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„ Bármit kértek az Atyátó l a 
nevemben, megadja nektek .” 

A Gen3 Központok gondozásában 
Chiara Lubich  írásának felhasználásával 

Vegyük lencse alá…  

Írd le te is a tapasztalataidat itt: 
Kegyelmek: latin gratis:, ingyenes, kegyes szóból 

származik. Isten ingyenes ajándékai 

Figyeld meg, milyen abszurd jelenség a 
világban, hogy egyrészt vannak elha-
gyott, sehová nem tartozó, örökké biz-
tonságot keresı emberek, akiket az élet 
elkerülhetetlen próbatételeiben a létbi-
zonytalanság, a magány és az árvaság 
érzése gyötör, másrészt pedig ott van 
Isten, mindannyiunk Atyja, aki semmit 
sem óhajt annyira, mint hogy mindenha-
tóságát gyermekei kívánságainak és 
szükségleteinek kielégítésére használ-
hassa. 
Olyan ez, mint az őr, amely teljesség 
után kiált. Vagy mint a teljesség, 
amely üresség után kiált. De nem 
találkoznak. Az ember nek megadatott 
szabadság ilyen kárt is tud okozni. 

Isten azonban továbbra is Szeretet azok 
számára, akik felismerik ıt. 
Gondolkozz csak el ezen a mondaton! 
Egyedül Isten mondhat ilyet. Az İ lehetı-
ségei korlátlanok. Hatalmában áll megadni 
minden kegyelmet: földieket, lelkieket, 
lehetségeseket és lehetetleneket. 
Rávezet, hogyan kell megjelenned az Atya 
elıtt kéréseddel. Azt mondja: „az én ne-
vemben”. 
Ha csak egy kevés hited van is, e 
három rövid szó szárnyakat ad. 
 
Jézus itt élt közöttünk, ismeri 
 végtelen ínségünket – mindannyiunkét, a 
tiédet is –, és megszán bennünket. Ami az 
imádságot illeti, İ jár közben értünk, mint-
ha ezt mondaná: 
 „Menj az Atyához az én nevemben és kérj 
tıle!” Tudja, hogy az Atya nem mondhat 
neki nemet, hiszen Jézus az Atya fia, és 
Isten İ maga is. 

Édesapánk betegsége elég nagy befo-
lyással volt családunkra, mert komoly 
feszültségeket okozott közöttünk. Kértem 
Istent ıl a teljes gyógy ulását, hogy 
visszatérjen a korábbi családi légkör.   

De nem változott a helyzet. Sıt még 
rosszabbnak tőnt. Mivel nem láttam imáim 
eredményét, lassan eltávolodtam Istentıl. 

Egyik szomszédom látta helyzetemet, 
és elhívott a barátai közé. Jól éreztem 
magam közöttük. Békét adott ne kem az 
a mód, ahogy ık együtt voltak . Mikor 
elmondtam nekik, hogy nem hiszek Isten-
ben, mert nem hallgatta meg az imáimat, 
csendben figyeltek rám. Majd megkérdez-
ték, hogy örülnék-e, ha együtt kérnénk 
Jézustól azt a jót, amit İ akar a mi csa-
ládunknak.   

Szívemben új békével tértem haza. Mie-
lıtt beléptem volna, egy kis kétségem 
támadt, de ahogy kinyitottam az ajtót, ott 
találtam édesapámat magam elıtt nagy 
mosollyal az arcán. Ebbıl megértet tem 
azt, hogy azt kellett volna kérnem  a 
szeretet- Istent ıl, hogy els ıként én 
szeressem mindazokat, akik körülöttem 
vannak.  

Lk 14,26 

Talán ezt az ellenvetést teszed: „Ké r-
tem, Krisztus nevében, de nem kaptam.”  
Ez is lehetséges. Jézus az evangélium más 
fejezeteiben is felszólít arra, hogy kérjünk, és 
további magyarázatokat főz hozzá, amelyek 
talán elkerülték figyelmedet. 
Azt mondja például, hogy annak a kérése 
teljesül, aki „benne marad” vagyis 
„megmarad” Jézus akaratában . 
Az is lehetséges, hogy olyasvalamit akarsz 
kérni, ami nem illik bele Istennek rólad el-
gondolt tervébe, és Isten nem tartja hasz-
nosnak földi vagy örök életed szempontjából. 
Sıt, lehet, hogy egyenesen károsnak ítéli. 
Hogyan teljesíthetné az effajta kérést, İ, a 
te Atyád? Hiszen akkor becsapna! Ilyet pe-
dig soha sem tesz. 
Hasznosabb lesz, ha imádkozás el ıtt 
megegyezel vele, és így szólsz hozzá: 
„Atyám, ezt szeretném T ıled kérni Jézus 
nevében, ha jónak tartod.” 
Ha a kegyelem, amelyet kérsz, összeegyez-
tethetı azzal a tervvel, amelyet Isten szere-
tete készített számodra, akkor valóra válik az 
ige. Az is elıfordulhat, hogy kérsz ugyan 
kegyelmet, de egyáltalán nem áll szándé-
kodban úgy alakítani az életedet, ahogy 
Isten kéri. 

Vajon ebben az esetben is 
igazságosnak tartanád, ha Is-
ten meghallgatna?  

Isten nemcsak egy ajándékot  akar neked 
adni, hanem a tökéletes bol dogsággal 
akar megajándékozni.   
Erre pedig csak úgy lehet eljutni, ha igyek-
szünk Isten parancsai, az İ igéi szerint élni. 
Nem elég gondolkodni rajtuk, még az sem 
elég, ha elmélkedünk róluk, az igét élni kell! 
Ha ezt teszed, meg fogsz kapni mindent. 
Isten végtelenül boldog, ha megajándé-
kozhat. Sajnos a legtöbb esetben mi ma-
gunk utasítjuk vissza kegyelmet osztó 
kezét. 


