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Mit hiszünk? 

6. 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. 

12. cikkely: A megigazulás utáni bűnökről  

A megigazulás után szándékosan elkövetett bűn nem mind a Szentlélek ellen való, 

tehát megbocsáthatatlan vétek. Ezért nem vitathatjuk el a megújulásra vezető 

bűnbánat lehetőségét azoktól, akik a megigazulás után 

ismét bűnökbe estek. A Szentlélek elnyerése után is 

megtörténhet, hogy eltántorodunk az elnyert 

kegyelemtől és ismét vétkezünk, de Isten kegyelme 

által újra felkelhetünk és életünket megváltoztathatjuk. 

Ezért visszautasítjuk azokat, akik azt állítják, hogy 

amíg e földön élnek, többé már nem vétkezhetnek, és 

azokat is, akik a bűneiket igazán bánóktól megtagadják 

a bűnbocsánat lehetőségét. 

 Hitvallásunknak ez a cikkelye egy, a keresztény körökben gyakran  
elterjedt vélekedéssel száll szembe. Azzal a gondolkodással, mely szerint az ember 
hitre jutása után már nem vétkezhet, és ha vétkezik arra már nincs bűnbocsánat. Ez 
perfekcionizmus és törvénykezés. Ugyanakkor egyet értünk azzal a megállapítással, 
hogy „a megtérés nem szabadít meg a bűn elkövetésétől és nem mentesít a Krisztus 
Törvénye iránti engedelmességtől.”  
A perfekcionizmus vallói szívesen hivatkoznak az 1 János 3, 6-10-re 
 
 

  

  
  
  

3,6  Aki őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri 
őt.  

3,7  Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, 
mint ahogyan ő is igaz.  

3,8  Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől 
fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.  
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3,9  Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és 
nem vétkezhet, mert az Istentől született.  

3,10  Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei: aki nem cselekszi 
az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét.  

De János első levele legelején találjuk a következő intelmeket is: 

1,5  Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten 
világosság, és nincs benne semmi sötétség. 

1,6  Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor 
hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot.  

1,7  Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor 
közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket 
minden bűntől.  

1,8  Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg 
bennünk az igazság.  

1,9  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól.  

 
„A perfekcionizmus megterhelheti a közösségi életet, rombolja … az emberek 
közti kölcsönös bizalmat, a munkahelyi légkört, de a gőg egyik formája is. A 
perfekcionizmus a gyülekezeti közösséget képmutatóvá, törvényeskedővé teszi, 
megbéklyózza az őszinteségen és elfogadáson alapuló testvériséget, valamint az 
érdemi lelkigondozáshoz szükséges nyíltság helyett tartózkodó hallgatásba 
burkolja a közösséget.”   
(Ungvári Csaba: legyetek tökéletesek, mert a ti mennyei Atyátok tökéletes”, Élő Víz folyóirat 2010. 
április) 
 

 14. cikkely: A tisztítótűzről 

A tisztítótűzről, a feloldozásról, a képeknek és ereklyéknek tiszteletéről és 

imádásáról, valamint a szentek segítségül hívásáról szóló római tanítás hiábavaló 

emberi találmány, mely nem a Szentíráson alapszik, sőt Isten Igéjével ellenkezik.   

 Hitvallásunknak ez a cikkelye különösen a reformáció és ellenreformáció  
korában volt rendkívül hangsúlyos, és hangsúlyozni kívánta Krisztus személyének 
és munkájának páratlan semmivel össze nem keverhető voltát.  
 

1 Tim 
2,5 

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember 
Krisztus Jézus. „  
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Zsid 10,11  Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az 
áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.  

10,12  Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten 
jobbjára ült,  

10,14  Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.  

 

 

http://www.parokia.hu/bible/chapters.php?newtab=1&book=58&chapter=10&verses=11&highlight=egyetlen+%E1ldozat%2A&highlightmode=1
http://www.parokia.hu/bible/chapters.php?newtab=1&book=58&chapter=10&verses=11&highlight=egyetlen+%E1ldozat%2A&highlightmode=1
http://www.parokia.hu/bible/chapters.php?newtab=1&book=58&chapter=10&verses=12&highlight=egyetlen+%E1ldozat%2A&highlightmode=1
http://www.parokia.hu/bible/chapters.php?newtab=1&book=58&chapter=10&verses=12&highlight=egyetlen+%E1ldozat%2A&highlightmode=1
http://www.parokia.hu/bible/chapters.php?newtab=1&book=58&chapter=10&verses=14&highlight=egyetlen+%E1ldozat%2A&highlightmode=1
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Az ókorban és a középkorban a mennyet és poklot a fizikai univerzumban fennálló helynek 

tekintették: a menny „fenn” van, az égben; a pokol „lent” a földben vagy a föld alatt. Ehhez 

hasonlóan a tisztítóhelyet is olykor egy fizikai helynek tekintették. Dante XIV. századi 

művében, az Isteni színjátékban a purgatóriumot egy déli félgömbön található hegyként 

festette le. Ma már általában nem tartják ezt a vallási elképzelést a purgatóriumról. 1999-ben 

II. János Pál pápa azt nyilatkozta, hogy a purgatórium kifejezés nem helyet jelöl, hanem „a lét 

egy állapotát”.   

                                                 
1
 Az összeállításban felhasználtuk: 

A metodista egyház hitelveinek és történetének kézikönyve, Budapest, MME 
Beinert, Wolfgang : A katolikus dogmatika lexikona, Budapest, 2004. Vigília Kiadó 
Ryrie, Charles C.: Theológiai alapismeretek, Budapest, 1996. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány  
és más internetes forrásokat.  

 

 

Domenico di Michelino 

freskója a firenzei 

katedrálisban. A kép 

Dantét ábrázolja, amint 

a Purgatórium hegye 

előtt áll, jobbjánál a 

pokol, baljánál pedig a 

menny. 


