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„Hit nélkül pedig lehetetlen tetszeni Istennek” – 
A keresztség és az úrvacsora Kálvin tanításában1 

 
 sákramentum küls  jegy, amellyel az Úr irántunk való jóakaratának ígérete-
it a mi lelkiismeretünkben gyenge hitünk támogatására megpecsételi; és 
amellyel viszont mi kegyességünket irányában úgy el tte és az angyalok 
el tt, mint az emberek el tt is bizonyítjuk. A sákramentum az irántunk való 
isteni kegyelemnek küls  jeggyel meger sített bizonyítéka, az   irányában 
való kegyességünk megfelel  tanúsításával együtt.2 
 

Érdekes és elgondolkoztató Kálvin nyelvi érvelése a görög „mysterion” latin 
megfelel jét illet en. Szerinte ugyanis a régi fordítók ezt sohasem fordították 
„arcamun”-mal. A latin szó magyar megfelel je a „titok”. A „mysterion” a mai 
magyar bibliaforditásokban következetesen „titok”, Kálvin szerint a helyes 
fordítás: „sákramentum”. (Többek között: Ef 1.9, Ef3,2, Kol1,16, 1Tim 3,16) 

A sákramentumokra nekünk van szükségünk: 
 
Nincs sákramentum megel z  ígéret nélkül, s t inkább mintegy függelékül 
van ehhez csatolva, hogy magát az ígéretet meger sítse és megpecsételje, s 
azt ránk nézve megbizonyítottabbá, s t valami módon hathatósabbá tegye.3 
 

A jobb megértés érdekében, a középkori gondolatokkal (ferdítésekkel) vitat-
kozva, Kálvin Augustinust idézi: 
 

Ha az ige az elemhez járul – szól –, meglesz a sákramentum. Mert honnét 
van máskülönben ama nagy ereje a víznek, ha a testet illeti, és a szívet mossa 
meg mint az ige hatásától? Nem mivel mondják, hanem mivel hiszik!” Mert 
magában az igében is más a múlékony hang, és más a megmaradó er .4 
 

Magyarázó hasonlattal: 
 
a pecsétek, amelyeket az okiratokra, és más nyilvános hivatalos iratokra füg-
gesztenek, magukban véve semmik, aminthogy teljesen hiába volnának oda-
függesztve, ha az okiratra semmi sem volna írva. Mindamellett ugyancsak 
meger sítik és megpecsételik azt, ami írva van, mikor az irat végére ütik 

                                                 
1 2009. október 21-én és 22-én a Sárospataki Református Teológiai Akadémia az 

Osterhaven tanulmányi napok sorozatában megrendezett nemzetközi Kálvin-
konferencián és Nagy Barna-emlékülésen elhangzott el adás szerkesztett változata.  

2 Kálvin: A keresztyén vallás rendszere, 1559. Magyar fordítása: Pápa, 1910. A további-
akban: Institutio II. kötet, 554. 

3 Institutio II. 555. 
4 Institutio II. 556. 
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 ket. Még azt sem hánytorgathatják, hogy ezt a hasonlatot én koholtam, mi-
vel Pál maga használta ezt, mikor a körülmetélést pecsétnek nevezte (Rom 
4,11).5 
 

Más kifejezéssel élve: 
 

A sákramentumok tehát gyakorlatok, amelyek Isten igéjébe vetett hitünket 
bizonyosabbá teszik számunkra, és mivel érzékiek vagyunk, érzéki dolgokat 
nyújtanak nekünk, hogy így ami lassú felfogásunkhoz képest neveljenek 
minket, és kézenfogva vezessenek, mint a nevel k a gyermekeket. Augusti-
nus a sákramentumot látható igének mondja… Az Úr az   irgalmát és ke-
gyelmének zálogát az   szent igéjében és a sákramentumokban nyújtja ne-
künk. De nem nyeri el más, csak azok, akik az igét és a sákramentumokat 
igaz hittel veszik… Az igen ható ereje a sákramentumokban nem azért lép 
el , mivel hirdetik, hanem mivel hittel veszik.6 
 

