
Ír Hitvallás

(Szigorúan magánhasználatra)

HITTÉTELEK1

melyeket Írország érsekei, püspökei és papságának többi része fogadtak el a Dublinban a mi 
Urunk Istenünk 1615-ik évében tartott zsinaton a véleménykülönbségek elkerülése és 

egyetértésre jutás végett az igaz vallásban

1 Forrás: http://www.apuritansmind.com/Creeds/IrishArticles.htm
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Bevezetés

Az írországi klérus 1560-ban elfogadta az angol Imádságoskönyvet. Hogy elfogadták-
e  egyúttal  fogadták  el  az  Erzsébeti  Hitvallást,  az  bizonytalan.  Mindenesetre  nem  tettek 
teljesen eleget a szigorú kálvinizmusnak, ami egy ideig még kiterjedtebben játszott vezető 
szerepet, mint Angliában,  s ami egy ír tanítóban és parancsoló jellemű és tanult  főpapban 
talált támogatóra.

Az ír protestáns klérus első zsinata, melyet  az angol zsinat mintájára hívtak egybe, 
elfogadta a saját hitvallását az alábbi néven: „Hittételek, melyeket Írország érsekei, püspökei 
és  papságának többi  része fogadtak  el  a  Dublinban a  mi  Urunk Istenünk 1615-ik évében 
tartott  zsinaton  a  véleménykülönbségek  elkerülése  és  egyetértésre  jutás  végett  az  igaz 
vallásban”.

Ezeket  James  Ussher  a  dublini  Trinity  College  teológiai  tanszékének  vezetője  és 
alkancellárja állította össze, aki később Armagh és Írország érseke volt. 1580-ban született, és 
1656-ban  halt  meg,  s  a  westminsteri  apátságban  temették  el  Cromwell  parancsára.  Kora 
episzkopális egyházának legnagyobb teológiai és régészeti tanítója volt, akit mind az egyházi 
emberek, mind a puritánok nagyon nagyra becsültek, így összekötő kapocs volt az egymással 
vitázó felek között. Beválasztották a Westminsteri Közgyűlésbe, de a király tiltása, valamint a 
korona és a püspöki kar iránti hűsége meggátolták abban, hogy azon részt vegyen. Rendkívüli 
módon ismerte a bibliai  és a patrisztikus irodalmat,  és barátjával,  a hollandiai  Vossiusszal 
lefektették  az  ökumenikus  hitvallások kritikai  vizsgálatának alapjait.  Akár  kapott  formális 
megbízatást  a  zsinattól,  akár  nem,  rangjánál  fogva  kulcsszerepet  kellett  játszania  eme 
hitcikkelyek összeállításában. Ezek szigorú összhangban állnak az élete akkori szakaszában 
vallott nézetekkel.

A zsinat  határozata  kiegészítette  a  dublini  hitcikkelyeket  azzal,  hogy ez  legyen  a 
nyilvános tanítás szabálya,  és ha bármely szolgáló eme elfogadott hittételekkel ellentéteset 
tanít  nyilvánosan,  majd  a  megfelelő  intésben  részesülvén  nem  változtat  a  hozzáállásán, 
„legyen elhallgattatva és megfosztva minden lelki beosztástól,  amelynek részese”. Írország 
alkirálya Jakab király nevében az egyetértését adta hozzá. Jakab a püspöki kar iránti minden 
nagyrabecsülése és a puritanizmus iránti gyűlölete ellenére a teológiáját tekintve kálvinista 
volt,  és  helyeselte  a  dordrechti  zsinatot.  Megállapították,  hogy  ennek  a  Hitvallásnak  az 
elfogadása indította arra Skócia kálvinista szolgálóit, hogy letelepedjenek Írországban.

I.  Károly  és  tanácsadója,  Laud  püspök  uralkodása  alatt  azonban  felléptek  a 
kálvinizmus ellen. Az 1635-ös ír zsinat a straffordi herceg, ír alkirály, valamint káplánja, John 
Bramhall  (az egyik legrátermettebb High-Church2 episzkopális,  aki 1634-ben Londonderry 
püspöke, majd 1661-től Armagh érseke lett – meghalt 1663-ban) vezetése alatt elfogadták a 
Harminckilenc Hitcikkelyt „az egyetértés megmutatása végett az angol egyházzal ugyannak a 
keresztyén  hitnek  a  megvallásában  és  a  sákramentumokkal  kapcsolatos  tanításban”.  Ezt 
titokban az Ír Hitvallás félreállítása érdekében tették, s ettől kezdve figyelmen kívül hagyták 
annak  a  zsinatnak  a  kánonjaiban.  Ussher  azonban,  aki  továbbra  is  ragaszkodott  a 
kálvinizmushoz,  jóllehet  a  Lauddal  fennálló  barátsága  alapján  megkövetelte  a  hűséget 
mindkettő iránt, s egy kortárs levélben ezt írta Dr. Wardnak: „A korábbi, 1615-ös zsinatunk 
által  elfogadott  hitcikkelyeket  ugyanúgy  fenntartjuk,  mint  eddig.  De  az  egyetértésünk 
megmutatása végett az angol egyházzal elfogadtuk és szentesítettük az önök hitcikkelyeit is, 
amit  1562-ben zártak  le,  amiképpen azt  ön is  láthatja  a  kánonjaink közül  az elsőben.”  A 
restauráció  után  a  dublini  hitcikkelyek  látszólag  elkerülték  a  figyelmet,  és  nem  történik 
említés  róluk  egészen a  XIX.  század  kezdetéig,  amikor  is  az  angol  és  az  ír  testületek  az 
Egyesült Angol és Ír Egyházba olvadtak bele.
2 Az anglikán egyháznak a római katolikus egyházhoz külsőségekben legközelebb álló szárnya – a ford.
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Az Ír Hitvallásban összesen 104 hitcikkely van, melyek 19 fejezetre oszlanak. Ezek a 
hittudomány világos és tömör rendszerét alkotják teljes összhangban a kálvinizmussal, kivéve 
a korona egyházi felsőbbrendűségének tanítását, ami az angol hitcikkelyekből maradt meg. 
Egybekapcsolják  a  Harminckilenc  Hitcikkelyt  és  a  Lambeth  Hitcikkelyeket,  de  jobban 
rendszerezettek,  és  teljesebbek.  Tanítják  az  abszolút  predesztinációt  és  a  szentek 
állhatatosságát, megtagadják a pápát, mint Antikrisztust, felidézik a szombat megtartásának 
puritán  nézetét,  s  nem  tesznek  említést  a  szolgálat  három  parancsáról,  sem  az  egyházi 
papszentelés  szükségességéről.  Mindezekben  a  részletekben  előkészítették  az  utat  a 
westminsteri  zsinat  doktrínális  mércéi  előtt.  A  Westminsteri  Hitvallás  egyik  fő  alapját 
alkotják,  ami  nyilvánvalóan  kiderül  az  általános  sorrendből,  a  fejezetek  és  részek 
beosztásából, valamint a nyelvezet majdnem szó szerinti egyezéséből a legfontosabb tanítások 
némelyikének megfogalmazásával.
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A Szentírásról és a három hitvallásról

