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KÉRJETEK ÉS ADATIK NÉKTEK! 

 

Igeolvasás: Lk 16,19-31 "Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba 

öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű 

koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy 

bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák 

jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és 

felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. 

Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta 

távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, 

könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse 

meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: 

Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint 

Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még 

közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak 

menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig 

így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; mert van 

öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem 

helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, 

hallgassanak azokra! De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, 

hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám 

ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg 

őket, ha valaki feltámad a halottak közül." 

 

Alapige: Mt 7,7 "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, 

zörgessetek, és megnyittatik nektek. 

 

KT! 

 

Az elmúlt héten több időt is szántam arra, hogy a honlapunkat és facebook 

oldalunkat frissítsem,  

 új tartalommal töltsem fel. 

Aki szokta nézni a facebook oldalunkat, 

 láthatta, hogy naponta 2-3 bibliai igét is megosztottam. 

 

Megkértem ugyanakkor Ákost is, 

 aki sokat segít a honlap és facebook oldalunk szerkesztésében, 

  hogy ő is segítsen ebben 

S ő feltöltött egy igét. 

Érdekes módon azt a 10-15 igét,  

 amit korábban én töltöttem fel, 

egyenként maximum 25-30 ember olvasta el, 

de az az egyetlen ige,  

 amit Ákos töltött fel, 

  titokzatos módon elért 183 embert. 

Emiatt úgy döntöttem, 

 hogy ma erről az igéről szeretnék beszélni, 

  mivel úgy látom,  

nagyon sokakat megérintett. 

 

Ez az ige így hangzik:  

"Kérjetek, és adatik nektek, 

 keressetek, és találtok,  

zörgessetek, és megnyittatik nektek. 

 

Jézus Kr. biztató szavait olvastam fel, 

 amit 3 szóban így foglalhatunk össze: kérj, keress és zörgess. 

 

 

 

 

 



Szinte azt is mondhatnánk,  

 hogy ennek a 3 szónak egy a jelentése. 

Valaki segítséget kér, 

 s aztán elmondják neki, hogy hol van a segítség, 

  és az illető pedig elmegy, és megkeresi a címet, 

  s a ház előtt megállva az ajtón zörgetni kezd a segítségért. 

Kérj, keress és zörgess. 

Ezt mondja ma nekünk is az Úr Jézus! 

 

s Így kezdi: Kérjetek és adatik néktek! 

 

S felvetődik a kérdés,  

hogy vajon szoktunk-e mi kérni? 

Jellemző-e a mi Istennel való kapcsolatunkra, hogy kérünk? 

Én úgy gondolom, 

 hogy talán ez a legjellemzőbb az ember Istenhez való viszonyában, 

  hogy kérünk. 

Hogy üres kezünket nyújtjuk Isten felé, 

 az Ő ajándékai után. 

Kérünk és ez jól van így,  

 hiszen Jézus is erre biztat. 

Lehet kérni. 

A mi mennyi Atyánk örül, ha kérünk. 

Ugyanakkor nem mindegy, hogy mi az, amit kérünk. 

 

A legtöbb ember földi dolgokat kér: 

 Egészséget, anyagi javakat,  

jó állást, talán kicsit több fizetést, nyugdíjat. 

És ezek fontos dolgok. 

Ugyanakkor az emberek nagy része észre sem veszi,  

hogy a földi javak eltörpülnek 

 a mennyei javak és mennyei kincsek mellett. 

 

Jézus erre figyelmeztet, 

 amikor azt mondja:  

Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri,  

lelkében pedig kárt vall. 

Hiába a karrier, a gazdagság, 

 az egészség, az egész földi élet,  

  ha az ember nem kéri a mennyei javakat. 

 

Jézus, amikor Betániában van,  

 Mária és Márta házában,  

Márta végig takarít, süt, főz, mint egy jó háziasszony, 

      Mária pedig mindent elfeledve Jézus lábainál ül és hallgatja a Mestert. 

Márta pedig egyszer csak kifakad, 

 és panaszkodni kezd Jézusnak amiatt, 

hogy Mária nem segít neki. 

Az Úr azonban így felelt neki:  

"Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz,  

pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.  

Mária a jó részt választotta,  

amelyet nem vehetnek el tőle."  (Lk 10,41-42) 

 

És KT! 

Nem ez van ma is a világban? 

Az emberek túlnyomó többsége mai is hajt, mint egy gép. 

Pörög, űzi a pénzt, az anyagi javak után fut, 

 s mint Márta, töri magát. 

És van egy csendes kisebbség, 

 aki Jézus lábainál ül, és hallgatja a Mestert. 

 engedelmeskedve Isten szavának, 

  aki ezt mondja Jézusról:  

Ez az én szeretett fiam, Őt hallgassátok. 

