
 

A hit helye és szerepe az életünkben 

A hit életünk leghatalmasabb kincse. Isteni ajándék, az örökélet 

iránytűje, mely bonyolult élethelyzetekben és nehéz megpróbáltatá-

sok közepette is biztos támpontot ad az örök élet felé vezető úton. 

De ezt az ajándékot kérnünk kell, és tennünk is kell érte. Ha helye-

sen birtokoljuk, világosságot kölcsönöz nekünk, amely lélekben 

megmutatja nekünk a célt, amely felé tartunk, s az eszközökét, ame-

lyek hozzásegítenek minket.  

Az őszinte hit mindig igaz és nyugodt, és meglévén a szi-

lárd támpontja az értelemben s a dolgok összefüggésének ismereté-

ben, türelmes a várakozásban, mert biztos az eredményben. 

Az ingatag hit érzi a saját gyengeségét, s mihelyt érdekeiben 

sértve érzi magát, gyűlölködővé válik, s azt hiszi, hogy az erőt erő-

szakkal helyettesítheti. A küzdelemben való nyugodtság mindig erő 

és bizalom jele, míg ellenben az erőszak a gyöngeségnek és az önbi-

zalom hiányának bizonyítéka. Hogy a hit gyümölcsözővé váljék, 

tevékenynek kell lennie. 

Legyen bennünk a hitből mindaz, ami benne szép és jó; bír-

juk a hitet a maga tisztaságában és józanságában. Ne fogadjuk el a 

hitet ellenőrzés nélkül. Szeressük Istent, de tudnunk kell, miért 

szeretjük őt. Higgyünk ígéreteiben, de tudnunk kell, miért hiszünk 

benne; 

1./ A hit a kiegyensúlyozott életvitel és a belső békesség alapfeltéte-

le.  

2./ A hit nem elhívése valaminek, hanem az ember spirituális ké-

pessége a transzcendens megérzésére, és megértésére. Belső fény, 

ősérzés, emlékezés Istenre és a bűnbeesés előtti boldogságra, egyben 

minden emberben meglévő vágyakozás, sóvárgás a világosságba 

való visszatérésre. Egyfajta spirituális képesség, mely többé-kevésbé 

minden emberben megvan. 

3./ A hit és a tudományos gondolkodás kettészakítása a legnagyobb 

emberi tévedések egyike. 

4./ Az értelem és a logika nem a hit ellenségei, hanem eddig nélkü-

lözött fő segítői. 



5./ Létezik felekezetektől független keresztény eszme és hittan, mely 

magába foglalja a felekezeti tanítások hatalmas értékeit, ugyanakkor 

mentes a felekezeti megosztottságot előidéző tévedésektől és el-

lentmondásoktól. 

6./ A felekezeti megosztottság a bűn és az emberi tévedések követ-

kezménye 

7./ Le kell szögeznünk, hogy szinte bármelyik keresztény feleke-

zet által tanított krisztusi igazságok elfogadása és gyakorlati al-

kalmazása az üdvösséghez elegendő mennyei táplálékot jelent. 
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