
HISZEM, HA LÁTOM
A bibliai istenhit kialakulásáról



A BIBLIAI ISTENHIT KIALAKULÁSA

➤ A hit mint emberi tulajdonság 
fejlődése 

➤ A bibliai istenhit rövid 
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A HIT MINT EMBERI TULAJDONSÁG 
FEJLŐDÉSE



JAMES A. FOWLER

➤A hit mélyebb és személyesebb, 
mint a vallásosság. 

➤A hit nem korlátozódik le az élet 
egy elkülönített területére, hanem a 
teljes személyiséget áthatja, s 
megjelenik az egyén kitőzött 
céljaiban, gondolataiban, tetteiben.

➤ Faith is deeper and more 
personal than religion. 

➤ Faith is not limited to a 
segmented area of life, 
but influences the entire 
person, and will show up 
in an individual’s goals, 
thoughts, actions.



JAMES A. FOWLER - A HIT FÁZISAI

1. Differenciálatlan hit (csecsemőkor), 

2. Intuitív – projektív hit (korai gyermekkor), 

3. Mítikus – szó szerinti hit (iskolai évek), 

4. Szintetikus (összegző) – konvencionális hit 
(serdülőkor), 

5. Individualizáló – reflektív hit (fiatal felnőttkor), 

6. Konjunktív (összekötő) hit (középkorú és 
idősebb felnőttkor) 

7. Univerzáló hit. 

Rövid összefoglaló forrás itt és a gyülekezet oldalán

1. "Primal or Undifferentiated" faith (birth to 2 
years) 

2. "Intuitive-Projective" faith (ages of three to 
seven) 

3. "Mythic-Literal" faith (mostly in school 
children) 

4. "Synthetic-Conventional" faith (arising in 
adolescence; aged 12 to adulthood) 

5. "Individuative-Reflective" faith (usually mid-
twenties to late thirties) 

6. "Conjunctive" faith (mid-life crisis) 

7. "Universalizing" faith 

Source

http://rpi.reformatus.hu/hatteranyagok/konyvespolc/fowler.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/James_W._Fowler#Stages_of_Faith


A HIT EGYRE TUDATOSABBÁ ÉS EGYETEMESEBBÉ VÁLIK ÉLETÜNKBEN

Életkor

A hit tudatossága



A BIBLIAI ISTENHIT RÖVID 
MAGYARÁZATA



ZSIDÓK 11 - A BIBLIAI HIT HEBREWS 11 - BIBLICAL FAITH

1 A hit pedig a remélt dolgokban való 
bizalom, és a nem látható dolgok létéről való 
meggyőződés. 

2 Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől 
jó tanúbizonyságot a régiek…  
6 Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves 
Isten előtt… 

13 Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, 
hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. 
Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és 
vallást tettek arról, hogy idegenek és 
jövevények a földön.

1 Now faith is the assurance of things 
hoped for, the conviction of things not 
seen. 

2 For by it the people of old received 
their commendation… 
6 And without faith it is impossible to 
please him… 

13 These all died in faith, not having 
received the things promised, but having 
seen them and greeted them from afar, 
and having acknowledged that they were 
strangers and exiles on the earth.



ZSIDÓK 11 - A BIBLIAI HIT HEBREWS 11 - BIBLICAL FAITH

A bibliai hit BIZALOM  

A bibliai hit KAPCSOLATI 

A bibliai hit teljes és folyamatosan megújuló 
ráhagyatkozás Istenre egy szeretetteljes 
kapcsolatban. 

kapcsolat >>> KÖLCSÖNHATÁS

Biblical faith is TRUST 

Biblical faith is RELATIONAL 

Biblical faith is a complete and 
continual reliance on God through a 
loving relationship. 

relationship >>> INTERACTION



A HIT ILLUSZTRÁCIÓJA

AN ILLUSTRATION OF FAITH



A BIBLIAI ISTENHIT MEGSZÜLETÉSE



1 A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária 
odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. 2 Elfutott 
tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, 
és így szólt hozzájuk: "Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!” 
3 Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. 4 Együtt 
futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és 
elsőnek ért a sírhoz. 5 Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de 
mégsem ment be. 6 Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, 
és látta, hogy a leplek ott fekszenek, 7 és hogy az a kendő, amely a fején volt, 
nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen. 
8 Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és 
hitt. 9 Még nem értették ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak 
közül. 10 A tanítványok ezután hazamentek.