1. Vallásunk alapja, a hitnek és minden üdvözítő igazságnak szabálya az Istennek a 
Szentírásban foglalt Ígéje.

2. A Szentírás név alatt értjük az Ó- és Újszövetség valamennyi kanonikus könyvét, 
nevezetesen az Ószövetségben Mózes öt könyvét, Józsué, a Bírák és Ruth könyvét, Sámuel 
első és második könyvét, A Királyok első és második könyvét, a Krónikák első és második 
könyvét, Ezsdrás, Nehémiás Eszter, Jób, a Zsoltárok, a Példabeszédek, a Prédikátor könyvét, 
az  Énekek  énekét,  Ézsaiás  könyvét,  Jeremiás  próféciáját  és  Siralmait,  Ezékiel,  Dániel 
könyvét, és a tizenkét kispróféta könyveit. Az Újszövetségben Máté, Márk, Lukács és János 
evangéliumát,  az  Apostolok  Cselekedeteit,  Szent  Pál  leveleit:  a  Rómabeliekhez,  a 
Korinthusiakhoz  kettő,  a  Galatákhoz,  az  Efézusbeliekhez,  a  Filippibeliekhez,  a 
Kolossébeliekhez a Thesszaloniakbeliekhez kettő,Timótheushoz kettő, Titushoz, Filemonhoz, 
és a Zsidókhoz, Szent Jakab levelét, Szent Péter két levelét, Szent János három levelét, Szent 
Júdás levelét, valamint Szent Jánosnak a mennyei Jelenésekről írott könyvét.

Mindezeket  elismerjük  Istentől  ihletetteknek,  s  ebben  a  vonatkozásban  a 
legmegbízhatóbbaknak és a legmagasabb tekintélyűeknek.

3. A többi,  szokásosan Apokrif iratoknak nevezett  könyvek nem származnak efféle 
ihletettségből,  ezért  nem  rendelkeznek  elégséges  tekintéllyel  a  tanítás  bármely  pontjának 
alátámasztásához,  de  az  egyház  olvassa  ezeket,  mert  sok  követésre  méltó  életpéldát  és 
erkölcsi útbaigazítást tartalmaznak.

Ezek a könyvek az alábbiak: Ezsdrás harmadik és negyedik könyve, Tóbiás könyve, 
Judit könyve, kiegészítések Eszter könyvéhez, a Bölcsesség könyve, Jézusnak, Sirák fiának 
könyve, más néven Prédikátor, Báruk könyve Jeremiás levelével, A három gyermek éneke, 
Zsuzsanna, Bél és a Sárkány, Manassé imája, a Makkabeusok első és második könyve.

4.  A  Szentírást  le  kell  fordítani  az  eredeti  nyelvekről  minden  nyelvre,  minden 
embernek közös hasznára. Egyetlen embert sem szabad elriasztani attól, hogy olyan nyelven 
olvassa a Bibliát,  amelyen ért, de komolyan inteni kell,  hogy olvassa azt nagy alázattal és 
tisztelettel,  mint különleges eszközt, melynek segítségével az igaz istenismeretre és a saját 
kötelességének megismerésére eljuthat.

5. Noha van néhány nehéz dolog a Szentírásban (főleg azok, amelyek kimondottan 
azokra az időkre vonatkoznak, amikor először elhangzottak, vagy próféciák, melyeknek még 
ezután  kell  majd  beteljesedniük),  mégis,  az  örök  üdvösséghez  szükséges  összes  dolgot 
világosan közli velünk. Ezekre sehol nem borulnak sötét titkok az egyik helyen úgy, hogy a 
másik helyen ne lennének sokkal világosabban és nyíltabban kifejtve mind a tanult, mind a 
tanulatlan emberek képességeihez igazodva.

6.  A Szentírás  tartalmaz  minden,  az  üdvösséghez  szükséges  dolgot,  és  képes  arra, 
hogy  kellően  megtanítson  a  hit  minden  dolgára,  amit  hinnünk  kell,  valamint  minden 
jócselekedetre, amit gyakorolnunk kell.

7.  A  Niceai  Hitvallásban  Athanasius  Hitvallásában  és  a  rendszerint  Apostolinak 
nevezett  Hitvallásban  foglalt  összes  cikkelyt  határozottan  el  kell  fogadni  és  hinni,  mert  a 
Szentírás legbiztosabb bizonyítékaival támaszthatók alá.
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A Szentháromságba vetett hitről

8.  Csak  egyetlen  élő  és  igaz  Isten  van,  Aki  örökkévaló,  testetlen,  részek,  vagy 
szenvedélyek  nélküli,  végtelen  hatalmú,  bölcsességű  és  jóságú,  mind  a  látható,  mind  a 
láthatatlan dolgoknak az alkotója és fenntartója. S ennek az Istenségnek az egységében egy és 
ugyanazon lényegből, hatalomból és örökkévalóságból való három személy létezik: az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek.

9. Az Atya lényege nem nemzi a Fiú lényegét, de az Atya személye nemzette a Fiú 
személyét, teljes lényét közölvén vele, akit öröktől fogva nemzett.

10. A Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származik, lényegét, fenségét és dicsőségét 
tekintve az Atyával és a Fiúval egy, igazi és örök Isten.

Isten örök rendeléséről és a predesztinációról

11. Isten az örökkévalóságtól fogva az Ő változhatatlan tanácsvégzéséből elrendelte 
mindazt,  aminek az időben be kell  következniük,  s tette ezt  oly módon, hogy ezáltal  sem 
erőszakot  nem  tesz  az  értelmes  teremtmények  akaratán,  sem  pedig  a  másodlagos  okok 
szabadsága, valamint lehetségessége sem vétetik el, hanem inkább megerősítést nyer.

12. Ugyanazon örök tanácsvégzése szerint Isten egyeseket eleve elrendelt az életre, 
másokat pedig elvetett a halálra. Ezek száma meghatározott, amit csak Isten ismer, s amit sem 
növelni, sem csökkenteni nem lehet.

13. Az életre történő eleve elrendelés Isten örök célja, minélfogva a világ alapjainak 
felvettetése előtt titkos tanácsvégzésében megváltoztathatatlanul elrendelte azoknak az átoktól 
és a kárhozattól való megszabadítását, s elvezetésüket az örök üdvösségre Krisztus által, mint 
tisztességre alkotott edényekét, akiket kiválasztott az emberiségből Krisztusban.

14. Istent az életre történő eleve elrendelésre indító ok nem a hit, vagy a kitartás, vagy 
a  jócselekedetek,  vagy bármi  más  előre  látása,  ami  az  eleve  elrendelt  személyben  rejlik, 
hanem egyedül  magának  Istennek a  jótetszése.  Minden dolog ugyanis  az Ő dicsőségének 
megmutatására  rendeltetett,  s  az  Ő  dicsősége  megmutatkozik  mind  a  kegyelme,  mind  az 
ítélete  cselekedeteiben.  Mennyei  bölcsességében  jónak látta  kiválasztani  konkrét  számban 
azokat,  akik felé  kiterjeszti  meg nem érdemelt  kegyelmét,  meghagyván a többieket  ítélete 
példáiként.

15. Az életre eleve elrendelteket Isten el is hívja a maga céljának megfelelően (az Ő 
Lelke munkálkodásával  a megfelelő időben), s kegyelem által  ők engedelmeskednek is az 
elhívásnak.  Ők  ingyen  megigazulnak,  örökbefogadás  által  Isten  fiaivá  lesznek,  és 
hasonlatosakká válnak az Ő egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak a képmásához. Ők kegyesen 
járnak a jócselekedetekben, s végül Isten kegyelme által eljutnak az örök boldogságra. Akik 
azonban nincsenek eleve elrendelve az üdvösségre, a bűneik miatt végül el lesznek ítélve.

