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Továbbadni a hitet

J

ézus újbóli eljövetele biztosra vehető,
de pontos idejét egyetlen ember sem
tudhatja. Ő mondja: „azt a napot vagy
órát senki sem tudja” (Mk 13,32).
A mi Urunk szava így hangzik az
evangéliumban: „Csak az a kérdés,
hogy amikor az Emberfia eljön,
talál-e hitet a földön?” (Lk 18,8)
Ha az Egyház teljesíti küldetését, és elmegy az evangélium jó hírével minden
néphez, akkor bizonyára találni fog.
Ha lesznek olyan fiatalok, akik egy kényelmesnek ígérkező életről lemondanak azért, hogy saját hazájukban vagy
távoli országokban hirdessék a krisztusi
hitet, akkor bizonyára találni fog.
Ha lesznek olyan hithirdetők, akik ké-

Hiszel az ima erejében?

J

ézus a szüntelen imádkozásra bátorít
minket a mai vasárnap evangéliumában. Egy példabeszédet mondott arról,
hogy szüntelenül kell imádkoznunk és
nem szabad belefáradnunk. A bíró, bár
kezdetben vonakodott, végül meghallgatta a hozzá forduló özvegy kérését.
Jézus ezzel a kérdéssel zárja a példázatot: „Vajon Isten nem szolgáltat
igazságot választottjainak, akik éjjelnappal hozzá folyamodnak? Talán
megvárakoztatja őket?” (Lk 18,7).
Szükségünk van a mi Urunk bátorítására, hiszen sokszor kételkedünk az ima
erejében. Ha Isten nem azonnal teljesíti
kéréseinket, vagy nem egészen úgy, ahogyan mi szerettük volna, könnyen elbizonytalanodunk. Pedig kitartóan kell
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szek meghalni hitükért, s ezzel megerőA mi falvainkban és városainkban is
sítik hitükben az újonnan megtérteket, élnek hittől eltávolodott emberek, akikakkor az Emberfia fog találni hitet a föl- nek hirdethetjük az evangéliumot. Hidön.
teles
keresztény
életünkkel
Ha lesznek olyan tanúságtevő csalá- mindannyian hithirdetők, hitterjeszdok, akik életpéldájukkal továbbadják a tők lehetünk saját környezetünkben,
hitet gyermekeiknek, akkor az evangéli- hogy az Emberfia találjon hitet és
umi kérdésre igen lesz a válasz.
hívő embereket a földön!
kérnünk őt, mindig azzal a bizalommal,
hogy mindent megad nekünk, ami a lelkünk üdvösségét szolgálja.
Sok esetben csak az ima ereje segít.
Főként a közös ima ereje. Amikor emberi erőfeszítésünk hiábavalónak bizonyul, amikor valamit nem tudunk
megtenni, amikor nem hallgatnak a jó
szóra, és amikor tehetetlenek vagyunk,
akkor még mindig fordulhatunk Istenhez, akinek semmi sem lehetetlen.
Ugyanakkor az imában is lehetünk önzőek, például úgy, hogy csak önmagunkért imádkozunk. Ehelyett inkább az
imádságban is legyen célunk az önzetlenség, imádkozzunk másokért! Ne fáradjunk el az imában! Ne adjuk fel a
reményt, hogy Isten segíteni fog!
Vajon amikor Jézus eljön, talál-e
olyanokat, akik hisznek benne és
hisznek az ima erejében?

Imádság hitért

U

ram, segíts kishitűségemen! Nem,
nem vagyok én igazán hitetlen, hiszen hinni akarok.
Mindent igaznak tartok, amit mondasz, s amit kinyilatkoztattál üdvösségünkre.
De nem járja át egészen teljes életemet, minden percemet az a biztos hit,
az a meggyőződés, hogy egyedül te vagy
életünk ereje, egyedül te vagy a megoldás minden kérdésben, minden nehézségben, s hogy te vagy minden szép és
igaz dolog Ura, te vagy minden jó eredmény hőse, mert nélküled semmit sem
tudnánk elérni, megalkotni, felépíteni.
Istenem, állj mellettem, biztass és erősíts a cselekvő hit kegyelmével! Uram,
erősítsd hitemet!
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