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Milyen megoldásra váró 

feladatok elé állítja Kálvin a 

21. századi egyházat?1 
 
gy 500 évvel ezelőtt született ember hogyan állíthatja egyáltalán feladatok elé 
a ma egyházát? Kálvin elvégre a felvilágosodás, a modern missziói mozgal-
mak és a modern bibliakritika kora előtt élt, az ipari forradalom és a modern 

tudomány kirobbanása előtt, mielőtt az ateizmus, agnoszticizmus és szekularizmus 
elfogadható meggyőződésrendszerekké váltak volna, a modern ökumenikus moz-
galom előtt, és mielőtt a globalizáció az egész világot átölelte volna jóban-rosszban. 
Kálvin ráadásul egy olyan keresztyén világot feltételezett, amely ma már elképzelhe-
tetlen lenne számunkra (és mindig is nem kívánatos volt). Servetus kivégzésébe va-
ló belekeveredése, ami érthető lehet, ha úgy tekintünk rá, mint aki mégiscsak korá-
nak gyermeke, mégsem olyasvalami, amivel versengeni szeretnénk. Vagy ott van 
éles római katolikus ellenes polemizálása, ami jellemző lehet azokra, akiknek lélek-
tani szükségletük, hogy eltávolodjanak szinte mindattól, ami addig történt, de ami-
nek ma, igazságtartalma ellenére, nem sok hasznát vennék az ökumenika terén.  

Ugyanígy feltehetjük a kérdést: Kálvin hitvallása mennyiben egyezik meg a mi-
énkkel?2 Vagy még általánosabban: mit értünk azon, amikor azt mondjuk, hogy a 
keresztyének ugyanazt a hitet tartják meg évszázadok óta? Hogyan kell értenünk az 
„ugyanaz” szót ebben az állításban? Miért van az, hogy kényelmetlenül érezzük ma-
gunkat, ha az előttünk élt nemzedék dicséreteit kell énekelnünk? Nem csak arról 
van szó, hogy régies a nyelvezetük, vagy hogy politikailag korrekt (ha nem idejét-
múlt) aggályaink vannak a nyelvi megfogalmazást illetően, hanem inkább arról, 
hogy már nem hisszük ugyanazt, amit még őseink hittek. A változó körülmények és 
a református közösség világméretűvé növekedése miatt egyáltalán nem meglepő – 
szinte már közhelyszerű – az a megállapítás, hogy „a kálvinisták az idők során né-
hány tekintetben továbbfejlesztették Kálvin tanítását, míg másokat figyelmen kívül 
hagytak, és még többet átértelmeztek.”3 

                                                 
1 A Sárospataki Református Teológiai Akadémián 2009. november 17-én elhangzott előa-

dás szerkesztett változata. 
2 Ld. bővebben erről a kérdésről: Alan P. F. Sell: Confessing and Commending the Faith. Historic 

Witness and Apologetic Method. Cardiff, University of Wales Press, 2002 és Eugene, OR, 
Wipf & Stock, 2006, 79-89. 

3 „The economic and social witness of Calvin for Christian life today”, a Református Egy-
házak Világszövetsége, a John Knox Nemzetközi Református Központ és Genfi Egye-
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Éppen ezért fontos emlékeztetni magunkat arra, hogy a keresztyénség elsősor-
ban Út, nem pedig egy konkrét személyhez vagy csoporthoz köthető hagyomány 
vagy rendszer. Évszázadok óta azok a keresztyének, akik Krisztust Megváltónak és 
Úrnak vallják, akiket Isten szuverén kegyelme hívott el, mint szőlővesszőket eggyé 
tett a Fiúval, a szőlőtővel, akik kapták a gyümölcstermő Lélek ajándékát. Össze-
gyűlnek Istent tisztelni, imádkozni, Isten Igéjét hallani, az Igéről bizonyságot tevő 
sákramentumokkal élni, küldetésükről és szolgálatukról elgondolkodni. Mindazok 
örökösei ennek a hitnek, akik az apostolok tanítását vallják. Ahogyan azt Kálvin 
megjegyezte a János 10,16-tal kapcsolatban: jóllehet „Krisztus nyája mintha külön-
böző aklokra oszlana, ugyanazon az elkerített részen tartózkodnak, amely minden 
hívő számára közös, akik szétszóródtak a világban; mert ugyanaz az Ige hirdettetik 
nekik, ugyanazokkal a sákramentumokkal élnek, ugyanaz az imarendjük, és minden, 
ami a hit vallásához tartozik.”4 Éppen ezért jóllehet nem utánozhatjuk egyszerűen 
hitbeli elődeink kijelentéseit, sok mindenre megtaníthatnak, és még ma is kérdések, 
feladatok elé állíthatnak bennünket – még maga Kálvin is! 

Hogyan lássunk hozzá ehhez a feladathoz? Először is úgy kell olvasnunk Kál-
vin írásait, hogy közben kellő figyelmet fordítunk azok kontextusára, nehogy kisza-
kítsuk kontextusukból az érveléseket és megfogalmazásokat. Ha az állításokat kira-
gadjuk azok intellektuális kontextusából, annak a logikai baklövésnek az elkövetése 
veszélyeztet, hogy csak azért mert Cicero és Kálvin ugyanazokat a szavakat hasz-
nálta, ugyanazt is akarják mondani. 

