
Hitem Jézus Krisztusban 

 

Azért beszélek erről, mert ez foglalkoztat, régóta bennem van. Másrészt kiválóan beleillik a Hit évébe. 

 

1. Mi a hit? 

Az iskolában megtanultam, hogy a hit a megismerés egyik formája. Elhisszük, hogy amit 

mondanak nekünk, az igaz. Tehát valakinek hiszünk. A hit másik tartalma, ami sokkal 

fontosabb, és ezt fogom részletezni, hogy valamiben vagy valakiben hiszünk, azaz ráteszem 

az életemet a meggyőződésemre. Ez az alapállás határozza meg az embert erkölcsileg, mert 

ez vezérli a tetteit. Vallom, hogy az ember belülről indul el kifelé, és a szívében meghozott 

döntés teszi őt istenivé vagy ördögivé. A körülmények csak másodlagosak, a szándék az első, 

ami a tettekben nyilvánul meg. A szándék pedig a meggyőződésből fakad, és visszajutottunk 

a kiinduló kérdéshez. A hit az erkölcsi alapállás ebben a gondolatkörben: hiszek-e Istenben, 

vagy sem. 

 

2. Miben hiszek? 

Mindenki hisz valamiben. Ha nem hinném el, hogy tudok járni, nem bírnék fölkelni a székről. 

Ha nem hittem volna el, hogy ennyire, mint a mellékelt ábra mutatja, csupán ennyire megy a 

kiscsoport „vezetése”, nem vállaltam volna. Elhittem, hogy meg tudok írni egy beadandót, 

programozni kellett, véletlen hálózatokat vizsgáltunk, és sikerült valamit letennem az 

asztalra. Úgy gondolom, a hit annyira beépül, szervül a mindennapi életünkbe, hogy észre 

sem vesszük, így sokszor nem is tudjuk erősíteni, pedig Jézus erre tanított minket. 

 

És ha már Jézust említettem, pontosítom is a kérdést: Kiben hiszek? Kié az a tanítás, 

eszmerendszer, erkölcsi értékrend, amire rá tudom tenni az életemet? Én, személy szerint, 

Jézus Krisztusban hiszek, Aki azért jött el, azért vállalta a földi életet, hogy tetteivel és 

tanításával megmutassa nekünk, milyen az Isten Országa, Isten világa. Csodálatos dolgokat 

hozott! Az addigi büntető, haragvó isten helyébe egy irgalmas, szerető Isten képét mutatta 

be nekünk és példát is adott, hogyan élhetünk Istennek tetsző módon. Ennek alapja, hogy 

„alakítsátok át gondolkodásotokat és higgyetek az örömhírben”!(Mk 1,15) Tehát azt várja 

tőlünk, hogy vegyük át az értékrendjét, tanuljuk az örök értékeket, amiket nekünk elhozott. 

Véleményem szerint ezt úgy valósíthatjuk meg, ha tanulmányozzuk az Evangéliumot, 

összegyűlünk Jézus nevében és kérdezünk egymástól, hogy ki mit gondol Jézus szándékáról, 

egyes kijelentéseiről. Mivel minden jó, amit az emberek kigondolnak, Istentől származik, 

ezért a másik szaván keresztül ilyenkor Jézus válaszol a kérdésekre. Ezt nevezem én 

tanítványságnak. Jézus tanítványának lenni a legjobb dolog a világon.  

 

Ezekre az értékekre tettem rá az életemet, ezekben, Jézusban hiszek! 

 

3. Miben, hogyan nyilvánul meg a hit? 

Azt szoktam mondani, amit az emberek nem látnak, az nem is létezik – és a biciklimet olyan 

helyre lakatolom le, ahol kevesen veszik észre, hogy minél kisebb legyen az esélye, hogy 



ellopják. Aki hisz valamiben, annak számára a hite olyan valóság, mint az asztal, amin most 

írom az elmélkedésemet, vagy a monitor, amin megjelennek a betűk! Sokszor az általunk 

elképzelt dolgokat hisszük valóságnak, így bizonyos embereket egy-két tettük alapján jónak 

vagy rossznak vagy ilyennek vagy olyannak könyveljük el. (A fizikában ezt extrapolálásnak 

hívják, általában nem szokott bejönni, ha meg igen, Nobel-díjat adnak érte, mint az    

részecske tömegének becsléséért.) 

 

Miért is lenne ez másként az erkölcs területén? Aki szeret, aki erre teszi rá az életét, abban a 

Szeretet lakik és minden egyes cselekedetét ez fogja meghatározni: a jó ember a jó kincseiből 

jókat hoz elő (Mt 12,35). Az ilyen embernek ez a valóság, az igazság! Erkölcsi igazság! Aki 

elfogadta Jézust Megszabadítójának, az figyel Rá, ad a szavára és úgy él, ahogyan Ő kívánja 

tőle. Ez egy élő kapcsolat és a béke, öröm, boldogság jellemzi. Én ilyen kapcsolatban vagyok 

Istennel, és adja meg, hogy meg is maradjak ebben! Ebből a tényből, hogy Isten bennem tud 

élni, ebből indulok el, és ennek alapján értem Szt. Ágoston mondatát: szeress, és tégy, amit 

akarsz! A cselekedeteimnek az az alapja, hogy jót akarok másoknak, mert nem is tudok 

rosszat akarni nekik. Ez és nem pedig valamilyen karitatívkodás, vagy jópontgyűjtés, hogy 

bejussak a mennyországba. Ezeket azok teszik, akik nem ismerik Istent annyira, hogy ne 

féljenek Tőle, pedig Ő soha nem bántott senkit sem. Arra törekszem, hogy azt a jót akarjam, 

amit Isten is akar a másiknak, és hogy mit akar Isten, számomra a szavaiból, az Evangéliumból 

derül ki. (Aki hallgatja szavaimat és tettekre is váltja, hasonló ahhoz az emberhez, aki házát 

sziklára építette. (Mt 7, 24)) 

 

4. Hogyan élem meg a hitemet? 

Hadd említsek néhány példát, hogy mire ösztönöz a hitem, a belső meggyőződésem.  

