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Kálvin transzformációs nézete 
- Isten Igéjéről és társadalometikai kérdésekről – 

 
„A legméltóbban úgy ünnepelhetjük meg 
Kálvin János születésének 500. évfordulóját, 
ha az átalakulás isteni erőinek újonnan átadjuk magunkat.”1 
 

Bevezetés: szociológusok a vallásról 
 
Vallás és átalakulás 
udományos művekben, a médiában csakúgy, mint magánvéleményekben és 
személyes beszélgetésekben újból és újból felmerül az a téma, hogy a vallás és 
az egyház a fejlődés útjában áll, vagy éppen ellenkezőleg: egy új átalakulást 
tesz lehetővé. A vallás mint visszafejlődés vagy haladás korunk és világunk 
egyik központi kérdése. Többnyire két téma meghatározó. Először: mindany-
nyian hallottuk azt a határozott kijelentést, hogy a tudomány feleslegessé teszi 
a vallást. Másodszor: azt is gyakran halljuk, hogy a vallás fundamentalizmus-
hoz és erőszakhoz vezet. Mindkét kérdésről sokat írnak napjainkban. Az ilyen 
kérdések körül kialakult vélemények eléggé sarkítottá válnak, mivel mindany-
nyian szeretjük azt gondolni magunkról, hogy mi jobban tudjuk, mint a másik, 
illetve ezért is, mert ezek a kérdések a vallással, tudománnyal, etikával és az 
emberi élet értelmével kapcsolatos meggyőződéseink érzékeny pontjait érin-
tik. 

Szociológusok2 gyakran vizsgálták a vallást a kultúrával vagy az átalaku-
lás témájával összefüggésben.3 Volt közöttük, aki úgy beszélt a vallásról, mint 
ami összetartó erővel látja el a társadalmat (Durkheim), vagy mint ami elide-
geníti az embert az igazi szabadságtól (Marx), vagy éppenséggel átalakítja a 
társadalmat (Weber). Kétségtelen, hogy a vallás többek között ilyen szerepeket 

                                                 
1  The Legacy of John Calvin: Some actions for the church in the 21st Century (Ge-

neva: World Alliance of Reformed Churches, 2008), 8. 
2  Vö. Anthony Giddens, Sociology (Oxford: Blackwell Polity Press, 1993), ch.14: ‘Re-

ligion’. Magyarul: Szociológia (Budapest: Osiris, 1997), 14.fej. „A vallás”. 
3  Nicholas Wolterstorff, Until Justice and Peace Embrace: The Kuyper Lectures for 

1981 delivered at The Free University of Amsterdam (Grand Rapids: Eerdmans 
Publishing, 1983), I.fej.: ‘World-Formative Christianity’. 
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is betölthet. Szociológusok emellett különbséget tettek a „másvilági” aszkétiz-
must és a „belső” átalakulást kereső vallások között. Másképpen megfogal-
mazva: beszélhetünk „világtagadó” és „világformáló” típusú hitekről. 

 
Hit és kultúra különböző viszonyulásai 

A hit és kultúra viszonyának a Niebuhr által felállított ötféle formájában a 
kálvinizmus az átalakítás kategóriájába esik a dolgok megreformálásának 
hirdetésével. Ebben az esetben Isten kegyelme több, mint kiegészítő: „újjáte-
remt mindent”. A római katolikus felfogásban inkább szintetizáló, hiszen a 
természet és kegyelem, az értelem és hit kettősségében élünk. A római katoli-
cizmus pozitívabb tulajdonságokkal ruházza fel az emberi természetet és ér-
telmet, mint ahogyan azt a reformátorok akarták. A lutheri nézetet gyakran 
paradoxnak nevezik, melyben Isten másképpen munkálkodik a törvény mint a 
kegyelem birodalmában. Fel kell ismernünk, hogy simul justus et peccator 
vagyunk, igazak (kegyelemből), de még bűnösök. Arra hívattunk el, hogy hit 
által éljünk. Értelmünknek „megváltozott” vagy „megszentelődött” értelemnek 
kell lennie, nem pusztán természeti értelemnek. A paradoxon megmarad: még 
ha gyakran nem is tudjuk rendbe hozni a dolgokat, Istennel rendbejött a kap-
csolatunk kegyelem által. Az anabaptista mozgalmat gyakran világtagadónak 
tartják, mivel a spiritualitásról úgy beszélnek, mint ami a lélek dolga, és a 
megváltottak csoportjának közössége áll a középpontban. A kultúrára pedig 
úgy tekint, mint ami arra csábít, hogy felhagyjunk a lelki tájékozódással. 

Ennél a pontnál helyénvaló egy szó a kétkedőknek: mindannyian tudjuk, 
hogy ezek a sztereotípiák nem igazán felelnek meg a valóságnak. A legtöbb 
vallásos mozgalom valójában többféle viszonyulást ötvöz. Még a világ elől 
menekülők is megpróbálják időnként a maguk módján megváltoztatni a társa-
dalmat, vagy legalábbis saját csoportjukat. Az átalakulás híveinek időnként 
inkább rossz, mint jó hírei vannak. A szintézis felé hajlók is meghúzzák vala-
hol a határvonalat, és ellentmondást nem tűrő hangon szólalnak fel. A para-
dox nézet követői is hajlamosak nézetekre kikacsintgatni. Másképpen megfo-
galmazva tehát: ugyanazok a csoportok – római katolikusok, keleti ortodoxok, 
lutheránusok, reformátusok, baptisták, pünkösdisták stb. (és bármilyen más 
„világvallás” vagy vallási mozgalom) – nem következetesen ugyanolyanok 
különböző korokban és különböző helyeken. Mindannyian hol a haladás, hol a 
visszafejlődés jeleit mutatják. Éppen ezért nem igazságos nagy általánosítá-
sokba bocsátkozni ezen a téren, jóllehet léteznek egyértelmű tendenciák akár a 
világtagadás, akár a világformálás irányában. Niebuhr abban segít, hogy fel-
hívja figyelmünket arra, hogy mind az öt nézetnek fontos mondanivalója van. 
Például: a világtagadás negatívan hangzik, de a Szentírás határozottan figyel-
meztet arra, hogy ne legyünk világiak. Az átalakulás pozitívan hangozhat, de a 
képességeink és lehetőségeink túlbecsüléséhez, vagy a „teokratikus” feladat 
félreértéséhez vezethet. Fontos azt megtanulnunk Niebuhrtől és más elemzők-
től, hogy minden paradigmának vannak pozitívumai és kerülendő veszélyei 
is.4 

                                                 
4  Vö. még Robert E.Webber, The Secular Saint: The Role of the Christian in the Secu-

lar World (Grand Rapids: Zondervan Publishing, 1979). 
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Kálvinizmus és társadalometika 

Hadd szögezzem le egyértelműen ennek a tanulmánynak az elején, hogy 
téves lenne azt képzelni, hogy a kálvinizmus vezeti a sort a társadalmi átalakí-
tás terén. Nagyon sok átalakulást munkáló mozgalom található az egyházak 
között, és sokan vesznek részt felekezetközi vagy ökumenikus társadalmi 
programokban. Azt is hozzáteszem, hogy jóllehet sok tanulmányozni valót 
találunk még a kálvinista társadalometika modern formáival kapcsolatban – 
melyeket itt többnyire lábjegyzetbe teszek –, ez a tanulmány elsősorban Kál-
vinra összpontosít. Természetesen a legújabb, modernebb elgondolások és 
tevékenységek inkább időszerűek korunkban, az én célom azonban az, hogy 
azokat az alapfeltevéseket tárjam fel és mutassam be, amelyek Kálvin társada-
lometikájában szerepet játszottak. 

A kálvinizmust gyakran nevezték az átalakulás vallásának: mivel a világ 
elhagyása helyett Kálvin és a kálvinisták olykor megpróbálták megváltoztatni 
a világot. A Kálvin-évben a tanulmányok és konferenciák özöne lát napvilágot 
különböző helyeken és nyelveken. A polarizálódás erős. Vannak például olya-
nok, akik fatalizmussal bírálják Kálvint predestináció tanáért és teokratikus 
intoleranciájáért. Mindenféle elképzelések és megfogalmazások látnak napvi-
lágot: Kálvin és a kálvinisták dogmatikusak, törvényeskedők, kizárólagosak 
stb. A Kálvin elleni polémiák egy része nem jól alátámasztott, vagy a tőle vett 
idézeteket kiragadják szövegkörnyezetükből, és amit „teljes Kálvin” képnek 
mondanak, az sajnálatos módon gyakran kiegyensúlyozatlan.5 Mások egy mé-
lyen gondolkodó teológust és nagy gyakorlati reformert látnak Kálvinban.6 
Ahogyan arra Tawney rámutatott: Kálvin valószínűleg azt mondta volna az őt 
kiforgató követőinek: „Én nem vagyok kálvinista!”7 Jóllehet minden bizonnyal 
léteztek olyan kálvinisták, akik számos kérdésben „kálvinistábbak” voltak Kál-
vinnál, ma többnyire más a helyzet. Sok kálvinista egyház sokkal kevesebbet 
tud történelméről és tanításairól a korábbi nemzedékekhez képest. Másodsor-
ban pedig korunkban nem sokan vannak olyanok, akik szolgai módon követ-
nék Kálvint. A komoly kálvinisták között számos olyan új-kálvinista vezetőt 
találunk, akik úgy vitték előbbre a dolgokat, hogy Kálvint minden területen 
felülhaladták, akár a teológiában akár a politikában. Amikor az átalakítás kér-
dése merül fel, Kuypert8 kell megemlítenünk, mint az egyik leglelkesebb köve-

                                                 
5  Vö. Basil Hall, ‘The Calvin Legend’, in Atkinson, et.al., John Calvin: Courtnay Stud-

ies in Reformation Theology (Appleford: Sutton Courtnay Press, 1966), 1.fej. 
6  Vö. John T. McNeil, The History and Character of Calvinism (Oxford University 

Press, 1954). 
7  André Biéler, Calvin’s Economic and Social Thought (Geneva: World Council of 

Churches, 2005), 443. Eredetileg: La pensée économique et sociale de Calvin 
(University of Geneva, 1961). Vö. Basil Hall, ‘Calvin Against the Calvinists’, op.cit., 
2.fej. 

