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A prófétálás, a nyelveken szólás  
és a magyarázás ajándéka – 
Igehirdetés és készülés a genfi  
Lelkipásztori Társaságban 

 
 reformációkutatás egyik legmegragadóbb területe a gyülekezeti igehirdetés 
hivatalának tanulmányozása. Ismereteim szerint Nagy Barna legutolsó (csak 
halála után megjelent) tanulmányának címe: „Pfarrerausbildung und 
Pfarrernachwuchs in Ungarn im 16. Jahrhundert”.1 Ezt az el adást az 1968. 
szeptember 24. és 28. között megrendezésre került Cambridge Eszmecserére 
(Cambridge Colloquy) készítette. Amikor a magyar hatóságok megtagadták 
Nagy Barnától a kiutazást Cambridge-be, a tanulmányt távollétében felolvas-
ták: „A 16. századi magyar lelkipásztorok els  és további nemzedékeinek okta-
tása”. Az igehirdetés szolgálatunknak olyan fontos része, mely iránt a tudós 
Nagy Barnával együtt közös az érdekl désünk. 

Jelen tanulmány középpontjában az Ige szolgáinak testülete áll, melyet 
Lelkipásztori Társaságnak neveztek, heti összejöveteleiket pedig 
congrégationoknak hívták. Ez egy olyan kutatási terület, mellyel nem foglal-
kozik Nagy Barna tanulmánya, de amely további feltárást igényel: hogyan 
tanulmányozták együtt a Magyar Református Egyház lelkipásztorai a Szent-
írást? Annak érdekében, hogy az ilyen irányú kutatásokat ösztönözzem, saját 
kutatásaim egy részét hadd mutassam be: milyen összefüggést találunk az 
igehirdetés és a prófétálás között? Másképpen megfogalmazva: az igehirdetés 
feladata és a Lélek ajándékai az Újszövetségben. 

A congrégationok (lelkipásztori bibliaórák) bevezetésének, tartalmának 
és hatásának szentelem következ  kiadásra kerül  könyvemet. Éppen ezért 
szeretném tudni, hogy gyakorlat volt-e valahol Magyarországon a Szentírás 
hasonló együttes tanulmányozása lelkipásztorok körében. A Wittenbergben 
tanuló magyarok coetus-t alakítottak – ez volt a latin neve a genfi Lelkipászto-
ri Társaságnak. Több éven keresztül (1545-1552) a genfi lelkipásztorok a pén-

                                                 
1 Barnabás Nagy, ‘Pfarrerausbildung und Pfarrernachwuchs in Ungarn im 16. Jahr-

hundert’, Miscellanea Historicae Ecclesiasticae 3 (1970). Colloque de Cambridge, 
24-28 september 1968, ed. De rek Baker  [Revue d’Histoire ecclésiastique], 238-273. 
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tek délel tti bibliaóra után latin nyelv" teológiai disputát is tartottak. A 
Matricula Coetus Ungarici arról tanúskodik, hogy a magyar lelkipásztorok is 
tartottak hetente ilyen tudományos értekezést. A kezdeti években pedig nem 
más, mint Philipp Melanchton elnökölt ezeken a disputákon!2 A jelen tanul-
mány alaptémáját adó bibliaóráról azonban nincs feljegyzés. 

 
1. Bibliaórák Genfben 

Amikor a korábbi itáliai püspök, Pietro Paolo Vergerio 1550-ben Genfbe 
látogatott, írásos beszámolót készített a reformált városról szerzett benyomá-
sairól.3 Ezt a „levelet” Conrad Badius adta ki, az a nyomdász, akivel Vergerio a 
bibliaórákon találkozhatott.4 Az egyik részben éppen azon örvendezik, hogy 
részt vett a congrégationon a Szent Péter templomban: 

 
Minden héten, péntekenként megbeszélést tartanak a legnagyobb temp-
lomban [Szent Péter], ahol minden lelkipásztor és még sokan mások is 
részt vesznek. Egyik jük felolvas egy szakaszt a Szentírásból, majd röviden 
magyarázza azt. Egy másik is hozzászól a kérdéshez, ahogyan   érzi, hogy 
az a Lélek szerint van. Egy harmadik elmondja a véleményét, egy negyedik 
hozzátesz még néhány dolgot képességei szerint, hogy nagyobb súlyt adjon 
a kérdésnek. De nemcsak a lelkipásztorok teszik ezt, hanem mindenki, aki 
eljött. Ezt követi az, amit Pál talált a korinthusi gyülekezetben, és amir l 
azt mondta, hogy amikor az atyafiak összegy"ltek, mindenki elmondhatta 
azt, amit a Lélek kinyilatkoztatott neki, majd elhallgatott, leült és egy má-
sik kezdett el beszélni. [1Kor 14,29-30]5 
 
A congrégation-ról szerzett benyomások számos eleme figyelemreméltó. 