16.  Az  eleve  elrendelés  és  a  Krisztusban  történt  kiválasztásunk  Isten  szerinti 
mérlegelése édes, kellemes és kimondhatatlan vigasztalás az istenfélő embereknek, akik érzik 
magukban Krisztus Lelkének munkálkodását,  Aki megöldökli  a test  cselekedeteit,  és az ő 
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földi  tagjaikat,  elméiket  pedig  a  magas  és  mennyei  dolgok  felé  vonja.  Emellett 
nagymértékben  megerősíti  és  megszilárdítja  a  Krisztuson  keresztül  élvezendő  örök 
üdvösségbe vetett hitüket, továbbá erősen felgerjeszti Isten iránti szeretetüket. Ugyanakkor a 
kíváncsi és testi emberek számára, akikből a Krisztus Lelke hiányzik, nagyon veszélyes, ha 
állandóan a szemük előtt van Isten eleve elrendelésének döntése.

17. Isten ígéreteit oly módon kell fogadnunk, amint azok általában elénk adatnak a 
Szentírásban, s cselekedeteinkben is Istennek azt az akaratát kell követnünk, ami konkrétan 
kijelentetett nekünk az Ő Ígéjében.

Minden dolgok teremtéséről és kormányzásáról

18. Az idők kezdetén, mikor még egyetlen teremtmény sem létezett Isten egyedül az Ő 
szavával  hat  nap  alatt  megteremtett  mindeneket,  azután  az  Ő  gondviselésével  akaratának 
megfelelően fenntartja, továbbviszi és rendezi ezeket.

19. A legfőbb teremtmények az angyalok és az emberek.

20.  Az  angyalok  közül  egyesek  megmaradtak  abban  a  szent  állapotban,  melyben 
teremtettek, s Isten kegyelme által meg is szilárdíttattak benne. Mások ugyanebből kiestek, és 
a sötétség láncain tartatnak fenn az ítélet nagy napjára.

21.  Kezdetben  az  ember  Isten  képmására  teremtetett  (ami  főleg  elméjének 
bölcsességében és szabad akaratának valódi szentségében állott), és a törvény szövetsége volt 
a  szívébe  belevésve.  Általa  ígért  neki  Isten  örök  életet  azzal  a  feltétellel,  hogy teljes  és 
tökéletes engedelmességet tanúsít az Ő parancsolatai iránt a teremtésekor kapott erő mértéke 
szerint, és halállal fenyegette meg, ha nem cselekedné azt.

Az ember bukásáról, az eredendő bűnről és az ember 
megigazulás előtti állapotáról

22. A bűn egyetlen ember által lépett be a világba, a halál pedig a bűn által, s a halál 
mindenkire elhatott, mert mindenki vétkezett.

23. Az eredendő bűn nem Ádám utánzásában rejlik, (ahogyan arról a pelágiánusok 
álmodoznak), hanem ez minden, Ádámtól természetes úton származó személy természetének 
hibája  és  romlottsága.  Ebből  következően  az  ember  megfosztatott  eredeti  igazságos 
mivoltától, s természeténél fogva hajlamos a bűnre. Ezért minden személy, aki erre a világra 
született, rászolgál Isten haragjára és kárhoztató ítéletére.

24. A természet eme romlottsága megmarad még az újjászületettekben is, ami miatt a 
test  mindig  a  lélek  ellen  törekszik,  s  nem képes  Isten  törvényének  engedelmeskedni.  De 
akárhogyan  is,  Krisztus  miatt  nincsen  kárhoztatásuk  az  újjászületetteknek,  akik  hisznek, 
jóllehet  maga  az  apostol  is  elismeri,  hogy  ez  az  érzékiség  önmagában  hordozza  a  bűn 
természetét.
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25. Ádám bukását követően az ember állapota olyan, hogy a saját természetes erejéből 
és  a  jócselekedeteiből  képtelen  magát  a  hitre  és  Isten  elhívására  felkészíteni,  és  ahhoz 
odafordulni.  Ezért  nekünk  nincs  hatalmunkban  Istennek  tetsző  és  elfogadható 
jócselekedeteket  tenni,  hacsak  Isten  kegyelme  meg  nem  előz,  hogy  rendelkezhessünk 
akarattal a jóra, és nem munkálkodik velünk együtt, mikor megvan bennünk ez az akarat a 
jóra.

26.  A  Krisztus  kegyelmét  és  a  Szentlélek  ihletését  megelőző  cselekedetek  nem 
Istennek tetszők, mert miután nem a Jézus Krisztusba vetett hitből fakadnak, így nem teszik 
az embereket a kegyelem elfogadására alkalmassá sem, vagy (ahogyan a skolasztikus szerzők 
mondják) nem érdemlik ki az Istennek való megfelelés kegyelmét sem. Sőt, miután nem Isten 
akarata és parancsa szerint történnek, kétségünk sincs afelől, hogy bűnösek.

27. Nem minden bűn egyforma: egyesek sokkal szörnyűségesebbek másoknál, mégis, 
azok  közül  a  legkisebb  is  a  természeténél  fogva  halálos,  és  Isten  kegyelmének  híján  az 
elkövetőjét méltóvá teszi az örök kárhozatra.

28. Isten nem szerzője a bűnnek, jóllehet nem csupán megengedi, de gondviselése által 
irányítja és el is rendeli azt, oly módon befolyásolván az Ő végtelen bölcsességéből, hogy az a 
saját dicsőségét kinyilatkoztassa és a választottainak a javára váljon.

Krisztusról, a második szövetség közbenjárójáról

29. A Fiú, aki az Atya Ígéje, öröktől fogva az Atya egyszülöttje, igaz és örök Isten, az 
Atyával  egylényegű,  magára  öltötte  az  áldott  szűz  méhében,  az  ő  lényegéből  az  emberi 
természetet. Így a két tökéletes természet, az Istenség és az emberi mivolt elválaszthatatlanul 
egyesültek egyetlen személyben az egy Krisztust igazi Istenné és igazi emberré téve.

30. Krisztus a mi valóságos természetünkben hozzánk mindenben hasonló lett, kivéve 
a bűnt, melytől világosan mentes volt mind életében, mind természetében. Úgy jött el, mint 
szeplőtelen Bárány, hogy önmaga egyszeri feláldozásával elvegye a világ bűneit, és (amint 
Szent János mondta)  bűn nem volt  benne.  A törvényt  tökéletesen  betöltötte  a számunkra: 
értünk  közvetlenül  tűrte  el  a  lelkében  a  legszomorúbb  kínokat,  a  testében  pedig  a 
legfájdalmasabb  szenvedéseket.  Megfeszíttetett,  meghalt,  hogy  Atyját  velünk  kibékítse,  s 
áldozat  legyen  ne  csak  az  eredendő  bűnért,  hanem a  mi  összes  tényleges  vétkünkért  is. 
Eltemettetett  és alászállt  a poklokra, majd felöltötte újra a testét,  a húsával, csontjaival,  és 
minden mással, ami a tökéletes emberi természethez tartozik. Ezekkel felvitetett a mennybe, 
ott ült Atyja jobbjára, ahonnan visszatér megítélni minden embert az utolsó napon.