8  Vö. Abraham Kuyper, Calvinism – Six Stone Lectures presented at Princeton Col-
lege 1899; reprint: Eerdmans, 1961. Magyar nyelven: Abraham Kuyper, Kálvinizmus 
és modernitás – Hat előadás. Fordította Dankuly Levente. (Kolozsvár: Koinónia, 
2001). Lásd még Peter S. Heslam, Creating a Christian Worldview: Abraham 
Kuyper’s Lectures on Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1998). 
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tőt. Az ilyen új-kálvinista nézeteket azonban nem lehet csak egyszerűen átül-
tetni jelenlegi globális helyzetünkre: folyamatos felülvizsgálásra – akár tuda-
tosra vagy kevésbé tudatosra - van szükségünk. A kálvinista táboron belül a 
tudósok készek elismerni azt, hogy: 

 
A keresztyén társadalmi vállalkozás – akármilyen éleslátó és elszánt is legyen – 

ritkán eredményezi azt, amit „átalakulásnak” nevezhetnénk. Általában nem ér el na-
gyobb eredményt, mint apró növekvésnek induló változásokat – ha egyáltalán elér 
valamit. A keresztyén társadalmi cselekvésnek fontos eleme annak megtanulása, ho-
gyan cselekedjünk hittel annak ellenében, amit Ellul „hiábavalóságnak” nevez, anélkül 
hogy feladnánk a reményt.9 

 
Ez olyan egészséges realizmus, amelyet Kálvinnál is megtalálunk. Igaz 

marad az, hogy tudósok széles köre hívja fel folyamatosan a figyelmet a kálvi-
nizmus transzformációs szándékára. Ennek megfelelően Charles Taylor a kö-
vetkezőképpen összegez egyik legújabb tanulmányában: 

 
… a reformáció … arra tesz kísérletet, hogy teljes társadalmakat átrendezzen…. Ez 

azt jelenti, hogy a szakrális hirtelen kitágul: az üdvözült számára Isten mindenhol meg-
szentel, így a hétköznapi életben, a munkában, a házasságban stb. … Nagy erők szaba-
dulnak fel a dolgok átrendezésére a szekularizált korban. … Kálvin úgy vélte, hogy 
kézben kell tartanunk a teljes társadalom bűneit, nehogy a gonoszak megfertőzzék a 
többieket. Mindannyian felelősek vagyunk egymásért és a társadalom egészéért. A rend 
olyan mértékű megvalósítása, amelyet a kálvinista társadalmak gyakran célul tűztek ki 
– pl. Genf, Új-Anglia –, meglehetősen kivételes volt a történelemben, és úgy is értel-
mezték.10 

 
Találhatunk természetesen olyan elemeket is a kálvinizmuson belül, ame-

lyek negatív képet mutatnak. Taylor ezek közül is említ néhányat (idesorolva a 
gőgösségre és az intoleranciára való hajlamot). Sokan tesznek majd ilyen jelle-
gű megjegyzéseket Kálvin születésének 500. évében, amint a média előveszi 
majd a régi könyörtelen képet. Az első téma, amelyet negatív megvilágításban 
szokás feltüntetni: a kiválasztás és elvettetés eszméje az üdvösség kérdésében. 
Későbbi református teológusok igyekeztek ezt a témát jobb megvilágításba 
helyezni, és rámutattak arra, hogy a kérdésnek több oldala van, mint ahogyan 
azt időnként feltételezik.11 Egyéb panaszok között szerepel az is, hogy a 
törvényeskedő etika „puritán” értelmezése az „én-jobb-vagyok-mint-te” maga-
tartáshoz vezet. Egyes kálvinista mozgalmak bizonyos vonásai túlságosan is 

                                                 
9  Nicholas Wolterstorff, ‘In Reply’ to Steve Matthonnet-Vanderwell’s article, ‘Re-

formed Intramurals: ‘What Neo-Calvinists Get Wrong’, mindkét tanulmány in Per-
spectives: A Journal of Reformed Thought (Reformed Church Press, Grand Rapids: 
February 2008), 18. 

10  Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge: Belknap Press of Harvard University, 
207), 77-84. 

11  A téma rövid bevezetéséhez ld. Gordan J. Spykman, Reformational theology – A 
New Paradigm for Doing Dogmatics (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 507.skk. 
Hosszabb áttekintéshez ld. Otto Weber, Foundations of Dogmatics (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1983), 2.köt., 411.skk. 
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beleillenek ebbe a képbe. Őszinte bűnbánatra is szükségünk lesz ebben a Kál-
vin-évben. 

Ebben a tanulmányban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy sok po-
zitív és elismerő kijelentést is találunk társadalometikájával kapcsolatban. Ha 
ezek közül néhányat egymás mellé állítunk, láthatjuk, hogy van mit tanulnunk 
tőle ma feladataink között is. Nem arról van szó, hogy pontos etikai válaszokat 
keresünk ötszáz évvel azelőttről, hanem sokkal inkább egyfajta etoszt és alap-
elveket. 

 
Pozitív megközelítések 

Engedtessék meg nekem, hogy megemlítsek néhány olyan területet, 
amely Kálvin társadalometikai szemléletmódját mutatja be. Az első olyan ve-
zetőként szokták emlegetni, aki pozitívan állt hozzá az üzleti célú hitel és a 
kamatszedés legitimitása kérdéseihez. Szokás őt úgy is emlegetni, mint aki 
elősegítette a „protestáns etika” (felelősségteljes munka és takarékosság) meg-
születését, amely egyesek szerint a kapitalizmus kialakulásához vezetett – 
amiről később még többet írok. Mások arra mutatnak rá, hogyan segítette elő 
a demokrácia modern formáinak kialakulását – beleértve a gyülekezeteket 
irányító tanácskozó testületet (presbitérium). Társadalomszemlélete jelentette 
az első lépéseket a különböző szférák felelőssége, valamint az alapvető szabad-
ságjogok szükségessége felé.12 A reformáció egyik közvetett demokratikus 
vonatkozása az volt, hogy új spiritualitást adott az emberek többségének. A 
szerzetesi és intellektuális élet „magasabb” spiritualitása jóval fölötte állt a 
gyakran írni-olvasni nem tudó dolgozó rétegnek. Az átlagember az értékesség 
és erő új érzetét kapta a spiritualitásnak ezzel az új demokratizált értelmével. 
A reformáció magasra emelte a munka és a családi élet istentiszteleti jellegét. 
Ugyanakkor a Biblia olvasásának új hangsúlya az analfabétizmus problémájá-
nak gyors reformjához is vezetett. Azt tartják a reformációról, hogy elősegítet-
te az egyén értékét. (Természetesen nem szabad feltételeznünk, hogy mindez 
problémamentesen történt, hiszen az új tendenciák magukba foglalhatták az 
individualizáció veszélyét, egészen a széttöredezettség pontjáig – a protestáns 
mozgalom valóban erre a sorsa jutott.) Kálvin szintén világosan felemelte sza-
vát a háború és az erőszak ellen.13 Ösztönösen megérezte az ideológiáknak és a 
hatalomnak arra való hajlamát, hogy a szociális igazság normáival visszaélje-
nek.  Felemelte szavát a társadalmi gonoszságok, pl. a rabszolgatartás ellen: 

 
Hogy az elsőként szolgasorba hajtott embereket hódítás morzsolta fel vagy elsze-

gényedésük juttatta erre a sorsra, a természeti rendet minden bizonnyal erőszak ron-

                                                 
12  Abraham Kuyper, ‘Het calvinism: oorsprong en waarborg onzer constitutioneele 

vrijheden: een Nederlandsche gedachte’ (Amsterdam: van der Land, 1874). Angol 
nyelven: Calvinism: Source and Stronghold of Our Constitutional Liberties, in 
James D. Bratt, ed., Abraham Kuyper: A Centennial Reader (Grand Rapids: Eerd-
mans, 1998), 279.skk. 

13  Vö. The Legacy of John Calvin: Some actions for the Church in the 21st Century 
(Geneva: the World Alliance of Reformed Churches & The John Knox International 
Reformed Center, 2008). 
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totta meg, hiszen az emberi lények arra teremtettek, hogy közösségben éljenek és azt 
egymás javára tartsák fenn.14 

 
Amikor azt mondja Kálvin, hogy a természetes rend eltorzult, nagyon is 

tudatában van annak, amit Arisztotelész mondott, miszerint a rabszolga része 
a társadalom természetes hierarchikus rendjének. Kálvin korában a rabszolga 
kereskedelem sajnos újult erővel bontakozott ki az új gyarmatokon a hata-
lommal való visszaélés kísértéséből adódóan. A rabszolga- kereskedelem kiter-
jedése még további három századon keresztül folytatódott.15 Az egyház és a 
keresztyén uralkodók nem voltak lelkileg erősek ahhoz, hogy ennek ellenállja-
nak a haszonnal járó előnyök miatt.16 

Még egy példát hadd említsünk: Kálvin azt mondta, hogy azok a gazda-
gok, akik figyelmen kívül hagyják a szegények szükségeit, sőt rosszul bánnak 
az elszegényedettekkel annak érdekében, hogy még gazdagabbak lehessenek, 
„valójában gyilkosok”.17 Kálvin többféle módon is kifejezte azt, hogy nem azo-
nosíthatjuk Isten akaratával a fennálló rendet. Megértette, hogy a társadalom-
etikát minden történelmi korszakban és konkrét helyzetben újra kell gondolni. 

