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Sokat töprengtem, milyen témát válasszak 
erre az utolsó, elköszönő előadásra. Melyik 
diszciplínát helyezzem előtérbe, mi az, amire 
még egyszer hangsúlyt tegyek, vagy mi az a 
kérdés, amit oktatói munkám idején nem tud-
tam eléggé kifejteni.

Húsz éve, 1997 szeptemberében kezd-
tem Patakra átjárni, s kezdetben a homiletikai 
gyakorlatot vezettem a II-III. évfolyamokon. 
Aztán egy-két év elteltével már tantárgyakat is 
kaptam, a homiletikát, a liturgikát és persze az 
ekkléziasztikát, amelyről doktori dolgozatom 
is szólt. S volt olyan idő, amikor a szükség és 
a tanárhiány úgy hozta, hogy még misszioló-
giát, diakónikát, sőt poimenikát is tanítottam. 
Órák százait és ezreit tartottam a különböző 
képzéseken, ez év nyaráig. Szinte mindent el-
mondhattam, amit szívem szerint fontosnak 
véltem, s minden olyan tudást és tapasztalatot 
igyekeztem átadni, amit szükségesnek ítéltem 
azok oktatásában, akik a szent szolgálatra, kü-
lönösen a lelkészi hivatásra készülnek.1

Amit meg nem mondtam el eddig, azt ne 
a búcsúelőadásban akarjam pótolni… Ezért a 
témaválasztáskor más irányba fordultam. Ez a 
más irány egy szószéki elődöm iránt fennálló 
adósságom törlesztése. Remélem, hogy ezzel 
nemcsak a saját lelkiismeretemen könnyítek, 
hanem hallgatóimmal is meg tudok osztani 
néhány fontos, átgondolandó vagy újragondo-
landó tanítást.

Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy az 
ekkléziasztikában és más tantárgyak tanításá-
nál is nagy hangsúlyt helyeztem a gyülekezet 
múltjának ismeretére. Ha valaki lelkészként 

1  Úgy érzem, hogy a homiletika területén maradtam 
leginkább adós itt Patakon, mert készültem ugyan egy 
jegyzet kiadására, ami aztán ebben az évben nem sike-
rült. Vigasztal a tudat, hogy a Kálvin Kiadó gondozá-
sában nemsokára megjelenik (1980 után másodszor!) 
a Hirdesd az Igét, Igehirdetők kézikönyve. Ebbe a kiad-
ványba én is írtam néhány fejezetet.
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egy gyülekezetbe kerül, fontos, hogy utánanézzen a gyülekezet történetének, ezen 
belül az előd, elődök szolgálata nyomainak.

A sátoraljaújhelyi gyülekezetben nagyhírű elődök nyomdokain járva végezzük 
szolgálatainkat feleségemmel és munkatársainkkal együtt. Az elődök közül most 
Dr. Nagy Sándor Béláról2 szeretnék megemlékezni, aki a XX. század emberpróbáló 
időszakában, 1938-tól 1970-ig állt a gyülekezet élén. Szolgálatának, lelki-szellemi 
örökségének feltérképezése és ápolása rendkívül fontos, nem csak azért, mert nagy-
szerű lelkipásztor, kiváló igehirdető volt, hanem nemzetközileg elismert Kálvin-ku-
tató is egyben.

E nemes örökség ápolása terén Dr. Fodor Ferenc tanár úr oly sokat tett például 
azzal, hogy kiadatta Nagy Sándor Béla Hitünk pajzsa című művét,3 a neves lelkipász-
tor kátémagyarázatos kötetét, s e könyv végén nagyszerűen összefoglalja élettörténe-
tét és munkásságának lényegét. Szeretettel ajánlom e könyvet a tiszteletes ifjúság és a 
gyakorló lelkipásztorok figyelmébe!

