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Bevezetés

1559-ben John Knox hazatérése  a  szülőföldjére  új  erőfeszítés  kezdetét  jelentette  a 
Skócia megreformálásáért folytatott küzdelemben. A protestánsok nemzet-szerte ünnepélyes 
szövetségben egyesültek, Krisztus ügyének ajánlván életüket és sorsukat.

Az anyakirálynő, Marie de Guise megkeményedett pápista volt, és ellenzett minden, 
Skócia megreformálására irányuló erőfeszítést.  Az anyakirálynő 1560-ben meghalt,  a Skót 
Parlament  pedig  augusztusban  Edinburghban  összeült,  hogy  megtárgyaljon  a  nyugtalan 
nemzet előtt álló megannyi kérdést.

A reformáció történelme Skóciában című műben Knox leírja a kibontakozott drámát. 
A  protestáns  nemesség  folyamodvánnyal  fordult  a  Parlamenthez,  ócsárolván  a  római 
katolicizmus  romlottságát,  és  megpróbálván  megszüntetni  a  pápaságot.  A  protestánsok 
petíciója  így  tiltakozott:  „Önmagunkat  kínáljuk  annak  bizonyítására,  hogy  [a  klérus 
söpredékében] nincs egyetlen törvényes szolgáló sem, ha Isten Ígéje, az apostolok gyakorlata 
és a saját  ókori  törvényeik  ítélik  meg a törvényes  választást.  Önmagunkat  kínáljuk annak 
bizonyítására is, hogy valamennyien tolvajok és gyilkosok: igen, a birodalmak, királyok és 
hercegek törvényes  hatalmával  szembeni  lázadók és  annak árulói.  Ezért  méltatlanok  arra, 
hogy egyetlen református közösség is megtűrje őket.”2

Válaszul  a Parlament  utasította  a protestáns nemeseket,  hogy vázolják fel  „néhány 
világos pontban annak a tanításnak a summáját, amit vallanának, s szeretnék, ha a parlament 
elfogadná egészséges, igaz és egyedül szükségesen hiendőnek és elfogadandónak a birodalom 
határain belül.”3

A következő négy nap során az alábbi hat szolgáló állította össze a Skót Hitvallást: 
John Winram, John Spottiswoode, John Willock, John Douglas, John Row,  és John Knox. 
1560.  augusztus  17-én  a  dokumentumot  cikkelyről  cikkelyre  kétszer  is  felolvasták  a 
Parlament előtt, s a protestáns szolgálók készen álltak az igazság ügyének megvédelmezésére, 
amennyiben a hitvallás bármely cikkelyét támadás érné.

A szavazás  során a  Hitvallást  mindössze  néhány ellenszavazattal  elfogadták.  Azok 
szavaztak ellene, akik nem tudtak jobb okot megjelölni, mint „’abban fogunk hinni, amiben 
atyáink hittek’. A püspökök (mármint a pápisták) hallgattak.”4

Az 1560-as Skót Hitvallás az igazság élő bizonyságtétele. A Skót Egyház mintegy 80 
évvel  később  elfogadta  a  Westminsteri  Hitvallást,  de  a  westminsteri  mércék  ratifikálása 
semmiképpen sem jelentette  az  egyház  korábbi  bizonyságtételének  cáfolatát.  Sőt  ez  a  két 
dokumentum a  protestáns  reformáció  doktrínális  határköveinek  egyesített  bizonyságtételét 
alkotják. S mivel az utóbbi mércék a korábbi hitvallásokból sarjadtak ki, minden református 
hitű ember haszonnal tanulmányozhatja az 1560-as Skót Hitvallást.

2 John Knox, History of the Reformation in Scotland, Knox's Works (Edinburgh, 1895), 2. kötet, 91. oldal
3 John Knox, History of the Reformation in Scotland, Knox's Works 2. kötet, 92. oldal
4 John Knox, History of the Reformation in Scotland, Knox's Works 2. kötet, 121-122, 128. oldal
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A Skót Hitvallás

És  az  Isten  országának  ez  az  evangyélioma  hirdettetik  majd  az  egész  világon,  
bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég. (Mt24:14)

Előszó

Skócia  rendjei,  valamint  lakosai,  akik  Jézus  Krisztus  szent  evangéliumát  vallják, 
kívánnak  honfitársaiknak,  valamint  minden  más  birodalomnak  és  nemzetnek,  akik  velük 
együtt  ugyanazt  az Úr Jézus vallják,  kegyelmet,  könyörületet  és békességet  Istentől,  a mi 
Urunk Jézus Krisztus Atyjától az igaz ítéletnek Lelkével, és üdvözlik őket.

Régóta vágyakozunk arra  kedves  testvéreink,  hogy ismertessük a  világgal  annak a 
tanításnak a summáját, amit vallunk, s amiért tűrtük a gyalázatot és a veszélyt. De akkora volt 
a Sátán dühe ellenünk, és Jézus Krisztus nálunk mostanában megszületett örök igazsága ellen, 
hogy  mind  a  mai  napig  nem  adatott  idő  a  lelkiismeretük  megtisztítására,  noha  nagyon 
szerettük  volna.  Mert  hogy  miképpen  hányódtunk  ide-oda  az  elmúlt  év  során,  azt 
(feltételezzük)  Európa  legnagyobb  része  ismeri.  Látván  azonban,  hogy  Istenünk  végtelen 
jóságából  (Aki  soha  nem  tűri,  hogy  az  Ő  lesújtottai  végleg  megsemmisüljenek)  a 
várakozásunkon felül jutottunk némi megnyugváshoz és szabadsághoz, nem tehettünk mást, 
mint  közreadjuk  úgy  ezt  a  rövid  és  világos  hitvallást  arról  a  tanításról,  ahogyan  nekünk 
tanították, s ahogyan hisszük és valljuk. Tesszük ezt részben a testvéreink kielégítése végett, 
akiknek szívét, kétségünk sincs felőle, megsebezte, és még mindig sebzi azoknak a gyalázatos 
gúnyolódása, akik nem tanultak meg helyesen beszélni, részben pedig avégett, hogy befogjuk 
a  száját  a  pökhendi  istenkáromlóknak,  akik  vakmerően  kárhoztatják  azt,  amit  sohasem 
hallottak, és soha meg nem értettek.

Nem mintha úgy ítélnénk, hogy ezek üszkös rosszindulatát képes lenne meggyógyítani 
a mi egyszerű hitvallásunk. Nem, tudjuk ugyanis, hogy az evangélium édes illata a halál, és az 
is lesz a kárhozat fiai számára. De főleg a gyenge és erőtlen atyánkfiaira vagyunk tekintettel, 
akiknek az egész szívünket szeretnénk kitárni,  nehogy megzavarja,  vagy félrevezesse őket 
azoknak  a  szóbeszédeknek  a  sokfélesége,  melyeket  a  Sátán  terjeszt  ellenünk,  hogy 
legszentebb vállalkozásunkat meghiúsíthassa. Ünnepélyesen kijelentjük tehát, hogy ha bárki 
észrevesz  a  hitvallásunkban  bármely  cikkelyt,  vagy  mondatot,  ami  ellentétes  Isten  szent 
Ígéjével, a Krisztus szerelmére kérjük, legyen olyan kedves és értesítsen róla minket írásban, s 
mi tiszteletünk és hűségünk jeléül megígérjük, hogy megválaszolunk neki Isten szájából (azaz 
az Ő Szentírásából), vagy kijavítjuk azt, amiről bebizonyította, hogy téves. Isten a tanúnk rá, 
hogy szívből utáljuk az összes eretnek szektát, s minden tévtanítót, de teljes alázattal öleljük 
magunkhoz Krisztus evangéliumának a tisztaságát,  ami lelkünk egyetlen tápláléka,  így oly 
drága nekünk, hogy készek vagyunk elszenvedni  érte a legnagyobb világi  veszedelmet  is, 
semhogy tűrjük, hogy megfosszanak attól.  Emiatt a legteljesebben meg vagyunk győződve 
arról,  hogy  aki  tagadja  Jézus  Krisztust,  vagy  szégyelli  Őt  az  emberek  előtt,  az  majd 
megtagadtatik az Atya, és a szent angyalok előtt. Így a mi Urunk Jézus hatalmas Lelkének 
segítségével  mindvégig  szilárdan  ragaszkodni  fogunk a  hitünknek  az  alábbi  cikkelyekben 
kifejtett eme hitvallásához.
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1. cikkely: Isten

Egyetlen Istent vallunk és ismerünk el, csak Őhozzá ragaszkodunk, csak Ő szolgáljuk, 
csak Ő imádjuk, és egyedül Őbenne bízunk.5 Ő örök, végtelen, felmérhetetlen, felfoghatatlan, 
mindenható és láthatatlan.6 Egylényegű, de három személyben létező: az Atyában, a Fiúban és 
a Szentlélekben.7 Valljuk és hisszük, hogy Őáltala teremttettek minden dolgok a mennyben és 
a földön, láthatók és láthatatlanok egyaránt, hogy kifürkészhetetlen gondviselésével fenntartsa 
létezésüket,  s  kormányozza  és  irányítsa  azokat  olyan  végcél  felé,  amelyet  az  Ő  örök 
bölcsességéből,  jóságából  és  igazságosságából  rendelt  el  a  saját  dicsőségének 
kinyilatkozatására.8