Megszívlelend k a következ  képek is: 
 
A régi bölcs azzal dicsekedett, hogy tanulás közben öregedett meg. Mi tehát 
igen nyomorult keresztyének vagyunk, ha semmit sem gyarapodva öreg-
szünk meg… Amit a szemünkben a látás hoz létre a fény megpillantására, s 
mit fülünkben a hallás a hang meghallására, azt munkálja a szívünkben a 
Szentlélek a hitnek megfogamzására, fenntartására, ápolására és megszilár-
dítására… A hit nélkül vett sákramentum pedig mi lenne más, mint a legbiz-
tosabb veszte az egyháznak!7 
 

Az Ószövetségnek két sákramentuma volt: a körülmetélés és a páskabárány. 
Az Újszövetségben - Kálvin szerint - ennek a helyére lépett a keresztség és az 
úrvacsora. 

 
A  Keresztség 

Mivel ebben a században egy-két  rjöng  a gyermekkeresztség miatt súlyos 
zavarokat támasztott, és lázongani még most sem sz"nt meg, nem tehetem, 
hogy azok  rjöngésének megfékezésére egy függeléket ide ne csatoljak…8 
 
Ahogyan már említettem, Kálvin tanítása szerint az ószövetségi körülme-

télés helyére tépett az Újszövetségben a keresztség. A kett  között hasonlósá-
got is felfedezhetünk, különbséget is látunk: 

 
Az ígéret, amelyben áll tanításunk szerint a jegyek ereje, mindegyikben egy. 
Nevezetesen Isten atyai szeretetére, a b"nök megbocsátására és az örök élet-
re vonatkozó ígéret. Az ábrázolt dolog is egy és ugyanaz: nevezetesen az újjá-
születés. Az alap, amelyre ama dolgoknak teljessége támaszkodik, mind-
egyikben egy. Ezért a bels  misztériumban semmi különbség nincs, amely 
szerint a sákramentumoknak egész ereje és sajátossága megállapítandó. Ami 

                                                 
5 Institutio II. 557. 
6 Institutio II. 558-559. 
7 Institutio II. 560-561,566. 
8 Institutio II. 598. 
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eltérés még fönnmarad, az a küls  ceremóniában nyilatkozik, ami a legcseké-
lyebb részlet, mivel a legfontosabb részlet az ígérett l, és a jegyzett dologtól 
függ.9 
 
Ha tehát az Ószövetségben a csecsem ket lehetett - mi több, kellett - kö-

rülmetélni, a hozzá f"z d  ígéret a keresztyének gyermekeit ugyanúgy megil-
leti: „ha a jegyzett dologban részesek, miért tiltassanak el a jegyt l? Ha birto-
kukban van a valóság, miért "zessenek el a küls  képt l?”10 Valamivel kés bb 
pedig ezt olvassuk:  

 
Ha méltó dolog, hogy a kisdedeket Krisztushoz viszik, miért nem méltó az is, 
hogy azok a keresztségbe, Krisztussal való közösségünk és társaságunk jel-
képébe is bevétessenek? Ha azoké a mennyek országa, miért tagadnók meg 
t lük a jegyet, amellyel mintegy bejárat tárul ki el ttük az egyházba, hogy 
abba bevétetvén, a mennyország örökösei közé írassanak'? Mily méltányta-
lanok leszünk, ha el"zzük azokat, akiket Krisztus magához hívogat, ha ki-
fosztjuk azokat, akiket ajándékaival ékesít, ha kirekesztjük azokat, akiket   
önként bebocsát?11 
 

Még a figyelmeztetésb l hallgassunk: meg néhány gondolatot:   
 

A legnagyobb mértékben félelemre kell minket gerjesztenie annak a kárhoz-
tatásnak, hogy Isten bosszút fog állani, ha valaki az   gyermekét a szövetség 
jegyével felékesíteni megvetésb l elmulasztaná, mivel ha az illet  e jegyet 
megveti, a felajánlott kegyelmet dobja vissza… A kisdedek a jövend  b"nbá-
natra és hitre kereszteltetnek meg: a Szentlélek titkos m"ködése nyomán 
mindkett nek magva bennük rejtezik!12 
 

