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Bevezetés

Ezt a hitvallást  Kálvin és diákja, De Chandieu készítették, majd az 1559-es párizsi 
zsinat vizsgálta felül és fogadta el. Béza Tódor vitte el IX. Károlynak 1561-ben Poissybe, 
majd  miután  1571-ben  a  la  rochellei  zsinat  is  elfogadta  (ezért  is  nevezik  La  Rochellei 
Hitvallásnak), IV. Henrik ünnepélyesen szentesítette.

A francia eredeti a régi helyesírással szerepel Béza Histoire ecclesiastique des Eglises  
réformées című  munkájában,  a  Niemeyer’e  Collectio-ban (313-326.  oldalak),  valamint  dr. 
Heppe Zeitschrift für die historische Theologie (Gotha, 1875) című kiadványában (524. és azt 
követő oldalak) egy genfi kéziratos másolatból átvéve. Az 1566-os latin változat megtalálható 
a  Corpus & Syntagma Confess.-ben és  a  Niemeyer’e  Collectio-ban (329-339.  oldalak).  A 
német változat 1562-ből, Heidelbergből és Bockelből származik.

A  hiteles  szöveget  közöljük  modern  helyesírással,  a  Société  des  livres  religieux 
szerkesztésében 1864-ben Toulouse-ban megjelent kiadásból: Confession de foi et discipline 
ecclésiastique des eglises reformées de France. Az előszót az eredeti formájában adjuk közre, 
ahogyan a Niemeyer-ben és Kálvin Operájának IX. kötete 737. oldalán szerepel. A rövidebb 
francia recenzió, melyben csak 39 cikkely van, megtalálható Kálvin Operájának IX. kötete 
733-758. oldalain, a későbbi kiadás változtatásaival.

Az angol fordítást a new yorki Miss Emily O. Butler készítette. Egy régebbi változat 
megtalálható az 1692-es Quick’s Synodicon 1. kötetében.
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A La Rochellei Hitvallás

Mindazon franciák által egy akarattal megalkotott hitvallás, akik a mi Urunk Jézus 
Krisztus evangéliumának tisztasága szerint kívánnak élni.