Én magam is igyekeztem már tenni valamit a nemes örökség ápolása érdekében. 
Gyülekezetünkben megemlékezést tartottunk egy évfordulón, és akkor a Nagy család 
tagjait is egybe tudtuk gyűjteni még. A 2000-ben kiadott gyülekezettörténetről szóló 
könyvben is méltó helyet adtunk emlékezetének.4 Később egy tanulmánnyal tiszte-
legtem Nagy Sándor Béla gyülekezettörténet-írói műve előtt.5 De további adósságom 
van még vele szemben.

A neves igehirdető fia, Dr. Nagy Tibor nyugalmazott lelkész (és ny. egyházke-
rületi főjegyző) egy alkalommal egy kartondobozt juttatott el hozzám. Ebben a do-
bozban Nagy Sándor Béla írásai találhatók jegyzetfüzetekben, dossziékban, kézírással 
vagy géppel. Belenéztem a dobozba, de utána évekig érintetlenül hagytam. Most vi-
szont eljött az ideje, hogy valamit törlesszek az adósságból. Alaposabban megnéztem 
a doboz tartalmát, sok személyes jegyzet, igehirdetési vázlat és sok megírt dolgozat, 
tanulmány… Ezek közül választottam – egy kicsit a reformáció 500. évfordulójára is 
gondolva – egy Kálvinról szóló előadást.

Nagy Sándor Béla igen sokat írt Kálvinról. Legismertebb műve Kálvin istentisz-
telet-felfogásáról szóló disszertációja, amely a Theologiai Szemle különlenyomataként 

2  Nagy Sándor Béla az Ung megyei Nagykaposon született 1902-ben. Iskoláit Nagykaposon, Ung-
váron és Sárospatakon járta. A pataki teológián szerzett lelkészi diplomát 1924-ben. Külföldi útjai 
(Franciaország, Svájc, Németország stb.) után egy évig Sárospatakon (Forgács Gyula mellett) vallá-
soktató lelkész, majd 1927-től Vámosújfalu, 1933-tól Bodrogolaszi lelkésze. 1938-ban választják meg 
Sátoraljaújhelyen, ahol 1970-ig szolgált. Két házasságából 4 gyermek született. 1970-ben nyugdíjba 
ment, Püspökladányban telepedett le legkisebb lányánál. 1983-ban hunyt el. Itt, Sárospatakon talál-
ható a sírja.

3  Nagy Sándor Béla: Hitünk pajzsa, Igehirdetések a Heidelbergi Káté 129 kérdésének útmutatása nyo-
mán, szerk. Fodor Ferenc, Pápa–Komárom, Dunántúli Református Egyházkerület – Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház, 2013.

4  Dr. Hőgye István – Kádár Ferenc: A hegyen épült város, A Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség 
története, Sátoraljaújhely–Sárospatak, 2000., 79-94.

5  Kádár Ferenc: Az újhelyi ekklézsia történetének krónikásai, Zempléni Múzsa, 2004/2, 93–97.
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jelent meg 1937-ben.6 Emellett számos publikációját találjuk meg egyházi folyóira-
tokban. A kartondobozban is jó tucatnyi előadása, dolgozata szól a nagy reformátor 
életművéről. Csak néhány címet hadd említsek meg: Istenfélelem a kálvinizmusban; 
A családi élet Kálvin igehirdetéseinek tükrében; Társadalmi kérdések Kálvin igeszolgála-
tában; Kálvin és a tudomány stb.

Ezek közül a dolgozatok közül most egyet emelek ki és mutatok be. Címe: Kálvin 
elfelejtett tanításai.7 Ezt az előadást Alcsúton mondta el egy lelkészkonferencián. A gép-
irat első lapján egy 1949-es dátum van felírva ceruzával, ugyanakkor a szerző egy más 
helyen azt írja, hogy 1950-ben volt ez az országos lelkészkonferencia, ahol elmondta az 
előadást.8 Azért választottam ki ezt az írást, mert tudtommal ez még sehol sem jelent 
meg, és azért is, mert itt a legsokrétűbb módon mutatja be Kálvin tanításait.

