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A „kulcsok hatalma” Kálvin tanításában 
 
i a kulcsok hatalmával való élés? A Szent evangélium hirdetése és a keresztyén 
egyházi fegyelem. E kett  által a mennyek országa a hív k el tt megnyílik, a 
hitetlenek el tt pedig bezárul.” 1/Heidelbergi Káté 83.K-F/ 

„A kulcsok hatalmára épül a gyóntatópapok egész uralma”2 - írja Kálvin. Az 
1536-os Institutioban a hamis sákramentumokkal kapcsolatosan a b!nbánat 
címszó alatt fejti ki erre vonatkozó tanítását. A „Nagy Institutioban” /1559/ 
pedig a római szék els ségér l, valamint az egyházfegyelemr l és b!nbánatról 
szóló fejezetekben tárgyalja. 

1. Bibliai alapok. Az 1536-os Institutioban két igehelyet jelöl meg a kulcsok 
hatalmával kapcsolatosan. Az egyik a Jn 20,22-23, a másik a Mt 18,17-20. „A 
mennyek országának kulcsait, amelyet el z leg Péternek ígért, /Mt 16,19/ 
most vele együtt a többi apostolnak is átadja.” A két megnevezett igehely közös 
vonása az, hogy a tanítványoknak együttesen adatik a kulcsok hatalma. Ezt 
megel z en Péter vallástétele után Jézus Péternek ígéri ugyanezt a hatalmat. 
Általános szabály mindkét helyen, a kötés és oldás hatalma ugyanaz: Isten igé-
jének hatalma. Az els  igehely /Jn/ a prédikálásra vonatkozik, a második /Mt/ 
pedig a kiközösítés által való fegyelmezésre, amely az egyház joga. „A kulcsok 
hatalma az evangélium hirdetésében áll. Ha az emberekre tekintünk, nem is 
annyira hatalom, mint inkább szolgálat.”3 

2. Péter személye. Szükséges, hogy az els  kulcsok hatalmával kapcsolatos 
kijelentés hátterét megvizsgáljuk a mátéi perikópával összefüggésben. /Mt 13-
20/ Erre épül Péter primátusa. Péter vallástételét Jézus nagy jutalomra mél-
tónak tartja. Kálvin szerint kétféle tisztséggel illettetik meg: az el bbi az üd-
vösségre vonatkozik. Mikor azt mondja: „Te Péter vagy” - ezzel azt állítja, hogy 
mint az él  k  az Isten templomában megtartja állhatatosságát. Az utóbbi az 
apostoli tisztre vonatkozik. „Ezen a k sziklán…” Akár a hitre, akár az egyházra 
lehet vonatkoztatni, de Kálvin szerint az utóbbi a helyesebb, mert mindenkor 
rendíthetetlen marad az Isten igazsága, amelyre az egyház hite alapul. Hivat-
kozás történik Cyprianusra, aki a kérdésben így foglal állást: „Egy embernek a 
személyében adta az Úr valamennyiöknek a kulcsokat, hogy ezzel 
valamennyiöknek az egységét jelezze.”Augustinus pedig így vélekedik: "Ha 
Péterben nem volna meg az egyház titka, akkor nem mondaná neki az Úr, 
hogy neked adom a kulcsokat, mert ha ez Péternek mondatott, akkor a kulcsok 
nincsenek az egyház birtokában, ha pedig az egyház birtokában vannak, akkor 
Péter, mikor a kulcsokat kapta, az egész egyházat jelképezte.” 4 

Walter Grundmann a Mt 16,19 vers magyarázatánál Péterrel kapcsolatosan 
azt írja, hogy a kulcsok hatalmát ill. annak átruházását Péterre az Ézs 22,15-

                                                 
1 Heidelbergi Káté, kiadó: MORE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya Bp. 1981. 63.p. 
2 Kálvin János Institutio 1536. Bp. 1936. 
3 i.m.  
4 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere 1559. II. Pápa, 1910. 386.p. 

M 



Keresztes Hajnalka 

172 Sárospataki Füzetek 
 

25-höz hasonlóan hajtják végre. „Az   vállára teszem Dávid palotájának kul-
csát. Amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni 
senki.” /Ézs 22,22/ Nem a mennyek kapusának van rendelve, hanem a meny-
nyek országának házgondnoka Péter a földön.5 

A legújabb magyar protestáns bibliamagyarázatok a kálvini tanítással van-
nak összhangban.6 Ravasz László Péterrel összefüggésben megjegyzi: „Nem 
szegletk , hanem els  k , az a történeti személyiség, aki el ször mondotta el 
azt a nagy szót: Te vagy a Krisztus, az él  Isten Fia.”7 
Jézus a gyülekezetét nem Péter személyére, nem hitvallására, hanem arra a 
kijelentésre építi, amelyet Istent l kapott, és amelynek nyomán megvallotta 
hitüket Jézusról.8 