Krisztus kegyelmének közléséről

31.  El  kell  ítélnünk  azokat,  akik  megengedik  maguknak  annak  kimondását,  hogy 
minden  ember  üdvözül  az  általa  követett  törvény,  vagy  felekezet  által,  csak  formálja 
szorgalmasan az életét  annak a törvénynek és a természet  világosságának megfelelően.  A 
Szentírás  ugyanis  egyedül  Jézus  Krisztus  nevét  teszi  elénk,  mely  által  az  embereknek 
üdvözülniük kell.
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32. Senki nem jöhet Krisztushoz, amíg ez meg nem adatik neki, s amíg az Atya nem 
vonzza őt. S az Atya nem vonz minden embert oly módon, hogy Krisztushoz jöjjenek. S nem 
is adatik meg a kegyelemnek ama mértéke minden ember számára, mely által eljuthatna az 
örök életre.

33.  Isten  minden  választottja  a  maga  idejében  a  Szentlélek  hatékony  és 
visszavonhatatlan befolyására elválaszthatatlanul egyesül Krisztussal, amely tőle, mint a Főtől 
származik,  és  eljut  titokzatos  Testének  minden  egyes  tagjához.  Ekképpen  eggyé  válván 
Krisztussal,  valóságosan  újjászületnek  és  az  Ő,  valamint  minden  jótéteménye  részeseivé 
válnak.

A megigazulásról és a hitről

34. Isten előtt csak a mi Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus érdemeiért számíttatunk 
igazaknak hit  által,  nem pedig a saját  cselekedeteinkért,  vagy érdemeinkért.  S ezt  az igaz 
mivoltot, amit Isten kegyelméből és Krisztus érdemeiért kapunk hit által ölelünk magunkhoz, 
Isten is elfogadja és elismeri a mi tökéletes és teljes megigazulásunk gyanánt.

35. Jóllehet ez a megigazulás nekünk ingyenes, mégsem annyira ingyenes, hogy ne lett 
volna semmiféle váltságdíj fizetve érte. Isten abban mutatta meg az Ő nagy irgalmát, hogy 
anélkül szabadított ki korábbi rabságunkból, hogy azért tőlünk semmiféle váltságdíjat, vagy 
megjobbulást sem követelt, erre ugyanis képtelenek lettünk volna. S miután az egész világon 
senki sem volt képes arra, hogy a váltságdíjának bármekkora részét is kifizesse, ezért tetszett 
a mi mennyei Atyánknak az Ő végtelen irgalmából minden saját érdemünk nélkül biztosítani 
a számunkra az Ő saját Fiának legdrágább érdemeit,  melyekkel a mi váltságdíjunkat teljes 
mértékben kifizethette, a törvényt betölthette, és igazságának teljes mértékben eleget tehetett. 
Így  most  Krisztus  mindazok  igazsága,  akik  igazán  hisznek  Őbenne.  Ő fizette  ki  értük  a 
váltságdíjat a halálával. Ő töltötte be értük a törvényt a saját életben. Így most Őbenne és 
általa minden valódi keresztyént a törvény betöltőjének lehet nevezni, tekintettel arra, hogy 
amire a gyengeségünk nem volt képes, azt Krisztus igazsága elvégezte. S így Isten kegyelme 
és  igazsága  összeölelkeznek:  Isten  kegyelme  nem  Isten  igazságát  zárja  ki  a  mi 
megigazulásunk dolgában, hanem az ember igazságát (azaz a mi cselekedeteinkét), hogy az 
ne szolgálhasson a megigazulásunk alapjául.

36. Mikor azt mondjuk, hogy egyedül hit által igazulunk meg, azalatt nem azt értjük, 
hogy  a  megigazító  hit  egyedül  van  jelen  az  emberben  valódi  megtérés,  reménység, 
emberszeretet és istenfélelem nélkül (mert az efféle hit halott, és nem igazíthat meg). Azt sem 
értjük alatta, hogy a cselekedetünk, mellyel hiszünk Krisztusban, illetve a Krisztusba vetett 
hitünk igazít meg, vagy érdemli ki a megigazulást a számunkra (mert ezzel valamely bennünk 
levő dolog következtében vagy annak méltósága által tartanánk magunkat megigazultaknak). 
Az  igazi  értelme  és  jelentése  ennek  nem  más,  mint  hogy  jóllehet  rendelkezünk  hittel, 
reménységgel,  emberszeretettel,  megtéréssel  és  istenfélelemmel,  valamint  bármennyi 
jócselekedettel  is  önmagunkban,  mégis  meg  kell  tagadnunk  az  összes  említett  erényünk: 
hitünk,  reménységünk,  emberszeretetünk  és  minden  más  erényünk  és  jócselekedeteink 
érdemeit, mely utóbbiakat valaha is tettünk, tenni fogunk, vagy képesek vagyunk megtenni. 
Ezek ugyanis messze túlontúl gyengék, tökéletlenek és elégtelenek ahhoz, hogy kiérdemeljék 
bűneink bocsánatát, és a megigazulásunkat. Ezért csak Isten kegyelmében és az Ő legdrágább, 
legszeretettebb Fiának, a mi egyetlen Megváltónknak, Üdvözítőnknek és Megigazítónknak, 
Jézus Krisztusnak az érdemeiben szabad bíznunk. Mindazonáltal  miután  a hit  közvetlenül 
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Krisztushoz irányít  minket a megigazulásunk dolgában, s az Isten által nekünk adott hittel 
öleljük magunkhoz Isten kegyelmének ígéreteit, valamint a bűnbocsánatunkat (amit egyetlen 
más erényünk, vagy cselekedetünk sem képes megtenni), ezért mondja a Szentírás, hogy a hit 
cselekedetek  nélkül  igazít  meg,  s  az  egyház  régi  atyái  is  ebből  a  célból  mondják,  hogy 
egyedül a hit igazít meg minket.

37. A megigazító hit alatt nemcsak a keresztyén vallás hittételeiben való közös hitet és 
az Isten Ígéje igazságával kapcsolatos meggyőződést általánosságban, hanem az evangélium 
kegyelmes ígéreteinek konkrét alkalmazását is a lelkünk vigasztalására, amivel megragadjuk 
Krisztust  annak  összes  jótéteményével  együtt,  azzal  a  komoly,  Istenbe  vetett  komoly 
bizalommal,  hogy  Ő  irgalmas  lesz  irántunk  egyetlen  Fia  érdeméért.  Ezért  az  igazi  hívő 
bizonyos lehet a hit bizonyossága által a bűneinek bocsánatában, valamint a Krisztus általi 
örök üdvösségében.

38.  Az  igaz,  élő,  megigazító  hit  és  az  Isten  megszentelő  Lelke  az  újjászületett 
emberből sem véglegesen, sem teljesen ki nem hunyhat, és el nem tűnhet.

A megszentelődésről és a jócselekedetekről

39. Minden megigazult egyben meg is szenteltetik, a hitük mellé mindig társulnak a 
valódi megtérés és a jócselekedetek.

40.  A  megtérés  Isten  ajándéka,  mely  által  kegyes  szomorúság  jön  létre  a  hívők 
szívében amiatt, hogy korábbi vétkeikkel megsértették Istent, kegyelmes Atyjukat, azzal az 
állhatatos elhatározással egyetemben, hogy a jövőben Istenhez ragaszkodnak, és új életben 
járnak.

