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Ablonczy Zsolt 

 

 

Keresztyén hit 

 REFORMÁTUS HITVALLÁSOK 
 

 

 

Mi a hit? 

 
- A hit Isten ajándéka. Hit által kapaszkodhatom Isten igéreteibe. Hit által nyílik meg 

előttem, Jézusban az örök élet kapuja. 

 

Mi az igaz keresztyén hit? (Heidelbergi Káté 21. kf.) 

 

- Nemcsak bizonyos megismerés, mely által igaznak tartom mindazt, amit 

Isten az Ő igéjében kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, 

hogy Isten nemcsak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot és örök 

boldogságot ajándékoz, ingyen, egyedűl Jézus Krisztusért. 
 

- A hitnek két tényezője van:  

o Hiteles ismeretek az élő Istenről, azaz jól tájékozottság felőle 

o Teljes bizalom megbocsátó, atyai szeretete iránt 

     - Ha csak jóltájékozottságban vagyok, de nincs bizalmam az is eltévedés 

     - Ha csak bizalmam van, de nem tudom kiben az is eltévedés 

-    Ezek szerint a hitetlenségnek is két tényezője ven: 

            o Tájékozatlanság és homály arról, hogy ő ki és mit cselekszik 

       o Kétségbeesés, hogy engem nem tud és nem is akar szeretni 

 

Hogyan fogalmazom meg hitemet, ha bárki megkérdez? 

 
A válaszom ne tétova bizonytalanságból álljon. Megismerhetem, és magamévá tehetem a 

keresztyének korábbi vallomásait, amit hitük lényegéről elmondtak: 

 
a.) Őskeresztyén hitvallás:   

 

 

JÉZUS KRISZTUS ISTEN FIA AZ ÉN MEGVÁLTÓM 

 

 

 A hitvallás szavainak első betűi egy önálló szót adnak: Hal, ezért elég volt egy halat 

rajzolni a porba és megismerték egymást a Krisztus hívők, akiket sokszor üldöztek a római 

birodalom területén. 



 

b.) Apostoli hitvallás a 2. századból:  

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 

teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, az Ő egyszülött 

Fiában, aki fogantatott Szent Lélektől, született szűz Máriától, szenvedett 

Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a 

pokolra, de harmadnapra feltámadt a halottak közül, felment a mennybe és 

ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan fog visszajönni, hogy ítéljen 

élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes keresztyén 

anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test 

feltámadását és az örök életet. 

 
c.) Református hitvallási iratok a XVI. Századból: 

Heidelbergi Káté: (129 természetes kérdésre - felelet a Biblia alapján) 

II. Helvét Hitvallás -  

  
d.) Hitvallást hordozó szimbólumok: 

(Akik ilyen jelvényeket hordanak, hitüket jelzik ezekkel)  

 

- Kereszt         Jézus Krisztust helyettem feszítették keresztre 

          Hiszem, hogy ezzel megmentett engem az ítélettől! 

 

- Csillag                                         A Názáreti Jézus megszületett egykor a Juda-beli 

       Betlehemben, érkezését jelezte a csillag. 

       Hiszem, hogy ő a Szabadító, a világ Megváltója! 

 

- Kenyér és kehely:                        Jézus Krisztus testét a bűnösökért feszítették meg, 

                                                       vérét a bűnösökért ontották ki.  

                                                       Hiszem, hogy közösségem lehet vele az úrvacsora 

                                                       szentségében 

                                 (a kalász és szőlő ugyanezt a hitet jelzi) 

 

- Alfa és Omega:         Jézus Krisztus az első és az utolsó, Isten teremtésének 

       a kezdete és a vége, minden általa és érte van.  

       Hiszem, hogy Ő az Úr mindenek felett! 

 

- Galamb         Isten elküldte Szent Lelkét tanítványaira.  

       Hiszem, hogy a Szentlélek Isten nekem is adatott, és 

       elvezet minden jóra, üdvösségre Jézusért. 

 

 - Háromszög          A Szentháromság Isten: Atya, Fiú és Szent Lélek.  

       Hiszem, hogy az egy Isten: 

 az én gondviselő mennyei Atyám, 

             bűneimből megváltó Uram,  

             és bennem a jóra munkálkodó Szent Lélek!  

 
 Ezeken kívül még van sok más szimbólikus hitvallás is! 


