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 Prédikáció     

     A kérő ima    2013.03.10. 

 

 

  

 Az imában lelkünket Istenhez emeljük, ezért ez a legfontosabb területe az 

Istennel való tudatos kapcsolatunknak. Éppen ebben nyújtott újat Jézus Feri bácsinak, 

mikor fölkínálta neki a párbeszédima lehetőségét. Ebben a prédikációban a kérő 

imáról fogok beszélni, mert ez foglalkoztatott mostanában a leginkább. 

 

 Sokszor gondolkoztam el azon, mit is kérjek Istentől. Talán, hogy könnyebb 

legyen az életem, hogy sikerüljön ezt vagy azt megoldani, végigvinni egy levezetést? 

Vagy gazdagságot, anyagi biztonságot kérjek? Esetleg egészséget, problémamentes 

életet?  

 Ha ilyet kérnék Jézustól, rögtön azt mondaná, hogy álljon meg a menet, mert 

ezek nem tartoznak az Ő hatáskörébe. Ő csak a szeretet körén belül illetékes. Ha meg 

is adná ezeket, semmit nem érnének, mert az ilyenek nem erkölcsi dolgok. 

 Ha végignézzük az evangéliumot, Jézus sokszor buzdítja tanítványait, hogy 

kérjenek. Lukácsnál szerepel is egy példabeszéd arról, hogy milyen állhatatosnak kell 

lenni az imádságban, ez az igazságtalan bíró és az őt zaklató özvegyasszony története 

(Lk 18,1-8). Vagy elég csak azt nézni, hogy mindenkit meggyógyított, aki csak a 

ruhája szegélyét érintette. És még hosszan sorolhatnám a példákat, történeteket. 

  

 Mégis, a legfontosabb mondat így hangzik: Lukács11.13. ha tehát ti gonosz 

(romlást árasztó) létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel 

inkább fog az égi Atyátok Szent Szellemet adni azoknak, akik kérik Tőle. 

 Ez a lényeg! Isten nem tud mást adni, csak Önmagát! Magát az Ő 

teljességében! Szünet nélkül, változás nélkül árasztja és ajándékozza Önmagát 

mindenkinek. Csak az a kérdés, mi hogyan fogadjuk ezeket az ajándékokat. 

 

 Akik nem hisznek Benne, azok számára az adományok, Isten megnyilvánulásai 

jelentik a valóságot: hogy biztosítani tudják mindennapi megélhetésüket, jól érezzék 

magukat, ne legyenek gondjaik. És nagyon gyötrődnek, ha ezeket nem kapják meg 

saját vagy mások önzése miatt. 

 Ezzel szemben én úgy látom, hogy nem is anyagi természetű javakat kell vagy 

érdemes Istentől kérni, hanem Őt Magát. Hogy legyen jelen az életemben, a 

döntéseimben, tetteimben, mindenben, ami fontos nekem. Fontosságot pedig én adok 

a dolgoknak, tehát ez egy szellemi kérés.  

 Ahogyan a Miatyánk imádságban is mondjuk, mind-mind hét szellemi kérés 

Istenhez. A legtöbb még ma is abban a formájában aktuális, ahogyan Jézus elmondta, 

tehát pl. hogy ismerjék föl Benne Istent, ezt jelenti az, hogy legyen meg a Te akaratod 

stb., mert a legtöbben még ennyire sem jutottak el Jézus megismerésében, hanem ott 

tartanak, vagy még hátrébb, mint mikor Jézus a Földön járt. 
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 Sokszor azzal, hogy kérek, arról teszek tanúságot, hogy hiányzik valami az 

életemben. Kérem Istent, hogy segítsen betölteni ezt a hiányt. De most már rálátok 

arra, hogy nem távolról, Mennyből a földre lecsörgedező segítségre van szükségem. 

Ez is egy szint, szellemi szint, de túl kell lépni rajta.  