 
A tanulmány célja 

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy Kálvin gondolkodásá-
nak mely elemei mutattak egy transzformációs társadalomszemlélet irányába. 
Az itt erre adott választ csak egy apró lépésnek tartom, mivel Kálvinnál szá-
mos olyan témát találunk, amely összefüggésben áll ezzel a kérdéssel. Kálvin-
nak Isten Igéjéről alkotott felfogását vizsgáljuk meg, miszerint Isten Igéje 1) 
egzisztenciálisan szólít meg, 2) önismeretet ad, 3) parancsként szól hozzánk, 
4) holisztikus módon, és 5) alkalmazható a történelmi helyzetre. 

 
1. Isten Igéje egzisztenciálisan szólít meg 

Kálvin elsősorban lelkipásztor és teológus volt, és nem szociológus vagy 
közgazdász. Bölcsész és jogi képzettsége, valamint az új protestáns lelkület 
befogadása és ahhoz való hozzájárulása azonban azt jelentette, hogy dinami-
kus módon közelítette meg Isten Igéjét, beleértve a társadalometikai vonatko-
zásokat is. Természetesen abban a korban az etika csakúgy, mint számos más 
tudományág nem jutott még önálló státuszra úgy, mint ma. A „társadalometi-
ka” kifejezést mai értelmének megfelelően használom, azaz olyan etikát értek 
rajta, amely nemcsak a személyes motivációkkal és döntésekkel foglalkozik, 
hanem „társadalmi kérdésekkel” is. Kálvin lelkipásztor és teológus marad még 
akkor is, ha keresztyén társadalmi gondolkodónak is tartjuk, aki aktívan részt 
vett polgári ügyek rendezésében is. A Szentírásra úgy tekintett, mint ami az 
üdvösség üzenetének forrása, mivel Jézus Krisztusról mint Üdvözítőről tesz 
bizonyságot. Ugyanakkor a Szentírást egy olyan forrásnak is tartotta, amelyen 
keresztül Isten saját élethelyzetünkben szólít meg mint egyéneket és mint 

                                                 
14  Calvin, Commentary on the Five Books of Moses, Exodus 21:1-6. 
15  Vö. A. Giddens, op.cit., 8.fej. 
16 Kálvin rabszolgaságot illető kritikájáról további részleteket ld. Biéler, op.cit., 148.skk. 
17 Calvin, Sermon XLIV on the Harmony of the Gospels, Matthew 3: 9-10. Ld. még 

Commentary on the Five Books of Moses, Exodus 16:19. 
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közösséget a társadalomban. Ez az elképzelés nem volt új az egyház és a teoló-
gia számára. A különbség az, hogy az említett öt vonás úgy ötvöződött Kálvin-
nál, hogy az egyfajta transzformációs irányba indította el. Kálvinra gyakran 
mint rendszeres teológusra gondolunk. Annak ellenére, hogy Institutioja egy 
rendszerezett mű, nem egy szisztematikus, deduktív elvből került levezetésre, 
hanem sokkal inkább a Szentírás induktív elemzésének eredménye.18 Ez a 
különbség Kálvin és a későbbi kálvinista skolaszticizmus között, amely már 
Kálvin életében kezdetét vette Béza Tódorral. Jóllehet Kálvin egy szisztemati-
kus kompendiumot írt, Lutherhez hasonlóan ő is a szillogisztikus, deduktív és 
absztrakt skolaszticizmus ellen lépett fel. Kálvin nem a logikát ellenezte, ha-
nem azt, hogy a logikai absztrakció központi szerepet játsszon a teológiában. 
Amikor tehát azt mondjuk, hogy Kálvin felfogásában Isten egzisztenciálisan 
szólít meg, ezen azt értjük, hogy Isten nem egyszerűen csak tanokat akart tisz-
tán „skolasztikus” módon kifürkészni, hanem sokkal inkább azt akarta, hogy a 
Szentírás teológiai tanításai szívünkhöz és akaratunkhoz szóljanak csakúgy, 
mint értelmünkhöz. Ilyen módon egy általános útmutatást kapunk az életben 
annak megértéséhez, hogy kik vagyunk, és mit kellene tennünk. Amikor Kál-
vin a keresztyén tanításokat fejti ki – például az Institutioban –, gyakran teszi 
azt a megjegyzést, hogy ezen vagy azon a ponton az emberi értelem, akarat és 
cselekedet Isten Igéjét figyelmen kívül hagyta, semmibe vette vagy eltorzította. 
Ezzel együtt arra is felhívja a figyelmet, hogyan lehetne azt jobban alkalmazni. 
Ez mutatja Kálvin megközelítésének egzisztenciális oldalát. Ezen nem azt ért-
jük, hogy olyan személyes hangnemben írt, mint például Augustinus a Vallo-
másokban, amelyet azért is találunk vonzónak, mert egy személyes történetet 
mond el, de egyben teológiai elemzés is. Kálvin stílusa a Lutheréhez sem ha-
sonlítható. Kálvin felfogását mégis egzisztenciálisnak nevezzük – ahol is eg-
zisztenciálison ezt értjük, hogy eleven és dinamikus –, mivel nem pusztán 
magyarázta a Szentírást, hanem valóban figyelt is Isten szavára. 

 
Teológiai témák és társadalometika 

Egy rövid megjegyzésre van itt szükségünk a bibliai tanításnak és a teoló-
giának a társadalmi-gazdasági és politikai kérdésekkel való összefüggésében. 
Szekularizált helyzetünkben nem szeretjük, ha az egyház vagy a teológia „dik-
tálja” a nézeteket és a válaszokat. Ez helyénvaló, hiszen nem szeretjük, ha 
bárki, bármilyen ideológia vagy párt diktál. De az továbbra is megszokott az 
egyház vagy a teológia számára, hogy társadalmi kérdésekről beszél. Ennek 
oka ugyanazon a feltevésen alapul, mint Kálvinnál: olyan bibliai témáknak, 
mint Isten szuverenitása és szeretete, teremtés, bűn, szövetség, egyház, Szent-
lélek stb. köze van a társadalometikához. Ma – sokkal jobban, mint valaha – 
tudatában vagyunk annak a veszélynek, hogy „fundamentalista” módon rá-
erőltessük a vallást másokra, olykor erőszakkal. Egy alapvető kérdés, amelyet 
fel kell tennünk, ha bármilyen fundamentalizmussal – vallásossal vagy szeku-
larizálttal – van dolgunk: minek az alapjait keressük? Mikor válnak „funda-

                                                 
18  Alister E. McGrath, A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Cul-

ture (Oxford: Blackwell, 1990), 211.skk. Magyarul: Kálvin. Ford. Nagy Mónika Zsu-
zsanna. (Budapest: Osiris, 1996), 149.skk. 
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mentumaink” izmusokká,  azaz mikor tesszük őket hamis abszolútumokká? A 
szekularizált vagy vallásos értékek másokra erőltetésével való sajnálatos visz-
szaélés még nem érvényteleníti az értékek keresésének feladatát. Az egyház 
elhívásának – intézményként és a világban aktívan jelenlévő hívő testként – 
része a prófétai beszéd és a szükségben lévők között végzett diakóniai szolgá-
lat, mely egyben missziójának is része. A teológiának és az egyháznak is Isten 
akaratára kell mutatnia a gonosz leleplezésével és a jó megélésével egyaránt. 
Fontoljuk meg Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének néhány megfogalmazá-
sát: 

 
Vessétek le a régi élet szerint való ó- embert, aki csalárd és gonosz kívánságok mi-

att megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki 
Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett (4,22-24). 

 
Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzé-

tek le ezeket. (5,11) 
 
Látjuk, hogy mennyire jelen van mindez Kálvin megközelítésében, ami-

kor a régi és az új én közötti küzdelmet, értelmünk és szívünk megújulását 
hangsúlyozza mint „élethivatást”, ahogyan azt Pál is említi. A gonosz megféke-
zésének belső erkölcsi kényszere erőteljes volt Kálvinban. Jóllehet az 
efezusiaknak leírtak elsősorban személyes életünkre vonatkoznak, közvetlenül 
Krisztus gyülekezetének életére is érvényesek. Sőt, sem Kálvin, sem egyetlen 
nagy egyházi vezető sem választotta el ezt a nyilvános szférában éléstől. A val-
lás közszerepe – beleértve erkölcsét is – elfogadottnak számított világszerte. 
Azonban gyakran előfordul, hogy amikor az egyik vallás uralkodóvá válik, 
akkor a többit csak megtűrik, és olykor üldözik is. Az utóbbi időben ez a kép 
megváltozott a pluralista demokráciákban. Az egyéni vallásosság minden for-
mája megtűrt, és egyik sem válhat túlzottan nyilvánossá. A demokráciában 
nincs konszenzus a vallással kapcsolatban,  a kormányzat és az oktatás feltéte-
lezhetően semlegesek. A vallásos csoportok azonban vásárolhatnak műsoridőt 
a rádióban és a televízióban, illetve széles körben megvalósítható a nyilvános 
megjelenés az interneten. Tehát még a pluralista felállásban is lehetséges a 
részleges nyilvános szerepvállalás, jóllehet más módon, mint a múltban. En-
nek az az előnye, hogy a vallást nem kényszerítik rá az emberre. Annak ténye 
azonban továbbra is fennáll, hogy egyes értékrendszerek, ideológiák – vagy 
egyszerre több is - megpróbálják uralni a közszférát. Ma a pluralitás az ural-
kodó. 

