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Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
 
Nem harsonával, 
Hanem jött némán, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappal, 
De háborús éjjel. 
 
És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 
De őt, a fényest, nagyszer űt, 
Mindörökre látom. 
 Ady Endre: Az Úr érkezése 

 
 
 “Legyen akaratod szerint.” 
 
Jézus Getszemáni kerti imája e szavakkal 
fejeződik be elfogatása előtt:  

 “ Legyen akaratod szerint.”  
Elgondolkodtat minket a perc, mikor Jézus 
remegő hangon, a félelemtől vérrel 
verítékezve imádkozik, s eszünkbe jut az 
Evangéliumok más lapjain olvasott sorok, a 
Lázár sírjánál síró Jézusról. Mennyire 
emberi a bánat , a félelem és a magány.   
 
A Golgotára induló Jézus e keserű 
érzelmeket ismeri. Isten adta megnyugvást 
kíván adni, a reménytelenségből kiutat 
mutatni,   s tudva a holnap keresztútjának 
lépteit önként nyújtja kezét a katonák felé. 
A keresztúton a síró asszonyokat 
vigasztalja, a kereszten a bűnösnek 
megbocsátást ad, s végső szavával az 
Atya szeretetére bízza magát.  
Ő a mi biztatásunk “jeruzsálemi” 
lépteinkben. Krisztus feltámadásának 
fényessége a mi reményünk, és az Isten 
szeretetébe vetett bizalmunk a mi 
vigaszunk. 
Keresztút és feltámadás - erről szól az 
egész élet, mert minden nap Húsvét, hisz 
benne rejlik a keresztút és a feltámadás, a 
küzdelem és a remény. A Húsvét az Élet 
ünnepe, mely értelmet ad máinknak, 

holnapjainak, éveinknek.    
Hogyan járjuk utunkat, mely a feltámadt 
Krisztushoz vezet?  
Hogyan induljunk napi útjainkra, hogy a 
krisztusi úton járjunk? Az Ő imádságának 
szavai vezessenek: “Legyen akaratod 
szerint.” 
Krisztus nagycsütörtöki szavai azonban 
nemcsak a szenvedés előtti percben adnak 
neki hitet, az Atyába vetett bizalmat, 
hanem élete minden napját átsugározza. E 
mondat vezérli minden szavát, és 
cselekedetét. Olyan akart lenni, 
amilyennek az Atya akarja látni. Teljes 
valójával, életével az Isten szolgálni. S 
nekünk is ezt kell tennünk. Olyanná válni, 
amilyennek az Isten akar látni. A feltámadt 
Krisztus fényében járni.  
“ Úgy éljetek, mint a világosság fiai! 
A világosság gyümölcse  
csupa jóságban, igazságban  
és egyeneslelk űségben mutatkozik. 
Keressétek, ami kedves az Úrnak!” 
   Ef. 5,9-10 
Az Isten teremtő szándékát keresve 
válhatunk olyan emberekké, amilyennek 
szándéka szerint teremtett minket az Isten.  
Mindegyikünk a maga küldetése szerint 
találja meg élete célját, értelmét, a 
mindennapok feladatát. Minden nap új 
lehetőséget ad, hogy olyanok lehessünk, 
amilyennek az Isten teremtett. Nem a 
világrengető dolgokban, a nagy 
felfedezésekben, hanem a 
becsületességben, az őszinteségben, a 
gondoskodásban. Nincs előnytelen, vagy 
előnyös pozíció, azonos startvonalról 
indulunk, mert mindegyikünknek meg van 
a lehetősége a maga helyén, hogy 
szavaiban és tetteiben az Isten akaratát 
hordozza. Mindegyikünknek adott a 
lehetőség, hogy jó gyümölcsöt teremjen. 
“A Lélek gyümölcsei a szeretet, 
öröm, békesség, türelem, kedvesség, 
jóság, h űség, szelídség. ..” Gal. 5,22 
Azonban sokszor előnytelen helyzetet hoz 
számunkra ha az Isten akarata szerint 
viselkedünk. Bizony előfordul, hogy 
nevetségesnek, gyávának, élhetetlennek, 
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mondhatom néha bolondnak néznek érte. 
S az elveink miatti szégyenérzet, vagy 
éppen előnytelenség vezet kétszínűségre. 
Olyanok leszünk, amilyennek az emberek 
szeretnének látni. Mondjuk fennhangon: 
“Csak nem gondolod, hogy eltűröm neki”... 
Így leszünk napi hősök, győztesek diadalt 
aratva mások felett. Nem tűrjük, hogy 
bolondnak nézzenek. 
Körbevesznek minket mások dicsekvései, 
önmegvalósítási sikerei, s olyan meggyőző 
magabiztosságuk, hogy már szinte mi is 
elhisszük, hogy ez a jó. “Legyen meg a te 
akaratod!!!”- s a kérkedők mögé 
felsorakozunk. De mi van, ha nem tudunk 
vele versenyre kelni. Jön az 
elégedetlenség, az irigység. “Bezzeg neki 
sikerült.” S ilyenkor teljesen elfeledjük, 
hogy ő nem az Isten akaratát hordozza, 
hanem a saját akaratát verekedte ki, s ez 
valóban sikerült neki. De biztos, hogy neki 
jó így? Biztos, hogy olyan ember lett, 
amilyennek az Isten teremtő szándéka 
akarta? Mint szélvihar zúg körülöttünk 
felszabadult világunkban az önakarat 
megvalósítása. Kell ezt követni? Hagyni 
elveszni a magunk békességét, 
meggyőződését, hitét?  
Így hiába adott jóságos szívet az Isten, ha 
napi gondjaink kiírtja e jóságot, vagy 
döntéseink önző céljainkat szolgálják 
csupán. Krisztus sohasem kívánt olyan 
lenni, amilyennek az emberek akarták látni. 
Sohasem tett önmagának csodákat, s nem 
hencegő produkciókkal állt elő. De 
eszünkbe jut jeruzsálemi bevonulása, hol 
szamáron jön a királyt váró emberek közé, 
vagy látjuk a vállalt megszégyenítő 
keresztutat és halál, mikor az utolsó 
percekben is felszólítják: “Szállj le a 
keresztről, ha Isten Fia vagy.”   
Van azonban az éremnek egy másik oldala 
is, amely azt mutatja amit mi várunk el az 
emberektől.  
Aszerint mondunk véleményt másokról, 
hogy a mi akaratunk szerint viselkednek-e. 
“Legyen meg az én akaratom!” 
Egyértelmű, hogy amit mi mondunk az a jó. 
Nincs mellébeszélés, más vélemény, ezek 

