
Áhítat – 2020. 11. 25.
Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy
Jézus  arra  megy,  felkiáltottak:  „Uram,  Dávid  Fia,  könyörülj  rajtunk!”  A  sokaság  azonban  rájuk  szólt,  hogy
hallgassanak  el,  de  ők  még  hangosabban  kiáltották:  „Uram,  Dávid  Fia,  könyörülj  rajtunk!”  Jézus  megállt,
megszólította őket, és ezt kérdezte: „Mit akartok, mit tegyek veletek?” Ők így feleltek: „Azt, Uram, hogy megnyíljék
a szemünk.” Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt.  
(Máté 9:27-31; 20:29-34 Lukács 18:35-43)

Két  világtalan  kiáltozik  Jézus  után  az  út  széléről.  Alig  van  kilátástalanabb,  reménytelenebb  helyzet.  Senki  se
csodálkozna, ha már régen beszűkült volna a tudatállapotuk, és teljesen érzéketlenné váltak volna a körülvevő világra.
Ám, hogy Jézus után kiáltanak, valami másról beszél. Arról, hogy valahol mélyen mégis ott ragyog bennük a hit
világossága. Kiáltanak: „Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!” Honnan van bennük ez a hit? Onnan, ahonnan minden
hit.  „A hit hallásból van…” (Róma 10:17)  „Meghallották,  hogy Jézus arra megy, és eztnkiáltozták: „Uram, Dávid
Fia, könyörülj rajtunk!” Hallaniuk kellett már korábban is Jézusról. Hogy szavára a vakok látnak, a süketek hallanak,
a bénák járnak, és a megkötözöttek megszabadulnak. Nem oltja ki a hitüket az sem, hogy a Jézushoz közellévők, az
„előlmenők” lepisszegik őket, ne zavarják a méltóságteljes vonulást. Viselkedjenek! Hallgassanak el!” „De ők még
hangosabban kiáltanak: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!”

Az Ige engem is boldog eszmélésre, reményteljes töredelemre hív. Mert kevesen hallottak többet Jézusról, mint az
nekem kegyelemből  megadatott.  Az Ő neve ott  van a  kisgyermekkoromból  való legkorábbi  emlékképeimben.  A
neveltetésem napjait  áthatották  a  Róla  szóló  történetek.  Teológiákon  tanítottak  az  Ő  nagyságos  dolgaira.  Aztán
végigprédikáltam Őróla az egész életemet. Az Ő különös kegyelme vett körül: mennyit, mennyit hallottam Róla! Ha a
hit  hallásból  van,  nekem  kellene  a  legnagyobb  hitemnek  lenni,   nekem  kellene  a  legnagyobbat  kiáltani,  és  az
előlmenőkre, a csendre intő lepisszegőkre  legkevesebbet adni. Nem pedig lemondóan, némán és rezignáltan nézni
immáron itt az örökkévalóság kapujában az Élet nagy (el) vonulása után. Mert, ha valamikor, most sürgősen itt volna
az ideje, hogy kiáltsak, amíg lehet:  „Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Hogy Jézus  megálljon,  megszólítson, és
megkérdezze: „mit akarsz, mit tegyek veled?” Én pedig azt felelhessem: Uram, hogy könyörülj rajtam! Hogy lássak
úgy, ahogyan csak te tudod megnyítni a szemem; nem a pillanatnyi hangulataimon, az önigazoló előítéleteimen, a jó
és rossz emlékeimen, a sebeimen, a bűneimen át, hanem a hit tiszta tekintetével, amellyel megajándékozhatsz. Hogy a
szemembe  mondd,  és  a  szívemre  terheld  a  Laodíceába  írt  súlyos  Igét:  „Azt  mondod:  gazdag  vagyok,  és  nincs
szükségem semmire,  de  nem tudod,  hogy te  vagy a nyomorult,  a  szánalmas és  a szegény,  a  vak és  a mezítelen.
Tanácsolom, neked hogy végy tőlem gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss!” (Jelenések 3:14-22)

„Jézus  megszánta  őket,  megérintette  szemüket,  és  azonnal  visszanyerték  látásukat,  és  követték  őt”.  Mert  a  hit:
Krisztus-követés.  Nem csupán egy-egy  felemelő  perc,  templomi  harangzúgás,  méltóságteljes  szertartás,  hanem a
nyomában járás Annak, aki gyógyító, szabadító szeretetével magára vonta a tekintetemet. 
Mert megérkezni oda, ahová Ő tart, csak Vele lehet. 
Imádkozzunk az ének szavaival!

1. Jöjj, királyom, Jézusom, Szívem, íme, megnyitom,
A gonosztól óvj te meg, Meg ne rontson engemet.

2. Véreddel, mely el-kifolyt, Mosd le rólam, ami folt;
Élet útját megmutasd, Én meg nem találom azt.

3. Gógyítsd meg sok nyavalyám, Enyhíts szívem bánatán;
Kétség, gond, ha gyötrenek, Biztasd nádszál hitemet.

4. Van hatalmad rá, tudom, Míveld, édes Jézusom:
Hit, remény és szeretet Töltse be a szívemet.

5. A keresztet te adod, Adj hozzá alázatot:
Hordjam olyan csendesen, Mint egykor te, Mesterem.

6. Majd ha véget ér a harc S megpihentetni akarsz:
Megragadom jobbodat, S mennyországod béfogad.


