WSTĄPIENIE DO KOŚCIOŁA
EWANGELICKO – AUGSBURSKIEGO
Wstąpienie do Kościoła osób nieochrzczonych odbywa się przez Chrzest Święty.
Wstąpienie ochrzczonych chrześcijan z innych Kościołów, którzy pragną zmienić wyznanie i wstąpić do Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego [Luterańskiego], odbywa się po kazaniu w czasie naboŜeństwa, po odpowiednim
dłuŜszym przygotowaniu i zapoznaniu się z zasadami luteranizmu. Na Ŝyczenie wstępującego do Kościoła
uroczystość moŜe się odbyć w kościele lub w kaplicy w ramach specjalnej uroczystości, w której bierze udział co
najmniej dwóch świadków wyznania luterańskiego. Osoby te po uroczystości wraz z wstępującym do Kościoła
oraz księdzem prowadzącym uroczystość podpisują protokoł wstąpienia do Kościoła.

Pieśń
Ks: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Zb: Amen.
Ks. czyta Słowo BoŜe i wygłasza krótkie rozwaŜanie.
Np. n podstawie Ewangelii św. Jana 14,6:
Jezus powiedział:
Ja jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko
przeze Mnie.
Po rozwaŜaniu ksiądz wzywa do modlitwy:
Módlmy się.
Wszechmogący, miłosierny nasz BoŜe i Ojcze. Wysławiamy Cię i dziękujemy Ci, Ŝe przez
Syna Swego załoŜyłeś na ziemi Swój Kościół i w nim zgromadzasz wszystkich, którzy
przyjęli Pana Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, aby umocnieni zostali we wierze poprzez
Słowo Twoje Święte i Sakramenty Święte. Prosimy Cię z całego serca, abyś obecnemu tu
naszemu bratu (obecnej tu naszej siostrze) wstępującemu (wstępującej) do społeczności
naszego Kościoła, udzielił darów Ducha Świętego, aby wytrwał (ła) w Twoim Słowie i
prawej wierze aŜ do końca swego Ŝycia, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.
Zb: Amen.
Pytania:
Ks: Drogi bracie (droga siostro) w Panu: Przed Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym i w
obecności tego zboru (tych chrześcijańskich świadków) pytam się ciebie (was):
1. Czy chcesz z własnej i nieprzymuszonej woli wstąpić do Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego, czyli Luterańskiego? – Jeśli „tak”, to odpowiedz: „Tak!”
2. Czy wierzysz (wierzycie), Ŝe jedynie Słowo BoŜe Starego i Nowego Testamentu jest
źródłem wiary Kościoła; Ŝe Jezus Chrystus jest Głową Kościoła, jedynym
Pośrednikiem i Odkupicielem wierzących, i Ŝe nie ma w nikim innym zbawienia jak
tylko w Jezusie Chrystusie? Czy wierzysz, Ŝe moŜesz zostać przed Bogiem
usprawiedliwiony(a) i zbawiony(a) jedynie z łaski BoŜej przez wiarę w Jezusa
Chrystusa? Czy wierzysz teŜ, Ŝe w Sakramentach Świętych: Chrztu Świętego i
Wieczerzy Pańskiej zaoferowana jest nam zbawienna łaska BoŜa? Jeśli to jest twoją
wiarą, to odpowiedz: „Wierzę!”
3. Czy chcesz naśladować Pana Jezusa w tej wierze i nauczaniu Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego przez całe Ŝycie i pozostać wierny (ą) tej wierze aŜ do końca Ŝycia, to
odpowiedz: „Ślubuję z pomocą BoŜą?”

Ksiądz:
Na takie Twoje wyznanie i ślubowanie, jako powołany i ustanowiony sługa Kościoła
Ewangelicko – Augsburskiego przyjmuję cie do społeczności tegoŜ Kościoła i udzielam ci
wszystkich praw przysługujących wiernym Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, czyli
Luterańskiego: w imię Ojca i Syna i Ducha † Świętego. Amen.
Ks: Uklęknij teraz i podaj mi prawą dłoń.
Ks: A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który w Chrystusie powołał was do Swojej wiecznej
chwały, sam was (ciebie) udoskonali, utwierdzi, umocni i postawi na twardym gruncie.
Jego jest moc na wieki. † Amen.
(1 P 5,10-11)
Ksiądz kładzie obie ręce na głowie wstępujących (wstępującego / wstępującej) do Kościoła i mówi.

Ks: A błogosławieństwo w Trójcy Świętej Jedynego Boga: Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, niech spocznie na tobie i pozostanie z tobą odtąd aŜ na † wieki.
Wstępujący do Kościoła: Amen.

