
 

„Hiszek” – „Hiszünk” 
 

4.Mit jelent „hinni”? 
-bővebb tanári változat- 

1.Mi a hit? 

Kis teszt: Mit jelent hinni? Miért fontos hinni? 

 

A hit az ember válasza az önmagát kinyilatkoztató Istennek. 

-A Zsidókhoz írt levél ekképp határozza meg a hitet: 

 „A hit a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgokról való meggyőződés”(Zsid 11,1) 

 

Próbáljuk megvilágítani a hit kérdést néhány bibliai eset alapján. 

a) A megszállott gyermek meggyógyítása 
14Amikor visszatért a tanítványokhoz, látta, hogy nagy népsokaság tolong körülöttük. Írástudók vitatkoztak 

velük. 15Mihelyt az emberek észrevették, elcsodálkoztak, majd eléje siettek és üdvözölték. 16Megkérdezte tőlük: 

„Miről vitatkoztok velük?” 17Valaki megszólalt a tömegből: „Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akit néma lélek 

szállt meg. 18Amikor hatalmába keríti, a földhöz vágja, habzik a szája, csikorgatja a fogait és megmerevedik. Már 

szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták.” 19„Ó, te hitetlen nemzedék – válaszolta –, meddig 

maradjak még körödben? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide hozzám!” 20Odavitték. Mihelyt a lélek 

meglátta, nyomban gyötörni kezdte (a fiút), úgyhogy az a földre zuhant s habzó szájjal fetrengett. 21„Mióta 

szenved a bajban?” – kérdezte apját. „Kicsi kora óta – válaszolta. – 22Sokszor tűzbe meg vízbe kergette, csakhogy 

elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk.” 23Jézus így felelt: „Ha valamit 

tehetsz?… Minden lehetséges annak, aki hisz.” 24A fiú apja erre felkiáltott: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!”  

b)A kafarnaumi százados szolgájának a meggyógyítása(Mt 8,5-13) 
5Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: 6„Uram – szólította meg –, szolgám bénán 

fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” 7„Megyek és meggyógyítom” – felelte neki. 8A százados ezt mondta neki: 

„Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! 9Magam is 

alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek: Menj el! – elmegy, a 

másiknak: Gyere ide! – odajön hozzám; vagy szolgámnak: Tedd ezt meg! – megteszi.” 10Ennek hallatára Jézus 

elcsodálkozott és kísérőihez fordult: „Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet. 11Ezért 

mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé 

a mennyek országában, 12az ország fiait pedig kivetik a külső sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” 13A 

századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában 

meggyógyult. 

c) Ha csak akkora hitetek lenne,mint egy mustármag(Mt 17,14-21) 
14Amikor visszaértek a néphez, odalépett hozzá egy ember, térdre hullott előtte, 15s kérte: „Uram, könyörülj 

fiamon! Holdkóros szegény és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. 16Elhoztam tanítványaidhoz, de ők 

nem tudták meggyógyítani.” 17Jézus így válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek 

maradnom? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok ide!” 18Jézus ráparancsolt, s az ördög kiment belőle. A gyerek 

azonnal meggyógyult. 19Amikor egyedül volt, odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték: „Mi miért 

nem tudtuk kiűzni?” 20Ezt felelte: „Mert gyenge a hitetek. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz 

is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – odamegy, s nem lesz nektek 

semmi sem lehetetlen. 21Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel.” 

d) Tamás hitetlensége 
24A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik 

Jézus. 25A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, 

ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” 26Nyolc nap múlva 

ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. 

Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 27Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az 

ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” 28Tamás 

fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” 29Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, 

mégis hisznek.”  

 



 

Olvassuk el kissé a YouCat 20-at. Húzd alá benne(akár a román, akár a magyar változatban) ami a 

legérdekesebbnek tűnik ebben a magyarázatban. 

 

2.Mit jelent hinni? 

YouCat 21 szerint 7 dolgot: 

A hitnek hét ismertetőjegye van: 

a)Isten kizárólagos ajándéka 

b)Természetfölötti erő, amelyre szükségünk van 

c)Szabad akaratot és világos értelmet követel 

d)Abszólut biztos,mert a garancia rá maga Jézus 

e)Csak akkor tökéletes, ha hatékonnyá válik a szeretetben. 

 Pl. Az ördög is hisz Istenben, tudja, hogy van de nem szeret 

f)A hit növekszik ha élő kapcsolatunk van Istennel 

g)A hit megadja a mennyei boldogság előízét. 

