
Mit ért azon a kifejezésen a Biblia, hogy „legyen

hitünk”? Az Ef 2,8–9 igehelyen azt olvassuk, hogy

„kegyelemmel váltattunk meg, hit által”. Nem azt olvassuk itt,

hogy a „jó cselekedeteink” által. A Jak 2,14-ben pedig azt

találjuk, hogy „mit használ az embernek, ha azt mondja, hogy

van hitem, de cselekedeteim nincsenek, avagy elegendő-e a hit

cselekedetek nélkül?”
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Ezt a költői kérdést a következőképpen

válaszolja meg a 2,26. vers: „A hit pedig cselekedetek nélkül

halott.”

Ez a látszólagos ellentmondás szolgáltatja az alapját a

teológiai iskolák közötti több évszázados vitáknak. Luther

Márton szerint például nem illik a Bibliába Jakab apostol

levele, mivel a cselekedetek fontosságát hangsúlyozza…

Néhány huszadik századi teológus figyelmét is megragadták

a Pál és Jakab tanításai közötti látszólagos ellentmondások.

Mindazonáltal nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt,

hogy a Biblia Isten szava, tehát nem mondhat ellent önmagá-

nak. A látszólagos ellentmondások feloldásához gyakran

csak alaposabb tanulmányozásra van szükségünk. Kezdjük

most a tanulmányozást magának a „hit” szónak a vizsgálatá-

val, illetve hogy milyen összefüggésben használták azt a

korai keresztyének! Mit jelentett ez a szó a Biblia írói

számára? 

A görög újszövetségben a „hit” helyén a pistis szó

található, melynek klasszikus jelentése „bizalom, bizal-

masság, megbízhatóság”.
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De az újszövetségi írók számára

valószínűleg mélyebb jelentéstartalommal bíró kifejezés

megértéséhez nem elég ismerni a korabeli görög

szóhasználatot! A „hit” szó jelentését akkor tudjuk árnyaltab-

ban megérteni, ha az újszövetségi ismereteinket tovább

mélyítjük az ószövetség idején bemutatott Isten-ember kap-

csolat lelki dimenzióival. 

A görögre fordított Ószövetségnek, a Septuagintának

köszönhetően számos görög kifejezés héber megfelelőjét

ismerjük. Ezek közül az áman szó a legjobb szinonímája a

görög pistis-nek, vagyis ez a szó az ószövetségi hitnek a

legfrappánsabb kifejezője.
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Az áman szó gyökere a „szilárd-

ság” és „bizonyosság” jelentéstartalommal párosul. Igei alakja

a „megerősít, biztosít, szavatol” kifejezésekhez kötődik.

Névmási formájában pedig „hűséget, állhatatosságot, igazsá-

got” fejez ki. Ezt a héber kifejezést adaptálták az újszövetségi

írók „ámen”-ként.
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Az Ószövetségben a „hit” folyamatos fejlődést feltételez,

melynek útján a hívő ember jár. Nem egy egyszeri eseményhez

kötődik, hanem az Istennel meglévő kapcsolat fejlődését jelen-

ti. A hit kezdete Isten személyében

keresendő. 5Móz 7,9-ben azt

találjuk, hogy „Isten hűséges”. Ő

az a személy, aki hűségesen meg-

tartja ígéreteit szövetségesei felé,

akik szeretik őt. Ez a hűséges Isten-

kép rajzolódik ki Ézs 49,7-ben is.

Ez a vers az eljövendő Szabadítóról

beszél – Izrael egyetlen szentjéről,

aki minden emberhez – még a

pogányokhoz is – eljuttatja az

üdvösséget, miközben összegyűjti

az ő népét. A szabadítás szerzője a

hűséges Isten, tőle származik a

megváltásunk.

Az ószövetségi hit Istentől származik, és eléri az embert.

Artur Weiser mondása szerint: „Az Ószövetség igazi tanítása

a hitről, hogy az lényegében nem más, mint az ember reakció-

ja az Isten tetteire.”
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Az 1Móz 15-ben az Úr azt ígéri

Ábrahámnak, hogy utódainak száma annyi lesz, mint „égen a

csillag vagy a tenger fövenye”, vagyis megszámlálhatatlan

sokaság lesz. A 15,6. vers tanúsága szerint Ábrahám válasza

az volt, hogy hitt az Úrnak. Neh 9,8-ban ugyanúgy az aman (a

Septuagintában pistis) szó szerepel annak leírására, hogy Isten

milyennek találta Ábrahám szívét: hűségesnek, állhatatosnak,

igaznak. Tehát az Úr lehajolt Ábrahámhoz, amire ő „hittel”