Az elvi, a hittani hátteret látva, nézzük meg a gyakorlati rendelkezéseket is! 
Miután Kálvint 1541-ben visszahívták Genfbe - kés bbi esetleges félreértések 
elkerülésére - írásba tették és közreadták a genfi gyülekezeti rendtartást.13 

A keresztség kiszolgáltatásával a 69-72. paragrafusok foglalkoznak. Csak 
istentisztelet alkalmával lehet kiszolgáltatni. A szül k jelen legyenek. Idegen 
ne legyen keresztszül , az úrvacsorától eltiltottak se. A keresztnevek megvá-
lasztásánál a bibliai nevek el nyt élvezzenek. Egyetlen szigorú intézkedés: „ha 
törvénytelen gyerekr l van szó, az igazságszolgáltatás értesítend , hogy az 
ügyben megfelel  intézkedést lehessen foganatosítani.”14 „Keresztelési tila-
lom” tehát nincsen. 

Krisztussal tehát úgy egyesülünk a keresztség által, hogy „minden javai-
nak részesei leszünk”. A keresztség kiszolgáltatói (egykor és napjainkban) 

 

                                                 
9 Institutio II. 600-601. 
10 Institutio II. 601. 
11 Institutio II. 603-604. 
12 Institutio II. 606, 616. 
13 Magyarra fordította Péter Miklós. A m" magyar címe: Kálvin, Genfi gyülekezeti rend-

tartás. Napoca SIAR KIADÓ, Kolozsvár, év nélkül. A továbbiakban: Rendtartás. 
14 Rendtartás 22-23. 
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csak a küls  jegynek kiszolgáltatói, Krisztus pedig a bels  kegyelemnek szer-
z je: a b"n szolgaságából saját erejével kihozott és megszabadított. Elsüly-
lyesztette a mi fáraónkat, azaz az ördögöt, jóllehet az így sem sz"nik meg 
minket ostromolni és gyötörni.15 
 

Végül - sajátos módon – az Institutio szól a keresztség kiszolgáltatójának a 
személyér l: 

 
…helytelenül történik, ha magán emberek ragadják magukhoz a keresztség-
nek  kiszolgáltatását. Mert úgy ennek, mint az úrvacsorának a kiszolgáltatása 
az egyházi szolgálatnak egyik része. Mert Jézus sem asszonyoknak, sem 
mindenféle embereknek nem parancsolta, hogy kereszteljenek, hanem e pa-
rancsolatot azoknak adta, akiket apostolokká rendelt. És amikor tanítványa-
inak azt a parancsolatot adta, hogy az úrvacsora kiszolgáltatásában azt csele-
kedjék, amit t le láttak, amikor   a törvényes kiosztó tisztében eljárt, 
minden kétségen kívül azt akarta, hogy abban példáját kövessék.16 

 
Az Úrvacsora 
Az err l szóló fejezet bevezetése nagyszer" alaphangot ad a továbbiakhoz: 

 
Miután Isten egyszer minket családjába befogadott, hogy fiai gyanánt tart-
son, hogy a legjobb atya szerepét betöltse, arra is felfogad minket, hogy éle-
tünk pályáján folyamatosan tápláljon. Ezzel sem elégedve meg, az által akart 
minket bizonyosakká tenni állandó b kez"ségér l, hogy zálogot adott. E cél-
ra adta egyházának a második sákramentumot egyszülött Fia keze által, ti. a 
lelki lakomát, ahol Krisztus azt tanúsítja, hogy   éltet  kenyér, amely által 
lelkeink az igazi és boldog halhatatlanságra tápláltatnak. Egy ily nagy és 
szent titoknak megismerése különösen szükségest és nagyságához képest 
alapos magyarázatot követel, és a Sátán, hogy ett l a megbecsülhetetlen 
kincst l megfossza az egyházat, hajdan ködöket, azután sötétséget támasz-
tott, azonfelül visszavonásokat és harcokat indított:, hogy azok az együgy" 
emberek értelmét e szent táplálék megízlelését l elidegenítsék.17 

