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Mit hiszünk? 

9. 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. 

 

 

 

 

A metodista ébredési mozgalom kezdetén Wesley János tanításában különös 

hangsúlyt fektetett a keresztyén ember anyagi javainak a helyes (Biblia szerinti) 

felhasználására. Ezt a kérdést azért látta sürgető feladatának, mert sokan 

csatlakoztak mozgalmukhoz olyan, főleg kétkezi munkások (főleg bányászok), akik, 

míg meg nem tértek, a keresetük jelentős részét a kocsmákban költötték el, ezzel 

veszélybe sodorva családjaik mindennapi megélhetését. 

Mit tanít a Szentírás a földi javainkkal való helyes sáfárkodásról? 

A Szentírás beszél a magántulajdon jogáról és ugyanakkor annak felelősségéről is. A 

keresztyén ember jogilag tulajdonosa vagyonának, ugyanakkor úgy tekint javaira, 

mint aminek nem tulajdonosa, hanem csak sáfára. Számadással tartozik Isten felé a 

gazdálkodásáról. 

 5Móz 8,18  „Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert õ az, aki erőt ad 

néked a gazdagságnak megszerzésére.” 

.  

 

 

24. cikkely: A keresztyének földi 

javairól A keresztyén ember 

vagyona és múlandó javai 

jogigényt és birtokviszonyt 

tekintve nem köztulajdon, 

ahogyan ezt némelyek tévesen 

állítják. Ettől függetlenül 

mindenki, abból, amije van, 

tehetsége szerint bőkezűen 

adakozzon a rászorultaknak. 
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Az életvitel egyszerűsége és a mértékletesség. 

Bár a szokások, az ízlés és az emberi 

előírások korról korra változnak a világon, 

mégis vannak olyan bibliai elvek, amelyek 

irányítják életmódunkat. Ezek közé tartozik a 

szerénység, mértékletesség és a 

gazdaságosság, mely abban áll, hogy a 

kívánságokat, vágyakat alárendeljük az 

ésszerűség uralmának. A táplálkozásban, 

öltözködésben törekedünk az egyszerűségre, 

kerülve a felesleges pazarlást. 

 Lk 12,15  „Mondta azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, 

mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az embernek az ő élete.” 

 

Adakozásról. 

A Keresztyén ember 

tudatában van annak, 

hogy ideje, tehetsége, 

pénze Istené, ő csak 

sáfára ezeknek a 

javaknak. Így az 

adakozás természetes 

dolog az ő életében. Nem 

kötelességnek, hanem 

kiváltságnak tartja. Ne 

ötletszerűen adakozzunk, 

hanem mint a keresztyén 

élet minden területén, itt 

is törekedjünk a 

rendszerességre és 

hűségre. Fontos 

megvizsgálni, hogy mennyi az az összeg, amit Isten országa számára rendszeresen 

adhatunk. 

 5 Mózes 15,11 „Örömest nyisd meg a te kezedet a te szűkölködő és szegény 

atyádfiának.”  
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Wesley három pontban határozta meg az anyagiakkal való helyes bánásmódot. 

1. „Szerezz annyit, amennyit csak tudsz!” 

2. „Takarékoskodjál, amennyire csak lehet!” 

3. „Adakozzál annyit, amennyit csak adni tudsz!” 

 

 

 

 