 A továbbfejlődést abban látom, hogy egészen Istenben kell élnem és egész 

életemet Neki kell ajánlanom. Akkor már mindegy lesz, milyen körülmények között 

élek, ha Benne élhetek! Óriási minőségi különbség! Isten, a gondoskodó, a szervízes, 

az amerikai nagybácsi a hívő számára. A tanítványnak pedig Ő a mindene, a tanítvány 

mindenben Őt látja meg, vagy állapotszerűen törekszik erre! Nem apró-cseprő 

dolgokat kell kérni, hanem Őt Magát, és akkor biztosan megadja ezt nekem!  

 Biztos, hogy aki Őt hívja és teljes erejéből Feléje törekszik, az ugyanilyen 

teljes fogadtatásra talál: az ilyen imát mindig meghallgatja Isten! Sőt, valójában ez az 

egy kérés lehetséges: amennyire csak átélem, megtapasztalom Isten jelenlétét az 

életemben, annyira kell kérnem, hogy legyen velem, éljen bennem! Mert ez az Égi 

Béke a Földön! 

 

 Aki ebben a békében élhet már idelent, az valójában nem is vágyik arra, hogy 

ne kelljen újra leszületnie és kedves duci angyalkák között rohangálhasson a 

felhőkön. Az ilyen ember már itt és most megéli a földöntúli békét, szeretetet és 

nyugalmat, biztonságot a szívében és tudja, nem kell innen már sehová sem mennie, 

mert Istenben gyarapszik napról napra. És ez így fog menni egyre tovább és tovább, 

amíg csak kitart a szeretetben. Mert az Embernek ez a feladata: Istent kell 

közvetítenie, Őt kell bemutatnia a többi ember számára, hogy mint a kovász a tésztát, 

átjárja a világot Jézus tanítása és szeretete. (Hogy mi lesz a következő 

világkorszakban, úgyis meglátjuk.) 

 Tehát a kérésem azt fejezi ki, hogy nekem Istenre van szükségem és ezt 

egyrészt tudatosítom magamban, mikor úgy kezdem a napot: Jézusom, ma Általad, 

Veled és Benned, Érted akarok élni. Hogy azután hogyan sikerülnek a tetteim, már 

más kérdés, lényeg, hogy szándékom legyen tiszta, Istentől átjárt. A feladatomat 

úgyis be tudom tölteni, hiszen Jézus megmondta: ezek megadatnak nektek - 

ráadásként.  

 A körülményekről mindig gondoskodik, hiszen éppen értünk tartja fönn ezt a 

világot, különben nem volna értelme. Biztos, hogy a mi közösségi tanulásunk is 

hatással van az egész világban folyó történésekre. Ez a kegyelmi idő, amikor 

háborítatlanul, sőt, kényelmes körülmények között, a legmodernebb technikával 

fölszerelkezve tanulhatjuk Jézust, biztosan egy égi ajándék, ami éppen a mi 

tanulásunk miatt jött létre.  

 Ez is azt mutatja számomra, hogy nem Isten jelenlétének, működésének 

következményeit kell kérnünk, nem az ajándékokra kell figyelnünk, hanem az 

Ajándékozó jelenlétéért kell könyörögnünk, hogy mindannyiunkban személyesen 

legyen jelen! Legyen mindenkinek közvetlen bekötése a Mennyországhoz! 

 

 Természetesen nem feledkezhetünk el az angyalokról sem. Nekünk, akik 

hiszünk Istenben, van őrangyalunk, mert benne is hiszünk. Valójában az 
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őrangyalunkkal beszélünk, ha Istenhez fordulunk, mert neki éppen az a feladata, hogy 

imáinkat, gondolatainkat Isten elé vigye. Nyilván van még néhány lépcső közben, a 

szeráfra gondolok, de ez is azért van, mert Isten mindenkinek kiosztja a szerepét, a 

feladatát. Tehát, ha Istenben hiszünk és kérjük, hogy éljen bennünk, azzal az egész 

Mennyországot hívtuk be magunkhoz!  

 Ebből az is következik, hogy ha a Menny egy lakóját szólítjuk meg, valójában 

Istent hívtuk. Tehát, ha egy bizonyos feladatban kérünk segítséget, akkor azt a 

szellemi lényt hívjuk, akit Isten erre a feladatra kijelölt, tehát végső soron Isten 

megnyilvánulásához fordultunk. Ahogyan az Angyalkönyv mondja az angyalokról: 

mi Belőle vagyunk. 

