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Bevezetés 
 

 
„A dordrechti zsinat döntése a tanítás Hollandiában vitatott öt fő pontjában” 

általánosan A dordti kánonok néven ismeretes. Ez tartalmazza a tanításnak ama nagy dordti 
zsinat által elfogadott tételeit, melyet Dordrecht (Dordt) városában tartottak 1618-1619-ben. 
Jóllehet ez a holland református egyházak nemzeti zsinata volt, mégis nemzetközi jellegű, 
mert nemcsak holland, hanem huszonhat más delegáció is részt vett rajta nyolc különböző 
országból. 

A dordti zsinatot azért tartották, hogy elrendezzenek egy komoly ellentétet a holland 
egyházakban, amit az arminianizmus feltűnése indított el. James Arminius, a Leydeni 
Egyetem teológiaprofesszora megkérdőjelezte Kálvin és követőinek tanításait egy sor fontos 
ponton. Arminius halála után a követői öt pontban foglalták össze a nézeteiket az 1610-es 
Remonstranciában. Ebben a dokumentumban, vagy a későbbi határozottabb írásokban az 
arminiánusok az előre látott hiten alapuló kiválasztást, az egyetemes engesztelést, a részleges 
romlottságot, az elutasítható kegyelmet és a kegyelemből történő kiesés lehetségességét 
tanították. A dordti kánonokban a dordti zsinat elvetette ezeket a nézeteket, és megfogalmazta 
a református tanításokat e pontokkal kapcsolatosan, nevezetesen a feltétel nélküli kiválasztást,  
a korlátozott engesztelést, a teljes romlottságot, az ellenállhatatlan kegyelmet és a szentek 
állhatatosságát. 

A kánonoknak azért van speciális jellege, mert eredeti céljuk a jogi döntéshozatal a 
tanítás vitatott pontjaiban az arminiánus vita során. Az eredeti előszó így nevezte ezeket a 
kánonokat: „ítélet, melyben mind az Isten Ígéjével egyező helyes nézet megmagyaráztatik, 
mind az Isten Ígéjével ellentétes hamis nézet elvetteik a fent említett öt pontban”. A kánonok 
egyben korlátozott jellegűek, mert nem terjednek ki a teljes tanításra, hanem csak a tanítás 
vitatott öt pontjáéra összpontosulnak. 

Mind az öt pont tartalmaz egy-egy jóváhagyó, és cáfoló részt. Előbbi a témával 
kapcsolatos református tanítás magyarázata, utóbbi az arra vonatkozó tévelygések cáfolata. 
Noha formailag csak négy pontból állnak, mégis helyesen beszélünk öt pontról, mert a 
kánonokat úgy állították össze, hogy azok megfeleljenek az 1610-es Remonstrancia öt 
cikkelyének. Ennek soráén vonták össze a 3. és a 4. pontot, melyet mindig a 3-4. pontként 
jelöltek meg. 

A kánonok jelen fordítása a zsinat által aláírtak közötti egyetlen fennmaradt latin 
kézirat felhasználásával készült.274 

                                                
274 Mármint az angol változat. A magyar változat pedig ebből készült- a ford. 
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A dordti kánonok (1618-1619) 
 
Korábbi nevén: 
A dordrechti zsinat döntése a tanítás Hollandiában vitatott öt fő pontjában. 

A tanítás első fő pontja: Az isteni kiválasztás és elvettetés 
 
Az isteni eleve elrendeléssel kapcsolatos ítélet, melyet a zsinat összhangban állónak 

ítél Isten Ígéjével, s ami mostanáig elfogadott a református egyházakban, néhány cikkelyben 
kinyilatkoztatva. 

1. cikkely: Isten joga elítélni minden embert 
Miután minden ember vétkezett Ádámban, s az átok és az örök halál ítélete alá került, 

Isten senkivel sem lenne igazságtalan, ha meg akarná hagyni az egész emberi fajt a bűnben és 
az átok alatt, és el akarná ítélni őket a bűneik alapján. Amint az apostol is mondja: „az egész 
világ Isten ítélete alá essék” (Rm3:19), „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten 
dicsősége nélkül” (Rm3:23), és „a bűn zsoldja halál” (Rm6:23). 

2. cikkely: Isten szeretetének megmutatkozása 
De így mutatta ki Isten a szeretetét: elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy valaki hisz 

Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

3. cikkely: Az evangélium prédikálása 
Avégett, hogy az embereket hitre vezesse, Isten kegyelmesen elküldi az ő nagyon 

örömteli üzenetének hirdetőit ahhoz a néphez, amelyhez akarja, és akkor, amikor akarja. 
Ezzel a szolgálattal szólítják fel az embereket a megtérésre és a megfeszített Krisztusban való 
hitre. „Mimódon hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig 
abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mimódon 
prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek?” (Rm10:14-15) 

4. cikkely: Kettős válasz az evangéliumra 
Isten haragja marad azokon, akik nem hisznek ebben az evangéliumban. Akik azonban 

elfogadják, s igaz és élő hittel ragadják meg Jézust, a Megváltót, Rajta keresztül 
megszabadulnak Isten haragjától és a pusztulástól, s megkapják az örök élet ajándékát. 

5. cikkely: A hitetlenség és a hit forrásai 
Ennek a hitetlenségnek a forrása, vagy felelőssége, mint minden más bűnnek is, 

egyáltalán nem Istenben, hanem az emberben rejlik. A Jézus Krisztusba vetett hit azonban, 
valamint az üdvösség Rajta keresztül, Isten ingyenes ajándéka. Amiképpen a Szentírás is 
mondja: „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka 
ez” (Ef2:8). Hasonlóképpen: „Mert néktek adatott az a kegyelem… hogy higyjetek Ő benne” 
(Fil1:29). 

6. cikkely: Isten örökkévaló határozata 
A tény, hogy egyesek időben megkapják a hit ajándékát Istentől, mások pedig nem, az 

Ő örökkévaló határozatából ered. Mert „tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit” 
(Csel15:18, Ef1:11). Ennek a határozatnak megfelelően a választottainak szíveit, bármilyen 
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kemények is legyenek azok, kegyelmesen meglágyítja, s a hitre hajlítja, de igazságos 
ítéletével meghagyja a gonoszságukban és a szívük keménységében azokat, akik nem lettek 
kiválasztva. S különösen ebben tárul fel előttünk az Ő kifürkészhetetlen, és amilyen 
könyörületes, annyira igazságos cselekedete, mellyel az egyformán elveszett emberek között 
tesz különbséget. Ez a jól ismert kiválasztás és elvettetés határozata, mely Isten Ígéjében 
jelentetik ki. Ezt a döntést a bűnös, tisztátalan és ingatag emberek elcsűrik-csavarják a maguk 
vesztére, de a szent és istenfélő lelkek számára kimondhatatlan vigasztalást jelent. 

7. cikkely: A kiválasztás 
A kiválasztás Isten megváltoztathatatlan szándéka, aminek következtében az 

alábbiakat tette: 
A világ megalapítása előtt puszta kegyelemből, az Ő szabad jótetszésének megfelelően 

kiválasztott Krisztusban az üdvösségre bizonyos határozott számú embert az emberi fajból, 
akik a saját hibájukból estek ki az eredendő ártatlanságukból a bűnbe és a romlásba. A 
kiválasztottak semmivel sem voltak jobbak, vagy méltóbbak másoknál, hanem velük együtt 
vesztegeltek a közös nyomorúságban. Tette ezt Isten Krisztusban, Akit szintén az 
örökkévalóságtól fogva jelölt ki Közbejárónak, minden választott Fejének és az üdvösségük 
alapjának. 

Így határozván átadta Krisztusnak a választottakat, hogy üdvözüljenek, s hatékonyan 
elhívattassanak a Krisztussal való közösségre az Ő Ígéje és Lelke által. Más szóval, 
eldöntötte: igaz hitet ad nekik Krisztusban, hogy megigazítsa, megszentelje, s végül miután 
hatékonyan megtartotta őket a közösségben az Ő Fiával, meg is dicsőítse valamennyit. 

Isten mindezt azért tette, hogy bemutassa az Ő könyörületért az Ő dicsőséges 
kegyelme gazdagságának dicséretére. 

Amint a Szentírás mondja: „A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a 
világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, 
eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó 
kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket 
ama Szerelmesben” (Ef1:4-6). Vagy máshol: „A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; 
és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig megigazított, azokat meg is 
dicsőítette” (Rm8:30). 

8. cikkely: A kiválasztás egyetlen határozata 
Ez a kiválasztás nem sokféle, hanem egy és ugyanaz a kiválasztás mindenki számára, 

akiknek az Ó- és az Újszövetségben üdvözülniük kell. A Szentírás ugyanis kijelenti, hogy 
Isten akaratának egyetlen jótetszése, célja és terve van, mely által kiválasztott minket az 
örökkévalóságtól fogva a kegyelemre és a dicsőségre, mind az üdvösségre, mind pedig az 
üdvösség útjára, melyet előre elkészített, hogy azon járjunk. 

9. cikkely: A kiválasztás nem az előre látott hiten alapszik 
 
Ugyanez a kiválasztás nem az előre látott hit, a hitbéli engedelmesség, a szentség, 

vagy bármely jó tulajdonság és hajlam alapján történt, mintha előfeltételszerű okon, vagy 
állapoton alapulna a kiválasztandó személyekben, hanem inkább a hit, a hitbéli 
engedelmesség, a szentség, és így tovább a célja a kiválasztásnak. Ennek megfelelően a 
kiválasztás a forrása az üdvösség minden jótéteményének. A hit, a szentség, és a többi 
üdvözítő ajándék, valamint végül maga az örök élet is a kiválasztásból fakadnak annak 
gyümölcsiként és hatásaiként. Amiképpen az apostol mondja: „a mint magának kiválasztott 
minket” (nem azért, mert azok voltunk, hanem) „hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek 
Ő előtte szeretet által” (Ef1:4). 
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10. cikkely: A kiválasztás Isten jótetszésén alapszik 
Ennek a meg nem érdemelt kiválasztásnak az oka kizárólagosan Isten jótetszése. Ez 

nem foglal magában bizonyos emberi tulajdonságok, vagy cselekedetek kiválasztását az 
összes lehetséges közül az üdvösség feltételeként, hanem inkább bizonyos konkrét személyek 
örökbe fogadását jelenti a bűnösök közös tömegéből a saját tulajdonaként. Amint a Szentírás 
mondja: „Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem 
cselekedtek… Megmondatott néki (Rebekának), hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek. 
Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem”. (Rm9:11-13) Aztán: „a 
kik csak örök életre választattak vala, hivének” (Csel13:48). 