Azzal a megállapítással kezdi tanulmányát a szerző, hogy Kálvin megítélése szo-
katlanul ellentmondásos: „A keresztyén világ vezető személyiségei közül talán még 
senkinek sem voltak oly nagy számban rajongó hódolói és fanatikus ellenségei egy 
időben, mint éppen Kálvin Jánosnak” – mondja (1).9 De azt is hozzáteszi, hogy 
a szélsőséges megítélésnél még különösebb a félreértések és félremagyarázások nagy 
mértéke Kálvin tanításaival kapcsolatban. Ezen a ponton érezhették az előadás hall-
gatói, és érezhetjük mi is, hogy ez a témaválasztás nagy bátorságra vall. Kálvin élet-
művével kapcsolatban rámutatni a félreértett részletekre, s megfogalmazni azt, amit 
Kálvin eredetileg tanított, vagyis kiigazítani, helyesbíteni a közvéleményben élő Kál-
vin-képet – erre azok bátorkodhatnak, akiknek alapos tárgyismeretük van. Nagy Sán-
dor Béla ilyen lelkipásztor és ilyen tudós volt. A Kálvin-életművet eredetiben olvasta, 
naprakész volt kora Kálvin-kutatása eredményeinek ismeretében. Sokat tett azért, 
hogy a magyar református egyházban ne csak „nimbusza” legyen Kálvinnak, hanem 
valódi ismerete és elfogadottsága is.

Ebben a tisztázó célzatú előadásban sorra veszi azokat a félreértéseket, hamisan 
rögzült kliséket, amelyek nálunk abban az időben, közel hetven éve (és talán azóta 
is…) jellemzőek voltak. Megállapítja, hogy „a magyar református egyházban kez-
dettől fogva nagy megbecsülésben volt része és vitathatatlan tekintélye volt a genfi 
reformátornak. Az pedig egyenesen csodálatos, de egyben örvendetes jelenség, hogy 
az egyházi élet jelentős eseményeinek fordulópontjain, theologiai vagy ébredési moz-
galmak megindulásánál és harcainál a Kálvin tekintélye mindig megerősödik és az 
idők távolának arányával egyre nő” (1).

Mi lehet ennek az oka? Az, mutat rá az előadó, hogy „Kálvin János – amellett 
hogy műveiben a legrendszeresebb elméleti alapvetését adta meg Krisztus tudomá-

6  Nagy Sándor Béla: A református istentisztelet Kálvin felfogása szerint, Debrecen, 1937.
7  Nagy Sándor Béla: Kálvin elfelejtett tanításai, Alcsút, 1950 (?), Előadás lelkészkonferencián, gépirat, 

20 oldal
8  Nagy Sándor Béla: Adalékok a Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség történetéhez 1950–1970, 

gépirat, 38.
9  Az előadásból való idézetek helyét a szövegben zárójelbe tett oldalszámmal jelzem, külön lábjegyzetek 

nélkül.
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nyának –, teljesen gyakorlati érzékű ember volt úgy is, mint theologus és úgy is, mint 
egyházszervező” (1).

Nagy Sándor Béla már itt a bevezetőben tisztáz egy félreértést, miszerint a re-
formátor elméleti síkon mozgó, életidegen teológiát képviselt volna. Ezzel szemben: 
„Kálvin gondolata szerint csak a gyakorlati jelentőségű tanok az igaziak…” Hiszen 
maga a reformátor mondja: „minden olyan tanítás, amelyet gyümölcstelenül és min-
den üdvhaszon nélkül adnak elő, nem más, mint kicsinyes locsogás, és haszontalan 
légvárépítés” (1–2).

Az előadás három témakörben mutat rá azokra a pontokra, ahol jobban és tisz-
tábban kell értenünk a kálvini tanokat.

Az I. témakör a lelkipásztori tisztséggel kapcsolatos tanítás. A reformáció egyhá-
zából teljesen hiányzik a papi rend. Az előadó kritikusan jegyzi meg kollégái előtt, 
hogy mi is „papoknak” nevezzük magunkat (ez talán ma már kevésbé jellemző). Kál-
vin felfogása és egyházszervezői gyakorlata szerint a nem lelkészi képviselőknek aktív 
és nélkülözhetetlen szerepe volt. „Genfben szabály volt, hogy ha a lelkipásztorok nem 
hozzák magukkal az egyházak »laikus« képviselőit, akkor nemcsak szavazati joguk 
nincs, de még csak az ülésen sem vehetnek részt” (2).