Ugyanígy kísértésünk az is, hogy az egyház jelenlegi gondjait vagy vesszőparipá-
it helyezzük az előtérbe, és azok tükrében szemezgessünk Kálvin írásaiból, hátha 
neki is akad mondanivalója a témában. Ezzel Kálvinra mintegy saját kirakójátékunk 
megoldójának szerepét húzzuk, vagy mellékletként csatoljuk saját elképzeléseink-
hez. Még arra is képesek lehetünk, hogy saját ízlésünk szerint olvassunk bele dolgo-
kat Kálvin írásaiba, mindeközben pedig sok olyan dolog mellett elmegyünk, ame-
lyet nem szívesen hallunk. Mindezeket szem előtt tartva az alábbiakban azt a mód-
szert követem, hogy figyelem azt, amit Kálvin tesz, és megpróbálom meghallani 
azt, amit mond. Tézisem szerint Kálvin azzal állítja megoldásra váró feladatok elé a 
mai egyházat, ahogyan elválaszthatatlannak tart olyan dolgokat, amelyeknek össze 
kellene tartozniuk, de amelyek gyakran nem tartoznak össze. 

 
I. 

Kálvin először is elválaszthatatlannak tartja az evangéliumot és egyházat. A 
Krisztussal való egység témaköre központi a kálvini evangéliumban. Ki ez a Krisz-
tus? Ahogyan azt Kálvin megjegyezte: Ő Isten örökkévaló Fia és Ő a Szenthárom-
ság második személye. Krisztus művével kapcsolatban Kálvin új gondolatsort indí-
tott el Krisztus hármas tisztét illetően. Krisztus próféta, pap és király.5 Egyedül Ő 
                                                                                                                        

tem Teológiai Kara által szponzorált, 2004-ben Genfben tartott konzultáció jelentése, Re-
formed World. LV no. 1 (2005. március): 4. 

4 J. Calvin, Commentary on the Gospel according to John, angolra fordította William Pringle, Edin-
burgh, Calvin Translation Society, 1847, I, 408; Calvin’s New Testament Commentaries (a további-
akban CNTC), angolra fordította T. H. L. Parker, Grand Rapids, Eerdmans, 1961, I, 267-8. 

5 Ld. Kálvin János: A kerestyén vallás rendszere. (a továbbiakban Institutio) magyarra fordította 
Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv, Pápa, Ref. Főiskolai Könyvnyomda, 1905. II.xv. 
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Isten testet öltött Igéje, Ő az egyetlen önmagát feláldozó Megváltó, Ő a mi egyet-
len Királyunk és Urunk. Robert Frank szerint ez a tanítás „Krisztus művének iga-
zán protestáns jellegű tanítása”.6 Krisztus közbenjáró munkája az alapja annak, 
hogy a hívek a Vele való közösségre hívattatnak. Krisztussal egynek lenni azt jelen-
ti, hogy egyek vagyunk mindazokkal, akik az Övéi: az Ő testének, az egyháznak va-
gyunk tagjai. Evangélium és egyház szervesen összetartoznak. Egyrészt a hívek 
nem lehetnek egyek Krisztussal, a szőlőtővel úgy, hogy közben egymástól elkülö-
nülnek. Másrészt „Krisztust nem fogják és nem tudják elszakítani az Ő egyházától, 
amelyhez felbonthatatlan kötelék fűzi a test fejeként. Következésképpen ha csak 
nem ápoljuk az egységet a hívekkel, elszakíttatunk a Krisztustól.”7 Azzal, hogy így 
látja összetartozónak az evangéliumot és az egyházat, Kálvin hallgatólagosan visz-
szautasít mindenkit, aki a modern individualizmustól átitatva azt mondja, hogy az 
egyháztól elkülönülve is lehet valaki keresztyén, vagy hogy a keresztyénség magán-
ügy. Mindenképpen személyes ügy, de hogy magánügy lenne? Soha. A keresztyén-
ség a Krisztussal és az azokkal való közösségben lét, akik meghallották az Ő hívását 
és kegyelemből igent mondtak arra. Kálvin még kevésbé értene egyet azokkal, akik 
azt állítják magukról, hogy ők befogadták az evangéliumot, de az egyházat önkéntes 
alapon szerveződő társaságnak tartják, amelyhez kedvük szerint csatlakozhatnak 
vagy nem csatlakozhatnak. Kálvin nem értené meg azokat, akiket gyermekkoruk-
ban megkereszteltek, de később nem konfirmáltak, de akik továbbra is keresztyén-
nek tartják magukat. Azokat sem értené meg, akiket felnőttként kereszteltek meg, 
de később úgy döntöttek, hogy nem kívánnak egyháztagok lenni. 

Kálvin számára az egyház olyan isteni intézmény, amely azokból áll, akik Krisz-
tus közbenjáró munkája révén elhívás szerint szentek. Az evangéliumhoz nem egy-
szerűen csak odabiggyesztjük ez egyházat. Az evangélium nem pusztán a saját lel-
kemről szól, hanem a Krisztussal mint Megváltóval és Úrral való közösségről, 
amely egyben közösség azokkal is, akik az Övéi. 

Ez nem lehet másképpen, hiszen az egyháznak egyetlen Feje van, és egyetlen 
egyház van: 

 
Azért neveztetik az egyház katolikusnak, vagyis közönségesnek, mivel nem oszthat-
nók azt két vagy három felé anélkül, hogy Krisztust részekre ne szaggatnók: ami 
pedig lehetetlenség. Istennek minden választottai ugyanis úgy vannak összekötve a 
Krisztusban, hogy miképpen egy fejtől függnek, azonképpen mintegy egy testbe is 
olvadnak össze, és úgy vannak egymással összekapcsolva, mint egy és ugyanazon 
test tagjai; igazán eggyé lettek azok, akik egy hitben, egy reményben, egy szeretet-
ben és ugyanazon isteni Lélekben élnek.8 

                                                 
6 R. S. Franks: A History of the Doctrine of the Work of Christ in its Ecclesiastical Development. 

London, Hodder and Stoughton, 2 vols., [1918], II, 441. Újrakiadva egy kötetben, Lon-
don, Nelson, 1962. Franksről, az angol nonkonformizmus legnagyobb huszadik századi 
teológusáról ld. Alan P. F. Sell: Hinterland Theology. A Stimulus to Theological Construction. 
Milton Keynes, Paternoster, 2008, 10.fej. és passim. A hármas tisztségről ld. a köv. izgal-
mas értekezést: Stephen Edmondson, Calvin's Christology. Cambridge. CUP, 2004, 3-5.fej. 