El ször is a lelkipásztorok kiválósága és hozzászólásaik. Másodszor a laikusok 
részvétele a bibliaórákon. Harmadszor pedig az egyértelm" utalás Pál korin-
thusiakhoz írt 1. levele 14. részére és a prófétálás ajándékára. Vergerio vajon 
megfelel en értelmezte-e a genfi bibliaórákon szerzett benyomásait? 

 
2. A zürichi „Prophezei” 

Azért tartom Vergerio utalását figyelemreméltónak, mert Genfben ezt a 
fajta bibliatanulmányozást congrégationnak, conference des Escripturesnak 
vagy colloque-nak nevezték, de sohasem la prophétie-nak. Mégis úgy t"nik, 

                                                 
2 Géza Szabó, Geschichte des Ungarischen Coetus an der Universität Wittenberg 1555-

1613 [Bibliothek des Protestantismus im mittleren Donauraum 2] (Halle: Akademi-
scher Verlag, 1941), 62-71. 

 3 1549 novemberében Gribaldi bemutatkozó levelet küldött Kálvinnak (CO 13: 448, no. 
1304), de az itáliai püspök nem jelent meg. Mindeközben Vergerio kapcsolatba lépett 
Kálvinnal egy el szó ügyében egy, a Francesco Spiera történetér l szóló 
könyvecskéhez. 

4 Badius részvételér l ld. E.A. de Boer, ‘The Presence and Participation of Lay People in 
the Congrégations of the Company of Pastors in Geneva’, in: Sixteenth Century 
Journal 35 nr. 3 (2004), 651-670. 

 5 Pier Paolo Vergerio, Epistola del Vergerio, nella quale sono descritté molte cose 
della Citâ, è della Chiesa di Geneva, 15 July 1550 (J.-Fr. Gilmont, Bibliographie des 
editions de Jean Crespin 1550-1572, vol. 1 (Verviers : Librairie P.M. Gassen, 1981), 7 
(50/11). 



A prófétálás, a nyelveken szólás és a magyarázás ajándéka

Sárospataki Füzetek 53 

hogy a genfi bibliaórák gyökere Zürichben keresend , ahol 1525-ben megala-
pították a Prophezei-t.6 Az intézet neve az 1Korinthus 14,29-30-ból származik. 
Ulrich (Huldrych) Zwingli szerint minden igehirdet nek prófétai feladata van. 
Zwingli szükségesnek tartotta a biblia nyelvek ismeretét a Szentírás prófétai 
magyarázatához és alkalmazásához.7 Már korábban is megpróbálta rávenni a 
fiatalokat, hogy tanulják a bibliai nyelveket.8 A németben az Offenbarung szót 
használják az igehirdetésre. A zürichi bibliafordítás harmadik kiadásában 
(1524) a görög #$%&'()*)+, és #$%&'-)./ szavakat nem a „weissagen” és a 
„Weyssagung” szavakkal fordították (ahogyan azt tette korábban Luther),9 
hanem a „prófétálni” és „prófécia” szavakkal. Ahogyan azt egy lapszéli meg-
jegyzés magyarázza: a prófétálni „itt nem azt jelenti, hogy jövendölni – mint 
amikor egy jöv beli eseményt megjósolunk –, hanem azt, hogy a Szentírás 
értelmét feltárni és magyarázni.”10 A prófétálás az írásmagyarázás megfelel je 
lett. A Prophezei intézetb l pedig fokozatosan kialakult a zürichi teológiai 
fakultás. 

1525-ben, a Prophezei els  évében Zwingli kiadta Von dem Predigtamt c. 
m"vét. Nyilvános levélnek írta, melyben egy laikus igehirdet nek arra a(z 
anabaptista álláspontot tükröz ) kérdésére válaszol, hogy miért nem megen-
gedett az, hogy laikusok magyarázzák Isten Igéjét nyilvánosság el tt? Az ana-

                                                 
6 Heinrich Bullinger, “Wie und wenn man Z"riych angehept die Biblisch Lection in 

dryen sprachen läsen,” in Fritz B"sser, Die Prophezei. Humanismus und Reforma-
tion in Zürich (Bern e.a.: Verlag Peter Lang, 1994), 7-9; Gottfried W. Locher, Die 
Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchengeschichte (Göttin-
gen – Zürich : Vandenhoeck-Ruprecht, 1979), 161-163; Traudel Himmighöfer, Die 
Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531). Darstellung und Bibliographie [Veröf-
fentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 154] (Mainz, 1995),  
213-35. 

7 Cf. Locher, Die Zwinglische Reformation im Rahmen der europäischen Kirchenge-
schichte, 161f; W.P. Stephens, The Theology of Huldrych Zwingli (Oxford: Clarendon 
Press, 1986), 39f, 137f, 278. 