41.  Noha  a  jócselekedetek,  melyek  a  hit  gyümölcsei  és  a  megigazulás  után 
következnek,  nem  adhatnak  elégtételt  a  bűneinkért,  s  Isten  ítéletének  szigorúságát  sem 
képesek kiállni, mégis tetszenek Istennek, Aki Krisztusban elfogadja azokat. Ezek az igaz és 
élő hitből fakadnak, amit ezekből lehet úgy megismerni, amiképpen a fát a gyümölcséről.

42.  A  jócselekedetek,  melyekben  Isten  népének  járnia  kell  olyanok,  amelyeket  Ő 
parancsolt meg a Szentírásban, s nem olyan cselekedetek, melyeket az emberek találtak ki a 
saját elméjükből, vakbuzgóságukból és rajongásukból, Isten Ígéjének parancsa nélkül.

43. Az újjászületett ember nem képes tökéletesen eleget tenni Isten törvényének ebben 
az életben. Mi ugyanis valamennyien sok dologban vétkezünk,s ha azt mondjuk, hogy nem 
vagyunk bűnösök, önmagunkat csapjuk be és az igazság nincs meg bennünk.

44.  Nem minden  szörnyűséges  bűn,  amit  szándékosan  követnek  el  a  keresztséget 
követően,  minősül  a  Szentlélek  elleni  megbocsáthatatlan  bűnnek.  Ezért  a  keresztség  után 
bűnbe esőktől nem szabad megtagadni a megtérés lehetőségét.

45. Az Isten parancsolata mellett, vagy felett álló önkéntes jócselekedetek, melyeket a 
túlbuzgóság  jócselekedeteinek  neveznek,  nem  taníthatók  elbizakodottság  és  istentelenség 
nélkül. Ezek által ugyanis az emberek azt jelentik ki, hogy nem adnak meg Istennek annyit, 
amennyit kötelesek, hanem még többet is tesznek az Ő kedvéért, mint amennyit kellene.
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Isten szolgálatáról

46.  Isten  iránti  kötelességünk  hinni  Benne,  félni  Őt,  teljes  szívünkből,  teljes 
elménkből, teljes lelkünkből és minden erőnkkel szeretni Őt, imádni Őt, Neki hálákat adni, 
teljes bizalmunkat Belé vetni, tisztelni az Ő szent nevét és Ígéjét, és életünk minden napján 
igazán Őt szolgálni.

47.  Minden  szükségünkben  Istenhez  kell  fordulnunk  imádságban,  biztosítván 
magunkat  róla,  hogy bármit  kérünk az  Atyától  az  Ő Fiának,  Jézus  Krisztusnak (egyetlen 
Közbenjárónknak és Közvetítőnknek)  a nevében és az Ő akarata  szerint,  azt  kétségtelenül 
meg is adja nekünk.

48. Mielőtt imádkozni kezdenénk, elő kell készíteni a szíveinket, és meg kell értenünk 
az általunk imában kért dolgokat, hogy szívünk és szánk hangja együtt hangozzék a felséges 
Isten fülében.

49.  Mikor a mindenható  Isten szenvedéssel sújt,  vagy valami  nagy megpróbáltatás 
közeledik,  illetve  bármely  más  súlyos  ok  követeli  meg,  akkor  kötelességünk  böjtben 
megalázkodni,  megszomorodott  szívvel  megbánni  bűneinket,  és  odaszánnunk  magunkat  a 
komoly  imádkozásra,  hogy  tetsszék  Istennek  elfordítani  a  haragját  rólunk,  vagy  megadja 
nekünk azt a kegyelmet, melyre oly nagy szükségünk van.

50. A böjtölés a hús, az ital és minden természetes eledel, továbbá a külső élvezetek 
visszatartása a testtől a böjt meghatározott idejére. Ami az államunk nyilvános rendje által 
elrendelt megtartóztatásokat illeti, melyekkel bizonyos időkben és napokon ajánlott a hal és 
tiltott  a  hús  evése,  ezek  semmiképpen  sem  tekintendők  vallásos  böjtöknek,  s  nem  is 
irányulnak semmiféle babona fenntartására a hús megválasztásában, hanem pusztán politikai 
megfontolásokon  alapulnak  a  javaknak  a  nemzetközösség  jobb  fenntartására  irányuló 
elosztása végett.

51. Nem szabad azzal a meggyőződéssel böjtölnünk, hogy a böjtölésünk a mennybe 
vihet, vagy szentséget tulajdonítanunk az elvégzett külső cselekedetnek. Isten ugyanis nem 
enged böjtölnünk a cselekedet kedvéért (ami önmagában pusztán közömbös dolog), hanem 
egyedül azt nézi, hogy miképpen érinti a szívet. A legfontosabb tehát az, hogy mindenekelőtt 
tisztítsuk meg a szívünket a bűntől, majd ezután olyan célokra irányítsuk böjtünket, amelyeket 
Isten lát jónak, hogy a testet ezzel fegyelmezzük, a lélek buzgóbb legyen az imádkozásban, s 
böjtünk bizonysága  legyen  az  Isten  fensége  előtti  megalázkodásunknak,  mikor  elismerjük 
Előtte a bűneinket, s a szív szomorúságától belsőleg indíttatván azokat el is siratjuk a testünk 
megsanyargatásával.

52.  Minden,  az  ember  képzelete  által  a  Szentírás  mellett,  vagy  ellenére  kiagyalt 
istentiszteletnek  (például  zarándoklat,  gyertyagyújtás,  stációk  és  jubileumok,  farizeusi 
szekták,  rajongó vallások,  rózsafüzéres  imádkozás  és  ezekhez  hasonló  babonák)  nemcsak 
hogy  nem  jutalom,  hanem  ellenkezőleg:  fenyegetések  és  átkok  vannak  megígérve  a 
Szentírásban.
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53.  Az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek  Isten  kiábrázolása  bármiféle  külső  formában 
teljesen törvénytelen. Hasonlóképpen minden más kép is, amit ember agyalt ki, vagy készített 
vallásos célokra.

54. Minden vallásos tiszteletet egyedül Istennek kell megadni, Akitől, és senki mástól 
kell kérnünk és várnunk minden jóságot, egészséget és kegyelmet, mert Ő Maga ezen dolgok 
szerzője és adományozója.

55.  Isten  nevét  teljes  tisztelettel  és  szent  hódolattal  kell  használni,  ezért  minden 
hiábavaló  és  elhamarkodott  eskütételt  teljes  mértékben  elítélünk.  Törvényes  alkalmakkor 
azonban tehető és fogadható eskü Isten Ígéje, a jog, az ítélet és az igazság alapján.

56.  A  hét  első  napját,  ami  az  Úr  napja,  teljes  mértékben  Isten  szolgálatára  kell 
szentelni, ezért kötelesek vagyunk megpihenni a szokásos és napi tevékenységünktől, s ezt az 
időt a kegyesség nyilvános és egyéni gyakorlására fordítani.

A polgári elöljáróságokról

57. Isten után a Király Őfelségének van a saját birodalma és királysága határain belül 
szuverén és legfőbb hatalma minden személy felett, bármely egyházi, vagy polgári rend tagja 
is  legyen  az illető,  mert  semmiféle  idegen hatalom nem gyakorol,  és  nem is  gyakorolhat 
semmiféle uralmat felettük.

