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Mit hiszünk?
3. 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.
2. cikkely: Az Isten Igéjéről vagy Fiáról, aki
valóságos emberré lett
A Fiú, aki az Atya Igéje, igaz és örökkévaló
Isten, egylényegű az Atyával, Szűz Mária
méhében emberi természetet vett fel, úgyhogy
két teljes és tökéletes természet, az isteni és az
emberi, egy személyben szétválaszthatatlanul
egyesült: ezért Egy a Krisztus, valóságos Isten és
valóságos ember, aki valóban szenvedett,
keresztre feszítették, meghalt és eltemették, hogy
megbékítse velünk az Atyát, és engesztelő
áldozat legyen, nemcsak az eredendő bűnért,
hanem az emberek személyes bűneiért is..
Miért lett Isten emberré?
 Bár Isten sokféle módon kinyilatkoztatta önmagát (a Szentírásban
természetben), de Krisztus emberré lételével a kinyilatkoztatás személyessé
vált.
János 14, 1-11 "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek
énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e
nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet
készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott
legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat." Tamás erre így szólt hozzá:
"Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?" Jézus így válaszolt: "Én
vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. Ha
ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt."
Fülöp így szólt hozzá: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!" Jézus erre
ezt mondta: "Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát,
látja az Atyát. Hogyan mondhatod te: Mutasd meg nekünk az Atyát?
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Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a
beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom; az Atya pedig bennem
lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az
Atya énbennem van; ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek."
 Emberré lett, hogy osztozzon az ember sorsában (születés, szenvedés, halál)
és az ember kísértéseiben.
Zsidók 4, 15 „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken,
hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.”
 Emberré lett, hogy Isten előtt helyünkre lépjen, hogy elszenvedje a bűn
büntetését, és mi új emberek lehessünk.
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.”
20. cikkely:
Krisztusnak a keresztfán véghezvitt egyedüli
áldozatáról
Krisztus egyszer hozott áldozata tökéletes váltság,
kiengesztelés és elégtétel az egész világ összes
bűnéért, mind az eredendő, mind a valóságos
bűnökért, nincs is más elégtétel a bűnért. Ezért a
miseáldozat is, melyben - ahogy mondják - , a pap
az élők és a holtak büntetésének vagy vétkének
elengedése érdekében Krisztust feláldozza,
istenkáromló koholmány és veszedelmes csalás.
Zsidó 10, 11-18 Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az
áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen
áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei
zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a
megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ez után az ige után:
"Ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok múltán", így szól az Úr: "Törvényemet
szívükbe adom, és elméjükbe írom; bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem
meg." Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.
HITVALLÁSUNK A REFORMÁCIÓ KORÁBAN SZÜLETETT, EZ A CIKKELY
JÓL TÜKRÖZI A KORSZAK TEOLÓGIAI VITÁIT ÉS HANGSÚLYAIT.
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3. cikkely Krisztus feltámadásáról
Krisztus valóban feltámadt a halottak közül, és újból
felvette testét mindazzal együtt, ami a tökéletes emberi
természethez hozzátartozik, testi alakjában ment fel a
mennybe, és ott ül mindaddig, amíg vissza nem jön,
hogy ítéletet tartson minden ember felett az utolsó
napon.

A feltámadás jelentősége
 Jézus Krisztus megjövendölte feltámadását.
Lukács 18,31-33 „Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk:
„Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták
megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután
megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad.”
 Isten válasza ez volt Jézus halálig tartó engedelmességére
Filippi 2,5-11 „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:
mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és
magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, és minden nyelv
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
 Jézus feltámadása annak a bizonysága, hogy Ő legyőzte a bűnt és a halált,
és ez a biztosítéka a mi feltámadásunknak is
1 Kor 15, 51-58 „Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan
elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az
utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak
romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek
romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez
a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik,
akkor teljesül be, ami meg van írva: "Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te
diadalod? Halál, hol a te fullánkod?" A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a
törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus
által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok
mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban.
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3. cikkely Krisztus feltámadásáról
Krisztus valóban feltámadt a halottak közül, és újból felvette testét mindazzal együtt, ami a
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