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Keresztes Hajnalka 
 

Istentisztelet Kálvin 
liturgiája szerint1  

 
KRE TFK Nagykőrös, 2009. november 4. 
 
Zsoltáréneklés: 32. zsoltár  

 
Invocatio: „A mi segedelmünk legyen az Istennek nevében, aki teremté az eget és 
a földet. Ámen.” 

 
Bűnvallás: „Atyámfiai! Mindegyikünk álljon az ő hibáinak, bűneinek megvallásával 
az Úr színe elé és szívében kövesse szavaimat.” 

„Úr Isten! Örök és Hatalmas Atya! Őszinte szívvel megvalljuk és elismerjük Szent Felsé-
ged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben, romlottságban fogantattunk és születtünk, haj-
landók vagyunk a rosszra, haszontalanok a jóra, bűneink száma végtelen; szent parancsolatai-
dat folyton, vég nélkül átlépjük. Ezt cselekedvén, igazságos ítéleted következtében romlásunkon, 
elvesztésünkön munkálkodunk. De Urunk, mi bánkódunk azon, hogy Téged megbántottunk, 
kárhoztatjuk magunkat, kárhoztatjuk bűneinket, benső, igazi bánatunkban szomjúhozzuk bo-
csánatodat. Ó, jöjjön ez a mi segítségünkre, a mi ínségünkben! 

Ó könyörülj rajtunk, áldott és könyörületességgel teljes Atya, szent Fiadért, a Jézus Krisztu-
sért, a mi urunkért. És eltörölvén bűneinket, foltjainkat, terjeszd ki és gyarapítsd rajtunk napról 
napra Szentlelkednek ajándékait, hogy szívből megismervén igazságtalanságunkat, érezzünk fáj-
dalmat; igaz bűnbánatot teremjen bennünk és azt az ártatlanságot, mely előtted kedves a Jézus 
Krisztusért. Ámen.” 

 
Feloldozás: Mindazoknak, akik így bánkódnak és Krisztusban keresik üdvösségü-
ket, hirdetem bűneiknek bocsánatát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 
A Tízparancsolat első részének éneklése: 473. dicséret /a 140. zsoltár dallamá-
ra: Szabadíts meg engem Úr Isten./ A gyülekezet az 1-5. verset énekli. Eközben lép 
a szolgálattévő a szószékre. 

 
Fohász: Add Urunk, hogy az igazságban gyökeret verjünk, és az Ő akarata szívünk-
be belevésődjék, és így kegyelemmel telve dicsőíthessük Istent Jézus Krisztus által. 

 
A Tízparancsolat második részének éneklése: 473. dicséret 6-9. versei /Szenczi 
Molnár Albert, 1707/2 

                                                 

1 Strassburgi liturgia szerint 
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Ima: Kérjük Urunk, Szentlelked ajándékát, hogy a Te Igédet mindnyájan alázatos 
lélekkel és engedelmesen fogadjuk.  

 
Igeolvasás: „Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások kö-
zött” ApCsel 20,19 

 
Igehirdetés: 

 
A KERESZTHORDOZÓ KÁLVIN 

 
Kedves Hallgatók, Kollégák, Munkatársak, Vendégek! Kedves Testvérek! Eljátszot-
tam azzal a gondolattal, hogy milyen eredmény születne, ha a Kálvin év jegyében 
megkérdezhetnénk az utca emberét, hogy mit tud Kálvinról?  

Úgy gondolom, hogy a legtöbb embernek két szó jönne elő az emlékezetében: 
egy fogalom és egy személynév. A fogalom: predestináció /=eleve elrendelés/. A 
név: Servét Mihály. Sokan gondolják azt, hogy ismerik Kálvint, mert a fenti két do-
logról hallottak valamit. Esetleg, akik „képzettebbnek” gondolják magukat, egy har-
madik szóval is kiegészítenék: Institutio. 

Valóban ennyiben össze lehet foglalni Kálvinnal kapcsolatosan a legfontosab-
bakat? Ki volt ő igazán? Milyen az igazi arca? Béza Tódor, Kálvin munkatársa azt 
írta róla szóló életrajzában: „Nem akarok az emberből angyalt kreálni.” Kálvin mélyen 
belevéste kortársai szívébe és emlékezetébe: SOLI DEO GLORIA! Ennek folytán 
tanítványai nem igyekeztek belőle legendákkal átszőtt szentet formálni. 

Ellenségei – akiket nem feltétlenül kell csak az egyház falain kívül keresnünk – 
azon voltak, hogy az „emberből ördögöt kreáljanak”. Tették ezt azok a genfiek is, akik-
nek nem tetszett Kálvin igehirdetésének szigorúsága, az egyházfegyelem gyakorlása. 
/Talán boldogabb lett volna, ha életében annak a tiszteletnek csupán egy csekély 
töredéke jutott volna osztályrészül neki, melyet most a Kálvin év kapcsán a késői 
utókor felé sugároz./ 

A modern kor mammonimádata nem foglalkozik Kálvin erényeivel és hibáival, 
csupán jó bevételi forrásnak tekinti a Kálvin évet, illetve éveket. A Kálvin év jegyé-
ben – nem a legszerencsésebb arcképével a címkén – tekint le ránk a svájci üzletek 
polcainak Kálvin sörös palackjáról a reformátor. Az üzleti világ le akarja alacsonyítani 
őt a Kálvin sör, a Calvinum /= bor/ és a Kálvin csokoládé szintjére, de ezzel tulaj-
donképpen önmaga felett mond ítéletet, és önmagát süllyeszti színvonal alá. Ideoló-
giák is születnek: hogy így lehet népszerűsíteni a nagy reformátort. A csokoládéval 
kapcsolatban „teológiai alapja” van, hogy miért olyan a Kálvin csokoládé, amilyen. 

Kálvin személyiségének és teológiájának lényegéhez a legközelebb áll Gánóczy 
Sándor római katolikus hittudós szép tanulmánya „Kálvin, mint páli teológus” címmel. 
Kimutatja, hogy Kálvin hittani rendszere elsősorban a Pál apostolra jellemző gon-
dolkodásra épül. Erősen hatott az Institutiora a Római levél. 

Alapigénk is Pál vallomása a szolgálatról. Abban az értelemben is beszélhetünk 
Kálvinról úgy, mint „páli teológusról”, hogy mindkettőjüknek „tövis adatott a testébe” és 

                                                                                                                        

2 A zsoltáréneklés és a Tízparancsolat éneklése az egész istentisztelet alatt orgona nélkül, Hargita 
Péter tanár úr vezetésével történik. 
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nem távozott el tőlük, s kapták az üzenetet: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én 
erőm erőtlenség által végeztetik el” /2Kor 12, 9/. 

Mindketten sok lelki ajándék birtokában voltak, sok értetlenséggel, gyanúsítga-
tással, hálátlansággal körülvéve. Mindezeket el kellett tűrniük és mindezek közepet-
te hűséggel szolgálniuk. 

Az imádkozó, igehirdető, pedagógus, egyházszervező Kálvinról sok értékes 
munka született. Ma A KERESZTHORDOZÓ KÁLVIN – ról szeretnék beszélni. 
Mit tanulhatunk tőle a kereszthordozásban? 

 
I. Alázatot minden körülmény közepette 
„Teljes alázatossággal” végzett szolgálatról ír Pál apostol. Ugyanez a mély alázat ha-
totta át Kálvin egész lényét. 
 
a.)Kálvin alázatáról szól teológiai tanítása 
Kálvin szerint már teremtményi mivoltunk mindnyájunkat alázatra tanít. „Midőn 
Isten az embert földből és sárból formálta, gőgjének már ezzel is határt szabott, 
mivel nincs képtelenebb dolog, mintha saját kiválóságával dicsekszik az, aki nem-
csak sárkunyhóban lakik, hanem maga is por és hamu /Institutio I. 15. 1/. 

Maga a váltság is alázatra tanít, hiszen éppen azt szemlélteti, hogy helyettünk 
Krisztusnak kellett fizetnie.  

„Semmi sincs bennem, ami méltóvá tesz az evangélium tisztének viselésére, de minden erőssé-
gem és méltóságom az én Uram, Jézus Krisztus evangéliumában áll” – olvashatjuk az 1Tim 
1,12 magyarázatában. 

