
 



HIT 



„ A hit hallásból van a hallás pedig 
Isten igéjéből” Hit nélkül pedig 
lehetetlen Istennek tetszeni ,mert 

aki Isten elé járul hinnie kell, hogy 
ő létezik és megjutalmazza azokat 

akik őt 
Róm.10.17/Zsid.11.6 



 

"Mivel tehát a hit révén 
megigazultunk, békében élünk az 

Istennel, Urunk, Jézus Krisztus 
által.„ 

Róm.5.1. 
 



 

"Nekünk is üdvösségünkre van, ha 
hiszünk abban, aki a halottak közül 
feltámasztotta Urunkat, Jézust, 
aki vétkeinkért halált szenvedett, és 

megigazulásunkért feltámadt.„ 
Róm.4.24-25 

 



 

"Nem kételkedett hitetlenül Isten 
ígéretében, hanem erőt merített 

hitéből, és magasztalta az 
Istent,  meg volt győződve, hogy elég 

hatalmas ígéretének teljesítésére.„ 
Róm.4.20-21 

 



 

"Az az Isten előtti megigazulás, 
amely a Jézus Krisztusban való 

hitből ered, és amely minden 
hívőnek szól.„ 

Róm.3.22 
 



 
"Isten igazsága nyilvánul meg benne, 
amelyet a hívő a hittel nyer el, ahogy 

írva van:  
'Az igaz a hitből él. 

Róm.1.17 



"Általa nyertük a kegyelmet és az 
apostoli küldetést, hogy neve 

dicsőségére munkálkodjunk a hitért 
minden nép között. Ezeknek ti is 

közéjük tartoztok, Jézus 
Krisztus meghívottai." 

Róm.1.5-6 



 

"De ti szeretteim, ti szent hitetek 
alapján épüljetek fel; imádkozzatok a 
Szentlélekben, tartsatok ki az Isten 
szeretetében, és várjatok Urunknak, 

Jézus Krisztusnak örök életet 
szerző irgalmára.„ 

Júd.20.21 
 



 
"Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a 

Krisztus, az Isten egyszülötte,  
És aki a szülőt szereti, szereti 

szülöttét is.„ 
I.Ján.5.1. 

 



 

"Megismertük és hittünk a 
szeretetben, amellyel Isten van 

irántunk. Az Isten szeretet, és aki 
kitart a szeretetben, az az Istenben 
marad, s az Isten is benne marad.„ 

I.Ján.4.16 
 



 

"Aki vallja, hogy Jézus az Isten 
Fia, abban benne marad az Isten, és 

ő is az Istenben.„ 
I.Ján.4.15 

 



 

"Az az ő parancsa, hogy higgyünk 
Fiának, Jézus Krisztusnak 
nevében, és szeressük egymást 

parancsa szerint." 
 I.Ján.3.23 

 



 

"A szívbeli hit ugyanis 
megigazulásra, a szájjal való 

megvallás pedig üdvösségre szolgál.„ 
Róm.10.10 

 



 

"Ha tehát száddal vallod, hogy 
Jézus az Úr, és szívedben hiszed, 

hogy Isten feltámasztotta a halálból, 
üdvözülsz.„ 

Róm.10.9 
 





 
"Ha Krisztussal meghaltunk, 

hisszük, hogy vele együtt fogunk 
élni is." 

Róm.6.8 
 



Zsidókhoz 11:6 
Hit nélkül pedig lehetetlen 

Istennek tetszeni; mert a ki Isten 
elé járul, hinnie kell, hogy õ létezik 
és megjutalmazza azokat, a kik õt 

keresik 

 



 

"Mert a hitetlen férjet 
megszenteli felesége, és a hitetlen 

asszonyt megszenteli férje.„ 
I.kor.7.14 

 



 
„Mert bizony mondom néktek: Ha 

akkora hitetek volna, mint a 
mustármag, azt mondanátok ennek 
a hegynek: Menj innen amoda, és 

elmenne; és semmi sem volna 
lehetetlen néktek. „ 

Máté 17.20. 
 



„ Amit könyörgésetekben kértek, 
higgyétek, hogy mindazt 

megnyeritek, és meglesz az néktek."  
(Márk 11,24). ". 

 



„Ne félj,  

mert én veled vagyok;  

ne csüggedj 

 mert én vagyok Istened; 

 megerősítelek,  

sőt megsegítlek,  

és igazságom  

jobbjával támogatlak” 

Ézs. 41.10 



„ És ő monda néki: Bízzál 
leányom, a te hited megtartott téged; 

eredj el békességgel!  
Luk.7.50 

 



„Mert az Istennek igazsága  

jelentetik ki abban  

hitből hitbe,  

miképpen meg van írva:  

Az igaz ember pedig hitből él” 

Róm. 1.17. 



 
"Általal  jutottunk hozzá a hitben a 

kegyelemhez, amelyben  élünk, és 
dicsekszünk a reménységgel, hogy az 

isteni dicsőség részesei lehetünk.„ 
Róm.5.2 

 



„Nem azt kérem, 

 hogy vedd ki őket e világból,  

hanem hogy őrizd meg  

őket a gonosztól. 