11. cikkely: A kiválasztás megmásíthatatlan 
 
Pont amiképpen Maga Isten a legbölcsebb, változhatatlan, mindentudó és mindenható, 

úgy az Ő kiválasztása sem függeszthető fel, nem módosítható, nem vonható vissza és nem 
törölhető el. Így a választottai sem vethetők el, és a számuk sem csökkenthető. 

12. cikkely: A kiválasztás bizonyossága 
 
Ennek az örök és változhatatlan kiválasztásnak az üdvbizonyossága a megfelelő 

időben megadatik a választottaknak, bár különféle módokon, és eltérő mértékben. Az efféle 
bizonyosság nem az Isten rejtett és mély dolgainak tolakodó kutatásából származik, hanem 
abból, hogy lelki örömmel és szent élvezettel fedezik fel önmagukban a kiválasztásnak az 
Isten Ígéjében megjelölt gyümölcseit – például az igaz hitet Krisztusban, a gyermekies 
istenfélelmet, az Isten szerinti szomorúságot a bűneik miatt, az éhséget és a szomjúságot az 
igazságra, és így tovább. 

13. cikkely: Ennek a bizonyosságnak a gyümölcse 
 
Ennek a kiválasztásnak a tudatában és a bizonyosságával Isten gyermekei naponta jó 

okot találnak arra, hogy megalázzák magukat Isten előtt, ámuljanak könyörületének 
mélységein, megtisztítsák magukat, és heves szeretetet adjanak viszonzásképpen annak, Aki 
előbb szerette őket. Messze nem azt akarja ez jelenteni, hogy ez a kiválasztással, valamint a rá 
adott reakciókkal kapcsolatos tanítás Isten gyermekeit az Ő parancsolatainak megtartásában 
lazákká, vagy testileg elbizakodottakká teszi. Isten jogos ítélete alapján ez rendszerint azokkal 
történik meg, akik alkalomszerűen veszik biztosra a kiválasztás kegyelmét, vagy üres és 
vakmerő fecsegésekbe bocsátkoznak vele kapcsolatban, de nem akarják a választottak útját 
járni. 

14. cikkely: A kiválasztás helyes tanítása 
 
Pont amiképpen Isten bölcs terve által az isteni kiválasztásra vonatkozó eme tanítást 

hirdették a próféták, Maga Krisztus és az apostolok az ó- és újszövetségi időkben egyaránt, 
majd a Szentírásban később meg is írattatott, úgy kell ezt a tanítást manapság is hirdetni Isten 
egyházában, mert főleg neki szólt, – a józan ész lelkületével, istenfélő és szent módon, a 
megfelelő helyen és időben, a Magasságos útjainak tolakodó kutatása nélkül. Ezt Isten 
legszentebb nevének dicsőségére, valamint népének eleven vigasztalására kell cselekedni. 
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15. cikkely: Az elvettetés 
 
Amellett, hogy a Szentírás legfőképpen a kiválasztásunk eme örök és meg nem 

szolgált kegyelmére világít rá, még világosabban kiemeli azt a számunkra abban, hogy 
további bizonyságot tesz róla: nem minden ember választatott ki, hanem egyesek nem lettek 
kiválasztva, illetve kimaradtak Isten örök kiválasztásából. Ők azok, akikre vonatkozólag Isten 
az Ő teljességgel szabad, feddhetetlen és megváltozhatatlan jótetszése alapján az alábbi 
döntést hozta: meghagyja őket abban a közös nyomorúságban, amelyben a saját hibájukból 
önmagukat taszították bele. Nem adja meg nekik az üdvözítő hitet és a megtérés kegyelmét, 
hanem végül elítéli, és örök büntetésre adja őket (meghagyván őket a maguk útján és az Ő 
ítélete alatt), de nemcsak a saját hitetlenségük, hanem az összes többi bűnük miatt is, 
igazságosságának bemutatása végett. 

Ez pedig az elvettetés rendelése, ami egyáltalában nem a bűn szerzőjévé (istenkáromló 
gondolat!), hanem inkább félelmetes, feddhetetlen, igazságos bíróvá és bosszúállóvá teszi 
Istent. 

16. cikkely: Válaszok az elvettetés tanítására 
 
Azok, akik még nem tapasztalják meg aktívan önmagukban a Krisztusba vetett élő 

hitet, vagy a szív biztos bizonyosságát, a lelkiismeret békességét, a gyermeki engedelmesség 
iránti buzgóságot, és a megdicsőülést Istenben Krisztuson keresztül, ám mégis használják 
azokat az eszközöket, melyekkel Isten megígérte, hogy ezeket a dolgokat munkálja ki 
bennünk, az ilyen embereknek nem kell megijedniük az elvettetés említésétől, s nem is kell 
magukat az elvetettek közé sorolniuk. Inkább továbbra is szorgalmasan kell használniuk az 
eszközöket, buzgón vágyakozva a bőségesebb kegyelem idejére, tisztelettel és alázattal 
várván azt. Másrészről azok, akik komolyan az Úrhoz akarnak fordulni, egyedül Neki akarnak 
tetszeni, és meg akarnak szabadulni a halál testétől, de még nem képesek akkora előrelépést 
tenni a kegyesség és a hit útján, amekkorát szeretnének, nekik még kevésbé kell félniük az 
elvettetésre vonatkozó tanítástól, mert a mi könyörületes Istenünk megígérte, hogy nem oltja 
el a füstölgő gyertyát, és nem töri ketté a sérült nádszálat. Azok viszont, akik megfeledkeztek 
Istenről és a Megváltójukról, Jézus Krisztusról, s teljesen átadták magukat a világi 
gondoknak, és a testi örömöknek, az ilyen embereknek minden okuk megvan a félelemre ettől 
a tanítástól, amíg nem fordulnak oda komolyan Istenhez. 

17. cikkely: A hívők újszülöttjeinek üdvössége 
 
Mivel Isten akaratát az Ő Ígéjéből kell megítélnünk, ami bizonyságot tesz arról, hogy 

a hívők gyermekei szentek, bár nem a természetüknél, hanem annál a kegyelmi szövetségnél 
fogva, melybe a szüleikkel együtt beletartoznak, az istenfélő szülőknek nem szabad 
kételkedniük ama gyermekeik kiválasztásában és üdvösségében, akiket Isten a 
csecsemőkorban szólít el ebből az életből. 

18. cikkely: A helyes viselkedés a kiválasztás és az elvettetés iránt 
 
Azoknak, akik a meg nem érdemelt kiválasztás eme kegyelmére, valamint a jogos 

elvettetés szigorúságára panaszkodnak, az apostol, valamint a Megváltónk szavaival 
válaszolunk: „Sőt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel?” (Rm9:20), 
„Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok?” (Mt20:15). 
Ugyanakkor, tisztelettel csodálván ezeket a titkos dolgokat, az apostollal együtt kiáltjuk: „Óh 
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Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok 
az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai! Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy 
kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? 
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” 
(Rm11:33-36) 

Ama tévelygések elutasítása, melyek a holland egyházakat egy 
ideig megzavarták 

 
A kiválasztással és az elvettetéssel kapcsolatos ortodox tanítás kifejtése után a zsinat 

elveti azok tévelygését,  
 
I. Akik azt tanítják, hogy Isten akarata azokat üdvözíteni, akik hinni fognak és 

kitartanak a hitben, s ez az üdvösségre történő kiválasztás teljes és egész rendelése, továbbá 
hogy semmi más ezzel a rendeléssel kapcsolatosan nem jelentetett ki Isten Ígéjében. Ők 
ugyanis megtévesztik az egyszerű embereket, és nyilvánvalóan ellentmondanak a Szentírás 
ama bizonyságtételének, mely szerint Isten nemcsak üdvözíteni akarja azokat, akik majd 
hisznek, hanem az örökkévalóságtól fogva ki is választott bizonyos embereket, akiknek 
másokkal ellentétben megadja a hitet Krisztusban és az állhatatosságot. Amint a Szentírás 
mondja: „Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál” 
(Jn17:6). Továbbá: „a kik csak örök életre választattak vala, hivének” (Csel13:48), illetve 
„magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek” 
(Ef1:4). 

 
II. Akik azt tanítják, hogy Isten kiválasztása az örök életre sokféle: az egyik általános 

és határozatlan, a másik részleges és határozott, s az utóbbi vagy nem teljes, visszavonható, 
nem végérvényes (vagyis feltételes), vagy teljes, visszavonhatatlan, és végérvényes (vagyis 
feltétlen). Hasonlóképpen, akik az tanítják, hogy létezik egy kiválasztás a hitre, egy másik az 
üdvösségre, így elképzelhető a megigazító hitre történő kiválasztás az üdvösségre történő 
végérvényes kiválasztástól függetlenül is. 

Ez ugyanis az emberi elme koholmánya a Szentírástól függetlenül, mely eltorzítja a 
kiválasztásra vonatkozó tanítást és szétszakítja az üdvösség eme aranyláncát: „A kiket pedig 
eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a kiket pedig 
megigazított, azokat meg is dicsőítette.” (Rm8:30) 

 
III. Akik azt tanítják, hogy Isten jótetszése és célja, amit a Szentírás említ a 

kiválasztással kapcsolatos tanításában, nem azt foglalja magában, hogy Isten egyeseket 
másokkal szemben kiválaszt, hanem azt, hogy Isten az összes lehetséges állapot közül 
(melybe a törvény cselekedetei is beletartoznak), vagy a dolgok egész rendjéből kiválasztja a 
hit lényegében méltatlan cselekedetét, valamint a hit tökéletlen engedelmességét az üdvösség 
feltételéül. S ebben benne van az Ő kegyelmes akarata, mellyel ezt tökéletes 
engedelmességnek kívánja tulajdonítani, és úgy tekint rá, mint ami méltó az örök élet 
jutalmára. 

Ez a veszedelmes tévelygés ugyanis elrabolja Isten jótetszésétől és Krisztus érdemeitől 
a hatékonyságot, s az embereket haszontalan kíváncsiskodással elvonja a meg nem érdemelt 
megigazulás igazságától és a Szentírás egyszerűségétől. Emellett az apostol alábbi szavait is 
hazuggá teszi: „A ki [Isten] megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi 
cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk 
Krisztus Jézusban örök időknek előtte” (2Tim1:9) 
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IV. Akik azt tanítják, hogy a kiválasztásnak a hitre megkövetelt feltétele, az, hogy az 
ember helyesen használja a természet világosságát, legyen becsületes, szerény, alázatos, és 
hajlandó az örök életre, mintha a kiválasztás bizonyos mértékig ezektől a tényezőktől függne. 