Almási Tibor baptista lelkész a Máté evangéliuma magyarázatában az 
evangéliumi harmónia szellemében ír. Semmi olyat nem ígért Krisztus Péter-
nek, ami nem illetné meg a többi társát is. Mert ha közös közöttük az apostoli 
méltóság, akkor közösnek kell lennie mindannak is, ami ehhez hozzá van köt-
ve. Miért szól ez a felhatalmazás el ször csak Péterhez? Mert Jézus kérdésére 
a többiek nevében Péter adja meg a választ. A kérdés, hogy „Ti kinek mondo-
tok engem”, valamennyiüknek szól, a tizenkett nek. Így Jézus válaszképpen 
Péternek mondja el, ami az egész tanítványi körnek van címezve.9 

Cyprianus és mások kiemelik, hogy azért beszél Jézus egyhez, hogy ezáltal 
az egyház egységére hívja fel a figyelmet. 

Willi Marxen a Der „frühkatolizismus” im Neuen Testament cím! munká-
jában több újszövetségi igét felsorol és elemez, amelyekben a katolicizmus 
csíráit véli felfedezni. A Mt 16,13-20 is ezek közé tartozik. A másik két igehely 
/Mt 18,18; Jn 20,23/ összefüggésében egyértelm!en látható, hogy a kulcsok 
hatalma az apostolok együttesének adatott, az ígéret mindannyiukra vonatko-
zott. Az evangélium szolgáit a reformátor mintegy a mennyek országa kapusa-
inak nevezi, mert ennek kulcsai náluk vannak. A kulcsokról vett hasonlatot 
szépen alkalmazza a tanítói tisztre.10 

3. Az oldás és kötés az Ige szolgálatára értend . Mert mi az egész evangéli-
um summája, ha nem az, hogy mi, a b!nnek és halálnak rabszolgái mindnyá-
jan feloldoztatunk és felszabadulunk a Jézus Krisztusban való váltság által, 
akik ellenben Krisztust nem ismerik el, és nem fogadják el Szabadítójukul és 
Megváltójukul, azok örök rabságra vannak ítélve és kárhoztatva.” 11 Egy másik 
helyen az olvasható, hogy az evangélium tudománya nyitja meg el ttünk az 
egeket. 

Nem nyílik meg másként az élet ajtaja, csak Isten Igéje által. Ebb l követ-
kezik, hogy az Ige szolgáinak szinte a kezükbe adatott annak kulcsa. „Azt 
mondja ugyanis Krisztus, hogy az evangélium szolgái, mintegy kapusai a 

                                                 
5 Grundmann, Walter: Das Evangelium nach Matthäus Berlin, 1986. 391.p. 
6 A Szentírás magyarázata, Jubileumi kommentár, Újszövetség , Bp.1981. 22. 24.p. 
7 Ravasz lászló: Az Újszövetség magyarázata I. Bp. 1991. 142-145.p. 
8 Szabó Andor: Lábam el tt mécses a te igéd 3.kötet  Bp. 1995. 75.p. 
9 Almási Tibor: Máté evangéliuma Bp. 1987. 149-151.p. 
10 Marxen, Willi: Der „frühkatolizismus” im Neuen Testament – fénymásolat h.n. é.n. 
11 Kálvin János: Institutio 1536. Budapest, 1936. 207.p. 
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mennyek országának, mert ennek kulcsai náluk vannak.”12 Jézus így feddi a 
törvénytudó farizeusokat: „Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, 
mert bezárjátok a mennyek országát az emberek el tt: ti magatok nem mentek 
be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni.” /Mt 23,13/ A tanítá-
sukon keresztül bírják a kulcsok hatalmát. "t lük óvja Jézus a tanítványait, 
amikor ezt olvashatjuk: „Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a 
kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításá-
tól.” /Mt 16,12/ 

Kálvin úgy gondolja, hogy eleinte csak ideiglenes híradó volt a tizenkett .13 
Amikor Jézus feltámadt, akkor kezdte  ket megtenni az egyház rendszeres 
tanítóivá. A legnagyobb fensége az evangéliumnak, hogy az Isten és az embe-
rek közötti kölcsönös megbékélés követségének mondatik. Nagy tisztesség az, 
hogy az evangélium tolmácsai lehetünk. 
Az evangélium Isten hatalmából mindenkinek üdvösségére volna, mivel azon-
ban Isten Igéje kétél! kard, /Zsid 4,12/ ezért, akik hiába hallgatják, Isten ha-
ragját vonják magukra. „Krisztus az övéit az evangéliumban teszi bizonyosak-
ká üdvösségük fel l.” A kulcsok hatalma feloldozást és elmarasztalást jelent, 
szemben a farizeusokéval, olyan értelmezését a törvénynek és tanítást, ame-
lyet Jézus mondott a Hegyi Beszédben.” 14 

Az evangélium híradásából lesz a földön nyilvánvalóvá, hogy milyen lesz az 
Isten mennyei ítélete. Ugyanakkor innen lehet meríteni az élet vagy halál fel l 
való bizonyosságot is. Krisztus amikor megszabadít bennünket evangéliumá-
val az örök haláltól, akkor leoldja rólunk az átok kötelékeit, amelyekkel meg 
vagyunk bilincselve. 