A királyhoz

1561

Felség, hálát adunk Istennek, hogy bár mindezidáig nem engedte meg, hogy Fenséged 
tudomására  jusson  az  üldöztetések  keménysége,  amit  elszenvedtünk,  és  naponta 
elszenvedünk, amiért az evangélium tisztaságában és a saját lelkiismeretünkkel békességben 
akarunk élni, most azonban megengedi látnunk, hogy ügyünk érdemessége után érdeklődik, 
amint  az kiderül az ez év márciusában Amboise-ban kiadott  legutolsó királyi  rendeletből, 
melyet tetszett Fenségednek kihirdetni. Ez felbátorít minket arra, hogy megszólaljunk, amiben 
eddig  meggátolt  minket  az  ön  egyes  hivatalnokainak  igazságtalansága  és  erőszakossága, 
akiket  inkább  a  velünk  szemben  táplált  gyűlölet,  mintsem  az  ön  szolgálatának  szeretete 
mozgatott.  S  végezetül  Felség,  hogy  teljes  tájékoztatást  adhassunk  Felségednek  ebben  a 
dologban,  alázatosan  könyörgünk  önnek,  hogy  lássa  és  hallgassa  meg  a  Hitvallásunkat, 
melyet eljuttatván önnek reméljük, hogy kielégítő választ ad vádakra és gyalázkodásra, amit 
azok fogalmaztak meg velünk szemben, akik mindig kárhoztatnak bennünket anélkül, hogy 
ismernék az ügyünket. Abban pedig kijelenthetjük Felségednek, hogy semmi Isten Ígéjével 
vagy  azzal  a  hűbéri  esküvel  ellentétes  sincs,  amivel  önnek  tartozunk.  Hitünk  cikkelyei 
ugyanis, melyek mindegyike kellő hosszúságban ki vannak fejtve a Hitvallásban, mind ide 
vezetnek:  mivel  Isten  kellőképpen  kijelentette  az  akaratát  a  számunkra  a  prófétáin  és 
apostolain keresztül, valamint a saját Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus szája által, mi tartozunk 
úgy tekintetbe venni és tisztelni Isten Ígéjét, hogy az meggátoljon minket abban, hogy bármit 
magunktól  hozzátegyünk,  sőt  teljességgel  igazodnunk  kell  az  Általa  előírt  szabályokhoz. 
Mivel  pedig  a  római  egyház,  elhagyván  az  ősegyház  gyakorlatát  és  szokásait,  úgy 
parancsolatokat  és  új  istentiszteleti  formákat  vezetett  be,  ésszerűnek  tartjuk  az  Isten 
parancsolatait  előnyben  részesíteni,  Aki  Maga  az  igazság,  az  emberi  parancsolatokkal 
szemben, akik a természetüknél fogva hajlamosak a megtévesztésre és a hiábavalóságra. S 
bármit is mondjanak ránk ellenségeink, Isten és ember előtt  kijelenthetjük,  hogy nem más 
okból szenvedünk, mint hogy a mi Urunk Jézus Krisztust tartjuk az egyedüli Megmentőnknek 
és Megváltónknak, s az Ő tanítását az élet és üdvösség egyedüli tanításának. S ez az egyetlen 
oka annak, Felség, amiért a hóhérok kezét oly gyakran szennyezte szegény alattvalóid vére, 
akik  nem  kímélték  az  életüket,  ragaszkodván  ugyanehhez  a  Hitvalláshoz,  s  ezzel 
megmutatták, hogy más Lélek mozgatta őket, mint az embereket, akik természetüknél fogva 
többet  törődnek  a  saját  békességükkel  és  kényelmükkel,  mint  Isten  tiszteletével  és 
dicsőségével.  Ezért  tehát  Felség,  összhangban  önnek  a  szegény  alattvalói  iránti  jóság  és 
könyörületesség ígéreteivel, alázatosan könyörgünk Felségednek: vizsgálja meg kegyelmesen 
az  ügyet,  amelynek  következtében  a  haláltól,  vagy  a  száműzetéstől  való  állandó 
fenyegetettség  következtében  elveszítjük  a  képességet  annak  az  alázatos  szolgálatnak  az 
ellátására, amellyel önnek tartozunk. Kegyeskedjen hát Felséged az eddig használt tűz és kard 
helyett  engedélyt  és  biztonságot  adni  az  Isten  Ígéje  által  meghatározott  Hitvallásunknak. 
Reméljük  továbbá  hogy  ön  lesz  az  ártatlanságunk  bírája,  tudván,  hogy  nincsen  bennünk 
lázadás, vagy eretnekség, hanem csak arra törekszünk, hogy a lelkiismeretünkkel békességben 
éljünk,  szolgálván  Istennek  az  Ő  parancsolatai  szerint,  és  tisztelvén  Felségedet  minden 
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alázatossággal és engedelmességgel. S mivel nagy szükségünk van arra, hogy Isten Ígéjének 
prédikálásával maradjunk meg az Ő, valamint az ön szolgálatában, alázatosan könyörgünk, 
Felség,  hogy  engedtessék  meg  nekünk  időnként  összegyülekezni,  hogy  Isten  félelmére 
lehessünk  buzdítva  az  Ő  Ígéje  által,  valamint  megerősödhessünk  azoknak  a 
sákramentumoknak  a  kiszolgáltatásával,  melyeket  az  Úr  Jézus  Krisztus  rendelt  el  az  Ő 
egyházában.  S ha tetszik Felségednek helyet  kijelölni,  ahol bárki megnézheti,  mi folyik  a 
gyülekezeteinkben, fel leszünk mentve a szörnyűséges bűnök vádja alól, amikkel ugyanezeket 
a gyülekezeteket megrágalmazták. Semmi mást nem fognak látni ugyanis, csak ami illő és 
ékes rendben való, és semmi mást nem fognak hallani, csak Isten dicséretét, buzdítást az Ő 
szolgálatára, s imákat Felségednek és Felséged országának a megtartatásáért. De ha nem is 
tetszik  Felségednek  megadni  nekünk  ezt  a  kegyet,  legalább  engedtessék  meg  nekünk 
magánúton követni egymás között a kialakult rendet. A legalázatosabban könyörgünk önnek 
Felség, hogy ezt a most ön elé tárt könyörgést meghallgatva higgye el, végtelenül sok szegény 
alattvalója kiáltásait és nyögéseit hallja, akik azért könyörögnek, hogy kegyeskedjék kioltani a 
tüzeket, melyeket az ön bíráinak kegyetlensége lobbantott fel királyság-szerte. S engedtessék 
meg  így  nekünk  önt  szolgálván,  Felség,  hogy  Őt  szolgáljuk,  Aki  önt  a  hatalomra  és  a 
méltóságra  emelte.  Ha  pedig  ön  Felség  nem  kegyeskedik  meghallgatni  a  mi  hangunkat, 
kérjük,  hallgasson az  Isten  Fiának hangjára,  aki  hatalmat  adván önnek a  mi  tulajdonunk, 
testünk, sőt életünk felett megköveteli, hogy lelkünk és lelkiismeretünk ellenőrzése és uralma, 
amit a tulajdon vérével vásárolt meg, megmaradjon Neki. Őhozzá könyörgünk Felség, hogy 
Önt  mindig  az  Ő Lelkével  vezesse,  az  életkorával  a  nagyságát  és  a  hatalmát  is  növelje, 
győzelmet adván önnek minden ellensége felett,  s örökre megszilárdítván Fenséged trónját 
egyenlőségben és igazságban. De mindenekelőtt azért könyörgünk, hogy kegyelmet találjunk 
Előtte,  s  jelen  könyörgésünknek  legyen  valamelyes  gyümölcse,  így  a  fájdalmainkat  és  a 
megpróbáltatásainkat békességre és szabadságra cserélve könnyeinket és siralmainkat is örök 
hálaadásra  cserélhessük az Istennek és  Fenségednek,  amiért  azt  tette,  ami  a  legkedvesebb 
Neki,  a  legméltóbb  az  ön  jóságához  és  könyörületességéhez,  s  a  legszükségesebb  az  ön 
legalázatosabb és legengedelmesebb alattvalóinak és szolgáinak a megtartásához.
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A Francia Királyság református gyülekezetei által kölcsönös  
egyetértésben megalkotott hitvallás

1. cikkely
Hisszük  és  valljuk,  hogy  csak  egyetlen  Isten  létezik,  aki  egyetlen  és  oszthatatlan 

lényegű, lelki, örökkévaló, láthatatlan, változhatatlan, végtelen, felfoghatatlan, kifejezhetetlen, 
mindenható, aki tökéletesen bölcs, teljesen jó, teljesen igazságos és teljesen könyörületes.

2. cikkely
Ez az Isten kijelenti Magát az embereknek. Először a munkáiban: a teremtésükben, 

valamint  a  gondviselésükben  és  a  felügyeletükben.  Másodszor,  és  világosabban,  az  Ő 
Ígéjében,  mely  a  kezdetektől  fogva  kijelentetett  próféciákban,  majd  írásos  formában 
könyvekbe foglaltatott, melyeket Szentírásnak nevezünk.