2. cikkely: Az ember teremtése

Valljuk  és  elismerjük,  hogy  ez  a  mi  Istenünk  teremtette  az  embert  (azaz  a  mi 
ősatyánkat,  Ádámot),  a  saját  képére  és  hasonlatosságára,  s  felruházta  bölcsességgel, 
hatalommal igazságossággal, szabad akarattal és az Ő világos ismeretével, így az ember egész 
természete  mentes  volt  minden  tökéletlenségtől.9 Ebből  a  tisztességből  és  tökéletességből 
mind a féri, mind az asszony kiestek: az asszonyt a kígyó tévesztette meg, a férfi pedig az 
asszony szavának engedelmeskedett. Mindketten összeesküdtek Isten szuverén fensége ellen, 
Aki korábban konkrét szavakban halállal fenyegette meg őket, ha enni mernek a tiltott fáról.10

3. cikkely: Az eredendő bűnről

Ezzel  a  törvényszegéssel,  melyet  általánosan  eredendő  bűnnek  neveznek,  az  Isten 
képmása teljesen eltorzult az emberben, és mind ő, mind a természetes leszármazottai Isten 
ellenségeivé, a Sátán rabszolgáivá és a bűn szolgáivá váltak11 oly mértékben, hogy a halál 
örökre hatalommal uralkodott, és uralkodni is fog mindazok felett, akik nem születtek újjá, 
születnek újjá és fognak újjászületni felülről. Ezt az újjászületést a Szentlélek ereje munkálja 
ki,  ami  Isten  választottainak  szívében  kimunkálja  az  Istennek  az  Ő  Ígéjében  kijelentett 
ígéreteibe  vetett  meggyőződéses  hitet.  Ezzel  a  hittel  fogadjuk  el  Krisztus  Jézust  a  Benne 
megígért kegyelemmel és jótéteményekkel.12

4. cikkely: Az ígéret kijelentéséről

Állhatatosan  hiszünk  abban,  hogy  Isten  az  engedelmességből  való  félelmetes  és 
szörnyű  bukása  után  Újra  megkereste  Ádámot,  a  nevén  szólította,13 megfeddte  a  bűnét, 
meggyőzte  őt  róla,  s  végül  a  legörömtelibb  ígéretet  tette  neki,  azaz azt,  hogy az asszony 
magva  majd  a  kígyó  fejére  tapos,14 azaz  megsemmisíti  az  ördög  munkáit.  Ez  az  ígéret, 
amiképpen  időről-időre  meg  lett  ismételve  és  világosabbá  vált,  a  hívők  úgy  ölelték  azt 

5 5Móz6:4, 1Kor8:6, 5Móz4:35, Ézs44:5-6
6 1Tim1:17, 1Kir8:27, 1Krón6:18, Zsolt139:7-8, 1Móz17:1, 1Tim6:15-16, 2Móz3:14-15
7 Mt28:19, 1Jn5:7
8 1Móz1:1, Zsid11:3, Csel17:28, Péld16:4
9 1Móz1:26-28, Kol3:10, Ef4:24
10 1Móz3:6, 2:17
11 Zsolt51:5, Rm5:10, 7:5, 2Tim2:26, Ef2:1-3
12 Rm5:14, 21, 6:23, Jn3:5, Rm5:1, Fil1:29
13 1Móz3:9
14 1Móz3:15
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magukhoz örömmel és tették állhatatosan a magukévá Ádámtól Noéig, Noétól Ábrahámig, 
Ábrahámtól Dávidig, s így tovább a megtestesült Krisztus Jézusig: a törvény alatt mindnyájan 
(ez alatt a hívő ősatyákat értjük) látták Krisztus Jézus örömteli napjait, és örvendeztek.15

5. cikkely: Az egyház folytonossága, növekedése és fennmaradása

A  legállhatatosabban  hisszük,  hogy  Isten  minden  korban  megőrizte,  tanította, 
gyarapította, megbecsülte, ékesítette, és életre hívta a halálból az Ő egyházát Ádámtól kezdve 
a testben eljött Krisztus Jézusig.16 Ábrahámot ugyanis atyja országából hívta ki, oktatta őt, és 
a  magvát  megsokasította,17 ugyanazt  csodálatos  módon  megőrizte,  és  még  csodálatosabb 
módon  megszabadította  a  fáraó  rabszolgaságából  és  zsarnokságából.18 Nekik  adta  a 
törvényeit,  rendeléseit  és ceremóniáit.19 Nekik adta a Kánaán földjét birtokul.20 A bírák és 
Saul  után  Dávidot  adta  nekik  királyukul,  akinek  megígérte,  hogy  ágyékának  gyümölcse 
mindörökké  az  ő  királyi  trónján  fog  ülni.21 Ugyanehhez  a  néphez  küldött  időről  időre 
prófétákat,  hogy visszavezessék  őket  Istenük  helyes  útjára,22 amelyről  gyakorta  letértek  a 
bálványimádás  következtében.  S  jóllehet  az  igazság  makacs  megvetéséért  kénytelen  volt 
átadni  őket  ellenségeik  kezébe,23 amiképpen  azzal  korábban  Mózes  száján  keresztül 
fenyegette őket,24 olyannyira, hogy a szent város is megsemmisült, a templom tűzben égett 
meg,  s  az  egész föld puszta  maradt  hetven éven át,25 kegyelemből  mégis  visszavitte  őket 
Jeruzsálembe,  ahol  a  várost  és  a  templomot  újjáépítették,  és  a  Sátán minden  kísértése  és 
támadása ellenére a Messiásnak az ígéret szerinti eljöveteléig éltek.26

6. cikkely: Krisztus Jézus megtestesüléséről

Mikor bekövetkezett az idők teljessége, Isten elküldte a Fiát,27 az Ő örök bölcsességét, 
dicsőségének magvát  ebben a világba,  Aki emberi  természetet  öltött  magára egy asszony, 
azaz egy szűz magvából a Szentlélek munkája által.28 Így született meg  Dávid igaz magva, 
Isten  nagy  tanácsvégzésének  angyala,  maga  a  megígért  Messiás,  Akit  mi  megvallunk  és 
elfogadunk Immánuelnek. Ő igazi Isten és igazi ember, két tökéletes természet egyesült és 
kapcsolódott össze egy személyben.29 Ezzel a megvallásunkkal kárhoztatjuk Áriusz, Markion, 
Eutükhész, Nestorius és a hozzájuk hasonlók átkozott  és ragályos eretnekségeit,  akik vagy 
tagadják, összekeverik, vagy elválasztják egymástól az Ő istenségének örökkévalóságát, vagy 
az ő emberi természetének valódiságát.

15 1Móz12:3, 15:5-6, 2Sám7:14, Ézs7:14, 9:6, Agg2:6, Jn8:56
16 Ezék16:6-14
17 1Móz12:1, 13:1
18 2Móz1, stb.
19 Józs1:3, 23:4
20 1Sám10:1, 16:13
21 2Sám7:12
22 2Kir17:13-19
23 2Kir24:3-4
24 5Móz28:36, 48
25 2Kir25
26 Jer30, Ezsdr1, stb., Agg1:14, 2:7-9, Zak3:8
27 Gal4:4
28 Lk1:31, Mt1:18, 2:1, Rm1:3, Jn1:45, Mt1:23
29 1Tim2:5
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7. cikkely: Miért kellett a közbenjárónak igazi Istennek, és igazi 
embernek lennie?

Elismerjük és  megvalljuk,  hogy az  Istenség és  az  emberi  mivoltnak  ez  a  Krisztus 
Jézusban megvalósult legcsodálatosabb kapcsolata Isten örök és változhatatlan rendeléséből 
származott, amiből származik, és amitől függ a mi üdvösségünk is.30

8. cikkely: A kiválasztás

Mert ugyanaz az örökkévaló Isten és Atya, aki puszta kegyelemből kiválasztott minket 
az  Ő  Fiában,  Krisztus  Jézusban  a  világ  alapjainak  lefektetése  előtt,31 jelölte  ki  Őt  a  mi 
Főnknek,32 Atyánkfiának,33 Pásztorunknak, és lelkünk nagy Főpapjának.34 Miután azonban az 
ellentét Isten igazsága és a mi bűneink között akkora volt, hogy a maga erejéből egy test sem 
juthatott Istenhez, és nem is lett volna rá képes,35 szükségessé vált, hogy Isten Fia szálljon le 
hozzánk, s öltse magára a testünkből való testet, a húsunkból való húst, s a csontunkból való 
csontot, és így váljon az Isten és az ember közötti tökéletes Közbenjáróvá,36 Aki hatalma ad 
mindazoknak, akik Benne hisznek, hogy Isten fiaivá legyenek,37 amiképpen erről Ő Maga tesz 
tanúbizonyságot: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti  
Istenetekhez.38 Ezzel a legszentebb testvériséggel állít helyre mindent a mi számunkra, amit 
csak Ádámban elvesztettünk.39 S ezért nem félünk Istent Atyánknak nevezni,40 nem annyira 
azért,  mert  Ő  teremtett  minket  (ami  ugyanúgy  igaz  az  elvetettekre  is),41 hanem  mert 
atyánkfiaként nekünk adta egyszülött Fiát,42 s megadta nekünk a kegyelmet, hogy egyetlen 
Közbenjárónkként elismerhessük, és magunkhoz ölelhessük Őt, amint azt korábban mondtuk.