A Zsoltárok könyvének magyarázatában azt írja, hogy mennyire alatta mara-
dunk az Igében előttünk álló mércének, s ez a tény alázatra int. 
 
b.) Kálvin alázatáról szól a másokban felismert érték 
Levelezéseiből kitűnik, hogy milyen mély barátság fűzte reformátor társaihoz, irigy-
ségnek, féltékenységnek nyomát nem találjuk. Bizonyos, hogy Luther személyét és 
munkásságát Kálvin sokra becsülte. Bár személyesen soha nem találkoztak és mivel 
Kálvin nem tudott németül, ezért Luther műveinek jelentékeny részét nem is olvas-
hatta, mégis alkalma nyílt Luthert az ő latin nyelven írt művein keresztül megismer-
ni. Kálvin Krisztus kiváló apostolának nevezi Luthert, akinek legfőbb érdeme ab-
ban van, hogy visszahelyezte az evangéliumot a maga igaz méltóságába.3 Bucerhez 
mély barátság fűzte, Bullinger, Melanchton munkája nála elismerésre talál. 
 
c.) Kálvin alázatát mutatja magatartása 
A genfiek számtalan keserűséget szereztek neki, mégis visszamegy Genfbe. A má-
sodik genfi tartózkodás sem felhőtlen: vádaskodások, sértések, gúnyolódások cél-
pontja a törékeny testű tudós ember. Nem a személyes életére van tekintettel, ha-
nem az ügyre, a Krisztus ügyére, ezért alázattal elhordozza mindazt, amiben része 
van Genfben. 
 
 

                                                 

3 Nagy Sándor Béla: A református istentisztelet Kálvin felfogása szerint 
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II. Állhatatosságot a próbatételek között 
Az ApCsel 20,19-hez írott Kálvin magyarázatban ez áll: „Szolgálván az Úrnak. Leg-
először a nehézségeket említ, amelyeket legyőzött; ezután különösen alázatosságát, 
amihez a világ megvetése, gyalázatok és más szomorúságok járultak, mintha azt 
mondaná, hogy az emberek nem fogadták tisztelettel vagy tapsokkal, hanem a meg-
vetett kereszt súlya alatt élt közöttük. Pedig nem csekély próba az, ha nem lanka-
dunk, amikor a világ méltatlanul és gőgösen lábbal tipor. Itt nem magánemberként 
beszél Pál, hanem mint az egyház részére rendelt szolga, s arról tesz bizonyságot, 
hogy a reá bízott apostoli hivatalt alázatossággal és szerénységgel töltötte be, továb-
bá gyengeségeit ismerve nem bízott magában, hogy felséges hivatalára gondolva 
magát arra elégtelennek gondolta…” 

Az eredeti szó szerinti fordítás: „próbák történtek velem”. Pál apostollal és 
Kálvinnal, de az Úr minden szolgájával „próbák történnek”. Próbák nélkül nincs 
szolgálat, s ezekben tanulunk igazi alázatot és hosszútűrést. Ebben minden Krisz-
tus-követő azonos, akkor is, ha időben és térben nagy távolságok vannak közöttük. 

Kálvin életének próbatételeiből, keresztjéről a teljesség igénye nélkül ismerünk 
néhányat. /A kereszt a Krisztusért vállalt, ill. felvállalt szenvedés./ Rendkívüli mó-
don megviselte Kálvint, amikor arianusnak bélyegezték. Az érző lelkű reformátor 
belebetegedett ebbe a rágalomba. 

A kortársak részéről sok meg nem értésben, bántalmazásban volt része. Akik 
őszinte és tiszta elhatározásból követik Jézust, azoknak sorsa Pál apostoléhoz és 
Kálvinéhoz hasonló: kereszthordozó élet. 

Kálvinból olykor gúnyt űztek, „szoknyavadásznak” is tartották. Pedig éppen az 
ellenkezője volt rá igaz, tudniillik nagyon is visszahúzódó természetű volt, félénk. 
Talán ha nem kapott volna egy kis emberi segítséget Bucertől, valószínűleg nem ta-
lált volna társra. Strassburgban Bucer vezetésével „feleségkereső bizottság” műkö-
dött, melynek később Kálvin is tagja lett, és segített másoknak méltó és megfelelő 
társ keresésében. Rágalomnak ebben a kérdésben sem volt alapja, amit az is igazol, 
hogy Kálvin a felesége halála után többé nem kötött házasságot.  

Egyszer azzal is megvádolták, hogy hozzányúlt a szegények kasszájához. Egy 
barátjának írott levelében ezt írja erről: „Mivel engemet önmaguk után ítélnek meg, azért 
nem kételkednek abban, hogy a mindenfelől érkező pénzt magamnak halmozom föl, hiszen jó al-
kalmam van erre. De ha életemben nem is térhetek ki a szóbeszéd elől, miszerint meggazdagod-
tam, végül is majd a halálom fölment e vád alól.” 

Úgy gondolom, hogy nincs ezen a világon olyan lelkész, vagy gyülekezeti veze-
tő, akit életében legalább egyszer hasonló vádakkal ne illettek volna az anyagiak vo-
natkozásában. Érdekes módon éppen a hűségesek „kiváltsága” ez. A hűtlen kezelők 
évekig vagy évtizedekig megélnek, míg végre egyszer valaki felelősségre vonja őket. 

A legnehezebb „kereszt” az, mikor azok támadnak ellenünk, akikért élünk, dol-
gozunk, önzetlenül szolgálunk. Mózes és Pál apostol sok keserű vádaskodás elszen-
vedője. Pál apostol beszél egy bizonyos rézműves Sándorról, aki sok bajt szerzett 
neki. /2Tim 4,14/ A „belső ellenzék” támadásait elhordozni, különösen nagy erőt 
igényel. 

„Szívtelenséggel” is vádolták Kálvint. Aki levelezéseibe beleolvasott, az hamar 
rájön, hogy mennyire melegszívű és mélyen érző barát tudott lenni. 

Mindezeken túl ott voltak még a dogmatikai ellenfelek, pl. Wesphal. 
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III. A testi szenvedés, a „tövis” elhordozását 
Pál apostol „könnyek között” szolgált. Tudunk egy könnyhullatásról írott levélről 
is. Szolgálat és könny - elválaszthatatlanok. Nemcsak a Krisztusért való szenvedés, 
de a saját testi fájdalmaink, korlátaink is kísérnek. Pál apostolhoz hasonlóan Kál-
vinnak is „tövis” adatott a testébe, amelyről érintőlegesen már szóltunk. Kálvin so-
kat szenvedett gyomorbetegsége miatt, amit egyes életrajzírók még a silány diákkori 
étkezésre vezetnek vissza. 

Életét családi tragédiák kísérik: kisfia, Jakab, kéthetes korában meghal. Két hal-
va született gyermeke csak növeli a fájdalmát. A genfiek közül még többen ezt az-
zal tetézik, hogy szemére vetik, nincs gyermeke. Ellenségei egyenesen azt híreszte-
lik róla, azért haltak meg a gyermekei, hogy az ilyen rossz embernek magva szakad-
jon. Amikor ez tudomására jut, ezt válaszolja: „Igen, az Úr adott nekem egy fiút, 
azután visszavette. Hát csak vessék a szememre azt, hogy nekem gyermekem nin-
csen, én erre azt felelem, hogy az egész keresztyén világban tízezer fiam is van.”4  
Még nem tudhatta, hogy több tízmillió „lelki” gyermeke lesz, akik őt tekintik lelki 
atyjuknak és most ebben az évben is hálás szívvel, és szeretettel emlékeznek róla, 
mint mi is, akik itt vagyunk. 

A könnyei csak szaporodtak, amikor 9 évi boldog házasság után elveszíti fele-
ségét. A nagy fájdalomról és gyászról levélben önti ki szívét barátjának, Bucer Már-
tonnak. 

A történelmi háttér e szomorú családi történethez Kálvin hittestvéreinek, a hu-
genottáknak az üldözése. Sokan közülük mártírhalált haltak. Kálvin sírt a sok 
gyászban, mint Jézus a bethániai temetőkertben, ugyanakkor vigasztalta a halál ár-
nyékának völgyében járókat, az inkvizíció áldozatait. 

Amikor hírét veszi, hogy I. Ferenc francia király 1545 áprilisában 4000 valdenst 
mészárolt le hadaival, ezt írja Farel Vilmosnak: „A szomorúságtól egészen kimerül-
ten írok, könnyek között, amelyek olykor oly hevesen törnek elő, hogy abba kell 
hagynom az írást.” 

Az alapigénk magyarázatában azt írja Kálvin, hogy a könnyek, amelyekről Pál 
apostol említést tesz, a küzdelmek, a sátánnak a különböző támadásai, az istentele-
nek kegyetlensége s az egyháznak belső betegségei és botránkozásai fakasztottak. 

A feltámadás és örök élet kérdésében teljesen a páli gondolatok csengenek visz-
sza a reformátor tanításában. Egyenesen azt vallja, hogy az hisz igazán Istenben, 
aki az örök üdvösséget megragadja. 

