Reggeli áhítat
2010. február 8. Hétfő - A néma lélek kiűzése

Igeszakasz: Márk evangéliuma 9. részének 14. versétől a 16. versig terjedő szakasza:
Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik
vitatkoztak velük. 15Amint meglátták Jézust, az egész sokaság nyomban megdöbbent, és eléje futva
köszöntötte őt. 16Ő pedig megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztok velük?”
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Magyarázat: A sokaság Jézusra várt, és mivel elfogyott a türelmük, Jézus tanítványaival kezdtek
vitatkozni. Volt közöttük egy édesapa, aki beteg fiát hozta magával, hogy Jézus gyógyítsa meg. Így
került a fiú a tanítványok elé, akik bár próbálkoztak a gyógyítással, nem jártak sikerrel. Ez a tény
váltotta ki a heves vitát közöttük, aminek ráadásul az írástudók is fül- és szemtanúi voltak. Jézus
jelenlétében a problémák mindig megoldódnak. Most viszont, Jézus hiányában a tanítványok kudarcot
vallottak, a sokaság csodaélmény átélése elmaradt, az írástudók kritikus megjegyzései tornyosultak, az
apa beteg gyermekével tehetetlennek bizonyult. Jézus jelenléte megváltoztatja mindannyiunk életét.
Amikor rádöbbenünk, hogy ő valóban él, megszólít, és mellénk áll, az egész habitusunk megváltozik.
A kétségbeesésből reménykedők, optimistákká válunk, mert van Valaki, akihez fordulhatunk, aki
megért és érdekünkben cselekszik. Erőt ad a mindennapi problémák, konfliktusok helyes kezelésére.
Imádság: Hálát adunk Istenünk, hogy a te jelenlétedre mindig számíthatunk, megérted lelkünk
vívódásait és tanácsoddal segítesz a problémák megoldásában. Ámen.
2010. február 9. Kedd
Igeszakasz: Márk evangéliuma 9. részének 17. versétől a 19. versig terjedő szakasza:
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A sokaságból így felelt neki valaki: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; 18és
amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam
tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” 19Jézus így válaszolt nekik: „Ó, hitetlen nemzedék,
meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém!”
Igemagyarázat: Jézust körbeveszik a sokaság és a tanítványai. Helyzetjelentést vár tőlük, hogy miről
is vitatkoztak az ő távollétében. A beteg fiúnak apja elmondja panaszát, mire Jézusból a harag
indulatát érzékeljük, ami az egész sokaságra kiterjedt, beleértve a tanítványait is. A beteget a
tanítványok meggyógyíthatták volna, de elfelejtettek valami fontosat. Ma már mi is tudjuk, miről van
szó, ugye? Jézus mielőtt bármit is cselekedett, Istenhez fordult, szólt hozzá, tőle kért engedélyt és
segítséget = imádkozott. A tanítványok kaptak erőt a gyógyításra, de ez a hivatalos felhatalmazás nem
minden esetben elég. Itt ördög-, démonűzést kell végrehajtani, ami egy idegen, gonosz szellem, akinek
hadiszállása ez a fiatalember törékeny teste. A démon ereje felülkerekedik az emberén, és sanyargatja,
kínozza. A fiú rohamaiból epilepsziára következtethetünk. Ezt a betegséget az orvosok csak
gyógyszerekkel kezelik, de kigyógyítani nem tudják. Jézus vállalja a beteg meggyógyítását, és ezért
maga elé rendeli. Jézusunk nemcsak Megváltónk, hanem áldott orvosunk, testvérünk és segítőnk, akire
minden élethelyzetben számíthatunk. Úgy fordulhatunk hozzá segítségért, ha el is hisszük, hogy ő tud
és akar segíteni. A hit és a bizalom nem mellőzhető. Merjünk hinni és bízni az Istenben. Aki benne
bízik, soha nem szégyenül meg.
Imádság: Köszönjük Istenünk, hogy szereteted nagy és kegyelmed hosszútűrő. Hálát adunk, hogy
Krisztusban könyörültél rajtunk, hogy a te gyermekeid maradhassunk itt és a feltámadásban is. Ámen.
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2010. február 10. Szerda
Igeszakasz: Márk evangéliuma 9. részének 20. versétől a 23. versig terjedő szakasza:
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Odavitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy a földre esve
fetrengett és tajtékzott. 21Jézus megkérdezte a fiú apjától: „Mennyi ideje, hogy ő így van?” Mire ő ezt
válaszolta: „Gyermekkora óta. 22Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit
lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!” 23Jézus ezt mondta neki: „Ha lehet valamit tennem?
– Minden lehetséges annak, aki hisz.”