 
Az úrvacsora – sákramentum jellegéb l következ en ugyanúgy jegyb l és 
jegyzett dologból tev dik össze. A középkor ezeket zavarta össze, amikor foko-
zatosan engedte (akarta?) kialakulni, („fejl dni”?) az átlényegülés tanát. 
(„Krisztus testét, amely a kenyérbe van rejtve, testi szájukkal a gyomorba bo-
csátják…)18 

Krisztus testi jelenlétét tekintve tanítványai szeme láttára a mennybe vi-
tetett, ahogyan megmondotta: nem leszek mindig veletek. De fenségének je-
lenléte nem távozott el: „veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig”. A 
vele való találkozás ezért csak hitben, hit által, a Szentlélek megvilágosító ereje 
által válik valósággá. 

 

                                                 
15 Institutio II. 583,585,586. A keresztség ugyanakkor az emberek el tti vallástételünk-

re is szolgál. 
16 Institutio II. 595. 
17 Institutio II. 631-632. 
18 Institutio II. 646. 
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A látható jegy szembe helyeztetik a lelki evéssel. Ez megcáfolja azt a tévely-
gést, hogy Krisztus láthatatlan testét sákramentumilag valósággal megesz-
szük, jóllehet nem lelkileg… Az istentelenekre és a tisztátalanokra nézve 
semmi más nem marad, hanem csak a jegy látható elvétele.19 

 
A lelki tápláltatás fogalmából következik a „gyakoriság” felvetése. „A szertartá-
sok akkora tömegét mell zvén, legillend bb úgy lehetne kiszolgáltatni az úr-
vacsorát, ha gyakorta és legalább egy héten egyszer a gyülekezet elé adnák 
azt.”20 

A tanbeli szabályozást vajon hogyan követi a „Rendtartás” gyakorlata? 
Abban már szó sem esik a minden vasárnapos gyakorlatról. A 73. pont szól 
ugyan arról, hogy „minél gyakrabban éljünk vele”. A ritka kiosztás „kiküszöbö-
lésre váró hiba”. De az úrvacsora kiosztását ki kell hirdetni a megel z  vasár-
napon, „hogy ne jelenjenek meg gyermekek, akik még nem tettek vallást a 
hitükr l.”21 

Hangsúlyos a kiosztók személye is: „a lelkészek ékes rendben és áhítattal 
osszák a kenyeret, és senki más ne nyújtsa a kelyhet” – és „csak a templomban 
szolgáltassák ki”.22 

Az 1541. évi rendtartást kés bb több ízben is módosították. 1557. novem-
ber 12-én a kiegészítés részletesen foglalkozott azokkal, akik „megvetik az 
úrvacsorával való élést”. Egyesek ugyanis 

 
saját jószántukból maradnak távol az úrasztalától, és valahányszor felszólí-
tották  ket, hogy készüljenek fel rá, nem hallgatták meg. Mások pedig, akik-
nek megtiltatott, nemtör dömségb l vagy megvetésb l hosszú ideig nem él-
tek vele azután sem, úgy hogy az Isten igéje és törvényeink szerinti fenyítés 
gúny tárgyává lett, és nem hozott megjobbulást. Ha azért makacsságában 
annyira kitart, hogy még fél évig nem jön, idéztessék be a tanácsurak elé, és 
szám"zzék egy évre a városból, mint javíthatatlant.23 
 

Ugyanakkor „mindez mérsékl djék olyannyira, hogy senkit se sújtson túlzott 
szigorúság, és hasonlóképpen a fenyítések orvosságul legyenek csupán, hogy a 
b"nösöket Urunkhoz alázattal visszavezessék.” – De mindez „úgy menjen vég-
be, hogy a lelkészeknek ne legyen törvénykez  hatalmuk, a Presbitérium által 
a hatóság hatalma ne csorbíttassék semmiben, úgy hogy a polgári hatalom 
egészben maradjon”.24 