Ez ugyanis Pelagiusra emlékeztet, s világosan megkérdőjelezi az apostol szavait: „A 
kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a 
testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek 
is. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket 
szeretett, minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 
(kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, 
Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges 
gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, 
hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne 
kérkedjék.” (Ef2:3-9). 

 
V. Akik azt tanítják, hogy a konkrét személyek üdvösségre való nem teljes és nem 

végérvényes kiválasztása az előre látott hitük, megtérésük, szentségük és kegyességük alapján 
történt, mely épp csak megkezdődött, vagy már tartott egy ideje, a teljes és végérvényes 
kiválasztás azonban az előre látott hitben való mindvégig állhatatosságon, megtérésen, 
szentségen és kegyességen alapszik. S ez a kegyelmes és evangelikál érdemesség, melynek 
alapján a kiválasztott érdemesebb, mint a ki nem választott. Így tehát a hit, a hitbéli 
engedelmesség, a szentség, a kegyesség és az állhatatosság nem a dicsőségre történő 
változhatatlan kiválasztás gyümölcsei, vagy hatásai, hanem nélkülözhetetlen feltételek és 
okok, melyek előfeltételek a teljes kiválasztással kiválasztottakban, s amelyek eleve 
megvalósultaknak látszanak bennük. Ez az egész Szentírással ellentétes, mely más egyebek 
mellett az alábbi Ígéket vési a fülünkbe és a szívünkbe: „A kiválasztás nem a cselekedetek 
által, hanem az elhívó által van” (v. ö. Rm9::11-12). „A kik csak örök életre választattak vala, 
hivének” (Csel13:48). „Magának kiválasztott minket… hogy legyünk mi szentek” (Ef1:4). 
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn15:16). „Hogyha pedig 
kegyelemből, akkor nem cselekedetekből” (Rm11:6). „Nem abban van a szeretet, hogy mi 
szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát…” (1Jn4:10). 

 
VI. Akik azt tanítják, hogy nem minden üdvösségre való kiválasztás 

megváltoztathatatlan, hanem némely kiválasztottak elpusztulhatnak, s valójában örökre el is 
pusztulnak anélkül, hogy Isten rendelése ezt meggátolná. Ezzel a hatalmas tévedéssel Istent 
változóvá teszik, megsemmisítik a kegyeseknek a kiválasztás szilárdságával kapcsolatos 
vigasztalását, és ellentmondanak a Szentírásnak, ami azt tanítja, hogy „a választottakat nem 
lehet becsapni” (v. ö. Mt24:24), illetve „Krisztus semmit sem veszít el abból, amit az Atya 
adott neki” ( v. ö. Jn6:39), és „A kiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta… meg is 
igazította… meg is dicsőítette” (Rm8:30). 

 
VII. Akik azt tanítják, hogy ebben az életben nincs gyümölcse, tudata és bizonyossága 

valaki az örök életre történő változhatatlan kiválasztásának, csak feltételesen, valami változón 
és esetlegesen alapulva. Nemcsak abszurd ugyanis a bizonytalan bizonyosságról beszélni, de 
ezek a dolgok ellene szólnak ama szentek tapasztalatainak is, akik az apostollal együtt 
örvendeznek a kiválasztásuk bizonyosságának, és éneklik Isten eme ajándékának dicséretét, 
akik, ahogyan Krisztus buzdított, a tanítványaival együtt „azon örvendeznek, hogy a neveik 
fel vannak írva a mennyben” (Lk10:20), s végül akik a gonosz kísértései tüzes nyilainak 
útjába a kiválasztásuk tudatát tartják az alábbi kérdéssel: „Kicsoda vádolja az Isten 
választottait?” (Rm8:33) 
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VIII. Akik azt tanítják, hogy nem egyedül az Ő igazságos akaratának alapján döntött 
úgy Isten, hogy bárkit meghagy Ádám bukásában és a bűn és a kárhozat általános állapotában, 
vagy bárkit kihagy a hithez és a megtéréshez szükséges kegyelem megadásából. Ezek a 
szavak ugyanis szilárdan megállnak: „a kin akar könyörül, a kit pedig akar, megkeményít” 
(Rm9:18). Vagy máshol: „néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, 
ezeknek pedig nem adatott meg” (Mt13:11), illetve: „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek 
és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek 
megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.” (Mt11:25-26). 

 
IX. Akik azt tanítják, hogy annak oka, amiért Isten az egyik néphez elküldi az 

evangéliumot, a másikhoz pedig nem küldi el, nem pusztán és kizárólagosan Isten jótetszése, 
hanem az egyik nép jobb a másiknál, akiknek az evangélium nem adatik át. Mózes ugyanis 
ellentmond ennek, mikor így szól Izrael népéhez: „Ímé az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az 
egeknek egei, a föld, és minden, a mi rajta van! De egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, 
hogy szeresse őket, és az ő magvokat: titeket választott ki ő utánok minden nép közül, a mint 
e mai napon is látszik” (5Móz10:14-15). De Krisztus is mondja: „Jaj néked Korazin! Jaj 
néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek 
bennetek lőnek, rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.” (Mt11:21) 
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A tanítás második fő pontja: Krisztus halála és általa az 
ember megváltása 
1. cikkely: A büntetés, amit Isten igazsága megkövetel 

 
Isten nemcsak a legkegyelmesebb, de a legigazságosabb is. Az Ő igazsága 

megköveteli (amint azt Ő Maga jelentette ki az Ígében), hogy az Ő végtelen fensége ellen 
elkövetett bűneink miatt a lelkünk és a testünk mind időbeli, mind örök büntetéseket kapjanak  
E büntetéseket nem kerülhetjük el mindaddig, amíg Isten igazságának elégtétel nem adatik. 

2. cikkely: A Krisztus által elvégzett engesztelés 
 
Miután tehát mi magunk nem tudjuk megadni ezt az engesztelést, illetve nem tudjuk 

megszabadítani önmagunkat Isten haragjától, Isten az ő határtalan könyörületéből az Ő 
egyszülött Fiát adta nekünk kezesként, Aki bűnné és átokká lett értünk, és a mi helyünkön, a 
kereszten, hogy elégtételt adhasson értünk- 

3 cikkely: Krisztus halálának határtalan értéke 
 
Isten Fiának eme halála az egyetlen és abszolút teljes áldozat és elégtétel a bűnökért: 

végtelen értékű és becsű, több, mint elégséges engesztelésül a világ összes bűneiért. 

4. cikkely: E határtalan érték okai 
 
Ez a halál azért olyan hatalmas értékű és becsű, mert a Személy, aki elszenvedte – 

amiképpen az szükséges is volt ahhoz, hogy a Megváltónk lehessen – nemcsak valóban és 
tökéletesen szent ember, de Isten egyszülött Fia is, Aki ugyanazon örök és végtelen lényeggel 
bír, mint az Atya és a Szentlélek. A máik ok pedig az, hogy ezt a halált Isten haragjának és 
átkának az a megtapasztalása kísérte, melyre a bűneinkkel teljes mértékben rászolgáltunk. 

5. cikkely: Küldetés az evangélium hirdetésére minden teremtménynek 
 
Emellett az evangélium azt ígéri, hogy bárki, aki hisz a megfeszített Krisztusban, nem 

fog elveszni, hanem örök élete van. Ezt az ígéretet a megtérésre és a hitre felszólító paranccsal 
együtt megkülönböztetés, vagy válogatás nélkül minden nemzetnek és népnek hirdetni kell, 
akikhez Isten a saját jótetszéséből elküldi az evangéliumot. 

6. cikkely: A hitetlenség az ember felelőssége 
 
Az azonban, hogy az evangélium hívogatására sokan nem térnek meg és nem hisznek 

Krisztusban, hanem hitetlenül elvesznek, nem a Krisztusnak a kereszten felkínált áldozatának 
a hibája, vagy az elégtelenségének a következménye, hanem ők maguk a vétkesek benne. 

7. cikkely: A hit Isten ajándéka 
Mindazok azonban, akik őszintén hisznek, s Krisztus halála által megszabadulnak a 

bűneikből és üdvözülnek, ezt a kegyet kizárólag Isten kegyelméből kapják, – amivel Ő 
senkinek sem tartozik, – s az örökkévalóságtól fogva adatik meg nekik. 
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8. cikkely: Krisztus halálának üdvözítő hatékonysága 
 
Mert az Atyaisten teljességgel szabad és nagyon kegyelmes akarata és szándéka volt 

az, hogy az Ő Fia értékes halálának megelevenítő és üdvözítő hatékonysága megvalósuljon 
minden választottjában avégett, hogy megigazító hitet adhasson csak nekik, s ez által 
okvetlenül elvezesse őket az üdvösségre. Más szóval, Isten akarata az volt, hogy Krisztus a 
kereszt vérén át (mellyel az új szövetséget erősítette meg) hatékonyan megváltsa minden 
népből, törzsből, nemzetből és nyelvből azokat, és csakis azokat, akik az örökkévalóságtól 
fogva az üdvösségre választattak, s akiket az Atya Neki adott; hogy megadja nekik a hitet 
(amit a Szentlélek más üdvözítő ajándékaihoz hasonlóan az Ő halála szerzett meg a 
számukra); hogy megtisztítsa őket a vére által minden bűntől, mind az eredendőtől, mind 
ténylegestől, akár a hitre jutásuk előtt, akár után a követték el azt; s hogy végül dicsőséges 
népként állítsa őket Maga elé, hibátlan állapotban. 

9. cikkely: Isten tervének beteljesedése 
 
Ez a terv, mely Istennek a választottai iránt érzett örök szeretetéből fakad, a világ 

kezdete óta mostanáig a beteljesedés felé haladt és a jövőben is a beteljesedés felé halad, 
hiába próbálják meg a pokol kapui az útját állni. Ennek eredményeképpen a választottak 
egybegyűjtetnek, valamennyi a maga idejében, és mindig van egyház, mely a Krisztus vérén 
alapszik, egyház, mely szilárdan szereti, kitartóan imádja, és – itt, és az örökkévalóságban 
egyaránt – dicséri Őt, mint Megváltóját, Aki az életét adta érte a kereszten, mint vőlegény a 
menyasszonyáért. 