A papi rend elutasításával egy időben kerül hangsúly az egyetemes papság igei 
gondolatára Kálvin teológiájában. Hogyan is érti ő ezt? A Lk 2,22-23-ról szóló pré-
dikációjából kiderül: „minden egyháztagnak áldozópapnak kell lennie abban az ér-
telemben, hogy életét, s életének minden javát hálaáldozatul mutatja be Istennek, 
mert így gyakorolja a legteljesebb és legigazibb istentiszteletet” (2). A lelkipásztor 
annyiban különbözik a többi egyháztagtól, hogy sajátos megbízatása van: „Ő az Ige 
szolgája, aki a szent tudományt tanítja és védelmezi minden ellenség ellen” (3). – 
Megjegyzem, a presbiterválasztás időszakában érdemes mindnyájunknak újragondol-
ni az egyetemes papság igazi értelmét!

Nagy Sándor Béla utalást tesz az akkori (1950) egyházalkotmányi reformra, 
amely során kérdésessé vált, legyen-e püspöke a magyar református egyháznak (ez a 
kérdés néha azóta is felmerült…) Ezzel kapcsolatban kifejti: vannak helyek a kálvi-
ni életműben, ahol a lelkipásztor és püspök kifejezések szinonimaként szerepelnek, 
máshol viszont külön említi a két szolgálatot. Kálvin tehát lehetségesnek tartotta a 
lelkipásztori tisztségen kívül vagy ezen felül a püspöki tisztséget is. Egy levelében 
részletesen ír arról, hogy milyen nagy felelősség és milyen „nagy dolog elöljárónak 
lenni Krisztus egyházában” (3–4).

A Kálvin-kutató szerint a lelkipásztori életről és annak hiteléről sok tanítása van 
a nagy reformátornak. A lelkipásztort a családja, a gyermekei magaviselete minősí-
ti. Hasonlóan kritikus az anyagiakkal kapcsolatban: az Ige hirdetője nem vágyhat 
a vagyongyűjtésre. Az olyan lelkipásztoroknak, akiknek a pénz a mindene, inkább 
„lókupeceknek” kellene lenniük (4–5). Ugyanakkor vallotta, méltó a munkás (a lelki 
munkás is) a maga bérére. Kálvin a genfi városi tanácsot többször sürgette, hogy a 
többi lelkésznek is legalább olyan fizetést adjanak, mint az övé (5).
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„Kálvinnak szívügye volt a lelkipásztori tekintély fenntartása Isten egyházában”, 
ennek alapja a személyes hívő életpélda és az Istentől nyert megbízatás (5). Éppen 
ezért – mutat rá az előadó – Kálvin felfogása szerint az egyházfegyelem gyakorlásá-
nak első területe a lelkipásztorok élete és szolgálata. Az 1541-es Ordonnance–okban 
ennek indoklását így olvassuk: „hogy a lelkészi szolgálat tiszteletben tartassék, és az 
Isten Igéjét gyalázat és megvetés ne érje a lelkipásztorok rossz híre miatt” (6).

Megszívlelendőnek tartja a szerző Kálvinnak azt az igyekezetét, hogy a lelkészi 
tiszt és szolgálat minőségének megőrzése érdekében a lelkipásztorokat közösségekbe 
akarta vonni. A genfi egyházi szabályrendelet rendszeres (heti) közös Szentírás-tanul-
mányozást írt elő az együtt szolgáló prédikátoroknak (7). – Ennek mérlegére téve 
híjával találtatnak „kutyafuttában” megtartott egyházmegyei gyűléseink. A lelkészi 
kisköröknek – ha jól működnek – mindenkor itt van az ideje, csak ehhez át kellene 
rendeznünk heti beosztásunkat…