tények, így kell lennie. Megrajzoljuk 
magunkban az ideálokat:  
ilyen legyen a házastársam... 
ilyen legyen a gyerekem... 
ilyen legyen a munkatársam... 
ilyen legyen a barátom... 
Nincs egyezség, nincs alku, ha nem tetszik 
az én utam, fel is út, le is út, mehet. Vagy 
ha módomban áll, az én jó utamra 
kényszerítem. Alkalmazkodj! Legyél olyan, 
amilyennek én akarom! Biztos hogy a 
barátomat, a gyerekem, vagy bárki mást az 
Isten szándéka szerinti úton viszem 
magammal, ha az én akaratom szerinti 
lesz? 
Az önzés messze áll a Krisztusi 
gondolkodástól. Találnánk csak egy csodát 
mit magának, s rögtön felmutatnánk 
érvelésül magunk mellet. De önző, maga 
akaratát kiverekedő Istenfiát nem látunk 
egy evangéliumi sor mögött sem. S itt 
eszünkbe jut a negyven napig pusztában 
böjtölő Jézus megkísértése (nemet mond 
saját javakra, dicsőségre, hatalomra). 
Mi nem mondunk nemet, megfojtjuk 
egymást önzésünkkel, akaratunkkal. Ma 
nem az isteni értékek vezetnek, hanem az 
akaratok. A saját akaratunk rabszolgái 
vagyunk, és ebbe az igába kényszerítünk 
bele másokat is, hogy ők a mi akaratunk 
rabszolgái legyenek. Ha az “én akaratom”, 
és az” ő akarata” helyébe az “Isten 
akaratának” a keresése lépne, békesség 
lenne az “én” és az “ő” között, mert 
olyanokká válhatnánk, amilyennek az Isten 
teremtett. Ha saját akarataink helyett az 
Isten akaratát szolgálnánk:  
- megértenénk gyerekeinket, az isteni 
értékekre nevelnénk őket, s engednénk, 
hogy olyanokká legyenek, amilyennek az 
Isten teremtette őket,  
- értéknek tartanánk a házasságot, a 
kölcsönös szeretetet, s a megoldás nem a 
válásokban rejlene, 
- az idős szülőket nem tennénk elfekvőbe a 
szakszerű ápolás indokának palástja alá 
bújva, 
- nem keltenénk mások között viszályt 
rosszalló, igazságtalan 
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 megjegyzéseinkkel, 
- szeretnének a munkatársaink, mert 
nemcsak a törtetőt látnánk bennünk, 
- lehetnének barátaink, s nem veszítenénk 
el őket, 
Húsvét ünnepének örömén a feltámadt 
Krisztus fénye világítsa meg mindegyikünk 
szívét, hogy az Isten akaratát keresve, 
Istennek tetsző életet éljünk, s hagyjunk 
élni másokat is. 
“Boldog az ember,  
akinek te vagy ereje, 
aki a te útjaidra gondol.”  Zsolt. 84,6 
              Bódi Gáborné - hitoktató 
 
Szóltál Uram? 
Bocsáss meg, nem hallottam. 
Tudod, olyan sok dolgom van. 
Magad is láthatod mennyi a tennivaló, 
és én igyekszem, hogy helytálljak. 
De igazán Uram, hát hogy szólítasz? 
Elfelejtetted, hogy engem nem 
Jánosnak hívnak?  
 


