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A Hegyi beszéd
‐ Máté 5‐6‐7.
‐ Prédikáció – tanítás az éppen formálódó keresztény gyülekezeteknek!
‐ Jézus „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.” (Mt 7,29)

IMÁDSÁG
‐ A babiloni fogság idején válik a zsidó kegyesség szerves részévé
‐ Jézus is nagyon gyakran szólítja meg Atyját → a tanítványok is szeretnék! (Lk 11.)
‐ élő kapcsolat

Máté 6,9‐13.
„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.”

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy
‐ Atya – „pater” = „ab” = „apuka”
‐ újfajta Isten‐ember kapcsolat, amely az ember‐ember kapcsolatot is megváltoztatja
‐ újjászületés szükséges. Jézus mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet
az Atyához, csak énáltalam.” Jn 14,6
‐ „mi” – testvéri közösség – csak így mondhatjuk ezt az imádságot!
‐ „mennyekben” – hol van az Isten? A teremtett világ „csúcsán”.

Szenteltessék meg a Te neved
‐ Név = a megnevezett személy maga
‐ szent –elkülönített, megkülönböztetett
‐ Isten maga szent, mert különálló mindattól, ami profán! „A világosság a sötétségben fénylik…”
Jn 1,5

Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te
akaratod
‐ nem földrajzi terület, hanem országlás, uralom
‐ azt látjuk, hogy most körülöttünk rengeteg hatalmi vágy és akarat érvényesül
‐ hegedűs az Astórián
‐ tudjuk, hogy van egy ilyen ország, ahol teljes mértékben Isten akarata érvényesül – ez után
vágyakozunk mi is!

Amint a mennyben, úgy a földön is
‐ Mindhárom kérésre vonatkozik!
Hogyan valósulnak meg ezek a kérések itt a földön?
Isten nevének megszentelése: általunk, dicsőítéssel, bizonyságtétellel, elkülönítéssel,
cselekedetekkel
Isten országa: Ott, ahol az emberek Őt Úrnak vallják, Királyként tisztelik. Ez, mint az eljövendő
királyság magjaként már most megvalósul!
„az Isten országa közöttetek van!” Lk 17‐21.
Isten akaratának teljesítése: az ember nem feladja magát, hanem akaratát átadja Isten
akaratának.

Mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma
‐ „Mi‐kérések”
‐ nem természetes!
‐ Agrárteológia: Isten áldásával terem a föld!
‐ Jézus tudja a mi földi szükségleteinket is: kérjük el az Atyától!
‐ naponként: szükséglet, de nem ez tartja meg életünket!
„Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor
sem a vagyona tartja meg.” Lk 12,15
Mt 6,25‐34.

És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek
‐ Ahogyan naponként kérjük a kenyeret a testünk táplálására, úgy naponként kell kérnünk a
bűnbocsánatot a lelkünk táplálására!
‐ „Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.” 1Jn 4,19.
‐ „Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha
pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Mt
6,14‐15
‐ Én sem tudom elfogadni az Atya bűnbocsánatát, míg mások iránt érzett haragomat
szorongatom!

És ne vígy minket kísértésbe, de
szabadíts meg a gonosztól
‐ Önismeret, helyes önkép
‐ „Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem
kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és
csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve
halált nemz.” Jak 1,13‐15
‐ Isten mindenható, ő tudja kontrollálni a kísértés erejét, hosszát
‐ Helyes önkép, de egyszerre Istenben bízó nyugalom: Ő erősebb, mint a kísértő, ki tud
szabadítani!

Mert tied az ország, a hatalom és a
dicsőség mindörökké. Ámen.
‐ doxológia
‐ gyülekezeti válasz?
‐ Hitvallás, imádás az imádság végén, amely súlyt ad az eddig elmondott kéréseknek
‐ nekünk van szükségünk ezekre a szavakra: akihez imádkoztunk, szerető Atyánk, de egyszerre az
egész teremtett világnak és benne a mi életünknek is Ura.
‐ mindörökké: Isten uralma időtlen.
‐ Ámen: Őreá támaszkodva imádkozunk.