A nők lelkészi szolgálata kérdésében két dologra hívja fel a szerző a figyelmet. Az 
egyik az, amit Kálvin egy prédikációjában10 fejt ki: „Isten az evangélium hirdetésének 
kezdetén az ő Szentlelkét éppúgy kitöltötte a nőkre, mint a férfiakra és […] a nők 
között voltak némelyek, akikben megvolt a prófétálás Lelke is” (8). A másik az a 
megállapítás, hogy „sehol sem találunk arra példát, hogy Kálvin a sákramentumok 
kiszolgáltatását, vagy a nyilvános istentiszteletek vezetését nőkre bízta volna” (8). – 
Ez egy olyan pont, amelyben Kálvin korához, sőt Nagy Sándor Béla előadásának a 
korához képest is új meglátásokra vezette Isten az egyházat.

Az én korosztályom tagjai nagyon jól emlékeznek azokra az ádáz vitákra, szóvál-
tásokra, amelyek kísérték a nők egyházi ordinációjának kérdését. Arra mindnyájan 
emlékszünk, hogy a szükséghelyzet (lelkészhiány, pályák elnőiesedése stb.) is diktálta 
a teológiai alapvetés elkészítését, ugyanakkor sok lelkész és gyülekezet elutasítása is 
övezte a női lelkészség elterjedését. Azóta csendesedtek a viták, nem problémamentes 
ez a terület, de sok áldott példa mutatja, hogy szükség volt e döntés meghozatalára. 
E viták korából, 1981-ből hadd szóljon egy bölcs hang Dr. Tóth Kálmán dékáni 
jelentéséből: „…méltatlan dolog, hogy ugyanolyan szintű tanulásra, és ugyanolyan 
minőségű képesítés szerzésére nyújtva lehetőséget, mégsem tekintjük egyenlő rangú 
lelkészeknek azokat, akik »csak« nők…” „A döntő dolog végül is az, hogy aki hitben 
él, és aki Istennek akar szolgálni, az ebben a hitben és a szolgálat készségében válhat 
alkalmassá a lelkipásztori tisztre, legyen bár férfi vagy nő.”11

Nagy Sándor Béla előadásának II. témaköre az istentisztelet ügye, illetve ezzel 
együtt a keresztyén ember külső életének kérdéseivel foglalkozó kálvini tanításokat 
vizsgálja meg. Ez a témakör – mondhatni – Nagy Sándor Béla kedvencei közé tar-
tozott, mert a már említett doktori disszertációját12 készítve nagyon sokat kutatott 
ezen a területen. Az előadó leszögezi: Kálvin számára az istentisztelet sohasem valami 

10  1Tim 2,13-15
11  Dr. Tóth Kálmán: Nők a Teológiai Akadémián és a lelkészi szolgálatban, Református Egyház, XXIII. 

évf., 8. sz., 1981. augusztus, 188–189.
12  Nagy: i. m., 1937.
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szertartás, hanem az élet istentisztelete (9). Templomra az egyház jó rendje miatt van 
szükség, de Istent imádni bárhol lehet. Kálvin az üldözött keresztyéneknek azt ajánl-
ja, hogy kisebb csoportokban jöjjenek össze, s ha lehet, saját házaikat ajánlják fel az 
Isten neve imádására (9).

Nagy rámutat egy elfeledett kálvini tanításra: a reformátor az istentisztelet kezde-
tén szükségesnek tartotta a „confessio”-t és „absolutio”-t (10). Ez a coram Deo liturgia 
valóban kimaradt a későbbi liturgiákból – a mi korunkban tér lassan vissza. Fontos ez, 
hiszen a bűnvallás „kulcs”, amely megnyitja a könyörgés, illetve az istentisztelet ajtaját.

A keresztséggel kapcsolatban a keresztszülőkről szóló kálvini tanítást tartja a szer-
ző elfeledettnek: a reformátor csak a gyülekezet közösségéből választott hívő emberek 
felkérését tartotta elfogadhatónak (10). – Milyen messzi járunk ma ezektől?!...