Azért  is  kellett  a  Messiásnak  és  Megváltónak  valóságos  Istennek  és  valóságos 
embernek lennie, mert  Neki kellett elhordoznia a mi bűneinknek büntetését,  s megjelennie 
Atyja  ítélőszéke  előtt  mintegy  a  mi  személyünkben,  hogy  a  mi  vétkünkért  és 
engedetlenségünkért43 szenvedje el a halált, s győzze le azt, aki a halál szerzője volt. Mivel 
azonban az egy Istenség nem szenvedhette el a halált,44 s egyedül az emberség sem győzhette 
volna azt le, Ő mindkettőt egyesítette egy személyben, hogy az egyik gyengesége szenvedje el 
a halált és vettessék annak alá (amit meg is érdemelt), s a másik (azaz az Istenség) végtelen és 
legyőzhetetlen  hatalma  győzedelmeskedjen  és  megvásárolja  számunkra  az  életet,  a 
szabadságot és az örök győzelmet.45 Így valljuk meg mi is, és minden kétséget kizáróan így is 
van.

30 Ef1:3-6
31 Ef1:11, Mt25:34
32 Ef1:22-23
33 Zsid2:7-8, 11-12, Zsolt22:23
34 Zsid13:20, 1Pt2:24, 5:4
35 Zsolt130:3, 143:2
36 1Tim2:5
37 Jn1:12
38 Jn20:17
39 Rm5:17-19
40 Rm8:15, Gal4:5-6
41 Csel17:26
42 Zsid2:11-12
43 1Pt3:18, Ézs53:8
44 Csel2:24
45 Jn1:2, Csel20:20, 1Tim3:16, Jn3:16
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9. cikkely: Krisztus halála, szenvedése, temetése, stb.

Valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus önkéntes áldozatkén kínálta Magát Atyjának 
érettünk,46 elszenvedte  a  bűnösök  gyalázatát,  megsebesíttetett  és  megveretett  a  mi 
vétkeinkért,47 hogy  Ő,  Isten  tiszta  és  ártatlan  Bárányaként,48 egy  földi  bíró  jelenlétében 
ítéltetett  el,49 hogy  mi  feloldozást  nyerjünk  Isten  ítélőszéke  előtt.50 Nemcsak  a  kegyetlen 
kereszthalált szenvedte el (amit Isten ítélete megátkozott),51 hanem egy időre Atyja haragját is 
elszenvedte,52 amit a bűnösök érdemeltek. Kijelentjük azonban, hogy Ő mégis Atyjának hőn 
szeretett  és  áldott  Fia  maradt,  még  a  testben  és  lélekben  elszenvedett  kín  és  gyötrelem 
közepette is,  és teljes elégtételt  adott  a nép bűneiért.53 Valljuk és kijelentjük,  hogy ezután 
nincs más bűnért való áldozat,54 amit ha bárkik állítanak, azokról habozás nélkül kijelentjük, 
hogy Krisztus halálának, valamint az Általa megszerzett örök megtisztulásnak és elégtételnek 
a káromlói.

10. cikkely: A feltámadás

Rendíthetetlenül hisszük, hogy miután a halál fájdalmai nem tarthatták fogva az élet 
Szerzőjét,55 aki  a  mi  Urunk Jézus  Krisztus,  Aki  megfeszíttetett,  meghalt,  és  eltemettetett, 
alászállott a poklokra, feltámadt a mi megigazulásunkért,56 megsemmisítette a halál szerzőjét, 
és újra elhozta az életet nekünk, akik alá voltunk vetve a halálnak és a rabszolgaságának.57 

Tudjuk,  hogy  eme  feltámadását  megerősítették  ellenségei  bizonyságtételei,58 valamint 
azoknak a halottaknak a feltámadása,  akik sírjai  megnyíltak,  ők feltámadtak,  és sokaknak 
megjelentek  Jeruzsálem  városában.59 Megerősítették  ezt  az  angyalok  bizonyságtételei,60 

valamint az apostolok és mások érzékszervei és megítélései is, akik beszéltek, és együtt ettek 
és ittak Vele a feltámadása után.61

11. fejezet: A mennybemenetel

Egyáltalán nem kételkedünk abban, hogy ugyanaz a test,  amely a szűztől született, 
megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett, majd ismét feltámadt, felvitetett a mennybe minden 
dolog beteljesítése végett.62 Ott a mi nevünkben és a mi vigasztalásunkra megkapott minden 
hatalmat  mennyen  és  földön,63 s  ahol  az  Atya  jobbján  ül  beiktatván  az  Ő  királyságába, 
Ügyvédként  és  egyedüli  Közbenjáróként  a  számunkra.64 Ezt  a  dicsőséget,  tisztességet  és 

46 Zsid10:1-12
47 Ézs53:5, Zsid12:3
48 Jn1:29
49 Mt27:11, 26, Mk15, Lk23
50 Gal3:13
51 5Móz21:23
52 Mt26:38-39
53 2Kor5:21
54 Zsid9:12, 10:14
55 Csel2:24
56 Csel3:26, Rm6:5, 9, 4:25)
57 Zsid2:14-15
58 Mt28:4
59 Mt27:52-53
60 Mt28:5-6
61 Jn20:27, 21:7, 12-13, Lk24:41-43
62 Mk16:9, Mt28:6, Lk24:51, Csel1:9
63 Mt28:18
64 1Jn2:1, 1Tim2:5
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előjogot egyedül Ő birtokolja az atyjafiai között mindaddig, amíg az összes ellensége nem 
tétetik lába zsámolyává,65 aminek az utolsó ítélet során történő bekövetkeztében kételkedés 
nélkül  hiszünk.  Szilárdan  hisszük,  hogy ennek végrehajtására  ugyanaz  a  mi  Urunk Jézus 
ugyanolyan  látható  módon  fog  visszajönni,  amiképpen  a  mennybe  emelkedni  látták.66 S 
szilárdan hisszük, hogy akkor majd eljön mindenek megújításának és helyreállításának ideje,67 

oly  módon,  hogy  akik  a  kezdettől  fogva  erőszakot,  sérelmeket  és  igazságtalanságot 
szenvedtek el, örökölni fogják a kezdettől megígért áldott hallhatatlanságot.68

Ezzel  szemben  a  makacsok,  engedetlenek,  kegyetlen  elnyomók,  tisztátalanok, 
bálványimádók és mindenféle hitetlenek mind a külső sötétség pincebörtönébe vettetnek, ahol 
férgük el nem hal, és tüzük ki nem aluszik.69 A megemlékezésnek erről a napról, valamint az 
akkor végrehajtott ítéletről nemcsak meg kell zaboláznia minket, ami által testi vágyainkat 
visszaszorítjuk, de egyben felbecsülhetetlen vigasztalást is jelent, hogy sem a földi fejedelmek 
fenyegetése,  sem  az  evilági  halál  és  a  jelen  veszedelmek  rá  ne  vegyenek  arra,  hogy 
megtagadjuk és elhagyjuk azt az áldott közösséget, amit mi, a tagok, a Főnkkel és egyetlen 
Közbenjárónkkal, Krisztus Jézussal tartunk fenn.70 Ha pedig akár ember, akár angyal magának 
tulajdonítja  ezeket  a  tisztességeket  és  tisztségeket,  azt  mi  teljes  mértékben  megvetjük,  és 
elutasítjuk, mint a mi szuverén és legfelsőbb rendű Kormányzónknak, Krisztus Jézusnak a 
káromlóját.71

12. cikkely: A Szentlélekbe vetett hit

Ez a mi hitünk és meggyőződésünk nem testből és vérből származik, azaz mondhatni 
nem a bennünk rejlő természetes képességekből, hanem a Szentlélek ihletéséből,72 Akit mi az 
Atyával  és a Fiúval  egyenlő  Istennek vallunk,73 Aki  megszentel,  és  saját  tevékenységével 
elvezet  minket  minden  igazságra,  s  Aki  nélkül  örökre  Isten  ellenségei  maradnánk,  és 
tudatlanok  lennénk  az  Ő  Fiát,  Krisztus  Jézust  illetően.  Természetünknél  fogva  ugyanis 
olyannyira halottak, vakok és romlottak vagyunk, hogy sem az ösztökélést nem érezzük, sem 
a világosságot nem látjuk ragyogni, továbbá Isten kijelentett akaratát sem fogadjuk el, amíg az 
Úr Jézus Lelke meg nem eleveníti, ami halott, el nem veszi a sötétséget az elménkről, és nem 
kényszeríti  makacs  szívünket  engedelmességre  az  Ő  szent  akarata  iránt.74 S  amiképpen 
valljuk, hogy az Atya Isten teremtett  minket,  akik azelőtt  nem léteztünk,75 az Ő Fia, a mi 
Urunk Jézus megváltott minket, mikor még az ellenségei voltunk,76 úgy valljuk meg azt is, 
hogy a Szentlélek szentel meg és szül újjá minket bármiféle, az újjászületésünket megelőző, 
vagy azt követő érdemünkre való tekintet nélkül.77 S hogy ezt az egy dolgot még világosabban 
kimondjuk:  amiképpen  szándékosan  fosztottuk  meg  magunkat  a  saját  teremtésünk  és 
megváltásunk minden tisztességétől és dicsőségétől,78 úgy cselekszünk az újjászületésünkkel 
és a megszentelődésünkkel is, mert magunktól nem vagyunk elégségesek még a jót elgondolni 

