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kol;':} ( (s !J'Jr.iY ar..rvi forró barátság
:<:>:hy(,('ijtt köréje. II. valóság az, hogy
Calvin l..:'~dúbb annyira népszerű volt
a maga Ícicjóbün, 1'11nt amilyen nép
szerűtlen lett bizonyos későbbi hagyo
mánvol.ban,

Ferrier azzal egészítette ki Biot fej
tegetéseit, hog;: az ő véleménye sze
rint a puritanizmus nem Calvin taní
tásában gyökerezik, hanem kifejezet
ten o,angolswsz ta.álrnány". Genfben
más .dolguk is volt a reformáció hí
veinek, semhogy elvont ideológiai kér
désekkel híbelődionck. !\ néhányszáz
hektár rnűvclhető földdel rendelkező

várost minden oldalról egyre ellensé
gesebb katolikus területek zárták kö
rül. Itt volt Európa felére kihntóan a
reformáció központja. amelyet, úgy
érezték. minden úron tartaniok kell.
Ez magyarázza például a selyemruha
viselésének trlalmát is. A selyem
ugyanis Lyonból. francia területről ér
kezett, s mí nthogy a franciák csak
aranyat fogadtak el érte, meg kellett
védeni a kereskedelmi mérleg egyen
súlyát. A genfiek azonban, akik egyéb
ként is hajlottak a takarékoskodásra,
az ilyen és hasonló önmegtagadásokat
szívesen vállalták, mert lelkesítette
őket az a tudat, hogy a század nagy
szellemi küzdelmc.a-k ők az irányítói.
Ne feledjük ugyanis, hogy ebben az
időben még egyáltalán nem volt szó
vallásháborúról. Calvinék abban a hi
szemben voltak, hogy ők az egész egy
séges egyház reformján fúrudoznak.
Ami végül Calvin egyéniségét illeti 
emelte ki Fcrrier -, nem áll az, hogy
hiányzott volna belőle a gyöngédség
és a rnslegség. Bizonyítják levelei,
amelyekben bátorít, bíztat és vígasz
tal. Egyik leghűbb barátja, Théodor
de Beze feljegyezte. hogy Calvin na
gyon is szerette a vidámságot és igen
jó humora volt. Gőgös sem volt, mert
az adatok éppen annak ellenkezőjéről,
a mély alázatosságról tanúskodnak.

Calvin írásai ról beszélgetve. Biot
arinak a véleményének adott kifeje
zést, hogy maga a módszcr, amelyet

Calvin követett teológiai vizsgálóriá
saibn n, mindinkább helyeslésre talál a
kereszténység lcgújabb fejlődésében.

/\.. ma tapasxtalható megújhodás rnind
a protestantizmusban, rnínd a katoli
cizmusban annak köszönhető, hogy az
Úr Jézus és a krtsztológia került elő

térbe, nem csupán erkölcsi, hanem
doktrinális és teológiai síkon is. Jel
legzetes vonása ez az ökumenikus
mozgalornnak Ts. S hogy ez volt Cal
vin irányító eszméje, idézi Biot tőle

ezek<.'~ a remek sorokat:
"Mivel látjuk, hogy üdvösségünk

egészét és rní ndcn részét Jézus Krisz
tus foglalja magában, őrizkednünkkell
attól, hogy más irányba vigyük a leg
kisebb hányadát is annak, amit mond
hatunk. Ha üdvösséget keresünk, Jé
zusnak csupán a neve is arra tanít,
hogy benne rejlik ez. Ha a Szeritlélek
adományait kívánjuk. meg fogjuk ta
lálni nála. Ha erőt keresünk, megvan
az Ő uraságában. Ha édességet és jó
ságot akarunk találni, ezt nyújtja ne
künk születése, amellyel hasonlóvá
lett hozzánk, hogy megtanítson a kö
nyörületességre. Ha rnegváltásra v:á
gvunk. megadja nekünk az Ő szenve
cése. EJítéltetésében bírjuk a mi fel
oldozásunkat. Ha szabadulni kívánunk
~lZ {;t()UÓJ. megkapjuk ezt keresztjé
ben. Elégtételt ad értünk az ő áldo
zab. 'I'ísztulásunkat értük el az ő vé
rében. A kiengesztelődést megszeréz
te szúmunkr: az ő leszálbsa a pok
lokra 'I'e':~ünk megpróbáltatása ott
feksz:k az ő sirjában. Életünk meg
ú j ulás i ott van az ő felt;'i -nadásában.
amcl lycl megkaptuk a halhatatlanság
reményét. Ha keressük mennyei örök
ségünket. biztosítja az ő mennybeme
netclc. H3 segítsógot és enyhülést és
mindcn javakban bóséget keresünk.
megkapj uk az Ő királyságában. Ha
biztonságban a,J:~rjuk várni az ítéle
tet, ez is megvan azáltal, hogy ő a mi
bíránk. Mindent összevéve. rniután az
összes j:wak kincstára benne van, tőle

és abból ikel l mor-ítenünk és nem más
honnan."
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Krisztus új pamncsolaUcént adta, hogy szeressük egymást, amint ő szere
tett minket. Ez a szevetet megújit bennünket, hogy új embere1cké legyünk, az
ujs,zö::ets(;g Öi'Öl~ijsci, új 611C!; ,;ne1:esei. I~SZENT A.GOSTON)


