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Mit hiszünk? 

7. 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. 
 
 

 
4. cikkely: A Szentlélekről 
 
A Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól 
származik, az Atyával és Fiúval egylényegű, 
velük azonos fenségében és dicsőségében, 
valóságos és örökkévaló Isten. 

A Szentlélek a keresztény hitvallások szerint 
a Szentháromság harmadik személye.  

(A Krisztus utáni 4. századtól kezdve 
rendszerint az „Egy Isten, három személy” 
kifejezést értik Szentháromság alatt, azzal, 
hogy a személy fogalma más jelentéssel bírt 
az ókorban, a középkorban, a felvilágosult 

filozófiák korában, a modern korban, és mást értünk személy alatt manapság.) 

Tevékenysége felismerhető már az ószövetségi iratokban is, de a Szentlélek 
munkája Pünkösd napját követően új és sajátságos jelleget ölt.  

A Szentlélek mibenlétéről szóló teológiai viták  
 

Az ún. filioque-vita  
Az Isten, Fiú és a Szentlélek 
egylényegűségéről vallott keresztény 
felfogás – az ún. filioque-vitát (alapvetően 
Caesarai Baszileoszt és Augustinust) 
követően – fokozatosan teret nyert a 
nyugati kereszténységben. (Majd, 
némelyek szerint, Konstantinápoly és 
Róma elszakadásának egyik 
leglényegesebb okává vált).  

Ennek lényege abban a 6. sz. végi, a Konstantinápolyi hitvallás szövegét kiegészítő, 
újszerű dogmában fogalmazódik meg, miszerint a (Szent)Lélek, lényege szerint nem 
Istennek és a Fiúnak való alárendelés módján létező, isteni eredetű erő, behatás, 
hanem azonos Istennel és a Fiúval, vagyis valóságos Isten.  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Caesarai_Baszileosz&action=edit&redlink=1
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A metodista hitvallás e dogmatikai tételt a következőképpen örökítette: „A Szentlélek, 
aki az Atyától és a Fiútól származik, az Atyával és a Fiúval egylényegű s azonos fenségű és 
dicsőségű, valóságos és örökkévaló Isten.” (vö.: Ján. 14:26, 15:26, Gal. 4:6, Csel. 5:3-4, 2. 
Kor. 3:17.).  
 
Miben áll a Szentlélek jelentősége? Az 
Istenről, vagy Jézus Krisztusról alkotott 
bibliai vallomásokból mi az, amit a Lélek 
különösen hangsúlyossá tesz?  
 
Hogy a felvetett kérdéseket követően 
tovább tájékozódhassunk, segít Pál 
apostolnak a II. Kor. 3,17-ben olvasható 
vallomása: „Az Úr pedig a Lélek; és a hol az 
Úrnak Lelke, ott a szabadság”. Említett 
szabadságról pedig nem azt állítjuk, hogy a 
Szentírás szóba hozza, hanem emlékeztetünk rá: a teremtő, kijelentő és elhívó Isten, a 
Lélek által újra és újra cselekszi azt. Számunkra a Szentírás erről való leginkább 
lényeges és szimbolikus vallomásai: Isten választott népe Egyiptomból való 
szabadulásának, a próféták mindenkori igehirdetésének, Jézus Krisztus testben való 
megjelenésének és (hivatkozástörténeti szempontból leglényegesebben) a pünkösdi 
történet, az apostolok pünkösdi („kornéliuszi”, vö.: Csel. 10:1-11:18.) igehirdetésének 
valóságosan messiási (megváltó) eseményei. És mindenképpen tegyük hozzá: az 
említettek (meg)erősítése (I. Sám. 16:13, Csel. 1:8.) a választottakban.  
Mit értsünk azon: (meg)erősítése? A metodista hitvallás (és Jézus lényeges tanítása) 
alapján mindenek előtt az újjászül(et)ést. Ahogy a hitvallás fogalmazza: „Az 
újjászületés, [vagy újjászülés] a Szentléleknek az a munkája, amelyet bennünk végez 
megromlott természetünk megújítása által. Jn. 3:7, Ef. 2:3-5, 4:23, Gal. 5:19-24, 2. Kor. 5:17, 
Tit. 3:5.”. A Szentléleknek ez a munkája erősíti a mindenkori hitvalló közösség és 
általa az egyén üdvbizonyosságát, „hogy határozott bizonyossága legyen Istenhez 
való új viszonyáról: Jézus Krisztusban való megigazulásáról, békességéről és 
üdvösségéről. Róm. 8:15-16, 1. Ján. 5:10, Gal. 4:6, 5:22-23, 2. Kor. 1:22, 5:5, Ef. 1:3-14, 
4:30.”. A metodista gondolkodásmód az említettek fényében értelmezi a 
megszentelődésről szóló, különösen hangsúlyozott tanítását is.  