válaszolt. 
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A hit

Luther Márton többször is hátrasorolta Jakab levelét az

újszövetségi könyvek között, mondván, hogy az túl sokat szól

a törvény cselekedeteiről, és túl keveset mond Isten kegyel-

méről. A XVI. századi reformer teológus olyan vitának nyitott

ezzel utat, melynek végén bárki magáénak igényelheti a dok-

tori címet, és bolondnak nevezheti Luther Mártont, amikor a

Szentírásból bizonyítani tudja, hogy Jakab és Pál tanításai

nem ellentmondásosak, hanem inkább kiegészítik egymást

Scott Andrew



A hitnek egy másik fontos tulajdonságára világít rá a

„hinni” igealak. Amikor az Ószövetségben valakiről azt olvas-

suk, hogy elkezdett „hinni”, akkor azt látjuk, hogy Isten elkez-

di átformálni az egész addigi életét. A Zsolt 116,10-ben

például az áll, hogy a zsoltárosnak Isten jóságába vetett „hite”

az egész „belsejét”, azaz lelki világát átjárta és átformálta. A

Jón 3,5-ben pedig az áll, hogy a Jónás által prédikált üzenet

hatására a niniveiek „hittek”. Az Istenben való hit átformálta

az egész város lakosságát. 

Tehát az Istenbe vetett hit az alapja az ember igazságos

tetteinek. A 2Krón 20,20–27 leírja, hogy a júdeabeliek „hit-

tek” Isten prófétája szavának. És elindultak a harcba,

miközben egyetlen „fegyverük” az Istent dicsőítő énekük volt.

Mivel „hittek”, Isten maga volt az, aki megsemmisítő csapást

mért az ellenségeikre.  

Ez a fajta hit pedig magának Istennek a személyéből

ered: ő a forrása. Ha elérkezik hozzánk Isten, akkor hittel

válaszolunk. A hit pedig átalakult életet eredményez, melynek

minden jó cselekedete Istenen alapszik.

Mindennek tudatában talán közelebb kerültünk az

Újszövetséggel kapcsolatos kérdések megválaszolásához és

az Ef 2,8–9-ben és a Jak 2,14-ben leírtak pontosabb

megértéséhez. William Barclay szerint a két rész közötti

különbözőség abból ered, hogy a keresztyén élet különböző

szakaszait ragadják meg. Tehát szerinte az efézusi igehely

arról az időszakról beszél, amikor valaki keresztyénné lesz.
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Barclay magyarázata a görög Újszövetségre vezethető

vissza. A görög szövegben az áll, hogy „hit által (dia pisteos)

váltattunk meg”. A dia szó eredetileg a közvetítő, hordozó

eszközre utal.
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Tehát a hit az „eszköz”, amin keresztül a

megváltás végbemegy.
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„Nem a cselekedeteink által (ex ergón

– Ef 2,9)”. Itt az ex kifejezés az eredetet, a kiváltó okot jelen-

ti. Nem a mi cselekedeteinkből származik a megváltás, és

nincs közvetítő szerepük sem. A megváltás teljes mértékben

Isten kegyelme, amelyben a hit által részesülünk. 

De mi történik ezt követően? Az Ószövetségben a hitre

jutást mindig megváltozott élet követi, vagyis az ember

képessé válik Isten cselekedeteinek végrehajtására. Az

Újszövetségben is ezt látjuk, vagyis a Jézusban való hit

megváltozott életet, illetve cselekedeteket eredményez! Éppen

ezt írja le Pál apostol a 2Kor 5,17-ben és a Kol 3,1–11-ben.

Jakab apostol pedig erről ír a 2,14–26-ban.

Barclay szerint a Jak 2,14 a hosszabb ideje hitet gyakor-

ló keresztyénekről beszél. Az ilyen ember hite meglátszik a

cselekedeteiből és azok gyümölcséből.
9

A megváltó hit áta-

lakult életben mutatkozik meg. A keresztyéni jó cselekedetek

az átalakult élet fényét sugározzák. Pál és Jakab pedig biztos,

hogy teljesen egyetértettek ebben a kérdésben. 

Akik mégis úgy vélik, hogy az Ef 2,8–9 ellentmond Jak

2,14–26-nak, olvassák tovább az Ef 2,10-et: „Mert az ő

alkotása vagyunk mindnyájan, aki minket jó cselekedetekre

teremtett Krisztus Jézusban.” A görög eredetiben a „jó cse-

lekedetekre teremtett” az epi ergois agathois szó szerint „jó

(agathois) cselekedetek (ergois) szándékából (epi)”. Az

angol–görög szótár az epi szót úgy adja vissza, hogy valami

létének, állapotának az eredménye.
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A jó cselekedet tehát az

Úr szándékának megvalósulása, azaz eredménye is egyben,

amikor valaki „új teremtés” lesz Krisztusban. Tehát Pál és

Jakab tanításai nem állnak ellentétben egymással. 

A hitre jutás egy olyan folyamat, amely Isten

személyéből eredeztethető. Jézus Krisztus személyén

keresztül a Teremtő azon munkálkodik, hogy az embert meg-

békéltesse önmagával. Amint válaszolunk a hívására, azonnal

elkezdődik az átalakulás. Az átalakulás pedig jó cselekedetek-

ben nyilvánul meg. A keresztyén élet alapja az átformáló hit,

működése pedig az Istent dicsőítő tettek véghezvitelében

mutatkozik meg.

Scott Andrew PhD teológiai kandidátus a Délnyugati Baptista

Teológián, Fort Worth, TX.
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