65 Zsolt110:1, Mt22:44, Mk12:36, Lk20:42-43
66 Csel1:8
67 Csel3:19
68 Mt25:34
69 Jel21:27, Ézs66:24, Mt25:41, Mk9:44, 46, 48, Mt22:13
70 2Pt3:11, 2Kor5:9-11, Lk21:27-28, Jn14:1, stb.
71 Ézs7:14, Ef1:22, Kol1:18, Zsid9:11, 15, 10:21, 1Jn2:1, 1Tim2:5
72 Mt16:17, Jn14:26, 15:26, 16:13
73 Csel5:3-4
74 Kol2:13, Ef2:1, Jn9:39, Jel3:17, Mt17:17, Mk9:19, Lk9:41, Jn6:63, Mik7:8, 1Kir8:57-58
75 Zsolt100:3
76 Rm5:10
77 Jn3:5, Tit3:5, Rm5:8
78 Fil3:7
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sem, de Aki elkezdte bennünk a jó munkát, egyedül folytatja is azt bennünk79 az Ő meg nem 
érdemelt kegyelmének dicsőítésére.80

13. cikkely: A jócselekedetek oka

Ezért  a jócselekedetek okának nem a magunk szabad akaratát,  hanem az Úr Jézus 
Lelkét valljuk, Aki a szívünkben lakozván igaz hit által előhozza azokat a jócselekedeteket, 
melyeket  Isten  készített  el,  hogy  azokban  járjunk.  Ezért  a  legnyíltabban  kijelentjük: 
istenkáromlás azt  mondani,  hogy Krisztus olyanok szívében lakozik,  akikben nincs meg a 
megszentelődés  Lelke.81 Ezért  nem félünk  kimondani,  hogy sem a  gyilkosokban,  sem az 
elnyomókban, sem a kegyetlen üldözőkben, sem a házasságtörőkben, sem a paráznákban, sem 
a tisztátalanokban, sem a bálványimádókban, sem az iszákosokban, sem a tolvajokban, sem a 
romlottság más cselekvőiben nincs sem igaz hit,  sem a megszentelődésnek az Úr Jézustól 
származó Lelke semmilyen része mindaddig, amíg makacsul kitartanak a gonoszságukban.

Amint ugyanis az Úr Jézus Lelke (amit Isten választott  gyermekei az igaz hit által 
kapnak) birtokba veszi valakinek a szívét, abban a pillanatban újjászüli és megújítja az illetőt, 
így az elkezdi gyűlölni azt, amit előtte szeretett és szeretni kezdi azt, amit előtte gyűlölt. S 
abból fakad az a folytonos harc test és Lélek között Isten gyermekeiben. Miközben a test és a 
természeti ember (a saját romlottságának megfelelően) az énjének örömet és gyönyörűséget 
okozó dolgokra vágyik, zsémbelve a nyomorúságban, s szárnyalva a bővelkedésben, minden 
pillanatban  hajlamos  és  kész  a  Felséges  Istent  megsérteni.82 Isten  Lelke  azonban,  Aki 
bizonyságot tesz a mi lelkünknek arról, hogy Isten fiai vagyunk,83 arra késztet, hogy álljunk 
ellene a szennyes örömöknek, s Isten jelenlétében nyögjünk szabadulásért a romlottság eme 
rabszolgaságából,84 végül segít legyőzni a bűnt, hogy az ne uralkodjon a halandó testünkben.85

A testi emberekben azonban, akikben nincs meg az Isten Lelke, ez a csata nem dúl, 
hanem mohón  és  megbánás  nélkül  engedelmeskednek  a  bűnnek,  ahogyan  a  gonosz  és  a 
romlott  vágyaik  sarkantyúzzák  őket.  Isten  fiai  azonban  (amiképpen  az  előbb  elhangzott) 
harcolnak a bűn ellen, s zokognak és búslakodnak, ha észlelik, hogy a romlottság kísérti őket. 
Ha pedig elbuknak, komoly és őszinte megbánással állnak talpra újra.86 Ezeket pedig nem a 
maguk erejéből teszik, hanem az Úr Jézus erejével, Aki nélkül semmit sem cselekedhetnek.87

14. cikkely: Milyen cselekedetek számítanak jónak Isten előtt?

Megvalljuk  és  elismerjük,  hogy  Isten  átadta  az  embernek  az  Ő  szent  törvényét, 
melyben  nemcsak  megtiltotta  az  Ő  isteni  Felségének  nem  tetsző,  és  az  azt  sértő 
cselekedeteket,  de  ajánlotta  is  a  neki  tetsző  cselekedeteket,  melyek  megjutalmazását  is 
megígérte.88 S  ezek  a  cselekedetek  kétfélék:  némelyeket  Isten  dicsőségére,  másokat  a 
felebarátaink javára teszünk, s mindkettőnek Isten kijelentett akaratában van a bizonyossága.

Egy  Istent  hinni,  Őt  imádni  és  tisztelni,  Őt  segítségül  hívni  minden  bajunkban, 
tisztelni az Ő szent nevét, hallgatni szavát, és hinni abban, élni az ő szent sákramentumaival – 

79 Fil1:6
80 Ef1:6
81 Ef2:10, Fil2:13, Jn15:5, Rm8:9
82 Rm7:15-25, Gal5:17
83 Rm8:16
84 Rm7:24, 8:22
85 Rm6:12
86 2Tim2:26
87 Jn15:5
88 2Móz20:3, stb. 5Móz5:6, stb. 4:8
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ezek  az  első  törvénytábla  cselekedetei.89 Tisztelni  atyánkat,  anyánkat,  a  fejedelmeket, 
kormányzókat és felsőbb hatalmakat, szeretni őket, támogatni őket, sőt engedelmeskedni a 
parancsaiknak  (amennyiben  azok  Isten  parancsával  nem ellentétesek),  az  ártatlanok  életét 
élni, elnyomni a zsarnokságot, védeni az elnyomottakat, megtartani a testünket szentségben és 
tisztaságban, józanul és mértékletesen élni, igazságosan bánni minden emberrel mind szóban, 
mind tettben,  s  végül  elnyomni  minden,  a  felebarátunk kárára  irányuló  vágyat90 –  ezek a 
második  törvénytábla  cselekedetei,  melyek  a  leginkább  tetszők  és  elfogadhatóak  Isten 
számára, miután Ő Maga parancsolta meg ezeket.

Ennek ellentéte a leggyűlöletesebb bűn, ami mindig is felháborítja, és haragra ingerli 
Őt: ha nem egyedül Őt hívjuk segítségül, mikor szükségben vagyunk, nem hallgatjuk az Ő 
szavát  tisztelettel,  hanem lenézzük és megvetjük azt,  ha bálványokat  tartunk,  vagy azokat 
imádjuk, ha űzzük, vagy védelmezzük a bálványimádást, ha könnyedén vesszük Isten szent 
nevét,  ha megszentségtelenítjük Jézus Krisztus sákramentumait,  visszaélünk azokkal,  vagy 
megvetjük azokat, ha nem engedelmeskedünk, vagy ellenszegülünk bárkinek, akit Isten emelt 
hatalomra (ha nem lépik túl a hivataluk korlátait),91 ha gyilkosságot követünk el,  vagy azt 
jóváhagyjuk,  ha  gyűlölködünk,  vagy  eltűrjük  az  ártatlan  vér  kiontását,  noha 
megakadályozhatnánk  azt.92 Végül,  az  első,  vagy  második  törvénytábla  bármely  másik 
parancsának megszegését bűnnek valljuk és ismerjük el,93 ami Isten haragját és nemtetszését 
váltja ki a gőgös és hálátlan világgal  szemben. Így jócselekedeteknek csak azokat tartjuk, 
amelyeket hitből tesznek94 Isten parancsára,95 Aki az Ő törvényében kifejezte, melyek a Neki 
tetsző dolgok. S gonosz cselekedeteknek nemcsak azokat tartjuk, melyeket kifejezetten Isten 
parancsa ellenére tesznek,96 hanem azokat is, melyeknek a vallás és az istentisztelet dolgában 
nincs  más  bizonyosságuk,  mint  az  emberek  koholmányai  és  vélekedései,  amit  Isten  a 
kezdetektől fogva midig is elvetett, amiképpen Ézsaiás próféta,97 és a mi Mesterünk, Krisztus 
Jézus tanította ezekkel a szavakkal: hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a  
melyek embereknek parancsolatai.98

15. cikkely: A törvény tökéletessége és az ember tökéletlensége

Isten törvényét a legigazságosabbnak, a legméltányosabbnak, a legszentebbnek és a 
legtökéletesebbnek  valljuk  és  ismerjük  el:  oly  dolgokat  parancsol  meg,  melyeket  ha 
tökéletesen  teljesítenénk,  képesek  lennének  életet  és  örök  boldogságot  adni.99 A  mi 
természetünk azonban annyira romlott, annyira gyenge, és annyira tökéletlen, hogy soha nem 
vagyunk képesek tökéletesen betölteni a törvény cselekedeteit.100 Sőt,  ha azt mondjuk, hogy 
nincsen  bűn  mibennünk (még  miután  újjá  is  születtünk),  magunkat  csaljuk  meg  és  Isten 
igazsága nincsen mi bennünk.101 Ezért szükséges nekünk megértenünk Jézus Krisztust az Ő 
igazságával és elégtételével együtt,  Aki a törvény vége és beteljesedése,  s Aki által  olyan 
szabadságot nyertünk, hogy a törvény szidalma és átka akkor sem sújt minket, ha annak nem 