7 Kálvin Ezekiel 13,9-ről írt kommentárja, angolra fordította Thomas Myers, 1850, I, 18. 
8 Institutio, IV.i.2; vö.: az Efezus 4,5-ről írt kommentárt, angolra fordította William Pringle, 

1854, 269; CNTC ford. T. H. L. Parker, 1965, 172-3. 
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Érthető tehát Kálvin abbéli aggodalma, hogy ha „az egyház tagjait elszakítják, a 
test ott fekszik vérben”.  Mint ahogyan érthető az egy test egységéért való küzdel-
me is. Cranmer érsekhez intézett egyik levelében ezt írta: „Ez oly aggodalommal 
tölt el, hogy ha bármit is tehetnék érte, attól sem riadnék vissza, hogy ha szükséges, 
akár tíz tengeren is átkeljek érte.”9 Éppen azért úgy gondolom, hogy Kálvin képte-
len lenne egy olyan mai keresztyént megérteni, aki azt állítaná magáról, hogy birtoká-
ban van az evangélium, de aki ellenséges lenne a jelenkori ökumenikus mozgalommal 
szemben, amelynek nem az a célja, hogy előkészítse és megvalósítsa az egységet, ha-
nem törekedjen annak az egységnek a kinyilvánítására, amely Krisztusban adatott az 
egyháznak, és ami az egész lakott földkerekség eljövendő egységének előjele. 

Egyértelmű, hogy Kálvin a láthatatlan egyházon a tanúságtevők hatalmas felle-
gét érti, és szerinte ez az egyház nem a (szintén bűnös) földi szentek egyházi közös-
ségéből kimenekülök menedéke. Az evangélium itt, e földi életben szólítja meg az 
embereket. Az egyház az evangéliumra adott válaszadásban hívatik ki, és az így el-
hívottak alkotják Krisztusnak, a mi prófétánknak, papunknak és királyunknak egy-
házát. Evangéliumot és egyházat nem lehet egymástól elválasztani. 

 
II. 

Kálvin másodikként elválaszthatatlannak látja a Szentlelket és az Igét. A Szent-
lélek és az Ige kölcsönös kapcsolata sehol nincs jobban kifejezve, mint amikor Kál-
vin kijelenti, hogy 

 
Mert amint egyedül Isten tanuskodhatik önmagáról beszédében, úgy ez az Ige sem 
talál hitelre addig az ember szívében, míg a Szentlélek bensőbb bizonyságtele meg 
nem pecsétli. Ugyanazon Szentléleknek kell tehát a mi szívünkbe is behatolni, mely 
a próféták szája által beszélt, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy híven adták 
elő, amit Isten rájuk bízott.10 
 
Kálvin itt burkoltan fogalmazza meg azt, amit máshol nyíltan kimond: két 

fronton harcol. Róma autoriter igényével szembeállítja Isten Igéjét mint a hit és a 
gyakorlat dolgaiban legfelsőbb tekintélyt. Tiltakozik az ellen, amit így fogalmaz 
meg: „Sokaknál felettébb elhatalmasodott az a veszélyes tévedés, hogy a Szentírás-
nak csak annyi tekintélye van, amennyit az egyház hozzájárulása enged neki. Mint-
ha bizony Isten örökkévaló és változhatatlan igazsága emberi véleményekre tá-
maszkodnék.”11 Azokkal a fanatikusokkal szemben sem fogalmaz kevésbé kemé-
nyen, akik azt állítják, hogy ők a Szentíráson túl – gyakran elég bizarr – kijelentéseket 
kapnak. Így mennydörög: „Azokról pedig, akik a Szentírást megvetve, nem tudom, 
minő utak felől álmodnak, melyeken Istenhez juthatnak, nem annyira azt kell gondol-
nunk, hogy tévelygés rabjai, mint inkább azt, hogy őrjöngő bolondok. … Minő ördö-
gi őrjöngés tehát azt hazudni, hogy csak mulandó és időleges haszna van annak a 
Szentírásnak, mely Isten fiait a tökéletesség legvégső céljáig elvezérli!”12 Kálvin ra-
gaszkodik ahhoz, hogy a Szentlélek az Igét erősíti és érteti meg, nem ellentmond an-
                                                 
9 Calvin: Works, XIV, 312sk. 
10 Institutio, I.vii.4. 
11 Uo., I.vii.1. 
12 Uo., I.ix.1. 
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nak és nem kiegészíti azt: „A nekünk ígért Léleknek tehát nem tiszte az, hogy új és 
hallatlan kijelentéseket eszeljen ki, vagy valamely új tudományt koholjon, melynek ha-
tása alatt az evangélium bevett tudományától elhajoljunk, hanem hogy éppen azt a tu-
dományt, melyet nekünk az evangélium ad, elméinkben megpecsételje.”13 