Gyakran mutatnak rá arra, hogy elegendő modern és posztmodern ta-
pasztalattal rendelkezünk ahhoz, hogy lássuk: a világi haszonelvűség – mint 
legfőbb hivatkozási pontunk – szekularizált sikerei lelki és erkölcsi űrt terem-
tenek az emberek számára. Az élet értelmének és az etikai tájékozódásnak 
kérdése újból és újból felmerül.19 Társadalometikai elemzők kérdések sokasá-
gát teszik fel globális világunkban a jól formáltság és a deformáltság közötti 
különbséget illetően. A szekularizáció elutasította a teológiai témákat, de az 

                                                 
19 Koo van der Wal, Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder 

laatmoderne omstandigheden (Kampen: Klement, 2008), 141.skk. 
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élő teológiában ezek a témák új megközelítésben térnek vissza: teremtés, szö-
vetség és elhívás (csakhogy néhány alapvető témát említsünk). 

 
Az örömhír mint mozgató erő 

Amikor annak kérdése merül fel, hogy Kálvin társadalometikája miért 
számított dinamikusnak saját korában, egy fontos vonatkozásra kell felhív-
nunk a figyelmet: Kálvin annak reményében figyelt Isten Igéjére, hogy annak 
prófétai üzenetét az élet megoldásra váró feladataiban gondolhatja át. Nem 
kell ahhoz Kálvint mélyrehatóan tanulmányozni, hogy felismerjük, erőteljes 
hangsúlyt fektetett az Isten és az ember közötti különbségre, ami pedig azt 
jelenti, hogy a kettő találkozása mindig magába foglalja a hit és bűnösség, a 
megértés és tudatlanság, a szövetség és engedelmesség, a kapcsolat és megtö-
rés erőit csakúgy, mint a tartalmasságét és a széttöredezettségét.  Az ilyen 
dialektikus felfogás dinamikus realizmushoz vezet, amely nemcsak a helyes 
tan, hanem a helyes gyakorlat kérdése is. Ahogyan az megállapítást nyert: 

 
… Kálvin tanításában az olyan vitatható kérdések ellenére, melyek többé-kevésbé 

jelentősek, a dinamikus evangéliumi teológia egyik legjellegzetesebb történelmi példá-
ját adja, amely mindig figyelemmel kíséri a történelmi körülményeket, folyamatosan 
figyel Isten Igéjére (hogy felismerje a prófétai szükségszerűségeket) és az esetleges 
eseményekre (hogy megértse azok hullámzását és alakulását)… Egyéni és társadalmi 
etikáját teljes mértékben olyan lelki erő jellemzi, amely a cselekvés frontvonalába veze-
ti.20 

 
Biéler azt is hozzáteszi, hogy az adta Kálvin társadalometikájának erede-

tiségét és dinamizmusát,  hogy  úgy vélte,  Isten örök Igéje új módon szólíthat 
meg bennünket úgy, hogy annak gyakorlati következményei lesznek.  Nem 
szabad elfelejtenünk Kálvinnak azt a felismerését, hogy nem kell az ó- és új-
szövetségi szokásokhoz igazodnunk biblicista módon (azaz a törvények betűjét 
és nem azok lényegi értelmét és célját követve). Jézus gyakran rámutatott a 
különbségre, mint például a Hegyi beszédben (Máté 5-7.), vagy a vallási veze-
tőkhöz intézett kemény szavaiban (Máté 23.). Jézus inkább a szív magatartá-
sával és nem szabályokkal foglalkozik.21 Hasonlóképpen, amikor társadalom-
etikai kérdésekről van szó, ismételten újra kell alkalmaznunk Isten akaratának 
lényegi mondanivalóját a történelemben. Kálvin ismerte az alkalmazás nor-
mája és formája közötti különbséget. Az ő felfogásában a társadalom átalaku-
lása azt jelenti, hogy szükséges megpróbálni újraalkalmazni az isteni paran-
csolatokat oly módon, hogy azok a jelen helyzetben szólaljanak meg. Erről 
majd több szó esik az ötödik részben. 

Kálvin valóban dinamikus változások idején élt.22 Gondolhatunk a rene-
szánsz szerepére vagy Gutenberg nyomdájára. A középkorban a legtöbb ember 

                                                 
20  André Biéler, op.cit., 455.skk. 
21  Lásd Hans Küng összefoglalását Jézus etikájáról: On Being a Christian (New York: 

Doubleday Image Books, 1984), 177.skk. 
22  W. Stanford Reid, ‘The Transmission of Calvinism in the Sixteenth Century’, in W. 

Stanford Reid, szerk., John Calvin: His Influence in the Western World (Grand Rap-
ids: Zondervan, 1982), 33.skk. 
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nem tudott írni-olvasni, a kommunikáció tehát többnyire szóban vagy képek-
ben történt. Kálvin korára ez jelentősen megváltozott, könyvek jelentek meg 
helyi nyelveken. Az amerikai kontinenssel való kapcsolat és a Jóreménység- 
fokát megkerülő útvonal lehetővé tette a világkörüli hajóutazást. Ennek kö-
szönhetően a kereskedelem, az utazás és az eszmék terjedése egyre szélesebb 
körben folyt. Társadalmi megmozdulások történtek, amelyek egyre inkább 
eltávolodtak a feudalizmustól a kereskedők és iparosok „középosztálya” felé. 
Ezzel egy időben a banktársaságok is megerősödtek. De ne feledkezzünk meg 
magáról a protestáns mozgalomról sem, amelyet a történelemnek azon a pont-
ján eléggé radikálisnak és forradalminak tartottak. Elvégre Luther elutasította 
a pápa és az egyházi zsinatok tekintélyét.  Ha ezt meg lehetett tenni az egyházi 
és a vallási tekintélyekkel, akkor mire lehetnek még képesek a reformátorok a 
politika és a gazdaság terén? Izgatottság és félelem övezte mindezt. Ehhez még 
hozzátehetjük azt is, hogy Genfbe költözve – ahol a reformáció mozgalma 
igyekezett megszilárdulni – Kálvin szükségét látta annak, hogy újraolvassa, 
újragondolja, és az új feladatok tükrében újraalkalmazza Isten Igéjét. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Kálvin erőteljesen hitt abban, hogy Isten 
Lelke vezetésének kell magunkat alávetni, és hogy ez a vezetés különösképpen 
is Isten Igéje által történik, amely legvilágosabban a Szentírásban található 
meg. Ezért mondhatja azt Kálvin: „a Szentlélek … erejét akkor hozza napfény-
re és fejti ki valójában, mikor az Igének megvan az őt megillető tisztelete és 
méltósága”. Hasonlóképpen: „az Ige az az eszköz, mellyel az Úr a Szentlélek 
világosságát híveinek osztogatja”.23 

Amit tehát a bevezető bekezdésekben elmondtunk, az arra mutat rá, hogy 
Kálvin szerint Isten Igéje egzisztenciálisan szólít meg. Ezen azt értjük, hogy 
Kálvin úgy figyelt az élő Isten hangjára, mint ami tekintéllyel bíró szót szól, 
amelyet aztán jelen helyzetünkben alkalmazni kell. Ezt később is gyakran 
megtaláljuk a református tradícióban.24 

 
2. Isten Igéje önismeretet ad 

A szekularizációról és a vallás hatásáról szóló legutóbbi tanulmányában 
Charles Taylor arra mutat rá, hogy a protestantizmus kálvinista szárnya egész 
társadalmak átrendezését képzelte el. Az egyház reformátorairól Taylor általá-
nosságban a következőket mondja: „Elképzelésüknek három oldala van: (1) 
élesebben látják, hogy milyen átalakulásra vagyunk elhívatva; (2) élesebben 
látják hiányosságainkat; (3) tisztábban látják Isten nagyságát. Ezek összetar-
toznak … és ugyanannak az elképzelésnek a különböző oldalai, amint azt maga 
Kálvin is mondja.”25 Taylor lábjegyzetben Kálvin Institutiojának bevezetését 
jelöli meg. Valóban, amikor kezünkbe vesszük ezeket az első oldalakat, látjuk, 
hogy Kálvin dinamikus kapcsolatban fogja össze Isten-ismeretünket, önisme-
retünket és a változás keresésének szükségességét. Ezt mondja Kálvin: 

 

                                                 
23  Institutio, I.ix.3. Magyarul: Kálvin János, A keresztyén vallás rendszere. Ford. Ceg-

lédi Sándor és Rábold Gusztáv. (Pápa: Ref. Főiskolai Könyvnyomda, 1909). 
24  M. Eugene Osterhaven, The Spirit of the Reformed Tradition (Grand Rapids: Eerd-

mans, 1971), vi.fej.: ‘The Christian and the Social Order’. 
25  Charles Taylor, A Secular Age (London: Harvard University Press, 2007), 77. 
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Egész bölcsességünk, már t.i. amelyet igaz, valóságos bölcsességnek kell tarta-
nunk, két részből áll: Isten s önmagunk ismeretéből. … Így saját tudatlanságunknak, 
hiúságunknak, szükségünknek, erőtlenségünknek, gonoszságunknak s végre romlott-
ságunknak érzetéből megtudjuk, hogy egyedül az Úrban van az igaz bölcsesség fénye, a 
valódi jóság, minden javak tökéletes bősége s a tiszta igazság.26 

 
Isten ismerete alatt azonban azt értem, hogy nemcsak azt látjuk be, hogy van Is-

ten, hanem meg is tartjuk azt, amit felőle tudni szükséges, ami neki dicsőségére, ne-
künk pedig hasznunkra van. Mert nem mondhatjuk a szó sajátságos értelmében szólva, 
hogy Istent megismerjük, ha nincs bennünk vallás és kegyesség.27 

 
Kálvin szerint a „kegyesség” nem korlátozódik a lélek belső életére, sem 

pusztán az egyéni erkölcsiségre – mint ahogyan a fogalmat manapság szokás 
használni –, hanem sokkal inkább jelent élethivatást. Természetesen egyéni 
döntéseink hivatásunk részévé válnak, de a lényeg abban áll, hogy Kálvin látó-
köre mindig kiterjed az egész társadalomra ahelyett, hogy pusztán magánügy-
ként kezelné a vallást. 

