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KÉRJETEK ÉS ADATIK NÉKTEK! 

Igeolvasás: Lk 16,19-31  
Alapige: Mt 7,7 "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. 

Kedves Testvérek! Jézus Krisztus biztató szavait olvastam fel, amit három szóban így foglalhatunk össze: 
kérj, keress és zörgess! Szinte azt is mondhatnánk, hogy ennek a három 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! 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) Nem ez van ma is a világban? Az emberek túlnyomó többsége ma 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. 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 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: Gyermekem, 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 üzletben az előbbi példával ellentétben 
bármit kérhetne: A matchbox helyett választhatnak 20-30 millió forintot érő luxusautót, vagy a bizsu helyett 
gyémánt-nyakéket is. Mégis a kisgyermek mit választ? Cukorkát és csokit. Értéktelen vacakot. 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. 

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, az 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 



 

Mindenkit várunk nagy szeretettel alkalmainkra! Kérem, hogy hívogassuk családtagjainkat, szomszédjainkat, ismerőseinket is! 

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, hogy bárcsak egy pillanatot élhetnék még a földi testben, hogy kérjem Jézustól a legértékesebbet? 

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) Jézus Krisztus 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.  

                     
 Alagsori terem fűtésfejlesztése és hőszigetelése,     Január 12-én Filmklub,         Január 14-én énektanulás 
Alkalmaink (2018. január):                         (Képek: AÁ) 

21. vasárnap 17.00 

Zenés dicsőítő istentisztelet az Őrálló Zenekar vezetésével, 
amely fókuszában Isten dicsőítése áll ifjúsági énekek 
éneklésével. Igét hirdet Tárnok Ferencné Török Márta 
lelkész.  Az alkalom után meleg tea és pogácsa mellett 
beszélgetésre lesz lehetőség.  

Ökumenikus Imahét istentiszteletei: 

22. hétfő 17.00 Durkó István (baptista lelkész) - evangélikus templom 

23. kedd 17.00 Tóth László római katolikus esperes - Mester u. ref. templom 

24. szerda 14.00 Bibliaóra 

24. szerda 17.00 Fekete Károly református püspök - Szent Anna székesegyház 

25. csütörtök 17.00 Énekkar 

25. csütörtök 17.00 Kocsis Fülöp görög katolikus érsek - Széchenyi kerti ref. templom 

26. péntek 17.00 Ifjúsági óra 

26. péntek 17.00 Derencsényi István református főjegyző - Szappanos utcai bapt. imaház 

27. szombat 17.00 Vad Zsigmond református esperes - Szt. László róm. kat. templom 

27. vasárnap 10.00 Istentisztelet, s párhuzamosan gyermek-istentisztelet (9.40-től énektanulás) 

febr.. 
2. 

péntek  17.00 

Filmklub - Csodák a mennyből A Beam család igaz 
története. Amikor Christy megtudja hogy tízéves lánya, Anna 
egy ritka, gyógyíthatatlan betegségben szenved, elhatározza, 
hogy megtalálja a gyógyulásának a módját, bármibe kerüljön is. 
Később Anna egy szörnyű balesetet szenved, amit nemcsak 
hogy túlélt, de természetfeletti csodában lesz része. 

febr.. 
3. 

szombat 17.00 

Séfek séfje című bohócelőadás a Purpárlé bohóctársulat 
előadásában. A 45 perc időtartalmú darab a jó és rossz harcáról 
szól. Belépő jegyeket igény szerint ingyenesen lehet kérni, amellyel 
meghívhatjuk ismerőseinket gyermekeikkel együtt. Ajánlott 2-100 

éves korig!   
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