Akármennyire is hangsúlyozza Kálvin a Szentírást, esztelen dolog lenne felté-
tezni, hogy a Szentíráson kívül mást nem ismert. Minden bizonnyal nem gondolta 
azt, hogy a Szentírás a rendelkezésre álló összes ismeret kivonata. Ismerte a klasszi-
kus szerzőket, történelemben gondolkodott, és volt természetteológiája is. De a 
Szentírás volt az, ahol az evangéliumot meg lehetett találni, mert lapjain a testté lett 
Igét lehetett megismerni. Jóllehet Kálvin a modern bibliakritika felemelkedése előtt 
élt, és úgy érezte, hogy nyugodtan meríthet a Szentírás részeiből a szövegkörnye-
zetre vagy a szerzőség modern elméleteire14 való tekintet nélkül (bár nem szó sze-
rint értette a Szentírást), fenntartom azt, hogy megoldásra váró feladatok elé állítja 
a mai egyházat azzal, ahogyan elválaszthatatlannak tekinti az Igét és a Szentlelket. 

Döntő kérdés, hogy milyen helyet foglal el a Szentírás az egyházban. Jól emlék-
szem arra, amikor teológus hallgatóként prédikálnom kellett egy gyülekezetben. 
Kaptam egy istentiszteleti rendtartást, amelyben az egyik liturgiai elem ez volt: 
„Felolvasás a Szentírásból vagy egyéb odaillő irodalomból.” Azt gondoltam akkor 
– és most is azt gondolom –, hogy ha a keresztyén istentisztelet az evangélium hir-
detésének elsődleges kontextusa, akkor nincs olyan „odaillő irodalom”, amely a 
Szentírás alternatívája lehetne, hiszen az evangélium központi üzenetét a Szentírás-
ból lehet kiszűrni. Az evangélium szívében Krisztus váltságműve áll. Istennek az 
üdvözítésben megmutatott szuverén kegyelmének és irgalmának az evangéliuma 
hívta ki az egyházat, és adta nekünk az Újszövetséget. Legfelsőbb tekintély szá-
munkra az evangélium, amelyről a Szentírás tesz bizonyságot, és amelyet a Szentlé-
lek foganatosít bennünk. Ma azonban meglehetős virágzásnak indult a spiritualitás, 
melynek egy része öncélú, vagy eléggé zavaros, vagy bevallottan, sőt harciasan tan-
mentes.15 Nem ismeretlen a keresztyének számára, hogy állítólagos igazságok új ki-
jelentéseit hangoztassák, amelyek nemcsak teljesen ismeretlenek a Szentírás előtt, 
hanem annak kifejezetten ellentmondanak. Éppen ezért úgy tűnik, hogy a Szentírás 
és a Szentlélek oldaláról nézve eléggé sürgető Kálvinnak az a kérdése, hogy össze-
tartozik-e a mai egyház számára a Szentlélek és az Ige.16 

 
III. 

Kálvin harmadikként elválaszthatatlannak tartja az Igét és az egyházat. Az volt 
a vágya, hogy a Szentírás, „a legdrágább kincs” újra az emberek kezébe kerüljön, 
mivel korábban a „nagy emberek” könyvtárszobáikba zárták azt, megfosztva attól a 
népet. Azt sem akarta, hogy az egyháztagok a tanításnak csak passzív befogadói le-
                                                 
13 Uo. vö.: I.ix.3.  
14 Kálvin azt gondolta, hogy Mózes írta a Pentateuchost, ugyanakkor tagadta a Zsidókhoz 

írt levél páli szerzőségét. 
15 A spiritualitásról további gondolatokat ld. Alan P. F. Sell: Enlightenment, Ecumenism, Evangel. 8.fej. 
16 A teológiai liberalizmus aranykorában P. T. Forsyth egy másik irányú buktatóra figyel-

meztetett: „Az Igétől elszakítva a Szentlélek természetfölötti cselekvése fokozatosan az 
emberi lélek természetes evolúciójává válik.” Ld. Forsyth: Faith, Freedom, and the Future, 
(1912), London, Independent Press, 1955, 95. 
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gyenek: „Az egyház minden egyes tagjának meg van parancsolva az, hogy a nyert 
kegyelemnek mértéke szerint az egyház nyilvános építésére törekedjék, csak illően 
és annak rendje szerint tegyük ezt.”17 

Mindezzel ismét feladat elé állítja Kálvin a mai egyházat. Sok nyugati történelmi 
egyházban a szentek építésének jelentős visszaesését láthatta a huszadik század. A 
bibliaórák száma csökkent, a szószék fejedelmeinek igehirdetéseit megjelentető 
kötetek szerzőik színről való eltűnésével együtt megcsappantak, a keresztyének 
többsége által olvasott heti vagy havi lapok bibliai vagy teológiai tartalmú írásai is 
zsugorodtak. Mindez a brit állami iskolákban több mint egy évszázadnyi kötelező 
vallásoktatás ellenére egy olyan nemzedéket hagyott maga után, amelynek hiányos 
ismeretei vannak a Biblia tartalmáról, és amely sokkal kevesebb segítséget kapott, 
mint amennyit kaphatott volna a Biblia természetének és előállásának megismerésé-
hez. Soha nem fogjuk megtudni, hogy hányan szállingóztak el az egyházból csak 
azért, mert nem kaptak segítséget abban, hogy a bibliai történetek kritikátlan, sőt 
infantilis felfogásától eljussanak egy olyan érettebb felfogásig, amely nem mond el-
lent az ismeretek egyéb területein szerzett tudásuknak.18 Sőt mintha néhány lelki-
pásztor éppen azt a stratégiát követte volna, hogy hallgat az ilyen kérdésekben, ne-
hogy összezavarja a híveket. Biztos vagyok azonban abban, hogy akármilyen jóin-
dulat is áll e mögött, inkább nemkívánatos eredményekhez vezet, ami viszont a lel-
kipásztori tisztesség kérdését veti fel. 