                                                 
19 Institutio II. 676. 
20 Institutio II. 688. Rövid liturgiai javaslat követi a tételt. A 691. lapon ismétl dik a 

gyakoriságra való buzdítás: „Legalább is minden héten egyszer meg kell teríteni a 
keresztyének gyülekezetében az Úr asztalát, hirdetni az ígéreteket, amelyek minket 
abban lelkileg táplálnak. Nem kell ugyan kényszert alkalmazni senkivel szemben. 
Buzdítani és ösztönözni kell mindenkit, és a tunyákat is pirongatni kell restségükért, 
hogy mindenek seregest l, mint éhez k, járuljanak ehhez a fényes lakomához…” 

21 Rendtartás 23. 
22 Rendtartás 23. 
23 Rendtartás 39. Ha bocsánatot kér, és kész megjavulni – nem kell alkalmazni a szigo-

rú határozatot. De ha javulás nélkül ismeri be b"nét, a „tanácsurak belátása szerint 
büntettessék meg, mint lázadó”. (uott.) 

24 Rendtartás 40. 
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Biztosra veszem, hogy sem szentségtörést, sem múltgyalázást nem köve-
tünk el, ha a Rendtartásban megfogalmazottakat „rendszerhiba”-ként értel-
mezzük. Nem Kálvin teológiája, hanem az azzal részben megegyez , részben 
attól eltér  rendelkezés évszázadokon át a mai napig nem tudta egységesen 
kezelni az „Úrvacsorát megvet k” kérdését. 

 
1560. február 9-én újabb kiegészítés került a Rendtartásba a kiközösítés 

kérdésér l: 
 
Akik magukat megkeményítve, nem engedelmeskednek az egyház fenyítésé-
nek, úgy tekintessenek, mint a pogányok. A szégyen alázza meg, és indítsa 
 ket b"nbánatra, ami csak úgy érhet  el, ha csökönyösöknek és javíthatatla-
noknak min sítjük  ket. Az egyházat háborgató nyilvános botrányokat orvo-
solni kell, amiért már eddig is hoztunk olyan határozatokat, amelyeket az 
egyház építéséhez igen hatékonynak tarthattunk, s amelyet nevezett tisztele-
tes lelkészek tiszteltek és dicsértek… Elrendeljük, hogy akiknek a kiközösíté-
sét a Presbitérium szabályszer"en kihirdeti, ne fogadtassanak vissza, míg 
b"neiket meg nem bánták, és az egész egyházzal meg nem békültek.25 
 

A keresztség és az úrvacsora tanbeli megfogalmazásait a református reformá-
ció mai teológiája is, a hívek hitbeli tudata is lényegében változatlanul eltagad-
ja. Az egyházfegyelmezési kérdésben az úri szent vacsorától való eltiltás gya-
korlata alig észlelhet . Néhány er tlennek látszó kezdeményezést tapasztalunk 
a keresztségt l „eltiltás” – inkább: a keresztség megtagadása tekintetében. 

Kálvin követ inek, a református reformáció egyházainak a modern, új 
kérdésekre meg kell majd találniuk – hisszük, a Szentlélek útmutatása által – 
a megfelel  válaszokat. 

 
Summary 

 
“Without faith it is impossible to please God” 
Baptism and the Lord’s Supper in Calvin’s Teaching 

 
This study presents some of the basic texts of Calvin’s Institutes and the 

Genevan Ecclesiastical Ordinances on the sacraments. Calvin’s teaching on 
Baptism and the Lord’s Supper raises questions for the 21st century followers 
of Calvin and today’s churches of the Protestant Reformation. The Reformer’s 
doctrinal compositions of the sacraments are accepted without essential al-
terations by the contemporary theology of the Protestant Reformation and by 
the consciousness of the believers. In questions of church discipline, the prac-
tice of excluding somebody from the Lord’s Supper is hardly realised; and 
while some feeble attempts in prohibiting baptism are experienced, it is more 
a denial of administering baptism. The right answers to the new challenges 
and questions of modern times should be found by the guidance of the Holy 
Spirit. 

                                                 
25 Rendtartás 43. A mai olvasó számára szokatlan összefüggés: a város tanácsa rende-

letben er síti meg a Presbitérium határozatát. 