8 Zwingli, Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint (1523): ‘Das mag aber dann 
kommlich und geschicklich geschehen, wann er die spraachen als Ebreisch und 
Griechisch erberlich kann; dann on die eine mag das alt testament, on die ander das 
nüw gar kümmerlich reyn und luter verstanden werden’ (Zwingli Werke 5, 436, l. 5-9). 

9 A „weissagen” fordítás radikális anabaptista és spiritualista színezettel lett terhelt. 
1539-ben például David Joris, aki magát elhívott prófétának tartotta a Holland 
Rendnek címzett Prophecie oder Weyssaging c. írásában egyrészt türelemre int, 
másrészt figyelmeztet Isten közelg  bosszúállására (vö.: Mirjam van Veen, 
”Prophecie oder Weyssaging”. Een onbekend geschrift van David Joris’, in 
Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (2001), 3-8). 

10 Himmighöfer, Die Zürcher Bibel bis zum Tode Zwinglis (1531), 181. Az idézett meg-
jegyzés valószín"leg Erasmustól származik, aki így magyarázta: ‘Hoc loco Paulus 
prophetiam vocat non praedicationem futurorum, sed interpretationem diuinae 
Scripturae’. Az általa hozzátett egyetlen megjegyzés a következ : ‘Quemadmodum et 
Plato discernit vates a prophetis. Vates arrepti numine nec ipsi quid loquantur intel-
ligunt, ea prudentes interpretantur caeteris’ (Erasmus, Annotationes in Novum Tes-
tamentum ad 1 Cor. 14.1 in: Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami recognita 
et adnotatione critica instructa notisque illustrata 6/8 (Amsterdam e.a.l.: Elsevier, 
2003), 266, ll. 985-988). 



Erik Alexander de Boer 

54 Sárospataki Füzetek 

baptisták erre azt válaszolják: Jézus maga mondta azt, hogy Isten elrejtette 
bölcsességét a bölcsek és értelmesek el l, és felfedte a gyermekeknek. (Mt 
11,25) „Nem ugyanúgy adta-e Lelkét Isten a németeknek, mint a latinul és 
görögül beszél knek?” (‘Gott habe synen Geyst glych als wol den Tütschen 
ggeben als den Latinen und Griechen!’) A Von dem Predigtamt kiadása egyér-
telm" bejelentése volt a Prophezei megalapításának, mint ami az Ige szolgái-
nak oktatását és képzését látta el. 

Zwingli azzal kezdi levelét, hogy prófétákat vagy prófétálást említ  pasz-
szusokat mutat be. Az Újszövetség és különösen az 1Korinthus 14 alapján a 
következ  következtetést vonja le: az  segyházban a próféták feladata az volt, 
hogy magyarázzák az ószövetségi írásokat. Minden bizonnyal képesek voltak a 
bibliai hébert a beszélt görög nyelve fordítani annak érdekében, hogy magya-
rázhassák a szövegeket. Az nagyszer" dolog – tette hozzá Zwingli –, hogy 
olyan sok zsidó jutott hitre Krisztusban, így nagy számban voltak jelen azok, 
akik az Írást magyarázták a pogányoknak. Azonban „aki nem magyarázója 
vagy beszél je a nyelveknek, annak nem szabad szólnia a gyülekezethez abból 
a célból, hogy a próféciát megmagyarázza. Az ilyennek hallgatnia kell, és Is-
tenhez kell beszélnie.” 

Zwingli f  állítása a következ : Pál apostol megmutatja, mennyire fontos 
a keresztyéneknek ismerniük azokat a nyelveket, amelyeken Isten Igéje író-
dott.11 Mivel azonban ez nem mindenki számára lehetséges, jó az, „ha legalább 
néhány helyen vannak olyan tanítók, akik másokat oktathatnak ezekre [a 
nyelvekre]”. Azt is javasolja még, hogy hagyjuk a „haszontalan klérust” kihal-
ni, hogy vagyonukat a szegényekr l való gondoskodásra és a nyelvek tanításá-
ra használhassuk. A héber és a görög az a nyelv, amelyet a Szentlélek adott az 
egyháznak, hogy az Írások próféciáit az anyanyelve lefordítsák és azon magya-
rázzák. 

Strasbourgban Martin Bucer és munkatársai hasonló bibliai el adásokat 
vezettek be. 1526-ban Bucer azt a javaslatot terjesztette a magisztrátus elé, 
hogy a kánoni alkalmakat alakítsák át Prophezei-já. Ezért maradtak fenn a 
bibliai el adások körül bizonyos istentiszteleti formák. Minden reggel és este 
istentiszteletet tartottak félóra zsoltárénekléssel,  félóra prófétálással vagy 
christliche Ubunggal és imádkozással.12 A kanonokok helyét prédikátorok, 
tanárok, kirchenpfleger és olyan kegyes emberek vették át, akik részesülni 
akartak a Szentírásról szóló oktatásban. Az 1533-as zsinat és az 1534-es 