Nem e világból valók,  

amint  

hogy én sem e világból vagyok” 

Ján.17.15 



 
"Mert mindenki, aki az Istentől 

született, legyőzi a világot. És ez a 
győzelem , a világ fölött!  

 A  mi hitünk.„ 
I.Ján.5.4 

 



 
"Őt adta oda Isten véres engesztelő 
áldozatul a hitben, hogy kimutassa 

igazságosságát. Isten végtelen 
türelmében elnézte a korábban elkövetett 

vétkeket, hogy igazságosságát most 
kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy 

akar igazzá tenni mindenkit, aki 
Jézusban hisz.„ 

Róm.3.25 
 



„Az embernek  

bolondsága fordítja el 

 az ő útát, 

 és az Úr ellen  

haragszik az ő szíve” 

  Péld.19.3 



 Zsid.11. 1. 
„A hit pedig a reménylett 

dolgoknak valósága, és a nem látott 
dolgokról való meggyőződés” 

 





   „ Ha szerettek engem megtartjátok 

  az én parancsolataimat 

  J án.14.15 



                 „Várom az Urat  

          várja a lelkem  

       és bízom ígéreteiben” 
   Zsolt 130.5.6 



„Elég neked az én kegyelmem, 
        mert az én erőm 

Erőtlenség általér célhoz” 
….mert amikor erőtlen vagyok  

Akkor vagyok Erős 
2Kor.12.10. 



„Uram Istenem 

   hozzád kiáltottam  

  és  

        te meggyógyítottál engem” 

  Zsolt.30.3 



"Legyen velünk az 

Atyaistennek és Jézus 

Krisztusnak, az Atya 

Fiának kegyelme, 

irgalma és békéje, 

igazságban és 

szeretetben!„ 

2Ján.3 



          „Aki megérti az igét, 

          annak jó dolga lesz,  

és boldog az 

 aki bízik az Úrban” 

      Péld.16.20. 



„Az embernek  

az értelme terveli ki  

    az ő útját,  

    de az Úr irányítja járását” 

     Péld.16.9 



„Valljátok meg  
azért egymásnak bűneiteket,  
és imádkozzatok egymásért,  

hogy meggyógyuljatok” 
Jak.5.16 



"Mert az az Isten iránti 

szeretet, hogy megtartjuk 

parancsait. Parancsai nem 

nehezek.„ 

I.Ján.5.3 

 



„Aki a fenyítés ellenére is  

nyakas marad,  

Hirtelen 

 gyógyíthatatlanul összetörik” 

             Péld.29.1. 
 



„Bizony mondom néktek:  
A ki nem úgy  fogadja  

az Isten országát,  
mint egy gyermek,  

semmiképpen nem megy be abba” 
Lk.16.17 



Aki tetszeleg tudásában, még 

nem értette meg, mi a helyes 

ismeret.  

Aki azonban szereti az 

Istent, azt az Isten is a 

magáénak tudja.„ 

I.kor.8.2 



„Vigyázzatok, 

 ne káromoljátok azt a jót,  

Amelyben részesültetek. 

Hiszen az Isten országa  

nem evés és ivás,  

hanem igazság 

Békesség  

és a Szentlélekben való öröm” 

Róm. 14.16. 



„A tudás azonban 

felfuvalkodottá tesz, a 

szeretet ellenben épít.„ 

I.kor.8.1 

 



„Örüljetek, mert  megtaláltam elveszett 

juhomat” 

Fiam te mindig itt vagy velem 

 és mindenem a tiéd.  

Most úgy illett, hogy  

Vigadjunk és örüljünk,  

mert ez a te öcséd meghalt, 

 és most életre kelt, elveszett és újra 

megkerült.” 

Luk.15.31. 



„ Ne forduljatok halottidézőkhöz, 

És ne tudakozódjatok  

jövendőmondóknál 

 mert tisztátalanná  

teszitek magatokat velük 

Én az Úr vagyok a ti Istenetek” 

3 Móz. 19.31. 



"A szeretet nem tesz 

rosszat az embertársnak.  

A törvény tökéletes 

teljesítése tehát a szeretet.„ 

Róm.13.10 

 



„Segítsetek a szenteken, 

ha szükségben vannak, 

gyakoroljátok a 

vendégszeretetet.„ 

Róm.12.13 

 



„ A szeretet ne legyen képmutató 

Iszonyodjatok a gonosztól 

Ragaszkodjatok a jóhoz” 

Róm.12.9. 



"Ne tartozzatok senkinek 

semmivel, csak kölcsönös 

szeretettel, mert aki 

embertársát szereti, a többi 

törvényt is megtartja.„ 

Róm.13.8 

 



„Minden mérgesség és fölgerjedés  

és harag és lárma  

és káromkodás kivettessék közületek  

minden gonoszsággal együtt; 

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak,  

irgalmasok, megengedvén egymásnak,  

miképpen az Isten is  

a Krisztusban megengedett néktek” 

Efez.4.31 



„A testvéri szeretetben 

legyetek gyöngédek 

egymáshoz, a 

tiszteletadásban előzzétek 

meg egymást.„ 

 

Róm.12.10 

 



„Mert minden test olyan, 

 mint a fű, 

 és az embernek  

minden dicsősége olyan,  

mint a fű virága. 