Ahogyan erről az elmúlt vasárnap szó volt. 

 



Van tehát egy csendes kisebbség, 

aki számára az a fontos, 

  amit az Úr Jézus mond. 

 

S miről beszél Jézus? Mit kínál nekünk? 

Ő akkor is, 

 és ma is az Ő mennyei javait kínálja számunkra. 

Beszél nekünk az örök életről, az üdvösségről,  

 arról, hogy Ő a Szabadító,  

Aki ma is meg tud szabadítani bármilyen megkötözöttségből. 

Arra bíztat minket,  

hogy keressük először Isten országát és igazságát, 

 és ráadásul mindezek a földi javak megadatnak nekünk. (Mt 6,33) 

És aki ma is Jézus lábainál, Őt hallgatva, 

 Őt követve éli az életét, 

arról Jézus ma is azt mondja,  

 hogy a jobbik részt választotta. 

 

Jézus tehát ma is arra bíztat, 

 hogy kérjünk. 

De nem mondja azt, 

 hogy kérjetek, de csak ilyen és ilyen keretek között. 

Mint sokszor egy-egy szülő a boltban, 

 aki azt mondja: Fiam választhatsz, 

  de maximum ennyi pénzért. 

Jézus nem korlátozza be a kéréseinket. 

 

És mégis a legtöbb ember ma is olyan, 

 mint az a kisgyermek, 

 aki  egy hatalmas bevásárló központban 

vagy akár bármelyik boltból 

  az előbbi példával ellentétben bármit kérhetne: 

 

A matchbox helyett választhatnak 20-30M ft-ot érő luxusautót,  

vagy a bizsu helyett gyémánt-nyakéket is. 

Mégis e kisgyermek mit választ? 

Cukorkát és csokit. Értéktelen vacakot. 

 

KT! 

Ma is ez a helyzet e világban. 

Az emberek kérhetnének nagy dolgokat is Jézustól, 

 de az emberek nagy része mint egy kisgyerek,  

nem tudja megítélni,  

mi az ami értékes,  

 és mi az, ami értéktelen. 

Miért van ez így? 

Azért, mert az ördög  

szellemi kiskorúságban tartja az emberek nagy részét. 

Elhiteti velük, 

 hogy csak a földi javak a fontosak, csak azért küzdjenek. 

 

Nemrég egy beszélgetés folyamán szóba került egy jól menő üzletember, 

 aki évente vesz nagy-értékű dolgokat. 

S arra gondoltam, 

 hogy vajon egy határon túl van-e ennek értelme? 

Felhalmozni akkora gazdagságot,  

 amit egy ember akkor sem tudna felélni,  

  ha több élete lenne, 

közben pedig az egész élet másról sem szól, 

 csak a szakadatlan munkáról.  

Mert nincs megállás, 

 hisz aki lemarad, kimarad ebben az őrült küzdelemben, 

  amit ez a világ diktál. 

És amikor az emberek nagy része már nem bírja ezt a nagy nyomást, 

 és meghal, 

  vajon mit használ majd a nagy vagyon. 



Hiszen a mennybe 

 csak Jézus ingyen való váltsághalálán át juthatunk be. 

Ott semmi értéke nincs a forintnak, eurónak, vagy a dollárnak. 

 

S vajon a halál bekövetkezte után az ember mire fog gondolni, 

 látva, hogy a szelleme egyre távolodik a testétől, 

 s átélve, hogy gonosz szellemek megragadják, 

  és az örök szenvedés helyére kényszerítik? 

És majd ott egy egész örökkévalóságon át szenvedve 

 vajon mi lesz majd a központi gondolata? 

 

Nem arra fog gondolni, 

 hogy miért nem kértem Istentől, 

  az örökkévalóság szemszögéből már értéktelennek tűnő 

   földi javak helyett 

    mennyei kincseket:  

Bűnbocsánatot,  

    örök életet, üdvösséget? 

Nem az lesz a központi gondolata, 

hogy bárcsak egy pillanatot élhetnék még a földi testben, 

  hogy kérjem Jézustól a legértékesebbet? 

 

Amikor Jézus elmondja a gazdag és Lázár példázatát, 

 vajon nem erről beszél? 

A kárhozatban szenvedő gazdag hiába szeretné elküldeni Lázárt 

 a testvéreihez, 

 hogy figyelmeztesse őket: 

ne járjanak úgy, mint ő,  

Ábrahám azt mondja neki: 

 Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!  

De a [gazdag] erre ezt mondta:  

 

 

Nem úgy, atyám, Ábrahám,  

hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk,  

akkor megtérnek.  

Ábrahám ezt felelte:  

Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak,  

az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül." 

 

KT! 

Vajon ma nem így van? 

 

Beszélgettem egyszer valakivel, 

 aki a mély gyásza miatt mélyen meg volt rendülve. 

