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Mit hiszünk? 
1. rész 

 
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. 
 

5. cikkely: A Szentírás tanítása elég az üdvösséghez 

 
A Szentírás magában foglalja mindazt, ami az üdvösséghez szükséges, ezért senkitől 
sem kívánható, hogy ami abban nem olvasható, vagy pedig abból nem bizonyítható, 
azt hittételként higgye, vagy az üdvösséghez nélkülözhetetlennek tekintse. 
Szentíráson az Ó- és Újszövetségnek azokat a kanonikus könyveit értjük, amelyeknek 
hitelességében az egyház sohasem kételkedett. 

Neveik az Ószövetségben a következők: Mózes öt könyve, Józsué könyve, Bírák 
könyve, Ruth könyve, Sámuel két könyve, Királyok két könyve, Krónikák két 
könyve, Ezsdrás könyve, Nehémiás könyve, Eszter könyve, Jób könyve, Zsoltárok, 
Példabeszédek, Prédikátor könyve, Énekek Éneke, a négy nagy próféta: Ézsaiás, 
Jeremiás, Ezékiel, Dániel, és a tizenkét kis próféta könyvei, melyek: Hóseás, Jóel, 
Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Zófóniás, Haggeus, Zakariás, 
Malakiás. 

Az Újszövetség összes könyvét úgy, amint azokat általánosan elfogadták, mi is 
elfogadjuk és kanonikusnak tartjuk. 

 

Kérjük, keresse ki a következő Igehelyeket, és a válaszokat fogalmazza meg saját 
szavaival? 

 Zsoltárok 119, 105 – A 119. Zsoltár Isten Igéjének dicséretéről szól.  

Hogyan tudná megfogalmazni, mit jelent a zsoltáros számára Isten Igéje? 

(„Lábaimnak szövétneke a Te igéd, és ösvényem világossága” – A zsoltáros 
számára Isten Igéje olyan mint egy szövétnek, mint egy világító eszköz, amely 
megmutatja a következő lépést, amit meg kell tennie, de bevilágítja azt az 
útszakaszt is amelyen járnia kell. Éppen így életünk során mi is számtalan utat 
teszünk meg a lábainkkal, de a gondolatainkkal, szívünkkel is. Isten Igéje 
világosságot teremt a gondolatainkban, érzelmeinkben, de megmutatja a helyes 
élet-utat is, amelyen járnunk kell.) 
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 2 Tim 3, 16-17 – Pál számára a „teljes írás” – az ószövetségi szentírás volt. Még 
akkor is, ha az ószövetség kanonizálása a Pál utáni korban történt meg. A 
korai keresztények istentiszteleteiken ezeket az írásokat és a Jézus Krisztusról 
szóló bizonyságtételekkel erősítették hitüket. 

Pál milyen funkcióit sorolja fel az Írásnak? Meglátása szerint mi a célja a 
Szentírásnak?  

(„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten 
embere, minden jó cselekedetre felkészített.”) Pál meg volt arról győződve, hogy 
amit ő szent iratokként, Bibliaként ismert és használt azokat a könyveket Isten ihlette, 
sugalmazta, és ez által a szerzőjük végső soron maga Isten. Éppen ezért ezeket a könyveket 
nagyon hasznosnak és használhatónak tartotta arra, hogy bennünket Istenről tanítsanak, 
téves cselekedeteinkben kiigazítsanak, és alkalmassá tegyenek Isten embereként helyesen 
élni és jó dolgokat cselekedni. ) 

 János 5, 39 Jézus szerint, mi az Írás végső célja?   

(„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az 
örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot”) Jézus szerint az Biblia 
végső soron róla szól, az Ő eljövetelét hirdeti meg az Ószövetség, az Ő cselekedeteiről 
tudósítanak az evangéliumok.) 

 Feladat: Keresse/kérdezze meg, mit jelent a „kánon” kifejezés! 