A tévelygések elutasítása 
 
Az ortodox tanítás kifejtése után a zsinat elveti azok tévelygését, 
 
I. Akik azt tanítják, hogy Isten, az Atya a nélkül adta kereszthalálra a Fiát, hogy lett 

volna konkrét és határozott terve bárki megváltására név szerint, így az a szükségesség, 
hasznosság és érdemlegesség, amit Krisztus halála megszerzett, érintetlen és mindenestől 
tökéletes, teljes és egész maradhatott volna akkor is, ha a kiérdemelt megváltás ténylegesen 
valójában soha egyetlen személyre se lett volna alkalmazva. 

Ez a kijelentés ugyanis sértés az Atya Isten bölcsességére és Jézus Krisztus érdemeire 
nézve, valamint ellentétes a Szentírással. Maga a Megváltó mondja ugyanis: „életemet adom a 
juhokért… és én ismerem őket” (Jn10:15, 27). Ézsaiás próféta pedig így beszél a Megváltóról: 
„hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő 
keze által jó szerencsés lesz” (Ézs53:10). Végezetül ez aláaknázza a hitvallás ama cikkelyét, 
melyben megvalljuk, hogy az egyházat illetően hiszünk. 

 
II. Akik azt tanítják, hogy Krisztus halálának célja nem az új szövetség tényleges 

megalapítása volt az Ő vére által, hanem csak a jog megszerzése az Atya számára, hogy ismét 
akár kegyelmi, akár cselekedeti szövetségre léphessen az emberekkel. 

Ez ugyanis ellentétben áll a Szentírással, ami azt tanítja, hogy Krisztus „jobb 
szövetségnek lett kezesévé”, azaz, „új szövetségnek” (Zsid7:22, 9:15), „mivel a végrendelet 
holtak után jogerős, különben pedig, ha él a végrendelkező, épen nem érvényes” (Zsid9:17) 

 
III. Akik azt tanítják, hogy Krisztus az Általa adott elégtétellel nem érdemelte ki 

biztosan senki számára magát az üdvösséget, és a hitet, mely által Krisztus eme elégtétele 
hatékonyan közvetíti az üdvösséget, hanem csak megszerezte az Atya számára a 
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felhatalmazást, vagy teljes akaratot, mely arra irányul, hogy új kapcsolatba lépjen az 
emberekkel, és a tetszése szerinti új feltételeket szabjon, mely feltételek kielégítése az ember 
szabad választásától függ, következésképpen lehetségessé vált, hogy mindenki eleget tegyen, 
illetve senki ne tegyen eleget azoknak. Ők ugyanis túl kevésre becsülik Krisztus halálát, 
egyáltalában nem ismerik el annak legkiválóbb gyümölcsét, vagy javát, és visszaidézik a 
pokolból a pelágiánus tévelygést. 

 
IV. Akik azt tanítják, hogy az új kegyelmi szövetségben, amit Isten, az Atya kötött az 

emberekkel Krisztus közbenjáró halálán keresztül, nem az foglaltatik benne – amennyiben ez 
Krisztus érdemeinek jutalma, –  hogy megigazulunk Isten előtt, és hit által üdvözülünk, 
hanem hogy Isten, visszavonva a törvény iránti tökéletes engedelmességre vonatkozó 
követelését, magát a hitet, valamint a hit tökéletlen engedelmességét számítja be a törvény 
iránti tökéletes engedelmességnek, s kegyelmesen tekint erre, mint az örök élet jutalmára 
méltóra. 

Ők ugyanis ellentmondanak a Szentírásnak: „Megigazulván ingyen az ő kegyelméből 
a Krisztus Jézusban való váltság által, Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, 
az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt” 
(Rm3:24-25). S együtt az istentelen Socinusszal új és idegen megigazulását hirdetik az 
embernek Isten előtt, az egész egyház közös nézetével szemben. 

 
V. Akik azt tanítják, hogy minden ember befogadtatott a megbékélés állapotába és a 

szövetség kegyelmébe, így az eredendő bűn okából senki sem kárhoztatható, vagy nem kell 
elkárhoznia, hanem valamennyien mentesek ennek a bűnnek a büntetendőségétől. Ez a 
vélemény ugyanis összeütközésben áll a Szentírással, ami kijelenti, hogy természet szerint 
valamennyien a harag gyermekei vagyunk. 

 
VI. Akik a megszerzés és az alkalmazás közötti különbséget arra használják, hogy 

beleneveljék a meggondolatlanokba és a tapasztalatlanokba azt a véleményt, miszerint Isten, 
amennyire Őt illeti, minden emberre válogatás nélkül rá akarta ruházni a Krisztus halála által 
megszerzett javakat, ám a különbség, mely által egyesek másoknál jobban részesülnek a 
bűnbocsánatban és az örök életben, a saját szabad (magára a válogatás nélkül felkínált 
kegyelemre vonatkozó) választásuktól függ, de nem függ a kegyelem különleges ajándékától, 
mely hatékonyan munkálkodik bennük, ezért ők másoknál jobban élnek ezzel a kegyelemmel. 

Miközben ugyanis elfogadható értelemben próbálják meg ezt a különbséget 
megmagyarázni, a pelagianizmus halálos mérgét igyekeznek az embereknek adni. 

 
VII. Akik azt tanítják, hogy Krisztus sem meg nem halhatott, sem meghalnia nem 

kellett, sem meg nem halt azokért, akiket Isten oly nagyon szeretett és az örök életre 
választott, mert ezeknek az embereknek nincs szükségük Krisztus halálára. Ők ugyanis 
ellentmondanak az apostol által mondottaknak: „[Krisztus] szeretett engem és önmagát adta 
érettem” (Gal2:20), vagy hasonlóképpen: „Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a 
ki megigazít; Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt”, mármint értük (Rm8:33-
34). S ellentmondanak a Megváltónak is, Aki kijelenti: „életemet adom a juhokért” (Jn10:15), 
illetve: „Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket. 
Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” (Jn15:12-
13). 
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A tanítás harmadik és negyedik fő pontja: Az ember 
romlottsága, a megtérés Istenhez, és amiképpen ez 
bekövetkezik 
1. cikkely: Az emberi természet bukásának hatása 

 
Az ember eredetileg Isten képmására teremtetett, és elméjében rendelkezett 

Teremtőjének, valamint a lelki dolgoknak igaz, és üdvözítő ismeretével, akarata és szíve igaz, 
minden érzelme pedig tiszta volt. Valójáéban ez egész ember szent volt. Fellázadván azonban 
Isten ellen az ördög fejbujtására és a saját szabad akaratából, megfosztotta magát ezektől a 
kiváló ajándékoktól. Sőt, helyettük vakságot, félelmetes sötétséget, haszontalanságot, elméje 
ítélőképességének eltorzulását; szívének és akaratának romlottságát, dacosságát és 
keménységét; végül, minden érzelmének tisztátalanságát hozta magával. 

2. cikkely: A romlás elterjedése 
 
Az ember a bukás után a sajátjával megegyező természetű gyermekeket hozott a 

világra, azaz mondhatni romlottként romlott gyermekeket nemzett. A romlás Isten igazságos 
ítéletének következtében Ádámtól minden egyes leszármazottjára – egyedül Krisztus 
kivételével – nem utánzás által terjedt át (ahogyan azt a pelágiánusok állították korábban), 
hanem ennek a romlott természetnek a szaporítása révén. 

3. cikkely: Teljes tehetetlenség 
 
Így tehát az összes ember bűnben fogantatnak, és a harag gyermekeiként születnek, 

alkalmatlanok bármi üdvözítő jóra, hajlamosak a gonoszra, halottak a bűneikben, és a bűn 
rabszolgái. A megújító Szentlélek kegyelme nélkül nem is akarnak és nem is képesek 
visszatérni Istenhez eltorzult természetük megjobbítása végett, s nem is hajlamos efféle 
megjobbításra. 

4. cikkely: A természet világosságának elégtelensége 
 
Meg kell hagyni, megmaradt a természetnek némi világossága az emberben a bukás 

után is, mely által képes emlékezetében tartani bizonyos elképzeléseket Istenről, a természeti 
dolgokról, valamint az erkölcsös és az erkölcstelen közötti különbségről, további mutat némi 
igyekezetet az erények és a helyes külső viselkedés iránt. A természet eme világossága 
azonban messze áll attól, hogy lehetővé tegye az ember számára az üdvözítő istenismeretet és 
a megtérést Őhozzá – valójában olyan messze, hogy az ember még a természet és a 
társadalom dolginak vonatkozásában sem használja azt helyesen. Ehelyett különféle módokon 
teljes mértékben eltorzítja ezt a világosságot, bármi legyen is annak pontos jellege, és 
elnyomja azt a hamissággal. Ezt cselekedvén menthetetlenné teszi magát Isten előtt. 

5. cikkely: A törvény elégtelensége 
 
Ebben a vonatkozásban, ami igaz a természet világosságára, az igaz az Isten által 

Mózesen át külön a zsidóknak adott Tízparancsolatra is. Az ember ugyanis nem képes 
megszerezni az üdvözítő kegyelmet a Tízparancsolaton keresztül, mert jóllehet az feltárja 
bűnének nagyságát, és egyre jobban meggyőzi őt a vétkességéről, de mégsem kínál 
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orvosságot, vagy nem menti ki őt a nyomorúságából. Sőt, miután a test révén meggyengül, a 
törvénysértőt átok alatt hagyja. 

6. cikkely: Az evangélium üdvözítő ereje 
 
Amit tehát sem a természet világossága, sem a törvény nem képes megtenni, az Isten a 

Szentlélek erejével végzi el az Ígén, vagy a kibékítés szolgálatán keresztül. Ez az evangélium 
a Messiásról, melyen át tetszett Istennek megtartani a hívőket mind az ószövetségi, mind az 
újszövetségi időkben. 

7. cikkely: Isten szabadsága az evangélium kinyilatkoztatásában 
 
Az Ószövetségben Isten akarata eme titkát csak keveseknek jelentette ki. Az 

Újszövetségben (most a népek közötti bármiféle megkülönböztetés nélkül) sokaknak kijelenti. 
Ennek a különbségnek az okát nem szabad annak tulajdonítani, hogy valamely nemzet többet 
ér, mint a másik, vagy jobban használja a természet világosságát, hanem csak Isten szabad 
jótetszésének és meg nem érdemelt szeretetének. Ezért azoknak, akik ennyi kegyelmet 
kapnak, mindazon túl és mindazzal szemben, amit érdemelnek, alázatos és hálás szívvel kell 
azt méltányolniuk. Másrészről az apostollal együtt csodálniuk kell (de természetesen nem 
kíváncsian kutatni) Isten ítéleteinek szigorúságát és igazságosságát másokon, akik nem kapják 
meg ezt a kegyelmet. 