3. cikkely
Ez a Szentírás az Ó-, és Újszövetség kanonikus könyveiben foglaltatik össze, melyek a 

következők:  Mózes  öt  könyve,  nevezetesen  a  Genezis,  Exodus,  Leviticus,  Numeri  és 
Deuteronomium. Ezután a Józsué, a Bírák, és Ruth könyve, Sámuel első és második könyve, a 
Királyok  első  és  második  könyve,  a  Krónika  első  és  második  könyve,  más  néven  a 
Paralipomenonok, Ezsdrás első könyve. Ezután Nehémiás könyve, Eszter, Jób könyvei, Dávid 
Zsoltárai,  Salamon  Példabeszédei,  vagy  Velős  mondásai,  a  Prédikátor  könyve,  Salamon 
Énekek éneke. Ezután Ézsaiás, Jeremiás könyvei, Jeremiás Siralmai, Ezékiel, Dániel, Hóseás, 
Joel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Sofóniás, Aggeus, Zakariás, Malakiás 
könyvei.  Ezután a szent evangélium szent Máté,  szent Márk, szent Lukács és szent János 
szerint, majd szent Lukács második könyve, amit az Apostolok cselekedeteinek is neveznek. 
Ezután  szent  Pál  levelei:  egy  a  rómabelieknek,  kettő  a  korinthusbelieknek,  egy  a 
galáciabelieknek,  egy az  efézusbelieknek,  egy a  filippibelieknek,  egy a  kolossébelieknek, 
kettő a thesszalonikabelieknek, kettő Timóteusnak, egy Titusnak, egy Filemonnak. Ezután a 
Zsidókhoz írott levél, szent Jakab levele, szent Péter első és második levele, szent János első, 
második és harmadik levele, szent Júdás levele, majd az Apokalipszis, más néven a Jelenések 
könyve szent Jánostól.

4. cikkely
Ezeket a könyveket kanonikusoknak, és hitünk biztos mércéinek ismerjük el, de nem 

annyira  az  egyház  közös  egyetértése  és  megegyezése  okából,  mint  inkább  a  Szentlélek 
bizonyságtétele  és  belső  megvilágosítása  folytán,  ami  lehetővé  teszi  a  számunkra,  hogy 
megkülönböztessük őket más apokrif könyvektől, melyek bármennyire is hasznosak, azokra 
egyetlen hittételt sem alapozhatunk.

5. cikkely
Hisszük,  hogy  az  ezekben  a  könyvekben  levő  Íge  Istentől  származott  és  nem az 

emberektől, hanem egyedül Tőle nyeri a tekintélyét. Miután minden igazságnak ez a mércéje, 
ami  tartalmaz  mindent,  ami  szükséges  Isten  szolgálatához  és  a  mi  üdvösségünkhöz,  sem 
emberek,  sem  angyalok  számára  nem  törvényes  hozzátenni  ahhoz,  elvenni  belőle,  vagy 
megváltoztatni azt. Ebből következik, hogy semmiféle tekintély, legyen az a régiségből, vagy 
szokásból,  vagy  létszámból,  vagy  emberi  bölcsességből,  vagy  megítélésekből,  vagy 
kinyilatkoztatásokból,  vagy  rendeletekből,  vagy  rendelésekből,  vagy  zsinatoktól,  vagy 
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látomásokból,  vagy  csodákból  fakadó,  nem  szegülhet  szembe  a  Szentírással,  hanem  épp 
ellenkezőleg,  minden  dolgot  a  Szentírás  alapján  kell  megvizsgálni,  szabályozni  és 
megreformálni. Ennek megfelelően valljuk a három hitvallást, azaz az Apostolit, a Niceait és 
az Athanasius-féle Hitvallást, mert ezek összhangban vannak Isten Ígéjével.

6. cikkely
Ez a Szentírás arra tanít  minket,  hogy az általunk megvallott  egyetlen és osztatlan 

isteni lényegben három Személy létezik: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Az Atya mindennek 
az ős-oka, alapelve, és eredete. A Fiú az Ő Ígéje és örökkévaló bölcsessége. A Szentlélek az 
Ő ereje,  hatalma  és  hatékonysága.  A Fiút  öröktől  fogva az  Atya  nemzette.  A Szentlélek 
öröktől  fogva  mindkettőtől  származik.  A  három  személy  nem  keveredik  össze,  hanem 
elhatárolható, mégis egylényegűek, örökkévalóságban és hatalomban egyenrangúak. S ebben 
azt valljuk, hogy amit a régi zsinatok nyilatkoztattak ki, és megvetjük azokat a szektákat és 
eretnekségeket,  amit  az  olyan  szent  hittudósok  utasítottak  el,  mint  szent  Hilarius,  szent 
Athanasius, szent Ambrus és szent Cirill.

7. cikkely
Hisszük,  hogy  Isten  a  három  együttesen  munkálkodó  személyben  az  Ő  hatalma, 

bölcsessége, és felfoghatatlan jósága által teremtett mindeneket: nemcsak eget és földet, és 
mindazt, ami azokban van, hanem a láthatatlan lelkeket is, melyek közül némelyek elbuktak, 
és kárhozatra jutottak, míg mások továbbra is kitartottak az engedelmességben. Az előbbiek a 
gonoszágtól  megromolván  minden  jónak,  így  következésképpen  az  egész  egyháznak  is 
ellenségei. Utóbbiak megtarttattak Isten kegyelme által, s Isten neve dicsőségének, valamint 
az Ő választottai üdvössége támogatásának szolgálói.

