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Lelkünk Tekintete – a Hit 

 

Mit jelent hinni Istenben?  Fontos kérdés, mert hit nélkül senki sem lehet kedves Előtte. Továbbá 

azért is fontos megválaszolnunk ezt a kérdést, hogy ellenőrizzük, 

vajon megvan-e bennünk ez a hit! 

Standard válaszok: Hinni annyit jelent, hogy bízni Istenben, bízni Isten ígéreteiben, 

komolyan venni az Ő Igéjét, ráállni, ráhagyatkozni stb. → mindez igaz. 

Ezután szokott jönni a prédikációban egy vagy több történet, 

amelyben valaki visszanyerte egészségét, szorult anyagi helyzete 

megoldódott, fellendült az üzlete, nehéz kapcsolat újult meg az 

életében, munkát kapott stb. a hite által. → Ez mind jó.  

Mégis → Nézhetünk mélyebbre abban, hogy mit jelent hinni Istenben.   

A Szentírás nem „erőlteti meg magát” a hit definiálása terén → a Zsid 11, 1 –en kívül nem találni más  

definíciót. Itt sem a hit filozófiai 

megközelítését találjuk, hanem 

inkább gyakorlati megvilágítását. 

Vagyis a hitet gyakorolni lehet inkább, 

mint megfogalmazni vagy birtokolni. 

Jelenlétét pedig eredményeiből lehet 

felismerni! 

Vajon lehetséges közelebb hozni a hitet a mindennapi életünkhöz?  

Igen – és meg is próbálom! 

A Számok könyvében egy drámai történetben kerül közel hozzánk a hit cselekvésének egyszerű 

tartalma: Számok (4Móz) 21, 4-9  (felolvasás, beszélj róla) 

Az Új Szövetségben maga Jézus magyarázza ezt a részt: Jn 3, 14-15 → itt már a tét az üdvösség! 

Ha egyszerűen olvassuk ezt a részt → egy fontos felfedezést tehetünk: 

A hinni és a nézni szinonimák! Mintha ugyanazt jelentenék.  

Ahogy Izrael a szemével nézett a rézkígyóra – hasonlóan nézünk mi a szívünkkel Krisztusra → a hit 

tehát a lelkünk tekintete! 

Így kel életre egy sor más Ige is: Zsolt 34, 6; Zsolt 123, 1-2 

Jézus belső szemeit (szívének/lelkének szemeit) mindig az Atyán tartotta és ebben állt az Ő ereje:   

Jn 5, 19-21 
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Ezeknek az Igéknek összefoglalása és csúcspontja: Zsid 12, 2 

Tehát, úgy tűnik, hogy a hit nem olyan valami amit már birtoklunk, vagy már megtettünk, hanem a 

lelkünk folyamatos tekintete, amit Istenre irányítunk! 

Irányítunk! Irányítanunk kell, különben ezerfelé forgácsolja ez a világ. Ha lelki tekintetünk el is 

kalandozik – újra visszatér Jézusra, mint a madarak a fészkükre. (Persze, csak ha gyakorlott) 

Ahogy egyre inkább gyakoroljuk ezt a „ráirányítást” → egyre könnyebb lesz. Idő kérdése és reflex- 

szerűvé válik – egyre kevesebb erőfeszítést igényelve.  

 

Van még egy kiváló dolog lelkünk tekintetében – hitünkben:  Amikor tekintetünk egy Másikra 

irányul, szinte megfeledkezünk 

önmagunkról. Elfoglal minket, Akit 

nézünk – önmagunkra nem marad 

kapacitásunk. Mintegy, miközben 

Istent nézzük – önmagunkat nem 

látjuk. A szemünk is, ahogy néz, 

önmagát nem látja!  Áldott vakság! 

Nagy igazság van abban, hogy aki a Szentet nézi → egyre szentebb lesz 

aki pedig önmagát nézi és próbálja tökéletesítgetni → egyre bűnösebb lesz (és kétségbeesettebb).  

Mindez talán túl egyszerűnek látszik? → nem fogok bocsánatot kérni! 

Lelkünk tekintete Istenre irányul – Isten tekintete ránk irányul. Találkozik a két tekintet!  

Te látsz engem! 

Mi van Isten szemében? 

Ha tehát hinni annyit jelent, hogy lelkünk tekintetét Istenre emeljük/szegezzük → vajon ez nehéz 

     dolog? 

Nem! Ez az egyik legegyszerűbb dolog a világon! → Elérhető a legszegényebbek és a leggyengébbek 

számára is! Így kell lennie, különben nem függhetne üdvösségünk azon, hogy hiszünk-e vagy sem.  

i. Semmi nem kell hozzá! Semmilyen különleges eszköz, se könyv, se ember, se templom. 

Elég hozzá a lelked, ami mindig kéznél van. (Nem kell papnak, szerzetesnek vagy 

szolgálónak lenned hozzá.  

ii. Bármikor megtehetjük! – nem kell hozzá különleges alkalom 

iii. Bárhol megtehetjük! – a munkahelyen például, gyakoroljuk Isten jelenlétét! → nem azt 

akarom mondani, hogy rossz az, ami ebben segít minket (közösség, Biblia, templom, 

kurzus stb.), hanem azt, hogy minden időben tanuljuk meg gyakorolni Isten közelségét, a 

hitet!  
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iv. Hinni – engedelmeskedni Istennek – a következő csata az engedelmesség csatája lesz! A 

skizofréniát fel kell számolni: → nincs két életünk, egy „gyülekezeti”, meg egy „magán”, 

„szent napok”, meg „hétköznapok”. Otthon csak azt engedhetem meg magamnak, amit 

akkor sem szégyellek, ha a vezetőim látnák. Nincs kis és nagy dolog az életünkben, 

hanem egy folyamatban vagyunk. A Lélek szolgái békességben élnek, a békesség 

szövetségében.  

Ha kis vagy nagy dolgokban megkeményítjük a szívünket, akkor veszélybe kerül az egész 

elhívásunk.  

Sámson története → nem tudott uralkodni a testén, ezért elveszített mindent → nem 

feszítette meg a testet → elveszítette pozícióját Isten országában.  

Az oroszlán széttépése Isten erejével történt, de nem Isten akaratában. A karizmatikus 

világban a legtöbb vezető oroszlánokat tép szét! Szolgálatainkat többnyire a lehetőségek 

és a szükségek motiválják, nem Isten kijelentése vezeti. Az ApCsel-ben az apostolok Isten 

kijelentésére alapozták a szolgálatukat és ez gyümölcsözött is! 

Jn 21, 18 → átadjuk a vezetést valaki másnak.  

Van egy személyes utunk, amit csak mi járhatunk be. Ez az út az engedelmesség útja, 

amely apró dolgokkal kezdődik. Pl. Mi afrikai missziós szolgálatról álmodunk, míg Isten 

azt mondja évekig, hogy biciklivel járjunk munkába. A vége ennek az, hogy nemhogy 

Afrikába nem jutunk el, de még addig sem, hogy a garázsból elővegyük a biciklit… 

 

Mi az amit a Lélek tényleg kér tőlem (talán már elég régóta) és én igyekszem elnyomni, 

eltompítani vagy „el-ötletelni”? Irj fel 3-5 dolgot egy papírra! Légy bátor! 

 

 