                                                 
11 Zwingli, Von dem Predigtamt, in: Zwingli Werke 4, 417. 1532-ben Heinrich Bullin-

ger el adást tartott röviddel Zwingli halála után, amit De prophetae officio címmel 
kiadatott (Zurich: Chr. Froschauer, 1532). Ebben az el adásában a Szentírás magya-
rázásának és az igazság ellenségei leleplezésének feladatát elemzi. Zwinglit mint az 
ilyen próféta kiváló példáját tiszteli meg. Bullinger korábban már elkészített egy írást 
De prophetae libri duo (1524) címmel, de az soha nem került kiadásra (kéziratos 
formában maradt in: Zentralbibliothek Zürich, Car. I 166), jóllehet 1532-es m"ve ko-
rai vázlatának tekinthetjük. Vö.:. Fritz Büsser, ‘De prophetae officio. Eine Gedenkre-
de Bullingers auf Zwingli’, id., Wurzeln der Reformation in Zürich [SMRT 31] (Lei-
den, 1985), 60-71. 

12 Martin Bucer Deutsche Schriften, ed. Robert Stupperich, vol. 2 (Gütersloh – Paris, 
1962), 520f. 
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ordonnance törvénybe iktatta ezt a Convent ecclesiastique-t.13 Kálvin stras-
bourgi évei alatt a bibliaórák látogatottsága gyér volt.14 Az elnevezést azonban, 
ami a francia nyelv" gyülekezetben valószín"leg la prophétie volt, nem vették 
át a Genfben tartott bibliaórákra. 

 
3. Genf az 1Kor 14-r l 

Amikor Vergerio összefüggést vélt felfedezni a genfi bibliaórák és a prófé-
tálásról szóló 1Korinthus 14 között, minden bizonnyal volt némi ismerete err l 
az intézményr l, annak Bullinger által Zürichben vagy Strasbourgban alapított 
formájáról. Vajon a genfi lelkipásztorok is erre a szövegre hivatkoztak biblia-
óráik forrásaként? Ennek tisztázása még várat magára, mivel az Ordonnances 
ecclesiastiques nem említi az 1Korinthus 14-et, és nem is tükrözi annak meg-
fogalmazását. 

Egyetlen olyan esetr l tudok, amikor a Lelkipásztori Társaság jegyz -
könyveiben utalás történt az 1Kor 14,29-32-re: Philippe d’Ecclesiának, Genf 
egyik lelkipásztorának megfeddése. 1549-ben aktát nyitottak d’Ecclesiáról. 
Megrovásban részesült, amiért nem épületes témákat és értelmetlen kérdése-
ket vetett fel. Aktát vezettek az ilyen botlásairól, majd szembesítették vele. A 
jegyz könyvb l kiderül, hogy munkatársai elhatározták: „figyelmeztetni kell 
arra, hogy egyáltalán ne beszéljen a bibliaórákon, sem a magyarázó után, sem 
amikor rákövetkezett a sor, egészen a megrovás következ  napjáig.” Egy lap-
széli jegyzetben a Lelkipásztori Társaság titkára megjegyezte: „Ennek okát 
Szent Páltól idézték neki: aki semmi épít t nem tud magával hozni, az hallgas-
son a gyülekezetben.”15 Ez a megjegyzés világossá teszi azt, hogy a lelkipász-
torok igenis láttak kapcsolatot a prófétálás páli el írásaival. Ez azonban még 
csak a negatív oldalt érinti, azaz a hallgatás parancsát. Az 1Kor pozitív alkal-
mazása a congrégationra azonban még hiányzik. 

Hogyan értelmezte tehát Kálvin a prófétálást mint a Szentlélek egyik új-
szövetségi ajándékát az egyháznak? A Lelkipásztori Társaság moderátoraként 
Kálvin vezette a congrégationt. A bibliaórák megalapításával kapcsolatban 
szükséges kitérnünk a nyelvek ajándékának reformátori értelmezésére. A zü-
richi és a strasbourgi teológusok egyaránt úgy értették az ApCsel 2 pünkösdi 
csodáját, mint az evangélium idegen nyelven való közlésének ajándékát.16 Ezt 
alkalmazták a 16. századi egyházi helyzetre, illetve a bibliai héber és görög 
nyelv újonnan felfedezett ismeretére. 

1546-os kommentárjában Kálvin úgy magyarázza az 1Korinthus 14,29-
32-t, hogy semmilyen utalást nem tesz a genfi bibliaórákra. A szöveg egyes 

                                                 
13 François Wendel, L’Église de Strasbourg. Sa constitution et son organisation, 1532-

1535 (Paris: Presses Universitaires de France, 1942), 102f, 196-198. A Konventnek a 
prédikálás kérdéseiben betöltött felel sségér l ld. a 204. oldalt. 