8. cikkely
Hisszük, hogy Isten nemcsak megteremtett mindeneket, de kormányozza és irányítja 

is, szuverén akarata által elrendelvén és előírván mindent, ami ebben a világban történik. Nem 
azt jelenti ez, hogy Ő a gonoszság szerzője, vagy hogy bűn tulajdonítható Neki, miután az ő 
akarata minden jónak és igazságosnak a szuverén és tévedhetetlen szabálya. De rendelkezik 
csodálatos  eszközökkel  az  ördögök és  a  bűnösök olyaténképpen  történő felhasználásához, 
hogy képes jóra fordítani az általuk tett gonoszt, amelyben ők maguk a vétkesek. Megvallván 
tehát, hogy Isten gondviselése rendel el mindent, alázatosan meghajtjuk a fejünket az előlünk 
elrejtett  titkok  előtt,  nem kételkedvén  abban,  ami  meghaladja  értelmünket,  hanem inkább 
alkalmazván  azt,  ami  a  békességünkre  és  a  biztonságunkra  jelentetett  ki  a  Szentírásban, 
mivelhogy Isten, Akinek minden dolog alá van vetve, atyai gondoskodással ügyel ránk, így a 
hajunk szála sem eshet le az Ő akarata nélkül. Sőt, még az ördögöket és összes ellenségünket 
is annyira féken tartja, hogy nem árthatnak nekünk az Ő engedélye nélkül.

9. cikkely
Hisszük, hogy az ember tisztának és tökéletesnek teremtetett Isten képmására, s a saját 

maga vétkének következtében esett ki a kapott kegyelemből, és idegenedett el ezáltal Istentől, 
az  igazságosság  és  minden  jó  forrásától,  amiért  is  a  természete  teljességgel  romlott.  S 
elméjében megvakulván, szívében megromolván minden épségét elveszítette, így nincs benne 
semmi jó. Jóllehet még mindig képes megkülönböztetni a jót és a rosszat, mindazonáltal azt 
mondjuk, hogy a világosság, amivel rendelkezik,  sötétséggé válik,  mikor Istent keresi,  így 
semmi  módon  sem képes  közeledni  Őhozzá  az  értelmével  és  a  gondolkodásával.  S  noha 
rendelkezik  akarattal,  mely  felindítja  őt  ennek,  vagy  amannak  a  megcselekvésére,  mégis 
teljesen a bűn foglya, ezért nincs több szabadsága a jót cselekedni, csak amit Istentől kap.
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10. cikkely
Hisszük, hogy Ádám minden utódja az eredendő bűn rabszolgája, ami egy öröklődő 

gonoszság,  s  nem  pusztán  csak  utánzás,  amiképpen  azt  a  pelágiánusok  állították,  akiket 
megvetünk a tévelygésükben. S úgy véljük, nem szükséges azt kutatnunk, miképpen adódik át 
a bűn az egyik emberről a másikra, mert amit Isten Ádámnak adott, az nemcsak az övé volt, 
hanem minden leszármazottjáé is. Ezért az ő személyében mi is meg lettünk fosztva minden 
jó dologtól, s vele együtt a bűn és a nyomorúság állapotába zuhantunk.

11. cikkely
Azt  is  hisszük,  hogy ez  a  gonoszság  valóban olyan  bűn,  mely  elegendő  az  egész 

emberi faj kárhozatra juttatásához, beleértve az anyaméhben levő kisgyermekeket is, s Isten 
Maga is ekképpen tekint erre. Ez még a keresztség után is a bűn természete, de az érte járó 
kárhoztatás Isten gyermekei számára eltöröltetik az Ő ingyenes kegyelméből és szeretetéből. 
Hisszük továbbá,  hogy ez a romlottság mindig is  a rosszindulat  és a lázadás  gyümölcseit  
termi,  így  még  a  legszentebb  emberek  is,  jóllehet  ellenállnak  neki,  mégis  be  vannak 
szennyezve megannyi gyengeséggel és tökéletlenséggel, amíg még ebben az életben vannak.

12. cikkely
Hisszük, hogy ebből a romlottságból és általános kárhozatból, amibe minden ember 

beletaszíttatott, Isten az Ő örök és megváltoztathatatlan tanácsvégzésének megfelelően elhívta 
azokat,  akiket  egyedül  az  Ő  jósága  és  könyörülete  által  választott  ki  Jézus  Krisztusban, 
tekintet  nélkül  a  cselekedeteikre,  hogy  bennük  mutassa  ki  kegyelmének  gazdagságát, 
meghagyván a többieket  ugyanabban a romlottságban és kárhozatban az igazságosságának 
megmutatása végett bennük. Egyesek ugyanis mindaddig nem jobbak másoknál, amíg Isten 
meg nem különbözteti őket az Ő megváltoztathatatlan célja szerint, amit Jézus Krisztusban 
határozott el a világ teremtését megelőzően. S egyetlen ember sem szerezhet efféle jutalmat a 
maga érdemeivel, mert a természetünknél fogva képtelenek vagyunk bármiféle jó érzelemmel, 
vonzalommal,  gondolattal  rendelkezni,  míg  Isten  azokat  bele  nem  helyezi  előzőleg  a 
szívünkbe.

13. cikkely
Hisszük,  hogy  minden,  ami  az  üdvösségünkhöz  szükséges,  Jézus  Krisztusban  lett 

nekünk felkínálva és velünk közölve. Ő a mi üdvösségünkre adatott nekünk, „ki bölcseségül 
lőn  nékünk Istentől,  és  igazságul,  szentségül  és  váltságul”.  Ezért  ha  elutasítjuk  Őt,  azzal 
megtagadjuk az Atya kegyelmét, pedig egyedül abban lelhetünk menedékre.

