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„Legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is!”
(Mt 6,10)
/HNFLy
„Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz: Üljetek le
itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé
vette Pétert és ZebedeusNpWÀiWD]XWiQV]RPRUNRGQLpV
J\|WUęGQLNH]GHWW$NNRUtJ\V]yOWKR]]iMXN6]RPRU~D]
én lelkem mindhalálig: maradjatok itt, és virrasszatok
velem! Egy kissé továbbment, arcra borult, és így
LPiGNR]RWW$W\iPKDOHKHWVpJHVWiYR]]pNHOWęOHPH]D
pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom,
hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz,
DOYD WDOiOWD ęNHW pV tJ\ V]yOW 3pWHUKH] Nem tudtatok
egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész,
GHDWHVWHUęWOHQ0iVRGV]RULVHOPHQWpVtJ\LPiGNR]RWW$W\iPKDQHPWiYR]KDWHOWęOHPH]DSRKiUKDnem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor
YLVV]DPHQW LVPpW DOYD WDOiOWD ęNHW PHUW HOQHKH]OW D
V]HPN2WWKDJ\WDęNHW~MUDHOPHQWés harmadszor is
imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk: Aludjatok
WRYiEEpVSLKHQMHWHNÌPHHOM|WWD]yUDpVD](PEHUÀD
EħQ|V|NNH]pEHDGDWLNµ 0W²
49

0ɢ

6]HUHWHWW7HVWYpUHN.HGYHV*\OHNH]HW
Az úri imából felolvasott rövid és nyilván mindenkinek
LVPHUęV PRQGDW XWiQ HJ\ Np]HQIHNYę NpUGpV WHYęGLN
IHO0LD],VWHQDNDUDWD"5HQGNtYOPHJRV]WyNpUGpVH]
mert az egyik oldalon az az érzésünk, hogy teljesen
világos számunkra, mit akar az Isten, a másik oldalon
viszont az az érzésünk támadhat sokszor, hogy fogalPXQNVLQFVPLD],VWHQDNDUDWDYHOQNpVD]pOHWQNNHO
0HUW HJ\IHOęO EL]RQ\iUD YDQ HJ\ VRU KHO\HV pV ELEOLNXVYiODV]XQNLJHLNDSDV]NRGyQN,Gp]KHWQpQND7t]SDUDQFVRODWEyOPHO\,VWHQDNDUDWiQDNW|UYpQ\EHLNWDWRWWIRUPiMDYDJ\PiVypV~MV]|YHWVpJLSDUDQFVRNDW
PHO\HNHQNHUHV]WOD]LVWHQLDNDUDWYiOLNQ\LOYiQYDOyYi
MásrésztDNpUGpVPpJLVVRNNDONRQNUpWDEEDQWHYęGLN
IHO D] pOHWQNEHQ PLW DNDU WęOHP D] ,VWHQ" 0LW DNDU
kezdeni velem az Úr? Mi az Isten akarata az én életemPHO"6LWWDYiODV]PiUN|]HOVHPRO\DQHJ\pUWHOPħ
*\OHNH]HWQN ÀDWDOMDL DKRQQDQ érkeztem, gyakUDQ NHUHVQHN IHO RO\DQ NpUGpVHNNHO KRJ\ SpOGiXO
„Az orvosi egyetemre adjam-e be a jelentkezésemet,
YDJ\LQNiEEELROyJLDWDQiUV]DNUD"0LWDNDUWęOHPD],Vten? Menjek teológiára, vagy válasszam a történelmet?