14 Philippe Denis, « La prophétie dans les Églises de la Réforme au XVIe siècle,  in  
Revue d’Histoire Ecclésiastique 72 (1977), 292-295. 

15 RCP I: 47. 
16 Leonard Sweetman, ‘The Gifts of the Spirit: A Study of Calvin’s Comments on 1 Co-

rinthians 12:8-10, 28; Romans 12:6-8; Ephesians 4:11,’ in David E. Holwerda ed., 
Exploring the Heritage of John Calvin (Grand Rapids: Baker Book House, 1976), 
291-297 (273-303). 
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vonásait ugyanakkor alkalmazza az egyház akkori helyzetére. A 27. verssel 
kapcsolatban megjegyzi, hogy az „egyház megvan nyelvek nélkül és nem szen-
ved hátrányt, kivéve ha az hasznos a prófétáláshoz, mint például napjainkban 
a héber és a görög esetében.” A 29. versr l azt mondta – a prófétálásra alkal-
mas emberek korlátozott számát magyarázva: „A beszélgetés során a magyará-
zó a próféta helyét vette át, így ez volt a legf bb és leggyakoribb módja a nyel-
vek alkalmazásának.”17 Tehát a „nyelv” értelmezése vagy fordítása a prófécia 
értelmezése. 

Mi jellemzi akkor a prófétálást az újszövetségi egyház kora után? Kálvin 
így magyarázza: „Összekapcsolom a kijelentést és a prófétálást, és úgy vélem, 
hogy a prófétálás a kijelentés szolgája.” A tanítás ugyanakkor az ismerettel áll 
összefüggésben: „A tanítás az ismeretátadás módja.” Kálvin prófétálás megha-
tározása szerint: „a prófétálás nem a Szentírás egyszer" és puszta értelmezé-
séb l áll, hanem része annak ismerete is, hogyan alkalmazzuk azt a nehéz 
id kre, erre pedig csak kijelentés útján és Isten különös hatalma révén tehe-
tünk szert.”18 Kálvin szerint a prófétálás a Szentírás értelmezéseként indul, de 
csak az egyházi helyzetre történ  ihletett alkalmazásban emelkedik az újszö-
vetségi prófétálás szintjére. Kálvinnak a bibliai prófétálásról kialakított felfo-
gása szerint az eljövend  események megjövendölésének vonása is lényeges 
elem. Ez a vonás azonban elérte beteljesedését Krisztus eljövetelében, aki Is-
ten legnagyobb prófétája volt.19 

Kálvin tehát azt mondaná, hogy „a tanítóknak, amikor a Szentírást értel-
mezik, arra kell összpontosítaniuk, hogy meg rizzék a tiszta tant, a próféták-
nak pedig az a feladata, hogy alkalmazzák a Szentírást a jelen helyzetre.”20 Ez 
magyarázatul szolgálhat arra, hogy Genfben miért a conférence des 
Escriptures elnevezést részesítették el nyben, és nem a la prophétie-t.21 A 

                                                 
17 CO 49: 528-529. Vö.: Institutio, 4. 1.12-t az 1Kor 14,30-ról: „ha a mellette ül nek 

valami jobb jelentetik meg, az els  hallgasson. Amib l bizonyos, hogy az egyház 
minden egyes tagjának meg van parancsolva az, hogy a nyert kegyelemnek mértéke 
szerint az egyház nyilvános építésére törekedjék, csak ill en és annak rendje szerint 
tegyük ezt.” Idem in Institutio, 4.8.9. 

18 CO 49: 519. 
19 Wulfert de Greef, ‘Calvin on Prophecy’, in Wilhelm H. Neuser, Herman J. Selderhuis 

ed., Ordentlich und fruchtbar. Festschrift für Willem van ’t Spijker (Leiden: 
Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, 1997), 113-118 (111-128). 

20 De Greef, ‘Calvin on Prophecy’, 123f. Kálvinnak a “prófétaiskolákról” szóló ószövet-
ségi textusok magyarázata sem tartalmaz semmilyen utalást a congrégationokra. 
Egy, az Ézs 1-r l tartott congrégation alkalmával Kálvin azt mondta: « Or les 
prophetes là ont eu don de reveler les choses advenir, comme il est assez notoire. 
Mais leur office n’estoit seulement de predire ce qui estoit incognu aux hommes, 
mais de c’estoit de l’applicquer à l’instruction du peuple » (E.A. de Boer, « Jean 
Calvin et Ésaïe 1 (1564). Édition d’un texte inconnu introduit par quelques 
observations sur la différence et les relations entre congrégation, cours et sermon», 
Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses 80 (2000), 382 (371-395)). 

21 Herman Hubert Kuyer megállapítja az 1Korinthusról írt kommentár idézése után, 
hogy nem létezhetett prófécia (az elnevezés zürichi értelmezésében) Genfben (De 
opleiding tot de dienst des Woords bij de gereformeerden (’s-Gravenhage, 1891), 124). 
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Szentírás magyarázata csakúgy, mint a tan megfogalmazása volt a 
congrégation központi feladata. 