Az örök életbe vetett hit kristálytisztán jelenik meg kommentárjaiban: „Hiszem, 
hogy Ő engemet naponként arra hív föl: legyek bizonyos minden kétség nélkül mú-
landó testemnek az utolsó napon való föltámadásáról” /Jób könyve magyarázata/ 

„A legnagyobb képtelenség volna az, hogy a maga templomaivá szentelt testek 
a feltámadás reménye nélkül rothadnának el.” Ez teljesen az 1Kor 15 üzenetével 
egyező. 

1555-ben így ír: „Úgy írom e levelet, mint aki kész vagyok megjelenni Isten 
előtt, Aki olyan betegséggel látogatott meg ismét, melyben, mint tükörben a halál 
van előttem.” 

Az élet töviseinek elhordozásában az örök élet reménységéből merítette az erőt. 

                                                 

4 Pruzsinszky Pál: Kálvin János, Pápa, 1909. 341. p.  



Keresztes Hajnalka 

100 Sárospataki Füzetek 2010/3 

Ki volt Kálvin János? „Egy szegény bűnös – akinek ő vallotta magát –, akivel a ke-
gyelem nagy dolgokat cselekedett.” 

Hogyan látja őt az utókor? A Kálvin plakett /Bovy/ felirata a legkifejezőbb: 
„Testben megtört, lélekben hatalmas, hitben diadalmas”. 

Ma nem őt ünnepeljük. Ő maga tiltakozna ellene a legjobban, hogy Kálvin 
évet, Kálvin napot tartsunk. A rajta keresztül megnyilvánuló, kiáradt kegyelmet 
csodálni vagyunk ma együtt, amely elégséges volt, hogy a könnyek és megpróbálta-
tások közepette alázattal betöltse hivatását, elvégezze küldetését, amire kiválaszta-
tott. A Kegyelemért hálát adni jöttünk, mely évszázadok távlatából, rajta keresztül 
megismertette és eljuttatta hozzánk is a tiszta evangéliumot. Ámen. 

 
Mi Atyánk 

 
Áldás: Áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti-
rajtatok, és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az Ő orcáját tireátok, és adjon békességet 
néktek. Ámen. /4Móz 6, 24-26/ 

 
Zsoltáréneklés: 103. zsoltár 

 
Ima: „Örökkévaló Istenünk! Kegyelmes Atyánk! Hálás szívvel emlékezünk meg hitbeli előde-
inkről, akiknek életében láthatjuk, hogyan munkálkodott a Te minden élethelyzetre elégséges ke-
gyelmed. Add bölcsességed, és Szentlelked erejét, hogy a próbatételek és tövisek állhatatosságot mun-
káljanak bennünk, és készek legyünk Érted és az evangéliumért naponta felvenni keresztünket. 

Könyörgünk azokért, akik Urunk Jézusról keresztyéneknek neveztetnek ezen a világon. 
Ma különösképpen hadd álljunk Eléd azokért, akik Kálvint tekintik lelki atyjuknak, azokért, 
akik reformátusoknak vallják magukat. Áldd és szenteld meg életünket, újítsd meg egyházun-
kat a Szentlélek hatalmával. Könyörgünk a mai napon az 1956-os események áldozatainak 
hozzátartozóiért, azokért, akik szenvedtek, és akiknek az életében még mindig nem gyógyultak 
be a sebek, gyötrődnek a megbocsátani nem tudás miatt. Ámen. 

 
Ének: 447. dicséret 1-2 

 
Kálvin formulája 15425  
/bővítve 1545/  
Előzmények:  
A reformátori működésben Kálvint úgy Luther Márton, mint Zwingli Ulrich meg-
előzték, tehát kézenfekvő az a gondolat, hogy e két reformátor működése nemcsak 
előzménye, hanem előkészítője is volt Kálvin reformátori tevékenységének.  

Luther 1523-ban kiadja a Formula missae-t, ahol a gyülekezet istentiszteleti 
rendjére vonatkozó irányelveket közli. Ebből megtudhatjuk, hogy az igehirdetésnek 
nélkülözhetetlen szerepet tulajdonít, és a mise mint a középkori egyház legfőbb is-
tentiszteleti cselekménye Luther számára elveszíti jelentőségét. A liturgiával kap-
csolatos többi teendőre nézve csak általános utasításokat ad.  1526-ban jelenik meg 

                                                 

5 Leonhard Feudt: Einführung in die Liturgiewissenschaft, Berlin 1958. 230. p alapján, valamint Karl-
Heinrich Bieritz: Liturgi, Göttingen 2004. felhasználásával 
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Luthernek a Deutsche Messe című munkája, amelyben lényegileg az előzőekben le-
írt elveket vallja. „Minden istentisztelet legfontosabb része az Isten igéjének hirde-
tése és tanítása.”6  

Emellett elmondható, hogy nem sokat változtat a külsőségeket illetően és meg-
hagyja a misemondó ruhákat, az oltárt és a gyertyákat. A latin nyelvű énekléssel 
sem szakít, nem veti el. Luther felfogása szerint az úrvacsora hozzátartozik az is-
tentisztelethez, mint nélkülözhetetlen elem. Ebből kifolyólag az istentiszteletnek 
két fókusza van: az igehirdetés és az úrvacsora kiszolgáltatása. Az ő istentiszteleti 
rendjét úgy tekinthetjük, mint a középkori mise átalakítását.  

Zwingli liturgiai felfogása Lutherénál jóval több radikalizmust mutat. Ő gyöke-
resen szakítani akart a római felfogással, mindent elvetett, ami a római katoliciz-
musra emlékeztetett. Az ő felfogásában minden rítus feleslegessé vált, és az isten-
tisztelet egyedüli igaz alkotórészévé az igehirdetést tette. Még az éneklést is szá-
műzte az egyszerűség kedvéért a gyülekezeti istentisztelet rendjéből. A zürichi egy-
ház istentiszteleti rendjébe megpróbálta beilleszteni a karéneket, de a gyülekezeti 
éneklés hiányzott. Külön férfi és női karok énekeltek az istentiszteleten. A zürichi 
reformátor a sákramentumokkal kapcsolatban is az egyszerűségre törekedett. Az 
úrvacsora nála egyszerű emlékezés. A vasárnap megtartására komoly gondot fordít, 
minden más ünnepnapon elégnek tartja a reggeli istentisztelet megtartását, amely 
után mindenki folytathatja munkáját.  

Kálvin fellépése előtt a reformáció mozgalmának egyik jelentős szellemi köz-
pontja volt Strassburg. Ezen a helyen nagyon kedvező körülmények között ment 
végbe a kultusz és az egyházi tan reformja. A strassburgi reformáció kezdettől fog-
va önálló utakon járt. Ezt a szellemi függetlenségüket a későbbiek során is igyekez-
tek megőrizni, ezért azt mondhatjuk, hogy a strassburgi reformációt nem lehet sem 
lutherinek, sem kálvininak nevezni. A város reformátorai közül Bucer Márton volt 
az, akinek egyénisége leginkább rányomta bélyegét az egész reformációs mozga-
lomra. A reformáció korabeli liturgiát sokan Bucer-féle liturgiának nevezik, mert az 
ő hatása és felfogása érvényesült leginkább az istentisztelet rendjének megállapítá-
sában. A képeket és szobrokat hamar eltávolították a strassburgi templomokból, s 
csupán az oltárt hagyták meg az úrvacsora kiosztásához. A strassburgi kultuszre-
form tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy Schwartz Theobald7 először mondta a 
misét német nyelven s revideált szöveggel. A mise evangélium-ellenes részeit las-
san-lassan elhagyták az istentisztelet rendjéből. A Schwartz-féle istentiszteleti rend 
1524-ben jelent meg, és csaknem azonos volt a strassburgi egyházmegyében hasz-
nálatos miserenddel.  

A strassburgi reformátorok – úgy mint Luther is – az istentiszteleti rend megál-
lapításánál a római egyház liturgiai kereteit használták alapul. 1525-ben már befeje-
zettnek lehet tekinteni a kultuszreformot, amennyiben egy Bucer által szerkesztett, 
a város többi lelkésze által elfogadott és aláírt nyilatkozat elismeri azoknak a refor-
moknak a szükségességét, amelyek az istentiszteleti gyakorlatba is átmentek. Ami-
kor 1538-ban Kálvin Strassburgba érkezett, akkor már a reformáció a fejlődésnek 

                                                 

6 Nagy Sándor Béla: A református istentisztelet Kálvin felfogása szerint, Debrecen, 1937. 7. p. 
7 „Ordenung und Ynhalt Teutsche Mess und Vesper so jetzund im Gebrauch haben Evangelisten 
und christlichen Pfarrherren zu Strassburg” címmel jelent meg 
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bizonyos megállapodott érettségi fokára jutott, és tanbeli egysége a kultusz terén is 
átment a gyakorlatba. 