Meggyőződésem, hogy amennyire tőlünk telik, próbáljuk értelmezni Isten Igé-
jét, keressük Krisztus akaratát a Lélek által az Igén keresztül a testvéri közösségben. 
„Testvéri közösségen” itt nem egyszerűen azokat a keresztyéneket értem, akikkel 
együtt járunk istentiszteletre, vagy az egyház nagyobb közösségét, hanem a külön-
böző korok szentjeinek tanúságtételét.19 

 
IV. 

Kálvin negyedikként elválaszthatatlannak tartja az Igét és a sákramentumokat. 
A Genfi hitvallás szerint az Ige és a sákramentumok alkotják az egyház ismertetője-
gyeit: „Hisszük, hogy az igazi jel, mely révén Jézus Krisztus egyházát tulajdonkép-
pen felismerhetjük az, hogy az Ő szent evangéliumát tisztán és hűségesen prédikál-
ják, hirdetik, meghallják és megtartják, hogy az ő sákramentumait megfelelően ki-
szolgáltatják…”20 A magyarázat az, hogy „a sákramentumoknak nincs más 
rendeltetésük, mint Isten Igéjének, s e rendeltetés az, hogy nekünk fölajánlják és 
elénkbe adják a Krisztust és Őbenne a mennyei kegyelem kincseit.”21 A sákramen-
tumok továbbá megkövetelik, „hogy kísérje azokat a szereztetés teljes magyarázata 
                                                 
17 Institutio, IV.i.12. 
18 Ld. még Alan P. F. Sell: Nonconformist Theology in the Twentieth Century. Milton Keynes: 

Paternoster, 2006, 164-5.; Testimony and Tradition, 10-12; Nonconformist Theology in the Twen-
tieth Century, 165, 189. 

19 Ld. még Alan P. F. Sell: „By the Spirit, through the Word, within the fellowship”, Touch-
stone, VII no. 3. (1989. szeptember): 32-41; és R. Ward Holder tanulmányát: „Ecclesia, le-
genda atque intelligenda Scriptura: the Church as a discerning community in Calvin’s herme-
neutic”, Calvin Theological Journal, XXXVI no. 2. (2001. november): 270-289. 

20 The Geneva Confession, 1537, 18.par. 
21 Institutio, IV.xiv.17. 



Milyen feladatok elé állítja Kálvin a 21. századi egyházat? 

Sárospataki Füzetek 73 

és az ígéretek világos kijelentése.”22 Így „a sákramentum helyes kiszolgáltatása nem 
állhat meg az Ige nélkül. Mert bárminő haszon származik ránk az úrvacsorából, 
annak mindnek szüksége van az Igére; akár a hitben kell megerősíttetnünk, akár a 
hitvallásban gyakoroltatnunk, akár tisztünkre felébresztetnünk, igehirdetésre van 
szükség.”23 Kálvin szerint az úrvacsorával rendszeresen kell élni.24 Köztudott, mi-
szerint azt a vágyát, hogy az Ige és a sákramentum együtt legyen jelen minden va-
sárnapi istentiszteleten, a genfi elöljárók megtagadták. 

Ami a keresztséget és az úrvacsorát egyaránt illeti, Kálvin az egyház sákramen-
tumainak tekintette azokat, ennél fogva az előbbi a szövetség gyermekeinek, az 
utóbbi a hitüket megvallóknak szól. Jóllehet Kálvin nem könnyen értette volna 
meg azt a keresztyént, aki kerüli a sákramentumokat, mégis óvakodott attól, hogy 
azokat az üdvösség feltételévé tegye: „…nem lehet Isten kegyelme akként hozzájuk 
[a sákramentumokhoz] fűzve, hogy azt hit által az Úr Igéjéből is ne vehetnők.”25 

Kálvin megfogalmazásában a keresztségben „elsősorban a bűnöktől való meg-
tisztíttatás mutattatik meg, amelyet Krisztus véréből nyertünk; aztán a testnek meg-
öldöklése, amely az Ő halálában való részesedésben áll, amely által a hívek új életre, 
sőt a Krisztussal való társaságra születnek. … egyúttal oly jelkép is, amely az embe-
rek előtt a mi vallásunk mellett tanúságot szerez.”26 Máshol ezt bővebben is kifejti 
és megjegyzi, hogy a keresztség annak jele, hogy az Atya érdemtelenül befogad 
bennünket az Ő egyházába, Krisztus vére helyreállítja az Atyával való kapcsolatot, 
a Lélek újjáteremt bennünket.27 Vagy egy másik helyen: „a keresztség … valami be-
lépés az egyházba és mintegy beavatás, amely által Isten népe közé számláltatunk; 
lelki újjászületésünk jele.”28 Itt ismét a szövetség eszméjével találkozunk, ami össz-
hangban áll Kálvinnak azzal a nézetével, hogy a megkereszteltek eltemettetnek 
Krisztussal, a világnak meghaltak, Istennek élnek.29 

Mindebben a következő megoldásra váró feladatokat látom a mai egyház szá-
mára. Először is jól tesszük, ha megpróbáljuk átgondolni, mit jelent az egyház szá-
mára Isten szövetséges népének lenni. A sákramentumok az egyház sákramentu-
mai. A gyermekkeresztség a szövetség gyermekeié, és ha a szülők maguk nem egy-
háztagok, akkor az egyháznak céltudatosan fel kell vállalnia evangélizácós és tanítói 
küldetését. Hasonlóképpen az úrvacsora is fegyelmezett megközelítést kíván, hi-
szen szövetségi lakoma, amely készülést követel meg azok részéről, akik abban ré-
szesülnek. Kálvin örömmel üdvözölné a múlt század liturgiai mozgalmának azt a 
vágyát, hogy szoros kapcsolatban maradjon Ige és sákramentum az egyházi liturgiá-

                                                 
22 Short Treatise on the Holy Supper of Our Lord in which is shown its True Institution, Benefit, and 

Utility, 1540, 48.par. 
23 Institutio, IV.xvii.39. 
24 Ld. Institutio, IV.xvii.44. 
25 Uo., IV.xv.22. 
26 Uo., IV.xvi.2. 
27 Ld. az 1Korinthus 1,13-ról írt kommentárt, ford. John Pringle, 1848, 69-70; CNTC ford. 