Szolgálhatott-e Zwingli 1525-ös Von dem Predigtamt c. m"ve Kálvinnak forrásul? 
Az utóbbi egyáltalán nem beszélt németül. 1545-ben azonban megjelent a m" latin 
fordítása Zwingli vejének, Rudolph Gwalternek a tollából: Huldrychi Zwinglii 
Ecclesiastes, id est, de ratione et officio concionandi liber (in: Opera Zwinglii, vol. II, 
Zurich: Froschauer). A címben szerepl  „Ecclesiastes” természetesen a bibliai könyv-
b l, a Szeptuagintából és Vulgatából volt ismert, melyet Luther „Prediger”-nek fordí-
tott. Zwingli alapm"vének fordítása egy évvel azel tt jelent meg, hogy Kálvin befejezte 
és kiadta az 1Korinthushoz írt kommentárját (1546). 

 
4. Az igehirdetések mint próféciák 

1557-ben Kálvinnak egy igehirdetés gy"jteménye jelent meg Genfben. A 
cím eléggé hosszú: Kálvin János igehirdetései a Törvény tíz parancsolatáról, 
azaz a Dekalógusról, melyet Isten adott Mózesnek. Egy furcsa alcím a követ-
kez t hirdeti: A „helyszínen” gy jtött, szó szerinti igehirdetések, melyeket 
akkor mondott el, amikor a Mózes 5. könyvér l prédikált, és amelyekhez 
semmit nem tettek hozzá, és amelyekb l semmit nem vettek el azóta sem. 
Figyelemreméltó, hogy a Bibliából jól ismert megfogalmazásokat (5Mózes 4,2; 
13,1 és Jel 22,18-19), melyeket Isten Igéje tekintélyének védelmében szokás 
idézni, most Kálvin igehirdetéseinek a reklámozására használják! Prófétainak 
tartották volna ezeket az igehirdetéséket? 

Minden bizonnyal volt piaca ennek a kiadványnak, hiszen az utánnyo-
mások három egymást követ  éven keresztül jelentek meg.22 A kiadó Conrad 
Badius volt, ugyanaz, aki Vergerionak a reformált Genfben szerzett tapasztala-
tait is kiadta. 1558-ban szintén   adta ki a Plusieurs igehirdetéseket is, ame-
lyet kiegészített egy congrégationnak az els  ismert átiratával, a János evan-
géliumához írt bevezet vel. Badius bevezet t írt a Tízparancsolathoz, 
amelyben megindokolja az igehirdetések kiadását és azok alcímét. A prófétálás 
– írja – a Lélek nagy ajándéka, és milyen szerencsések vagyunk mi itt Genf-
ben, hogy ezt az ajándékot b séggel kaptuk. Ennek a kiadványnak köszönhe-
t en a francia hívek – akiknek nincs szabad vallásgyakorlásuk – osztozhatnak 
az Ige ajándékában, amint azt Genfben hirdetik. 

„A legnagyobb ajándékok között, melyekkel Isten felékesítette az ! egy-
házát minden id ben, az egyik leghasznosabb és legszükségesebb ajándék a 
prófétálás, azaz a Szentírás helyes megértése és tiszta magyarázása, annak igaz 
és egyszer" értelme szerint Isten népének, és annak ismerete, hogyan igazít-
suk azt megfelel en a jelenkorhoz, és azokra való tekintettel, akikkel dolgunk 
van.”23 Els  helyen tehát az igehirdetés a Szentírás magyarázása, második 

                                                 
22 Sermons de Iean Calvin sur les dix commandements de la Loy, donnée de Dieu par 

Moyse, autrement appelez le Decalogue, recueillis sur le champs et mot à mot de 
ses predications, lors qu’il preschoit le Deuteronome, sans que depuis y ait esté rien 
adjousté ne diminué (Genève: Conrad Badius, 1557). Utánnyomások 1558-ban és 
1559-ben (Rodolphe Peter – Jean-François Gilmont, Bibliotheca Calviniana 2 
(Genève, 1994), 57/10 ; 58/10 ; 59/6). A továbbiakban BC. 