 

Van egy közösség, a Hang Közösség, ahová járok és kedden és csütörtökön összegyűlünk, 

hogy az Evangéliumot tanuljuk, kérdéseket tegyünk föl, fogalmakat tisztázzunk. Ez nem egy 

egyházi közösség, hanem „szabadon futó”, felekezetektől független. Olyan fontosnak tartom, 

hogy részt vegyek az alkalmakon, hogy emiatt később érek ide a közibe, a csoportvezetést is 

ennek megtartásával vállaltam el.  

 

Istennek a bennem megszólaló Hangját tartom a forrásnak, Akihez vagy amihez tartanom kell 

magamat erkölcsi téren. Minden jó Istentől származik, tehát a jó gondolatokban is Ő 

nyilatkozik meg mindenki számára, személyesen! Aki tehát így imádkozik, hogy hagyja 

magában szóhoz jutni Istent, egy hatalmas kincsnek jut birtokába! A közösségünkben ezt 

párbeszédimának hívjuk, párbeszéd az Istennel: fölteszel magadban egy kérdést, és Isten 

megválaszolja azt, benned megszólaló Hangjával. (Nagyon meglepett, hogy ilyesmi létezhet, 

nagyon kevés helyen találkoztam hasonlóval, de ismerek egy fiút, aki átélt már ilyen élményt 

és beszélt is nekem erről egy lelkigyakorlaton.) Ezért a lelkiismeretemet is ehhez igazítom. 

Talán megbotránkoztok rajta, hogy ebből következően nem az egyház tételeihez zárkózom 

föl, hanem, ahol a lelkiismeretem mást tart jónak, ott azt követem. Tehát nem vagyok 

vallásos, azaz nem az egyházi feljebbvalókra hallgatok, hanem hívő vagyok, mert Istennek 

bennem fölhangzó szavára alapozom a tetteimet. Ez a tény is indított arra, hogy saját magam 

fogalmazzak nektek egy kis elmélkedést és ne egyik vagy másik ismert egyházi szerzőtől 

hozzak gondolatokat. 



 

Egyre kevesebbet aggódom, mert komolyan veszem azt a mondatot, hogy akinek van 

Gondviselője, annak nem is lehet gondja. Ezért egy-egy nehezebb vizsga, beadandó, ZH, vagy 

például ennek az elmélkedésnek a megírása nem tölt el szorongással, legföljebb egy kicsit, 

mert biztonságban érzem magamat, tudom, hogy föntről vigyáznak rám. Az ilyen 

próbatételek után inkább elfáradok, mert megerőltettem magamat. Csütörtökön is fáradt 

voltam, mert akkor fejeztem be a programozási házimat, ezért jöttem villamossal és nem 

biciklivel. 

 

Nem nyugtalankodom a jövőmet illetően sem. A jelenre összpontosítok, mert a múlt már 

nincsen, a jövő még nem létezik, csak a fantáziánkban, és pár perccel ezelőtt mondtam, hogy 

kinek-kinek a képzeletvilága nagyon is valóságosan létezik a számára. Természetesen nem 

vagyok tökéletes, időről időre bevillan, hogy hú, hol fogok dolgozni, mit fogok csinálni, 

hogyan fogom megvalósítani a találmányomat, amin sokat gondolkodom, hol fogok lakni, ki 

lesz a barátnőm , és még sorolhatnám. Ennek ellenére tudom, meg vagyok győződve, hogy el 

fog rendeződni minden (Nincsen senki, aki elhagyta házát, vagy fivéreit, vagy 

nőtestvéreit,vagy anyját, vagy apját (vagy feleségét), vagy gyermekét, vagy szántóföldjét 

(én)értem és az evangéliumért, ki ne kapna vissza százszor annyit most ebben az időszakban, 

házakat, fivéreket és nővéreket és anyákat és gyermekeket és szántóföldeket,  bár 

üldöz(tet)ésekkel (együtt) és a jövendő világkorszakban világkorszakig  tartó életet. (Mk 10, 

29-30)), ha meg nem, akkor annak üzenete van a számomra, mert ez kell a lelki 

fejlődésemhez (Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkét veszni 

hagyja? (Mk 8,36)). 

 

Ennyi jutott most az eszembe. Mikor ezt írtam, annyira élveztem, nagy öröm töltött el 

belülről! Ezt tudom nektek felkínálni! Azért mondtam el, mert ettől van béke a szívemben, ti 

azt kezdtek vele, amit akartok. Remélem, hogy sikerült valamit felvillantanom abból a 

csodavilágból, amit Jézus ajándékoz nekünk. Csak annyit kér, hogy fogadjuk be Őt, hogy 

elfogadjuk Urunknak és Megszabadítónknak! 
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