Kérjük, tanulmányozza az alábbi igehelyeket! 

 Ap Csel 11, 15-18  ”Ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, 
akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban” – Az első keresztények megdöbbentő 
tapasztalata volt, hogy Isten a Szentlelket mindenkinek adja, aki hisz Jézus 
Krisztusban. 

 2 Kor 2, 21-22 „Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, 
Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe.” – 
Isten a Szentlélek által elpecsételt minket. Ez jelenti azt hogy birtokba vitt 
minket, de azt is, hogy ígéreteit megvalósítja bennünk és általunk.  

 1 Kor 12, 12-27 „Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté 
kereszteltettünk… „  - A Szentlélek által lettünk testének (egyházának) tagjai, 
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és különböző kegyelmi ajándékokat kaptunk, hogy azzal szolgáljunk 
egymás felé.  

 1 Kor 12, 12-27 „Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté 
kereszteltettünk… „  - A Szentlélek által lettünk testének (egyházának) tagjai, 
és különböző kegyelmi ajándékokat kaptunk, hogy azzal szolgáljunk 
egymás felé.  

 Róma 8,26 „Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért 
imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik 
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” – A Szentlélek imádkozik értünk és 
bennünk. 

 Gal 5,22-23 „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” – A Szentlélek jelenléte meglátszik 
gyakorlati életünkön.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztus látható egyháza a hívők olyan 
közössége, amelyben Isten tiszta Igéjét 
hirdetik és a Szentségeket a szükségszerűen 
hozzátartozó dolgokkal együtt Krisztus 
rendelése szerint helyesen szolgáltatják ki. 

 

13. cikkely: Az egyházról 

 

Mt 28, 18-20 "Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig."  
 

Jézus Krisztus az ő személyéről, munkájáról és 
tanításairól szóló üzenet minél szélesebb körű 
hirdetésével bízta meg a tanítványait. 

A héber „qahal” szó jelentése gyülekezet, és ezt a 
görög Szentírás leggyakrabban „ekklésia” –ként 
fordítja. Az Újszövetségben új és kiszélesedett 
jelentéssel módosult ez a kifejezés. 
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Efézus 2,20– 22 ”Mert ráépültetek az apostolok és a próféták 
alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület 
egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben 
ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.” 
Az első keresztények úgy értelmezték, hogy ők együtt Isten 
hajlékává, Krisztus testévé, földi munkájának folytatóivá 
váltak.  
 

 

Gal 3,28 „Krisztusban tehát 
nincs zsidó, sem görög, nincs 
szolga, sem szabad, nincs férfi, 
sem nő, mert ti mindnyájan 
egyek vagytok a Krisztus 
Jézusban.” 
 

A gyülekezetben 
megszűnnek (meg kellene, 
hogy szűnjenek) 
 a faji, szociális és nemi 
megkülönböztetések … 
 

 

 

… mégis egymás megbecsülésének, a 
tiszteletnek jó légkörének kell 
megjelennie. 
 
1 Kor 7, 22 ”Mert az Úrban elhívott 
rabszolga az Úr felszabadítottja, hasonlóan a 
szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája.” 