14. cikkely
Hisszük, hogy Jézus Krisztus,  Aki az Isten bölcsessége és az Ő örök Fia,  Magára 

öltötte a mi testünket, hogy így Isten és ember legyen egyetlen személyben. Hozzánk hasonló 
ember,  aki  képes  testben  és  lélekben  szenvedni,  de  mégis  mentes  a  bűn  minden 
szennyfoltjától.  S  ami  az  Ő  emberi  mivoltját  illeti,  Ő  Ábrahám és  Dávid  valódi  magva, 
jóllehet  a  Szentlélek  titkos  hatalmával  fogantatott.  Ebben  elvetünk  minden  eretnekséget, 
melyek  a  régi  időktől  fogva  háborgatták  az  egyházat,  de  különösen  Szervét  ördögi 
képzelgéseit, melyek bizarr istenséget tulajdonítanak az Úr Jézusnak, elnevezvén Őt minden 
dolog képzetének és mintájának, valamint a személyes, vagy jelképes Isten Fiának, s végül 
három nem teremtett elemből álló testet tulajdonít Neki, összekevervén és megsemmisítvén 
ezzel a két természetet.
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15. cikkely
Hisszük,  hogy  egyetlen  személyben,  azaz  Jézus  Krisztusban  a  két  természet 

ténylegesen és elválaszthatatlanul  összekapcsolódott  és egyesült,  de mindkettő megtartja  a 
maga sajátos tulajdonságait. Így ebben az egységben az isteni természet, megtartván a maga 
attribútumait,  teremtetlen,  végtelen,  és  mindeneket  betöltő  maradt,  az  emberi  természet  is 
megmaradt  végesnek a  maga  formáját,  mértékét  és  tulajdonságait  tekintve.  S  noha Jézus 
Krisztus feltámadván a halálból halhatatlansággal ruházta fel a testét, ezzel azonban nem vette 
el tőle a természetének igaz valóját,  ezért  úgy tekintjük Őt a Maga istenségében, hogy az 
emberi mivoltától sem fosztjuk meg eközben.

16. cikkely
Hisszük, hogy Isten, elküldvén a Fiát az irántunk való szeretetét és felbecsülhetetlen 

jóságát  akarta  kimutatni,  s  a  halálra  adta  Őt,  hogy  minden  igazságot  betöltsön,  majd 
feltámasztotta a halálból, hogy biztosítsa számunkra az örök életet.

17. cikkely
Hisszük,  hogy  Jézus  Krisztusnak  a  kereszten  felkínált  tökéletes  áldozata  által 

megbékéltünk Istennel, s megigazultunk Őelőtte. Mi ugyanis nem lehetünk elfogadhatóak az 
Ő  számára,  és  nem  válhatunk  részeseivé  az  örökbefogadás  kegyelmének,  csak  ha  Ő 
megbocsátja  bűneinket,  és  eltörli  azokat.  Ezért  kinyilatkoztatjuk,  hogy  Jézus  Krisztuson 
keresztül megtisztultunk és tökéletesekké lettünk, az Ő halála által teljesen megigazultunk, s 
csakis Rajta keresztül szabadulhatunk meg a bűneinktől és a vétkeinktől.

18. cikkely
Hisszük, hogy a teljes megigazulásunk a bűneink megbocsátásán alapszik, ami egyben 

az egyetlen áldottságunk is, amint azt a zsoltáros is mondja (Zsolt31:2).  Ezért  elvetjük az 
Isten  előtti  megigazulás  minden  más  eszközét,  s  anélkül,  hogy  bármiféle  erényre,  vagy 
érdemre  hivatkoznánk,  egyedül  Jézus  Krisztus  engedelmességében  nyugszunk  meg,  ami 
nekünk tulajdoníttatik, hogy egyrészt eltörölje minden bűnünket, másrészt hogy kegyelmet és 
jóindulatot találjunk Istennél.  S ténylegesen hisszük, hogy bármilyen csekély mértékben is 
térünk el  ettől  az alaptól,  sehol  nem találunk majd  nyugalmat,  hanem mindig  zaklatottak 
leszünk, mivelhogy soha meg nem békülünk Istennel, amíg el nem szánjuk magunkat arra, 
hogy Jézus Krisztusban legyünk szeretettek, mert önmagunkban a gyűlöletre vagyunk méltók.

19. cikkely
Hisszük, hogy ezen a módon van szabadságunk és kiváltságunk Istent segítségül hívni 

azzal  a  teljes  meggyőződéssel,  hogy  számunkra  Atyaként  fog  megmutatkozni.  Nekünk 
ugyanis nincs menetelünk az Atyához, csak a Közbenjárón keresztül, s hogy meghallgatást 
nyerhessünk, Őhozzá, mint Főhöz kell kötnünk az életünket.

20. cikkely
Hisszük, hogy egyedül hit által válunk részeseivé ennek a megigazulásnak, amint meg 

van írva: „Ő szenvedett a mi üdvösségünkért, hogy valaki csak hisz benne, el ne vesszen”. S 
ez elvégeztetett, amikor a magunkévá tesszük az élet ígéreteit, melyek Rajta keresztül adattak 
nekünk, s érezzük a hatásukat, ahogyan elfogadjuk azokat, meg lévén győződve arról, hogy 
Isten Ígéje erősít meg bennünket, és soha nem fogunk csalódni. Így a megigazulásunk hit által 
azoktól az ingyenes ígéretektől függ, melyekkel Isten az irántunk érzett szeretetét jelenti ki és 
bizonyítja.
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21. cikkely
Hisszük, hogy a hitben a Szentlélek titkos hatalma által világosodunk meg, s ez egy 

ingyenes és speciális ajándék, amit Isten annak ad meg, akinek akarja, így a választottaknak 
nincs  okuk  a  dicsekedésre,  hanem duplán  hálásaknak  kell  lenniük  azért,  hogy  másokkal 
szemben  előnyben  részesültek.  Azt  is  hisszük,  hogy  a  hit  nemcsak  azért  adatik  a 
választottaknak, hogy rávezesse őket a helyes útra, hanem azért is, hogy megmaradjanak azon 
mindvégig. Isten ugyanis az, Aki elkezdte a munkát, s Ő be is fogja azt fejezni.