0LQGDNHWWęWQDJ\RQV]HUHWHPGHPLWDNDUWęOHPD]
Isten? Hol akar látni engem?” És ugyanezek a kérdések
YHWęGQHN IHO ÀDWDORN DNWXiOLV SiUNDSFVRODWDL VRUiQ LV
ÅĘ D] LJD]L ęW UHQGHOWH PHOOpP D] ,VWHQ" 0L D] ,VWHQ
DNDUDWD"µ$]WiQNpVęEEDPXQNDYiOODOiVQiOFVDOiGDODStWiVQiORWWKRQWHUHPWpVQpOD]pOHWNLVHEEpVQDJ\REE
NpUGpVHLEHQ G|QWpVKHO\]HWHLEHQ XJ\DQtJ\ IHOPHUO
PLWDNDUWęOHPD],VWHQPLD],VWHQDNDUDWD"
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Az egyik oldalról nagyon jó, hogy ilyen kérdések
IRJDOPD]yGQDN PHJ 0HUW H]HN P|J|WW D NpUGpVHN
mögött egy nagyon is kegyes szándék húzódik, hogy
tudniillik a keresztyén ember nem akarja Isten nélkül
HOG|QWHQL D GROJDLW PHJWHUYH]QL D M|YęMpW 0iVUpV]W
azonban úgy gondolom, hogy talán mégis a kérdésVHOPDJiYDOYDQDEDM0HUWKLiEDODSR]JDWMXND6]HQWírást, oda vagy vissza, hiába beszél nekünk ezeken a
ODSRNRQ NHUHV]WO ,VWHQ D VDMiW DNDUDWiUyO QHP IRJMD
HOG|QWHQLKHO\HWWQNVHPDSiO\DYiODV]WiVWVHPDSiUYiODV]WiV NpUGpVpW VHP PHJKR]QL PiV G|QWpVHLQNHW
Talán helyesebb lenne ezért máshogy megfogalmazni
a kérdést, és inkább azt felfedezni a Szentírásban, hogy
milyen az Isten akarata, melyek ennek az akaratnak a
WXODMGRQViJDL0LO\HQD]D]DNDUDWDPHO\D]tJ\YDJ\
úgy sikerült döntéseimet fel tudja karolni? Milyen az az
akarat, amelyhez igazodhatok, vagy amely olykor talán
hozzám is tud igazodni? Milyen az az akarat, amely enJHPEiWRUtWYLJDV]WDOYDJ\PHJHUęVtW"
(OVęNpQWD]WPRQGKDWMXNKRJ\H]D]DNDUDWPLQGHQNpSSHQIJJHWOHQNRUOiWODQV]XYHUpQDNDUDW$],VWHQ
DNDUDWDLO\HQ(]U|JW|QYLOiJRVViYiOLND6]HQWtUiVHOVę
ODSMDLQ D WHUHPWpV W|UWpQHWpEęO ,VWHQ V]XYHUpQ DNDUDWiQDNHOVęJ\P|OFVHXJ\DQLVDPLYLOiJXQNĘD]W
DNDUWD KRJ\ OHJ\HQ pV OHWW 9LOiJXQN D]p D WHUHPWę
DNDUDWpDPHO\NpSHVDVHPPLEęOYDODPLWDONRWQL²pV
H]SiUDWODQDNDUDW2O\DQDPHO\NpSHVDNiRV]EyOUHQGHWOpWUHKR]QL²pVLO\HWVHPWDOiOXQNPpJHJ\HWHEEHQ
D YLOiJEDQ ,VWHQ DNDUDWD LO\HQ IJJHWOHQ V]XYHUpQ
NRUOiWODQVHQQHND]DNDUDWQDNN|V]|QKHWęKRJ\YDJ\RNKRJ\PLLWWYDJ\XQNKLV]HQĘWHUHPWHWWPLQNHW