8. cikkely: Az evangélium komoly elhívása 
 
Mindazonáltal mindenki, akit az evangélium hívogat, komoly elhívást kap. Isten 

ugyanis komolyan és a legőszintébben adja tudtunkra az Ígéjében, ami Neki tetsző: hogy 
azok, akik elhívást kapnak, jöjjenek is Hozzá. S komolyan ígér lelki békességet és örök életet 
mindazokban, akik Hozzá jönnek és hisznek benne. 

9. cikkely: Az embernek az evangélium elutasítása miatti felelőssége 
 
A tény, miszerint sokan, akik az evangélium szolgálata által kapnak elhívást, de 

mégsem jönnek, és nem jutnak megtérésre, nem az evangélium hibája, nem is Krisztusé, Akit 
az evangélium kínál, s nem is az Istené, Aki az evangéliumon keresztül hívogatja ezeket az 
embereket, sőt, még különböző ajándékokat is ruház rájuk, hanem maguké az embereké, akik 
az elhívást kapják. Egyesek magabiztosságból még csak kedvezően sem ítélik meg az élet 
Ígéjét, mások ugyan kedvezően ítélik meg, de nem veszik a szívükre, emiatt az időszakos hit 
tovaszálló öröme után visszaesnek. Mások az élet gondjainak töviseivel és a világi örömökkel 
fojtják el az Íge csíráját, és nem teremnek gyümölcsöket. Ezt tanítja Megváltónk a magvető 
példázatában (Mt13). 

10. cikkely: A megtérés, mint Isten munkája 
 
A tényt, miszerint mások, akik az evangélium szolgálata által kapnak elhívást, jönnek, 

és eljutnak a megtérésre, nem szabad az embernek tulajdonítani, mintha az illető a szabad 
akaratának választásával különbözne másoktól, akik ugyanannyi, vagy elégséges kegyelmet 
kaptak a hithez és a megtéréshez (mint azt Pelagius gőgös eretneksége tanítja). Nem, ezt 
Istennek kell tulajdonítani. Pont amiképpen az örökkévalóságtól fogva kiválasztotta az övéit 
Krisztusban, úgy hívja el őket hatékonyan az időben, megadván nekik a hitet és a megtérést, s 
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kimentvén őket a sötétség birodalmából, beviszi őket az Ő Fiának országába, hogy 
hirdethessék Annak rendkívüli cselekedeteit, Aki a sötétségből erre a csodálatos világosságra 
hívta el őket, s ne önmagukkal dicsekedjenek, hanem az Úrban, amiképpen erről oly gyakran 
tesznek bizonyságot az apostoli szavak a Szentírásban.  

11. cikkely: A Szentlélek munkája a megtérésben 
 
Sőt, mikor Isten kivitelezi a jótetszését az Ő választottaiban, vagy kimunkálja a 

megtérést bennünk, ahhoz nemcsak arról gondoskodik, hogy az evangélium külsődlegesen 
hirdettessék nekik, továbbá nemcsak megvilágosítja az elméiket a Szentlélek által, hogy 
helyesen érthessék és felismerhessék Isten Lelkének dolgait, de ugyanannak a megelevenítő 
Léleknek a hatékony munkája által be is hatol az ember legmélyébe, megnyitja a bezárt, és 
meglágyítja a kemény, s körülmetéli a körülmetéletlen szíveket. Új tulajdonságokat ad az 
akaratnak, megeleveníti a halott akaratot, a gonoszt jóvá, a nem akarót akaróvá, s a makacsot 
engedelmessé teszi. Úgy eleveníti meg és erősíti meg az akaratot, hogy a jó fához hasonlóan a 
jócselekedetek gyümölcseit teremje. 

12. cikkely: Az újjászületés természetfeletti munka 
 
S ez az újjászületés, az új teremtés, a halálból való feltámadás, és életre kelés, mely 

oly világosan jelentetik ki a Szentírásban, s amit Isten a mi segítségünk nélkül munkál 
bennünk. Ez azonban természetesen nem következik be pusztán csak a külső tanítás, erkölcsi 
meggyőzés, vagy olyan tevékenység által, mellyel miután Isten elvégezte a maga részét, az 
ember hatalmában maradna, hogy újjászületik, és megtér-e, vagy sem. Sőt, ez teljességgel 
természetfeletti munka, olyan, mely egyszerre a leghatékonyabb és a legörömtelibb, 
csodálatos, rejtett és kifejezhetetlen munka, mely nem kevesebb, vagy alantasabb a 
teremtésnél, vagy a halottak feltámasztásánál, amiképpen ezt a Szentírás (a Szerzője által 
ihletve) tanítja. Ennek eredményeképpen mindazok, akiknek a szívében Isten ezen a 
csodálatos módon munkálkodik, biztosan, hiánytalanul és hatékonyan újjászületnek, és 
ténylegesen hisznek. Azután az akarat, mely ekkorra megújult, nemcsak Isten által 
megelevenített és késztetett, hanem Isten által megelevenítvén és késztetvén maga is aktív. 
Ebből az okból mondhatjuk joggal, hogy az ember, a kapott kegyelem által hisz és megtér. 

13. cikkely: Az újjászületés felfoghatatlan módja 
 
Ebben az életben a hívők nem képesek ennek a munkálkodásnak a működését teljes 

mértékben megérteni, hanem megelégednek annak felismerésével és megtapasztalásával, 
hogy Isten eme kegyelme által hisznek szívvel és szeretik a Megváltójukat. 

14. cikkely: A mód, ahogyan Isten hitet ad 
 
Így tehát a hit Isten ajándéka, de nem abban az értelemben, hogy Isten választásra 

kínálja fel az embernek, hanem ténylegesen megadja neki, belé leheli és ülteti. S abban az 
értelemben sem ajándék, hogy Isten csak képességet adományoz a hitre, majd egyetértésre vár 
– a hit cselekedetére – az ember választásaképpen. Ez inkább abban az értelemben ajándék, 
hogy Aki mind az akarást, mind s cselekedeteket, sőt valójában minden dolgot munkál 
mindenkiben, hozza létre az emberben mind a hinni akarást, mind magát a hitet. 
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15. cikkely: A válaszok Isten kegyelmére 
 
Isten nem tartozik ezzel a kegyelemmel bárkinek. Mert mivel tartozna Isten 

olyasvalakinek, aki bármit is adhatna Neki, amit Ő visszafizet? Valóban, mivel tartozhatna 
Isten olyasvalakinek, aki semmit sem képes adni a magáéból, csak a bűnt és a hamisságot? 
Ezért az, aki ezt a kegyelmet megkapja, egyedül Istennek tartozik örök hálával, és Neki adja 
azt. Aki viszont nem kapja meg, az vagy egyáltalában nem törődik a lelki dolgokkal, és 
megelégszik ebben az állapotában, vagy ostobán dicsekszik a magabiztosságában 
olyasvalamivel, amivel nem is rendelkezik. Ezen kívül az apostolok példáját követve a 
legjobb reménységgel kell gondolkodnunk és szólnunk azokról, akik külsőleg gyakorolják a 
hitüket, és megjobbítják életüket, mert a szív belső kamrái előttünk ismeretlenek. Másokat 
illetően viszont, akik még nem kaptak elhívást, Istenhez kell imádkoznunk, Aki úgy szólítja 
elő a nem létező dolgokat, mint a létezőket. Semmiképpen sem szabad azonban büszkén 
náluknál többre tartanunk magunkat, mintha különbek lennénk. 

16. cikkely: Az újjászületés hatásai 
 
Azonban amiképpen a bukás következtében az ember nem szűnt meg értelemmel és 

akarattal felruházott embernek lenni, s amiképpen a bűn az egész emberi fajban elterjedve 
nem semmisítette meg az emberi természetet, hanem csak eltorzította és lelkileg ölte meg, úgy 
az újjászületés isteni kegyelme sem úgy tevékenykedik az emberekben, mintha azok fatuskók, 
vagy kövek lennének. Azaz nem semmisíti meg az akaratot, és annak jellemzőit, illetve nem 
kényszeríti a vonakodó akaratot erővel, hanem lelkileg megelevenít, meggyógyít, megújít, és 
– azonnal kellemes és erőteljes módon – hajlítja vissza. Ennek eredményeképpen a Lélek 
készséges és őszinte engedelmessége kezd uralkodni ott, ahol előzőleg a test lázadása és 
ellenszegülése volt teljesen az úr. Akaratunk igazi és lelki helyreállítása és szabadsága ebben 
rejlik. Azaz, ha minden jó dolog csodálatos Alkotója nem foglalkozna velünk, az embernek 
nem volna semmi reménysége kiszabadulni a bukásából a saját szabad akaratával, mellyel 
romlásba taszította magát, mikor az még ép volt. 

17. cikkely: Isten eszközei az újjászületésben 
 
Pont amiképpen Isten mindenható munkája, mellyel természetes életünket hozza létre 

és tartja fenn, nem helyezi hatályon kívül, hanem épp megköveteli azon eszközök használatát, 
melyekkel Isten az Ő végtelen bölcsességéből és jóságából a hatalmát kívánta gyakorolni, úgy 
Isten fent említett természetfeletti munkája, mellyel újjászül minket, sem helyezi hatályon 
kívül, vagy érvényteleníti az evangélium használatát, melyet Isten az Ő végtelen 
bölcsességében az újjászületés magjának és a lélek táplálékának jelölt ki. Emiatt az apostolok 
és az őket követő tanítók kegyes módon tanították a népet Isten eme kegyelméről arra, hogy 
Neki adják a dicsőséget, és fogjanak vissza minden gőgöt. Ugyanakkor nem hanyagolták el az 
evangélium szent intéseinek eszközével a népet az Íge és a sákramentumok kiszolgáltatása 
mellett fegyelmezni. Ezért nem kérdéses: a tanítók vagy a tanultak az egyházban manapság 
sem engedhetik meg maguknak Isten megkísértését azzal, hogy elkülönítik azt egymástól, 
amit Ő a saját jótetszéséből szorosan egymáshoz akart kapcsolni. Kegyelem ugyanis intéseken 
át adatik, s minél készségesebben látjuk el a saját kötelezettségeinket, rendszerint annál 
fényesebb Isten munkájának jótéteménye is bennünk, és annál jobban halad előre az Ő 
munkája. Egyedül az Övé minden dicsőség mind az eszközökért, mind az üdvösség 
gyümölcséért és hatékonyságáért. Ámen. 
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A tévelygések elutasítása 
 
Az ortodox tanítás kifejtése után a zsinat elveti azok tévelygését, 
 
I. Akik azt tanítják, hogy tulajdonképpen nem mondható, hogy az eredendő bűn 

önmagában elégséges az egész ember faj elítéléséhez, vagy az időbeli és az örök büntetés 
kiérdemléséhez. Ők ugyanis ellentmondanak az apostolnak, aki ezt mondja: „egy ember által 
jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, 
mivelhogy mindenek vétkeztek” (Rm5:12), továbbá „az egyetlen bűnt követő vétkesség hozta 
el az ítéletet” (Rm5:16),275 illetve: „a bűn zsoldja halál” (Rm6:23). 