Hirdetni az evangéliumot azt is jelenti, hogy elmondani Isten b!nbocsátó 
kegyelmét. Nem tant kell közölniük az apostoli hírnököknek, hanem Isten 
kegyelmét, amely Jézus által megnyitja az ajtót. 

4. A kulcsok hatalma a b!nbocsánat meghirdetését is jelenti. 
Ószövetségi gyakorlat szerint a megtisztult leprásnak meg kellett mutatnia 
magát a papnak, s ha   tisztának min síti, akkor tiszta. Még Jézus is követte 
ezt a gondolkodást, amikor meggyógyított egy leprást. /3Móz 13 - a poklosság-
ra vonatkozó törvények. Mk 1,44/ A római katolikus értelmezés szerint „a b!n 
lelki bélpoklosság, amir l ítélkezni a papok tiszte.” Ezzel indokolják a gyónta-
tópapok létének jogosságát. 

Hogyan nyerhet  el a b!nbocsánat? Chrysostomus szerint: „A b!nbánat a 
b!nt megsemmisít  orvosság, mely az égb l adatott ajándék, csodálatos er  és 
a törvények erejét felülmúló kegyelem.”15 Kálvin a skolasztikusokat ál-
bölcseknek nevezi, mert nagy súlyt helyeznek a küls  gyakorlatra. A b!nbánat 
náluk nem más, mint fenyíték és szigorúság. Petrus Lombardus a b!nbánat 
három összetev jét így nevezi meg: a szív töredelme, a száj vallomása, a csele-
kedet elégtétele. De hogy b!neinket megsiratni, és többé nem elkövetni csak 

                                                 
12 Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához 
III. Bp.1941. 
13 i. m. 10. rész magyarázata és a 66.p. 
14 Szabó Andor: i. m. 82.p. 
15 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere 1559. I. 596.p. 
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úgy lehetséges, ha elménk bels  megújuláson megy át, / Róm 12,2 / err l nem 
esik szó a skolasztikusoknál. 
Ez a gondolkodásmód oda vezet, mintha a b!nbánatért adná Isten a b!nbo-
csánatot és nyitná meg a mennyek országát, ahonnan egyébként b!neink mi-
att ki vagyunk zárva. Nem a b!nbánat az oka a b!nök bocsánatának, hanem az 
egyedül Isten könyörületességében keresend  és található meg. A b!nösnek 
sz!ksége van arra, hogy éhezze és szomjúhozza Isten irgalmát. Aki nem érez 
b!nbánatot lelkében, az nem igényli a b!nbocsá- 
natot. Számára a b!nbocsánatnak nincs jelent sége. 

Kálvin még említést tesz arról, hogy nemcsak arra alapozzák a gyóntatópa-
pok uralmát, hogy a b!n lelki bélpoklosság, és felette ítélkezni a papok tiszte, 
hanem egy másik bizonyítékot is merítenek ugyanabból a forrásból: az allego-
rizálásból. Eszerint a másik érvelés szerint az Úr megparancsolta tanítvá-
nyainak, hogy a feltámasztott Lázár kötelékeit oldozzák meg, és bocsássák  t 
el./Jn 11,44/ Sokkal valószín!bb azonban, hogy Jézus a körülálló zsidóknak 
mondta. De ha megengedjük azt a feltételezést, hogy a tanítványokhoz szólt ez 
a felszólítás, akkor ez azt jelentené, hogy hatalmat adott a feloldozásra? Ha a 
jelképes jelentéshez ragaszkodunk, talán arról lehet szó, hogy oldják fel azo-
kat, akiket   feltámasztott, vagyis ne emlékezzenek meg azokról a b!nökr l, 
amelyeket   elfelejtett, ne hányják ismét a szemükre. 

