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Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt
egyedül a hit? Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig
ezt mondja nekik közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik,
amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsnek, halott önmagában.
(Jakab 2:14-17)
A figyelmes és elmélyült bibliaolvasó hívőnek óhatatlanul eszébe jutnak itt Pál apostol tanításai az egyedül hit által,
cselekedetek nélkül való megigazulásról. Sorakoznak előttünk az erről szóló páli bizonyságtételek: „Hit által igazul
meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül” (Róma 3:28) „Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei
alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által.” (Galácia 2:16) A damaszkuszi úti katartikus
találkozásból hozza ezt a meggyőződését. Előtte őt a törvény cselekedeteiből való megigazulás Isten ellenségévé tette,
utána pedig hit által eggyé lett Jézus Krisztussal, akit addig az utólsó percig üldözött. Mi mást érthetett volna meg
ebből, mint hogy nincs megigazulás és üdvösség a törvény cselekedeteiből, egyedül csak hitből, el tehát mindenféle
érdemszerző jócselekedettel.
Jakab apostol nem ezzel a kristálytiszta prófétai látással veszi fel a harcot, távolról sem Pál apostollal vitatkozik az
üdvösség útja felől. Hanem azokkal, akik egy kényelmes és hamis értelmezés felé vitték el Pál apostol tanítását: Igen?
Egyedül kegyelemből? Akkor a jócselekedeteket el lehet felejteni! Pál így válaszol erre a Római levélben: „Akkor
maradjunk a bűnben, hogy annál nagyobb legyen a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan
élhetnénk még benne?” (Róma 6:1-3)
Jakab apostol nem a hitet és a cselekedeteket állítja szembe egymással, hanem az igaz hitet a hamis hittel: a puszta
elméleti igaznak tartást, amely szerint a jócselekedetek fölöslegesek – az engedelmes önátadással Jézus Krisztusnak.
A puszta intellektuális elfogadás az ige cselekvése nélkül: halott hit, a hálából fakadó jócselekedetek a Krisztusban
nyert kegyelemért: az igaz hit. A jócselekedetek tehát szerves részei a keresztyén ember hitéletének. Ám, nem azért
cselekszünk jót, hogy üdvösségünk legyen, hiszen „Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már
akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” (Róma 5:8) Hanem hálából, azért, mert Jézus Krisztusban
üdvösségünk van, amely előtt hittel kinyitottuk a szívünket. Üdvösségünk egyedüli ára: Jézus Krisztus golgotai
áldozata. Jócselekedetünk nem megelőzi, eredményezi az üdvösségünket, hanem élő hitünk hálás válasza reá.
Imádkozzunk énekünk szavaival:
Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Legfőképen az igaz hitért,
Hogy, ha jön a végóra, mellénk álljon,
Hazatérésre készen találjon,
Könyörüljön.
Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk,
Hogy csak Krisztus légyen mesterünk,
El ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat,
Aki népének örökséget ad.
Könyörüljél.
Ó Szeretet, áraszd ránk meleged,
Hadd kóstoljuk édességedet;
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk,
Egyességben és békében éljünk.
Könyörüljél.
Ínségeinkben fő Vígasztalónk,
Halál ellen megbátorítónk,
Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk
Reánk jő s romlást készít már nékünk.
Könyörüljél.

