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Mit hiszünk? 
4. 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. 
 

1. cikkely: A Szentháromságról 

Csak egy élő és igaz Isten van, örökkévaló, test nélküli, részekre nem osztható, 

végtelenül hatalmas, bölcs és jóságos, minden látható és láthatatlan valóság teremtője 

és fenntartója. Ennek az Istenségnek az egységében három azonos lényegű, egyenlő 

hatalmú és egyaránt örökkévaló személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

A Szentháromsággal kapcsolatos keresztény tant nem lehet pontosan 
elmagyarázni. A Biblia azt tanítja, hogy az Atya Isten, hogy Jézus is Isten és hogy a 

Szentlélek is Isten. Azt is tanítja, hogy 
csak egy Isten van. Megérthetünk 
néhány dolgot a Szentháromság 
különböző személyei közötti 
kapcsolatról, de az egész 
felfoghatatlan emberi elmével.  

A “Szentháromság” szó nem szerepel 
a Szentírásban. Ez egy kifejezés, ami 
megpróbálja Isten hármasságát 
kifejezni, azt a tényt, hogy Ő három 
egyszerre létező, örökkévaló 
személyiség.  
 
 
Néhány igevers a Szentháromságról: 

 
  Egy Isten van  

5 Mózes 6:4 „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!” 
 
1 Korinthus 8:4-6 „Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány 
a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy.   Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az 
égben, akár a földön, mint ahogyan sok isten és sok úr van,  nekünk mégis egyetlen Istenünk 
az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus, aki által van 
a mindenség, mi is őáltala.”  
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1 Timóteus 2:5 „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember 
Krisztus Jézus” 

 
 
 Szentháromság az evangéliumokban  

 
Máté 3, 13-17 „Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.  
János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, 
hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"  Jézus így válaszolt: "Engedj most, mert az illik 
hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.  Amikor pedig Jézus 
megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten 
Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.  És hang hallatszott a mennyből: "Ez az 
én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."  
 

 Szentháromság Pál leveleiben 

 
2Kor 13,13 „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége 
legyen mindnyájatokkal!” 

 
Róma 15,16 [Pál elhívása arra szól,] „hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak 
szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a 
Szentlélek által megszentelt és kedves legyen.”  

 
 

 

http://www.parokia.hu/bible/chapters.php?newtab=1&book=47&chapter=13&verses=13&highlight=Atya%2C+Fi%FA%2C+Szentl%E9lek&highlightmode=1
http://www.parokia.hu/bible/chapters.php?newtab=1&book=47&chapter=13&verses=13&highlight=Atya%2C+Fi%FA%2C+Szentl%E9lek&highlightmode=1