Kálvin úrvacsoratanából egy sajátos gyakorlati vonatkozásra hívja fel a figyelmet 
az előadó: ez pedig a jó rend, illetve az egyházfegyelem kérdése. Az úrasztalától való 
eltiltást – Kálvin szerint – nem lehet önmagában értelmezni. Az exkommunikáció a 
gyülekezet közösségéből való kizárást jelent, amelynek pusztán csak egyik következ-
ménye az úrasztalától való eltiltás (10–11).

A temetést tekintve – mint minden más kérdésben – Kálvin óvott a pompától, az 
önmagukért való szertartásoktól. Egy 1543-as levelében így ír: „A temetésre vonat-
kozólag azt óhajtom, hogy a holttestet ne vigyék a templomba, hanem egyenesen a 
temetőbe. Kívánatos, hogy itt legyen egy buzdító beszéd, hogy mindazok, akik részt 
vesznek a temetésen, megértsék, hogy mire tanít ez az alkalom minket” (11).

A szerző szerint gyakran érte vád Kálvint, hogy a házasság és válás kérdésében 
túlzottan megengedő. Pedig ő ebben a kérdésben is szigorú volt. Erre mutat, hogy 
a válást a polgári hatóságokra bízta. A házasságot, de még a jegyességet is, valódi 
szerződésként értelmezte, amely Isten és emberek előtt is kötelez. A vegyes házassá-
got erőteljesen tiltotta (11–12). – Ilyen fellépés ma nehezen képzelhető el. Azt azért 
komolyan kell vennünk, hogy a családi élettel kapcsolatos szolgálatainknak erőteljes 
missziói és lelkigondozói vonatkozásai vannak.

Az eskü kérdésében Kálvin azt vallja, hogy csak akkor folyamodjunk hozzá, ha 
Isten dicsősége, felebarátaink érdeke, illetve a hatóság parancsa ezt megköveteli (12). 
Az ünnepekről szólva pedig kifejti: az ószövetségi ünnepek Krisztusban árnyképekké 
váltak. Nem bizonyos napokat, hanem egész életünket kell az Úrnak szentelnünk 
(13). A különféle vallásos ceremóniákat és mozdulatokat a reformátor szerint az Ige 
mérlegére kell tennünk – nincs szükség különféle szabályozásokra. A térdeplés, kalap-
levétel vagy éppen a böjt (16) esetében azon az állásponton van, hogy ha ezek az áhí-
tat, az Isten előtti alázat eszközei, akkor helyesek és jók lehetnek. A szerző megjegyzi: 
„A cseh testvérek egyházából egy külföldön tanuló ifjú 1540-ben járt Strasbourgban, 
és részt vett a Kálvin egyházában egy úrvacsoraosztáson. S ezt az élményét szemléle-
tesen írja le s azt is megemlíti, hogy a hívek az úrasztala előtti lépcsőre térdelve vették 
át a szent jegyeket” (14).

Kálvin szerint a feszület használata viszont káros, mert a bálványozás veszélyét 
hordja magában (14–15). Ugyanakkor tudnunk kell, hogy Kálvin a corpus nélküli 
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egyszerű keresztjelvény használatát nem ellenezte. A római katolikus egyházban oly 
elterjedt papi egyenruha viselését elvetette, mondván: a lelkipásztoroknak „nem kell 
jelmezt ölteniük” – ő maga az egyszerű professzori talárt viselte a szolgálatban és a 
hétköznapokban is (15).

Az előadás III. pontjában Kálvinnak a kegyességgel, a lelki élet dolgaival kapcso-
latos tanítását foglalja össze a szerző. Leszögezi: a közvélekedés ellenére Kálvin nem a 
„hideg ész” embere. Írásaiban, különösen prédikációiban láthatjuk meg igazán, hogy 
mennyire a szív embere volt ő (17). Amit a reformátor mindenek elé helyezett ebben 
a kérdésben, az a gyakorlati kegyesség volt.