22. cikkely
Hisszük, hogy eme hit által születünk újjá az élet új mivoltára, mert természetünknél 

fogva a bűnnek vagyunk alávetve. Hit által kapunk kegyelmet arra, hogy szent és istenfélő 
életet éljünk, elfogadván az evangélium által nekünk adott ígéretet, nevezetesen hogy Isten 
megadja nekünk a Szentlelket. Ez a hit nemcsak nem gátol meg minket abban, hogy szent 
életet  éljünk, s nem fordít el  minket az igazság szeretetétől,  hanem szükségszerűen nemzi 
bennünk az összes jócselekedetet. Sőt, jóllehet Isten munkálkodik bennünk az üdvösségünkre, 
s megújítja a szívünket, meghatározván a számunkra, mi a jó, mégis valljuk, hogy az általunk 
tett  jócselekedetek  az  Ő  Lelkétől  származnak.  S  nem  számíthatók  be  nekünk  a 
megigazuláshoz,  illetve nem tesznek minket érdemesekké arra, hogy Isten fiakként örökbe 
fogadjon, mert a szívünkben mindaddig kételkedőknek és nyugtalanoknak kell maradnunk, 
míg nem arra az engesztelésre támaszkodunk, mely által Jézus Krisztus mentett fel minket.

23. cikkely
Hisszük, hogy a törvény rendelései véget értek Jézus Krisztus eljövetelével. S jóllehet 

a  ceremóniákat  többé  nem  használjuk,  azok  lényege  és  igazsága  fennmarad  az  Ő 
személyében, Akiben beteljesedtek. Sőt, a törvényt és a prófétákat kell segítségül hívnunk az 
életünk irányításához, valamint ahhoz, hogy az evangélium ígéreteiben megerősödhessünk.

24. cikkely
Hisszük,  hogy  miután  Jézus  Krisztus  az  egyetlen  Szószólónk,  és  azt  parancsolja 

nekünk,  hogy  az  Ő  nevében  kérjük  az  Atyát,  továbbá  mivel  nem  szabad  másként 
imádkoznunk  csak  annak  a  mintának  megfelelően,  amelyre  Isten  tanított  minket  az  Ő 
Ígéjében,  ezért  az  emberek  minden  képzelgése  a  halott  szentek  közbenjárását  illetően 
visszaélés és a Sátán eszköze, mellyel elvonja az embereket a helyes imádságtól. Elvetünk 
minden más eszközt is, melyek által az emberek megváltani remélik önmagukat Isten előtt, 
mert ezek elvesznek Jézus Krisztus áldozatából és szenvedéseiből. Végül a purgatóriumot is 
ugyanebből a bazárból származó káprázatnak tekintjük, amelyből  származnak ugyancsak a 
szerzetesi fogadalmak, a zarándoklások, a házasság és a húsevés tiltása, a napok ceremoniális 
megtartása,  a  fülbegyónások,  a  bűnbocsátó  cédulák,  valamint  minden  dolog,  mellyel  a 
bűnbocsánatot és az üdvösséget remélik kiérdemelni. Ezeket a dolgokat nemcsak az érdemek 
hozzájuk kapcsolódó hamis elképzelése miatt utasítjuk el, hanem mert emberi koholmányok, 
melyek igát tesznek a lelkiismeretre.

25. cikkely
Miután Krisztust csak az evangéliumon keresztül élvezzük, hisszük, hogy az egyház 

rendjének, amit az Ő tekintélye szab meg, szentnek és sérthetetlennek kell lennie, ezért az 
egyház nem létezhet tanító pásztorok nélkül, akiket méltányolni kell, és tisztelettudóan oda 
kell  rájuk  figyelni,  mikor  a  megfelelő  módon  hívattak  el,  és  hűségesen  gyakorolják  a 
hivatalukat.  Nem mintha  Isten  kötve  lenne  efféle  segítséghez,  és  alárendelt  eszközökhöz, 
hanem mert tetszett Neki minket efféle korlátokkal kormányozni. Ebben megvetünk minden 
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képzelgőt,  akik minden tőlük telhető módon szeretnék megsemmisíteni a szolgálatokat,  az 
igehirdetést és a sákramentumokat.

26. cikkely
Hisszük, hogy senkinek sem szabad elkülönülni, és önmagával megelégedni, hanem 

mindenkinek együtt kell megtartani és előmozdítani az egyház egységét, s alávetni magát a 
nyilvános  tanításoknak,  valamint  Jézus  Krisztus  igájának  bárhol,  ahol  Isten  felállítja  az 
egyház valódi rendjét, még ha a magisztrátusok és rendeleteik ellenzik is ezt. Ha ugyanis nem 
vesznek  részt  ebben,  vagy  elkülönülnek  tőle,  akkor  az  Isten  Ígéjével  ellentétesen 
cselekszenek.