89 Lk10:27-28, Mik6:8
90 Ef6:1-7, Ezék22:1, stb. 1Kor6:19-20, 1Thess. 4:3-7, Jer22:3, stb. Ézs50:1, stb. 1Thessz4:6.
91 Rm13:2
92 Ezék22:13, stb.
93 1Jn3:4
94 Rm14:23, Zsid11:6
95 1Sám15:22, 1Kor10:31
96 1Jn3:4
97 Ézs29:13
98 Mt15:9, Mk7:7
99 3Móz18:5, Gal3:12, 1Tim1:8, Rm.7:12, Zsolt19:7-9, 19:11
100 5Móz5:29, Rm10:3
101 1Kir8:46, 2Krón6:36, Péld20:9, Préd7:22, 1Jn1:8
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is teljesítjük minden pontját.102 Isten, az Atya ugyanis minket az Ő Fiának, Krisztus Jézusnak 
a teste tagjaiként tekintve úgy fogadja el tökéletlen engedelmességünket, mintha az tökéletes 
lenne,103 s  befedezi  a  mi cselekedeteinket,  melyek megannyi  folttal  szennyezettek,104 az  Ő 
Fiának igazságával.

Ezalatt nem azt értjük, hogy akkora szabadságot kaptunk, aminek következtében ne 
tartoznánk a törvénynek engedelmességgel (ezt korábban ugyanis nyíltan megvallottuk). Azt 
azonban állítjuk, hogy ezen a földön egyetlen ember (Krisztus Jézus kivételével) sem adta 
meg, adja meg,  vagy fogja megadni  azt  az engedelmességet a törvénynek, amit a törvény 
megkövetel.  S  ha  már  mindent  megtettünk  is,  le  kell  borulnunk  és  őszintén  meg  kell 
vallanunk, hogy haszontalan szolgák vagyunk.105 Így bárki dicsekszik a saját cselekedeteinek 
érdemeivel, vagy a túlbuzgóság cselekedeteibe veti a bizalmát, azzal dicsekszik, ami nincs, 
így a kárhozatos bálványimádásban bízik.

16. cikkely: Az egyházról

Amiképpen egyetlen Istenben, Atyában, Fiúban és Szentlélekben hiszünk, úgy hisszük 
a legállhatatosabban azt is, hogy a kezdetektől fogva létezett, létezik, és a világ végéig létezni 
is fog az egyház: azaz az Isten által kiválasztott emberek társasága és sokasága, akik helyesen 
imádják  és  fogadják be Őt a  Jézus  Krisztusba vetett  igaz  hit  által,106 Aki  ugyanannak az 
egyháznak  az  egyedüli  Feje,  mely  egyház  az  Ő  teste  és  menyasszonya.  Ez  az  egyház 
katolikus, azaz egyetemes, mivel magában foglalja minden kor, minden birodalom, minden 
nemzet és nyelv választottjait, legyenek azok zsidók, vagy a pogányok közül valók. Nekik 
közösségük és társaságuk van Istennel,  az  Atyával,  és  az Ő Fiával,  a  Krisztus  Jézussal  a 
Szentlélek megszentelésén keresztül.107 Ezért nevezik nem profán személyek, hanem a szentek 
közösségének, akik mennyei Jeruzsálem108 polgáraiként részesei az egy Isten, egy Úr Jézus, az 
egy hit és az egy keresztség felbecsülhetetlen jótéteményei gyümölcseinek.109 Eme egyházon 
kívül  sem  élet,  sem  örök  boldogság  nincsen.  Ezért  a  végletekig  undorodunk  azok 
istenkáromlásától,  akik azt  állítják,  hogy akik a méltányosság és a jogosság szerint  élnek, 
üdvözülni fognak, bármiféle hitet is vallottak. Miután Krisztus Jézus nélkül nincs sem élet, 
sem üdvösség,110 így azoknak nem is lesz részese más,  csak akiket  az Atya  az Ő Fiának, 
Krisztus  Jézusnak adott,  s  akik  időben  Hozzá  jönnek,111 elismerik  a  tanítását,  és  hisznek 
Benne (ide számítjuk a hívő szülők gyermekeit is).112 Ez az egyház láthatatlan, azt csak Isten 
ismeri,  Aki  egyedül  tudja,  kiket  választott  ki.113 Ez  az  egyház  foglalja  magában  (ahogy 
mondják)  az  eltávozott  kiválasztottakat  (rendszerint  ezt  nevezik  győzedelmes  egyháznak), 
azokat, akik még élnek és harcolnak a bűn és a Sátán ellen, valamint azokat, akik majd ezután 
fognak élni.114

102 Rm10:4, Gal3:13, 5Móz27:26
103 Fil2:15
104 Ézs64:6
105 Lk17:10
106 Mt28:20, Ef14
107 Kol1:18, Ef5:23-24, stb. Jel7:9
108 Ef2:19
109 Ef4:5
110 Jn3:36
111 Jn5:24, 6:37, 6:39, 6:65, 17:6
112 Csel2:29
113 2Tim2:19, Jn13:18
114 Ef1:10, Kol1:20, Zsid12:4.
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17. cikkely: A lelkek halhatatlansága

Az  eltávozott  választottak  békességben  vannak,  és  megnyugodtak  az  ő 
fáradságaiktól.115 Nem alszanak, s nem merültek feledésbe (amint azt egyes képzelők állítják), 
hanem megszabadultak minden félelemtől, minden kíntól és minden kísértéstől, melyeknek 
mi,  és Isten minden választottja ki van téve eben az életben,116 amiért  is viselik a harcoló 
egyház  nevet.  Ezzel  ellentétben  az  eltávozott  elvetettek  és  hitetlenek  kimondhatatlan 
gyötrelmeket,  kínt  és  fájdalmat  szenvednek.117 Sem  ezek,  sem  azok  nincsenek  tehát  oly 
álomba merülve, hogy ne éreznének örömöt, vagy kínt, ahogyan azt Lukács evangéliumának 
tizenhatodik fejezetében Krisztus Jézus példabeszéde,118 az Ő a latornak mondott szavai,119 és 
az oltár alatt kiáltó lelkek szavai120 is elénk adják: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz  
még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?

18. cikkely: Az igaz egyházat a hamistól megkülönböztető 
jegyekről, valamint arról, hogy ki ítélheti meg a tanítást

Miután  a  Sátán  a  kezdettől  fogva  azon  munkálkodott,  hogy  a  maga  fertelmes 
zsinagógáját az Isten egyházának nevével ékesítse, a kegyetlen gyilkosok szívét pedig az igaz 
egyháznak és  tagjainak az üldözésére,  bosszantására  és zaklatására  indítsa  fel,  amiképpen 
Káin tette Ábellel,121 Izmael Izsákkal,122 Ézsau Jákóbbal,123 a zsidók egész papsága magával 
Krisztus Jézussal, majd utána az apostolaival,124 a legszükségesebb dolog megkülönböztetni 
tiszta s tökéletes jegyekkel az igaz egyházat a szennyes zsinagógától, nehogy megcsalattatván 
az egyiket a másik helyett fogadjuk el és karoljuk fel a magunk kárhozatára. Kijelentjük, hogy 
a  jellegzetességek,  jelek,  és  biztos  jelzések,  melyekkel  Krisztus  Jézus  makulátlan 
menyasszonya  megkülönböztethető attól  a  borzalmas paráznától,  a  gonosz egyháztól,  nem 
származhatnak  sem  régiségből,  bitorolt  címből,  leszármazásból,  kijelölt  helyből,  sem 
valamely  tévhitet  elfogadó  emberek  nagy tömegéből.  Káin  ugyanis  életkorban  és  címben 
megelőzte Ábelt és Séthet,125 Jeruzsálemnek is kiváltságos volt a Föld minden más helyével 
szemben,126 ahol a papok Áron egyenes ági leszármazottai voltak, de nagyobb tömeg követte 
az írástudókat,  a  farizeusokat  és a  papokat,  mint  amennyien  őszintén  hitték  és  elfogadták 
Krisztus  Jézust  és  a  tanítását.127 Mégis  úgy  véljük,  hogy  egyetlen  (józan  ítélőképességű) 
ember sem nevezheti a fent nevezettek egyikét sem Isten egyházának.