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LV $ ÅOHJ\HQ PHJ D WH DNDUDWRGµ YDOyViJD PDUDGpNWDODQXOpVKLiQ\WDODQXOOHJHOęV]|ULVDWHUHPWpVVRUiQ
érvényesül, ahol nincs akadálya annak, hogy amit az
,VWHQNLJRQGRODPLWDNDUD]~J\OHJ\HQD]PLQGHQWęO
IJJHWOHQOV]DEDGRQPHJYDOyVXOKDVVRQ
A kérdés ezek után, hogy mi értelme van akkor azért
imádkozni vagy az úri imádságban ezt a kérést megIRJDOPD]QL KRJ\ ÅOHJ\HQ PHJ D WH DNDUDWRGµ +D H]
az isteni akarat ennyire szuverén, ennyire korlátlan,
hogy még ezt a teremtett világot is létre tudta hozni, akkor miért nem tud érvényesülni maradéktalanul
PRVWLVpVLWWLV"0HUWD]WNHOOWDSDV]WDOQXQNKRJ\QHP
YDOyVXOPHJPLQGHQEHQ(OpJFVDNN|UOQp]QQNHEEHQ D YLOiJEDQ 9DJ\ EHOHJRQGROQL D 0LDW\iQNQDN D
mai kérésébe, amely szintén azt állítja, hogy csak a
menny az a szféra, ahol maradéktalanul teljesül, ahol
DNDGiO\WDODQXOYpJEHPHJ\D],VWHQDNDUDWDÅ¬DPLQW
DPHQQ\EHQ~J\DI|OG|QLVµ$I|OGLN|UOPpQ\HNN|]|WWH]WNpUQLNHOO-p]XV.ULV]WXVPDJDDGMDDV]iQNED
a kérést, hogy a földi körülmények között tisztán érYpQ\HVOKHVVHQD]ÓUDNDUDWD0LpUW"$]pUWPHUW,VWHQ
DNDUDWDLWWV]HPEHWDOiOMDPDJiWHJ\PiVLNDNDUDWWDO²
PpJSHGLJD]HPEHUpYHO
Az ember és a neki adott szabadság nagyon komoly
NRFNi]DWLWpQ\H]ęYROWDWHUHPWpVNRU6D]HPEHUURV]V]XOpOWH]]HODOHKHWęVpJJHOLVPHUMNMyODW|UWpQHWHW
Rosszul használta az akaratát, és így lett a föld, a mi
WDSDV]WDODWLYLOiJXQNQHKH]tWHWWSiO\DD],VWHQDNDUDWD
V]iPiUD$I|OGDPLYLOiJXQND]DN|]HJDKROPHJtörténhetnek olyan dolgok, amit nem Isten akar, ahol
létezik az isteni akarattal való szembeszegülés kate52
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JyULiMD $] HPEHUL WHUPpV]HWQHN YDQ XJ\DQLV HJ\ OpQ\HJL |VV]HWHYęMH DPHO\ D] ,VWHQEęO YLV]RQW WHOMHVHQ
KLiQ\]LNVęWD]]DOWHOMHVHQHOOHQWpWHVH]SHGLJDEħQ
$%LEOLDV]HULQWDEħQUHYDOyKDMODPD]HJ\LNIęPR]JDWyUXJyMDD]HPEHULDNDUDWQDN(]W3iOIRJDOPD]]DPHJ
legvilágosabban, a római gyülekezethez írt levelében,
DKROH]WROYDVVXNÅHiszen nem azt teszem, amit akarok:
a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat.
Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem
pQWHV]HPKDQHPDEHQQHPODNyEħQµ 5yP² 
$ EħQ tJ\ PR]JDWMD D] HPEHUL DNDUDWRW 6 ,VWHQ DNDUDWDpVDOi]DGyHPEHULDNDUDWNRQÁLNWXVEDNHUOLWWD
I|OG|Q(]OHJLQNiEEDKKR]KDVRQOtWPLQWD]DYLV]RQ\
DPLW PHJpO HJ\ V]Oę D NLVJ\HUPHNpYHO DNL pSSHQ D
GDFNRUV]DNiWpOL$NpWKiURPpYHVJ\HUPHNHNHJ\LNIę
LUiQ\HOYH²pQH]WRWWKRQpOęEHQWDSDV]WDOKDWRPQDS
PLQWQDS²KRJ\ÅOHJ\HQPHJD]pQDNDUDWRPµÅ1HP
WXGRNPpJUHQGHVHQYLOOiYDOHQQLGHpQD]WDNDURPµ
9DJ\Å7XGRNPiUUHQGHVHQYLOOiYDOHQQLGHQHPDNDURNµpVIRO\WDWKDWQiQNDVRUW6H]WHOMHVHQQRUPiOLV
ez teljesen emberi (és hála IstennekNLQęKHWę PpJLV
a tanulság az, hogy ha mélyen magunkba nézünk, akkor azt látjuk, hogy ez a dac végigkíséri az emberi éleWHW'DFNRUV]DNLGHYDJ\RGDD]HPEHUHJpV]pOHWpEHQ
DUUDW|UHNV]LNKRJ\pUYpQ\HVtWKHVVHDPDJDDNDUDWiW
Talán megtanulja kezelni a helyzetet, ha el kell fogadnia más akaratát, talán nem követeli ezt már annyira
hangosan vagy látványosan, mint egy kisgyermek, de
YiJ\LNHUUH
$]HPEHUpVD]ęEħQQHOWHUKHOWDNDUDWDD]RNDDQQDN
hogy a Miatyánknak ebben a kérésében különbséget
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NHOO WHQQL PHQQ\ pV I|OG N|]|WW $] HPEHU EħQQHO
WHUKHOW DNDUDWD PLDWW NHOO QDSRQWD LPiED IRJODOQL H]W
a sort, ezt a kérést, hogy „legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is” (]HN XWiQ MRJRV
volna a kérdés, hogy akkor mi köze van még egymásKR] D PHQQ\QHN pV D I|OGQHN 0HUW D]W OiWMXN KRJ\
DODSYHWęHQ VHPPL VęW HOOHQWpWHL HJ\PiVQDN DODSMDLEDQ NO|QE|]QHN PiV D PħN|GpVL HOYN 0pJLV D]
,VWHQQHNJRQGMDYDQDUUDKRJ\PHJPDUDGMRQDNDScsolat, hogy ez a két szféra ne különüljön el teljesen
HJ\PiVWyOĘ~MUDpV~MUDOHWHNLQWD]HPEHUUHOHKDMRO
KR]]i SiUEHV]pGHW NH]GHPpQ\H] YHOH 2OYDVKDWMXN D
Bibliában, ahogyan elküldte angyalait az üzenetével, látomást vagy igét adottDSUyIpWiNQDNPDMGSHGLJWHVWHW|OWpVpYHOEHOpSHWWHEEHDV]IpUiEDVPHJWHWWHD]WD
OpSpVWDPHOO\HODPHQQ\pVDI|OGDOHJN|]HOHEENHUO
HJ\PiVKR],VWHQQHNJRQGMDYDQDUUDKRJ\PHQQ\pV
föld érintkezzen, gondja van arra, hogy menny és föld
NRPPXQLNiOMRQ HJ\PiVVDO 6 D] ,VWHQ DNDUDWD pSSHQ
H]pUWHJ\PiVLNMHO]ęYHOLVLOOHWKHWę~J\PLQWGY|]tWę
DNDUDW(]OHKHWDPiVLNIRQWRVPHJiOODStWiVXQN$],VWHQDNDUDWDGY|]tWęDNDUDW(]WPHJLQW3iOIRJDOPD]]D
PHJQDJ\RQYLOiJRVDQpVHJ\pUWHOPħHQHJ\LNOHYHOpEHQROYDVVXNDPL,VWHQQND]WDNDUMDÅhogy minden
ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismeréséreµ 7LP   Úgy gondolom, ha ma csak ennyit
MHJ\]QN PHJ DNNRU PiU VRNDW WDQXOWXQN QHNQN
olyan Istenünk van, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismeréséUH$],VWHQDNDUDWDWHKiWD]HPEHUPHJV]DEDGXOiViW
D MDYiW D] GY|VVpJpW V]ROJiOy DNDUDW $NDUDW DPHO\
54
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NpSHV KHO\UHKR]QL D]W DPL HOURPORWW DNDUDW DPHO\
PHJJ\yJ\tW -p]XV PRQGMD HJ\V]HU ÅAkarom. Tisztulj
meg!µ²pVDOHSUiVPHJWLV]WXOWPHJJ\yJ\XOW 0W 
Az isteni akarat meghozta számára a gyógyulást, és
egyben megmutatta azt az isteni szándékot, amely az
HJpV]YLOiJJ\yJ\XOiViWDNDUMD0HUW.ULV]WXVH]pUWM|WW
Az ember elvetése, elhagyása ellentétes az Atya akaraWiYDO(UUęO-p]XVWDQtWDEEDQDMyOLVPHUWSpOGi]DWEDQ
DKRODV]i]MXKN|]OHJ\HONyERUROpVDSiV]WRURWWhagyja a kilencvenkilencet, utánamegy az elkóboroltnak, és azt mondja, hogy ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül
/N² $]$W\DQHPDNDUMDH]WPHUWD]ĘDNDUDWD GY|]tWę DNDUDW PHJPHQWę PHJV]DEDGtWy DNDUDW
,VWHQDNDUDWDD]KRJ\9HOHOHJ\QNKRJ\|U|NNp9HOH
OHJ\QN~J\PLQWD]ĘQ\iMDKLiQ\WDODQXO~J\PLQW
D]ĘKi]DQpSHDQQDNPLQGHQWDJMiYDO~J\PLQWD]Ę
J\HUPHNHLpV|U|N|VHL
A Miatyánknak azért is különleges mozzanata ez a
harmadik kérés, mert az ember tekintetét a mennyUęODI|OGIHOpLUiQ\tWMD$]úri imádság szerkezetében
QDJ\RQVRNDQPHJÀJ\HOWpN már, hogyD]HOVęKiURP
NpUpVD],VWHQGLFVęVpJppUWKDQJ]LNDPiVRGLNKiURP
NpUpVSHGLJD]HPEHUMDYiWWDUWMDV]HPHOęWW'HLWWD
harmadik kérésYpJpQpSSHQ,VWHQDNDUDWDNDSFViQ fedezhetjük fel az átmenetet, KLV]HQD]GY|]tWęDNDUDW
úgy jelenik meg itt, hogy összeköti a mennyet és a fölGHW0LQWKDN|]|VQHYH]ęWDNDUQDWDOiOQLDÅM|MM|QHOD
WHRUV]iJRGµPHQQ\HLYt]LyMDpVDÅPLQGHQQDSLNHQ\Hrünk”KpWN|]QDSLHPEHULI|OGLYDOyViJDN|]|WW6miO\HQFVRGiODWRVKRJ\H]D]|VV]HN|WWHWpVD]GY|]tWę
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DNDUDWEDQPD[LPiOLVDQPHJYDOyVXO+LV]HQ.ULV]WXVD]W
D EL]RQ\RV PHQQ\HL GLFVęVpJHW NpSHV YROW RWWKDJ\QL
pVD]HPEHUHNMDYipUWEHOpSHWWHEEHDI|OGLYLOiJED²
PHUWH]D],VWHQGY|]tWęDNDUDWD
Milyennek ismerhetjük még az Isten akaratát? Isten
DNDUDWD HJ\EHQ PHJV]HQWHOę DNDUDW DPHO\ MREE HPEHUUpDNDUWHQQLEHQQQNHW(]WV]yV]HULQWROYDVVXNLV
D6]HQWtUiVEDQ3iODSRVWROtUMDDWKHVV]DORQLNDLJ\OHNH]HWQHN Å$] D] ,VWHQ DNDUDWD KRJ\ PHJV]HQWHOęGMHtek…µ 7KHVV] ,VWHQD]pUWDGWDDUHQGHONH]pVHLW