Akik Keresztel  János által meg akartak keresztelkedni, azok megvallották 
a b!neiket. /Mt 3,6/ Ugyanis János a b!nbánat keresztségét hirdette. Jakab 
apostol pedig arra buzdítja a hív ket, hogy vallják meg egymásnak a b!nei-
ket.16 /Jakab 5,16/ A kölcsönös vallomást összeköti a kölcsönös imádsággal. 
A gyónásra vonatkozóan Kálvin semmilyen rendelkezést vagy törvényt nem 
talált III. Ince /1198-1216/ el tt, ezért nem isteni jogon alapszik. Azért sem 
lehet Istent l elrendelt rend, mert egy ideig Konstantinápolyban is megvolt. A 
keleti egyházban azonban fény derült egy gyónás ürügye alatt folytatott titkos 
kapcsolatra, és ezért Nectarius, az egyház püspöke eltörölte. Ha a fülbegyónás 
Isten törvénye lett volna, nem merte volna megszüntetni. Egyedül az Úr az, aki 
megbocsátja, elfelejti és eltörli b!neinket: neki kell megvallanunk, hogy bo-
csánatot nyerjünk. /Zsolt 32,5; Zsolt 51,3; Dániel 9,5; 1Jn 1,9/ 

„A b!nvallás ezen három nemében van helye a kulcsok hatalmának: mid n 
az egész gyülekezet b!neit ünnepélyesen beismervén bocsánatért esedezik; 
vagy a magános ember, aki valami nagy b!nével általános megbotránkozást 
keltett, b!nbánatot tanúsít, vagy mikor az, aki lelkiismeretének nyugtalansága 
miatt a lelkipásztor segítségére szorul, ez el tt feltárja gyengeségét.”17 
A kulcsok hatalmának az a haszna, hogy Krisztus parancsából hallja a b!nös a 
feloldozást. Így a bocsánatot elnyert visszajut a testvéri közösségbe. Minden 
kötözési és megoldási jog az Igéhez van kötve, elválaszthatatlan az evangélium 
prédikálásától. 

A gyóntatók a hatalmuk elejét és végét a kulcsok hatalmára alapozzák. De 
világosan kell látni, hogy a papok nem utódai és helyettesei az apostoloknak. 

                                                 
16 Kálvin János: i. m. 1559. 602.p. 
17 Kálvin János: A ker. vallás rendszere 1559. I. 610.p. 14.pont alatt 
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S t Kálvin hangsúlyozza azt is, hogy a kulcsok hatalma nem illeti meg azokat, 
akik nem nyertek Szentlelket. 

A méltóság illetve méltatlanság kérdésér l is szól: sem megkötni, sem fel-
oldani nem lehet mást, csak azt, aki méltó arra, hogy megkössék vagy 
feloldoztassék. Aki pedig feloldoz, az vajon jó sáfára-e a kulcsoknak? Mert ha 
rossz sáfár, akkor adhat-e mást, mint érvénytelen feloldozást? 
„Isten minden törvényesen elhívott szolgája megkapta és használja is a kul-
csokat, illetve a kulcsok hatalmát, amikor az evangéliumot hirdeti, azaz a 
gondjaira bízott népet tanítja, buzdítja, vigasztalja, feddi és fegyelmezi.”18 
Mert így nyitják meg a mennyeknek országát az engedelmesek el tt, és zárják 
el az engedetlenek el tt. Akkor forgatják a kulcsokat, amikor b!nbánatra in-
tenek, az Istennel való megbékélés követségében járnak. 

A pap nem is annyira megbocsátja a b!nöket, mint inkább kihirdeti és kije-
lenti, hogy meg vannak bocsátva. Ezzel a gondolattal egyez en a Második Hel-
vét Hitvallás ezt írja: „Hogyan oldoznak fel a lelkipásztorok? Tehát akkor ol-
dozzák fel helyesen és hathatósan a b!nöket a lelkipásztorok, ha hirdetik a 
Krisztus evangéliumát és benne a b!nök bocsánatát.”19 Amikor a református 
lelkipásztor a gyülekezet b!nvallása és hitvallása, valamint fogadalma után a 
b!nbocsánatot hirdeti, miel tt az úrvacsorai szent jegyeket kiosztaná, hasonló 
történik. A lelkipásztor így oldozza fel a b!nét megvalló gyülekezet tagjait: 
„Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de 
hivatalos szolgája, hirdetem tinéktek a ti b!neitek bocsánatát és az örök életet, 
amelyet megád a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméb l az   szent Fiá-
ért mindnyájunknak.”20 Az új Istentiszteleti rendtartásból21 hiányzik a „mél-
tatlan bár” kifejezés. Talán, mert félreértésre ad okot, mivel mintegy azt su-
gallja, hogy mintha a lelkipásztor méltatlanná vált volna, ahogyan fentebb 
Kálvin említést tesz méltatlan szolgákról. Véleményem szerint a régi úrvacso-
rai liturgiában elhangzó „méltatlan” bár a szolgálatra való kiválasztás érdeme-
ken felül való voltára, az isteni kegyelem megnyilvánulására utal. „Nem mint-
ha önmagunk erejéb l volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; 
ellenkez leg, a mi alkalmasságunk az Istent l van.” /2Kor 3,4/ 