27. cikkely
Mindazonáltal  hisszük,  hogy  fontos  dolog  gondosan  és  megfontoltan 

megkülönböztetni  az igazi  egyházat,  mert  ezzel  a  megnevezéssel  sokszor visszaéltek.  Azt 
mondjuk tehát Isten Ígéje alapján, hogy az a hívők közössége, amelyik egyetért az Ő Ígéjének, 
az  általa  tanított  tiszta  vallásnak  a  követésében,  akik  egész  életükben  ebben  járnak, 
növekedvén és szilárdulván Isten félelmében, ahogyan a növekedés és az előrehaladás hiányát 
érzik.  S  noha  folytonosan  erre  törekednek,  a  bűneik  bocsánatán  kívül  nem  lehet  más 
reménységük. Mindazonáltal nem tagadjuk, hogy a kegyesek között lehetnek képmutatók és 
elvetettek is, az ő gonoszságuk azonban nem semmisítheti meg az egyház megnevezését.

28. cikkely
Ebbéli hitünkben kijelentjük, hogy szigorúan szólva nem lehet ott egyház, ahol Isten 

Ígéjét  nem  fogadják  el,  nem  vallják  magukat  neki  alávetettnek,  s  nem  használják  a 
sákramentumokat. Ezért elítéljük a pápista összejöveteleket, miután Isten tiszta Ígéjét azokból 
száműzték,  a  sákramentumaikat  pedig  megrontották,  meghamisították,  vagy 
megsemmisítették,  s  tele  vannak  babonával  és  bálványimádással.  Azt  valljuk  tehát,  hogy 
mindenki,  aki  részt  vesz  ezekben  a  cselekedetekben,  és  közösködik  azzal  az  egyházzal, 
elkülöníti  és  elvágja  magát  Krisztus  Testétől.  Miután  azonban  némi  nyoma  maradt  az 
egyháznak  a  pápaságban,  és  megmaradt  benne  a  keresztség  erénye  és  szubsztanciája  is, 
továbbá miután a keresztség hatékonysága nem függ az azt kiszolgáltató személytől, valljuk, 
hogy  a  megkeresztelteknek  nincs  szükségük  második  keresztségre.  De  a  romlottsága 
következtében  nem  kereszteltethetjük  meg  velük  a  gyermekeinket  anélkül,  hogy  be  ne 
szennyeznénk őket.

29. cikkely
Ami  az  igaz  egyházat  illeti,  hisszük,  hogy  azt  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  által 

megszabott  rend  szerint  kell  kormányozni.  Szükség  van  pásztorokra,  felvigyázókra,  és 
diakónusokra,  hogy  az  igaz  tanítás  járhassa  a  maga  útját,  hogy  a  hibák  kijavíthatók  és 
kiküszöbölhetők  legyenek,  a  szegények  és  a  lesújtottak  segítséget  kaphassanak  a 
szükségeikben,  s  istentiszteletek tartathassanak Isten nevében,  ahol kicsi  és nagy egyaránt 
épülhet.

30. cikkely
Hisszük, hogy valamennyi igaz pásztor, legyenek bárhol is, ugyanazzal a tekintéllyel 

és hatalommal rendelkeznek az egyetlen Fő, az egyetlen szuverén és egyetemes püspök, Jézus 
Krisztus  alatt.  Következésképpen  egyetlen  egyház  sem  követelhet  magának  bármiféle 
tekintélyt, vagy hatalmat bármely másik felett.
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31. cikkely
Hisszük,  hogy  senki  sem  vállalhatja  fel  az  egyház  kormányzását  a  saját  maga 

tekintélye  alapján,  hanem  annak,  amennyire  csak  lehetséges,  és  ha  Isten  megengedi, 
választásból kell származnia. Elismerjük azonban, hogy néha, még napjainkban is, mikor az 
egyház  szervezete  megbénult,  Isten  számára  szükségessé  vált,  hogy  rendkívüli  módon 
támasszon  embereket  a  romokban  és  pusztulásban  heverő  egyház  helyreállítása  végett. 
Mindazonáltal valljuk, hogy az alábbi szabályhoz mindig ragaszkodnunk kell: a pásztoroknak, 
a  felvigyázóknak  és  a  diakónusoknak  bizonyítékot  kell  szolgáltatniuk  az  elhívásukról  a 
hivatalukra.

32. cikkely
Azt  is  hisszük,  hogy kívánatos  és  hasznos,  ha  a  felügyelői  tisztségbe  választottak 

megtanácskozzák  egymással,  miféle  eszközöket  kell  elfogadni  az  egész  testület 
kormányzásához, de mégsem szabad soha eltávolodniuk attól, amit a mi Urunk Jézus Krisztus 
rendelt el.  Ez azonban nem lehet akadálya egyes  speciális  rendeletek foganatosításának az 
egyes konkrét helyeken, ahogyan a szükség megkívánja.

33. cikkely
Elvetünk  azonban minden  emberi  koholmányt,  és  az  összes  törvényt,  melyeket  az 

emberek  Isten  szolgálatának  ürügyén  igyekeznek  hatályba  léptetni,  de  amelyekkel  a 
lelkiismeretet akarják megkötni, s csak azt fogadjuk el, amely egyetértésre vezet és mindenkit 
engedelmességben tart a legnagyobbtól a legkisebbig. Ebben azt kell követnünk, amit az Úr 
Jézus Krisztus jelentett ki kiközösítésnek, amit elfogadunk és szükségesnek vallunk minden 
előzményével és következményével egyetemben.

