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2015. december 4. péntek 
 
Iz 29,17-24; Zs 26; Mt 9,27-31 
Ebben a zsoltárban Dávid könyörgése abszolút egyéni hangot üt meg: 

- igazságot kér az Úrtól 
- próbát kér az Úrtól 

Ugyanakkor elmondja, hogy ő az istenszeretők útján jár, ahhoz igazodik minden tekintetben: 
- jóságát szem előtt tartja, 
- igazsága szerint él,  
- a rosszat tevők közé nem ül, 
- gyűlöli az összesereglett gonoszokat, 
- az istentelenekkel nem időzik, 
- hangosan hirdeti az Úr dicsőségét, 
- szereti az Úr háza táját, 
- könyörületet kér az Úrtól, s ennek fejében dicsőíti az Urat, ahol csak lehet. 

Ha jól megvizsgáljuk ezeket a gondolatokat, akkor tapasztalhatjuk, hogy egy ártatlan, magát 
abszolút jónak tartó próféta imája hangzik el. 
Ugyanakkor azokat, akik bűnösök, gonoszok, azokat megveti, és távol tartja magát tőlük. 
Jézus tanítása szerint – mi magunknak is – épp ezekhez az emberekhez van küldetésünk. 
Taníts meg minket, Jézusom, a helyes ellenségszeretetre és a csendben történő Téged 
dicsőítésre! Ámen. 

Aczél Géza (Halásztelek, 5. régió) 
*** 

Mt 9,27-31 
„Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!” 
Mi is együtt kiáltunk a két vakkal Hozzád. Annyi hibát vétünk nap, mint nap. Könyörületedre 
szorulunk, Uram, mert különben elveszünk. 
„Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” 
Rád bízzuk az életünket, Uram, mégis olyan nehezen fogadjuk el, amit kapunk. Nem hisszük 
el igazán, hogy jót akarsz nekünk. Megyünk a magunk feje után. 
Egész életünk készülődés a Veled való találkozásra, mégis gyakran elveszítjük az irányt a 
mindennapi apró dolgokban. A nagy igent kimondtuk, de az aprópénzre váltás sokszor 
nehéz. Bíznunk kell Benned, hogy nem hagysz el, fogod a kezünk! 
„Legyen nektek hitetek szerint!” 
Nagyon fontos, hogy mit gondolunk, és mit akarunk elérni, mert még valóra válik. Tiszták 
legyenek a szándékaink, nehogy meg kelljen lepődnünk az eredményen, hogy mi nem is ezt 
akartuk valójában. 
Belülről, a szívünk mélyéről kell, hogy fakadjon a hit, amellyel követünk Téged, Uram, mert a 
felszínes, át nem gondolt, meg nem rágott gondolatok félrevisznek, szétválasztanak, nem 
pedig összekötnek. 
„Ekkor megnyílt a szemük.” 
Add, Uram, hogy megnyíljon a szemünk, és hirdessük a Te Országodat, vigyük a Jóhírt 
mindenfelé, amerre járunk! Ámen. 

Fityus Géza (Seeker, Pécel, 10. régió) 
  