Kálvin hibául rója fel Róma teológusainak, hogy megkülönböztetést tesz-
nek b!n és b!n között. Némely b!nök megbocsáthatóak, mások halálosak. 
Amikor ezt az osztályozást teszik, nem a Szentlélek ellen való b!nre gondol-
nak, /Mt 12,31-32/ amely nem bocsáttatik meg. A b!nökért megfizetni az   
álláspontjuk szerint sok eszköz áll rendelkezésre: könnyek, böjtölések, áldoza-
tok. Ezen a ponton egy új fogalom lép be: az elégtétel. A b!nök megkülönböz-
tetése eredményeképpen a halálos b!nökért súlyosabb elégtétellel tartozunk, a 
megbocsátható b!nök könnyebb eszközökkel is orvosolhatók, mint pl. az Úri 
imádság vagy a szenteltvíz. Reformátorunk a figyelmet a Szentírásra irányítja, 
amely mindig Krisztusnak egyedüli elégtételéhez vezet vissza. /1Pét 2,24; Róm 
8,3/ 

                                                 
18 Második Helvét Hitvallás XIV. fejezet Bp. 1981. 146.p. 
19 i. m. 148.p. 
20 Isteniszteleti Rendtartás 1930. 
21 Istentiszteleti Rendtartás Bp. 1985. 



Keresztes Hajnalka 

176 Sárospataki Füzetek 
 

Az   elképzelésük szerint - olvasható az Institutioban - különbséget kell 
tenni b!n és büntetés között. Elismerik, hogy a b!nt Isten az   könyörületes-
sége folytán megbocsátja, a b!n megbocsátása után azonban hátravan még a 
büntetés, amelynek lerovását Isten igazsága követeli. Az elégtételek tulajdon-
képpen a büntetés elengedését célozzák. Az Ezékiel 18,22-ben az áll, hogy ha a 
b!nös megtér, akkor „azok a vétkek, amelyeket elkövetett, nem maradnak 
emlékezetben”. „Ha Isten elfedte a b!nöket, nem akarta látni, ha nem akarta 
látni, nem akarta észrevenni, nem akarta büntetni, nem akarta megismerni, 
hanem inkább meg akarta bocsátani.”22 Ha Isten látja, szeme el tt tartja a 
b!nöket, akkor meg is bünteti. " sokkal inkább a háta mögé veti vagy a tenger 
fenekére, mintsem megemlékezne róla. /Ézs 38,17; 44,22; Mik 7,19; Zsolt 
32,1/ Ha Isten megbünteti a b!nöket, amelyek felett az ember b!nbánatot 
gyakorolt, akkor ez azt jelentené, hogy be is számítja, megemlékezik róluk, 
ítéletre vonja  ket. Ha így lenne, nem lenne igazi b!nbocsánat. Ha a b!nökr l 
megemlékezik, akkor megtartja  ket, tehát kötve vagyunk. Ha elengedi  ket és 
úgy tekint ránk ezután, „mintha soha semmi b!nöm nem lett volna” a Krisztus 
érdeméért, akkor oldva vagyunk. 23 A b!nbocsánat valósággal feloldozza a 
lelkiismeretet nehéz bilincseib l, viszont a b!nök megtartása szorosan megkö-
tözi és megbéklyózza. Isten úgy fogad a kegyelmébe, hogy megbocsátván a 
b!nt elengedi a büntetést is, amit megérdemeltünk. Mert ahol büntetés van, 
ott Isten haragja és átka van. 

Ha Dávid a házasságtörése után b!nbocsánatot nyert, akkor miért büntette 
 t Isten az ebb l a kapcsolatból született gyermeke halálával? Reformátorunk 
ezt a kérdést a következ képpen világítja meg: két neme van az isteni ítélet-
nek. Az egyik a bosszúállás itélete, amikor ellenségein, a hitetleneken, meg 
nem tér kön mutatja meg igazságát. A másik a fenyítés ítélete, amelynek célja 
a javítás, a figyelmeztetés. Ez Isten szeretetének bizonysága, „azt bünteti kit 
szeret”. Fiait nem azért sújtja, hogy b!neikért megfizessen, hanem hogy ezál-
tal b!nbánatra térjenek, a jöv re nézve megjavítsa  ket. „Mikor az Úr ítél 
minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.” /1Kor 11,32/ 
Augusztinusz így vélekedik: „Ha szenvedsz amiatt, amit fájlalsz, ez rád nézve 
orvosság, nem pedig büntetés.” 24 

Mit használt volna Krisztus, ha a b!nökért még büntetést kellene szenved-
nünk? Krisztus a b!nök büntetését magára vette, hogy az övéit azoktól meg-
szabadítsa. A Jézus Krisztus által hozott váltságot Pál az apolutrósis szóval 
jelöli, /Róm 3,24; 1Kor 1,20; Eféz 1,7; Kol 1,14/ amelynek jelentése „kivált, fel-
szabadít váltságdíj ellenében”. Krisztus antilutron: váltságdíj gyanánt adta 
magát érettünk.25 