Kálvin Genfben is az istentiszteleti rendnek egy már kialakult formáját találta, 
amikor ott munkálkodni kezdett. A francia Svájc területe különösképpen fogékony 
volt a reformáció tanainak befogadására. Ennek magyarázata lehet, hogy a Francia-
ország területéről elűzött protestánsok itt nyertek menedéket. A genfi reformáció 
vezetőjének Farel Vilmost tekinthetjük Kálvin megérkezése előtt. Farel is Francia-
országból származott. Az ő nevéhez fűződik az első genfi protestáns liturgia beve-
zetése, amelyet 1533-ban adtak ki. Farel liturgiája öt fő részből áll:   

 
1. A keresztség kiszolgáltatása. 
2. A házasság megáldása. 
3. Az úrvacsoraosztás. 
4. A közönséges istentisztelet rendje. 
5. A betegek meglátogatása. 

 
A közönséges prédikációs istentisztelet rendje Farel liturgiájában a következő mó-
don épült fel: 
 

1. Imádság, amely a Miatyánkkal végződik. 
2. Igehirdetés. 
3. Tízparancsolat. 
4. Bűnvallomás. 
5. Miatyánk. /Másodszor/ 
6. Apostoli Hitvallás. 
7. Imádság. 
8. Áldás. 
 
Farel művének előszavában ezt olvashatjuk: „Keresztyének! Isten tisztelése cél-

jából ne tekintsétek a szokásokat, hanem csakis azt, amit Jézus rendelt és paran-
csolt!”8 Érdekessége még Farel liturgiájának az, hogy az egyházi éneket nem találjuk 
az istentisztelet elemei, alkotórészei között. Ennek oka az, hogy az első francia 
nyelvű protestáns énekek még csak éppen akkor keletkeztek, amikor Farel liturgiája 
megjelent, így még nem valósíthatta meg az egyházi ének liturgikus használatának 
bevezetését. 

Genfben radikális reform érvényesült az istentiszteletek rendjében, mert Farel 
nem ismert megalkuvást. A szomszédos berni kanton területén azonban a refor-
mok enyhébbek maradtak. Pl. az úrvacsoránál kovásztalan kenyeret használtak, és 
olyan ünnepeket is megültek, amelyeket Genfben nem. A berni egyház szellemi ve-
zére ebben az időben Megander Gáspár volt, akinek megvolt a kapcsolata a genfi 
egyházzal. 1530-ban ő tartotta az első protestáns prédikációt Genfben. A nevével 
fémjelzett berni liturgia közel állt Kálvin felfogásához. Erre bizonyítékul szolgál 
Kálvinnak egy 1537-ben Meganderhez írott levele: „A te szertartási könyvecskédet 

                                                 

8 Nagy Sándor Béla: i. m. 9. p. 
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összehasonlítottuk a miénkkel és úgy találtuk, hogy közöttünk semmi különbség 
nincs, hacsak az nem, hogy az egyik rövidebb.”9 

A reformáció különböző ágaiban tehát, már Kálvin fellépése előtt megtörtén-
tek azok a lépések, amelyek meghatározták a fejlődés irányát.  

Kálvin liturgiájára hatott Luther reformátori munkássága. Kálvin nem volt kap-
csolatban Zwinglivel, mégis megállapítható, hogy Kálvinnak és Zwinglinek liturgiai 
elvei sok tekintetben találkoztak egymással. Kálvin szellemi fejlődésére a legna-
gyobb hatást az a három év tette, amikor Strassburgban tartózkodott. Különösen 
Bucer Márton hatását kell kiemelnünk. Amikor Kálvin újonnan alakuló egyházának 
liturgiáját készítette, akkor elsősorban a strassburgi német protestánsok istentiszte-
leti rendtartását vette figyelembe. Ez a rendtartás javarészt Bucer alkotása volt és 
Kálvin nemcsak a sorrendet, hanem egyes részeket szó szerint átvett az általa szer-
kesztett francia liturgiába. 

Bucer felfogása szerint minden liturgikus cselekmény fő célja a hívek építése. 
Ugyanezt az elvet vallja és hangsúlyozza Kálvin is liturgiájának előszavában. Bucer 
hatása a nagy alapelvek mellett egyéb részletkérdésekben is megnyilvánult. A refor-
mátorok közül ő fejtette ki először a négy egyházi rendről szóló elméletet. Éppen 
1538-ban, tehát Kálvinnak a Strassburgba érkezése évében jelent meg  értekezése a 
lelkigondozásról, amely a négy egyházi rend – pásztor, tanító, presbiter, diakónus – 
szolgálatát is tárgyalja. Bucer volt az, aki a hesseni egyházak figyelmébe ajánlotta a 
katechumenusok ünnepélyes konfirmációját. Genfben volt valami ehhez hasonló 
ünnepélyes szertartás.  

Kálvin Strassburgból átvett hatásai közül kiemelkedő a confessionak és absolu-
tionak a kálvini liturgiába való beillesztése. Amikor ezt a két elemet beillesztette, 
akkor az ó-strassburgi liturgia hatása alatt cselekedett. A confessio és absolutio 
ugyanis a régi strassburgi egyház liturgiájában is helyet kapott Bucer megfogalmazá-
sában. A strassburgi német egyház vasárnap délelőtti liturgiája a következő volt: 

 
1. Invocatio és nyilvános bűnvallás. 
2. Vigasztaló szavak a Szentírásból és absolutio. 
3. Ének. /Zsoltár vagy más vallásos ének, esetleg a Tízparancsolat első része./ 
4. Rövid imádság. 
5. Ének. /Mint előbb, vagy a Tízparancsolat második része./ 
6. Szentírásolvasás és prédikáció. 
7. Nagy imádság. 
8. Miatyánk. 
9. Ének. /Olykor az Apostoli Hitvallás, különben zsoltár vagy más vallásos 
ének./ 

10. Ároni áldás. 
 

Kálvin mint strassburgi lelkész megkedvelte a német egyházban gyakorolt liturgiát, 
saját egyházszervező munkájában alapul vette és felhasználta. A Kálvin által hasz-
nált strassburgi liturgia megjelent nyomtatásban is 1539-ben vagy 1540-ben, de eb-
ből egyetlen példány sem maradt fenn. Ennek a liturgiának a meglétét bizonyítja az 

                                                 

9 Nagy Sándor Béla: i. m. 10. p. 
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a tény, hogy Kálvin utóda 1542-ben újra kiadta.10 Ez a legrégibb ismert francia 
nyelvű strassburgi egyházi könyv. Ebben a liturgiában vannak olyan részek, ame-
lyek Kálvintól származnak, pl. a keresztelési szertartás és a vasárnap délelőtti isten-
tisztelet több alkotórésze. A vasárnapi imádságok java részét a strassburgi német 
egyház liturgiájából kölcsönözte, s ezt maga meg is mondja. A házasságkötés for-
muláját Fareltől vette át, aki egy régebbi strassburgi német liturgiát tekintett alapnak. 

Amikor Kálvin visszatért Genfbe, reformátori egyénisége érettebb és kiforrot-
tabb volt. Kálvin genfi munkálkodása idején Genfben még nem voltak olyan ren-
dezett egyházi viszonyok, mint Strassburgban. A liturgia területén azonban már itt 
is kialakult, többé-kevésbé befejezett tényeket talált. Genfben Farel Vilmos nevé-
hez fűződik az első protestáns liturgia bevezetése. Kálvinnak a berni tanácshoz in-
tézett leveléből11 megtudható, hogy nemcsak ismerte ezt a liturgiát, hanem gyako-
rolta is. Nyilvánvaló, hogy Farel felfogása hatott Kálvinra. Amit a saját felfogásával 
össze tudott egyeztetni, azt gyakorolta. Amikor Kálvin visszatért Genfbe, rövide-
sen kiadta nyomtatásban liturgiáját /1542/, amely az általa Strassburgban használt 
istentiszteleti rendtartásnak revideált és lényegesen módosított átdolgozása. Ezek a 
módosítások voltaképpen a régi genfi, illetve a Farel-féle liturgiához való közele-
dést jelentették. Pl. elhagyta az absolutiot és a tízparancsolat éneklését.  

Kálvin minden kívülről származó hatást csak úgy fogadott el, hogy azt előbb 
saját elveinek mérlegére helyezte. 