 

-A hitnek különböző jelentései lehetnek: „azt hiszem” ≠ „hiszek neked” 

Az „azt hiszem”-ért nem kockáztatom az életem <=> A „Hiszek benned” –ért igen 

 

-Ábrahám hite 

Ábrahám a hit atyjának is nevezik. Elindult a jó létből a bizonytalan messzeségbe, csak azért, mert Isten ezt kérte 

tőle. Bízott Istenben és elindult. Így jutott el az Ígéret földjére. 

Azután később képes lett volna egyetlen öregségére kapott fiát, Izsákot is Morija hegyén. 

 

-A Boldogságos Szűz Mária hite 

Egész életében legtökéletesebben valósította meg a hívő engedelmességét: „Fiat mihi secundum verbum tuum – 

Legyen nekem a te igéd szerint”(Lk 1,38) 

 

Az első keresztények hite:  Életüket adták az evangéliumért 

 

3.Hogyan kell hinni? YouCat 22 

Aki hisz személyes kapcsolatot keres Istennel  és kész arra, hogy Istennek elhiggye mindazt, amit Ő föltár, 

kinyilatkoztat magáról. 

Láttuk az eddigi órákban, hogy Isten az, aki elsőnek szól, szólítja meg az embert a Szentírásban, 

Szenthagyományban, egyesek számára látomásokban, jelekben. 

Az ember, aki kész befogadni Istent ezt nyílt szívvel kell, hogy befogadja. 

-A hit tehát azt jelenti,hogy elfogadjuk Jézust és érte midnent kockáztatunk. 

 

4.A hit és a természettudomány YouCat 23 

A hit és a természettudomány között  nincs feloldhatatlan ellentét, mert nincs kettős igazság 

Albert Einstein: 

„Minél mélyebben hatol az ember a természet titkaiba, annál nagyobb tiszteletet érez Isten iránt.”  

„Minél többet foglalkozom a tudománnyal, annál inkább hiszek Istenben.”  

Nikolaus Kopernikusz(1473-1543): 

„Állandó megfigyelés, valamint a világ szerkezetének isteni bölcs rendjével fenntartott értelmi kapcsolat 

következtében ki ne csodálkoznék el mindenek Teremtőjének nagyságán.” 

Johannes Kepler(1571-1630) 

„A fizikai törvények belül esnek az emberi szellem felfogóképességén. Isten azt kívánta, hogy felismerjük őket.” 

Isaac Newton(1642-1727) 

„A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett 

meg. 

Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem. 



 

André Marie Ampére(1775-1836) 
 „Isten létének legmeggyőzőbb bizonysága… az a nyilvánvaló harmónia, amely a világegyetem rendjét fenntartja, 

és amelyben az ott élő lények megtalálják mindazt, … amire szellemi és fizikai fejlődésükhöz szükségük van.” 

 

5.A hit és az Egyház YouCat 24 

- A hit az ember legszemélyesebb ügye, de mégsem magánügy. 

-Az Egyház adja azt a hitet, amelyet évszázadokon át védett meg a torzulástól. 

-Mások hite hordoz engem, ahogyan mások hite erősít engem is hitemben. 

 

 



 
„Hiszek” – „Hiszünk” 

 

4.Mit jelent „hinni”? 
-órai tanári változat- 

 

1.Mi a hit? 

Mit jelent hinni? Miért fontos hinni? 

                

                

                

                

                 
 

A hit az ember válasza az önmagát kinyilatkoztató Istennek. 

-A Zsidókhoz írt levél ekképp határozza meg a hitet: 

 „A hit a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgokról való meggyőződés”(Zsid 11,1) 

 

Próbáljuk megvilágítani a hit kérdést néhány bibliai eset alapján. 

a) A megszállott gyermek meggyógyítása 

 „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!”  

b)A kafarnaumi százados szolgájának a meggyógyítása(Mt 8,5-13) 

Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!  

c) A mustármagnyi hit(Mt 17,14-21) 

„Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! – 

odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen.” 

d) Tamás hitetlensége 

 „Én Uram és Istenem!”.... Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasd el kissé a YouCat 20-at. Húzd alá benne(akár a román, akár a magyar változatban) ami a 

legérdekesebbnek tűnik ebben a magyarázatban. 

 

2.Mit jelent hinni?  YouCat 21 szerint 7 dolgot: 

A hitnek hét ismertetőjegye van: 

Másold be a YouCat 21-ből a kiemelt szavakat.  

a)Isten kizárólagos ajándéka 

b)Természetfölötti erő, amelyre szükségünk van 

c)Szabad akaratot és világos értelmet követel 

d)Abszólut biztos,mert a garancia rá maga Jézus 

e)Csak akkor tökéletes, ha hatékonnyá válik a szeretetben. 

