
Gondolkodtál már azon, hogy ha Isten a vesénkbe lát, akkor minek imádkozunk egyáltalán?

Ha azelőtt ismeri a kéréseinket, hogy azokat kimondanánk 0, akkor mi értelme kimondani?

A válasz, mint mindig, most is nagyon egyszerű. Több oka is van, az egyik pedig, hogy Isten
valójában a saját kéréseinken keresztül tanít minket. Azt már rég tudja, hogy a Biblia olvasgatása nem
annyira erős oldalunk1, viszont a kérésekben igen serények tudunk lenni, így hát ezt használja arra, hogy
segítsen jobb emberré válnunk. Próbáltál már kutyust nevelni jutalomfalatokkal? Az Úr épp ezt csinálja
velünk is. Ha a kutya nem azt teszi, amit kéne, nem kapja meg a falatkáját. Ha mi nem azt kérjük, amit
kéne, nem teljesül. Aztán ha kicsit közelebb áll a kérésünk Isten tervéhez, akkor kapunk valamennyit,
majd ha már teljesen úgy kérünk, ahogyan az Őelőtte kedves, akkor mindent megad, amit csak kiejtünk
a  szánkon,2 sőt  akkor  már  tényleg  ki  sem  kell  mondanunk.  Így  formál  minket,  minden  egyes
kérésünkkel, jobbá és jobbá. 

Csak éppen van, hogy beragadunk. Ha nem kapjuk meg, akkor kérjük újra és újra, nap, mint
nap. Mintha csak azt gondolnánk, hogy Isten füle már nem az igazi. Pedig  arra kéne rájönnünk, hogy
épp az a legnagyobb ajándék, ha nem teljesíti valamely kérésünket.3 Hiszen abból tudhatjuk, hogy ez a
csapásirány nem a legjobb és kezdjünk másfelé keresgélni, próbáljunk mást kérni. 

Azt hiszed, hogy ritkán kapsz isteni kinyilatkoztatást? Hát tudd meg, hogy minden egyes nem
teljesült kérésed az.4 Csak fel kell ismerned és nem leláncolni magadat egyetlen karóhoz. Mert a kérjetek
és adatik nektek, az nem egyenlő azzal, hogy kérjetek és megadatik. 5 A megadatik azt jelentené, hogy
mindig azt kapjuk meg, amit kérünk. Az adatik, pedig azt, hogy mi kérünk valamit, Isten pedig ad
valamit, ami lehet, hogy köszönőviszonyban sincs a kérésünkkel, sőt talán még kellemetlennek is tűnik,
de biztos, hogy a javunkat szolgálja.6 

És ne feledd, hogy nincsenek túl kicsi kérések, nem kell szégyellnünk bármit is kérni, de azt se
feledd, hogy  meg is kell dolgozni mindenért! Isten akkor rakja mellé szívesen a hiányzó részt, ha mi már
odaraktuk azt, ami csak tőlünk telik.7 

Mindezek ellenére, oly sok helyen olvashatjuk az Írásban, hogy ha Jézus nevében kérünk, akkor
az teljesül. És ezt épp oly sokan is értik félre.8 Aztán minden imájukat, egyfajta varázsigeként azzal zárják
le,  hogy "Jézus nevében, ámen".  De ez távolról sem ezt  jelenti.  Ha valakinek meghatalmazást  adok
valamire, akkor arról feltételezhető, hogy amikor az én nevemben jár el, akkor azt fogja tenni, amit én
tennék abban a helyzetben. Ha Jézus nevében kérsz, az sem jelent mást. Nem mondanod kell tehát,
hanem egyszerűen mindig azt kell kérned, amiről úgy hiszed, hogy abban a helyzetben Ő is ezt kérné a
Te  helyedben.  És  abban  a  pillanatban,  már  rá  is  találtál  az  egész  dobozra,  amiben  a  Gazdi  a
jutalomfalatokat tartja!9



ÉRINTETT IGEVERSEK

0.

139. zsoltár, 4. vers: Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam.

1.

Márk  evangéliuma,  12.  fejezet  10.  vers:  Vajon  nem  olvastátok  a  Szentírásban:  „A  kő,  amelyet  az  építők

megvetettek, az lett a sarokkő

2.

János evangéliuma, 15. fejezet 16. vers: bármit kértek is az Atyától az én nevemben, megadja nektek.

3.

Jakab levele 4. fejezet 3. vers: Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre

akarjátok azt eltékozolni.

4.

Jób könyve, 33. fejezet, 14. vers: Hiszen szól az Isten így is meg úgy is, de az emberek nem törődnek vele.

5.

Máté  evangéliuma,  7.  fejezet,  7.  vers:  Kérjetek,  és  adatik  nektek,  keressetek,  és  találtok,  zörgessetek,  és

megnyittatik nektek.

6.

Bírák könyve, 5. fejezet, 25. vers: Vizet kértek, és ő tejet adott, díszes csészében tejszínt hozott.

7.

Máté evangéliuma, 10. fejezet, 10. vers: mert méltó a munkás a kenyerére.

8.

János evangéliuma, 16. fejezet, 23. vers: Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én

nevemben, megadja nektek. 

9.

János evangéliuma, 16. fejezet, 24. vers: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.