Az  igaz  egyház  jeleinek  tehát  az  alábbiakat  hisszük,  valljuk  meg  és  ismerjük  el: 
először,  Isten  Ígéjének  igaz  prédikálása,  melyben  Isten  Önmagát  jelentette  ki  nekünk, 
amiképpen  azt  a  próféták  és  apostolok  írásai  előnkbe  adják.  Másodszor  Krisztus  Jézus 
sákramentumainak helyes  kiszolgáltatása,  amit  Isten Ígéjéhez és ígéretéhez  kell  kapcsolni, 
hogy utóbbiakat elpecsételjék a szívünkben.128 Végül az Isten Ígéje által előírt és helyesen 

115 Jel14:13
116 Ézs25:8, Jel7:14-17, 21:4
117 Jel16:10-11, Ézs66:24, Mk9:44, 46, 48
118 Lk16:23-26
119 Lk23:43
120 Jel6:9-10
121 1Móz4:8
122 1Móz21:9
123 1Mőz27:41
124 Mt23:34, Jn15:18-20, 24, 11:47, 53; Csel4:1-3, 5:17, stb.
125 1Móz4:1
126 Zsolt48:2-3, Mt5:35
127 Jn12:42
128 Ef2:20, Ceel2:42, Jn10:27, 18:37, 1Kor1:13, Mt18:19-20, Mk16:15-16, 1Kor11:24-26, Rm4:11
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alkalmazott  egyházfegyelem,  mellyel  a  bűnök  visszaszorulnak,  és  az  erény  tápláltatik.129 

Valahol tehát csak feltűnnek ezek a jelek (még ha csak ketten, vagy hárman is gyűlnek össze), 
ott  kétségtelenül  Krisztus  igazi  egyháza  van jelen,  melyben  az  ígérete  alapján  Ő is  jelen 
van.130 Nem az egyetemes [egyház] (amit korábban említettünk), hanem a konkrét, amilyenek 
voltak Korinthusban,131 Galáciában,132 Efézusban,133 és más helyeken, ahol a szolgálatot Pál 
plántálta el, s amelyeket ő maga is Isten egyházának nevezett.

Mi,  a  Sót  Királyság  lakosai,  Krisztus  Jézust  valljuk,  magunk  tanúsítjuk,  hogy 
reformált városainkban, kisvárosainkban, és helységeinkben ilyen egyházak vannak. Mert az 
egyházainkban  tanított  tanítás  Isten  Ígéjében,  azaz  az  Új-  és  Ószövetség  könyveiben 
foglaltatik. Azokban a könyvekben, melyeket a kezdetektől fogva kanonikusaknak tekintettek, 
s amelyekben állítjuk,  hogy minden dolog kellőképpen ki van fejezve, amikben szükséges 
hinni az emberiség üdvözüléséhez.134 Valljuk, hogy ennek értelmezése nem illet meg egyetlen 
magánszemélyt, vagy közszereplőt, illetve bármely egyházat sem, bármiféle kiválóság, vagy 
előjog okából, legyen az személyes, vagy helyi egymáshoz viszonyítva, hanem ez kizárólag 
Isten Lelkére tartozik, Aki által íródott is a Szentírás.135

Amikor  tehát  vita  támad  a  Szentírás  bármely  helyének,  vagy  mondatának  helyes 
értelmezését,  vagy az Isten egyházában történt bármely visszaélés helyrehozatalát  illetően, 
nekünk nem annyira  arra  kell  nézni,  amit  az  előttünk  élő emberek  mondtak,  vagy tettek, 
hanem inkább arra,  amit  a Szentlélek mond egységesen a Szentírásban,  illetve amit Maga 
Krisztus  Jézus  cselekedett,  s  parancsolt  megcselekedni.136 Egyetemesen  elismert  dolog 
ugyanis, hogy Isten Lelke (Aki az egység Lelke) semmiben sem mond ellent Önmagának137 

Ha  tehát  bármely  doktor,  egyház,  vagy  zsinat  magyarázata,  határozata,  vagy  rendelete 
ellentétes  Istennek a  Szentírásban máshol  szereplő világos  Ígéjével,  akkor  a  legbiztosabb, 
hogy az nem a Szentlélek  igaz  magyarázata  és  értelme,  még ha zsinatok,  birodalmak,  és 
nemzetek hagyták is jóvá és fogadták is el azt.  Nem merészelünk ugyanis elfogadni, vagy 
elismerni  bármiféle  értelmezést,  mely  közvetlenül  ellentétes  hitünk  bármely  alapvető 
pontjával,  vagy  a  Szentírás  bármely  más  nyilvánvaló  szövegével,  illetve  a  szeretet 
szabályával.

19. cikkely: A Szentírás tekintélye

Amiképpen hisszük és valljuk, hogy az isteni Szentírás elégséges arra, hogy tanítsa és 
tökéletessé  tegye  az  Isten  emberét,  úgy  állítjuk  és  jelentjük  ki  hogy  isteni  tekintéllyel 
rendelkezik,  s  nem függ sem emberektől,  sem angyaloktól.138 Kijelentjük tehát,  hogy akik 
csak annyi tekintélyt tulajdonítanak a Szentírásnak, amennyit az egyháztól nyer, káromolják 
Istent, és kártékonyak az igaz egyházra nézve, amely mindig hallja a Vőlegénye és Pásztora 
hangját, s engedelmeskedik neki, de nem akar annak úrnőjévé válni.139

129 Mt18:15-18, 1Kor5:4-5
130 Mt18:19-20
131 1Kor1:2, 2Kor1:2
132 Gal1:2
133 Ef1:1, Csel6:9-10, 18:1, stb., 20:17, stb.
134 Jn20:31, 2Tim3:16-17
135 2Pt1:20-21
136 Jn5:39
137 Ef4:3-4
138 1Tim3:16-17
139 Jn10:27
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20. cikkely: Az egyetemes zsinatokról, hatalmukról, tekintélyükről 
és összehívásuk céljáról

Ahogyan nem ítéljük el elhamarkodottan azokat a dolgokat, melyeket az egyetemes 
zsinatokon  törvényesen  összegyülekezett  istenfélő  emberek  ajánlottak  nekünk,  úgy  nem 
merészelünk alapos vizsgálat nélkül elfogadni semmi olyasmit sem, amit az egyetemes zsinat 
neve alatt erőszakoltak rá az emberekre. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ők emberek voltak, így 
néhányan közülük egyértelműen tévedtek, mégpedig nagy súlyú és fontosságú dolgokban.140 

Ha tehát egy zsinat bebizonyítja, hogy határozatait és rendeleteit Isten világos Ígéje alapján 
hozta, azokat tiszteljük és felkaroljuk. Ha azonban az emberek a zsinat nevének örve alatt arra 
törekednek,  hogy  hitünk  új  tételeit,  vagy  az  Isten  Ígéjével  ellenkező  határozatokat 
fogadtassanak  el  velünk,  akkor  azokat  teljes  mértékben  el  kell  vetnünk,  mint  az  ördög 
tanításait,  aki  elvonja  lelkünket,  hogy  az  egyetlen  Istenünk  hangja  helyett  az  emberek 
tanításait és határozatait kövessük.141

Az ok tehát,  amiért  az  egyetemes  zsinatok  összegyűltek,  nem holmi  örök  törvény 
megalkotása (amit Isten előzőleg nem alkotott meg). Nem is a hitünk új cikkelyeit  akarták 
összekovácsolni,  sem  tekintélyt  nem  akartak  azokkal  kölcsönözni  Isten  Ígéjének,  még 
kevésbé akarták azokat Isten Ígéjévé, vagy annak olyan igaz magyarázatává tenni, amit szent 
akarata előzőleg ne fejezett  volna ki az Ő Ígéjében.142 A zsinatokat (itt  azokra gondolunk, 
melyek megérdemlik a zsinat elnevezést)  részben azért  hívták össze, hogy megcáfolják az 
eretnekségeket, s nyilvános vallást tegyenek a hitükről az utánuk következő generációknak. 
Mindkettőt  Isten  Ígéjének  tekintélye  alapján  tették,  nem  pedig  az  egyetemes  zsinatuk 
tévedhetetlenségének  vélelme,  vagy  előjoga  alapján.  S  ezt  ítéljük  az  egyetemes  zsinatok 
összehívása okának. További cél volt az egyház jó irányelveinek és rendjének megalkotása és 
megőrzése az egyházban, ahol (mint Isten házában)143 mindennek ékesen és jó rendben kell  
történnie.144 Nem arra gondolunk, hogy bármely irányelvek és egyetlen rend a ceremóniák 
területén  megszabható  minden  korra,  időre  és  helyre,  mert  a  ceremóniák  (mint  emberi 
találmányok)  csak  időlegesek,  ezért  megváltozhatnak  és  meg  is  kell  változniuk,  mikor  a 
gyakorlásuk az egyház építése helyett inkább a babonát mozdítja elő.

21. cikkely: A sákramentumokról

Amiképpen  a  törvény  alatt  élő  atyáknak  (az  áldozatok  sokfélesége  mellett)  a 
körülmetélkedés és a húsvét volt a két fő sákramentumuk, melyek megvetői és lenézői nem 
számíttattak Isten népe közé,145 úgy ismerjük el és valljuk meg mi, hogy most, az evangélium 
korszakában is csak két sákramentummal rendelkezünk, melyeket az Úr Jézus alapított,  és 
parancsolt meg, hogy éljenek vele mindazok, akik az Ő teste tagjai közé számíttatnak. Ez a 
keresztség és az úrvacsora, vagy az Úr asztala, amit az Ő testével és vérével való közösségnek 
neveznek.146 S  ezeket  a  sákramentumokat  (mind  az  ó-,  mind  az  újszövetségieket)  Isten 
alapította,  s  nemcsak  azért,  hogy  látható  különbséget  tegyen  az  Ő  népe,  valamint  az  Ő 
szövetségén  kívül  állók  között,hanem hogy  gyakoroltassa  gyermekei  hitét,  hogy  egyazon 
sákramentumból  való  részesedésen  keresztül  elpecsételje  a  szívükben  az  ígéret,  valamint 
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141 1Tim4:1-3, Kol2:18-23
142 Csel15:1, stb.
143 1Tim3:15, Zsid3:2
144 1Kor14:40
145 1Móz17:10-11, 2Móz23:3,stb. 1Móz17:14, 4Móz9:13
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annak  a  legáldottabb  egyesülésnek,  egységnek  és  társaságnak  bizonyosságát,  amit  a 
választottak a Főjükkel, Krisztus Jézussal élveznek.

