Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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A hit útján

A

A hit gazdagsága

E

gy történet szerint, amikor a bölcs
ember vándorútja során egy városhoz ért, a városszéli ligetes részben
telepedett le, hogy ott töltse az éjszakát.
Másnap reggel, odajött hozzá egy ismeretlen ember a városból és ezt
mondta neki: „Add nekem a követ!”
„Miféle követ?” – kérdezett vissza a
bölcs. A városi ember így folytatta: „Éjszaka különleges álmom volt. Azt láttam, hogy reggel kijövök a város
szélére, találni fogok egy idős embert,
aki ad nekem egy követ, egy nagyon értékes drágakövet. Ettől a naptól kezdve
egész életemben gazdag leszek. Most itt
vagyok és téged találtalak. Add nekem
a követ!” A bölcs elővette tarisznyáját
és kivett belőle egy hatalmas, csillogó
követ, majd így szólt: „Erre gondolsz?
Tegnap találtam a hegyi ösvényen. Tessék, itt van, legyen a tiéd!” A városlakó
nem is tudta, hogy min csodálkozzon
jobban: a hatalmas gyémánton, amekkorát még sohasem látott vagy azon,
hogy ilyen könnyen odaadta neki ez az
egyszerű ember. Aztán fogta a gyémántot és hazament. A következő éjszaka
nem tudott aludni. Egész éjjel a történteken járt az esze. Másnap reggel újra
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kiment a város szélére a bölcshöz és ezt
mondta neki: „Add nekem azt a gazdagságot, amely lehetővé tette, hogy
könnyű szívvel lemondj az értékes gyémántról. Ez a gazdagság többet ér minden kincsnél!” Ez a tanító történet arra
irányítja figyelmünket, hogy ne láncoljuk lelkünket a földi kincsekhez!
Keressük inkább a lelki kincseket!
Egyetlen kincs van, ami boldoggá teszi
életünket: Isten. Őt nem megszerezzük
magunknak és nem birtokoljuk. Ő önmagát adja nekünk, hogy benne éljünk.
Szeret minnket, ás e szeretetre adott
emberi válasz a hit. Hit az élő Istenben.
A XVI. Benedek pápa által meghirdetett és most kezdődő Hit éve során szeretnénk újra felfedezni ezt a
legnagyobb kincset, Istent. Szeretnénk
odafigyelni az ő naponta felénk áradó
szeretetére. És szeretnénk felfedezni hitünk gazdagságát.
Az év során célunk a következő: hitünk egyre jobb megismerése, erősítése,
megvallása a nem hívők és kételkedők
felé. A Hit éve lehetőséget ad nekünk,
hogy a hittől eltávolodott vagy a hitet
egyáltalán meg sem ismerő új nemzedékeknek hirdessük az evangéliumot,
Krisztus örömhírét.

Hétfő

Kedd

Szerda

Gal 4,22-24.
26-27.31-5,1
Lk 11,29-32

Gal, 5,1-6
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Csütörtök,
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Hit éve az evangélium hirdetésének új útjára hív minket, keresztényeket. Egy olyan útra, amelyen
örömmel tehetünk tanúságot személyes Isten-élményünkről, Isten-hitünkről. E tanúságtétel – reményeink
szerint – felébreszti majd a hitet és a
hit szerinti életre való vágyat azokban
a fiatalokban vagy felnőttekben, akik
keresik életünkben a tájékozódási és
igazodási pontokat és keresik az örök
Igazságot.
Isten él, jelen van a világban, az
Egyházban és bennünk. Ez az örömhír megváltoztathatja, megújíthatja
sokak életét. Tegyünk tanúságot az
emberek előtt Istenről és a mi hitünkről! Mutassuk meg a világnak hitből
fakadó jócselekedeteinket!

Ima élő hitért

U

runk, Jézus Krisztus! Te vagy a hit
forrása minden ember
számára!
Istenségedet nem ismerték fel egyetlen pillanat alatt az apostolok és tanítványaid. Nekik is végig kellett járniuk
a hit útját a te megismerésedtől egészen addig, hogy életüket áldozták
érted. A hit lassan ébredezett bennük.
Miként bennem is lassan erősödik,
növekszik. A Szentlélek csendes munkája ez bennem. Olvasom az Atya
üzenetét, figyelek sugallataira, életemet Isten szándékaihoz igazítom.
Uram, adj nekem félelem nélküli hitet!
Adj nekem élő hitet!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
Péntek
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