
Heti biztató üzenetek 2.7. Légy példa a hívőknek a hitben!

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben,
a szeretetben, a hitben, a tisztaságban.”  (1Timóteus 4,12)

A Láthatatlanra  nézni,  nem  a  láthatókra  –  a
Zsidókhoz  írt  levél  11.  fejezete  így  jellemzi
hitünk  példaképeit.  Nincs  ebben  valami
önellentmondás?  A  Láthatatlant  nézni  nem  a
láthatót? Nem fordítva kellene lennie? Mit jelent
ez? Úgy hiszem, egy új látásmód elsajátításáról
van szó. Annak a látásmódnak az elsajátításáról,
amelynek  birtokában  nem  a  határaimat  látom,
hanem  Isten  végtelen  hatalmát.  Ez  a  látás
határozta meg a hit példái mellett a kapernaumi
századost  is,  aki  meg  tudta  vallani  Jézus
hatalmát a  betegség és a  halál  felett:  nem kell
eljönnöd a házamba,  nem kell  megérintened a

szolgámat, elég ha csak egy szót szólsz, mert Neked olyan hatalmad van, olyan parancsoló szavad,
amelynek a betegség is enged, mint parancsnokának a katona! Jézus pedig elcsodálkozott: egész
Izraelben nem találtam ekkora hitet! 

Fontos,  hogy  odafigyeljünk  önmagunkra  és  odafigyeljünk  egymásra.  Legyünk  tisztában  a
helyzetünkkel,  a  problémáinkkal,  a  lehetőségeinkkel;  a  korlátainkkal  és  a  szabadságunkkal.
Ugyanakkor legalább ennyire fontos Jézusra is nézni! Figyelni rá, keresni akaratát, hallgatni szavát,
és látva, hogy nem a mi helyzetünk és nehézségünk a döntő, hanem az, hogy Isten hatalmas! 

Ezeket  a  sorokat  pedig  –  még  mielőtt  érzéketlennek  hatna  –  a  Zsidó  levél  szerzője  üldözött
keresztyéneknek írta: „És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról,
Bárákról,  Sámsonról,  Jeftéről,  Dávidról,  Sámuelről  és  a  prófétákról.  Ezek  hit  által  országokat
győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el,  oroszlánok száját tömték be, tűz erejét
oltották  ki,  kard  élétől  menekültek  meg,  betegségből  épültek  fel,  háborúban  lettek  hősökké,
idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat
viszont  megkínoztak,  akik  nem  fogadták  el  a  szabadulást,  hogy  dicsőségesebb  feltámadásban
legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját  állták ki,  sőt még
bilincseket és börtönt is.  Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék
bőrében  bujdostak  nélkülözve,  nyomorogva,  gyötrődve  azok,  akikre  nem  volt  méltó  a  világ;
bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hit
által Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami
különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.” (Zsidó 11, 32-40)

Első olvasatra sok-sok szörnyűség tűnik a szemünk elé. De ha alaposan megnézzük kitűnik valami.
Isten nagysága, cselekvő hatalma emberek hite által válik megtapasztalhatóvá és szabadító erővé. A
példaértékű  hitű  emberek  életében  Isten  cselekvő  jóságát  és  hatalmát  lehet  csodálni.  Annak  a
lehetőségét,  hogy  ez  a  mennyei  erő  az  én  életemet  is  átformálhatja,  az  én  sorsomat  is
megváltoztathatja. Rajtam keresztül pedig azokét, akik engem néznek. Isten megismerésének az az
egyik  útja  ugyanis,  ha  egymás  hitét  látva  látjuk  azt,  ahogy  emberek  kaput  nyitnak  életükbe  a
cselekvő Isten jelenlétének. Ez a kapunyitás alakíthatja igazán a ránk bízott fiatalok és munkatársak
és  családtagok  életét.  Az,  ha  a  mi  tekintetünkön  keresztül  kicsit  Ők  is  szemlélni  kezdik  a
Láthatatlant.