    
Prédikációs istentisztelet  
A kálvini liturgia legfontosabb részleteiben Strassburgban alakult ki. Amikor Kálvin 
odament nem talált semmit, ami a Szentírással ellenkezett volna, sem az istentiszte-
letben, sem a templom berendezésében. Bucer liturgiájából vette át a vasárnapi is-
tentisztelet rendjét. „Ami a vasárnapi áhítatosságot illeti, annak formáját a strass-
burgiaktól vettem, a többit a Szentírásból” – mondta halálos ágyán az istentisztelet-
re vonatkozóan Kálvin. 12 

Kálvin Strassburgban hetenként négyszer tartott istentiszteletet, vasárnapon-
ként kétszer. 

 A vasárnapokra adott liturgiája a „nagyszerű egyszerűség remeke”.13 Az evan-
géliumról szóló beszéd képezi a középpontját. Minden, ami az igehirdetést megelő-
zi, erre készít elő, átmenet az életből az evangélium világába, és minden, ami ezután 
következik ismét átmenet a kegyelem hirdetéséről a szent életre. 

Minden vasárnap tartott prédikációs istentiszteletet. Munkanapokon az imád-
ság formája a prédikáció előtt és után a szolgálattévő szabad választása alapján tör-
tént, azonban követelmény volt, hogy ez az imádság az alkalom idejéhez és a prédi-
káció tartalmához illeszkedjék, annak megfelelő legyen. 

Talán a legismertebb Kálvin liturgia Pruzsinszky Pál közlése szerint, aki három 
fő egységre osztja, a következő: 

                                                 

10 Ez a nevezetes pseudo római kiadás, Nagy Sándor Béla  
11 „Mielőtt Genfbe jöttem volna, a keresztséget, az úrvacsorát, a házasságkötést és az ünnepek meg-
tartását ugyanolyan módon gyakorolták, mint manapság, anélkül, hogy én ezekben bármiféle vál-
toztatást eszközöltem volna…” Nagy Sándor Béla: i. m. 12. p. 

12 Pruzsinszky Pál: Kálvin János I. 299. p. 
13 Tóth M. : Egyházszertartástan 11. p. 
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I. Invocatio: „A mi segedelmünk legyen az Istennek nevében, aki teremté az eget és 
a földet. Amen.” 

 
II. A bűnvallomás14 és feloldozás 
 
A feloldozás után a hívek a Tízparancsolatnak az első részét éneklik, a prédikátor 
rövid imát mond, majd a Tízparancsolat második részének éneklése következik. 

 
III. Az ige hirdetése. A pásztor kéri a Szentlélek ajándékát a maga számára, hogy az 
Írást híven magyarázza, s hogy a hívek alázatos lélekkel fogadják. A prédikációt ima 
követi és áldás. Az áldás az ároni áldás. 

 
Sörös Béla így vázolja fel a vasárnapi liturgiát:  

1. Tízparancsolat. Felolvasását nem a lelkész, hanem a lektor teljesíti. A Tízpa-
rancsolat után a lelkész a szószékre lép, és imádkozik a gyülekezettel együtt. 

2. Bűnvalló imádság. 
3. Zsoltárok.  
4. Ima megvilágosításért. 
5. Textus alapján egyházi beszéd.  
6. Könyörgés Isten országa eljöveteléért. 
7. Apostoli hitforma. 
8. Ének. – Ezt később építette be. 
9. Áldás.15 

 
Vasárnapi forma: 
A nyilvános istentisztelet legfőbb alkotórészei az Ige és az imádság. Isten szól, s az 
ember felel az úr szavára. Amint az előzőekben szó volt róla, Kálvin Strassburg-
ban, az általa szervezett francia református egyházban váltotta valóra liturgikai elve-
it. Ezért ez a liturgia mutatja leginkább az ő eredeti elméleti felfogását.  
 
A strassburgi francia gyülekezet rendes vasárnapi istentiszteleti liturgiája e 
rend szerint történt: 
 

1. Előfohász. /A mi segedelmünk legyen az Isten nevében, aki teremtette az 
eget és a földet! Ámen./ 

2. Bűnvallomás. 
3. Bibliaolvasás. /Néhány Ige a hívek lelkének megvigasztalására/ 
4. Feloldozás. /Absolutio./ 
5. Ének. /A Tízparancsolat első táblája./ 
6. Imádság. /Rövidebb ima./ 
7. Ének. / A Tízparancsolat második táblája. Minden parancsolat eléneklése 
után a gyülekezet refrénként ismétli: „Kyrie eleison”./ 

A lelkész éneklés közben megy fel a szószékre. Eddig az Úr asztala előtt állt. 

                                                 

14 A bűnvalló imádság szövege az istentiszteleti részben olvasható. Ld. Pruzsinszky i. m. 300. p. 
15 Sörös Béla: A magyar liturgia története, Bp. 1904. 151.p. 
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8. Imádság. /rövid./ 
9. Textus és igehirdetés. /Kb. másfél óráig tartott./ 
10. Nagy imádság. 
11. Úri ima. /Rövidebb magyarázattal kísérve. A Miatyánk parafrázisa./ 
12. Zsoltáréneklés. 
13. Ároni áldás.16 

 
Ennek az istentiszteleti rendnek két része van: az első alatt a lelkész az úrasztala 
előtt áll, a második rész alatt pedig a szószéken.  

1542-ben jelent meg „Az egyházi könyörgések alakja…” címen Kálvin munká-
ja, amely a genfi nyilvános istentiszteletetek gyakorlatát volt hivatva szabályozni. E 
szerint a genfi vasárnapi liturgia menete: 

 
1. Előfohász. 
2. Bűnvalló imádság. /Confessio./ 
3. Zsoltáréneklés. 
4. Imádság. / A lelkész áldást kér az igehirdetésre. Az ima alakja a lelkész tet-
szésére van bízva./ 

5. Textus és igehirdetés.  
6. Imádság. /Ennek szövegét Kálvin közli „A könyörgések alakjá”-ban./ 
7. Úri ima. 
8. Ének. 
9. Ároni áldás. 
   

Első pillantásra szembetűnik a különbség a két liturgia között. Hiányzik a genfi li-
turgiában a Tízparancsolat eléneklése, hiányzik az absolutio. Az is megfigyelhető, 
hogy a genfi liturgia nem osztja ketté az istentiszteletet az Úr asztala előtti és szó-
széki részekre. 
 
Leonhard Feudt a következő rövidített genfi liturgiát teszi közzé: 

- Invocatio: A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet 
alkotta.  

- Általános bűnvallás. 
- Zsoltár /ének/17 
- Imádság a jó hallásért és hirdetésért 
- Prédikáció 
- Prédikáció utáni imádság – nagy „közbenjáró” imádság 

Úrvacsora alkalmával a következők hozzáadásával bővült: 
- Kérés, könyörgés a úrvacsorai közösség helyes ünnepléséért,  
- Úrvacsora után: hálaimádság 
- Áldás /ároni áldás/18 Ámen.19 

                                                 

16 Nagy Sándor Béla: i. m. 65. p. 
17 Az első református énekeskönyv magától Kálvintól származik, 1539-ben Strassburgban adta ki. A 
genfi zsoltárok 1542-ben kiadva, és 1562-ig állandóan bővítve „egyesítő köteléke a kálvinizmus-
nak” Karl-Heinrich Biertitz: Liturgik Göttingen, 2004. 148. p. 

18 IV. Mózes 6, 24-26 
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Strassburgban az általános bűnvallás után feloldozás, azután a Tízparancsolat egy 
köztes imádsággal az 1. tábla éneke szerint, és mialatt a gyülekezet a 2. táblát éne-
kelte, lépett a lelkész a szószékre. A dekalógus éneke a függelékben szerepel. 

1545-ben Genfben négyesben énekelték, és minden négyes után „Kyrie elei-
son” következett. Később Marot szövege alapján adták elő.  

A német reformátusok és a hollandok az istentisztelet elején a „Komm Heilige 
Geist…” kezdetű éneket énekelték kezdésnek.20 

- Nem volt Dekalógus. 
- A nyilvános bűnvallás a prédikáció után következett. 
- A Miatyánk az Apostoli Hitvallás előtt kapott helyet.21 
 

Az 1542-ben kiadott liturgiában világosan láthatók a genfi liturgia sajátos vonásai, 
amelyek arra mutatnak, hogy Kálvin alkalmazkodott a már meglévő rendhez. A lé-
nyegi különbség a strassburgi liturgiával szemben abban van, hogy a genfi liturgiá-
ból hiányzik az absolutio. További különbség a két liturgia között az, hogy Strass-
burgban az Apostoli Hitvallást úrvacsoraosztás alkalmával a hívek gyülekezete éne-
kelte, míg Genfben a lelkipásztor mondta el a nép nevében. A változások ellenére 
is megállapítható, hogy a genfi liturgia a strassburginak a hasonmása, miután alko-
tóelemei azonosak. 22 

 
II. Keresztség 
Kálvin felfogása szerint: „A keresztség annak a beavatásnak a jegye, amellyel az 
egyház társaságába bevétetünk, hogy a Krisztusba beoltva Isten fiai közé számlál-
tassunk.”23 

Míg a vasárnapi istentisztelet formájában Kálvin nagyobbrészt a strassburgihoz 
alkalmazkodott, a keresztség szentségének kiszolgáltatásában önállóan járt el. Halála 
előtt néhány szóval erről így emlékezett meg: „Strassburgi időzésem alatt kénytelen 
voltam a keresztelés szertartását megállapítani, mert az anabaptisták 5-10 mérföld-
nyi távolságról elhozták gyermekeiket megkeresztelés végett. Akkor csináltam ezt 
az egyszerű formát; azt tanácsolom, ne változtassanak azon.”24 

A keresztség szentségét Kálvin istentisztelet után a hívek jelenlétében szolgál-
tatta ki, jelezve  ezáltal  a gyülekezetbe való ünnepélyes felvételt. 