Elmondtam neki, 

 hogy a mennyben lehetőségünk lesz találkozni  

elhunyt hívő családtagjainkkal, 

 ha mi is hiszünk Jézusban, s átadtuk Neki az életünket. 

 

Elmondtam,  

hogy hitem szerint az elhunyt ember szelleme  

a halál után azonnal, 

 vagy a mennybe,  

vagy a kárhozatba kerül, 

 attól függően hogy hitt-e Jézusban. 

 

S ezért nem szólítjuk meg a temetéskor a sírnál az elhunytat. 

Mert ezzel azt a hazug látszatot keltenénk, 

 mintha annak a szelleme még ott lenne. 

S aztán beszélgettünk még, 

  s azt mondta, hogy ő amúgy a maga módján hisz Istenben. 

 

 

 

 



KT! 

Milyen sokan vannak, akik a maguk módján hisznek Istenben. 

Csak az a baj, 

 hogy az ember maga módján való hite  

nem azonos azzal a hittel, 

   ahogy az ember Isten szerinti módon hisz. 

  

Olvastam egy könyvben, hogy Németországban többen imádkoznak, 

 mint ahányan hisznek Istenben. 

Istent nem ismerik, 

 Jézusban nem hisznek,  

de a nagy szükségben Istenhez kiáltanak, 

   mert úgy gondolják,  

    valakinek kell lennie felettünk.  

És ezt mint legutolsó kétségbeesésükben teszik,  

 hisz azt látják,  

hogy a földi segítségek elfogytak. 

De ez mégis kedves Isten előtt, 

 mert ez lehet egy első lépés arra, 

hogy Istent igazán megismerjék 

 és Tőle később ne csupán földi javakat, 

  de mennyei kincseket is kérjenek,  

amelyek a halál után is meg tudják tartani az ember szellemét. 

 

 

KT! 

Ez az ige arra bíztat minket, 

 hogy merjük felemelni a hitünk kezeit, 

  és merjünk kérni. 

És tudjunk kérni ne csak a magunk, 

 hanem a családtagjaink, ismerőseink számára is mennyei kincseket. 

Tudjunk könyörögni azért, 

 hogy ők is fogadják be Jézust Megváltóként az életükbe. 

 

Életünk fókuszába ne a földi, 

 hanem a mennyei kincsek álljanak. 

Erre vágyjunk. 

 

KT! 

Az elmúlt 10 év alatt olyan sok gyászolóval beszéltem már, 

 de igazi békességet azoknál láttam, 

akik tudták, 

 elhunyt szerettük nem volt híján a mennyei kincseknek. 

S ezért a velük való beszélgetés alkalmával a fájdalmukon túl  

 felragyogott a biztos remény, 

hogy ők tudják, szerettük abba a mennyei honba ment, 

 ahová mindig is készült. 

Mert tudta kérni földi élete folyamán Jézustól a legfontosabbat: 

 az örök életet. 

Igénk ma minket is biztat: 

 Kérjétek bűneitek bocsánatát, 

 kérjétek, hogy Jézus költözzön szívetekbe, 

  s mindez megadatik nektek. 

KT! 

Jézus azt mondja, 

 h. kérjetek és adatik nektek, 

keressetek és találtok,  

zörgessetek és megnyittatik nektek. 

 

S amikor ezt az igét olvastam, 

 eszembe jutott egy másik Ige is, 

  ahol Jézus ugyanezt teszi: Zörget. 

A Jelenések Könyvében,  

 a Biblia utolsó lapján arról olvasunk, 

  hogy Jézus ezt mondja: 

Az ajtó előtt állok és zörgetek…. (Jel 3,20) 



 

JKr. is zörget. 

De nem azért, hogy Ő mi tőlünk kérjen, 

 hanem azért, hogy megajándékozhasson, 

  hogy adjon.  

Mert aki a szívét kinyitja Előtte, 

 annak Ő ma is a legértékesebbet adja: Önmagát. 

És Vele együtt a mennyországot, az üdvösséget, az örök életet. 

 

Mert Ő azért jött, hogy keressen és zörgessen. 

Hogy megkeresse és megtartsa mindazt, ami elveszett, 

akit Sátán megkötözött és összetört.  

 

Ezért ma, ha halljuk az Ő hívását és zörgetését,  

 tudjuk Őt hittel megszólítani mondván: Jövel Uram Jézus! 

Tudjuk naponként úgy élni az életünket,  

 hogy a legnagyobb kincs, amit az ember Istentől kérhet:  

Jézus ott él a szívünkben. 

Vegyük tehát komolyan az Ő szavát, aki ma is bíztat: 

 Kérjetek és adatik néktek. 

Mi pedig kérjük a legnagyobbat: Jézust! 

Így legyen. Ámen.  