Ezért  a  végtelenségig  kárhoztatjuk  azok  hiábavalóságát,  akik  azt  állítják,  hogy  a 
sákramentumok  nem  többek  puszta  és  üres  jeleknél.  Nem,  határozottan  hisszük,  hogy  a 
keresztség által Krisztus Jézusba oltatunk be, részeseivé leszünk az Ő igaz mivoltának, mely 
lefedezi  és megbocsátja  bűneinket.  Azt is hisszük, hogy a helyesen használt  úrvacsorában 
Krisztus Jézus oly módon egyesül velünk, hogy a lelkünk tényleges táplálékává és élelmévé 
válik.147 Nem képzeljük semmiféle, a kenyérnek Krisztus természetes testévé, és a bornak az 
Ő természetes  vérévé történő átlényegülését  (amiképpen a pápisták ártalmasan tanítják,  és 
kárhozatosan  hiszik).  Ezt  az  egységet  és  egyesülést  Krisztus  Jézus  testével  és  vérével  a 
sákramentumok helyes használata során a Szentlélek munkálja ki, Aki az igaz hit által felemel 
minket minden látható, testi és földi dolog fölé, s Jézus Krisztus egykoron megtöretett testével 
és kiontott  vérével táplál minket,  Aki most a mennyben van és értünk az Atya színe előtt 
megjelenik.148 S  mégis,  dacára  a  nagy  távolságnak,  mely  az  Ő  most  a  mennyben  levő 
megdicsőült teste és a mi földi halandó testünk között van, a leghatározottabban hisszük, hogy 
a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösség, a pohár pedig, amit megáldunk 
az Ő vérével való közösség.149 Ezért megvalljuk és kétségtelenül hisszük, hogy a kegyesek az 
Úr asztalának helyes használata során úgy eszik az Úr Jézus testét és isszák az Ő vérét, hogy 
Ő megmarad bennük, s ők is Őbenne. Sőt, a testéből való testté és a csontjából való csonttá 
lesznek,150 hogy amiképpen az örök Istenség Krisztus Jézus testének (ami a maga állapotában 
és  természetében  halandó  és  romlandó  volt),151 életet  és  halhatatlanságot  adott,  úgy  adja 
nekünk Jézus Krisztus általunk megevett teste és megivott vére ugyanezeket a kiváltságokat. 
Noha valljuk, hogy ezek nemcsak akkor, és nem csak a sákramentum ereje és hatása adatnak 
meg nekünk, mégis állítjuk, hogy a kegyesek az Úr asztalának helyes használata során olyan 
kapcsolatba kerülnek Krisztus Jézussal,152 amit a természeti ember nem képes felfogni. Sőt, 
továbbá azt is állítjuk, hogy noha a kegyeseknek, akiket lenyom a hanyagság, és az emberi 
gyengeség, nincs akkora hasznuk, mint lehetne az úrvacsora vételekor,  az mégis megtermi 
később a maga gyümölcsét, mint a jó földbe vetett élő mag. A Szentlélek ugyanis (Aki soha el 
nem választható  az  Úr  Jézus  igazi  rendelésétől)  nem okoz  csalódást  a  kegyeseknek  eme 
titokzatos cselekedet gyümölcseit illetően. Mindez pedig, azt mondjuk, az igaz hitből fakad, 
mely azt a Krisztus Jézust fogja fel, Aki egymaga teszi hatékonnyá ezt a sákramentumot a 
számunkra.  Ezért  bárki  azzal  rágalmaz  minket,  hogy  azt  állítjuk,  vagy  hisszük  a 
sákramentumokról, hogy ezek csak puszta és üres jelek, megsért bennünket és a nyilvánvaló 
igazság ellen beszél.

Azt  azonban  szabadon  és  nyíltan  meg  kell  vallanunk,  hogy  különbséget  teszünk 
Krisztus Jézus között az Ő természetes szubsztanciájában, valamint a sákramentum jegyeinek 
elemei között. Nem imádjuk tehát a jegyeket ahelyett, amit jeleznek, de nem is vetjük meg és 
tekintjük  azokat  haszontalannak  és  hiábavalónak,  hanem  teljes  tisztelettel  használjuk, 
szorgalmasan  megvizsgálván  önmagunkat  annakelőtte,  hogy  ezt  tennénk,  mert  az  apostol 
szavai arról biztosítanak minket, hogy a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak  
poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.153

22. cikkely: A sákramentumok helyes kiszolgáltatásáról

147 1Kor10:16, Rm6:3-5, Gal3:27
148 Mk16:19, Lk24:51, Csel1:11, 3:21
149 1Kor10:16
150 Ef5:30
151 Mt27:50, Mk15:37, Lk23:46, Jn19:30
152 Jn6:51, 6:53-58
153 1Kor11:27-29
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Ahhoz, hogy a sákramentumok helyesen legyenek kiszolgáltatva, két dolgot tartunk 
szükségesnek: először, hogy törvényes szolgálók szolgáltassák azt ki. Ilyeneknek csak azokat 
tekintjük,  akik  kijelöltettek  az  Íge  prédikálására,  vagy akiknek  a  szájába  Isten  adott  intő 
beszédet, emellett valamelyik egyház törvényesen megválasztotta őket. Másodszor, hogy ezek 
olyan elemekkel és módon legyenek kiszolgáltatva, melyeket Isten rendelt. Ellenkező esetben 
valljuk, hogy ezek megszűnnek a Krisztus Jézus igazi sákramentumainak lenni.

Azért  menekülünk  a  pápista  egyházak  társaságától,  és  a  sákramentumaikban  való 
részvételtől,  mert  először  is  az  ő  szolgálóik  nem Krisztus  Jézus  szolgálói,  sőt  (ami  még 
visszataszítóbb), eltűrik, hogy az asszonyok kereszteljenek, akiket a Szentlélek nem tűri, hogy 
a  gyülekezetben  tanítsanak.  Másodszor  azért,  mert  annyira  megrontották  mindkét 
sákramentumot a saját koholmányaikkal, hogy a Krisztus által elrendelt szertartásnak egyetlen 
része sem maradt meg abban eredeti tisztaságában. A keresztségben használt olaj, só, nyál és 
máseffélék ugyanis  csak emberi  koholmányok.  A kenyér  imádása,  tisztelete,  a városok és 
kisvárosok  utcáin  való  körülhordozása  és  dobozokban,  vagy  ládákban  tartása  Krisztus 
sákramentumainak megszentségtelenítései,  és semmi hasznuk sincs. Krisztus Jézus ugyanis 
ezt  mondja:  Vegyétek  és egyétek,  stb.  Ezt  cselekedjétek az én emlékezetemre.154 Ezekkel  a 
szavakkal  és  paranccsal  szentelte  a  kenyeret  és  a  bort  az  Ő  testének  és  vérének 
sákramentumaivá  avégett,  hogy megegyük  az  egyiket  és  megigyuk  a  másikat,  nem pedig 
azért, hogy Istennek tartsuk és ekképpen imádjuk, ahogyan azt a vak pápisták tették egykoron, 
akik még azzal is szentségtörést követtek el,  hogy a sákramentum egyik részét ellopták az 
emberektől: nevezetesen az áldott poharat.

Ezen  kívül  ahhoz,  hogy sákramentumokat  helyesen  használjuk,  szükséges,  hogy a 
sákramentumok rendszeresítésének célját és okát mind a szolgáló,  mind a sákramentumok 
átvevője megértse és betartsa. Ha ugyanis az átvevő helytelenül vélelmezi azokat, a helyes 
használat  többé nem áll  fenn: ezt  világosan kimutatta  az áldozatok elutasítása.  Ugyanez a 
helyzet, ha a tanító nyilvánvalóan hamis tant tanít, amelyek utálatosak és gyűlöletesek Isten 
előtt (bár maguk a sákramentumok Isten rendelései), mert akkor a gonosz emberek más célra 
használják azokat, mint amire az Isten elrendelte. Ugyanezt állítjuk a pápista egyházakban 
használatos  sákramentumokról,  melyben  állítjuk,  hogy  az  Úr  Jézus  által  elrendelt  egész 
szertartást megrontották mind a külső formáját, mind a végcélját és jelentését tekintve. Amit 
Krisztus Jézus tett és parancsolt megtenni, az nyilvánvaló az evangélisták és Szent Pál által 
elmondottakból.  Amit  a  papok  tesznek  az  oltárnál,  az  nem  kell  elismételnünk.  Krisztus 
rendelésének végcélját és okát, amiért pontosan ugyanúgy kell eljárnunk, az alábbi szavak 
tartalmazzák: ezt  cselekedjétek az én emlékezetemre.  Valamennyiszer  eszitek  e  kenyeret  és 
isszátok  e  pohárt,  az  Úrnak  halálát  hirdessétek,azaz  prédikáljátok,  magasztaljátok,  és 
dicsérjétek a  míg  eljövend.155 De  tegyenek  bizonyságot  a  mise  szavai,  valamint  a  saját 
doktoraik és tanításaik arról,  hogy mi a mise célja:  nevezetesen hogy ők, mint  közvetítők 
Krisztus és az egyháza között Istennek, az Atyának kínálnak engesztelő áldozatot az élők és a 
holtak bűneiért.  Ezt a tanítást,  mint  Krisztus Jézus káromlót,  és az Ő mindenre elégséges 
egyszeri  áldozatát  megkisebbítőt,  amit  egykor  azért  mutatott  be,  hogy  mindazokat 
megtisztítsa,  akik  majd  meg  lesznek  szentelve,156 teljes  mértékben  utáljuk,  megvetjük  és 
elutasítjuk.