 
Leonhard Feudt a kereszteléssel kapcsolatban az alábbi vázat adja közzé: 
A prédikáció után következett a keresztség, mely így kezdődött: „A mi segítségünk 
az Úr nevében van…” 

- Azért hoztátok ide ezt a gyermeket, hogy meg legyen keresztelve? 

                                                                                                                        

19 Leonhard Feudt: Einführung in die Liturgiewissenschaft, Berlin, 1958. 230. p. 
20 Az ének érdekessége, hogy a német protestantizmus közös kincse. A német svájci énekeskönyvben 
is megtaláljuk a 179. szám alatt, a szövegét Luther Márton írta 1524-ben. Az ének a magyarországi 
német reformátusok énekeskönyvébe is átkerült, melynek címe: Gesangbuch zum Gebrauche der 
Evangelisch-Reformierte deutschen Gemeinden in Ungarn. Paks 1833. A 192. szám alatt található, 
szövege módosított. 

21 L. Feudt: i. m. 232. p. 
22 Boross Géza: A liturgika vázlata Bp. 1984. 
23 Nagy Sándor Béla: i. m. 93. p. 
24 Pruzsinsznky Pál: Kálvin János, Pápa, 1909. 301. p. 
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Válasz: „Igen”. 
- A lelkész ezután egy rövid beszédet tart, amely a keresztségnek a gyermekre 
ható erejéről szól. 

- Miatyánk. 
- Ígéret a szülők és keresztszülők részéről, hogy a gyermeket református ke-
resztyénnek nevelik.25 

 
Az 1545-ös liturgia 

- Akarjátok, hogy ez a gyermek megkereszteltessék? 
Válasz: „Igen”. 
- Apostolicum. 
- Intés a szülőknek és keresztszülőknek. 
- Névadás. 
- A lelkész megkereszteli a gyermeket. 

 
Az 1545-ös bővítésben a következő megjegyzéssel kísérve: A gyereknek tiszta és 
rendes vizet a fejére öntve. 

- Zárás: ”A mi Istenünk kegyelme és jósága által cselekedje, hogy ez a gyer-
mek, akit az ő képére és hasonlatosságára teremtett és alkotott, az ő fiának, 
Krisztusnak igaz tagja, méltó gyümölcsöket hozó legyen, mint Isten gyerme-
ke. Isten legyen veletek.” 

 
Nagy Sándor Béla a fentiektől apróbb eltéréssel így adja meg a keresztelés menetét: 

1. Invocatio. 
2. Bevezető kérdés: „Megkeresztelés végett mutatjátok-e be ezt a gyermeket?” 
Felelet: „Igen.” 

3. Szertartási beszéd. / Ennek végén a lelkipásztor kijelenti: „…befogadjuk e 
gyermeket Isten házába, hogy részeseivé tegyük mindazon jóknak, amelyeket 
Ő híveinek ígért.”/ 

4. Imádság. 
5. Miatyánk. 
6. Kérdés: „Akarjátok-e, hogy ez a gyermek megkereszteltessék az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek nevében?” Felelet: „Igen.” / Ez a kérdés csak a li-
turgia 1545-ös kiadásában szerepel. / 

                                                 

25 A kérdések a következőképpen hangzottak: 
„Miután a gyermek a keresztyén anyaszentegyházba lesz felveendő, ígérjétek meg, hogy a gyerme-
ket, mihelyt öntudatára jut, abban a tudományban fogjátok oktatni, melyet az Úr népe nyert, s 
amely röviden a hitvallásban foglaltatik: Hiszek egy Istenben, stb.” 
„Ígéritek-e, hogy minden munkátokkal rajta lesztek, hogy ez a gyermek ebben a tudományban és 
általában véve mindazon tudományokban oktatást nyerjen, mely az ó- és újtestamentomban foglal-
tatik, hogy ő azokat, mint Istennek bizonyos Igéjét, hallani és elfogadni kész legyen?” 
„Fogjátok-é őt buzdítani arra, hogy ama törvényekhez szabja életét, melyeket az Úr elénk szab, 
amelyek e két pontban foglaltatnak: Szeresd a te Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, 
minden erődből, szeresd felebarátodat, mint tenmagadat? Fogjátok-e buzdítani arra, hogy az intés-
nek, melyeket Ő prófétái és apostolai által kinyilvánított – engedelmeskedjék, hogy testi vágyait 
megtagadván, egészen az Isten, a Jézus Krisztus dicsőségének, felebarátai építésének szentelje ma-
gát?” Pruzsinszky: i. m. 304. p. 
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7. Apostoli Hitvallás. Ennek elmondását bevezető szavak kíséretében közli a 
lelkész: „Mivel arról van szó, hogy ezt a gyermeket befogadjuk a keresztyén 
egyház közösségébe, megígéritek, hogy amikor eléri az értelmes kort, abban 
a tudományban fogjátok őt oktatni, amelyet elfogadott istennek népe, amely 
össze van foglalva röviden mindnyájunk közös hitvallásában…” 

8. Fogadástétel. 
9. Keresztelés: „Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” Keresztelés 
közben a keresztszülők a gyermekre teszik a kezüket.  

10. Áldás: „A mi Urunk Istenünk cselekedje az ő kegyelme és jósága által, hogy 
ez a gyermek, akit Ő teremtett és alkotott az ő képére és hasonlatosságára, 
legyen igaz tagja az ő Fiának és Jézus Krisztusnak, teremvén jó gyümölcsöt, 
mint Istennek gyermeke. Ámen. Isten legyen mindnyájatokkal!” / Ez az ál-
dásformula csak az 1545. éves kiadásban található./ 

 
A keresztelés alkalmával elhangzott beszédekben Kálvin a következő gondolatokat 
fejti ki a sákramentummal kapcsolatban: 

- Újjá kell születnünk. 
- E szentségben bizonyságot ad nekünk bűneink bocsánatáról.  
- Gyermekeink is örökösei az üdvnek. 

 
A keresztség belső tartalmának Kálvin szerint két része van: 1. A bűnök bocsánata 
és 2. a lelki újjászületésnek kiábrázolása. A keresztség bizonyos értelemben az 
ószövetségi circumcisio keresztyén formája. 

Kálvin szerint nagyon kell ügyelni arra, hogy a szentségen sérelem ne essék, 
ezért csak azoknak a szülőknek a gyermekeit szabad megkeresztelni, akik az egyház 
testének tagjai. Ugyanakkor azt is kifejti, hogy a szülők hűtlensége miatt nem sza-
bad a gyermekeket eltaszítani. A keresztszülőként olyanokat lehet elfogadni, akik a 
gyülekezeti közösségből valók, akik elmúltak 15 évesek, és maguk is komoly okta-
tásban részesültek az egyházi hitvallások tekintetében. 

Kálvin a keresztség helyét a templomban a gyülekezeti istentisztelet keretében 
jelölte ki, ami azt is jelenti, hogy a szükségkeresztséget elutasítja. A kereszteléssel 
kapcsolatos minden babona száműzésére törekszik. Felfogása értelmében a keresz-
teletlenül elhalt csecsemőket az Úr nem veti örök kárhozatra. Ebből a teológiai as-
pektusból következik, hogy a bábák által végzett keresztelés gyakorlatát nem fogad-
ja el érvényesnek. A bábák által keresztelt gyermekeket a templomban törvényes 
keretek között „érvényes” keresztségben kell részesíteni. A genfi kanton vidéki egy-
házainak 1547. évi rendtartása szigorú büntetést szab ki a bábákra, akik a tilalom el-
lenére keresztelést végeznek. Érvényes keresztséget csak lelkipásztor végezhet.  