D]pUWDGWDDW|UYpQ\HLWDSDUDQFVRODWDLWKRJ\VHJtWVH
D]HPEHUWDPHJV]HQWHOęGpV~WMiQ$]D]KRJ\DEEDQ
tudjon tájékozódni, hogy mi az Isten akarata, mi az,
DPLQHNLWHWV]ęPLD]pOHW~WMDDPLWD],VWHQNtQiOD]
Ę NLMHOHQWpVpEHQ 1HP YpOHWOHQ D] VHP ~J\ JRQGRORP KRJ\ 0iWp HYDQJpOLXPiEDQ pSSHQ D +HJ\L EHszédben jelenik meg az úUL LPiGViJ KLV]HQ D +HJ\L
beszédben Jézus pSSHQ D]W világítja meg a hallgatói
számára, hogy milyen akarat és milyen szándék áll a
törvények mögött, és hogyan lehetünk valóban enJHGHOPHV J\HUPHNHL D] $W\iQDN eSSHQ .ULV]WXV D]
DNL WDQtWiViEDQ VDMiW V]HPpO\HV pOHWSpOGiMiEDQ HUUH
D]HQJHGHOPHVVpJUHQHYHOÅAz az indulat legyen bennetek²tUMD3iOMyOLVPHUWKLPQXV]iQDNEHYH]HWęMpEHQ
²amely Krisztus Jézusban is megvolt…µ )LO (]D]
LQGXODWSHGLJD]HQJHGHOPHVVpJLQGXODWDD]HJ\HGO
Istennek való, feltétlen engedelmességp teljesen aláUHQGHOQLPDJDPDWDPHQQ\HL$W\iQDND]ĘDNDUDWiQDN(]WpSSHQJézustól tanulhatjuk meg, aki megtette
H]WDYpJVęNLJDNHUHV]WKDOiOiUiQLVHOIRJDGWDD]$W\D
akaratát, és WXGRWWPLQGYpJLJHQJHGHOPHVOHQQL
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1HPHJ\V]HUħGRORJH]7~UPH]HL(U]VpEHWQHNYDQ
HJ\ YHUVH DPHO\ D 0LDW\iQNQDN pSSHQ H]]HO D NpUpVpYHO IRJODONR]LN &VDN D FtPpW KDGG LGp]]HP A legnehezebb kérés 0HUW YDQQDN pOHWKHO\]HWHN DPHO\HNEHQ HJ\iOWDOiQ QHP HJ\V]HUħ NLPRQGDQL H]W 0iU D]
LV PHJNpUGęMHOH]ęGLN VRNV]RU KRJ\ DPL YHOHP W|UWpnik, az lehet-e az Isten akarata… Miért engedi Isten a
betegséget, a fájdalmat, a katasztrófákat, a háborút?
Lehet erre jó szívvel azt mondani, hogy „legyen meg a
te akaratod”? S ez a kérés, amelyen talán a legtöbbször
iWVLNOXQN YDMRQ KRJ\DQ KDQJR]KDW D 6]tULiEDQ pOę
üldözött keresztyéneknek a szájából, vagy hogyan
KDQJR]KDW HJ\ SR]LWtY UiNV]ħUpVL OHOHW XWiQ KRJ\DQ
hangozhat egy elveszített magzat vagy egy elveszített
KR]]iWDUWR]yPLDWWLJ\iV]EDQ"9DJ\DFVDOiGLRWWKRQ
D PXQND HOYHV]WpVH XWiQ KRJ\DQ KDQJ]LN H] „legyen
PHJDWHDNDUDWRGµ",JHQDOHJQHKH]HEENpUpV7DOiQ
pSSHQH]HNDKHO\]HWHNDGMiNPHJHQQHNDNpUpVQHND]
igazi súlyát, az igazi komolyságát és egyben az engeGHOPHVVpJQNQHND]LJD]LSUyEiMiW
Bizonyára vannak itt is közöttünk, akik jártak már
meg hasonló mélységeket, és vannak talán olyanok is,
DNLNHW,VWHQHGGLJPHJNtPpOWH]HNWęO(J\EL]WRV-p]XV
SRQWRVDQ LVPHUL H]HNHW D PpO\VpJHNHW H]HNHW D NLOitástalan emberi helyzeteket, ahol olyan nehézzé válik