A TÖRTÉNET LEFOLYÁSA

1. Jézus megjósolja feltámadását (Isten szava) - 
Máté 16, stb. 

2. Jézus meghal (a komplikácó) - Jn 19 

3. Harmadnap üres a sír (a közvetett bizonyíték) 
- Jn 20 

4. Mindenki hallott, mindenki látott és mindenki 
dönt - Jn 20 

1. Döntenek az asszonyok: „elvitték az Úr testét” 

2. Dönt Péter: csendben elmegy 

3. Dönt János: hisz - és bizonyságot is tesz róla

1. Jesus predicts his death (Word 
of God) - Mt 16, etc. 

2. Jesus dies (complication) - Jn 
19 

3. Empty tomb (indirect proof) - 
Jn 20 

4. Everyone heard, saw and makes 
decision - Jn 20 

1. Women: „body was taken” 

2. Peter: walks away quietly 

3. John: believes - and testifies



Elvitték 
a testét

?
Hitt



A TÖRTÉNET TANULSÁGA: A BIBLIAI ISTENHIT EGY DÖNTÉSSEL SZÜLETIK

1. Jézus megjósolja feltámadását (Isten szava) 
- Máté 16, stb. 

2. Jézus meghal (a komplikácó) - Jn 19 

3. Harmadnap üres a sír (a közvetett 
bizonyíték) - Jn 20 

4. Mindenki hallott, mindenki látott és 
mindenki dönt - Jn 20 

láttam + hallottam > döntöttem

1. Jesus predicts his death 
(Word of God) - Mt 16, etc. 

2. Jesus dies (complication) - Jn 
19 

3. Empty tomb (indirect proof) - 
Jn 20 

4. Everyone heard, saw and 
makes decision - Jn 20 

I saw + I heard > I made a decision



A TÖRTÉNET TANULSÁGA: A BIBLIAI ISTENHIT EGY DÖNTÉSSEL SZÜLETIK

A TELJES ÍRÁS TANULSÁGA: 

A BIBLIAI ISTENHIT ISTEN IRÁNTUNK VALÓ SZERETETÉVEL SZÜLETIK



A TELJES ÍRÁS TANULSÁGA: 

A BIBLIAI ISTENHIT ISTEN IRÁNTUNK VALÓ SZERETETÉVEL SZÜLETIK

1János 4.9 Abban nyilvánul meg Isten 
hozzánk való szeretete, hogy 
egyszülött Fiát küldte el Isten a 
világba, hogy éljünk őáltala. 

10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi 
szeretjük Istent, hanem az, hogy ő 
szeretett minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért.

1John 4.9 In this the love of 
God was made manifest 
among us, that God sent his 
only Son into the world, so 
that we might live through 
him. 10 In this is love, not that 
we have loved God but that he 
loved us and sent his Son to be 
the propitiation for our sins.



A TELJES ÍRÁS TANULSÁGA: 

A BIBLIAI ISTENHIT ISTEN IRÁNTUNK VALÓ SZERETETÉVEL SZÜLETIK

János 14.6 Én vagyok az út, az igazság 
és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam. 

János 6.44 Senki sem jöhet 
énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, 
aki elküldött engem.

John 14.6 I am the way, 
and the truth, and the life. 
No one comes to the 
Father except through me. 

John 6.44 No one can come 
to me unless the Father 
who sent me draws him.



EMBERI DÖNTÉS 
ISTENI SZERETET



HISZEM, HA LÁTOM



➤ ISTENÉLMÉNYÜNK A HIT DÖNTÉSÉVEL INDULHAT 
➤ ISTENÉLMÉNYÜNK A HIT DÖNTÉSEIVEL FOLYTATÓDHAT
A bibliai hit teljes és folyamatosan megújuló ráhagyatkozás 

Istenre egy szeretetteljes kapcsolatban.