 
Önismeret képességeinket és korlátainkat illetően 

Kálvin a következőképpen folytatja az önismeret kifejtését az 
Institutioban: 

 
Első helyen azt kell elgondolnia az embernek, hogy minő célra rendeltetett, miért 

áldotta meg Isten nem megvetendő ajándékokkal. … Másodsorban tehetségeit vagy 
inkább tehetségei hiányát kell mérlegelnie. … Az első vizsgálódás arra irányul, hogy 
megismerje, mi a kötelessége, a második arra, hogy azt mi módon tudja teljesíteni.28 

 
 Mindez azt mutatja, hogy az önismeret itt nemcsak a lélekre vonatkozik, 

hanem képességeink használatára és kötelességünk végzésére is, másképpen 
megfogalmazva: egész életgyakorlatunkra. Ezeknek a dolgoknak a megfonto-
lása elismerése annak, hogy Istent tisztelő életre hívattunk el és egyben arra is, 
hogy bűnösségünket felismerjük. Másképpen megfogalmazva: amikor Kálvin 
az önismeret témájához fordul, továbbra is arra mutat rá, hogy Isten Igéje 
egzisztenciálisan szólítja meg kettős állapotunkat, mint akik az isteni képmás 
hordozói és mint akik bűnösök vagyunk. 

Ez kétféleképpen függ össze az átalakulás témájával. A „tehetség” és „kö-
telesség” első vonatkozásával Kálvin azt mondja, hogy megvannak az eszköze-
ink és az elhívásunk az élet megváltoztatására. A második vonatkozás azonban 
arra figyelmeztet bennünket, hogy hajlamosak vagyunk nagy torzulásokra. 
Kálvin éppen ezért így folytatja:  

 
Helyesen mondja ugyan Augustinus, mikor azt mondja, hogy a gőgösség volt a 

kezdete minden rossznak… Az elpártolás gyökere tehát a hitetlenség volt. S ebből 
származott a becsvágy, gőgösség, melyekkel össze volt kötve a hálátlanság… Mert 
Ádám sohasem mert volna Istennel szembeszállni, ha Igéjében nem kételkedett volna. 

                                                 
26  Institutio, I.i.1. 
27  Institutio, I.ii.1. 
28  Institutio, II.i.3. 
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Mert minden indulat helyes megzabolázására az a meggyőződés volt a legjobb fék, hogy 
nincs semmi jobb, mint Isten parancsainak engedelmeskedve művelni az igazságot, s 
hogy a boldog élet végső célja az, hogy Isten szeressen minket.29 

 
Kálvin tudatában van annak, hogy két olyan nagy kérdéssel foglalkozik, 

amelyek a filozófusokat is foglalkoztatták. Szókratész tanította azt az alapjel-
igét, hogy „ismerd meg önmagad”, Arisztotelész pedig a „jó és boldog élet” 
kérdésével kezdi etikáját. Kálvin teológiai módon foglalkozik ezekkel a témák-
kal. Az önismeretnek része saját bűnösségünk ismerete, amely szemben áll 
azzal a ténnyel, mely szerint arra hívattunk, hogy „Isten parancsainak enge-
delmeskedve műveljük az igazságot”. Ez az utolsó pont Kálvin teonóm fóku-
szát mutatja, amelyről a későbbiekben még ejtünk szót. 

 
Biblikus realizmus 

Amikor tehát ezeket az elgondolásokat a társadalometika témájával állít-
juk összefüggésbe, azonnal tudatában leszünk annak, hogy a cél az átalakulás, 
jóllehet annak a mi mindenféle korlátaink útjában állnak, és „a becsvágy, gő-
gösség és hálátlanság” teljes mértékben eltorzítja azt. Kálvin biblikusan realis-
ta volt. A legtöbb embernél tisztábban látta azt, hogy „csalárdabb a szív min-
dennél” (Jeremiás 17,9), és hogy bölcsességnek kell költöznie a szívünkbe 
(Példabeszédek 2,10), és meg kell őriznünk szívünket mint „életforrást” (Pél-
dabeszédek 4,23). A Példabeszédekben és Kálvinnál is annak összefüggésében 
kell ezeket értenünk, hogy a szív az a hely, ahol meg kell értenünk a szeretet és 
az igazságosság isteni parancsát, és engedelmeskednünk kell annak. Ami ne-
gatív megközelítésnek, sőt kifejezetten defetizmusnak tűnik – az emberi szív 
csalárdsága –, annak fontos szerepe van a társadalometikára nézve: azok, akik 
a bűnről szóló komoly tant vallják, és olyan egzisztenciálisan szólítja meg őket 
Isten Igéje, mint ahogyan Kálvint is megszólította, előre figyelmeztetést kap-
nak arra, hogy ne várjanak utópisztikus társadalmi álmokat, amelyek majd 
elérik az „üdvösséget” – ahogyan azt a történelemben már számos mozgalom 
és párt ígérte. Az önismeret hiányának eredményét nagy ideológiák mutatták 
be, amelyek a hatalommal való bálványimádó visszaélésbe sodornak.30 Kálvin 
kétséget kizáróan a „gyanakvás mesterei”31 közé tartozik – mint például Au-
gustinus, Kierkegaard, Dosztojevszkij, Nietzsche, Freud, Marx, Heidegger és 
Sartre –, akik a maguk módján mindannyian megküzdöttek az emberi motivá-
ciók és cselekedetek hamisságával és hiteltelenségével. Kálvin jól érzékelte 
rejtett motivációinkat és szándékaink elracionalizálását, éppen ennek köszön-
hető az, hogy társadalometikája tudatában van az ideológiákkal járó veszé-
lyeknek. Ahogyan korábban idéztük Taylort: a reformerek élesebben látják a 
hiányosságokat. Nemcsak más csoportok hiányosságait (jóllehet Kálvin eléggé 
polemikus más csoportok irányában, ahogyan az kifejezetten divatos volt ab-

                                                 
29  Institutio, II.i.3. 
30  Bob Goudzwaard, Mark Vander Vennen & David Van Heemst, Hope in Troubled 

Times: A New Vision for Confronting Global Crises (Grand Rapids: Baker Aca-
demic, 2007). 

31  Vö. Merold Westphal, Suspicion & Faith: The Religious Uses of Modern Atheism 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1993). 
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ban az időben). Kálvin azonban gyakran mondja azt, hogy a gonosz egyes for-
mái „még nagyobbak azok között, akik keresztyénnek nevezik magukat”, mint 
a pogányok között.32 Az önkritika a biblikus realizmus lényege. 

Kálvin kritikusan állt hozzá az emberi hatalomgyakorláshoz, nem egyszer 
megfogalmazta azt, hogy a hatalom megront. Például: „… minél több hata-
lommal bír valaki, annál rosszabbá válik, és annál durvábban bánik felebarát-
jával”.33 Ennél hangsúlyosabban aligha lehetne fogalmazni: 

 
Okosságunkat annyi balga képzelődés rohanja meg, annyi tévelygésnek van alá-

vetve, annyi akadályba botlik, annyi baj hálózza be, hogy egyáltalán nem képes arra, 
hogy minket vezessen.34 

 
Kuyper később továbbvitte a „korlátozott képességek” témakörét az ön-

ismeret és a társadalmi cselekvés kapcsán, amikor a szegénység kérdésével 
foglalkozott, és azt mondta, hogy kétféle problémának kell tudatában lennünk: 
tévedés és bűnös visszaélés. Végességünk nem bűn, tévedésünk sokszor nem 
szándékos, az akadályok részei a képnek, de a gőgösség és kapzsiság bűne az, 
ami nehézzé teszi a társadalometika kérdését.35 