 Pl. Az ördög is hisz Istenben, tudja, hogy van de nem szeret 

f)A hit növekszik ha élő kapcsolatunk van Istennel 



g)A hit megadja a mennyei boldogság előízét. 

 

-A hitnek különböző jelentései lehetnek: „azt hiszem” ≠ „hiszek neked” 

Az „azt hiszem”-ért nem kockáztatom az életem: a „Hiszek benned” –ért igen 

 

-Ábrahám hite 

Ábrahámot a hit atyjának is nevezik. Elindult a jó létből a bizonytalan messzeségbe, 

csak azért, mert Isten ezt kérte tőle. Bízott Istenben és elindult. Így jutott el az Ígéret 

földjére. 

Azután később képes lett volna egyetlen öregségére kapott fiát, Izsákot is Morija 

hegyén. 

 

-A Boldogságos Szűz Mária hite 

Egész életében legtökéletesebben valósította meg 

a hívő engedelmességét: „Fiat mihi secundum 

verbum tuum – Legyen nekem a te igéd 

szerint”(Lk 1,38) 

 

-Az első keresztények hite 

Életüket adták az evangéliumért   

 

 

3.Hogyan kell hinni? YouCat 22 

Aki hisz személyes kapcsolatot keres Istennel  és kész arra, hogy Istennek elhiggye mindazt, amit Ő föltár, 

kinyilatkoztat magáról. 

 

Láttuk az eddigi órákban, hogy Isten az, aki elsőnek szól, szólítja meg az embert a Szentírásban, 

Szenthagyományban, egyesek számára látomásokban, jelekben. Az ember, aki kész befogadni Istent ezt nyílt 

szívvel kell, hogy befogadja. 

-A hit tehát azt jelenti,hogy elfogadjuk Jézust és érte midnent kockáztatunk. 

 

4.A hit és a természettudomány YouCat 23 

A hit és a természettudomány között  nincs feloldhatatlan ellentét, mert nincs kettős igazság 

Albert Einstein: 

„Minél mélyebben hatol az ember a természet titkaiba, annál nagyobb tiszteletet érez Isten iránt.”  

„Minél többet foglalkozom a tudománnyal, annál inkább hiszek Istenben.”  

Nikolaus Kopernikusz(1473-1543): 

„Állandó megfigyelés, valamint a világ szerkezetének isteni bölcs rendjével fenntartott értelmi kapcsolat 

következtében ki ne csodálkoznék el mindenek Teremtőjének nagyságán.” 

Johannes Kepler(1571-1630) 

„A fizikai törvények belül esnek az emberi szellem felfogóképességén. Isten azt kívánta, hogy felismerjük őket.” 

Isaac Newton(1642-1727) 

„A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett 

meg. 

Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem. 

André Marie Ampére(1775-1836) 
 „Isten létének legmeggyőzőbb bizonysága… az a nyilvánvaló harmónia, amely a világegyetem rendjét fenntartja, és 

amelyben az ott élő lények megtalálják mindazt, … amire szellemi és fizikai fejlődésükhöz szükségük van.” 

 

5.A hit és az Egyház YouCat 24 

- A hit az ember legszemélyesebb ügye, de mégsem magánügy. 

-Az Egyház adja azt a hitet, amelyet évszázadokon át védett meg a torzulástól. 

-Mások hite hordoz engem, ahogyan mások hite erősít engem is hitemben. 

 



 

6.A hit a hétköznapokban 

Nem elég csak szavakban vagy egy egyszerű igen-nel válaszolni ha valaki rákérdez, hogy hiszünk-e Istenben. 

Ezt meg kell mutatni a hétköznapokban is. 

 
Hogyan kell, hogy viselkedjen valaki, aki hisz Istenben egy buliban vagy egy olyan helyen, ahol nem 

igazán hívő emberek vannak? 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 

 

 

Jövő óránk témája: A Hitvallás 
Keressél jó idézeteket a hitre vonatkozóan következő alkalomra! 

 



 

„Hiszek” – „Hiszünk” 
 

4.Mit jelent „hinni”? 
-tanulói változat- 

1.Mi a hit? 

Mit jelent hinni? Miért fontos hinni? 

                

                

                

                

                 
 

A hit az ember válasza az önmagát kinyilatkoztató Istennek. 