58. Valljuk, hogy az említett birodalmakban és királyságokban a minden rend feletti 
legfőbb kormányzás, legyen az egyházi, vagy világi, jog szerint a király őfelségét illeti meg. 
Ezzel nem adjuk át neki az Íge és a sákramentumok kiszolgáltatását,  sem pedig a kulcsok 
hatalmát, csak azt az előjogot, amiről látjuk, hogy Isten mindig is megadta minden istenfélő 
fejedelemnek a Szentírásban, tudniillik hogy az Isten által rábízott egyházi és világi rendeket 
és rangokat tartsa meg a maguk hivatalában, az ellenszegülőket és a gonosztevőket pedig a 
polgári kard erejével szorítsa vissza.

59. A pápának sem önmagától, sem az egyház, vagy a római Szentszék tekintélyéből, 
vagy  más  eszközből  fakadóan  nincs  semmiféle  hatalma,  vagy  tekintélye  a  király 
trónfosztására, bármely birodalmának, vagy uralmának elvételére, vagy arra, hogy bárki más 
fejedelmet felhatalmazzon: támadja meg, vagy zaklassa őt, vagy országait. Arra sincs, hogy 
felmentse  bármelyik  alattvalóját  az  őfelsége  iránti  hűség  és  engedelmesség  alól,  vagy 
engedélyt  adjon,  illetve  hagyja,  hogy  bármelyikük  fegyvert  viseljen,  zendülést  keltsen, 
sértegesse, vagy ártson az ő királyi személyének, méltóságának, kormányának, vagy őfelsége 
birodalma bármelyik alattvalójának.

60.  Istentelen  dolog  azt  tanítani,  hogy a  pápa  által  kiközösített,  vagy hivataluktól 
megfosztott fejedelmeket az alattvalóik, vagy bárki más elűzheti, vagy meggyilkolhatja.

61.  A  birodalom  törvényei  szörnyűséges  és  fájdalmas  bűnökért  sújthatnak 
halálbüntetéssel keresztyén embereket.

62.  A  keresztyén  emberek  számára  az  elöljáróságok  parancsára  törvényes  dolog 
fegyvert viselni és igazságos háborúkban szolgálni.
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A felebarátaink iránti kötelességeinkről

63.  Kötelességünk  a  felebarátainkkal  szemben,  hogy  úgy  szeressük  őket,  mint 
önmagunkat,  s  azt  tegyük  minden  emberrel,  amit  szeretnénk,  hogy  velünk  tegyenek. 
Tiszteljük  feletteseinket  és  engedelmeskedjünk  nekik,  őrizzük  meg  az  emberek  személyi 
biztonságát, valamint tisztaságukat, javaikat és jó hírüket. Ne hordozzunk sem rosszindulatot, 
sem  gyűlöletet  a  szívünkben.  Testünket  tartsuk  meg  mértékletességben,  józanságban  és 
tisztaságban.  Legyünk  becsületesek  és  igazságosak  minden  dologban.  Ne  kívánjuk  más 
emberek javait,  hanem becsületesen munkálkodván gondoskodjunk a megélhetésünkről,  és 
tegyük a kötelességünket abban az élethelyzetben, amelyre tetszett az Istennek minket elhívni.

64.  Az  emberek  személyes  tisztaságának  megőrzése  végett  a  házasság  rendeltetik 
minden  embernek,  akiknek  arra  szükségük  van.  Isten  Ígéje  sehol  nem  tiltja  az  egyház 
szolgálóinak,  hogy  házasodjanak.  Isten  törvénye  sehol  nem  parancsolja  nekik,  hogy 
fogadalmat tegyenek a magányos életre, vagy tartózkodjanak a házasságtól. Ezért számukra is 
törvényes más keresztyén emberekhez hasonlóan a saját kívánságuk szerint megházasodni, ha 
úgy ítélik meg, hogy ez javára van a kegyes életvitelnek.

65. A keresztyének vagyona és javai nem képeznek köztulajdont, s ez vonatkozik a 
jogaikra, címeikre és birtokaikra is, amint bizonyos anabaptisták hamisan állítják ennek az 
ellenkezőjét. Mindazonáltal minden ember köteles készséggel, a képességeinek megfelelően a 
javaiból alamizsnát adni a szegényeknek.

66. Az adott ígéret kötelez, még az eretnekekkel és a hitetlenekkel szemben is.

67.  A  kétértelmű  beszédről  és  a  hátsó  gondolatokról  szóló  pápista  tanítás  a 
legistentelenebb és nyilvánvalóan irányul az összes emberi társadalom rombolására.

Az egyházról és az evangélium külső szolgálatáról

68.  Csak egyetlen katolikus egyház létezik (amelyen kívül nincs üdvösség), amelybe 
beletartozik a szentek egész közössége, amely egy testbe gyűjtetett össze, gyűjtetik össze és 
fog  összegyűjtetni  az  egy  Fő  Jézus  Krisztus  alatt.  Ennek  egy  része  már  győztesként  a 
mennyben  van,  a  másik  része  harcoló  egyházként  itt  a  földön.  S  miután  ez  az  egyház 
mindazokból,  és  csakis  azokból  áll,  akiket  Isten  kiválasztott  az  üdvösségre,  valamint 
megelevenített Lelkének erejével, ezeknek számát csak Maga Isten ismeri, s ezért nevezzük 
katolikus, azaz egyetemes és láthatatlan egyháznak.

69. A konkrét és látható egyházak nagy számban léteznek (ide tartoznak azok, akik 
megvallják a hitüket Krisztusban és élnek az üdvösség külső eszközeivel). Ezekben a Krisztus 
rendelése  alapján  több-kevesebb  őszinteséggel  tanítják  Isten  Ígéjét,  kiszolgáltatják  a 
sákramentumokat és használják a kulcsok hatalmát. Ezeket többé kevésé tiszta egyházaknak 
kell tartanunk.

70.  Jóllehet  a  látható  egyházban  a  gonosz  mindig  keveredik  a  jóval,  sőt  néha  a 
gonosznak van fő tekintélye az Íge és a sákramentumok szolgálatában, mégis, miután ezt nem 
a  saját,  hanem Krisztus  nevében  teszik,  s  az  Ő  megbízására  és  tekintélyével  szolgálnak, 
felhasználhatjuk  a  szolgálatukat  mind  az  Íge  meghallgatásában,  mind  a  sákramentumok 
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vételében. Gonoszságuk által sem Krisztus rendelésének hatékonysága nem vétetik el,  sem 
Isten ajándékainak kegyelme nem csökken azok számára, akik hittel és helyesen fogadják a 
nekik kiszolgáltatott sákramentumokat, amelyek Krisztus rendelése és ígérete folytán akkor is 
hatékonyak, még ha gonosz emberek szolgáltatják is ki azokat. Mindenesetre hozzátartozik az 
egyházfegyelemhez,  hogy  megvizsgálják  a  gonosz  szolgálók  dolgait,  és  vádat  emeljenek 
ellenük azok, akik ismerik a vétkeiket,  s ha végül hibásaknak találtatnak,  jogos ítélettel  a 
szolgálatuktól megfosztassanak.

71. Törvénytelen dolog az egyházban bárkinek is magára vállalni az igehirdetés, vagy 
a sákramentumok kiszolgáltatásának hivatalát,  amíg először törvényesen el  nem hívatik  és 
küldetik annak végzésére.  Azokat kell törvényesen elhívottaknak és elküldötteknek tartanunk 
erre a feladatra, akiket olyan emberek hívtak és küldtek el, akiknek nyilvános felhatalmazásuk 
van az egyházban arra, hogy az Úr szőlőskertjébe szolgálókat hívjanak és küldjenek el.

