Eretnek hitvallás

(1.) Bízom az örökkévaló Istenben, aki a Kozmosz, benne a Föld, az élet és az ember teremtője.
(2.) Bízom Jézusban, a mi tanítónkban, aki mindenkinél világosabban megmutatta, hogy ez az Isten
szerető mennyei Atyánk.
(3.) Vallom, hogy az emberek a saját és csakis saját vétkeik miatt állnak kárhozat alatt, de tudom azt
is, hogy a Mennyei Atya mindazoknak megbocsát, akik megbocsátanak az ellenük vétkezőknek, azaz
hogy Isten szeretetközösségre lép mindenkivel, aki erre képes.
(4.) Vallom, hogy az örök életet azok nyerik el, akik irgalmasságot cselekszenek, azaz másokról gondot
viselnek; a Mennyek Országát azok öröklik, akik szegények és Istennek szükségét érzik, akik az
igazságért üldöztetést szenvednek, a Földet pedig a szelídek; Isten látására pedig azok jutnak, akiknek
a szívük tiszta.
(5.) Vallom, hogy az evangélium, Isten Országának örömhíre: felszólítás a megtérésre, Istenről való
gondolkodásunk és őhozzá való viszonyunk megváltoztatására és ígéret az örök életre. Vallom, hogy
az Evangéliumot hirdetnem kell minden teremtménynek és tudom, hogy ha Jézusról vallomást teszek
az emberek előtt, Ö is megvall majd engem a Mennyei Atya előtt.
(6.) Vallom, hogy Jézus szándéka egyebek között az is volt, hogy megújítsa az Isten és ember közötti
szövetséget, és tudom, hogy az egyetlen dolog, ami minket e megújított szövetségbe kapcsol, az Isten
és embertársaink iránt való a szeretet.
(7.) Vallom, hogy minden közösség, ahol ez a szeretet működik, az Isten népének része, s kell, hogy
ezek mindnyájan egyek legyenek.
(8.) Vallom, hogy a Bibliába foglalt iratokat Istent kereső emberek írták, hol Istentől inspiráltan, hol a
maguk tudása, elképzelése szerint. Vallom, hogy minden szólt vagy írott prófécia töredékes, s hogy
ezért mindaz, ami azokban foglaltatik, alá van rendelve Isten közvetlen ismeretének, annak a
tudásnak, ami a szeretetből, az Istenbe vetett bizalomból és a szív tisztaságából fakad.
(9.) Vallom, hogy Isten akarata szerint semmi más nem olyan fontos, mint a szeretet és az
irgalmasság, s hogy ezért a hittételek, szertartások, felhatalmazások és hivatalok nem számítanak
Isten előtt, s mindenki a maga lelkiismerete és szokásai szerint imádhatja, keresheti őt. Ha pedig
valaki nem őt imádja, lelke rajta: legyen neki az utolsó napon az ő hite szerint.
(10.) Vallom, hogy csakis és kizárólag a saját lelkiismeretünknek tartozunk engedelmességgel. Ha
lelkiismeretünket Istenre hangoljuk, akkor azt, ami az ő akaratával megegyezik, úgyis megtesszük
szeretetből, ami pedig az ő akaratával nem egyezik, azt nem tesszük meg semmilyen földi hatalom
vagy hivatal kedvéért.

(11.) Vallom, hogy jónak kell lennem, hogy Istent szeretnem kell teljes szívemből, teljes lelkemből és
teljes elmémből, felebarátomat pedig, mint önmagamat. Sőt, vallom, hogy ellenségeimet is
szeretnem kell.

