meghívottak közül, mert nem ér rá?  

Az Isten imádatakor nem egy ország vezetőjéről van szó – hanem arról, akié minden hatalom mennyen és 

földön! Arról, aki adta magát mi bűneinkért, és örök életet kínál. Igen tudjuk – és/de mégsincs időnk rá! Akkor 

mégse tudjuk.  

Pedig ha elcsendesedünk, imádjuk őt, dicsérjük őt, leborulunk előtte – ő is munkát végez: bennünk. 
Megnyugtat, megerősít, feltölt energiával, feleszméltet, megerősíti bizalmunkat, reménységünket. Új gondolatokat 

ad, új utakra indít! Ez nagyon fontos, mert csak annak van maradandó értéke az életünkben, ami az Atyától 

származik. Ami az ő gondolata bennünk, amit az ő indítására tettünk, amit előtte állva értettünk meg, amivel ő 

gazdagított bennünket, és abból, azért gazdagítottunk mi is másokat.  

Éppe ezért három gyönyörű hitvallást sűrít bele Jézus ebbe a mondatba: tiéd az ország mindörökké, tiéd a 

hatalom mindörökké, tiéd a dicsőség mindörökké.  

 

1 Mi Atyánk elején már egyszer: „jöjjön el a te országod”. Itt: „tiéd az ország mindörökké”. Ott láttuk: ország = 

királyi uralom. Ott kérjük – itt megvalljuk: az Úr uralkodik! Nem én, nem a politika, nem a fegyverek, nem a 

pénz, nem az anyós, nem férj, nem a feledég, nem a gyerek, nem főnök, nem munkaadó, nem semmi egyéb – 

hanem ő! Kíméletlen, ádáz harc dúl minden téren a hatalomért! Sőt, ha lehet: az egyeduralomért. Gazdaságban, 

politikában, emberi közösségekben – az óvodától a multikig, az iskolától az állami hivatalokig. Most történt, hogy az 

amerikai állami hivatlokban megállították a kifizetéseket. Mindenki reszket az állásáért, és a fizetéséért. Mindenhol 

leépítések vannak. Ki megy, ki marad? Kinek lesz, kinek nem lesz állása? Neki miért igen, nekem miért nem? Kit 

léptetnek elő? Már egy kis változásért letapossák egymást az emberek. De még a családban is. Egy erős természetű 

nagymama képes uralkodni az egész családon – és rámennek házasságok. Ki is uralkodik tulajdonképpen? Ki az Úr? 

Igen, nagyon fontos, hogy imádjuk az Urat, és elmondjuk, tudatosítsuk: nem másé, hanem „tiéd az ország 

mindörökké”. Erről szólt az olvasott 46. Zsoltár – mindenhol, mindenben az Úr Isten az úr! Ő dönt mindenről, ő 

ad napjainkhoz napokat, amíg akarja, és tölti meg azokat, amivel akarja – és mi, a gyermekei bizalommal hisszük, 

tudjuk: használ arra, amire teremtett. Aki így dicsőíti Istent, azt Ő rengeteg felesleges félelemtől, szorongástól, 

aggodalmaskodástól megszabadítja.  

2 „Tiéd a hatalom mindörökké”. Minden hatalom! „Nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az 

az Istentől rendeltetett”. (Róma 13:1) Nabukonodozor – a világ ura. Dániel 4. Isten megleckézteti. Jézus Piltus előtt: 

„Pilátus ekkor így szólt hozzá: Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon 

bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszíttesselek? Jézus így válaszolt: „Semmi hatalmad nem volna 

rajtam, ha felülről nem adatott volna neked.” (János 19:11) A Mindenhatóé minden hatalom. Jézus a missziói 

parancsban: „Nékem adatott minden hatalom”. Ha pedig Istent mi is Atyánknak szólíthatjuk, akkor ő a mi 

testvérünk – akié minden hatalom!  

3 „Tiéd a dicsőség mindörökké!” Ez az ember eredeti feladata, küldetése. Akármit csinál ezen a földön, azzal 

teremtő Istenét, mennyei Atyját dicsőítse. Ehelyett mi magunkat szeretjük dicsőíteni. Még hálaadás napján is. 

Borzasztóan fontos, hogy ki hol ül, ki, hol van. Szobrokat állítunk, autógrammokat kérünk. Vannak újságok, amik 

csak erről szólnak – emberek dicsőségéről. Hol hangzik egyértelmű, tiszta Isten dicsőítés? Bizony kevés helyen! 

Minden dicsőséget szeretnénk zsebre vágni. Kiprovokáljuk a dicséretet.  

Pedig minden épkézláb ötletért, erdményért, sikeres munkáért egyedül övé a dicséret, tisztesség és hálaadás. 

Legyen áldott érte! Ehelyett még templomokban is: Isten dicsőségére készítette, adakozta – és hatalmas betükkel: 

XY. Pedig akkor már nem az Isten dicsőségére!  

Mégis, akik Isten gyermekei vagyunk: oda készülünk – kegyelemből – az ő örök dicsőségébe. És aki valóban Neki 

adja a dicsőséget és nem magának, vagy másoknak – az megtapasztalja annak előízét!  

Az imádság legvégén ott ez a rövid szócska: Ámen. A héber „áman” igéből származik – valakit erősnek, szilárdnak, 

megbízhatónak tartani. Isten ilyen. Ha én el is felejteném, amit Neki elmondtam – Ő nem. Nemcsak azt bíztam 

rá, amit elmondtam – hanem mindent, egész lényemet! Ámen – bizonyos vagyok Benne. Nem abban, amit 

elmondtam – hanem abban, Akinek elmondtam! Nyugodtan megyek tovább az utamon! Nem egyedül – hanem 

Vele. Ennek ünnepe a hálaadás ünnep! Így áldjuk, imádjuk Őt, és így teljen meg az életünk Ővele – az Istentől 

kapott drága eszköz, az imádság által is! Ámen – vagyis bizonyos vagyok Benne!  