 
II. Akik azt tanítják, hogy a lelki ajándékok, vagy a jó hajlamok és erények, mint 

amilyen a jóság, a szentség és az igazságosság nem lehettek benne az ember akaratában, 
mikor először megteremtetett, így nem is választathattak külön az akarattól a bukás során. Ez 
ugyanis ellentétben áll az Isten képmásának az apostol által adott leírásával az Ef4:24-ben, 
ahol a képmást az igazság és a szentség fogalmaival írja le, melyek ténylegesen az akaratban 
lakoznak. 

 
III. Akik azt tanítják, hogy a lelki halálban a lelki ajándékok nem lettek elkülönítve az 

ember akaratától, mert az akarat önmagában soha meg nem romlott, hanem csak 
akadályoztatott az elem sötétsége, valamint az érzelmek engedetlensége által, ezért az akarat 
képes gyakorolni a veleszületett szabad képességeit, ha ezeket az akadályokat eltávolítják. 
Azaz, magától is képes akarni és választani az elébe tárt jót – illetve nem akarni és nem 
választani azt. Ez újabban megjelent tévelygés, mely tulajdonképpen a szabad választás erejét 
magasztalja fel, ellentétben Jeremiás „Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda 
ismerhetné azt?” (Jer17:9), valamint az apostol „A kik [az engedetlenség fiai] között 
forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a 
gondolatoknak akaratját” (Ef2:3) szavaival. 

 
IV. Akik azt tanítják, hogy az újjá nem született ember nem teljesen halott a bűneiben, 

illetve nincs teljességgel megfosztva attól a képességétől, hogy cselekedje a lelki jót, hanem 
éhezi és szomjúhozza az igazságosságot, vagy az életet, és azt hogy a megtört és bűnbánó 
lelkét Istennek tetsző áldozatként kínálja. Ezek a nézetek ugyanis ellentétesek a Szentírás 
világos tanításával: „holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt” (Ef2:1, 5). „az ember… 
szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz” (1Móz6:5, 8:21). Emellett az 
éhezés és a szomjúhozás a nyomorúságból való megszabadulás és az élet után, valamint a 
megtört lélek áldozatul kínálása Istennek csak az újjászületettekre és az áldottaknak 
nevezettekre jellemző (Zsolt51:17, Mt5:6). 

 
V. Akik azt tanítják, hogy a romlott és természeti ember képes olyan jól használni az 

általános kegyelmet (ami alatt ők a természet világosságát értik), vagy a bukás után még 
megmaradt ajándékokat, amivel képes fokozatosan a nagyobb – evangéliumi, vagy üdvözítő – 
kegyelmet, sőt magát az üdvösséget is megszerezni, s Isten a Maga részéről ezen a módon áll 
készen kinyilatkoztatni Krisztust minden embernek, mert mindenkinek elégséges mértékben 
és hatékonyan bocsátja a rendelkezésére a Krisztus kinyilatkoztatásához, a hithez és a 
megtéréshez szükséges eszközöket. A Szentírás ugyanis, hogy már ne is említsük a korok 
tapasztalatát, bizonyságot tesz arról, hogy ez hamis: „Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s 
végzéseit Izráellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök.” 

                                                
275 A Károli-fordítás szerint: „az ítélet egyből lett kárhozottá”. 
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(Zsolt147:19.20). Isten „az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni” 
(Csel14:16). „ Misia felé menvén, igyekeznek [ti. Pál és útitársai] vala Bithiniába jutni; de 
nem ereszté őket a Lélek”, és „áthaladván azért Misián, lemenének Tróásba” (Csel16:6-7) 

 
VI. Akik azt tanítják, hogy az ember igazi megtérésében Isten nem tölthet új 

minőségeket, hajlamokat, vagy ajándékokat az akaratába, s valójában a hit, mely által először 
jutunk a megtérésre, és amitől kapjuk a „hívő” nevet, nem Isten által belénk töltött minőség, 
vagy ajándék, hanem csak az ember cselekedete, s nem nevezhető ajándéknak a hitre jutás 
képességét kivéve. Ezek a nézetek ugyanis ellentmondanak a Szentírásnak, mely bizonyságot 
tesz arról, hogy Isten igenis beletölti a szíveinkbe a hit és az engedelmesség új minőségeit és a 
szeretetének megtapasztalását: „Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe 
írom be” (Jer31:33). „Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm 
lelkemet a te magodra” (Ézs44:3). „Az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent 
Lélek által, ki adatott nékünk” (Rm5:5). S ellentétben állnak az egyház folytonos 
gyakorlatával is, ahogyan a prófétával együtt imádkozik: „Téríts meg engem és megtérek” 
(Jer31:18). 

 
VII. Akik azt tanítják, hogy a kegyelem, mely által megtérünk Istenhez nem több, mint 

gyengéd rábeszélés, vagy (amiképpen mások magyarázzák) a legnemesebb, és az ember 
természetéhez leginkább illő mód, ahogyan Isten munkálkodik az ember megtérésében, a 
meggyőzéses mód. Sőt, hogy semmi sem gátolja az erkölcsi meggyőzés eme kegyelmét 
abban, hogy akár önmagában lelkiekké tegye a természeti embereket, s valójában Isten nem 
hozza létre másként az akarat egyetértését, mint ezzel az erkölcsi meggyőzéssel. Továbbá, 
hogy Isten munkájának a hatékonysága, mely felülmúlja a Sátán munkáit, abban a tényben 
rejlik, hogy Isten örökkévaló javakat ígér, míg a Sátán csak mulandókat. 

Ez a tanítás ugyanis teljességgel pelágiánus, és az egész Szentírással ellentétes, ami 
emellett a meggyőzés mellett elismer egy sokkal hatékonyabb és isteni módot is, mellyel a 
Szentlélek cselekszik az ember megtérésében. Amiképpen az Ezék36:26 megfogalmazza: „ És 
adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok 
néktek hússzívet”. 

 
VIII. Akik azt tanítják, hogy Isten az emberek megújításában nem veti be mindenható 

erejét, mellyel hatékonyan és biztosan képes az ember akaratát a megtérésre és a hitre 
hajlítani, hanem amikor Isten már elvégezte minden kegyelmi munkáját az ember 
megtérésében, az ember akkor is képes úgy ellenállni Isten és a Lélek az ő megújítására 
vonatkozó szándékának és akaratának, s sokszor ténylegesen meg is teszi ezt, hogy 
teljességgel meghiúsítja a saját újjászületését. Valójában tehát az ő hatalmában marad annak 
eldöntése, hogy újjászülessen-e, vagy sem. Ez ugyanis elveti Isten kegyelmének hatékony 
működését a megtérésünkben, és aláveti a mindenható Isten tevékenységét az ember 
akaratának. Ez ellentétes az apostolok szavaival, akik azt tanítják, hogy „hiszünk, az Ő 
hatalma erejének ama munkája szerint” (Ef1:19), továbbá, hogy Isten „töltse be a 
kegyességének meg nem érdemelt jóakaratát és a hit munkáját bennünk hatalommal” 
(2Thessz1:11),276 valamint, hogy „az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi 
az életre és kegyességre való” (2Pt1:3). 

 
IX. Akik azt tanítják, hogy a kegyelem és a szabad választás egymást kiegészítő rész-

okok, melyek együttműködnek a megtérés kezdeményezésében, továbbá hogy a kegyelem 
nem előzi meg – oksági sorrendben – az akarat hatékony befolyását. Azaz, Isten nem segíti 
                                                
276 A Károli-fordítás szerint: töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós 

munkálásával – a ford. 
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hatékonyan az ember akaratát, hogy ő megtérésre jusson már azelőtt, hogy az ember akarata 
maga is megmozdulna, és elhatározásra jutna. Már a korai egyház is régen elítélte ezt a 
tantételt a pelágiánusoknál az apostol szavainak alapján: „Annakokáért tehát nem azé, a ki 
akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené” (Rm9:16). Továbbá: „Mert kicsoda 
különböztet meg téged?” és „Mid van ugyanis, a mit nem kaptál volna?” (1Kor4:7), valamint 
„Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből” 
(Fil2:13). 
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A tanítás ötödik fő pontja: A szentek állhatatossága 
1. cikkely: Az újjászületettek nem mentesek teljesen a bűntől 

 
Azok az emberek, akiket Isten a saját céljának megfelelően elhív az Ő Fiával, Jézus 

Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre, és újjászül a Szentlélek által, azokat a bűn 
uralmától és rabszolgaágától is megszabadítja, bár ebben az életben nem teljes mértékben adja 
meg a szabadulást a test indulatától és a bűn testétől. 

2. cikkely: A hívő reakciója a gyengeség bűneire 
 
Miután a gyengeség bűnei napi rendszerességgel jelentkeznek, és beszennyezik Isten 

népének még a legjobb cselekedeteit is, állandó okot adván nekik ezzel arra, hogy 
megalázkodjanak az Isten előtt, odameneküljenek a megfeszített Krisztushoz, egyre jobban és 
jobban halálra adják a testet a könyörgés Lelke és a kegyesség szent gyakorlása által, 
törekedjenek a tökéletességre, míg ki nem szabadulnak ebből a halál eme testéből, és nem 
kezdenek el uralkodni Isten Bárányával a mennyben. 

3. cikkely: A megtértek megőrzése Isten által 
 
A bennük lakozó bűn eme maradékai, valamint a világ és a Sátán kísértései miatt a 

megtértek nem lennének képesek megállni ebben a kegyelemben csak a saját erejükre 
támaszkodva. Isten azonban hűséges, és könyörületesen megerősíti őket az egyszer rájuk 
ruházott kegyelemben, és hathatósan megtartja őket abban mindvégig. 