34. cikkely
Hisszük,  hogy a  sákramentumok  a  nagyobb  megerősítés  végett  adattak  az  Ígéhez, 

hogy zálogai és pecsétjei lehessenek Isten kegyelmének, s eszközei hitünk megsegítésének és 
megerősítésének  a  bennünk  levő  gyengeség  okából.  Ezek  külső  jelek,  melyeken  át  Isten 
munkálkodik az Ő Lelke által,  nehogy a jelentésük hiábavaló legyen a számunkra.  Mégis 
valljuk, hogy lényegük és igazságuk Jézus Krisztusban van, s önmagukban ezek csak füst és 
árnyék.

35. cikkely
Megvalljuk, hogy csak két közös sákramentum létezik az egész egyház számára. Ezek 

közül  első  a  keresztség,  ami  az  örökbefogadásunk  zálogaként  adatik  nekünk,  mert  általa 
leszünk belevésve Krisztus Testébe, mondhatni mosatunk és tisztíttatunk meg az Ő vére által 
és újulunk meg az élet tisztaságában az Ő Szentlelke által. Azt is valljuk, hogy jóllehet csak 
egyszer leszünk megkeresztelve, az általa jelképezett haszon egész életünkre és halálunkra is 
kiterjed,  így  tartós  bizonyságunk  van  arról,  hogy  Jézus  Krisztus  lesz  mindig  a  mi 
megigazulásunk  és  megszentelődésünk.  Mindazonáltal,  noha  ez  a  hit  és  a  bűnbánat 
sákramentuma,  mégis,  miután  Isten  a  kisgyermekeket  az  atyáikkal  együtt  fogadja  be  az 
egyházba,  Jézus Krisztus tekintélyével  mondjuk, hogy a hívő szülők gyermekeit  meg kell 
keresztelni.

36. cikkely
Megvalljuk, hogy az Úrvacsora, ami a második sákramentum, a Krisztussal fennálló 

egységünk  bizonysága,  mert  Ő  nemcsak  meghalt  és  feltámadt  értünk  egykoron,  hanem 
valóságosan táplál és fenntart minket az Ő testével és vérével, hogy egyek lehessünk Vele, s 
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közös életünk lehessen. S noha a mennyben van, míg el nem jön megítélni az egész Földet,  
mégis hisszük, hogy a Lelke titkos és felfoghatatlan hatalmával táplál és megerősít minket 
testének és vérének szubsztanciájával.  Nem azért valljuk, hogy ez lelkileg történik, mert a 
képzelgést és a fantáziát állítjuk a tény és az igazság helyébe, hanem mert ennek a titoknak a 
nagysága meghaladja felfogóképességünket,  és a természet  törvényeit.  Röviden, miután ez 
mennyei dolog, csakis hit által fogható fel.

37. cikkely
Hisszük, hogy amint megmondatott, az Úrvacsorában a keresztséghez hasonlóan Isten 

ténylegesen megadja  nekünk a kiábrázolt  valóságot.  Következésképpen ezekkel  a  jelekkel 
megadatik azoknak a dolgoknak a valódi birtoklása és élvezete, amit bemutatnak nekünk. S 
mindenki,  akik  tiszta  hitet  hoznak  mintegy  edényként  Krisztus  szent  asztalához,  valóban 
megkapják azt,  aminek ezek a jelei,  mert  Krisztus teste és vére ugyanúgy táplálék a lélek 
számára, mint ahogyan a kenyér és a bor táplálják a testet.

38. cikkely
Ezért valljuk, hogy a víz, noha gyenge elem, mégis igaz bizonyságot tesz nekünk a 

lelkünk belső megtisztulásáról Jézus Krisztus vérében, amit az Ő Lelke tesz hatékonnyá, a 
kenyér  és  a  bor  pedig,  amit  a  sákramentumban  kapunk,  a  lelki  táplálásunkat  szolgálják, 
mivelhogy  mintegy  a  számunkra  látható  módon  mutatják  meg,  hogy  Krisztus  teste  a  mi 
ételünk, s az Ő vére a mi italunk. Ezért elutasítjuk a rajongókat és a sákramentáriánusokat,  
akik nem fogadják el ezeket a jeleket, noha a Megváltó megmondta: „Ez az én testem, és ez 
pohár az én vérem”.

39. cikkely
Hisszük,  hogy  Isten  törvényekkel  és  magisztrátusokkal  akarja  kormányoztatni  a 

világot,  hogy  bizonyos  mértékig  megzabolázza  annak  rendetlen  vágyait.  Miután 
királyságokat,  köztársaságokat,  és  mindenféle  hercegségeket  alakított  ki  akár  örökösödési 
jogon, akár másképpen, valamint minden mást is, ami az igazságos kormányzás része, s azt 
akarja, hogy Őt ismerjék el mindennek a Szerzőjeként, így kardot is adott a magisztrátusok 
kezébe,  hogy  elnyomják  az  Isten  parancsolatainak  első,  valamint  a  második  táblájával 
szembeni  bűnöket.  Nekünk tehát  ezen az alapon nemcsak engedelmeskednünk kell  nekik, 
mint feljebbvalóknak, hanem tisztelnünk és becsülnünk is kell őket, mint az Ő helytartóit és 
tisztségviselőit, akikre rábízta a törvényes és szent hatalom gyakorlását.

40. cikkely
Valljuk  tehát,  hogy  engedelmeskednünk  kell  a  törvényeiknek  és  a  rendeleteiknek, 

fizetnünk  kell  a  vámokat,  adókat  és  egyéb  járandóságokat,  s  jó  és  szabad  akarattal  kel 
hordoznunk az alávetettség igáját még akkor is, ha hitetlenek, feltéve, hogy Isten szuverén 
birodalma érintetlen marad. Ezért megvetünk mindenkit, akik szeretnék elvetni a tekintélyt, 
vagyonközösséget kívánnak létrehozni és fel akarják forgatni a jogrendet.
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