72. Isten Ígéjével és az ősegyház szokásával teljes mértékben összeegyeztethetetlen 
dolog nyilvánosan imádkozni,  vagy a sákramentumokat  kiszolgáltatni  az egyházban a nép 
számára érthetetlen nyelven.

73. Azt a személyt, akit az egyház nyilvános ítélettel jogosan távolít el és közösít ki az 
egyház egységéből, a hívők egészének úgy kell tekinteni, mint pogányt és vámszedőt, amíg 
megtérés  által  nyíltan  meg  nem  békél,  és  vissza  nem  fogadtatik  az  egyházba  az  arra 
felhatalmazottak döntése által.

74.  Isten  nem  egyszerűen  a  bűnök  megbocsátására  adott  hatalmat  a  szolgáinak 
(melynek előjogát csak Magának tartotta fenn), hanem ara is hogy az Ő nevében jelentsék ki 
és  hirdessék  a  feloldozást  és  a  bűnbocsánatot  azoknak,  akik  ténylegesen  megtérnek,  és 
őszintén hisznek az Ő szent evangéliumában.  Az sem Istennek tetsző,  ha az Ő népét arra 
kötelezik,  hogy az összes ismert  bűnét megvallja bármely halandó embernek.  Ha azonban 
bárki a lelkiismeretében megszomorodik,  joggal folyamodhat  bármelyik  istenfélő és tanult 
szolgálóhoz, hogy tőle kapjon tanácsot és vigasztalást.

Az egyház, az egyetemes zsinatok és Róma püspökének a 
tekintélyéről

75. Törvényellenes az egyház számára elrendelni bármit, ami Isten Ígéjével ellentétes, 
és  nem  magyarázhatja  a  Szentírás  valamely  részét  egy  másik  résszel  ellentétesen.  Ezért 
jóllehet  az  egyháznak  a  Szentírás  bizonyságtevőjének  és  őrzőjének  kell  lennie,  mégsem 
rendelhet  el  semmi  vele  ellentéteset,  emellett  nem teheti  kötelezővé  a  hitet  semmiben  a 
Szentírás mellett, ami az üdvösséghez szükséges volna.

76. Egyetemes zsinatokat nem lehet összehívni a fejedelmek parancsolata és akarata 
nélkül, mikor pedig összegyűlnek (miután emberek gyűléséről van szó, melyet nem mindig 
Isten Lelke és Ígéje kormányoz), tévedhetnek, s néha tévedtek is, még a kegyességhez tartozó 
dolgokban is. Ezért az általuk elrendelt, az üdvösséghez szükséges dolgoknak sem erejük, sem 
tekintélyük nincsen, amíg meg nem mutatták, hogy a Szentírásból vétettek.

77.  Minden  konkrét  egyháznak  joga  van  ceremóniákat  és  egyéb  egyházi  rítusokat 
alapítani,  megváltoztatni,  vagy eltörölni,  amennyiben  fölöslegessé váltak,  vagy visszaéltek 
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velük, s másokat alkotni, melyek jobban hozzájárulnak az illendőséghez, a rendhez, vagy az 
épüléshez.

78.  Amiképpen  tévedtek  Jeruzsálem,  Alexandria,  és  Antiókhia  gyülekezetei,  úgy 
tévedett a római egyház is, nem csupán a gyakorlat és a ceremóniák dolgában, hanem a hit 
dolgában is.

79. A hatalom, amelyre  most  Róma püspöke igényt  tart,  hogy ő lehessen Krisztus 
egyetemes  egyházának a feje,  minden császár,  király és fejedelem felett,  bitorolt  hatalom, 
ellentétes  a  Szentírással  és  Isten  Ígéjével,  valamint  ellentétes  az  ősegyházzal.  Ezért  a 
legjogosabb  indokokból  ezt  a  hatalmat  megtagadjuk  és  eltöröljük  a  Király  Őfelsége 
birodalmának és uralmának határain belül.

80.  Róma  püspöke  oly  távol  áll  attól,  hogy  Krisztus  egyetemes  egyházának  feje 
lehessen, hogy a cselekedetei és a tanítása világosan kimutatják: ő a bűn ama embere, akit a 
Szentírás megjövendölt, s akit az Úr majd megemészt szájának leheletével és megsemmisít az 
ő megjelenésének feltűnésével.

Az Ó- és Újszövetség viszonyáról

81.  Az  Ószövetségben  a  törvény  parancsolatai  bővebben,  míg  Krisztus  ígéretei 
szűkebben és sötétebben vannak kifejtve, beárnyékolván az előképek és jelképek sokaságával, 
melyek minél korábban lettek kijelentve, annál általánosabbak és homályosabbak.

82.  Az  Ószövetség  nem ellentétes  az  Újszövetséggel,  mert  mind  az  Ó-,  mind  az 
Újszövetségben az örök élet Krisztus által kínáltatik az emberiségnek, Aki egyszerre Isten és 
ember, s az egyetlen közbenjáró Isten és ember között. Ezért nem kell hallgatnunk azokra, 
akik azt találják ki, hogy az ősatyák csak a mulandó ígéreteket keresték. Ők ugyanis Istennek, 
az Atyának mindazon ígéreteit keresték az Ő Fia, Jézus Krisztus érdemein keresztül, amiket 
ma mi is,  csak ők még az eljövendő Krisztusban hittek,  míg  mi a  már  eljött  Krisztusban 
hiszünk.

83.  Az  Újszövetség  teljes  kegyelemmel  és  igazsággal,  s  örömteli  híreket  hoz  az 
emberiségnek, miszerint mindaz,  ami korábban megígértetett  Krisztusról, az most teljesült. 
Így az ókori előképek, és ceremóniák helyett magukat a dolgokat mutatja be az evangélium 
jótéteményeinek bő és világos kijelentésével.  Többé a szolgálat  sem korlátozódik egyetlen 
körülmetélt  nemzetre, hanem válogatás nélkül kiterjed minden népre, legyenek bár zsidók, 
vagy pogányok. Így most nincs nemzet, mely joggal panaszkodhatna arra, hogy kizárattak a 
szentek közösségéből és Isten népének kiváltságaiból.

84. Noha az Istentől Mózes által adatott törvény ceremóniákra és rítusokra vonatkozó 
része hatályát vesztette, sőt a polgári előírásokat sem kell szükségszerűen elfogadni bármely 
közösségben,  mégis,  egyetlen  keresztyén  ember  sincs  felmentve  az  erkölcsinek  nevezett 
parancsolatok iránti engedelmesség alól.
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Az Újszövetség sákramentumairól

85. A Krisztus által elrendelt sákramentumok ne csupán jegyei, vagy jelképei legyenek 
a  keresztyének  vallásgyakorlatának,  hanem inkább bizonyos  tanúságai,  és  hatékony,  vagy 
erőteljes  jelei  a  kegyelemnek  és  Isten  irántunk  megnyilvánuló  jóakaratának,  melyekkel 
láthatatlanul munkálkodik bennünk, s nemcsak megelevenít, de meg is erősít és megszilárdítja 
a Belé vetett hitünket.

86,  Krisztus,  a  mi  Urunk  az  evangéliumban  két  sákramentumot  rendelt  el:  a 
keresztséget, és az úrvacsorát.