4. cikkely: Az igaz hívők komoly bűnbe esésének veszélye 
 
Noha Isten ereje úgy megerősíti és megtartja az igaz hívőket a kegyelemben, hogy 

azzal a test nem versenyezhet, a megtérteket Isten nem mindig úgy indítja fel és készteti, hogy 
bizonyos konkrét tevékenységek során a saját hibájukból ne lennének képesek eltávolodni a 
kegyelem vezetésétől, s a test vágyaitól félrevezettetvén, utat engedni azoknak. Emiatt 
folytonosan ügyelniük és imádkozniuk kell, hogy elkerülhessék a kísértéseket. Mikor ezt 
elmulasztják megtenni, akkor nemcsak a test, a világ és a Sátán képesek őket bűnökbe 
belevinni, mégpedig komolyakba és gyalázatosakba, hanem Isten igazságos hozzájárulása is 
lehetővé teheti néha ezt. Erre nyújtanak példát Dávidnak, Péternek és más szenteknek a 
Szentírásban leírt bűnbeesései. 

5. cikkely: Az efféle komoly bűnök hatása 
 
Az efféle komoly bűnökkel azonban nagyon megsértik Istent, kiérdemlik a halálos 

ítéletet, megszomorítják a Szentlelket, felfüggesztik a hit gyakorlását, súlyosan megsebzik a 
lelkiismeretüket, s néha még a kegyelem tudatát is elveszítik egy időre – amíg, miután őszinte 
megtéréssel vissza nem tértek a helyes útra Isten atyai ábrázata nem ragyog rájuk ismét. 

6. cikkely: Isten megmentő beavatkozása 
 
Isten ugyanis, Aki könyörületben gazdag, a kiválasztásra vonatkozó megmásíthatatlan 

céljának megfelelően nem vonja meg a Szentlelket teljességgel az övéitől még akkor sem, ha 
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fájdalmasan elbuknak. S elbukni sem hagyja őket úgy, hogy elveszítsék az örökbefogadás 
kegyelmét, és a megigazultság állapotát, vagy halálos bűnt kövessenek el (amilyen a 
Szentlélek elleni bűn), s Általa teljességgel elhagyatva az örök pusztulásba taszítsák magukat. 

7. cikkely: Megújulás a megtérésre 
 
Mert Isten először is megőrzi ezekben a szentekben – még ha el is buknak – az ő 

elpusztíthatatlan magvát, amelyből újjászülettek, nehogy az elpusztuljon, vagy kihulljon 
belőlük. Másodszor, Ígéjével és Lelkével biztosan és hatékonyan megújítja őket a megtérésre, 
így szívbéli és Isten szerinti fájdalmat érezvén az elkövetett bűnök miatt, a hiten át és 
bűnbánó szívvel keresik és szerzik meg a bűnbocsánatot a Közbenjáró vérében. Ezután ismét 
tapasztalják a kibékített Isten kegyelmét, a hiten keresztül hálát adnak a könyörületéért, s attól 
kezdve még buzgóbban munkálják a saját üdvösségüket félelemmel és reszketéssel. 

8. cikkely: E megtartatás bizonyossága 
 
Nem a saját érdemükből, vagy erejükből, hanem Isten meg nem érdemelt 

könyörületéből nem veszítik tehát telességgel el a hitet és a kegyelmet, illetve nem maradnak 
meg a bukásukban mindvégig és vesznek el örökre. Önmagukat illetően ez nemcsak könnyen 
megtörténhetne, hanem kétségtelenül meg is történne, de Istent illetően ez nem történhet meg, 
mert az Ő terve meg nem változtatható, ígérete meg nem hiúsulhat, s az Ő célja szerinti 
elhívás nem vonható vissza, továbbá Krisztus érdeme, valamint az Ő közbenjárása és 
megőrzése nem hatástalanítható, s a Szentlélek elpecsételése sem érvényteleníthető, vagy 
törölhető el. 

9. cikkely: A megőrzés bizonyossága 
 
Az üdvösségre választottak eme megőrzését, valamint az igazi hívők hitben való 

kitartását illetően a hívők maguk is képesek megbizonyosodni, és meg is bizonyosodnak róla 
a hitük mértéke szerint, mely által szilárdan hiszik, hogy mindig megmaradnak az egyház 
igazi és élő tagjainak, s megkapták a bűnbocsánatot és az örök életet. 

10. cikkely: E bizonyosság alapja 
 
Ennek megfelelően ez a bizonyosság nem valami magánkijelentésből fakad, mely az 

Íge felett, vagy azon kívül áll, hanem az Isten ígéretébe vetett hitből, amit nagyon bőségesen 
az Ő Ígéjében a mi vigasztalásunkra, valamint a bizonyságból, ahogyan „a Lélek bizonyságot 
tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk… és örökösök” (Rm8:16-17), 
végül pedig a tiszta lelkiismeretre és a jócselekedetekre való komoly és szent törekvésből. S 
ha Isten választottai ebben a világban nem rendelkeznének azzal a jól megalapozott 
vigasztalással, miszerint a győzelem az övék, s ez megbízható garanciája az örök 
boldogságnak, mindenki között ők lennének a legnyomorultabbak. 

11. cikkely: E bizonyossággal kapcsolatos kételyek 
 
Emellett a Szentírás is bizonyságot tesz arról, hogy a hívőknek ebben az életben 

küzdeniük kell a testtel, és a komoly kísértések közepette nem mindig tapasztalják a hit eme 
teljes bizonyosságát, valamint az állhatatosság biztosságát. Isten azonban, minden vigasztalás 
Atyja „nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben 
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a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek” (1Kor10:13), s a Szentlélek által 
megeleveníti őket az állhatatosságuk bizonyosságában. 

12. cikkely: E bizonyosság, mint a kegyesség serkentője 
 
Az állhatatosság eme bizonyossága nagyon távol áll attól, hogy az igazi hívőket 

büszkékké, és testiesen önteltekké tegye. Inkább a valódi gyökere az alázatosságnak, a 
gyermekies tiszteletnek, az igazi kegyességnek, a kitartásnak a konfliktusokban, a buzgó 
imádkozásnak, az állhatatosságnak a kereszthordozásban, az igazság megvallásának és a jól 
megalapozott örömnek Istenben. Az elmélkedés ezen a jótéteményen serkentőleg hat a 
hálaadás és a jócselekedetek komoly és folytonos gyakorlására, amiképpen az nyilvánvaló a 
Szentírás bizonyságtételeiből és a szentek példáiból. 

13. cikkely: E bizonyosság nem indíték a gondatlanságra 
 
Sem a megújult magabiztosság, sem a kitartás nem erkölcstelenséget, vagy a 

kegyesség iránti nemtörődömséget hozzák létre azokban, akik az elbukás után ismét a lábaikra 
állíttatnak, hanem a még nagyobb törődést az Úr ama útjainak megőrzésére, melyeket Ő előre 
elkészített. Ők avégett őrzik meg ezeket az utakat, hogy rajtuk járván fenntarthassák az 
állhatatosságukkal kapcsolatos bizonyosságot, nehogy atyai jóságával visszaélve Isten 
kegyelmes ábrázata (mert a kegyesek számára az Ő arcának szemlélése az életnél is édesebb, 
de annak megvonása keserűbb a halálnál) ismét elforduljon tőlük, aminek az 
eredményeképpen még nagyobb lelki fájdalomba essenek. 

14. cikkely: Az Isten által az állhatatossághoz használt eszközök  
 
S pontosan amiképpen tetszett Istennek elkezdeni a munkáját bennünk az evangélium 

hirdetésével, úgy tartja fenn, folytatja, és fejezi be az Ő munkáját az evangélium hallgatása és 
olvasása, az azon való elmélkedés, a buzdításai, fenyegetései, és ígéretei, valamint a 
sákramentumok használata által. 

15. cikkely: Ellenkező reakciók az állhatatosság tanításával szemben 
 
Az igaz hívők és szentek állhatatosságával és a benne való bizonyosságukkal 

kapcsolatos e tanítás – az a tanítás, melyet Isten oly gazdagon kijelentett az Ő Ígéjében az Ő 
nevének dicsőségére és a kegyesek vigasztalására, valamint amit belevés a hívők szívébe – 
olyasvalami, amit a test nem ért meg, a Sátán gyűlöl, a világ kinevet, amelyet a tudatlanok és 
a képmutatók elcsűrnek-csavarnak, s amelyet a tévelygés lelkei támadnak. Krisztus 
menyasszonya viszont mindig nagyon gyengéden szerette ezt a tanítást, és felbecsülhetetlenül 
drága kincsként kitartóan védelmezte. Isten pedig, Aki ellenében semmiféle terv nem állhat 
meg, és semmiféle erő nem győzhet, gondoskodik majd róla, hogy továbbra is ezt cselekedje. 
Egyedül ennek az Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek adassék tisztelet és 
dicsőség örökkön örökké. Ámen. 
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A tévelygések elutasítása 
 a szentek állhatatosságával kapcsolatos tanítást illetően 

 
Az ortodox tanítás kifejtése után a zsinat elveti azok tévelygését, 
 
I. Akik azt tanítják, hogy az igaz hívők kitartása nem a kiválasztás hatása, vagy Isten 

ajándéka, amit Krisztus halála foganatosít, hanem az Újszövetség feltétele, melynek az 
embernek – ahogyan ők nevezik – a „végérvényes” kiválasztását és megigazulását 
megelőzően kell eleget tennie a saját szabad akaratából. A Szentírás ugyanis bizonyságot tesz 
arról, hogy az állhatatosság a kiválasztás következménye, ami a választottaknak Krisztus 
halálának, feltámadásának és közbenjárásának érdemei által adatik meg: „a választottak 
ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményíttettek” (Rm11:7). Továbbá: „A ki az ő 
tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna 
vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki 
megigazít; Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki 
az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus 
szerelmétől?” (Rm8:32-35) 

 
II. Akik azt tanítják, hogy Isten elegendő erővel látja el a hívőt a kitartáshoz, és kész 

megőrizni ezt az erőt a hívőben, ha ellátja a kötelességét, de még ha minden rendelkezésre is 
áll, ami a hitbéli állhatatossághoz szükséges, s amiket Isten kegyeskedett megadni a hit 
fenntartásához, akkor is az ember akaratának választásán múlik, hogy kitart-e, vagy sem. Ez a 
nézet ugyanis nyilvánvalóan pelágiánus, és noha szabaddá igyekszik tenni az embert, mégis 
szentségtörővé teszi. Ez ellentétes az evangéliumi tanítás tartós egyhangúságával, mely 
elveszi az embertől a dicsekedés minden lehetőségét, és e jótéteményért egyedül Isten 
kegyelmét dicséri. Ellentétes az apostol tanításával is, miszerint „A ki [Isten] meg is erősít 
titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján” (1Kor1:8) 

 
III. Akik azt tanítják, hogy azok, akik ténylegesen hisznek, és újjászülettek, nemcsak 

elveszíthetik teljesen és véglegesen a megigazító hitet, valamint a kegyelmet és az 
üdvösséget, hanem gyakran ténylegesen el is veszítik azt, és örökre elvesznek. Ez a vélemény 
ugyanis érvényteleníti a megigazulásnak és újjászületésnek magát a kegyelmét, valamint a 
Krisztus általi állandó megtartatást, s ellentétes Pál apostol világos szavaival: Ha „mikor még 
bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minekutána azért most megigazultunk az ő vére 
által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa” (Rm5:8-9). De ellentétes János 
apostol szavaival is: „Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad 
annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született” (1Jn3:9). S ellentétes 
Jézus Krisztus szavaival is: „ És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és 
senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb 
mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből” (Jn10:28-29). 