  

 Ezt azért mondtam el, hogy megvilágítsam: a lényegnek, a Valósághoz 

fordulásnak mennyi, de mennyi arca van. Én például minden közösségi alkalom előtt 

kérem Jézust, hogy tanítson, és az őrangyalomat, hogy közvetítse Jézus tanítását. És 

érzem, tudom, hogy ez szükséges.  

 Nem kell sokszor mondani, egyszer elmondom, mert nem gyengeelméjűekkel 

beszélek. Vagy lefekvéskor is Jézusra és az őrangyalra bízom magamat, és 

tapasztalom is ennek jó hatását. Ha elmulasztom az imát, gyakran rosszat álmodom. 

De például, ha azt kérem, hogy segítsen a biciklizésben figyelni, akkor Jézus közli 

velem, hogy ez az én feladatom, meg kell tennem mindent, hogy elkerüljem a 

balesetet. Ha mégis történik velem valami ezekkel együtt, akkor úgysem én leszek 

erkölcsileg felelős érte, tehát nem érinti a lényeget. 

 Máskor meg olyat is tapasztalok, hogy nem elég erős a hitem és kívülről 

próbálom kérni azt, amit nekem kellene megtennem. Például azt is nehezen hittem el, 

hogy le tudom írni a gondolataimat és értelmesen el tudom mondani nektek. Hiába 

kértem Jézust, hogy segítsen, azt mondta, hogy üljek le és írjam meg. A magam 

szintjén ennyire tudok a feladatnak megfelelni. És leültem és már idáig eljutottam. 

 

 Sokan mondják, hogy Isten nem hallgatja meg a kéréseket. Van is egy vicc, 

hogy meghallgatja, de nem teljesíti. Így van, ez nem is vicc. Aki nem a valóságnak 

megfelelően gondolkodik, az legtöbbször nem olyat kér, ami megfelelne a 

valóságnak. Aki folyamatosan alakítja a gondolkodását, mégpedig Jézus szerint, az 

egyre jobban megismeri a Valóságot és egyre inkább ráérez arra, miben is szenved 

hiányt. Pontosabban: rálát arra, miben nem isteni, miben gondolkozik Tőle eltérően. 

Vagy már nem is szenved egy bizonyos fejlődési szint után, hanem megéli, hogy Isten 

a partnerének, Jézus a testvérének tekinti, és mindig megadja a lehetőséget, hogy a 

tanítvány válasszon Közötte és önmaga között.  

 A kérő ima ebben a tekintetben az önátadást, a hangsúly helyes meghatározását 

jelenti, hogy nem magam vagyok a létezésem, boldogságom, valóságom forrása, 

hanem Isten, Aki Jézusban eljött és átadta Önmagát nekünk, akik hiszünk Benne. 

  

 Úgy érzem, eleget beszéltem arról, mit kérhetünk, pontosabban Kit kérhetünk 

Istentől. Arról is szót kell ejteni, de még mennyire, hogy Isten mit kér tőlünk! 

Mindjárt Márk evangéliumának kezdetén, hogy alakítsátok át a gondolkodásotokat és 
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higgyetek az Örömhírben (Mk 1,16). Vagy amit az Atya mond Jézus 

színeváltozásánál: ez az Én szeretett Fiam, Őt hallgassátok (Mt 17,5). Íme a feladat, 

amire nap mint nap meghívást kapunk: szervíteni, megélni, befogadni Jézus tanítását. 

  

 Ha Isten teljes Valóságában átadja Magát nekünk mintegy válaszul kérésünkre, 

akkor ez az egy módja van, hogy mi is megtegyük az Ő kérését: ha teljes valónkat, 

teljes életünket átadjuk Jézusnak és minden tettünket a Benne való létezésért, 

fejlődésért, tanulásért tesszük. Mert ez az Isten élete a Földön!            

 

           Amen. 

 

 

 

Biró László 