Nem vezet-e azonban bűnösségünk kálvinista hangsúlya tétlenséghez, hi-
szen kételkednünk kell abbéli képességünkben, hogy „bármilyen jót” is csele-
kedhetünk. Számos félreértés övezte ezt, és a későbbi kálvinizmusban érdekes 
elferdülései jelentkeztek ennek, olyanok, amelyek különböznek Kálvin hozzá-
állásától. A gyakorlatban sok kálvinistánál az Isten mandátumainak való en-
gedelmesség tana olyan elsőbbséget élvez, hogy a tétlenség nem válik jellegze-
tes kálvinista tulajdonsággá. A szociológusok és pszichológusok gond nélkül 
„hiperaktívnak” határozták meg a kálvinizmus több megnyilvánulását, mely 
megnyilvánulások arra hivatottak – ahogyan azt Max Weber mondta –, „hogy 
igazolják kiválasztottságukat és elhívásukat”. Weber elképzeléseiről később 
még többet szólunk. El kell azonban ismernünk, hogy a reformista cselekvés 
párhuzamos hatást is kifejt: a bűntudat megbénító érzését kelti, amikor nem 
elegendőt érünk el.  „ A szüntelen fegyelmezett reformizmus vagy az abból 
adódó bűntudat – hogy nem vagyunk szüntelen reformisták –  a kálvinista 
társadalmi kegyesség jellegzetes összetevői.”36 Saját bevallásunk szerint mi, 
kálvinisták nagy bűnösök vagyunk, de ennek leszögezésével az is köztudott 
rólunk, hogy nagy moralisták is, akik mindenkit és mindent meg akarunk 
változtatni. Kálvin saját jelmondatát – „Szívemet Néked áldozom, Uram – 
gyorsan és őszintén” – erőteljesen cselekvő módon kell érteni. Az „áldoz” szó 

                                                 
32  Ez a megfogalmazás a keresztyének által a háborúban elkövetett kegyetlenségre utal, 

Sermon on Deuteronomy 20:16-20, Friday 20th December, 1555 – reprint in The 
Legacy of John Calvin.  Hasonló megfogalmazásokat gyakran találunk Kálvinnál, 
amikor arra mutat rá, hogyan követnek el mulasztásokat vagy gonoszságokat a gaz-
daság vagy a politikai hatalommal való visszaélés területén. 

33  Calvin’s Commentary on James 2:6. 
34  Institutio, II.ii.25. 
35  W. Skillen, Abraham Kuyper: The Problem of Poverty (Grand Rapids: Baker Book 

House, 2002). 
36  Wolterstorff, Until Justice, 21. 
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cselekvő és fáradhatatlan feladatra utal, a „szív” szó pedig Kálvinnál és a kál-
vinistáknál a mindennapi élet teljességére. Ez a lényege Pál apostol mondani-
valójának, amikor a Róm 12,1-2-ben arról beszél, hogy legyünk „élő áldoza-
tok”. Teljes szívvel Istent szolgálni olyan, mint a napfény, amely eloszlatja 
valamelyest korlátaink és bűnösségünk sötét árnyait. Azt mondtam azonban, 
hogy „valamelyest”, mivel a „realista Kálvinról” olykor megfeledkeznek az 
„utópista kálvinisták”. Kuyper többnyire fényárban úszott, de még a kálvinis-
ták is kezdettől fogva kifogásolták saját történelmi koruk olykor végletekig 
leegyszerűsített és diadalittas hozzáállását, amely teljesen eltér az említett 
biblikus realizmustól. Még a kálvinisták is elismerik, hogy a diadalittas kálvi-
nistákkal elviselhetetlen az együttélés, mivel nem mindig tolerálják azokat, 
akikkel nem értenek egyet. Ez volt egyik „hatalmas és tragikus hibájuk, jólle-
het olyan hiba, mely aligha kizárólagosan rájuk jellemző”.37 

 
3. Isten Igéje teonóm 

Amikor azt mondjuk, hogy Kálvin Isten Igéjéről alkotott felfogása 
teonóm, ezen azt értjük, hogy az emberi életet és kultúrát úgy szemlélte, mint 
amit valóban „Isten színe előtt” kell élni. Ez a szándéka azon az elgondoláson 
nyugszik, hogy Isten képmására teremtettünk. Ennek sajátos szükségszerű 
következménye az, hogy az élet az isteni törvénynek van alávetve. Az élet 
teonóm és nem autonóm. Ez utóbbi azt jelentené, hogy mi (Isten nélkül) 
adunk értelmet az életnek, és mi alkotjuk meg a törvényt (nomosz). Az ilyen 
autonómiát tartotta számos befolyásos gondolkodó a szekularizált gondolko-
dás vagy „exkluzív” humanizmus lényegének. 

 
Teokrácia 

Mielőtt szemügyre vennénk Kálvin „teonóm” megközelítését, a 
„teokráciáról” kell néhány szót ejtenünk. A teokráciát – szó szerint istenura-
lom – általában úgy határozzák meg, mint ami az egyházi vezetők és vallási 
intézmények – mint például az egyház vagy az iszlám államvezetés – uralmát 
jelenti. Az ószövetségi Izráelt gyakran nevezik teokratikusnak. A keresztyén 
világon belül is egyértelműen megtaláljuk az erre való törekvést. A keresztyén 
társadalom eszméjében az egyháznak olykor uralkodó, sőt erősen uralkodó 
szerepe volt. A nehézség ott merül fel, amikor elkezdünk azon gondolkodni, 
hogy a papok, próféták és királyok szerepének összefonódása és elkülönülése 
különböző mértékben valósult meg. Különbség volt annak mértékében is, 
mennyire működött együtt egyház és állam. Kálvin Genfjében például Kálvin-
nak befolyásos pozíciója volt az egyházban és a társadalomban, ugyanakkor 
nem volt tagja a városkormányzásnak. Biéler hangsúlyozza azt, hogy helytelen 
lenne Kálvin Genfjét teokráciának nevezni.38 Kálvin szerette volna jobban 
szétválasztani az egyházat és az államot, hogy az egyház maga állíthasson ve-
zetőket (véneket). A klérus vezetéseként definiált teokrácia tehát nem fedte a 
valóságot. A klérus és a vallás befolyása azonban gyakran vált uralkodóvá a 
legtöbb társadalomban a modern szekularizáció beköszöntéig. Különbség van 

                                                 
37  Ibid., 22. 
38  Biéler, op.cit., 110-116. 
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egy vallásos társadalom és egy teokratikus társadalom között (amennyiben a 
teokratikust a klérus hatalmán alapulóként definiáljuk). 

A lényeg tehát az – korunkban különösen is aktuális –, hogy nagy eltéré-
sek léteznek a különböző vallásos társadalmak között, melyek közül egyik-
másik pluralistább a többinél. Érdekes az, hogy Biéler az egyház kísértései 
közé sorolja a „teokráciát”, olyan egyéb ideológiai kísértések mellett, mint a 
„vallásos nacionalizmus”, „forradalmi misztika” és „militarizmus”. Szerinte 
olyan „erők ezek, amelyek lerombolják az egyházat és a társadalmat”.39 A ke-
resztyén társadalom eszméje mindenesetre nem szükségszerűen ugyanaz, 
mint a „teokratikus” berendezkedés, ez pedig egyre inkább felismerésre talál a 
modern demokráciákban. Annak ténye, hogy „a Kongresszus nem alkot tör-
vényt vallás alapítása … tárgyában” – ahogyan azt az USA Alkotmányának első 
módosító cikkelye kimondja, az államegyházak vagy bármilyen más vallás 
„felfüggesztésének” (hivatalos jellegétől való megfosztásának) egyik módja. 
Függetlenül azonban a vallás és az állam által alkalmazott stratégiáktól, a val-
lás kérdése mint olyan nem oldódik meg azzal, ha azt gondoljuk, hogy a társa-
dalom lehet semleges, vagy hogy egyház és állam teljes mértékben képes saját 
külön világában élni. Hiszen mindig ideológiai harc folyik a köz irányításáért. 
A pluralista társadalom lényege az, hogy az az értékes, ha több hang is meg-
szólal, nemcsak egy vagy kettő. Nincs eszményi válasz a társadalmi hatalom 
kérdésére, de léteznek jobb és kevésbé jobb válaszok. Ma jogosan nagyra érté-
keljük az állam és egyház szétválasztását, hiszen a kettő nem ugyanaz, és plu-
ralista világban kell élnünk. 

Kálvin korában még természetesnek vették az európai társadalom keresz-
tyén identitását. Két nagy választási lehetőség volt: római katolikus vagy pro-
testáns. A vallási háborúk miatt – melyek a Kálvin halálát követő évtizedekben 
bontakoztak ki – ezt a kérdést végül csak úgy lehetett megoldani, hogy helyet 
adtak a vallási türelemnek, jóllehet bizonyos földrajzi területeket többnyire az 
ott nagyobb súlyban megtalálható egyházzal feleltették meg. A hosszú út mára 
a különböző hitbeli meggyőződések, politikai ideológiák és erkölcsi értékek 
még nagyobb pluralitásához vezetett. Mindez jól tükröződik törvényeink vál-
toztatásában, illetve az azzal kapcsolatos egyéni és társadalmi zűrzavarban, 
hogy mit kellene hinnünk, és mit kellene tennünk. Teljesen másféle gondolko-
dás jellemezte Kálvin korát. A gyakorlat mindig az volt, hogy a vallás nyilvá-
nos, polgári ügy. Éppen ezért a vallási vezetők befolyásának hatalmával min-
dig is számoltak,  még ha nem is „teokraciát” valósítottak meg abban az 
értelemben, hogy ténylegesen politikai hivatalokat töltöttek volna be. Abban a 
korban természetesnek vették azt, hogy a világi felsőbbség védelmezi, sőt tá-
mogatja az „igaz vallást”.40 A modern, szekularizált társadalmakban az egyház 
visszavonult és más erők kerültek előtérbe: gondoljunk itt a médiára, az üzleti 

                                                 
39  Biéler, op.cit., 93.skk. 
40  Ez a gondolat a református hitvallásokban is megtalálható. Hollandiában Abraham 

Kuyper kérésére változtattak ezen. Ennek az az elképzelés lett a következménye, 
hogy a világi felsőbbség nem egy egyházat vagy vallást támogat, hanem ezek szabad-
ságát segíti elő plurális értelemben. Vö. L. Kalsbeek, Contours of a Christian Phi-
losophy (Toronto: Wedge Publishing, 1975), 31.fej.: ‘The problem of the Christian 
state’, 216.skk. 
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világra, egyetemekre, a sport világára stb. Ezek a szektorok kevésbé voltak 
szekularizáltak és uralkodók Kálvin korában. 