John W. Fraser, 1960, 29-30. 
28 Institutio, IV.xvi.30. 
29 Az 1Péter 3,21-ről írt kommentár, ford. John Owen, 1855, 117; CNTC ford. William B. 

Johnston, 1963, 295. 
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ban, mivel mindkettő az evangéliumot hirdeti, egyik hallhatóan, a másik láthatóan, 
jóllehet csak akkor, ha az Igével áll kapcsolatban. 

Az alaptémák között további figyelmet érdemel az, amely az egyháznak a világból 
való kihívásáról, majd a világban végzendő küldetéséről és szolgálatáról szól. Ez nem 
új, de annál sürgetőbb feladat a nyugati világban, ahol az egyház nem egy helyen 
olyan mértékben azonosult az őt körülvevő társadalom erkölcsi felfogásával és gya-
korlatával, hogy már-már alig megkülönböztethető attól, ez pedig annak a kultúraelle-
nes bizonyságtételnek a rovására megy, amelyre időnként az egyháznak elhívása van. 

 
V. 

Kálvin ötödikként elválaszthatatlannak tartja az igehirdetést és a pásztori szol-
gálatot. Kálvin szerint semmi sem olyan nemes és olyan alázatra intő, mint az egy-
házi szolgálatra való elhívás. Pállal cseng egybe, amit mond: „az embereknek azon 
szolgálata, melyet Isten az egyház kormányzásában felhasznál, a legkiválóbb köte-
lék arra, hogy a hívők egy testben egyesüljenek.”30 A lelkipásztoroknak szenteknek 
kell lenniük, bele kell merülniük a Szentírásba, és az apostolokat követve elsődleges 
feladatuk az Ige hirdetése. Ez az Ige, Isten Igéje, amitől nem térhetnek el. Az igaz-
ság Lelke vezérli őket, mely Lélek közvetíti is a hirdetett igazságot azoknak, akik 
hallgatják.31 Kálvin egészen annak kimondásáig elmegy, hogy Isten azt kívánja, 
hogy Őt lelkipásztorainak hangján keresztül hallják.32 Az igehirdető felhatalmazója 
maga Krisztus, az Ő hangját kell meghallani.33 

Kálvin számára nincs különbség igehirdetés és pásztori szolgálat között. Az 
igehirdetés pásztori szolgálat. A célja, hogy tanácsolja, oktassa, bátorítsa, vigasztalja 
és megfeddje azokat, akik hallják. Kálvin szerint az evangélium nem egyszerűen va-
lami, amit meg kell hallani, hanem az örökélet magva, melynek az a célja, hogy áta-
lakítson, örömet, békességet és üdvbizonyosságot adjon.34 Kálvin bőséges írásbeli 
munkáját sem tartotta volna kevésbé a pásztori szolgálat részének, mint igehirdeté-
seit. A pásztori szolgálat kiterjed a lelkek orvoslására az egyéni bűnvallásban és az 
egyházfegyelemben.35 Ugyanígy egyértelmű, hogy Kálvin számára a büntetés – jól-
lehet az Ige és nem a lelkipásztor részéről – nem kevésbé része a hiteles pásztori 
szolgálatnak, mint a vigasztalás. 

Milyen feladat elé állítja mindez a mai egyházat? Először is emlékeztet bennün-
ket arra, hogy a szolgálatra való elhívás magasztos és szent elhívás, amelynél nincs 
nemesebb. Nincs ebben semmilyen elitizmus: alázatra és az Igének való engedel-
mességre szól az elhívás, önfeláldozó szolgálatra azokért a lelkekért, akikért felelő-
sek vagyunk. Ez mintha ellentmondana a lelkipásztori szolgálat ma egyre inkább 

                                                 
30 Institutio, IV.iii.2. 
31 Uo., IV.viii.9. 
32 Ld. az Ézsaiás 50,10-ről írt kommentárt, ford. W. Pringle, 1853, 61; vö.: a János 10,4-ről 

szóló kommentárral, ford. W. Pringle, 396-7; CNTC ford. T. H. L. Parker, I, 260. 
33 Institutio, IV.viii.7. 
34 Ld. az 1Péter 1,23-ról írt kommentárt, ford. John Owen, 1855, 56-7; CNTC ford. W. B. 

Johnston, 1963, 252-3; és a János 15,11-ről írt kommentárt, ford. W. Pringle, 1847, II, 
114-115; CNTC ford. T. H. L. Parker, 1959, II, 98-9. 

35 Ld. Institutio, III.iv.12. 
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uralkodó menedzsertípusú felfogásának, amely a lelkipásztori szolgálatot állásként 
értelmezi, rögzített hatáskörrel és munkaórákkal. 