 
IV. Akik azt tanítják, hogy azok, akik ténylegesen hisznek, és újjászülettek, 

elkövethetik a halálos bűnt (a Szentlélek elleni bűnt). Ugyanaz a János apostol ugyanis, 
miután szólt azokról, akik elkövetik a halálos bűnt, és megtiltotta az értük való imádkozást 
(1Jn5:16-17), rögtön hozzátette: „Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: hanem 
a ki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.” (18. vers) 

 
V. Akik azt tanítják, hogy a speciális kijelentéstől eltekintve senki sem képes 

semmiféle bizonyossággal sem rendelkezni az állhatatosságot illetően ebben az életben. Ezzel 



 105 

a tanítással ugyanis a hívők jól megalapozott vigasztalása ebben az életben elvétetik. És a 
katolikusok kételkedése ismét bekerül az egyházba. A Szentírás azonban a bizonyosságot sok 
helyen nem a speciális és rendkívüli kijelentésből, hanem az Isten gyermekeire jellemző 
jelekből és Isten teljességgel megbízható ígéreteiből származtatja. S különösen Pál apostol: 
„Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az 
Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Rm8:39), és János 
apostol: „És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból 
ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.” (1Jn3:24). 

 
VI. Akik azt tanítják, hogy az állhatatossággal és az üdvösséggel kapcsolatos 

bizonyosság a saját természeténél és jellegénél fogva ópiumos a test, valamint ártalmas a 
kegyesség, a jó erkölcs, az imádkozás, és más szent gyakorlatok számára, viszont a kételkedés 
ezzel kapcsolatosan dicséretes. Ezek az emberek ugyanis azt mutatják ki, hogy nem ismerik 
Isten kegyelmének hatékony működését, és a bennünk lakozó Szentlélek munkáját, továbbá 
ellentmondanak János apostolnak, aki kijelenti: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, 
és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, 
hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van. És a kiben megvan ez a 
reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.” (1Jn3:2-3) Sőt őket 
mind az ószövetségi, mind az újszövetségi szentek példái is megcáfolják, akik noha 
bizonyosak voltak a saját állhatatosságukban és üdvösségükben, mégis állandóan imádkoztak 
és tették a kegyesség egyéb gyakorlatait. 

 
VII. Akik azt tanítják, hogy azok hite, akik csak ideig-óráig hisznek, nem különbözik 

másban az üdvözítő hittől, csak annak időtartamában. 
A Mt13:20 és azt követő, valamint Lk8:13 és azt követő igeversekben ugyanis Maga 

Krisztus határozza meg világosan ezeket a további különbségeket az időleges és az igaz hívők 
között: azt mondja, az előbbieknél sziklás talajra hull az Íge magva, míg az utóbbiaknál a jó 
földbe, vagy a jó szívbe. Az előbbieknél nincs annak gyökere, míg az utóbbiaknál szilárdan 
meggyökerezik. Az előbbieknél nincsen annak gyümölcse, míg az utóbbiak kitartással, vagy 
állhatatosan teremnek gyümölcsöket különböző mértékben. 

 
VIII. Akik azt tanítják, hogy nem abszurdum valaki számára, aki elveszítette korábbi 

megújulását, ismét újjászületni, s valójában ez gyakran meg is történik. 
Ez a tanítás ugyanis tagadja Isten magvának elpusztíthatatlan jellegét, mely által 

újjászületünk, s ellentétes Péter apostol tanításával, aki ezt mondta: „újonnan születtetek nem 
romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Ígéje által, a mely él és megmarad örökké” 
(1Pt1:23). 

 
IX. Akik azt tanítják, hogy Krisztus sehol nem imádkozott a hívők biztos 

megtartásáért a hitben. Ők ugyanis Magának Krisztusnak mondanak ellen, mikor Ő ezt 
mondja: „De én imádkoztam érted [Péter], hogy el ne fogyatkozzék a te hited” (Lk22:32), 
továbbá az evangéliumot megíró Jánosnak, aki bizonyságot tesz a János 17-ben, hogy 
Krisztus nemcsak értünk, hanem mindazokért is imádkozott, akik majd az ő üzenetükre 
fognak hinni: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál” (11. vers), 
és „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól” 
(15. vers). 
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Záró megfontolások 

A hamis vádak visszautasítása 
 
Ez tehát az ortodox tanítás világos, egyszerű és egyenes magyarázata a Hollandiában 

vitatott öt tantétel vonatkozásában, valamint a tévelygések elutasítása, melyek egy időre 
megzavarták a holland gyülekezeteket. A zsinat kijelenti, hogy ez a magyarázat és elutasítás 
Isten Ígéjéből származik, és összhangban áll a református egyházak hitvallásaival. Ebből 
világosan kiderül, hogy azok, akikről senki sem gondolná, egyáltalában semmiféle igazságot, 
egyenlőséget és irgalmasságot sem mutatnak, mikor azt akarják, hogy az emberek abban 
higgyenek, hogy 

- a református egyház tanítása az eleve elrendelésről és az ehhez kapcsolódó dolgokról 
a maga természeténél fogva alkalmas az emberek elméjének eltérítésére a kegyességtől és a 
vallástól, ópiumos a test számára és gonosz, s a Sátán erődje, amelyben meglapulva les az 
emberekre, a legtöbbet közülük meg is sebesíti, és végzetesen átdöf sokakat a kétségbeesés és 
az elbizakodottság nyilaival; 

- ez a tanítás Istent megteszi a bűn szerzőjének, egy igazságtalan, zsarnok 
képmutatónak, s az egész nem más, mint újrafényezett sztoicizmus, manicheizmus, 
libertinizmus és mohamedánizmus; 

- ez a tanítás testileg elbizakodottakká teszi az embereket, mert meggyőzi őket arról, 
hogy semmi sem veszélyezteti a választottak üdvösségét, függetlenül az életvitelüktől, így a 
legszörnyűségesebb bűnöket is magabiztosan elkövethetik, viszont semmi sincs hasznukra az 
elvetetteknek az üdvösségre, még ha hűségesen meg is tették a szentek összes cselekedeteit; 

- ez a tanítás azt jelenti, hogy Isten az akarata puszta és fenntartás nélküli 
választásával, bármely bűnnek a legcsekélyebb figyelembe vétele nélkül rendelte el előre és 
teremtette meg a világ nagyobb részét az örök kárhozatra; hogy ugyanazon a módon, ahogyan 
a kiválasztás a forrása és az oka a hitnek és a jócselekedeteknek, úgy oka az elvettetésnek a 
hitetlenség és az istentelenség; hogy a hívők nagyon sok csecsemője szakaszttatik el a maga 
ártatlanságában anyjuk emlőjéről és vettetik bele kegyetlenül a pokolba úgy, hogy sem 
Krisztus vére, sem a keresztségük, sem az egyháznak a keresztelésükkor elmondott imái 
sincsenek semmi hasznukra; s még nagyon sok ehhez hasonló vádaskodást, amit a református 
egyházak nemcsak visszautasítanak, de teljes szívükből meg is tagadnak. 

 
Ezért a dordti zsinat az Úr nevében kéri mindazokat, akik őszintén hívják segítségül a 

mi Megváltó Úr Jézus Krisztusunk nevét, hogy a református egyházak hitéről ne az itt-ott 
összeszedegetett hamis vádak, vagy akár a nagyszámú ókori és modern kori szaktekintély 
magánvéleménye alapján alkossanak ítéletet – mely magánvéleményeket gyakran a 
szövegkörnyezetből kiszakítva, vagy rosszul, elcsűrve-csavarva idézik, hogy azok más 
jelentést közvetítsenek – hanem az egyházak saját hivatalos hitvallásai, valamint az ortodox 
tanítás jelen magyarázata alapján, mely utóbbihoz a zsinat tagjai valamennyien egyhangúlag 
adták az egyetértésüket. 

Emellett a zsinat komolyan figyelmezteti a hamisan vádaskodókat, hogy vegyék 
fontolóra: Istennek mennyire súlyos ítélete vár mindazokra, akik hamis bizonyságokat tesznek 
oly sok egyházzal és azok hitvallásai ellenében, s megpróbálják elfogulttá tenni sokak elméjét 
az igaz hívők közösségével szemben. 

Végül a zsinat arra ösztökél a Krisztus evangéliumának minden szolgáló testvérét, 
hogy istenfélő és tiszteletteljes módon bánjon ezzel a tanítással az akadémiai intézményekben 
ugyanúgy, mint a gyülekezetekben. Tegyék ezt mind szóban, mind írásban, Isten nevének 
dicsőségére, az élet szentségére és a nyugtalan lelke vigasztalására tekintettel. 
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Gondolkodjanak, valamint beszéljenek a Szentírással együtt a hit analógiájának megfelelően. 
Végül tartózkodjanak mindazon beszédmódoktól, melyek túllépik a nekünk a Szentírás valód 
értelme által kiszabott korlátokat, s amelyek a pimasz bölcselkedőknek valódi alkalmat 
teremthetnek a református egyházak tanításának gúnyolására, sőt, az azzal szembeni hamis 
vádak megfogalmazására. 

Az Isten Fia, Jézus Krisztus, Aki az Atya jobbján ül és ajándékokat ad az embereknek, 
pedig szenteljen meg minket az igazságban, vezesse el az igazságra a tévelygőket, hallgattassa 
el azok száját, akik a szilárd tanítással szemben hamis vádakat fogalmaznak meg és adja meg 
Ígéje hűséges szolgálóinak a bölcsesség és a józan megítélés lelkét, hogy mindaz, amit 
mondanak, Isten dicsőségére és a hallgatóik épülésére szolgálhasson. Ámen. 