ez a kérés, ahol ez lesz a legnehezebben kimondható
PRQGDW *RQGROMXQN D *HFVHPiQpNHUWEHQ UHWWHJę
J\|WUęGęYpUWYHUHMWpNH]ę-p]XVUDDNLQHNV]LQWpQPHJ
kell küzdenie ezzel a mondattal, s annak minden neKp]VpJpYHO Å…legyen meg a te akaratod.µ 0W  
$6]HQWKiURPViJ,VWHQEHOVęGLDOyJXVDH]pVHEEHQD
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dialógusban egymásnak feszül az isteni és az emberi
DNDUDWDPL-p]XVEDQHJ\WWYDQMHOHQ-p]XVQHPDNDU
fájdalmat érezni, nem vágyik a kínhalálra, nem akarja
azt az emberi érzést, amit a szenvedés és a kereszthalál
jelent PDMGDV]iPiUD0LQW0HJYiOWyXJ\DQNpV]PHJcselekedni az Isten akaratát, de emberként gyenge hozzá, és neki is QHKp]NLPRQGDQLDÅ/HJ\HQPHJDWHDNDUDWRGµ -p]XV H]]HO QHP D]W NpUL KRJ\ D] $W\D DNDUDWD
végbemehessen, hiszen tudja jól, hogy az Isten véghez
YLV]LD]WDPLWHOWHUYH]HWW6RNNDOLQNiEED]WNpULLWWKRJ\
ę PDJD HOpJ HUęV OHJ\HQ KRJ\ QHNL PDJiQDN OHJ\HQ
HOpJHUHMHHEEHQN|]UHPħN|GQL
$PHJV]HQWHOęGpVpSSHQH]WMHOHQWL$PHJV]HQWHOęGpV~WMiQMiUQLD]WMHOHQWLKRJ\QHPSDVV]tYV]HPOpOęLYDJ\XQN,VWHQWHUYHLQHNKDQHPN|]UHPħN|GęNYDJ\XQNDEEDQKRJ\D]RNPHJYDOyVXOMDQDN1HPFVDN
szemléljük azt, hogy Isten akarata ilyen vagy olyan forPiEDQLWWDI|OGLN|UOPpQ\HNN|]|WWPHJYDOyVXO1HP
|OEHWHWWNp]]HOÀJ\HOMNKRJ\DYLOiJEDQDNWLYiOyGRWW
LVWHQHOOHQHVDNDUDWpVHPEHULJRQRV]ViJKRJ\DQSUybál gáncsot vetni Isten akaratának és tervének, mondván, hogy a terv úgyis végbemegy… Igen, valóban végEHPHJ\KLV]HQD]LVWHQLWHUYMyYDOQDJ\V]HUħEEDQQiO
KRJ\ PL PHJKL~VtWKDWQiQN GH LWW PiVUyO LV V]y YDQ
OHKHWQNN|]UHPħN|GęNOHKHWQNPXQNDWiUVDNOHKHWQNHJ\DNDUDWRQDYLOiJWHUHPWęMpYHO
(] HQQHN D] LPDNpUpVQHN D QDJ\ DMiQGpND (ON|WHOH]ęGKHWQN D] LVWHQL DNDUDW PHOOHWW IHODMiQOKDWMXN
RGDV]iQKDWMXNPDJXQNDW0LYHODELEOLDLJRQGRONRGiV
V]HULQW D] DNDUDWQDN D NLLQGXOySRQWMD D V]tY DNiU IRJDOPD]KDWXQNtJ\LVHJ\WWGREEDQKDWDV]tYQN,VWHQ
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V]tYpYHO+DDEħQ|VHPEHUOi]DGyDNDUDWDDNDGiO\RNDW
akar gördíteni az Isten terve, az Isten akarata szabad
folyásának útjába itt a földön, akkor ezzel szemben a
megtért ember hittel elmondott imája, engedelmesséJH KħVpJH DOi]DWD QHP PiV PLQW ÅDNDGiO\PHQWHVtWpVµ$]DNDGiO\PHQWHVtWpVHOVęOpSpVHSHGLJD]KRJ\
számolok önmagammal PLQW DNDGiOO\DO DNiU QDSRQNpQW LV 0LQpO WHOMHVHEE H] D] DNDGiO\PHQWHVtWpV D]D]
minél többen tudnak egy akaraton lenni az Istennel,
