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Mit hiszünk? 

10. 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. 
 

25. cikkely: A keresztyén ember esküjéről 

 Elismerjük, egyrészt, hogy a felszínes és 

elhamarkodott esküdözést a mi Urunk Jézus Krisztus 

és apostola, Jakab is tiltja, másrészt mégis azt tartjuk, 

hogy a keresztyén vallás senkinek nem tiltja meg az 

esküvést, ha a felsőbbség az igazság és a felebaráti szeretet érdekében esküt követel, 

amennyiben az a próféta intése szerint „a törvénynek és igazságnak megfelelően” 

történik.  

Máté 5,33 -37 „Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az 
Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne 
esküdjetek: se az égre, mert az az Isten királyi széke,  se a földre, mert az lábainak zsámolya, se 
Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa; de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajad 
szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a 
nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van." 

Jakab 3,2 „Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az 
tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét.” 

Mitől óvnak bennünket Jézusnak és Jakabnak a szavai? 
 

Óvnak egy olyan hiteltelen élettől, amelyet esküdözéssel próbálok hitelessé 
tenni. Amikor nem hisznek az igazmondásomnak az életem, cselekedeteim, 
hazugságaim miatt, és egy fontos pillanatban esküdözés eszközéhez nyúlok, hogy 
mégis hiteles legyek. Ilyenkor az ember mindig valami nála nagyobbra, vagy számára 
fontosabbra esküszik. 
 

Óvnak attól is, hogy esküvel erősítsünk meg valami olyat, amiben nem 
vagyunk vagy lehetünk biztosak. 
 

Óvnak az esküdözés rossz szokásától.  
 



Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) 
Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 10. rész 

 2 

A Biblia óv az elhamarkodott eskütől, amelyben valamit meggondolatlanul 
ígérünk Istennek! Pl. a Bibliában Jefte esküje. Bírák 11, 29-40 

  
És különösen óv az átokkal kísért eskütől! 

Egy embert átok alá helyezni csak Istennek van joga, az ember lehetősége az, hogy 
áldást közvetítsen. 
 

Ha igazmondó vagyok, és a beszédemre az áll, hogy hinni lehet az 
ígéretemben, igazmondásomban, akkor a formális eskünek megvan a maga nagyon 
komoly szerepe és jelentősége. 
 
Amikor a hívő ember nyugodtan tehet esküt: 
 

Házassági eskü. Ekkor egy másik 
embernek – akivel összekötöm az 
életemet – ígérem meg, hogy a 
házastársi szövetséget nem szegem 
meg.  
 
Máté 19,3 -6 Ekkor farizeusok mentek 
oda hozzá, hogy kísértsék, és 
megkérdezték tőle: „Szabad-e az 
embernek bármilyen okból elbocsátania a 

feleségét?” Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé 
teremtette őket?”  Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik 
feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az 
Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” 
 
 
 
Hivatali eskü. Amikor egy-egy tisztség, hivatal 
betöltése eskühöz kötött. Ebben az esetben 
különleges felelősséggel jár az adott feladat 
betöltése. Ilyen esküt kell tenniük a katonáknak, 
orvosoknak, köztisztviselőknek, stb.  
 
 

 
Titoktartási eskü. Amely sok hivatali eskünek 
is a része. De ezektől függetlenül is fontos, 
hogy mások ránk bízott titkait megőrizzük.  
 
 
 

 


