Hit által
Zsid 11,33-34
A Zsidókhoz írt levél 11. részében a hit hőseiről olvashatunk. S amikor a szentíró
felsorolja őket, így szól: „Mit mondjak még?” (Zsid 11,32). Vége hossza nem lenne a
neveknek, akik még, mint a hit hősei, fel kellene, hogy jegyeztessenek. Ám, ha a Bibliában
nem is, de a történelem számon tartja őket.
Olyan jó emlékeznünk Lutherre, Kálvinra, Méliuszra, Huszár Gálra, Szegedi Kis
Istvánra, Károli Gáspárra, Bocskai Istvánra, Bethlen Gáborra, Szenczi Molnár Albertre,
Rákóczy Györgyre, Lorántffy Zsuzsannára, Apáczaira, Misztótfalusi Kis Miklósra. Mind-mind
„hit által” cselekedtek, munkálkodtak és küzdöttek a reformáció századaiban az
Anyaszentegyházért és a magyar népért. Nem a maguk önös érdekeit nézték, mint sokan
manapság, hanem az egyházért és a népért munkálkodtak, hogy Isten drága Igéje formálja,
alakítsa életüket. Mert tudták, hogy csak így lesz áldás a nemzet számára. Gazdag áldás
származna ma is abból, ha nem a széthúzás uralkodna vezetők és vezetettek között, hanem
mindennél fontosabb lenne az egyházban és a politikában is az Isten Igéje és az, hogy hit
által éljük azt meg mindannyian!
„Hit által országokat győztek le” (Zsid 11,33) – mondja a szentíró. Micsoda hatalma
volt abban az időben az Igének! Országok virágoztak, mondjuk, mint Erdélyország…Ám így
van ez ma is, ha az ember komolyan veszi és megéli hittel az Isten parancsolatait, Igéjét.
Legyőzetik az „én”, mert az nagy király szokott lenni és átveszi az uralmat a legnagyobb
Király, maga Jézus Krisztus!
„Igazságot cselekedtek” – nem a maguk igazságát, hanem a legnagyobb Igazságra,
Jézus Krisztusra figyeltek és Ő reá hallgattak. S Jézus igazsága ez: „Atyám, bocsáss meg
nékik!” Ezt csak hit által lehet kérni és cselekedni. Nem akarsz te is hit által kérni, imádkozni
és cselekedni, mint a hit hősei és mint reformátor őseink? Vigyázz! E nélkül nem nyered el az
ígéreteket!
Hit által meg lehet oltani „a tűznek erejét”. Megoltódik a harag, a düh, a családi
háborúk tüze – hit által. És megoltódik a nemzetek között a harag tüze, no meg a pártok
között…
Hit által meggyógyulnak lelki beteg testvéreink, kik talán már a reményt is
elveszítették. Hit által „felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban,
megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsid 11,34/b).
A múltba nézve tanuljunk a hit hőseitől, őseink példaadó életéből és szolgálataiból és
hit által munkáljuk a jövendőt az anyaszentegyházban, népünk körében, tudván azt, hogy
„hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni…” (Zsid 11,6/a). Isten Igéje ragyogjon mindig lelki
szemeink előtt, hogy azt megélve áldott és boldog jövendőnk legyen.
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