  Ami az igehirdetést illeti Kálvin szerint nincs nagyobb kiváltság annál, ha vala-
ki Krisztus evangéliumát hirdetheti. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy az ige-
hirdetés szolgálatát csak a szószékről lehet végezni, jóllehet úgy gondolom, nem 
véletlenül van erre egy hely liturgiailag elkülönítve, jelezve azt, hogy valami különle-
ges dolog történik: nem pedig valamiféle kibeszélő shownak lehetünk részesei. Aki 
ott áll, az előtte imádságban tusakodott, tanulmányozta a Szentírást, ismeri az em-
bereket, akiknek – bármilyen méltatlanul is – Isten Igéjét hirdeti. 

Ami a pásztori szolgálatot illeti: az a különleges benyomásom támad, hogy 
több helyen minőségileg ez is visszaesett. Ennek általában két oka van. Először is 
fegyelmező és tanítói jellege figyelmen kívül marad. Másodszor: a lelkipásztorok ar-
ra panaszkodnak, hogy a változó társadalmi struktúrák miatt (például férj és feleség 
is munkát vállal), illetve saját időbeli leterheltségük miatt egyszerűen nem tudnak 
beiktatni családlátogatásokat. Nehéz elhinni, hogy a mai lelkipásztorok közül bárki 
is elfoglaltabb lenne Kálvinnál. 

 
VI. 

Kálvin végül elválaszthatatlannak tartja a dogmatikát és etikát. Ez hatalmas té-
makör, így most elégedjünk meg azzal, ha úgy szemléltetem a dogmatika és etika 
kapcsolatát Kálvinnál, ha arra a meggyőződésére utalok, hogy az evangélium „nem 
a nyelvnek, hanem az életnek tudománya… szívünkbe kell ömlenie, szokásunkká 
kell válnia, sőt egészen a maga formájára kell bennünket alakítania.”36 Kálvin vágya 
azt volt, hogy az egyház ne csak hirdesse az igazságot, hanem gyakorolja is a szent 
életet. Krisztus „csakis a Szentlélek által egyesül velünk”37, e nélkül lehetetlen lenne 
a keresztyén élet és szolgálat. Mi motiválja ezt az életet és szolgálatot? Az a hála-
adás, amivel az Atyának tartozunk megváltásunkért, amit a Fiú végzett el, és amit a 
Lélek foganatosít a hívekben. 

Az istenes élet egyéb indíttatásai között Kálvin megnevezi még a hívő ember ab-
béli kötelességét, hogy Krisztus példáját kövesse, „aki bennünket Istennel kibékített”38; 
a hívő embernek azt a vágyát, „hogy Istennek legyünk szentelve és ajánlva, hogy ezen-
túl mindent csak az Ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk”39; 
valamint annak a feladatnak a teljesítését, hogy Istentől kapott javainkat a felebarát javá-
ra szétosszuk.40 Ezt követi még az eszkatológiai motiváció: „Az Istenéi vagyunk: tehát 
Őrá, mint az egyedüli helyes célra kell irányulni életünk minden részének!”41 

Ebből kiindulva Kálvin több társadalmi-politikai kérdést is érint. „Ahol ismerik 
Istent, ott az emberekhez való jóindulat is megjelenik”42, jelenti ki Kálvin. Helyesen 
értelmezi az irgalmas samaritánus példázatát, amikor így tanít: „nincs ok, hogy a 
                                                 
36 Institutio, III.vi.4. 
37 Uo., III.i.3. 
38 Uo., III.vi.3; vö.: az 1Korinthus 9,21-ről írt kommentárt, ford. J. Pringle, I, 305; CNTC 

ford. J. W. Fraser, 1956, 195-6. 
39 Institutio, III.vii.1. 
40 Uo., III.vii.5. 
41 Uo., III.vii.1. 
42 A Jeremiás 22,16-ról írt kommentár, ford. J. Owen, 1852, 104. 
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szeretetnek e parancsát csupán a legközelebbi környezetünkre szorítsuk; … az 
egyetemes emberi nemet kell minden kivétel nélkül szívből szeretni, és nem szabad 
különbséget tenni, hogy az illető görög-e vagy barbár, méltó-e  vagy méltatlan, ba-
rát-e vagy ellenség;  miért, mert Istenben és nem önmagában kell őt tekintenünk.”43 
Még jobban megértjük ezt, ha belegondolunk abba, hogy Európa számos részéről 
érkeztek menekültek Genfbe. Kálvin különös törődéssel fordult a szegények és a 
megvetettek felé: „Hadd jöjjön a mór vagy a barbár közénk, és minthogy ő is em-
ber, tükörüveget hoz magával, melyben mi azt látjuk, hogy ő atyjafiánk és felebará-
tunk.”44 Kálvin nem tagadja, hogy „igen sokan, ha a saját érdemüket tekintjük, erre 
méltatlanok.” De nem ez számít: a Szentírás arra figyelmeztet bennünket, hogy „Is-
ten képét kell mindenkiben szem előtt tartanunk, mely iránt pedig teljes tisztelettel 
és szeretettel tartozunk viselkedni.”45 Mi több, ha szegénynek adunk, olyan, mintha 
az Úrnak adnánk. Még ennél is mélyebbre megy, amikor kijelenti, hogy ha isten-
kép-hordozókat bántunk, magát Istent sértjük meg bennük, aki velük szenved.46 

Elegendő hangzott el annak bemutatására, hogyan látja összetartozónak Kálvin 
a dogmatikát és etikát. Ennek kapcsán úgy gondolom, azt a feladatot állítja a ma 
egyháza elé, hogy az is hasonlóképpen cselekedjen. Kálvin társadalmi-politikai eti-
kájának motiváló ereje módfelett dogmatikai, az evangéliumban gyökerezik. Ez 
nem pusztán intellektuális gyökereztetés volt részéről abban az értelemben, hogy 
„ha ezt hisszük, akkor ezt kell tennünk”. Dogmatikája a megélt gyakorlat kifejtése 
volt, így vált motivációs erővé. A Krisztussal való egyesülés a Lélek által, Krisztus 
megváltó műve alapján olyan hálaadásra sarkallta az embert, amely során meglátta, 
hogy üdvössége, élete és minden java Isten ajándéka, amelyet az Ő dicsőségére és a 
másik ember javára kell használni. Ha úgy próbálunk csipegetni Kálvin számunkra 
haszonnal alkalmazható etikai alapelvei között, hogy figyelmen kívül hagyjuk azok 
dogmatikai-cum-gyakorlati alapját, ezzel éppen a lényeget tévesztenénk szem elől. 

