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

Élo
íí Víz

2013. október 6.
Évközi 27. vasárnap

Hegyeket mozgatni

Mustármagnyi hit

A

A

szentírás egyik legérdekesebb
mondását olvassuk a mai nap
Szent Lukács evangéliumából: „Ha
csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj
gyökeret a tengerben, engedelmeskedik
nektek” (Lk 17,6).
Ezt a mondást Máté evangélista a következőképpen jegyzi le: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag,
és azt mondjátok ennek a hegynek,
menj innen oda, elmegy, és semmi sem
lesz lehetetlen nektek” (Mt 17,20).
Jézus szavai azt tanítják, hogy egy parányi hit hatalmas dolgokra képes az
emberben. Tehát nem hiedelem, nem
babona, nem tévhit és nem téveszme,
hanem valódi hit. Az apostolok egykori
buzgóságával fordulunk ma mi is Jézushoz: Urunk, növeld bennünk a hitet!
Természetesen nem csak önmagunkért imádkozunk, hanem a kicsinyhitűek, a kételkedők, a hitetlenek számára
is kérjük a hit növekedését. Egy olyan
világban, amikor válságba került a hit,
s amikor az emberek nem ismerik a hit
tartalmát és nem tudják értelmezni a hit
jeleit, mi mást volna sürgetőbb kérni Jézustól, mint hogy növelje a hitet minden emberben? S vajon a hit válságának
hatását magukon érző emberek számára van mondanivalója az Egyháznak? És van-e mondanivalónk azoknak,
akik nem érzik, nem veszik észre, hogy
életük éppen amiatt futott zsákutcába,
hogy elveszítették hitüket?
Kétségtelen tény, hogy napjainkban
igen nagy a kísértés, hogy az ember
Isten nélkül, Istenbe vetett hit nélkül
éljen. A technikai fejlődés és az anyagi
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gyarapodás sokakban azt az érzést keltik, hogy mindenre képesek a maguk
erejéből. De valóban így van ez? Tényleg korlátlan lehetőségek állnak előttünk? Aligha. Hiába érünk el emberi
tudományunk segítségével nagyszerű
dolgokat, attól még az életünk nem lesz
boldog, és azt sem állíthatjuk, hogy
mindent megvalósíthatunk.
Jézus azt mondja, hogy a hit segítségével többre vagyunk képesek, mint
nélküle. A „hegyeket mozgatni” kifejezés jelképes értelmű, hiszen hegyek
alatt érthetjük mindazokat az akadályokat, amelyek elénk tornyosulnak életünk útján. A hegyek jelentik
ugyanakkor mindazt, ami a felebaráti
szeretet megvalósításának és az Istenhez való közeledésünk útjába áll. Minden, ami elénk magasodik, s ami miatt
nem látjuk életünk végső célját. A hit,
és itt az igazi, élő istenhitre gondoljunk,
szükséges ahhoz, hogy ezeket a jelképes hegyeket elmozdítsuk utunkból, s
akadálytalanul haladjunk előre a szeretet útján.

Kedd, Magyarok Nagyasszonya
Sir 24,23-31
Gal 4,4-7
Lk 1,26-28

hit csodálatos ajándékát minden
ember megkapja.
Legalább egy mustármagnyit, de ez
éppen elegendő. És ez a mondanivalója az Egyháznak az olyan emberek
számára, akik átélik a hit válságát.
Minden kételkedés, minden hitetlenség, minden kicsinyhitűség ellenére,
fedezzék fel magukban a mustármagnyi hitet! És ha megtalálták, akkor
imádkozzanak bátran és nagy bizalommal Istenhez azért, hogy növelje
bennük a hitet! Azt bárki állíthatja magáról, hogy vallásos, vagy legalább
annyit, hogy vallásos a maga módján,
de ettől még nem hívő ember. Akkor
vagyok igazi hívő, ha a hit eleven magként él bennem, s abból a szeretet jócselekedetei fakadnak.

Ajándék

U

runk, Jézus Krisztus! Add nekünk a
hit csodálatos ajándékát!
Szükségünk van a hitre, a hitben
való megerősödésre. Add, hogy minden kételkedés, hitetlenség, kicsinyhitűség ellenére is felfedezzük
magunkban a mustármagnyi hitet! A
hit nem élettelen magként hever a lelkünk mélyén, hanem növekedni akar.
Ezért most azt kérjük tőled, amit egykor az apostolok: Növeld bennünk a
hitet! A te szemeddel akarom nézni a
világot, a te szíved szeretetével akarom szeretni embertársaimat. Segíts,
hogy hitemből jótettek fakadjanak!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk
a hitet!
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