23 Calvin, Sermons sur les dix commandements: ‘Entre les dons excellens desquels 
Dieu a enrichi son Eglise de tout temps, un des plus utiles et necessaires est celuy de 
Prophetie, qui est de scavoir bien et purement exposer au peuple de Dieu la saincte 
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helyen pedig „igazítás” (akkomodáció), ami nem ugyanaz, mint az alkalmazás 
(applikáció). Az Ige hozzáilleszt dik (adaptálódik) az emberek körülményei-
hez és a jelenhez (de nem hajlik el, hogy érdekeinket szolgálja). Kálvin azt 
tanította, ahogyan azt fentebb is idéztük: „a prófétálás[nak…] része annak 
ismerete is, hogyan alkalmazzuk (accommodandae scientiam) azt a nehéz 
id kre, erre pedig csak kijelentés útján és Isten különös hatalma révén tehe-
tünk szert.”24 

Badius bátorítja olvasóit, akik egybegy"jtettek „a pásztorok nagy fejedel-
mének, Jézus Krisztusnak nyájába azért, hogy megpihenjenek az ! igaz és él  
Igéjében, hogy figyeljenek a h"séges pásztorokra, akiket ! ad nekünk. Ízleljük 
meg és ünnepeljük az élet nekünk hirdetett igéit, részesedjünk bennük. Köte-
lezzük el magunkat a prófétálásra és a Szentírás igaz magyarázására. Figyel-
jünk az intésekre, reszkessünk az ítéletekt l, kapaszkodjunk az ígéretekbe, 
tápláljuk hitünket, tanuljuk meg Istent félni, Nevéért szenvedni, jól élni és jól 
meghalni.” 

A kiadó és keresked  Badius a következ képpen foglalja össze üzenetét: 
„Amikor az igehirdetésekb l ilyen gyümölcsöket takarítunk be, melyeket a 
ránk vigyázó h"séges szolgák és pásztorok adnak elénk, nem bánunk tisztelet-
lenül a prófétálással. Észrevesszük majd, hogy ennél szükségesebb ajándék 
nem eshetik meg velünk.”25 Ezt nem csak kifejezetten Kálvin igehirdetéseir l 
mondta, hanem általában az összes genfi igehirdetésr l. Badius ezt az értéke-
lést vonatkoztatja jelen kiadására: „Éppen ezért választottam (többek között) 
h"séges lelkipásztorunk, Jean Caulvin igehirdetéseit a Tízparancsolatról. Eze-
ket az igehirdetéseket hallgatósága körében gy"jtötte össze (mint ahogyan az 
általa tartott többit is) a szokásos írnok anélkül, hogy Caulvin azóta leírta vagy 
bármilyen formában átdolgozta volna azokat. Ezt azért jelentem ki, mert van, 
aki úgy gondolhatja, hogy azokat igazítgatta és csiszolgatta otthon szabadide-
jében, hogy kérkedjen velük. Nem. Mindenkit biztosíthatok afel l, hogy ezek 
úgy vannak, ahogyan Isten adta azokat neki nyilvános hirdetésre anélkül, hogy 
akár egy szót hozzátettünk vagy elvettünk volna.26 Ekképpen magyarázza 
Badius az igehirdetés gy"jtemény alcímét. 

                                                                                                                     
escriture selon son vray et naturel sens, et de la scavoir accommoder proprement au 
temps où on est, et selon les personnes esquelles on a affaire’ (a.ii). 

24 CO 49: 519. 
25 Calvin, Sermons sur les dix commandements: ‘Quand nous recueillerons tel fruit des 

predications qui nous sont faites par les fideles Ministres et bergers qui veillent sur 
nous, nous n’aurons point la Prophetie en mespris, ains cognoistrons qu’un bien 
plus necessaire ne nous scauroit advenir’ (a.iii). 

26 Calvin, Sermons sur les dix commandements: ‘Parquoy j’ay choisi entre autres les 
sermons de nostre fidele Pasteur Jean Calvin sur les dix Commandemens de Dieu, 
lesquels ont esté recueillis sous luy (comme aussi tous les autres qu’il fait) par 
l’escrivain ordinaire, sans que depuis il y ait mis la main, ou les ait reveus en sorte 
que se soit. Ce que je di pource qu’on pourroit penser qu’il les auroit limez et polis en 
la maison tout à son loisir, pour en faire monstre; mais je vous puis asseurer qu’ils 
sont tels que Dieu n’y a donné de prononcer publiquement, sans qu’il y ait adjousté 
ou diminué un mot’ (a.iii). Badius arról is tájékoztat bennünket, hogy Kálvin soha 
nem engedte meg, hogy igehirdetéseit kiadják, kivéve a Quatres igehirdetéseket 
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„Ahogyan Isten adta neki azokat hirdetésre”: az igehirdetés jellemz je az, 
hogy Isten ajándéka az id  egy pontjában és konkrét embereknek. A prófétálás 
a Lélek ajándéka, mely nem annyira az igehirdet nek, mint inkább az egyház-
nak adatik. Az igehirdetés prófétálás, mert az emberek hallják, amint az Íráso-
kat magyarázzák, igazítják a jelenhez és személyükhöz. 
 