23. cikkely: Kikre vonatkoznak a sákramentumok

Megvalljuk  és  elismerjük,  hogy  a  keresztség  ugyanúgy  vonatkozik  a  kegyesek 
gyermekeire, mint a már felnőtt korúakra. Ezért kárhoztatjuk az anabaptisták tévelygését, akik 

154 Mt26:26, Mk14:22, Lk22:19, 1Kor. 11:24
155 1Kor11:24-26
156 Zsid9:27-28, 10:14
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tagadják,  hogy a  keresztség a  gyermekekre  is  vonatkozik  azelőtt,  hogy hitre  és  értelemre 
jutnának.157 Az  úrvacsora  azonban,  valljuk,  hogy  csak  azokra  vonatkozik,  akik  a  hit 
háznépéhez  tartoznak,  és képesek magukat  mind a  hitük,  mint  a  felebarátaikkal  szembeni 
kötelezettségeik tekintetében megpróbálni és megvizsgálni. Azok, akik hit nélkül esznek és 
isznak  annál  a  szent  asztalnál,  vagy  civakodik  és  elszakad  a  felebarátjaitól,  méltatlanul 
eszik.158 Ezért a mi egyházainkban a szolgálók nyilvánosan és konkrétan megvizsgálják azok 
tudását és életvitelét, akiket az Úr Jézus asztalához engednek.

24. cikkely: A polgári elöljáróságról

Megvalljuk  és  elismerjük,  hogy  a  birodalmakat,  királyságokat,  uradalmakat  és 
városokat  Isten  rendelte:  ezek  hatalma  és  tekintélye  (legyen  az  a  császároké  a 
császárságukban, a királyoké a maguk birodalmában, a főhercegeké és hercegeké a maguk 
uradalmában, vagy más elöljáróságoké a szabad városokban) Isten szent rendeléséből áll fenn, 
az  Ő  saját  dicsőségének  kimutatására  rendeltetett,  az  emberiség  saját  hasznára  és  jóléte 
végett.159 Ezért bárkik akarják elvenni, vagy felforgatni a régóta fennálló polgári vezetés egész 
státuszát,  azokról  kijelentjük,  hogy  nemcsak  az  emberiség  ellensége,  de  bűnös  módon 
harcolnak Isten kifejezett akarata ellen.160

Továbbá azt  is  megvalljuk és elismerjük,  hogy az ekképpen a hatalomba helyezett 
személyeket szeretni, félni és a legnagyobb elismeréssel megbecsülni szükséges,161 mert ők 
Isten helytartói, akinek egyházi bíróságában maga Isten ül és ítél162 (még magukat a bírákat és 
a fejedelmeket is), akiknek Isten adta a kardot a jó emberek dicséretére és védelmére, s a nyílt 
gonosztevők megbosszulására és megbüntetésére.163 Kijelentjük ezen felül, hogy a királyokra, 
fejedelmekre,  kormányzókra  és  elöljárókra  tartozik  főleg  és  legalapvetőbben  a  vallás 
megőrzése  és  megtisztítása.  Ezért  nemcsak  a  polgári  irányelvek,  hanem  az  igaz  vallás 
fenntartására, mindenféle bálványimádás és babona visszaszorítására is rendeltettek, amint az 
Dávid,164 Jósafát,165 Ezékiás,166 Jósiás167 és  mások  példájában  látható,  akik  ezekben  a 
dolgokban dicséretes buzgóságot tanúsítottak.

Ezért  tehát  megvalljuk  és  kijelentjük,  hogy aki  ellenáll  a  felsőbb  hatóságnak  (azt 
cselekedvén,  ami  arra tartozik),  ellenáll  Isten rendelésének,  ezért  nem lehet  vétlen.  Azt  is 
kijelentjük, hogy aki megtagadja tőlük a segítséget, tanácsot, vagy támogatást,  miközben a 
fejedelmek és kormányzók éberen fáradoznak a hivataluk ellátásában, az Istentől tagadja meg 
a  segítséget,  támogatást  és  tanácsot,  Aki  a  maga  helytartóinak  jelenléte  által  mindezeket 
megköveteli tőlük.

25. cikkely: Az egyháznak ingyenesen adott lelki ajándékok

Noha Isten tisztán hirdettet Ígéje, a helyesen kiszolgáltatott sákramentumok és az Isten 
Ígéje szerint gyakorolt egyházfegyelem az igaz egyház biztos és tévedhetetlen jelei, mégsem 
állítjuk,  hogy  az  ehhez  a  közösséghez  társuló  minden  egyes  személy  Jézus  Krisztus 

157 Kol2:11-12, Rm4:11, 1Móz17:10, Mt28:19
158 1Kor11:28-29
159 Rm13:1, Tit3:1, 1Pt2:13-14
160 Rm13:2
161 Rm13:7, 1Pt2:17
162 Zsolt82:1
163 1Pt2:14
164 1Krón22-26
165 2Krón17:6, stb. 19:8, stb.
166 2Krón29-31
167 2Krón34-35
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kiválasztott  tagja.168 Elismerjük,  hogy a gyom,  a konkoly,  és a pelyva  elvethető a gabona 
között, ott növekedhet és nagy bőségben megtalálható, azaz az elvetettek csatlakozhatnak a 
választottak  közösségéhez,  s  külsődlegesen  velük  együtt  használhatják  az  Ígét  és  a 
sákramentumokat.  Ezek  azonban  csak  szájjal,  de  nem  szívvel  tesznek  időleges  vallást  a 
hitükről,  visszaesnek,  és  nem tartanak  ki  mindvégig,169 ezért  nem is  részesülnek  Krisztus 
halálának, feltámadásának és mennybemenetelésnek gyümölcseiből.

Azok viszont, akik őszintén, szívből hisznek, és szájjal bátran megvallják az Úr Jézust 
(amint  már  korábban  mondtuk),  a  legbizonyosabban  megkapják  az  alábbi  ajándékokat:170 

először is, ebben az életben a bűnbocsánatot, mégpedig csakis a Krisztus vérébe vetett hit által 
úgy,  hogy  jóllehet  a  bűn  megmarad  és  folytonosan  lakozik  továbbra  is  a  mi  halandó 
testünkben,  mégse  tulajdoníttatik  nekünk,  hanem  megbocsáttatik  és  elfedeztetik  Krisztus 
igazságosságával.171 Másodszor, a végítélet során minden férfinak és nőnek megadatik a test 
feltámadása,172 mert a tenger ki fogja adni a halottait, s a föld is azokat, akiket magába zárt. 
Sőt,  az  örök  Isten  nyújtja  majd  ki  a  kezét  a  por  fölé,  s  a  halottak  feltámadnak 
romolhatatlanságban,173 pont  ugyanabban  a  testi  lényegükben,  amit  most  minden  ember 
hordoz,174 hogy mindenki megkapja azt, ami a cselekedetei szerint megilleti, jutalmat, vagy 
büntetést.175 Azok,  akik  most  örömüket  lelik  a  hiábavalóságban,  kegyetlenségben, 
tisztátalanságban,  babonában,  vagy  bálványimádásban,  az  olthatatlan  tűzre  ítéltetnek  és 
kínoztatnak örökkön örökké úgy testben, mint lélekben, melyekkel most az ördögöt szolgálják 
minden  utálatosságban.  Azokról  azonban,  akik  mindvégig  kitartanak  a  jó  cselekvésében, 
bátran  megvallják  az  Úr  Jézust,  szilárdan  hisszük,  hogy  dicsőséget,  tisztességet  és 
halhatatlanságot nyernek, hogy együtt uralkodjanak az örök életben Jézus Krisztussal.176 Az Ő 
dicsőséges testéhez lesz hasonlóvá minden választott,177 mikor Ő ismét megjelenik az ítéletre, 
s átadja az országot Istennek, az Atyának, Aki majd minden lesz és marad mindenekben, az 
örökké áldott Isten,178 s Akinek a fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen minden tisztesség és 
dicsőség most és mindörökké, Ámen.

Kelj  fel  Uram,  és  add,  hogy  ellenségeid  megsemmisüljenek.  Késztesd  őket  
menekülésre, akik gyűlölik a te szent nevedet. Adj a te szolgáidnak erőt, hogy bátran szólják a  
te Ígédet, és minden nemzet ragaszkodjék a Te igaz ismeretedhez. Úgy legyen.179

168 Mt13:24, stb.
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179 4Móz10:35, Zsolt68:2, Csel4:39
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