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Bob, definiálnád a hit fogalmát?
Ez egyike azoknak a szavaknak, amelyet szinte túl egyszerű meghatározni, másrészről
egyáltalán nem könnyű. De nekem az az értelmezés tetszik, amit valaki mástól
hallottam: “Önmagunk miatti kétségbeesésünkben Jézusra vetett tekintet.” A hitet nem
érdemelhetjük ki, hanem éppen az önmagunk miatti kétségbeesésünkben Jézusra vetett
tekintetünk. Tehát levesszük a szemeinket saját magunkról, és másra nézünk, mondva: „Uram,
bízok Benned, bízok abban, hogy meghaltál, és kifizetted a múltbeli, a jelen és a jövőbeni
bűneim adósságát – bízok benned, mindenben teljesen és tökéletesen Rád bízom magam.”
Sokan azt mondják, hogy hisznek. Sokan csak az alapokat nézik meg. Te azt állítod,
hogy ez az önmagunk miatti kétségbeesésben Jézusra vetett tekintet, de sokan Krisztusra
néznek, és ezt mondják: „Nos, én elhiszem, amit a Biblia mond Róla, megpróbálok bízni Benne,
de egyszerűen nem érzem, hogy meg vagyok váltva, úgy értem, mi a baj, hiányos a hitem?”
Majd idővel kiderül. A legjobb, ha továbbra is kitartanak a hitükben, ha Krisztushoz
jönnek, és ha ezt kitartóan teszik. Jobb, ha állhatatosan kitartanak és mennek előre. Nem az
érzéseink alapján van megváltásunk, hanem egyedül csakis hit által üdvözülünk. Szóval, ha be
szeretnének jutni a Mennyországba, akkor jobb, ha továbbra is kitartóan hisznek.
Ne fordítsanak hátat, ne nézzenek másfelé, egyszerűen csak továbbra is higgyenek
Krisztusban. Se jobbra, se balra.
Ebben az önmagunk miatti kétségbeesésünkben Jézusra vetett tekintetben, és amint
arra ösztönzöd az embert, hogy menjen tovább, és tartson ki, (szünet) De vannak emögött
tárgyilagos igazságok, lennie kell néhány igazságnak, amiben hinnem kell. Ezek mit takarnak?
Mi van akkor, ha egy ember hallja ezt, de nem… Azt mondja, hogy: önmagunk miatti
kétségbeesésünkben Jézusra vetett tekintet? Úgy értem, hogy itt élek ebben a világban, és te
azt mondod nekem, hogy szükségem vagy egy önmagam miatti kétségbeesett, Jézusra néző
tekintetre? De hisz Krisztust sem látom, nem érzem Őt. Úgy értem, hogy kinézek az ablakon és
látom a kék eget és a zöld fákat, de nem látom Krisztust. Nem látom Őt ebben a szobában. Itt
ülök, aggódok a lelkem miatt, és Te azt mondod nekem, hogy szükségem vagy egy önmagam
miatti kétségbeesésben Jézusra vetett tekintetre? Próbálom ezt kielemezni. Egy kétségbeesett
tekintet… mennyire kétségbeesettnek kellene lennem? És egyáltalán mit jelent az, hogy
Krisztusra vetett tekintet? Ez hogyan néz ki a valóságban?”
A hit mindig magába foglalja a láthatatlant. És mindig magába foglalja a jövőt is. Nem
látod az Urat, nem látod Őt fizikai értelemben. „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne
hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek.” (1Pt 1:8)

Isten felállított néhány dolgot oly csodálatos módon, hogy hit által üdvözülhetünk. Ezt az elvet
még a világi emberek is elismerik. Tudod, ha azelőtt lelassítasz, mielőtt látnál magad mögött
egy közeledő rendőrt, akkor jó a lelkiismereted és ez becsülendő dolog.
Ugyanez a helyzet a betegbiztosítással. Ha akkor kötöd a biztosítást, mielőtt
megbetegszel, akkor azt jó lelkiismerettel teszed, ami becsülendő. Ha azonban akkor mész
megkötni a betegbiztosítást, amikor már valami bajod van, akkor azt már rossz lelkiismerettel
tetted, ezt pedig sehol sem becsülik meg. Még a világban is elismerik az emberek a jó
lelkiismeretet. Isten tehát felállított néhány alapszabályt, és elvárja, hogy komolyan vegyük a
szavát. Isten Igéje egy leírást ad arról, hogy Ő milyen, és mi szükséges ahhoz, hogy a Mennybe
jussunk, hogyan lehet megbékülni Vele. Elvárja, hogy komolyan vegyük az Igéjét. Ez sok
mindent foglal magába; azt jelenti, hogy szó szerint vesszük Isten Igéjét és aszerint
cselekszünk. Rá támaszkodunk, Benne mozgunk, és az Ige alapján hozunk döntéseket. Itt egy
térkép, és bár nem látom rajta az összes utat, sem a kanyarokat, de látom ezt a térképet, ezért
a térképen látható dolgok alapján hozok döntéseket. Isten Igéje egy térkép, egy úti térkép,
amely a Mennybe vezető utat mutatja meg. Így szól az Úr „Ha valaki Énutánam akar jönni,
tagadja meg magát.” (Lk 9:23) Más szóval azt mondhatjuk, hogy „Rendben. Meghalunk
önmagunknak, és mindenünk Krisztusé. Többé nem magamtól várom a megoldásokat.
Felismerem, hogy nincs semmi érdemem, nincs semmiféle képesítésem, se teljesítményem,
nincsen semmim, amivel önmagamban kedves lehetek az Úr előtt vagy amivel
megvásárolhatnám a Mennybe jutásomat.” „Hátat fordítok önmagamnak, hitből, és hit által
bízok abban, hogy Krisztus lejött a Mennyből és meghalt a kereszten, hogy kifizesse a
váltságdíjat a bűnösökért, és egyedül abban bízok, hogy Ő meghalt, hogy az én bűneimért járó
büntetést is kifizette.”

http://illbehonest.com/hungarian/Mi-a-hit-Bob-Jennings