Az elégtételnek egy másforma értelmezését is nyomon követhetjük. Leg-
többször elégtételnek nem a megfizetést nevezték, amely Istennek adatik, ha-
nem azt a nyilvános bizonyságtételt, amellyel azok, akik valami miatt 
kizárattak az egyházból, visszavétetni akartak, ezért az egyházat bizonyossá 
tették a b!nbánatukról. Eleget tettek, de nem az Istennek, hanem az egyház-

                                                 
22 Kálvin János: i. m. 1559. I. 628.p. 
23 Heidelbergi Káté 60. és 56. kérdés-felelete i.m. 56.p. 55.p. 
24 Kálvin János: i. m. 1559. I. 633.p. 
25 Varga Zsigmond: Újszövetségi görög-magyar szótár Bp. 1992. 
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nak. Ebb l az  si szokásból vette eredetét a ma is gyakorlatban lév  gyónás és 
elégtétel. És ezzel elérkeztünk a kulcsok hatalmával kapcsolatos következ  
fogalomhoz, a kiközösítéshez, az egyházfegyelem gyakorlásához.  
5. Egyházfegyelem gyakorlása, kiközösítés, visszafogadás. 
Fegyelem nélkül egyetlen emberi közösség sem tartható fenn. Még a legkisebb 
közösségben, a családban is nagy szükség van rá, mennyivel inkább az egyház-
ban. Kálvin ezt nagyszer!en gyakorolta Genfben, de sajnos sokak haragját 
vonta magára ezzel. 

Az egyházhoz a legnagyobb rend illik, mivel Isten a rend Istene, aki a ká-
oszból kozmoszt tudott teremteni. 
Kálvin a fegyelmet az egyházban ahhoz a szerephez hasonlítja, amelyet az 
idegek töltenek be az emberi testben. A test tagjai, mindegyik a maga helyén 
egymás között összefüggenek. 

A fegyelem tehát olyan, mint valami fék, amely visszatartja és megszelidíti 
azokat, akik Krisztus tanítását megcsúfolják, és ellent állnak magatartásukkal 
az evangéliumban foglaltaknak. Az intésben a Mt 18,15kk -t kell figyelembe 
venni, és a lépéseket jó betartani: el ször négyszemközt figyelmeztetni, ha 
nincs eredménye, akkor tanúk el tt, ha így sem hajlik a jóra, akkor az egész 
közösség elé kell terjeszteni. A fegyelem gyakorlásának három célja van: 

a. Isten gyalázatára ne számláltassanak a keresztyének közzé azok, akik rút 
és vétkes életet élnek. Nehogy megtörténjék a Róm 2,24: „Miattatok káromol-
ják az Istent a pogányok között”. 

b. A gonoszok megszokása folytán a jók meg ne romoljanak. Ha hiányzik a 
fegyelem egy id  után anarchia lesz. Mindenki azt tesz, amit akar. A b!n soha-
sem személyes dolog csupán. A közösséget is megfert zi a b!n, mint ahogyan 
egy kosár almát elrothadva látunk hamarosan, ha nem vesszük ki bel le a 
romlottat. 

c. A b!nösök megbánást tanúsítsanak. „Ha pedig valaki nem engedelmes-
kedik a mi levélbeli intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak: ne tartsa-
tok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön.” /2Thess 3,14/26 

„Az egyházhoz olyan szigorúság illik, amely a szelídség lelkével van egybe-
kötve.”27 Ha a b!nös megkeményedett szívében, és nem hajlandó b!nbánatra, 
akkor ki kell közösíteni. „Átadjuk az ilyet a Sátánnak, teste pusztulására, hogy 
lelke üdvözüljön az Úrnak ama napján”. /1Kor 5,5/ A kiközösítés célja, hogy a 
b!nös b!nbánatra vezéreltessék, és a rossz példák a közösség el tt ne marad-
janak. Az egyház azt, akit kiközösít, megköti. Figyelmeztetni akarja, hogy ha 
meg nem javul, elkárhozik. Viszont megoldja azt, akit a közösségbe visszafo-
gad. A b!nös nem bocsátható úrvacsorához anélkül, hogy sérelem ne esne 
Krisztuson. És aki az egyházat megbotránkoztatta, az ünnepélyes b!nbánat-
nak nyilvánításával szüntesse meg az általa okozott botrányt. Aki ezt megteszi, 
azt nemcsak az egyház oldozza fel, hanem maga Isten is. Ha viszont az egyház 
dorgálását kigúnyolja, azt nem csak a gyülekezet közössége, de Isten is ítéletet 
mond felette. 