Látható, milyen szív szerinti szavakkal írja le a kegyesség fontosságát: „Valamely 
egyházat […] meg lehet ismerni hitéről, amely annak mintegy a gyökere, a szerve-
zetéről, amely mintegy a törzse, és kegyességéről, amely olyan, mint a virág és gyü-
mölcs. S valamint a gyökér és az ágak a gyümölcsökért és a virágokért vannak, úgy 
szolgál a hit és szervezet is a kegyesség céljaira. A kegyesség tehát a legfőbb – bizonyos 
értelemben az egyetlen – ismertető jele a keresztyén embernek és egyháznak” (17).

Kálvinról az a tévképzet alakult ki, hogy mint aszkéta típusú ember, könyörtelen 
ellensége volt a világi jónak. Érdemes őt magát meghallgatni ebben a kérdésben – 
mondja Nagy Sándor Béla. „A hívő szórakozik, mert Isten nem olyan, mint valami 
fösvény, aki még a szorosan vett szükségeseket sem ajándékozza nekünk. Ő bőkezűen 
adakozó Atya, aki kész örömmel még fölöslegest is juttat számunkra. Nem ő az, aki 
a természetben szemeink gyönyörűségét hintette el? Ő akarta, hogy a gyümölcsöt 
virág előzze meg, amelynek szépségét és illatát élveznünk engedi.” Kálvin az e földi 
örömökkel való élésben csak egyre figyelmeztet, hogy mindezekben keressük Isten 
akaratát (18).

Az államhatalommal szembeni magatartás kérdésében Kálvin a Róm 13 alapján 
áll – az engedelmességet nem csak a keresztyén vezetőkkel szemben, hanem minden 
hatalommal szemben fontosnak tartja.

Az egyéni kegyesség kiemelkedő megnyilvánulása az Igével való naponkénti élés. 
De ez a magányos kegyesség akkor érheti el igazán a célját, ha közösséget keres. És ezt 
a közösséget a gyülekezetben, az anyaszentegyházban lehet megtalálni: „azok, akik az 
igaz kegyességben élnek, keresik egymás társaságát” (19).

Az előadás végén az utolsó mozaikkocka is felkerül Kálvin életének és szemé-
lyiségének képére. Ez pedig a nagy reformátor végrendeletében olvasható, s ez az ő 
személyes üdvbizonyossága. „Hálát adok Istennek – szól a végrendelet –, hogy ő, 
aki teremtett, és a világba helyezett engem, rajtam megkönyörülvén, a bálványimá-
dás sötét mélységéből, amelyben el voltam merülve, kiragadott, hogy elvezéreljen az 
ő Evangéliuma világosságára, azután részeltetett az üdvösség tudományában, amire 
teljesen méltatlan voltam. Lelkem teljességéből vallom, hogy nincs is az én üdvös-
ségemnek semmi más oltalma és menedéke, mint az, hogy ő ingyen kegyelemből 
örökösének fogadott. Ez az én üdvösségemnek egyedüli alapja, és lelkem teljességéből 
megragadom azon irgalmát, amelyben a Jézus Krisztusért részesít.” Az előadó mind-
ehhez csak annyit tesz hozzá: „Aki a halálra készülve, életének utolsó napjaiban, Isten 
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színe előtt elcsendesedve így tudott bizonyságot tenni, arról bárki megítélheti, hogy 
volt-e valóban üdvbizonyossága” (20).

1950 óta, az előadás elhangzása óta nagyon sokat fejlődött a reformációkutatás, 
és ezen belül a Kálvin-kutatás. Cikkek, tanulmányok, könyvek, könyvsorozatok je-
lentek meg e témában. Sokan sokat tettek azért, hogy a reformátor arcéle tisztábban 
jelenjen meg előttünk. Jó viszont megemlékezni azokról, akik egy-két emberöltővel 
ezelőtt lerakták mindennek az alapjait. Így köszönjük meg Urunknak szószéki elő-
döm, Dr. Nagy Sándor Béla életét és szolgálatát. Isten áldja meg emlékét!