Magyarázat: Isten megteremtett világában élünk, ahol a gonosz szellemek, a démonok is jelen
vannak, a bukott angyalok. A démon (gör. dáimái = szétdarabol; dáimón = rosszat szétosztogat) az
emberben romboló tevékenységet folytat, pusztít. Szenved miatta ez a fiú, szenved tőle az apa, és
szenvednek tőle az emberek. A démon az ember erejét felülmúlja. Ebben a légkörben szenved Jézus is,
Isten Fia, mikor elszenvedi tanítványait, embertársait. Ő viszont, nagyobb hatalommal rendelkezik,
mint a démonok, akik ugyancsak teremtett lények, mint az ember. A Megváltó tud valóságosan
szembe szállni a gonosszal. Ezért, amikor a démon meglátta Jézust, parancsoló urát, lázadásként
megrázta a fiút. Az életben maradásért az élet Urához kell folyamodnunk, be kell fogadnunk a
szívünkbe. Ahhoz viszont szükséges hinnünk Istenben, hogy megsegít és megment. Életet ad és jövőt
készít a számunkra az örök életben. Tehet-e Isten valamit értünk? Ha hisszük, hogy igen, akkor
minden lehetségessé válik.
Imádság: Köszönjük mennyei Atyánk Istenünk, hogy te az elveszettet és erőtlent, a kiszolgáltatottat
nem hagyod magára, hanem Krisztus által megmented, hogy élete legyen. Ámen.

2010. február 11. Csütörtök
Igeszakasz: Márk evangéliuma 9. részének 24. versétől a 27. versig terjedő szakasza:
Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” 25Amikor
meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre ezt mondva neki: „Te néma
és süket lélek, megparancsolom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!” 26Erre az felkiáltott,
erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták:
vége van. 27Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt.
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Magyarázat: A betegség, a fájdalom, a szenvedés megviseli az embert. Amint reményt lát a
gyógyulásra, bizakodó lesz, belekapaszkodik hittel az utolsó reménységbe, és hisz a csodában. Így volt
ezzel az apával is a történetben. Az egész sokaság megmozdul, amint érzékeli, hogy itt most csoda
történik, és a gyógyítás nem marad el. Az apa őszinte, mikor kijelenti, hogy hitetlen, de most hiszi,
hogy fog történni valami. Jézus az ember őszinteségét megjutalmazza hittel, gyermekét pedig
meggyógyítja. A gyógyításban harc van a démon és az exorcista (démonűző, itt Jézus) között. A beteg
a démontól van megszállva, Jézus Krisztus pedig Isten Szent Lelkétől. Erőszak alkalmazása történik
két fronton: a démon az ember ellen, és az exorcista a démon ellen. Jézus legyőzte a gonosz romboló
hatalmát, és a fiú életét megmentette. Sokszor megtörténik velünk emberekkel, hogy a végső
kimerülésig mindent megteszünk, hogy az legyen, amit mi akarunk, mire rájövünk, hogy ez nem is
járható út. Ne engedjük, hogy a gonosz, a démon eluralkodjon rajtunk, hanem imádságban, hittel
kérjük Isten megmentő segítségét. A gyermekkorától beteg fiú meggyógyulása emberileg már
reménytelen volt. Isten Fia számára viszont semmi sem lehetetlen, meggyógyította a fiút, és szabaddá
tette őt az életre.
Imádság: Mennyei Atyánk! Csodálatosak a te intézkedéseid. Kérünk, munkálkodj a mi életünkben is,
hogy meggyógyuljunk, és gyermekeidként rád hallgassunk, rád figyeljünk, akaratodat cselekedjük.
Ámen.
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2010. február 12. Péntek
Igeszakasz: Márk evangéliuma 9. részének 28-29. versek:
Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között: „Mi miért nem
tudtuk kiűzni?” 29Ő pedig ezt mondta nekik: „Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.”
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Magyarázat: Jézus tanítványai minden jó szándékuk ellenére nem értek el eredményt a beteg
meggyógyításában. Erőt kaptak a gyógyításra, bölcsességet a tanításra, hitet a kitartásra, de mindezek
birtokában szükséges az Atyával nap, mint nap tartani a kapcsolatot. A kapcsolattartás megnyilvánuló
formája az imádság. Megszólítjuk Istent, kérünk tőle, és köszönetet mondunk mindazért, amit már
megkaptunk. Jézus tanítványait tanította, és tanít bennünket is. Szolgálatba állított másokat is a
tizenkettőn kívül, hetvenkét tanítványt (Lk 10,1-20), kiküldte őket maga előtt kettesével minden
városba és helységbe, ahova menni készült. Hatalmat kaptak az ördögűzésre is, és azok
engedelmeskedtek Jézus nevére. Felkészülten kell Isten szolgálatába állni, mert ebben a földi életben
Istennek kell inkább engedelmeskednünk, Istennek kell inkább megfelelnünk, mint embernek. Ha így
teszünk, akkor az embertársaink előtt is megfelelünk, mivel az Isten szerinti normák és határok sokkal
radikálisabbak, mint amit egyes emberek megállapítanak. Így eredményes lesz munkánk, szolgálatunk,
nem vallunk kudarcot, és el tudjuk végezni a ránk bízottakat.
Imádság: Áldott Urunk Jézus! Köszönjük, hogy az imádság fontosságára felhívod figyelmünket. Add,
hogy mindig készen álljunk Téged megszólítani, és veled kapcsolatban maradni. Ámen.