 
Teonóm fókusz: „az élet folyásának az isteni törvény szabálya szerint 

való módja” 
Elmondtuk, hogy Kálvin egzisztenciálisan figyel Isten Igéjére, és hogy Is-

ten Igéje Isten- és önismeretet ad. Önmagunk ismerete pedig leginkább akkor 
veszi kezdetét, amikor meglátjuk „képességeink hiányát”. Isten ismerete elénk 
tárja az Ő méltóságát, igazságosságát és szeretetét.  Ez különösen is igaz, ami-
kor Isten törvényére figyelünk. Kálvin a következőképpen fogalmaz: 

 
A tökéletes belátás … legfőképp három dologból áll: abból, hogy Istent ismerjük, 

ismerjük irántunk való atyai szeretetét, amelyen a mi üdvösségünk nyugszik, s az élet 
folyásának a törvény szabálya szerint való módját.41 

 
Kálvin még ugyanezen az oldalon hozzáteszi, hogy ennek a lelki belátás-

nak a tényleges megértésében és alkalmazásában „a legkiválóbb elméjű embe-
rek is vakabbak a vakondnál”. De az útközben előforduló hibáktól és tévedé-
sektől függetlenül mindenki láthatja, hogy „az élet folyásának az isteni törvény 
szabálya szerint való módja” áll Kálvinnak az egyéni és közösségi etikáról alko-
tott elképzelésének középpontjában. Wolterstorff összefoglalásában: 

 
Az eredeti kálvinizmus akkor azt a szenvedélyes vágyat jelenítette meg, hogy át-

alakítsa a társadalmi világot úgy, hogy az többé ne idegenedjen el Istentől. Ily módon 
az emberiségtől sem idegenedik el, mivel Istennek az az akarata, hogy a társadalom a 
közjót szolgáló rendezett „testvériség” legyen.42 

 
A „törvény harmadik haszna” 

Amíg Luther a törvényről és az Evangéliumról úgy gondolkodott, mint 
amelyek poláris viszonyban állnak: kétféle életet (a cselekedetek vagy a hit 
általi) és kétféle birodalmat (állam és egyház) jelölnek, addig „Kálvin, aki Lu-
thert követi a döntő kérdésekben, mit sem tud a törvény és az Evangélium 
összeegyeztethetetlenségéről”.43 Másképpen megfogalmazva: Luther felismer-
te a törvény „politikai hasznát”, mely a társadalmi rendet tartja fenn, és a tör-
vény „teológiai hasznát”, mely a bűnösségünkről győz meg. Azonban nem 
hangsúlyozza annyira, mint Kálvin a törvénynek egy harmadik hasznát is, 
mint ami Isten útmutatása a hitben élők számára. Luther inkább kívánta az 
Evangéliumnak (kegyelem) arra az erejére helyezni a hangsúlyt, amely arra 
tanít, hogy szeretetben éljünk másokkal. Kálvin és mindazok, akik a „harma-
dik haszon” követői voltak,  azt mondják, hogy az újjászületett híveknek to-
vábbra is szükségük van a Tízparancsolatra mint a kegyes élet útmutatójára.44 
Kálvin a törvénynek ezt a hasznát ráadásul a törvény legfőbb hasznának neve-

                                                 
41  Institutio, II.ii.18. 
42  Until Justice, 21. 
43  Otto Weber, Foundations of Dogmatics (Grand Rapids: Eerdmans, 1983) 2.köt. 

362.skk.: ‘God’s Good Commandment’. 
44  Otto Weber, op.cit., 394. 
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zi.45 Ma az a nagy különbség, hogy egy sokkal plurálisabb társadalomban 
élünk, és nem várhatjuk el a közélet keresztyén jellegét. A teonóm nézet ma 
egy a nézetek pluralitása között modern és posztmodern helyzeteinkben. 

 
Elvi pluralizmus 

Amikor ma ahhoz a kérdéshez érünk, hogy a teonómia milyen mértékét 
alkalmazhatjuk a modern nemzetekre, mélyreható vitát találunk erről. Van-
nak, akik azt mondják, hogy el kell fogadnunk a vallási pluralizmust mint ke-
vésbé jót, de mint az egyetlen útját ma az igazságosságnak. Mások továbbra is 
a társadalommal szembeni teonóm igényeket hangsúlyozzák, amelyek egy 
bizonyos fokú szekularizáció mellett vagy után még helyreállíthatók.46 Ez a 
vita messze túlmutat Kálvinon, így itt a továbbiakban nem foglalkozunk vele, 
jóllehet lényeges kérdés marad azok számára, akik Kálvintól (vagy másoktól) 
ihletve a reformok lehetőségeit keresik korunkban. Isten törvényének útmuta-
tó haszna mindig is aktuális marad. Arra van azonban szükségünk, hogy meg-
találjuk annak alkalmazási módját plurális helyzetünkben is. Ezért beszélünk 
elvi pluralizmusról: helyet adunk a lelkiismeretnek a vallás és az etika terén, 
de nem mondhatjuk azt, hogy minden választási lehetőség egyenértékű. 

 
4. Isten Igéje holisztikusan szólal meg 

Kálvin számára, amint azt már mondtuk, a hit gyakorlása élethivatás: 
praxis vitae.  Ez közvetlenül összefügg az élet egységéről, a teljes embert és az 
élet egészét megszólító isteni Igéről alkotott holisztikus felfogásával. Dogmati-
kai párhuzam található a bűn és a kegyelem holisztikus felfogása között. A bűn 
az egész életre kihatással van („teljes romlottság”), ugyanez igaz a megváltásra 
és a megszentelődésre is („holisztikus üdvösség”). Egy másik módja a holiszti-
kus üdvösség megmagyarázásának az, ha azt mondjuk, hogy ez a megközelítés 
nem osztja ketté az életet az anyagi és a lelki dualizmusára, mintha két ellenté-
tes pólusról lenne szó: az egyik negatív, a másik pozitív. A lényeg az, hogy a 
fogalom a teljesre és a teljességre utal. Kálvinnál olyan megfogalmazásokban 
találjuk ezt meg, mint „Isten … olyan igazságosságot mutat nekünk, amelynek 
át kell járnia egész életünket”.47 Más kifejezéseket is használ, amelyek erre a 
„teljes”-re, „egész”-re utalnak, pl.: „minden rész teljes átalakítása”. Ehhez a 
kifejezéshez még később visszatérünk. 

 
Az Isten Igéje által használt fogalmak kálvini transzformációs felfogása 
Dooyeweerd, az új-kuyperiánus kálvinista filozófus a következőkben látja 

Kálvin holisztikus biblia-értelmezésének transzformációs erejét: 
 

                                                 
45  Institutio, II.vii.12. 
46  A különböző lehetőségek áttekintését ld. Gary Scott Smith, szerk., God and Politics: 

Four Views on the Reformation of Civil Government – Theonomy, Principled Plu-
ralism, Christian America, National Confessionalism (New Jersey: Presbyterian 
and Reformed Publishing, 1989). 

47  Kálvinnak a már említett Deuteronómium 20,16-20-ról szóló prédikációjának záró 
szavai. 
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A skolasztikus filozófia fölöttébb pusztító hatással volt a keresztyén teológiára a 
„lélek”, „szív”, „szellem” és „test” tiszta bibliai vallásos fogalmait illetően. Az utóbbiak 
helyére a dualisztikus görög metafizika elvont fogalmai kerültek, a forma és anyag 
dualista vallásos alapmotívumával összhangban.48 

 
E szerint a megközelítés szerint Luther és Kálvin tehát a bibliai fogalmak 

jobb felfogásával rendelkeztek, mivel engedték, hogy a Szentírás inkább ön-
magáért beszéljen, a görög metafizikának a fogalmakba történő beleolvasása 
nélkül.49 Mondhatjuk azt, hogy az Újszövetségben számos görög fogalomnak 
inkább az Ószövetségen nyugvó héber jelentése van. Ez olyankor látszik meg, 
amikor nem fogadja el a „természet” és a „kegyelem” szembeállítását (vagy az 
anyagi és a szellemi/lelki szembeállítását), hanem a valódi ellentétet a „bűn” 
és „kegyelem” között látja. Dooyeweerd azt is megállapítja, hogy Kálvin Lu-
therrel együtt újra felfedezte azt, hogy amikor a Szentírás az emberi szívről 
beszél, akkor ezen egzisztenciánk vallásos középpontját érti. Ez viszont azt 
jelenti, hogy nem választhatjuk el az emberi értelmet a szív vallásos döntései-
től. Dooyeweerd tehát azt mondja, hogy Kálvin helyesbítette a „természetteo-
lógia” néhány kérdését azzal, hogy a Szentírásból megértette: nem elegendő az 
értelem megvilágosodása, szívünknek is meg kell újulnia.50 Mindennek része 
annak jobb megértése, hogy mit ért a Szentírás az olyan fogalmakon, mint bűn 
és kegyelem, értelem és hit, ember és Isten, holisztikus és történelmi elhívá-
sunk életünk mindennapi cselekedeteiben. Másképpen megfogalmazva: ez is a 
reformátorok egzisztenciális megközelítését mutatja, nem pedig a hit széttöre-
dezett tanbeli, liturgiai vagy szakrális-szerzetesi megközelítését. 