„egy csónakban evezni” vele, „egy szekeret húzni” vele,
DQQiO N|]HOHEE D] ,VWHQ RUV]iJD (]pUW LV NpUMN V]LQWH
HJ\OHYHJęYHOD]úULLPiGViJEDQÅM|MM|QHODWHRUV]iJRGOHJ\HQPHJDWHDNDUDWRGµ
Az imádság meghallgatásának a garanciája is abban
áll, ha a saját akaratomat alá tudom rendelni a korOiWODQQDND]GY|]tWęQHNpVDPHJV]HQWHOęQHNPHJismert Isten akaratáQDN -iQRV HOVę OHYHOpQHN YpJpQ
ROYDVKDWMXNDN|YHWNH]ęNHWÅAz iránta való bizalmunk
SHGLJ D]W MHOHQWL KRJ\ KD EiUPLW NpUQN D] ę DNDUDta szerint, meghallgat minket.µ -Q  Jézus azt
V]HUHWQpKRJ\PLtJ\LPiGNR]]XQN6D]LPiQNDW]iUy
ÅiPHQµ HUUH HUęVtW Ui tJ\ OHJ\HQ „Ne úgy, ahogy én
akarom, vagy ahogyan kértem, vagy ahogyan én töUHGpNHVHQSUyEiOWDPPHJIRJDOPD]QLD]LPiPEDQQH
~J\DKRJ\pQDNDURPKDQHPDPLQWWHµ
.HGYHV 7HVWYpUHLP ,VWHQ DNDUDWD HJ\HGOiOOy NRUOiWODQ ,VWHQ DNDUDWD GY|]tWę pV PHJV]HQWHOę DNDUDW
(]DGEiWRUtWiVWQHNQNDPLQGHQQDSRNEDQDNHUHV]W\pQpOHWEHQ0HUWMyHJ\LO\HQDNDUDWKDWiVDDODWWOHQQLMyHJ\LO\HQDNDUDWQDND]ROWDOPiEDQpOQL'HHJ\szersmind hadd legyen feladatunk is az Isten akaratát
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hirdetni, beállni a sorba és azon igyekezni, hogy egy
akaraton legyünNDYLOiJWHUHPWęMpYHO0HUWDPLLWWD
I|OG|QW|UWpQLND]DPLIHOHOęVVpJQNLVÌJ\OHJ\QN
egy akaraton a mindenható Istennel, hogy valóban
úgy legyen meg az Isten akarata itt a földön bennünk,
YHOQNpViOWDOXQNLVDKRJ\DQDPHQQ\EHQ
ÉPHQ
Imádkozzunk!
Felséges Istenünk, mindenható Atyánk! Magasztalunk
Téged azért a semmivel össze nem hasonlítható akaratért, amely létrehívta a mindenséget, benne minket is.
Bocsásd meg nekünk, hogy akaratunk oly sokszor szembemegy a tieddel, akadályozza annak tiszta megvalósulását a földön. De hálát adunk azért, hogy ennek elleQpUH7H-p]XV.ULV]WXVEDQPpJLVWHUHWHQJHGWpOGY|]tWę
akaratodnak, amely által megszabadultunk és felszabadultunk arra, hogy Neked szolgálva, a Te akaratod
V]HULQWFVHOHNHGYHKDODGMXQNDPHJV]HQWHOęGpV~WMiQV
DPHO\iOWDOD]|U|NpOHWIHOęOLVUHPpQ\VpJQNOHKHW
Odaszánjuk ezért most magunkat országod munkálására, a jó hír továbbadására, hogy sokak megtérjenek
és éljenek. Ebben szeretnénk egy akaraton lenni Veled.
Ajándékozz meg minket ezért krisztusi indulattal, azzal
az engedelmességgel, amellyel Ę tudta teljesíteni a Te
akaratodat. Ámen.
'ɠ1͕ȷHʃɓ¬Uʝɚ
ȵɰɸɖ˔V]HʔɆHɀʑʛɔDʏʗʦɻNʤXɡ