A kánon szó görög eredetű és „vesszőt”, „vonalzót”, „botot”, „mérővesszőt” jelent. 
A kánon szó a bibliai iratokra alkalmazva a hit szabályát tartalmazó, az Istentől 
ihletett iratok együttesét, gyűjteményét jelenti. Már a II. századtól fogva találkozunk 
a keresztény irodalomban olyan kifejezésekkel, mint az egyház kánona, az igazság 
kánona, a hit kánona.  

A kanonikus irat a kánonhoz tartozó bibliai iratot jelent. A kanonikus gyűjtemény 
kifejezés arra utal, hogy a Biblia az Istentől ihletett iratokat teljességükben 
tartalmazza. A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes 

iratok isteni ihletettségét és ezzel a kánonhoz való tartozását. Ha a kanonizáció 
folyamatáról beszélünk az ó- és újszövetségi egyházban, akkor arról van szó, hogy 
mikor, miként ismerték fel vagy ismerték el az egyes iratok kanonikus voltát és 
csatolták véglegesen a kánonhoz. 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyh%C3%A1z
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6. cikkely: Az Ószövetségről 
 
Az Ószövetség nem ellentétes az Újszövetséggel, mert mind az Ó-, mind az 
Újszövetség örök életet kínál az emberiségnek Krisztus által, aki Isten és ember lévén 
egyedüli közbenjáró Isten és az emberek között. Ezért vissza kell utasítani azokat, 
akik azt állítják, hogy az ószövetségi atyák csak evilági ígéretekben reménykedtek. 
Jóllehet a Törvény, melyet Isten Mózes által adott, ünnepi szokások és istentiszteleti 
szertartások tekintetében a keresztyéneket semmire sem kötelezi, és nincs olyan 
állam, mely köteles lenne a mózesi törvények polgári életre vonatkozó rendelkezéseit 
magáévá tenni, azokban az ún. erkölcsi parancsolatok iránti engedelmesség alól 
egyetlen keresztyén ember sincs felmentve. 

Kérjük, keresse ki a következő Igehelyeket, és a válaszokat fogalmazza meg saját 
szavaival? 

 5 Mózes 10,12- 15 – Mózes Istennek ezt a parancsát a pusztába vándorló, 
honfoglalásra készülő népnek továbbította. 

Mit mond ez a bibliai szakasz, hogyan lehet/kell Istent szeretnünk? 

(„Most pedig Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az 
Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te 
Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből.  Tartsd meg az Úr parancsolatait és 
rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra! Íme, az Úré, 
Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő.  
Mégis csak a te atyáidat kedvelte meg az Úr, őket szerette, és az ő utódaikat, titeket 
választott ki valamennyi nép közül. Így van ez ma is.”) Istent akkor szeretjük, ha féljük 
Őt, azaz tisztelettudóan gondolunk rá, és minden akaratunkkal, érzelmünkkel, teljes 
szívünkkel ragaszkodunk hozzá. Istent akkor szeretjük jól, ha tudjuk a mi szeretetünk csak 
válasz az Ő szeretetére. Isten akkor szeretjük jól, ha megtesszük amit Ő mond.) 

 2 Péter 1,20-21 

Mit állít Péter apostol a próféták igehirdetéséről? 

(„Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered 
önkényes magyarázatból,  mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, 
hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.”) 
Péter azt állítja, hogy a próféták nem maguktól beszéltek, hanem Isten Lelke indította őket 
erre.  

Egy régen elhangzott, Istentől jövő üzenet hogyan szólhat ma nekünk? 

Isten lelke, aki a prófétákat inspirálta ma is jelen van, amikor olvassuk ezeket az üzeneteket és 
élővé, aktuálissá teszi azokat számunkra. 
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 Feladat: Keresse/kérdezze meg, mit a különbség a „kis” és „nagy” 
próféták között? 

A nagy próféták azok, akik nagyobb terjedelmű prófétai iratokat hagytak ránk. 

Kispróféták: Azok a próféták, akiktől kis terjedelmű írások maradtak fenn. Nem a 
hatásukra ill. a szerepükre vonatkozik a kis jelző!A nagy és kis próféta elnevezés 
megkülönböztetése Augustinustól ered. 

 