                                                 
26 Kálvin János: i. m. 1559. II. 509-510.p. 
27 i. m. 512.p. 8.pont alatt 
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A kiközösítést vagy más szóval a kizárást azonban meg kell különböztetni 
az egyházi átoktól. A kiátkozás kizárja a megbocsátás lehet ségét, és az embert 
elátkozza, s örök kárhozatra ítéli. A kiközösítés ellenben inkább az erkölcsöket 
fenyíti és bünteti, de egyben nyitva is hagyja a lehet séget a visszatérésre. 
Ilyenformán a megkötés erejét az egyház ítéletéhez köti az Ige, /Mt 18,18/ 
nem veti örökös romlásra és kárhozatra a vétkeseket. De az oldás és kötés 
jogát addig nem adta meg tanítványainak, amíg nem ajándékozta meg  ket 
Szentlélekkel.28 

6. „Amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is.” /Mt 18,18./ Ho-
gyan kell ezt a mondatot érteni? Emögött a rendelés vagy kinevezés mögött a 
mennyek országának képe úgy áll el ttünk, mint egy háznak vagy palotának 
képe, amelybe ajtó vezet be. A kapu az Ószövetség idején a bíráskodás helye 
volt. 

Kálvin értelmezése: „Ha a hívek határozata  t kárhoztatja, az Úr bizonysá-
got tesz arról, hogy a híveknek ítélete nem más, mint az " ítéletének kinyilvá-
nítása, és hogy amit  k a földön végeznek, azt " jóváhagyja a mennyben.” 
„Krisztus ugyanis nem olyan tekintélyt tulajdonít az egyháznak, hogy ezzel 
megnyirbálná a maga éa az Atya jogát, hanem inkább olyant, mellyel szentesíti 
igéjének fölségét… mert bár Krisztus az egyedüli bírája a világnak, mégis azt 
akarja, hogy néha az   iggéjénak szolgái legyenek a híradók.”29 

Walter Grundmann a kötést és az oldást, amely el ször Péternek, majd a 
gyülekezetnek lett kijelentve úgy tartja, hogy ami a földön történt, az Istent l 
végérvényesen meger sítést nyert. Isten nevét a passzív forma eltakarja. Az 
„égben” „mennyben” rámutat az utolsó ítéletre, amelyet Isten nevében az Em-
berfia hajt végre. Van ebben egy els dleges id beli és egy másodlagos helybeli 
szembeállítás: most - azután, itt és ott. A kulcsok hatalmának értelmezéséhez 
fontosnak tartja magyarázatában az ún. „beengedésszavakat”, /Mt 5,20; 7,21; 
18,3.8./ mert ezekben az Isten országába való bejutás feltételei vannak leje-
gyezve. A „kötés és oldás” egy rabbiknál ismert kifejezés - kett s értelmezése a 
tanításnak és vezetésnek. A Tóra magyarázatára utal vissza: „megengedettnek 
nyilvánított” és „tiltottnak nyilvánított” értelmezéssel.30 Erre történik utalás 
Almási Tibor Máté evangéliuma magyarázatában is. " úgy látja: a gyülekezet 
feladata az, hogy semmit sem tiltani, amit Isten nem tíltott meg, és semmit 
sem engedni meg, amit Isten nem engedett meg. A kiközösítés mennyben való 
„jóváhagyásával” kapcsolatosan így fogalmaz: „Amit meg fogtok kötni a föl-
dön, az a mennyben már (el z leg) kötve legyen, és amit meg fogtok oldani a 
földön, az a mennyben már (el z leg) oldva legyen.”31 

Ha a gyülekezet itt a földön a Jézus által megjelölt utat járja végig, akkor 
megtörténhet az a csoda, hogy a gyülekezet földi életében olyasmi történik, 
ami a mennyben már megtörtént. A mennyei cselekvés az ok, a földi az okozat. 
A földi cselekvések a mennyei döntések vetületei lesznek. Ha a gyülekezet az 

                                                 
28 Kálvin János: i.m. 1559. II. kötet 515.p. 
29 Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához 
III. 110.p. 
30 Grundmann, Walter: i. m. 391-392.p. 
31 Almási Mihály: i. m. 151.p. 
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Igében meghatározottak szerint jár el, akkor nem önkényes lépést tesz, hanem 
követi a korábbi mennyei végzést, és demonstrálja azt. 