87.  Az a  bizonyos  öt,  amit  a  római  egyház  nevez  sákramentumoknak,  úgymint  a 
bérmálás, a vezeklés, az egyházi rendek, a házasság és az utolsó kenet nem számítandók az 
evangélium sákramentumai  közé.  Ezek  ugyanis  részben  az  apostolok  romlott  utánzásából 
születtek, részben a Szentírásban megengedett élethelyzetek, de mégsincs a keresztséghez és 
az úrvacsorához hasonló sákramentumi jellegük, ugyanis Isten nem rendelt ezekre semmiféle 
látható jelet, vagy ceremóniát, az üdvözítő kegyelem hozzákapcsolt ígéretével egyetemben.

88. A Krisztus által elrendelt sákramentumok nem arra valók, hogy bámuljuk, vagy 
körülhordozzuk azokat, hanem hogy helyesen éljünk velük. Ezért csak akik méltóképen élnek 
velük,  azoknál  lesz meg az üdvös hatásuk és működésük,  akik viszont  méltatlanul  veszik 
ezeket, azzal ítéletet vonnak magukra.

A keresztségről

89. A keresztség nemcsak külső jele a vallástételünknek, és megkülönböztető jegy a 
keresztyének  és  a  nem  keresztyének  között,  hanem  sokkalta  inkább  a  befogadásunk 
sákramentuma  az  egyházba,  mely  elpecsételi  bennünk  az  újjászületésünket 
(következésképpen a megigazulásunkat, örökbe fogadásunkat és megszentelődésünket is) ama 
közösség által, mely Jézus Krisztus és közöttünk áll fenn.

90.  A  csecsemőkeresztséget,  mint  az  Isten  Ígéjével  összeegyeztethető  gyakorlatot, 
fenn kell tartani az egyházban.

90. A keresztség kiszolgáltatása során jogos okból el kell törölni az ördögűzést,  az 
olajjal való megkenetést, a sózást és a víz babonás megszentelését. A sákramentum valójában 
ezek nélkül is teljesen és tökéletesen kiszolgáltatható, és megfelel annak, ahogyan Megváltó 
Krisztusunk megalapította.

Az úrvacsoráról

92.  Az  úrvacsora  nem  csupán  annak  a  kölcsönös  szeretetnek  a  jele,  amit  a 
keresztyéneknek egymást  iránt  kell  tanúsítaniuk,  hanem sokkal  inkább az egyházban való 
megtartatásunk  sákramentuma,  mely  elpecsétel  minket  lelki  tápláltatásunkban  és  a 
Krisztusban történő folytonos növekedésünkben.
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93. A kenyér és a bor lényegének átváltozása Krisztus testének és vérének lényegévé, 
amit rendszerint transzszubsztanciának neveznek, nem igazolható a Szentírással, sőt ellentétes 
a Szentírás világos tanításával, felforgatta a sákramentum természetét és alkalmat teremtett a 
legvaskosabb bálványimádásra és megannyi babonára.

94.  A  úrvacsora  külső  részében  Krisztus  testének  és  vérének  legerőteljesebb 
kiábrázolását találjuk. Ezek nincsenek másképen jelen a látható elemekben, mint ahogyan a 
jelzett  és  elpecsételt  dolgok  jelen  vannak  a  jelekben  és  pecsétekben,  azaz  jelképesen  és 
viszonylagosan. A sákramentum belső és lelki részében azonban ugyanaz a test és vér valóban 
és szubsztanciális módon van jelen mindazok számára, akik kegyelmet kaptak Isten Fiának a 
befogadására,  akik  hisznek  az  Ő  nevében.  S  akik  méltó  módon  és  hittel  járulnak  az  Úr 
asztalához, azoknak Krisztus testét és vérét nemcsak jelzik és felajánlják, hanem valóságosan 
felmutatják és kiszolgáltatják.

95. Az úrvacsorában Krisztus testét mennyei és lelki módon szolgáltatják ki, veszik és 
eszik, az eszköz pedig, amely által Krisztus testét ekképpen veszik és eszik, a hit.

96.  A  gonoszok,  és  mindazok,  akikben  nincs  élő  hit,  jóllehet  (amiképpen  Szent 
Ágoston mondja) testileg és látható módon szétmorzsolják a fogaikkal Krisztus testének és 
vérének sákramentumát, de semmi módon nem válnak Krisztus részeseivé, hanem inkább a 
maguk kárhozatára eszik és isszák ennek a hatalmas dolognak a jelét, vagy sákramentumát.

97.  Az  Úr  sákramentumának  mindkét  részét  ki  kell  szolgáltatni  Isten  népének, 
Krisztus rendelésének és az ősegyház gyakorlatának megfelelően, s nyilvánvaló szentségtörés 
elrabolni azoktól a misztikus poharat, akikért Krisztus az Ő legdrágább vérét ontotta.

98. Az úrvacsora sákramentumát nem Krisztus rendelése alapján őrizgetik, hordozzák 
körül, mutatják fel, vagy imádják.

99. A miseáldozat, amelyben azt mondják, hogy a pap Krisztust áldozza meg az élők 
és holtak büntetésének, vagy bűnének eltörlése végett, nem egyeztethető össze sem Krisztus 
rendelésével,  sem  az  apostoli  tanítással,  hanem  épp  ellenkezőleg,  a  legistentelenebb  és 
legsértőbb dolog Megváltó Krisztusunk mindenre elégséges áldozatára nézve, amit egyszer, s 
mindenkorra  mutatott  be  a  kereszten,  s  ami  az  egyetlen  engesztelés  és  elégtétel  a  mi 
bűneinkért.

100. Az egyéni mise, azaz az úrvacsora vétele egyedül a pap által az úrvacsorázók 
kellő száma nélkül ellentétes Krisztus rendelésével.

Az emberek lelkének állapotáról az ebből az életből történt 
eltávozásuk után, valamint a feltámadásról és az utolsó 

ítéletről

101. Miután ez az élet véget ért, Isten gyermekeinek lelkei azonnal befogadtatnak a 
mennybe,  ahol  kimondhatatlan  vigasztalást  élveznek,  a  gonoszok  lelkei  pedig  a  pokolra 
vettetnek, ahol véget nem érő kínokat szenvednek.
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102. A római egyház tanítása az atyák és a gyermekek tornácairól (limbus patrum, 
limbus  puerorum),  a  holtakért  történő imádkozásról,  a  búcsúkról,  a  képek és  az  ereklyék 
imádásáról, valamint a szentek segítségül hívásáról hiábavaló koholmányok, melyek minden 
bibliai alapot nélkülöznek és ellentétesek a Szentírással.

103.  Ennek a  világnak a végén az Úr Jézus eljön a felhőkben Atyja  dicsőségével. 
Egyidejűleg Isten mindenható hatalma által az élők elváltoznak, és a halottak feltámadnak, 
majd  mindannyian  megjelennek  testben  és  lélekben  az  Ő ítélőszéke  előtt,  hogy elvegyék 
jutalmukat a szerint, amit a testükben cselekedtek, jót, vagy gonoszt.

104. Mikor az utolsó ítélet véget ér, Krisztus átadja az országát Atyjának, és Isten lesz 
minden mindenekben.

A zsinat rendelése

Ha  bármely  szolgáló,  bármely  tisztségben  is  legyen,  eme  elfogadott  hittételekkel 
ellentéteset  tanít  nyilvánosan,  majd  a  megfelelő  intésben  részesülvén  nem  változtat  a 
hozzáállásán,  és  nem  szűnik  meg  az  egyház  békéjét  zavarni,  legyen  elhallgattatva  és 
megfosztva minden lelki beosztástól, amelynek részese.
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