 Megszárad a fű, és virága elhull: 

De az Úr beszéde megmarad örökké.  

Ez pedig az a beszéd,  

amely néktek hirdettetett” 

I. Péter.1.24. 



„Szeressetek tettetés 

nélkül, irtózzatok a 

rossztól, ragaszkodjatok a 

jóhoz.„ 

Róm.12.9 

 



„Isten azonban azzal tesz 

tanúságot irántunk való 

szeretetéről, hogy 

Krisztus meghalt értünk, 

amikor még bűnösök 

voltunk.„ 

Róm.5.8 



"Tudjuk azt is, hogy akik 

Istent szeretik, azoknak 

minden javukra válik, hiszen 

ő saját elhatározásából 

választotta ki őket.„ 

Róm.8.28 

 



„Biztos vagyok ugyanis benne, hogy 

sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 

fejedelemségek, sem jelenvalók, sem 

eljövendők, sem hatalmasságok, sem 

magasság, sem mélység, sem egyéb 

teremtmény el nem szakíthat bennünket 

Isten szeretetétől, amely Krisztus 

Jézusban, a mi Urunkban van.„ 
Róm.8.38-39 

 



„ Mert hogy meghalt, 

 a bűnnek halt meg egyszer;  

hogy pedig él, 

 az Istennek él. 

Ezenképpen gondoljátok ti is,  

hogy meghaltatok a bűnnek,  

de éltek az Istennek 

 a mi Urunk Jézus Krisztusban” 

Róm.6.10-11. 



"A remény pedig nem csal 

meg, mert a nekünk 

ajándékozott Szentlélekkel 

kiáradt szívünkbe az 

Isten szeretete.„ 

Róm.5.5 

 



"Ez a szeretet azt jelenti, 

hogy parancsai szerint 

éljünk. Ez hát a parancs, 

mint ahogy kezdettől 

fogva hallottátok, hogy 

éljetek szeretetben.„ 

2.Ján.6 

 



„Ahová te mégy, oda 

megyek, ahol te 

megszállsz, ott szállok 

meg, néped az én népem, 

és Istened az én 

Istenem. 

Ruth. I. 

 



"Abból tudjuk meg, hogy 

szeretjük az Isten 

gyermekeit, hogy szeretjük 

az Istent, és megtesszük 

parancsait.„ 

I.Ján.5.2 

 



"Mindenki, aki hiszi, 

hogy Jézus a Krisztus, 

az Isten egyszülötte, és 

aki a szülőt szereti, 

szereti szülöttét is.„ 

I.Ján.5.1 

 



„Minden Dolgotok 

 Szeretetben Menjen Végbe” 

I.Kor.16.14 



I.Kor.13 

A szeretet türelmes, a szeretet 

jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem 

kérkedik, nem is kevély. Nem 

tapintatlan, nem keresi a maga javát, 

nem gerjed haragra, a rosszat nem rója 

fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét 

az igazság győzelmében leli. Mindent 

eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 

mindent elvisel. A szeretet nem 

szűnik meg soha. 

 



„Mint almafa az erdő fái 

között olyan a szerelmesem a 

legények közt… 

Énekek.É.2.3 

 



„Még a bolond is, 

 amikor hallgat,  

bölcsnek ítéltetik;  

mikor ajkait bezárja, 

 eszesnek” 

Péld.17.28. 



„Mint Liliom a 

tövisek közt, olyan 

kedvesem a lányok 

közt”….Énekek É.2.2 

 



„Aki megtalálja az ő életét, 

 elveszti azt; 

 és aki elveszti az ő életét  

én érettem, megtalálja azt” 

Máté 10.39. 





 

 

 

 



 
"

 

 



 



 

 



 

 
 



 

 
 



 
 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



„Aki bedugja fülét  

a szegény kiáltására 

Ő is kiált,  

de meg nem hallgattatik” 

Péld.21.13. 





„Mert ha hétszer elesik is 

az igaz 

Ugyan felkel azért 

Az Istentelenek pedig 

 csak egy nyavalyával is 

elvesznek” 

Péld.24. 





„Mindenre van erőm  

A  

Krisztusban 

Aki engem megerősít” 

Fil. 4.13. 







 

 



„Mindent megpróbáljatok; 

 ami jó, azt megtartsátok! 

Mindentől,  

ami gonosznak látszik, 

 őrizkedjetek” 

I.Thes.5.21-22 



 
 





„Aki hozzám jön 

  Semmiképpen  

    ki nem vetem” 

   Ján.6.37. 



„Valaki pedig abból a vizből iszik, 

Amelyet én adok néki 

Soha örökké meg nem szomjúhozik” 

Ján. 4. 



 

 



 

 





! 

„Ne Félj, Csak  Higgy” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


