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2015. december 2. szerda 
 
Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37 - „Mind meggyógyította őket…” 
A messiási kor eljöttét előre látó próféta a hegyen lakomát rendező Istenről jövendöl. Itt a 
bőséges evés-ivás, a könnyek letörlése, a halál megsemmisítése jelzi a csodálatos végső 
időket. S mintegy az egész betetőzéseként az Úr keze megpihen e hegyen (az új világon). 
Az evangéliumban szereplő hegy is a Messiás megjelenésének helye. Az Úr keze Jézus által 
mutatkozik meg. Az elközelgő, Jézussal megjelenő Isten Országában, a végső időben minden 
szomorúság, baj megszűnik, Jézus minden beteget meggyógyít, öröm járja át a szíveket, és 
dicsőítik Istent. 
Ha hiszem azt, hogy a mi adventünk is arról szól: Isten Országa eljövetelén („advent”-jén) 
kell munkálkodnom, erre kell mind jobban alkalmassá válnom, s próbálom belehelyezni 
magamat a történetbe, akkor a következő kérdések merülnek fel bennem: 

- Belátom, hogy beteg vagyok? („Kétfelé sántikáló” – ahogyan Illés mondja; béna a 
megteendő jóra; vak, mert sokszor nem a szívemmel látok; néma, amikor számot 
kellene adni reményemről; és más egyéb bajaim…?) 

- Jézushoz fordulok gyógyulásért? (Erős hittel, hogy meggyógyíthat? Az együttműködés 
erős elszánásával, hogy magam is mindent megteszek az ő erejével?) 

- Visszük (testi vagy/és lelki) beteg hozzátartozóinkat, testvéreinket is az Úrhoz? 
(Imával, lelki erősítéssel, gondoskodással?) 

- Megfogalmazódik a hála és a dicsőítés is szívünkben, amikor életünkben, vagy 
környezetünkben megtapasztaljuk Isten gyógyító erejét és jóságát? 

 

Szívből kívánom, hogy a kérdésekre adott válaszok 
segítsenek bennünket előrébb az adventi készület-
ben! 

Csiky Lajos (Lajcsi), Budapest (5. régió) 
 

*** 

 
Mt 15,29-37 - (A második kenyérszaporítás) 
….sok ember vette körül, sok beteg is! Meggyógyultak! Jézus látta, hogy éhesek is…  a 
tanítványoktól kért ennivalót… hét kenyér és apró halak… imát mondott... négyezer férfi, és 
nők, gyermekek jól laktak... hét kosár volt a maradék… 
Olvasom, gondolkodom… Mi ennek az evangéliumi résznek az üzenete? 
Kérdezek! 

- Ki után megyek? Jézus közelében érzem jól magam? Kit-kiket viszek magammal? Én is 
tőle várok megoldást-gyógyulást a testi-lelki bajaimra? 

- Bízom benne, hogy megért, szeret és jót tesz velem? Elfogadom? Megköszönöm? 
- Észreveszem én is az éhezőt, a rászorulót? Adok-e nekik? Úgy állok-e a kérdéshez, 

hogy mások tarisznyája-pénztárcája is megnyíljon? A szeretetre, megértésre éhezőket 
is meg tudom „etetni”? 

- Imával, Istenhez fordulással erősítem-e magam? Ezzel a lelkülettel járok az úton? 
- Hiszem-e, értem-e, hogy amire szükségem van, azt bőséggel megkapom? 

Segíts, Istenem, hogy megtaláljam, megértsem és elfogadjam a válaszokat! Ámen. 

Szekeresné Ági (Pécel, 10. régió)  


