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Mit hiszünk?
5. rész1
A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a
39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett.
Káténkban ezeket a hitcikkelyeket nem sorrendben, hanem tartalmi
összefüggésükben tanulmányozzuk.
9.

cikkely:

Az

ember

megigazulásáról
Nem a mi cselekedeteinkért és
érdemeinkért

igazulunk

meg

Isten előtt, hanem csakis a mi
Urunk

és

Üdvözítőnk

Jézus

Krisztusnak érdeméért, hit által.
Ezért

nagyon

üdvös

és

vigasztalással teljes az a tanítás,
hogy egyedül hit által igazulunk
meg.
Luther azt állította, hogy az egyház a megigazulás tanán áll vagy bukik. A hit általi
megigazulás kérdése azon tanítások közé tartozik, melyekben evangéliumi keresztény
csoportok elvileg teljesen egyetértenek. Ennek alapján:
1. A megigazulás egyrészt tehát bűnbocsánatot jelent. Megigazulásra azért van szükségünk,
mert bűnösök vagyunk és felhalmoztunk egy óriási adósságot. Ha Isten nem bocsátja
meg a bűneinket, bűnhődnünk kell. Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy Isten
megbocsáthassa a vétkeinket.
2. Isten a bűnösnek tulajdonítja Krisztus igazságát. A megigazulásban egy csere játszódik
le. A mi bűneinket Isten Krisztusnak tulajdonítja, az Ő igazságát pedig nekünk. Az
egyik kétezer évvel ezelőtt játszódott le, a másik akkor történik, amikor hitre jutunk. A
"tranzakció" két oldala között a mi esetünkben jókora idő telik
el, de nem szétválasztható. Megmenekülésünk nem akkor
kezdődött, amikor hittünk Krisztusban, hanem akkor, amikor
a Helyettesünk meghalt a kereszten. A hit általi megigazulás
tehát egy csere eredménye, melyben Isten Krisztust bünteti a
mi bűneinkért, bennünket pedig megjutalmaz Krisztus
igazságáért.
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2 Kor 5, 17-21 „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött
létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és
nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot
önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.
Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk,
béküljetek meg az Istennel! Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten
igazsága legyünk őbenne.”
10. cikkely: A jócselekedetekről
Noha

a

jócselekedetek

bűneinkért

engesztelést nem szerezhetnek, sem az
isteni ítélet szigorú mértéke szerint meg
nem állhatnak, mint a hit gyümölcsei és
a

megigazulás

következményei

Krisztusban mégis kedvesek Isten előtt
és tetszésére szolgálnak; az igaz és élő
hitből olyan szükségszerűen fakadnak,
hogy

róluk

az

élő

hit

éppúgy

felismerhető, mint gyümölcseiről a fa.
11. cikkely: Az érdemszerző jócselekedetekről
Úgynevezett érdemszerző, vagyis Isten parancsolatain túlmenő, önkéntes jócselekedetekről
nem beszélhetünk istentelen felfuvalkodottság nélkül, mert ezzel az ember azt állítja, hogy
nemcsak azt adja meg Istennek, ami kötelessége, hanem azon túl az Ő kedvéért még annál is
többet tesz, holott Krisztus világosan mondja: „Ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak
nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk."
Efézus 2:8-9 ”Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” - írja Pál levelében, rámutatva
arra, hogy egy keresztény kizárólag Isten kegyelmének köszönheti, hogy örök
élete van, hiszen maga a saját cselekedeteivel azt nem érdemelheti ki.
Ezen kívül az Újszövetségben sok intés, bátorítás létezik, amelyek mind azt mutatják,
hogy Isten arra adja a kegyelmet, hogy szent életet éljünk.
Máté 5:16 „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
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Jakab levél 2:17 "Ugyanúgy a hit is, ha cselekedetei nincsenek halott önmagában." mondja Jakab és gondolatai nincsenek ellentmondásban a Római levél tanításával
(Római levél 4), hiszen abban Pál a törvény cselekedeteit állítja szembe a
kegyelemmel és a hittel, míg Jakab arról beszél, hogy az Isten létébe vetett hit
cselekedetek nélkül semmit sem ér
Jézus a hitet azonosítja az engedelmességgel. Fontos kiemelni, hogy Ő
engedelmességről, és nem csupán néhány pontban megjavult életről beszél (pl.: káros
szenvedélyek, világi törvények által is elítélt bűnök feladása, kedvesség, humánus
vagy vallásos cselekedetek gyakorlása stb.).
A gazdag ifjú története - Máté 19, 17-26
Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte:
"Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem
az örök életet?" Ő így válaszolt neki:
"Miért kérdezel engem a jóról? Csak
egy van, aki jó. Ha pedig be akarsz
menni az életre, tartsd meg a
parancsolatokat." Az megkérdezte:
"Melyeket?" Jézus így felelt: "Ezeket:
ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne
tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és
anyádat, és szeresd felebarátodat, mint
magadat!" Az ifjú erre ezt mondta:
"Ezt
mind
megtartottam,
mi
fogyatkozás van még bennem?" Jézus Henrich Hoffmann: Krisztus és a gazdag ifjú
így válaszolt neki: "Ha tökéletes akarsz
lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán
jöjj, és kövess engem." Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy
vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: "Bizony, mondom néktek, hogy gazdag
ember nehezen megy majd be a mennyek országába." Sőt azt is mondom nektek: "Könnyebb a
tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." Amikor
meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: "Akkor ki üdvözülhet?"
Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: "Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden
lehetséges."
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