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HIT

Alapige: János 3,36 Olvasmány: 4 Mózes 21,4-9; Jn 3,14-18

Ahogy a végére érünk sorozatunknak, mintha a megfoghatóból haladnánk a megfoghatatlan felé.
Az  Ige  és  Krisztus,  jól  körvonalazható,  beazonosítható  igazodási  pontjaink,  a  Kegyelem,  egy
megérthető szándék és tett, de a Hit? Bármennyire is általánosan jelenlévő gondolkodásunkban, mivel
ez láthatatlan  módon hoz kapcsolatba  minket  a  mennyei  világgal,  a  maga természetében  nehezen
megfogható. Más, mint a hívőség érzete, több, mint az Istenről szóló ismeret – bár ez nélkülözhetetlen
része  –,  szívbéli  bizalom,  melyet  a  Szentlélek  ébreszt:  meggyőződés,  bizonyosság,  elköteleződés,
maga az élő kapcsolat.

Miben áll a hitünk, s annak természete? Rövid, lényegre törő összefoglalása ez a vers: „”Aki hisz a
Fiúban,  annak  örök  élete  van.”  Maga  Jézus  magyarázza  el  ezt  még  Nikodémusnak  a  felolvasott
szakaszban, példaként említve a rézkígyót:  egy póznára tűzött  szoborra kellett  felnézniük, ha meg
akartak menekülni a halálos marástól, ha életben akartak maradni. A rézkígyó ilyen erővel bírt? Nem!
Egyszerű eszköz volt Isten kezében, ahhoz, hogy a hitet lemérje: az Isten szavában való hit mentette
meg őket.  Jézus saját  sorsát  említi:  Isten  őt helyezi  az emberek közé,  hogy aki  rá  néz – hittel  –
megmeneküljön.  Lássa az Isten Fiában az ő vétkeit,  Isten haragját,  egyben irgalmát  és  szeretetét.
Bármilyen megfejthetetlen is a hit maga, azt is érezzük, mennyire határozott vonalai vannak, amire
Isten azt mondja: jöjj., ebben adok neked örök életet. Ne menj el mellette!

A hit természete az engedelmesség. Ezt kimondottan az igevers folytatásában látjuk, amikor a hit
ellentétéről is szól az Írás. A hitetlenség ugyanis önmagában nem egy semleges állapot, ahogy sokan
gondolják: nem foglalkozom vele. Mélyen ott  húzódik benne a lázadás,  az engedetlenség. A szív,
amely  kemény  marad  Isten  előtt.  Akár  egy  legyintéssel,  akár  tudatos  ellenszegüléssel,
ellenségeskedéssel: a Gonosz műve, hogy az ember ne érje el Istent, és az általa felkínált életet. Akár a
hit elaltatásával, vagy Isten elleni lázadás formájában, de a cél ugyanaz: ne Istenre nézz, ne benne
bízz, ne tőle várd a segítséget.

A hit természete tehát az engedelmességnek olyan formája, hogy a segítségünkre siető Isten felénk
nyújtott  kezében  megkapaszkodunk,  hogy  a  békességet,  melyet  Jézus  –  saját  testében  megölve  a
békétlenséget – számunkra hozott, szívünkbe fogadjuk. Így menekülünk meg a haragtól, mely jogosan
sújt minket, így kapunk részt Isten mennyei világának áldásaiból, így nyerjük el az örök életet, melyet
Isten kegyelemből ad számunkra Krisztusban, hit által. Ámen.

HIRDETÉSEK

1. Alkalmaink.
December 1-jén 9 órától adventi készülődést tartunk gyermekeink körében. Köszönjük a segítségeket,
várjuk az érdeklődőket!
December 2-án, advent I. vasárnapján úrvacsorás istentisztelettel és gyülekezeti ebéddel kezdjük meg
az ünnepi felkészülést. Ünnepünkre a teológia küldötteit is várjuk.
December 2-án, délután kezdődnek a gyertyagyújtás alkalmai: Tordason 16 órakor, Gyúrón 17 órakor.
December 3-5. esténként 18 órakor Evangélizáció lesz gyülekezetünkben. Schlingloff Sándor, keresz-
tyén üzletember tesz bizonyságot közöttünk.

2. Iratterjesztés – Adventi könyvvásár indul a gyülekezeti házban.

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