5. Az igehirdetés mint prófétálás 

A bibliatanulmányozások különböz  formái, az eredeti Prophezei-tól 
kezdve egészen a puritán „prófétálásokig” eredetileg a következ  kategóriákba 
sorolhatók: tudományos, lelkipásztori és demokratikus.27 A zürichi Prophezei 
a legjobb példa a bibliatanulmányozás tudományos formájára, mint ami az Ige 
szolgálatára felkészít  iskola. A demokratikus formát a francia Jean de Morély 
támogatta azzal a céllal, hogy a laikusok is részt vegyenek a Szentírásról szóló 
értekezésben. A puritán prófétálások erre a modellre példák. A kett  között 
helyezkedik el a lelkipásztori forma, mint a genfi congrégationok, ahol a lai-
kusok ugyan részt vehettek, de csak hallgathattak vagy kérdést tehettek föl. 

Hogyan kell értenünk azt, hogy a genfiek számára az igehirdetés és a pró-
fétálás szinonimáknak t"ntek? Van-e abban valami különös, hogy Kálvin ige-
hirdet ként vagy igemagyarázóként az ószövetségi prófétákkal azonosulha-
tott? Túlzás volt-e Zwinglinek az a magatartása, hogy prófétának tartotta saját 
magát?28 

El ször is az eredeti nyelveken megszólaló Szentírásra, illetve a nyelvek-
nek kincset ér  ismeretére úgy tekintettek, mint Isten legnagyobb adományára 
az ! egyházának. Másodszor: a Szentlélekr l azt tartották, hogy ! cselekszik a 
Szentírás magyarázatában és prédikálásában. Harmadszor: a „lelkipásztori” 
jelz t úgy kell értenünk, mint testületit vagy testvérit. Az 1Korinthus 14,27-33-
ra való hivatkozás a prófétai beszéd értékelésének szükségességére mutat. Az 
egyik próféta szavát a többiek mérik le. A genfi bibliaórákon az igehirdetés 
hivataláért való testületi felel sség érezhet  volt. A lelkipásztorok mint mun-
katársak egyikük igemagyarázatát követ en egymást hívogatták az értekezésbe 
való bekapcsolódásba. A Plusieurs igehirdetések (1558) el szavában Badius a 
következ képpen ír a congrégationról: 

 
…egyfajta egyházi összejövetel, amelyet hétköznapon tartanak, ahol mindegyik 
lelkipásztor, egymást felváltva, a Szentírás egy szakaszát magyarázza, inkább el -
adás-, mintsem prédikációszer"en. Miután ezzel végzett, ha a többi lelkipásztor 
között van olyan, akinek a Lélek kijelentett valamit, ami el segíti az eddig elhang-
zottak megértését és tisztázását, az ilyen szabad a szólásra.29 

                                                                                                                     
(1554; cf. BC II, 52/9), és most ezt az esetet ‘pour s’acquitter d’une promesse qu’il 
avoit faite de mettre quelque jour quelques Homelies en lumiere’.  

27 Vö.: Philippe Denis, ‘La prophétie dans les Églises de la Réforme’, Revue d’Histoire 
ecclésiastique 72 (1977), 289-316. 

28 Vö.: Fritz Büsser, ‘Der Prophet – Gedanken zu Zwingli’s Theologie’, id., Wurzeln der 
Reformation in Zürich, 49-59). 

29 Jean Calvin, Plusieurs igehirdetések, melynek elején Kálvinnak a János evangéliumá-
hoz írt bevezet  magyarázata található: Or par ce mot de Congregation j’enten une 
certaine assemblée de l’Eglise qui se fait un des jours de la sepmaine, où un chacun des 
Ministres en son ordre expose quelque passage d’Escriture, plus par forme de leçon 
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Az „akinek a Lélek kijelentett valamit” megfogalmazást a congrégationok 
fennmaradt írásos formája igazolja. Kálvin megtehette, hogy saját magyaráza-
tát azzal a megállapítással zárja: „Ezt adta Isten nekem err l a részr l.”30 El-
ismerve ezzel Isten adományait és saját hiányosságait, és egyben hozzászólás-
ra szólítva a többieket. Amikor Kálvin befejezte legutolsó magyarázatát 1564 
januárjában, ezt mondta: „Tudom, hogy a kérdéssel nem úgy foglalkoztam, 
ahogyan az megérdemelte volna. Mindazonáltal atyámfiai, akiknek Isten adta 
az ! kegyelmét, azok majd kipótolják hiányosságaimat, és erre kérem is 
 ket.”31 A hozzászólásra való meghívást tehát a másiknak adott isteni „la 
grace” – kegyelem vagy adomány motiválta. 
 

 

                                                                                                                     
que de predication; et cela fait, s’il y a quelqu’un des autres à qui l’Esprit de Dieu ait 
revelé quelque chose faisant à l’intelligence et esclairissement de ce qui a esté proposé, 
il luy est libre de parler (CO 35: 591f). 

30 Ms.fr. 40a, f. 122r (congrégation a Józsué 11-r l). 
31 De Boer, ‘Jean Calvin et Ésaïe 1 (1564), 393. 


