
A hit 

 

„A hit a pedig reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról 

való meggyőződés. (Zsid 11,1). 

Ha azt mondom: hiszem, akkor ez a világi életben valami bizonytalanságot 

jelent. 

A Biblia egészen másképpen vélekedik a hitről. Az Ószövetség, amikor a 

hitről beszél, az aman szót használja. Mi áment mondunk. Az ima után mondott 

ámen azt jelenti, hogy hiszem azt, amit imába foglaltam. Hiszem, hogy bizonyosan 

meglesz. 

Egyébként a hittel kapcsolatban olvashatunk Ábrahámról. Ő a hit 

példaképe. Semmi nem volt számára bizonyos, amikor otthagyta rokonai jól 

termő földjét és Úr városából az ismeretlenbe ment. De Isten hívására és 

parancsára. És hitte, bizonyos volt afelől, hogy Isten szava igaz. Nem a 

szerencséjében, hanem Istenben hitt. 

A hit nem az emberre, hanem Istenre néz. Az ember nem tud biztonságot 

munkálni a maga számára, de Isten tud az ember számára. A ember sokszor 

„mindenek ellenére” hisz Istenben. 

Habakuk próféta ezt így fogalmazza meg: „Mert a fügefa nem fog 

virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a 

szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az 

istállóban. De én örvendezni fogok az Úrban és vigadok az én szabadító 

Istenemben.” (Hab 3,17-18). 

1953 februárjában Hollandiában, Zeelandban hatalmas árvíz volt. Erről egy 

parasztember így beszélt: Először a földemre gondoltam, melyet ellepett a 

hatalmas ár. Aztán a házamra, majd a családomra és magamra. Végül pedig 

Istenre. Hát igen, az ember végül is ráeszmél, hogy csakis Isten tarthatja meg. 

A hit Istenhez kapcsol bennünket és csakis hit által szolgálhatunk. 



Hittem én is…Hittem, hogy a mélységből kivon Isten…S hittem, hogy nem a 

halálé az utolsó szó, amikor balesetben elvesztettük vejünket…S hit által értettem 

meg az akkori napi igékből, hogy nekem a haló félben levőket kell erősítenem…S 

hittem, hogy a nyitott ajtón ment be fiatal lányunk férje és kicsi unokánk apja…(Jel 

3,2 és 8). 

Most már azt is hiszem, hogy igaza van dr.J. de Groot professzornak, amikor 

a hitről ezt a matematikai egyenleget adja: „Hinni = áment mondani + áment 

cselekedni + ámen lenni.” 

Így lesz hit által valódi életünk! 

Biharszentjános, 2015.0o8.10. 

         Csomay Árpád. 


