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Sokan hisznek, legalábbis ezt mondják magukról. Amikor pedig az élet megpróbálja hitüket, az
önsajnálattól és a fájdalomtól eltorzult arccal élnek meg egy-egy eseményt. Vannak hamis
tanítók, akik meg is mérik a hitedet pár ezer forintért, megmondják hány százalékban hiszel…
Én csak felteszek néhány kérdést, és ha eloszlik az illúziód, remélem, keresni fogod Isten
országát, s a hitet.

Természeten a hitnek nincsen ilyen mércéje, aki mást állít, minden bizonnyal hazudik. Azonban,
ha kíváncsi vagy arra, hogy hiszel-e az alábbi kérdésekre adott őszinte válaszokból
megtudhatod a választ. A hitetlenséget a lelki fájdalom és a szenvedés jellemzi.

Képes vagy-e fájdalom nélkül
- szembenézni
a halállal? Fáj-e beszélni róla, fáj-e, ha megérint a lehelete, ha
elveszted közeli szeretteidet? Gyászolsz, vagy gyászolnál-e? Képes vagy-e fájdalom nélkül
beszélni róla? Ha nem, nem hiszel a halál utáni
életben. Sem a feltámadásban, sem a
lélekvándorlásban.
- együtt
élni a szegénységgel, vagy elfogadni az anyagi veszteséget. Ha nem, nem
hiszel abban, hogy Isten kielégíti minden szükségleted, és ő gondoskodik
mindenkiről, aki
hisz benne.
- együtt
élni testi „szépséghibáiddal”, kapcsolati konfliktusaiddal, szexuális
gyengeségeiddel? Ha nem, nem hiszel abban, hogy Isten mindenkiben benne él, és ő teszi
azzá az embert, aki.
- elfogadni
mások kritikáit, uralkodását, illetve azt, ha valaki többre viszi nálad?
Ha
nem, nem hiszel abban, hogy a konfliktusok is Isten kegyelméből vannak, hogy általuk
felismerhesd
gyengeségeidet és törekedj a teljesebb életre.
- együtt
élni azzal, ha egyes emberek nem, vagy csak elvárásokkal fogadnak el. Ha
nem, akkor nem hiszel ördögben, aki az embereken, olykor a szeretteiden
keresztül
nyilvánul meg. Aki pedig az ördögben nem Istenben sem hihet
feltétel nélkül.
- kifejezni
önmagad, gyengeségeidet, vagy tudomásul venni bármilyen információt (pl.:
az események az elvárásaiddal, terveiddel szemben történnek). Ha nem,
akkor nem hiszel
az igazságban és illúzióban élsz.
- felelősséget
vállalni tetteidért, olyanokért is, amely sérti más emberek szép-érzését,
erkölcsi rendjét. Beismered-e fájdalom nélkül lelki gyengeségeidet, tudatlanságodat. Ha nem,
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akkor nem hiszel Isten és az emberek kegyelmében.
- megélni
a nem várt változásokat, az élet újszerűségeit. Ha nem, nem hiszel a
szabadságban és a felszabadulásban, sőt Isten országában sem.

Hinni nem annyit jelent, hogy ismerettel rendelkezni és szavakba ölteni azt. Nem is azt jelenti,
hogy megkeményíteni a szíved, hogy ne lássák az emberek a fájdalmat. A hit szent
meggyőződés, amely eloszlatja a kételyt és a sötétséget.

Ha fáj, ha félsz, akkor nem hiszel. Az Istenben hívő ember képes fájdalomtól, szenvedéstől,
félelemtől mentesen megélni az élet történéseit, bármi legyen is az. Azért mesélek neked erről,
hogy életed legyen, hogy ne az illúzió fogságában élj, hanem keresd az igazságot. Az ember
nem képes önmagától megszerezni a hitet, csak olyantól, aki maga is hisz. Aki pedig hisz, az
feláldozza az egóját és boldoggá lesz. Ne féljetek...
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