A római katolikus Gál Ferenc János evangéliuma magyarázatában kifejti, 
hogy „az egyház azonban mindig birtokolni fogja a b!nbocsátó hatalmat, tehát 
a visszaes  b!nöst feloldozhatja”. Az egyházi hagyomány a b!nbánat szentsé-
gének rendelését a Jn 20,23 ígéretében látja.32 

7. A kulcsok hatalma a hív k közösségének adatott. 
Az oldás és kötés, a b!nök megtartása és megbocsátása Krisztus feltámadásá-
ban gyökerezik. „Ha " fel nem támad, nincs többé b!nbocsánat.” /185. dicsé-
ret/ 33„Ha Krisztus nem támadt fel ..., még b!neitekben vagytok.” /1Kor 15,17/ 

A keresztyén egyházak közös hitvallása az Apostoli Hitvallás harmadik, a 
Szentlélekr l és egyházról megfogalmazott tétele így szól: „Hiszek Szentlélek-
ben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a b!nök 
bocsánatát… /Ökumenikus fordítás/ Az anyaszentegyházról vallottakhoz van 
csatolva a b!nök bocsánata. Ezt csak azok nyerik el, akik az egyháznak polgá-
rai és lakói - tanítja Kálvin, hivatkozva az Ézs 33,24-re: „Nem mondja többé 
Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép b!nbocsánatot nyer.” A b!nök megbo-
csátása által az Úr nemcsak felvesz és befogad bennünket az egyházba, hanem 
ugyancsak ez által tart meg, és  riz meg minket abban. 

Az Úr az övéit naponta kész részesíteni a b!nök bocsánatában Krisztus ér-
deméért és a Szentlélek által. Ennek a jónak a velünk való közlése céljából 
adattak a kulcsok az egyháznak. A megengesztelés követsége az egyház szolgá-
ira van bízva, ahogyan Pál a 2Kor 5,20-ban írja. 

Ravasz László a reformátorunk által vallottakon túl a Mt 18,15-20 Igével 
kapcsolatosan írja: „Az egyetemes papság elve ragyog itt el ttünk. „Mindenki 
felel s mindenkiért a közösségen belül. A keresztyén ember hármas tiszte ezen 
a ponton is érvényes.” A „b!n és ördög ellen szabad lelkiismerettel harcolni” 
adott esetben jelentheti azt is, hogy szeretettel int és fedd a hív  ember. „En-
nélfogva a keresztyén embernek is megadta Jézus a kulcsok hatalmát, mint 
ahogy a Jn 20,23-ban a többi apostolnak is megadta.” 34Az oldás és kötés dol-
gában a dönt  szót csak a gyülekezet mondhatja ki. 

A gyülekezet hatalmára és jelent ségére világít rá az Ige és megmondja, hol 
kezd dik a gyülekezet: „Ahol ketten vagy hárman összegy!lnek az én nevem-
ben, ott vagyok.” /20/ A gyülekezet az imádkozó közösségben nyeri el lelki 
szervezetét Jézus Krisztus valóságos és személyes jelenlétében. 

8. „A római katolikus egyház sákramentomoson és dologilag akarta elérni 
az oltári szentségben; az evangéliumi egyház ezt lélekben és igazságban éri el 
az Ige és a Szentlélek által, vagyis mindazoknak a szavaknak és tetteknek a 
hirdetése és befogadása által, amelyeket Jézus nekünk mondott, üzent, ígért és 
érettünk tett.” 35/Ravasz László/ 
Megjegyzés: A Bibliából pontosan idézett helyeken az új /1991-ben kiadott/ 
Bibliát használtam. 
 

                                                 
32 Gál Ferenc: János evangéliuma, Bp. 1987. 244.p.  
33 Énekeskönyv magyar reformátusok használatára Bp. 1990. 
34 Ravasz László: i. m. 151.p. 
35 i. m. 152.p. 
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Összegzés: 
   Kálvin kulcsok hatalmáról szóló tanítását és bibliamagyarázatát öszevetve a 
mai református igemagyarázatokkal érezhet , hogy nincs nagy különbség kö-
zöttük több évszázad távlatából sem. A kálvini értelmezés hatja át a mai íráso-
kat, s t a testvéregyházak egzegézisei sem állnak távol t le. A kiválasztott négy 
felekezet /református, evangéliukus, baptista, római katolikus/ képvisel i is 
merítenek a kálvini igei látásmódból. 
 
 

Summary 
 

Calvin on the keys of the Kingdom of Heaven 
 
Calvin expands his teaching on the keys of the Kingdom of Heaven in relation 
to the false sacraments under the theme of repentance in the 1536 edition of 
the Institutes. In the 1559 edition he discusses it in chapters on the primacy of 
the Holy See, church discipline and repentance. This study presents the rele-
vant passages from both editions from various aspects. The Biblical references 
Calvin uses in his explanation are examined. The background of Peter’s pri-
macy is also considered in light of Mathew chapters 13-20. For Calvin preach-
ing should be understood by binding and loosing. The power of the keys 
means announcing the forgiveness of sins. Church discipline has a threefold 
purpose; excommunication should be distinguished from anathematization. 
The powers of the keys are also given to the community of believers.  
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