-A Zsidókhoz írt levél ekképp határozza meg a hitet: 

 „A hit                       ”(Zsid 11,1) 

 

Próbáljuk megvilágítani a hit kérdést néhány bibliai eset alapján. 

a) A megszállott gyermek meggyógyítása 

        
b)A kafarnaumi százados szolgájának a meggyógyítása(Mt 8,5-13) 

                
c) A mustármagnyi hit(Mt 17,14-21) 

                
d) Tamás hitetlensége 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasd el kissé a YouCat 20-at. Húzd alá benne(akár a román, akár a magyar változatban) ami a 

legérdekesebbnek tűnik ebben a magyarázatban. 

 

2.Mit jelent hinni?  YouCat 21 szerint 7 dolgot: 

A hitnek hét ismertetőjegye van: 

Másold be a YouCat 21-ből a kiemelt szavakat.  

a)Isten         

b)Természetfölötti erő, amelyre       

c)      és      követel 

d)     ,mert a garancia rá maga Jézus 

e)Csak akkor tökéletes, ha                      a szeretetben. 

 Pl. Az ördög is hisz Istenben, tudja, hogy van de nem szeret 

f)A hit      ha élő kapcsolatunk van Istennel 

g)A hit megadja a            . 



 

-A hitnek különböző jelentései lehetnek: „azt hiszem” ≠ „hiszek neked” 

Az „azt hiszem”-ért nem kockáztatom az életem: a „Hiszek benned” –ért igen 

 

-Ábrahám hite 

Ábrahámot a hit atyjának is nevezik. Elindult a jó létből a bizonytalan messzeségbe, 

csak azért, mert Isten ezt kérte tőle. Bízott Istenben és elindult. Így jutott el az Ígéret 

földjére. 

Azután később képes lett volna egyetlen öregségére kapott fiát, Izsákot is Morija 

hegyén. 

 

-A Boldogságos Szűz Mária hite 

Egész életében legtökéletesebben valósította meg 

a hívő engedelmességét: „Fiat mihi secundum 

verbum tuum – Legyen nekem a te igéd 

szerint”(Lk 1,38) 

 

-Az első keresztények hite 

Életüket adták az evangéliumért   

 

 

3.Hogyan kell hinni? YouCat 22 

Aki hisz       keres Istennel  és kész arra, hogy Istennek elhiggye mindazt, amit 

Ő föltár,      magáról. 

 

Láttuk az eddigi órákban, hogy Isten az, aki elsőnek szól, szólítja meg az embert a Szentírásban, 

Szenthagyományban, egyesek számára látomásokban, jelekben. Az ember, aki kész befogadni Istent ezt nyílt 

szívvel kell, hogy befogadja. 

-A hit tehát azt jelenti,hogy elfogadjuk Jézust és érte midnent kockáztatunk. 

 

4.A hit és a természettudomány YouCat 23 

A hit és a természettudomány között        , mert nincs kettős igazság 

Albert Einstein: 

„Minél mélyebben hatol az ember a természet titkaiba, annál nagyobb tiszteletet érez Isten iránt.”  

„Minél többet foglalkozom a tudománnyal, annál inkább hiszek Istenben.”  

Nikolaus Kopernikusz(1473-1543): 

„Állandó megfigyelés, valamint a világ szerkezetének isteni bölcs rendjével fenntartott értelmi kapcsolat 

következtében ki ne csodálkoznék el mindenek Teremtőjének nagyságán.” 

Johannes Kepler(1571-1630) 

„A fizikai törvények belül esnek az emberi szellem felfogóképességén. Isten azt kívánta, hogy felismerjük őket.” 

Isaac Newton(1642-1727) 

„A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett 

meg. 

Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem. 

André Marie Ampére(1775-1836) 
 „Isten létének legmeggyőzőbb bizonysága… az a nyilvánvaló harmónia, amely a világegyetem rendjét fenntartja, és 

amelyben az ott élő lények megtalálják mindazt, … amire szellemi és fizikai fejlődésükhöz szükségük van.” 

 

5.A hit és az Egyház YouCat 24 

- A hit az ember legszemélyesebb ügye, de mégsem magánügy. 

-Az Egyház adja azt a hitet, amelyet évszázadokon át védett meg a torzulástól. 

-Mások hite hordoz engem, ahogyan mások hite erősít engem is hitemben. 

 



 

6.A hit a hétköznapokban 

Nem elég csak szavakban vagy egy egyszerű igen-nel válaszolni ha valaki rákérdez, hogy hiszünk-e Istenben. 

Ezt meg kell mutatni a hétköznapokban is. 

 
Hogyan kell, hogy viselkedjen valaki, aki hisz Istenben egy buliban vagy egy olyan helyen, ahol nem 

igazán hívő emberek vannak? 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                

 

 

 

Jövő óránk témája: A Hitvallás 
Keressél jó idézeteket a hitre vonatkozóan következő alkalomra! 

 

 