 
VII. 

Ahogyan azt a bevezetőben is elmondtam, Kálvin nem végezheti el helyettünk 
a munkát, illetve adódhatnak olyan kérdések, amelyekben nem értünk vele egyet. 
Nem kell kötni magunkat exegéziséhez, vagy a Biblia könyveinek keletkezéséről 
vagy szerzőségéről kialakított elképzeléseihez. Jól tesszük, ha kérdéseket teszünk fel 
azzal kapcsolatban, ahogyan Kálvin az egyház igazgatási dolgait a presbiterekre 
hagyta, és nem biztosított elegendő teret a minden hívők papságának – akik Krisz-
tus egyedüli uralma alatt gyűlnek össze hitvallásos közösségben, ahol az Ő akaratát 
keresik tanúságtételükben és szolgálatukban, és az egyetértést Őbenne (ez nem de-
mokrácia!).47 Vagy egy másik példa: jóllehet Kálvin elméletben meg akarta őrizni a 
                                                 
43 Institutio, II.viii.55. 
44 Igehirdetés a Galata 6,9-11-ről. 
45 Institutio, III.vii.6. 
46 Az 1Mózes 6,5-6-ról írt kommentár, ford. John King, 1847, 247-9. 
47 Az utóbbi évtizedekben, és nem kevésbé az Egyházak Világtanácsa konvergencia doku-

mentumában a Baptism, Eucharist and Ministry-ben (Genf, WCC, 1982), „az Isten népének 
szolgálata” magasztalásra kerül. Az egyház nagy részében viszont nem készültek fel en-
nek megvalósítására. Ahhoz természetesen, hogy azt a gyakorlatba is át lehessen ültetni, 
szükséges azt tisztázni, hogy kik a tagsággal rendelkező szentek. 
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különbséget egyház és állam között, a gyakorlatban a kettő közötti elválasztó vona-
lak elmosódtak Genfben, ahol állami tisztségviselők (akik elviekben Istentől kapták 
tisztségüket) is kivették részüket abban, hogy a tisztának ítélt tant érvényre juttas-
sák, a lelkipásztorokat és presbitereket megválasszák, és a jó rendet fenntartsák.48 
Az angol és walesi puritán szeparatistákra maradt az, hogy ragaszkodjanak a Meg-
váltó egyedüli jogainak tiszteletben tartásához az Ő egyházában – még saját életük 
árán is.49 Jóllehet Kálvin befogadta a más országokból érkező menekülteket és láto-
gatókat (akik közül többen, például Knox új életerővel tért haza50); és jóllehet átfo-
gó missziói munkát végzett az őt körülvevő közvetlen világban, már régen halott 
volt, amikor az evangelikál ébredési mozgalom az egész világot sürgetően a keresz-
tyének tudatába véste.51 A vallásilag pluralista társadalmak számára nem ismeretlen 
huszonegyedik századi gyakorlat pedig látókörén kívül esett annak a személyiség-
nek, aki még feltételezhette a keresztyén világ megvalósulását. Kálvin ügyesen sora-
koztatta fel belső egyházi érvek seregét római katolikusokkal és másokkal szemben, 
de neki nem kellett szembenéznie a keresztyén hit felvilágosodást követő apologe-
tikai kihívásaival, amelyekkel nekünk viszont szembe kell néznünk. (Bár feltétele-
zem, hogy ha itt lenne, jól megforgatná őket, ahogyan azt néhány jól ismert teoló-
giai utódja dogmatikai alapokon meg is tette.) 

Mindezek ellenére remélem, sikerült bemutatnom, hogy azzal, ahogyan elvá-
laszthatatlannak tartotta az evangéliumot és az egyházat, a Szentlelket és az Igét, az 
Igét és az egyházat, az Igét és a sákramentumokat, az igehirdetést és a pásztori szol-
gálatot, illetve a dogmatikát és etikát, Kálvin nemcsak teológiai gondolkodásunk és 
egyházi életünk számára hagyott örökséget, hanem egy sor olyan feladat elé is állít, 
amelyek megoldásának az az egyház, amelynek ő is odaszánta magát, még mindig 
nem tett teljesen eleget így ötszáz év eltelte után sem. 

 

Fordította: Rácsok Gabriella 
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49 Amikor „meggondolatlan emberek” VIII. Henriknek „mindenek fölött való hatalmat” 

adtak „mindenekben”, Kálvin így bosszankodott: „az istenkáromlás vétkében találtattak 
bűnösnek, amikor a Krisztus uralma alatt lévő egyház legfőbb fejének nevezték.” Ld. az 
Ámósz 7,10-13-ról írt kommentárt, ford. J. Owen, 338-352. 
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Rapids, Eerdmans, 1973, 3.fej; W. S. Reid: „Calvin’s Geneva: a missionary centre”, The 
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