A keresztelési szertartáshoz hozzátartozott az anyakönyvezés is. Ennek abban 
a korban az is célja volt, hogy ellenőrizze a törvénytelen születésű gyermekeket. 
Ilyen esetben a lelkésznek jelentést kellett tenni a polgári hatóság előtt. Az anya-
könyveket a templomban őrizték. Az anyakönyvek adatai hasonlóak voltak a mos-
tanihoz, mert a következőket kellett tartalmazniuk: 1. a gyermek születésének nap-
ja. 2. a keresztelés napja, 3. vezetékneve, 4. keresztnevei, 5. a szülők neve, 6. a ke-
resztszülők neve. 
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Mivel a keresztelés és a névadás kérdése szervesen összekapcsolódik, Kálvin-
nak gondja volt arra is, hogy ezen a téren is kerülje a babonaságot. 1546-ban a ta-
nács külön rendelkezést adott ki a keresztnevek használatáról. Az eltiltott nevek 
jegyzékét maga Kálvin készítette el. Tilos volt pl. régi bálványistenekre emlékeztető 
keresztnevek használata, valamint olyanoké is, amelyek csak az Urat vagy Jézust il-
letik /pl. Immánuel/. De olyan neveket sem kaphattak a gyermekek, amelyek gú-
nyolódásra adhattak alkalmat. Kálvin a bibliai nevek felvételét ajánlotta, hogy vise-
lője istenfélelemre buzduljon, és megerősödjön a hitben. 

 
III. Úrvacsora 
Az úrvacsora sákramentumát Kálvin az anyaszentegyház nélkülözhetetlen életmeg-
nyilvánulásának tartotta. Ez a tény abban a kijelentésben is kifejezésre jut, mely sze-
rint mindazok, akik távol tartják magukat az úrvacsorától és megvetik a szent je-
gyekkel való élést, méltatlanok arra is, hogy a keresztyének közé számláltassanak. 
Kálvin teológiai műveinek jelentős része tárgyalja az úrvacsora kérdését. 

Az úrvacsoráról szóló „Rövid értekezésben” Kálvin a következő szempontok 
szerint csoportosítja mondanivalóját: 1. az úrvacsora célja 2. haszna és gyümölcse, 
3. kiszolgálásának helyes alakja, 4. a hozzá fűződő babonák és tévedések, 5. az úr-
vacsorával kapcsolatos viták és nézeteltérések. 

Kálvin strassburgi lelkészsége idején a magán bűnvallásnak egy fajtáját próbálta 
meghonosítani az egyházban. Amikor az úrvacsora napja közeledett, kihirdette, 
hogy jelenjenek meg előtte azok, akik abban részesülni óhajtanak. Egyrészt azért, 
hogy akik még járatlanok a hit dolgában, azok alaposabb felkészítést nyerjenek, 
másrészt a bűnösök figyelmeztetést kapjanak. Akik pedig gyötrődnek lelkiismere-
tük miatt, azok vigasztalást nyerjenek. Arra nézve nem találunk utalást, hogy Kálvin 
Genfben is gyakorolta volna az előkészületnek ezt a formáját. 

Az úrvacsora kiszolgáltatásának helyes módja függ elsősorban azoktól az előké-
születektől, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e szent sákramentum lelkünk épülé-
sére szolgáljon. Az előkészülethez tartozik az úrvacsora kihirdetése. 

Az úrvacsorát kihirdették az azt megelőző vasárnapon. Kálvin az úrvacsora 
osztás előtti vasárnapon prédikációjában is megemlékezett arról az áldott alkalom-
ról, amelyet a szent vendégség készít a mi számunkra. Az úrvacsorás vasárnapon a 
prédikáció az úrvacsoráról szólt, vagy érintette az úrvacsora kérdését. Menete a kö-
vetkező volt: 

 
- Hitvallás. 
- Hallgassuk meg, amint Jézus Krisztus a szent vacsorát rendelte, szent Pál 
apostol szövege szerint.  /1Kor 11, 23-29/ 

- A méltatlanok kizárása. 
- A méltók megvizsgálása. 
- Jézus ígéretének valósága. 
- „Emeljük fel lelkünket és szívünket a magasba, ahol Jézus Krisztus az ő 
mennyei Atyjának dicsőségében van, ahonnan a megváltásunkat várjuk…” 

- A kenyeret a „ministri verbi” adja, a bort pedig a „seniores ecclesiae” osztja, 
mialatt zsoltárok vagy odaillő íráshelyek olvasása történik. 

- Hálaimádság 
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1545. 
A Hitvallás után imádság hangzott a jó és helyes úrvacsorai ünneplésért a Mi-
atyánkkal. 

Csak az 1Kor 11. A lelkész saját úrvacsorája után is, aki azután a diakónusnak 
és az egész gyülekezetnek osztja. 

A kiosztás alatt a 138. zsoltárt énekelték és minden strófa után: Alleluja. 
Mint hálaadás, az úrvacsora után szabad imádság következett. 
Ez a forma került beillesztésre a Marot zsoltárokba.26 
 

A középkorból származó prédikációs istentiszteletet vette át Kelet-Frizlandnak 
Lengyelországból származó reformátora, Johannes Lasko, amikor ki kellett vándo-
rolnia Londonba, és ott a kontinensről való menekülteket egy külön gyülekezetbe 
igyekezett egyesíteni. Lasko liturgiája 1550-ben jelent meg. Sajátossága, hogy a 
rendtartás szerint az úrvacsorai vasárnapokon az igehirdetéses istentisztelethez 
csatlakozott az úrvacsora ünneplése, mégpedig oly módon, hogy a gyülekezet egy-
más után telepedett le az úrasztalához egy elöl erre a célra felállított asztal mellé. Az 
ő befolyása alá került gyülekezetekben máig ezt a szokást gyakorolják.  

A kálvini liturgia másik módosulása a pfalzi liturgia27. Ebben a liturgiában a tu-
lajdonképpeni úrvacsorai liturgiát egy ún. gyónó istentisztelet előzte meg, amely 
bűnvalló imádságból, a Heidelbergi Kátéból feltett három kérdésből és absolutio-
ból, a Miatyánkból és áldásból állott, és szombat este tartották. A tulajdonképpeni 
úrvacsorai liturgia a szereztetési ige elmondásával kezdődött, amit terjedelmes ad-
montio /intő beszéd/, a Miatyánk és a Credo követett. Maga az úrvacsorázás un. 
mozgó úrvacsora volt /nem úgy, mint Laskonál/. A communio alatt ének és írásol-
vasás van, mint Kálvinnál. A szertartást a 103. zsoltár vagy egy rövid fohász fejez be. 

 
IV. Házasságkötés 
Kálvin a házasságot nem tartotta sákramentumnak, de ez korántsem jelenti azt, 
hogy a házasságnak akár erkölcsi értékét, akár pedig vallási jelentőségét kisebbítené. 
Kálvin fontos feladatának tekintette a házasságkötések megáldását, amit az is mu-
tat, hogy a genfi egyházban külön törvény szabályozta az ő lelkészsége idején a há-
zasságkötések ügyét. A jegyváltásban teljesen egyszerű véghezvitelt ajánl, nincs 
szükség egyházi szertartásra, de a házasságkötésre vonatkozó ígéret, mint adott szó, 
éppen olyan érvényű, mint egy valódi szerződés. A jegyesség ideje legfeljebb hat 
hétig tarthat.  

A házasságkötést a megáldását megelőző három vasárnapon kihirdették, hogy 
ha valaki valamilyen akadályról tudna, azt idejében jelentse. 

A házasságkötés megáldásának szertartása mindig a templomban történik, 
mégpedig azon a napon, amikor a jegyesek kívánják. Akár vasárnap, akár hétköz-
nap megy végbe, mindig a prédikáció kezdete előtt. Úrvacsoraosztás napján tilos a 
házasságkötés. A külsőségek vonatkozásában is eligazítást ad: a házasulandók egy-
szerűen jöjjenek a templomba, mellőzve minden zenekíséretet. A násznép, de külö-

                                                 

26 L. Feudt: i. m. 232. p. 
27 Ez a liturgia hatott a magyarországi úrvacsorai gyakorlatra. A Tolna megyei német református 
gyülekezetekben teljesen a pfalzi liturgiát követték. Ennek nyomait megtalálhatjuk a vizitációs jegy-
zőkönyvekben, pl. a nagyszékelyi német gyülekezetben. 
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nösen a vőlegény és a menyasszony úgy öltözetükben, mint magaviseletükben mu-
tassanak illő szerénységet és tisztességet.  

A szertartás lefolyása28 egyszerű volt: 
 
1. Előfohász. 
2. Szertartási beszéd. Alapgondolata: a házasság Isten rendelése. A Szentírásból 
vett helyek felolvasásával. 

