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Emlékszel? E szavakkal fordul 
Jézus az Atyához a getszemáni 
kertben, és ez ad értelmet 
szenvedésének, amelyet a 
feltámadás követ. Szavai kifejezik 
a lelkében zajló szenvedést, 
melyet ellenkezése váltott ki a 
halállal szemben, amelyet az 
Atya akart. 

De Jézus nem erre a napra 
várt, hogy Isten akaratához 
alakítsa a magáét. Ezt tette-
e egész életében. 

Talán a belenyugvásnak gon-
dolnánk ezt a mondatot, amelyet akkor 
mondunk ki, amikor mást már úgysem 
tudnánk tenni. Ezt az igét azonban 

nem így kell értelmeznünk. 

Az életben két út között választhatsz: 
vagy saját akaratod szerint élsz, ami 
csakhamar kiábrándít, mert az élet 
magas csúcsaira saját korlátolt elkép-
zeléseid szerint, saját eszközeiddel, a 
magad erejébıl akarsz felkapaszkodni. 
Vagy vállalod, hogy önként teljesíted 
Isten akaratát. 
 Látod, Isten olyan, mint a nap. A nap-
ból számtalan sugár indul ki, hogy 
megérintsen minden embert egyen-
ként. A napsugarak Isten akaratát 
jelképezik az egyes emberekrıl. Az 
életben a keresztény és minden jó-
akaratú ember arra hivatott, hogy a 
nap felé haladjon saját sugarának 
fényében, mely más mint a többi 
emberé. Ha így teszel, soha nem 
álmodott isteni kalandba 
kezdhetsz. Szereplıje és 
egyben szemlélıje leszel 
egy nagyszabású történet-
nek, amelyet Isten bonta-
koztat ki benned és 

általad az emberiségben. 
Minden, ami ér, bánat és öröm, jó vagy bal-
szerencse, a fontos események, és a jelen-
téktelenek is (a mindennapi munka 
otthon, a hivatalban vagy az iskolá-
ban), minden, de minden új jelentı-
séget nyer, mert Isten kezétıl szár-
mazik, Istentıl, aki a szeretet. 
Mikor kell Isten akaratát telje-
sítenünk? 
Ami volt, már elmúlt, nem hozha-
tod vissza. Nincs más hátra, mint 
hogy Isten irgalmába ajánld. A 
jövı még nincs itt. Akkor élheted 

majd, amikor jelenné lesz. 
Kizárólag a jelen pillanat van 
a kezedben. Ebben kell 
megpróbálnod valóra váltani 
Isten akaratát. 

 Hogyan különböztetheted 
meg Isten akaratát a magadé-
tól? Hallgass a bensıdre! Van 
ott egy hang, amelyet talán túl gyakran 
elfojtottál és alig hallható már. Figyelj rá 
nagyon! Mert Isten hangja az.  
Meg fogja mondani, mikor van ideje a 
tanulásnak vagy a rászorulókkal való 
törıdésnek, a munkának vagy a kísér-
tés legyızésének, kötelezettségek tel-
jesítésének. Ez a hang hív, hogy aki 
Isten nevében szól hozzád, azt meg-
hallgasd, s biztat, hogy nézz szembe a 
nehézségekkel is bátran. 
Figyelj rá jól!  Ne hallgattasd el magad-

ban legértékesebb kincsedet, ezt a 
hangot soha! Kövesd szavát! 

Csodákat látsz majd: meg 
fogod látni, mit tud 

végbe vinni Isten 
egy olyan emberben, 

aki egész életével kimondja: 
„Ne az én akaratom teljesüljön, 
hanem a tied.” 

Az osztályban  van egy 
mozgássérült fiú, aki ne-
hezen jár. Egyik nap az 
iskolából hazamenet csatlakozott 
hozzám, ezért elkezdtem lassan 
menni, hogy az ı lépéseihez igazod-

jak. Nem voltam jó passzban, ezért az 
út felén szerettem volna a saját tempó-
ban folytatni az utat, mert úgy gondol-
tam, hogy úgy jobban hasznosíthatnám 
az idımet. Azonban az jutott az 
eszembe, hogy a társamban ott van 
Jézus, ezért nem hagyhatom ott. Így 
tovább szerettem ıt, és igyekeztem jó 
társ lenni. 
Mikor hazaértem, nagy békét és örö-
met éreztem  ezért a tettért. Néhány 
nappal késıbb nehézségeim voltak a 
kémiavizsga elıtt, bizonytalan voltam. 
Ültem a padomban és újra átnéztem 
néhány dolgot. Egyszer csak ez a tár-
sam odajött hozzám és nagy mosollyal 
ezt mondta: „Ne aggódj! A kémia-
vizsga könny ő lesz!” . Meglepıdtem, 
mert külsıleg semmit sem mutattam a 
félelmeimbıl. Éreztem, hogy Jézus bá-
torít abban a társban, akiben korábban 
felfedeztem İt. 
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„Ne az én akar atom 
teljesüljön, hanem a 
tied.” 

(Lk 22, 42)  


