
Kérlek, hogy egyetlen pillanatig se éljek anélkül, hogy ne 
érezném, ne venném észre, ne hinném vagy tapasztalnám 
azt, hogy szeretsz engem, hogy szeretsz minket! Aztán pedig 
szeretnünk kell.

Nemcsak hinni fogunk Isten szeretetében, hanem 
valóságosan érzékelni is fogjuk lelkünkben, és »csodákat« 
fogunk látni magunk körül.” 2

Azt jelenti: tudjuk, hogy Istennek mindenre gondja van: 
minden imánkra, szavunkra, mozdulatunkra, minden 
szomorú, örömteli vagy hátköznapi eseményre, minden 
betegségre, valóban mindenre.

1 Ebben a hónapban 
Istennek ezt az igéjét 
ajánljuk, amelyet egy 
német ökumenikus 
csoport választott ki, 
hogy az egész év 
folyamán éljük.

MIT JELENT 
SZÁMUNKRA A HIT?

KÉPTELENSÉGET KÉR 
TŐLÜNK:
a gyengeségünket, a korlátainkat, a 
törékenységünket elismerve lépjünk 
kapcsolatba Istennel, és részesüljünk vele 
a legnagyobb győzelemben, az 
egyetemes testvériség 
megvalósulásában.
Jézus egész életével a szolgálat 
logikájára tanított, arra, hogy az 
utolsó helyet válasszuk.
Ez a legjobb hozzáállás, hogy a 
látszólagos vereséget ne önző és 
kérészéletű diadallá, hanem tartós és 
közösen átélt győzelemmé alakítsuk.

Az utóbbi időben egyre erősödtek bennem a hitre 
vonatkozó kérdések.  Kétségekkel teli időszakot élek, 
sok bizonyosságot elvesztettem, abbahagytam az 
imádkozást és nem tudom hiszek-e még a mindenkit 
szerető Istenben.

„HISZEK! 
SEGÍTS 
HITETLEN-
SÉGEMEN!”

Chiara Lubich így ír:
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Élete folyamán Jézus nagyon sok emberrel találkozik, és 
mindenkinek segítségére siet a bajában. Most egy apa 
segélykiáltására figyel fel, aki azt kéri, hogy gyógyítsa 
meg súlyosan beteg gyermekét.

Ahhoz, hogy a csoda megtörténjen, Jézus is kér valamit 
ettől az apától: a hitet.

ÉS HA ISTEN A SZERETET, ENNEK LOGIKUS 
KÖVETKEZMÉNYE, HOGY TELJES BIZALMUNKAT 
ŐBELÉ HELYEZZÜK.

URAM – KÉRHETJÜK TŐLE –, ADD, HOGY 
MEGMARADJAK SZERETETEDBEN!

„HINNI UGYANIS AZT JELENTI: HISSZÜK, 
HOGY ISTEN TÖRŐDIK VELÜNK, ÉS 
SZERET MINKET.

A SZERETET ÁLTAL HITÜNK ERŐS LESZ, 
GYÉMÁNTKEMÉNYSÉGŰ.

2 C. Lubich, Az élet igéje 2004. október, Új Város 2004/10.
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A Gyerekek az Egységért központ gondozásában

Így meghitt kapcsolatunk alakulhat ki vele: gyakran 
beszélünk hozzá, elé tárjuk ügyeinket, elhatározásainkat, 
terveinket. Mindannyian ráhagyatkozhatunk szeretetére, és 
biztosak lehetünk abban, hogy megért, megerősít és segít 
bennünket.


