
A HIT – SZEMÉLYES 

(Szaszkó Jánosné Vali és Quirin Károlyné Ágnes hitoktatók) 

Mit jelent? A hit személyes viszony az Isten és az ember között. „Én hiszek Tebenned”. 

Hiszek Istenben, hiszek Jézusban. Tehát nemcsak elfogadom, hogy bizonyos tételek, az un. 

hitigazságok igazak, hanem először is teljes bizalommal elfogadom az Isten személyes 

szeretetét irántam. Ahogy az I. János levél mondja: (4.16) „Megismertük a szeretetet, 

amellyel az Isten szeret bennünket és hittünk benne.” Krisztus által azt Isten szól hozzánk. 

Aki erre a hívásra igennel válaszol: az hisz. Az ráteszi életét az Isten szavára. Ráhagyatkozik 

mindenestül, mint a gyermek anyjára. Ez nem mindig „evidens”. Minden ember végső 

állásfoglalása létének értelmére vonatkozólag valamiféle hit. Krisztusban ránk mosolyog a 

személyes, élő szeretet. 

Hiszek – én hiszek, egyes szám első személyben. Közösségben is közösen hiszünk, de ezen 

belül mindenkinek megvan a saját hit-története. A hit én-te kapcsolat. Két személy bizalmas 

viszonya. Bízunk egymásban. Isten öröktől fogva szeret és én válaszolok erre a szeretetre. 

Bízom benne, ráhagyatkozom. (mint kisgyermek a szüleiben). A hit Isten adománya. Ő 

kezdeményez. 

BIBLIAI PÉLDÁK  

Ábrahám a hit embere:  

Isten minden személyes érdem nélkül választja ki Ábrámot, meghívja őt a hitre. Mindeközben 

sorozatos próbatételek elé állítja, hogy Ábrám szabadon dönthessen Isten mellett. Meghívja, 

de tiszteletben tartja szabad akaratát. (Jézus is megkérdezi: mit akarsz, hogy tegyek veled? 

Gyógyíts meg, hogy lássak stb.) 

A gazdag, nomád törzsi vezetőnek el kell hagynia megszokott, kényelmes, de pogány 

környezetét. Mindent el kell hagynia és egyedül Isten szavára támaszkodva kell nekivágnia az 

ismeretlennek. (TER 12,1-9; 13,14-18) 

Eközben Ábrám beszél az Úrral. Kérdez tőle, párbeszédet folytat vele. A hittel 

engedelmeskedő Ábrahámot Isten újabb ingyenes adományokkal halmozza el. Hármas 

ígéretet tesz neki: gazdag földet, sok utódot és különleges áldást. A múlt vasárnap olvasmánya 

éppen Ábrahám elszántságáról tanúskodik. (Ter 15,5-12.17-18) Jelképes cselekedete azt fejezi 

ki: engem is így vágjanak ketté, ha nem teljesítem a szövetségben vállalt kötelezettséget. 

Vándorlása során Szodoma és Gomorra elpusztítását közli vele az Úr. Ábrahám alkudozik, 

könyörög a városokért. (Ter 18,16-33) Fiúgyermeket is ígér az idős párnak. Mégis ezt a 

gyermeket is kéri az Úr Ábrahámtól. Újabb próbatétel. Ábrahám hűségesen kitart az Úr 

mellett. Bízik benne. 

Mózes példája: 

Isten elgondolásában minden ember jelen van. Kiválaszt Isten, amikor még meg sem 

születtünk., " ismertelek már anyád méhében". Ő hív éltbe minket, feladatot ad minden 

embernek: a válasz a HIT vagy az elutasítás. A hitet az tudja megismerni, aki éli. Eszközt is 

kapunk mellé. 

Mózes is kapott segítséget az isteni kegyelem vele volt. De mégis félt. Emberi tulajdonság. 

- Nem hisznek majd nekem: bot-kígyó, leprás kéz, a folyóból merített víz vérré változik. 

- Nem vagyok a szavak embere, tiltakozik: Áron beszél helyette. 

Összefoglalva:  

 Ne félj hinni, hitedet megvallani Isten veled van. Veled leszek mondta Isten 

Ábrahámnak, Mózesnek és neked is. 



 Ezt ígérte Jézus Urunk is: én veletek vagyok a világ végezetéig. Nem mozdulatlan, 

hanem dinamikus út Isten felé. 

 Kaland, melyre Isten hív. 

 Nem szünteti meg tökéletlenségeinket, de átalakítja azokat. 

 Olykor gyökeres elszakadásokat, próbatételeket kíván meg. 

 De Isten tiszteletben tartja az ember szabad akaratát. 

 Akarati döntés, az én személyes döntésem. 