3. Kérdés a házasulandó felekhez arra nézve, hogy akarna-e házasságot kötni 
Isten rendelése szerint. Erre „igen”-nel válaszol az ifjú pár.29 

4. Kérdés a gyülekezethez, hogy nem tud-e valaki akadályt. Ha senki nem szól, 
akkor folytatódik. 

5. Újabb kérdések külön a vőlegényhez és külön a menyasszonyhoz arra nézve, 
hogy ígérik-e a házassági hűséget egymásnak. Erre a kérdésre is „igen”-nel 
válaszolnak.30 

6. A lelkipásztor megáldja az ifjú párt.31 
7. Buzdító beszéd, amely a házasság szilárd és megbonthatatlan voltát hangsú-
lyozza. 

8. Imádság. 
9. Bezáró áldás.32  
 

L. Feudt közlésében még egyszerűbb a házasságkötés menete: 
- A mi segítségünk… 
- Házassági beszéd 
- Kérdés: „Akartok ebben a szent házasságban élni? 
- Válasz: Igen. 

                                                 

28 Nagy Sándor Béla: i. m. 115. p. 
29 Pruzsinszky Pál közli szó szerint a kérdéseket: „Atyámfiai N. és N. (név szerint megnevezi a meny-
asszonyt és a vőlegényt)! Miután Önök tudják, hogy az Úr így rendelé a házasságot, akarnak-e a há-
zasság szent kötelékeiben – amelyet Ő olyan tiszteletben részesített – élni? Az-e a szándékuk, ami-
ről megjelenésükkel bizonyságot tesznek, hogy itt a szent gyülekezet előtt szövetségük 
helybenhagyását kérjék? i. m. 307. p. 

30 Nincs eskü, és nem ismétlik a formulát, hanem vallástétel van. A lelkipásztor a vőlegényhez így 
szól: „N. (megnevezi a vőlegényt) Isten és az ő szent gyülekezete előtt kijelenti-e, hogy hitvestársul 
vette és veszi a jelenlévő N-t, megígéri-e, hogy őt el nem hagyja, szereti, róla hűséggel fog gondos-
kodni, mint ahogyan istenfélő férfiú feleségéről gondoskodni tartozik? Ígéri-e, hogy vele szentül 
fog élni, hűségét és hitét mindenben meg fogja őrizni az Isten Igéje és az ő szent evangéliuma sze-
rint?” 

A lelkipásztor a menyasszonyhoz így szól: „N. az Isten és az ő szent gyülekezete előtt kijelenti-e, hogy 
hites férjének fogadja N-t, hogy neki engedelmeskedni fog, szolgálatára, segítségére lesz. Ígéri-e, 
hogy vele szentül fog élni, hűségét és hitét mindenben meg fogja őrizni, az Isten Igéje és az evan-
géliuma szerint?” Pruzsinszky i. m. 308. p. 

31 Pruzsinszky Pál a következő szavakat jegyzi fel : „A könyörületességnek Atyja, aki kegyelemből 
hívta meg Önöket a házasság szent állapotába, az ő Fiának a Jézusnak szeretetéből, aki a házassá-
got szent jelenlétével megszentelé (Ján 2, 1), ott nyilvánítván ki első csudatételét apostolai előtt – 
dicsőíthessék a házasság tiszta kötelékében.” i. m. 308. p. 

32 „A mi Urunk minden kegyelmét árassza ki reájuk, az Ő minden javaival éljenek együtt sokáig szent-
ségben.” Pruzsinszky i. m. 309. p. 
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A jelenlévők a tanúk. Kérdés hangzik el az akadályokról. Van-e valamilyen aka-
dály a megáldandó házasság előtt, amit bárki a jelenlévők közül elmondhat. 

„A mi Urunk Istenünk erősítse meg a ti szent elhatározásotokat, amelyet ő 
nektek sugalmazott, és a ti kezdetetek legyen az Isten nevében, aki a meny-
nyet és a földet alkotta. Ámen.” 

„Az Isten adja nektek az ő Szentlelkét…” Ámen. Mt 19,3kk33 
„Hiszitek-e ezeket a szent szavakat, amelyeket a mi Üdvözítőnk kijelentett?” 
Válasz: „Igen”. 
- Imádság áldásért. 
„ A mi Urunk töltsön be titeket minden kegyelemmel, és adjon nektek jó 
együttélést élethossziglan és szentül. Ámen.” 

 
Magának a házasságkötésnek a szertartása Kálvin szerint fenséges cselekmény a 
maga egyszerűségében is, mert az Ige erejével szenteli meg azt a legtermészetesebb 
viszonyt, amelyet maga Isten szerzett. 

A szertartás végeztével a lelkipásztorok a házasságkötést bejegyezték az anya-
könyvbe.34 

 
V. Temetés 
Kálvin a halottak eltemetésével kapcsolatban az Institutioban elismeri, hogy emberi 
kötelesség, de azt is hangsúlyozza, hogy a temetéssel ennek a kötelezettségnek ele-
get is tettünk. Kálvin szertartási művei semmi utasítást nem tartalmaznak a temeté-
si szertartás vonatkozásában. Mindössze annyi útbaigazítást találunk, hogy a halot-
takat tisztességesen temessék el, és a temetéssel kapcsolatos tennivalókat mindenki-
nek a saját belátására bízza.  

Éneklés és harangszó nélkül, lelkészi kíséret és egyházi szertartás mellőzésével 
vitték ki a halottakat a temetőbe. Ez lehetett a puritán szellemnek a szélsőséges 
megnyilatkozása Genfben. Valószínűleg a római egyház által képviselt álláspont elleni 
tiltakozásként is felfogható ez a túlzott leegyszerűsített változat, amely még a látszatát 
is el akarta kerülni annak, hogy mi emberek bármit is tehetnénk az elhunytakért. 

A temetésre vonatkozóan úgy rendelkezet Kálvin, hogy a holttestet ne vigyék a 
templomba, hanem egyenesen a temetőbe. Itt hangozzék el egy buzdító beszéd, 
mire tanít ez az eset. Ha a lelkészt megkérik, hogy kísérje a halottat a temetőbe, ezt 
a kérést ne utasítsa vissza, ott pedig tartson rövid alkalmi beszédet a hozzátartozók 
és barátok vigasztalására. Kálvin szerint a temetési szertartás lényegileg nem más, mit 
alkalom az Ige hirdetésére. Isten még a halál által is az üdvösség útjaira tanít minket.  

A temetéssel kapcsolatos egyéb tennivalók nem annyira egyházi feladatok, mint 
inkább polgári kötelességek. Genfben külön halottvivőket alkalmaztak, akik a váro-
si tanács előtt esküt tettek, hogy minden olyan babonaságot megakadályoznak, 

                                                 

33 „Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle: „Szabad-e az ember-
nek bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Terem-
tő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?” Majd így folytatta: „Ezért hagyja el a férfi apját 
és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem 
egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” 

34 A genfi levéltárnak 1550-től vannak meg a házassági anyakönyvei. Nagy Sándor Bála: i. m. 115. p. 
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amely ellenkezik Isten Igéjével. A halottakat a halál bekövetkezése után 24 órán be-
lül, de 12 órán túl el kellett temetni.  

Kálvin szerint szólhat a harang a temetés alkalmával, de annak nem lehet más 
szerepe, mint a szertartás kezdetét jelezni.  

Általános szokás volt, hogy a halottat fehér lepelbe takarták. A gyászpompa 
külsőségei sem voltak kívánatosak a puritán egyszerűség hívei számára, de nem volt 
tiltott a gyászruhák viselete.  

A temetési menet kettesével haladt a temető felé: elöl a férfiak, majd a nők.  
Ezeknek az elveknek és a genfi gyakorlatnak megfelelően temették el a nagy re-

formátort is, aki végrendeletében meghagyta, hogy azzal a szertartással temessék el 
őt, amelyik a városban és az egyházban szokásban van. Fenséges és megragadó egy-
szerűségben folyt le Kálvin temetése. Fehér lepelbe burkolt testét fakoporsóba he-
lyezték, és minden külső pompa nélkül kísérték a temetőbe. Mivel ő úgy rendelkezett, 
hogy ne jelöljék meg sírját, az utókor máig nem ismeri, hol nyugszik a reformátor. 
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Abstract 
 

Worship Service according to Calvin’s Liturgy 
 
The first part of the study records a worship service conducted according to Cal-
vin’s liturgy in a 21st century setting. The sermon as part of the service portrayed 
Calvin as a cross-bearer. The second part of the study presents Calvin’s 1542 for-
mula along with its 1545 extended version: elements of a usual Sunday worship 
service of the Strasbourg church, formulas of baptism, the Lord’s Supper, wedding 
and funeral services. 