 
Luther és az új „szentség” mint „teljesség” 

Luthernek tulajdonítjuk „az elhívás eszméjének a középkorban uralkodó 
felfogásában beállt kopernikuszi fordulat”51 elindítását. A középkorban a szer-
zetesi rendekre úgy tekintettek, mint szent hivatásra, az elmélkedő életmódot 
pedig többre tartották a cselekvő életnél. Luther megtörte ezt a természet és 
kegyelem sémát azzal a kijelentésével, hogy az élet minden részének Isten 
szent célját kell tükröznie. Így amiről többnyire azt gondolták, hogy pusztán 
világi dolog, azt most új módon szentnek látták. A reformáció után terjedt el 
az elhívás (vocatio) fogalmának a mindennapos munkára mint „hivatásra” 
való használata. Innen származik a „hívek” „szentnek” nevezése – azoké, akik 
Isten akaratát keresik. Luther kijelentéseit követve ezt a következőképpen 
fogalmazhatjuk meg: 

 

                                                 
48  Herman Dooyeweerd, A New Critique of Theoretical Thought (Philadelphia: The 

Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1953) I.köt., 509. 
49  Az ilyen központi bibliai fogalmakról ld. még Herman Ridderbos, Paul – an Outline 

of His Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1975) 114.skk. 
50  Dooyeweerd, op.cit., 516, ahol Kálvintól idéz Institutio, II.i.9. 
51  Robert D. Knudsen, ‘Calvinism as a Cultural Force’, in Reid, op.cit., 22. 
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AZ ÚJ SZENTSÉG 
 
Amikor egy hétköznapi, szennyes munkát végző ember, 
legyen vaskovács vagy suszter, 
ács vagy földműves paraszt 
úgy érkezik meg otthonába, 
hogy testéhez port tapaszt 
és izzadtságot napi harca 
családját egy tiszta gondolattal köszönti– 
hogy tudja, erre a munkára Isten hívta őt 
hogy előteremthesse a napi betevőt – 
akkor bár kezén a munka mocska ég 
szívében Isten parancsa él.52 
 

„Az összes részek teljes megújulása” 
Hagyományos platóni értelemben véve a lélek különböző részeiről (érzé-

ki, értelmes, akarati) beszélve Kálvin „az összes részek teljes megújulása” meg-
fogalmazást használja, ahol Pált is idézi: „megújuljunk a mi elménknek lelke 
szerint”.53 Ebben az összefüggésben azt is mondja Kálvin, hogy „az egész em-
bert elborította a bűn”,  „nemcsak az alantasabb vágyódás csábította el”, ha-
nem olyanok vagyunk, mint Ádám: „magát az értelemnek várát is elfoglalta a 
kárhozatos istentelenség, s a szív legmélyéig is elhatolt a gőgösség”. A dogma-
tikában ezt gyakran „teljes romlottságnak” nevezzük, ami nem azt jelenti, hogy 
teljesen rosszak vagyunk, hanem azt, hogy a teljes ember minden részére ha-
tással van a bűn. A „teljes romlottságnak” ezzel a tanításával áll összefüggés-
ben az, amit „holisztikus megváltásnak” nevezhetünk, vagy ahogyan Kálvin 
nevezte: „az összes részek teljes megújulása”. A lélek részeiről szóló klasszikus 
beszédmódból megértjük, hogy Kálvin számára ez teljes létezésünk és cselekvő 
életünk minden részét jelenti. Ahogyan azt korábban említettük, erre utalt Pál 
megfogalmazása a Róm 12-ben az „élő áldozatról” – illetve Kálvin jelmondata 
a szív odaáldozásáról.  

 
Kálvin a „hétköznapi elhívásról” és a „közjóról” 

Knudsen54 összekapcsolja Kálvinnak azt az elképzelését, miszerint min-
denféle élethivatásban arra hivattatunk, hogy Istent szolgáljuk, és hogy az élet 
minden területén istentől ránk bízott felelősségünk van a végső soron Kuyper 
által kialakított életkörök (Istentől nyert) szuverenitásának elképzelésével, 
amelyet gyakran hívunk „szféra szuverenitásnak”, jóllehet én jobban kedvelem 
a „szféra-felelősség” elnevezést. A kálvini alapgondolatból vezette le Kuyper a 
különböző felelősségi köröket (állam, egyház, család, alkalmazottak), illetve ez 
vezetett olykor-olykor a társadalometikájában világosan megfogalmazottak-
hoz. Amikor Kálvin úgy beszél a közjóról, mint ami a társadalometika célja, 
egészen gyakran említést tesz arról is, hogyan ellensúlyozza és segíti egymást a 
társadalom minden egyes része, minden egyes „hivatás” és „hivatal”. Például: 

                                                 
52  Angolul megjelent: Frank Sawyer, A Way of Seeing (Debrecen: Hernád Kiadó, 

2009), 78. 
53  Institutio, II.i.9. 
54  Knudsen, op.cit. 
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Akik hasznosan alkalmazzák mindazt, amit Isten rájuk bízott – azt mondjuk ró-

luk, hogy kereskednek. Az istenesek életét jogosan hasonlíthatjuk a kereskedéshez, 
hiszen annak érdekében kell cserekereskedniük egymással, hogy összetartsák a közös-
séget.  Az az igyekezet, amellyel minden ember betölti a rábízott hivatalt, a hivatás 
maga, a megfelelően cselekvés képessége és egyéb tehetségek – ezekre mind úgy kell 
tekintenünk, mint különféle portékákra, hiszen a remélt haszon és cél nem más, mint-
hogy a közösség természetes kapcsolatait elősegítsék. 55 

 
…amikor azt látjuk, hogy Isten úgy alkotta meg az emberiséget, hogy egymás szö-

vetségesei legyünk, és senki se húzódjon vissza ott, ahol segíteni tud, hanem minden-
nel, ami rendelkezésünkre áll, a közjóhoz járuljunk hozzá, előfordulhat-e, megtehetjük-
e, hogy nem indít meg az ilyen közösség?56 

 
Nem is lehetséges az, hogy az emberek, ha igazán meg vannak győződve arról, mi-

szerint Isten nekik mindannyiuknak közös atyjuk és Krisztus a közös fejük, testvéri 
szeretettel ne egyesüljenek, s javaikat egymással kölcsönösen meg ne osszák.57 

 
Kálvin, az Isten kegyelme nélküli bűnös ember jóra való képtelenségének 

teológusa itt már társadalom- etikus, aki az összhang lehetőségét és a közjót 
képzeli el. Nem arról beszél, hogy fektessük be minden erőnket egy nagyon is 
individualista versengésbe, hanem erőnket arra használjuk fel, hogy összetart-
suk a közösséget, erősítsük az egészet. Ezt Jézusnak a „talentumokról” szóló 
példázatára és Pál apostolnak arra a kijelentésére alapozza, hogy egymástól 
nem függetlenül élünk, és „minden Istentől van”, amelyet aztán Pál a test 
egymást szolgáló tagjainak analógiájára fejt ki (1Korinthus 12). Tudjuk, hogy a 
teológiatörténet folyamán ezt időnként úgy is magyarázták, hogy a láb csak 
maradjon láb, és ne törekedjen magasabb szerepre. Kálvin azonban olyan 
kijelentéseket tesz, amelyek azt mutatják, hogy a teremtési rendnek nem egy-
fajta merev modelljét alkalmazta a társadalmi rend kérdésében. Kálvint le-
nyűgözte a teremtési rend „architektúrája”, de tudta, hogy a társadalmi rende-
ket emberek igazgatják történelmi helyzetekben. Kuyper ismét csak erre épít, 
amikor a fennálló társadalmi rend szerkezeteinek „architektonikus” kritikájá-
ról beszél. 58 

 
5. Isten Igéje történelmi helyzeteket szólít meg (egy gazdasági pél-
da) 

Minden történelmi helyzetet elemezni kell 
Amikor Isten Igéjét történelmi helyzetekre alkalmazzuk, tudatában kell 

lennünk annak, hogy milyen hermeneutikai szűrőt alkalmazunk. Része ennek 
az a kérdés, hogy közvetlenül vagy közvetve alkalmazhatók-e a társadalometi-
kával kapcsolatos bibliai tanítások és illusztrációk a történelem különböző 
szakaszaiban. Természetesen nagy különbségeket találunk ezekben a kérdé-
sekben az Ó- és Újszövetségben. (Ez az oka annak, hogy a teokratikus és mili-

                                                 
55  Calvin, Harmony of the Gospels, Matthew 25:15 & 20. 
56  Calvin, Sermon XIII on 1 Corinthians 11:11-16. 
57  Institutio, IV.i.3. 
58  Ld. 35. lábjegyzet. 
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táns keresztyének nagy előszeretettel hivatkoznak ószövetségi textusokra.) 
Kálvin tudatában volt annak, hogy a társadalometikát a polgári vagy bírásko-
dási törvények vonatkozásában – amelyek nem egészen ugyanazok, mint az 
erkölcsi törvény követelményei – történetileg kell alakítani és alkalmazni. Így 
ír: 

 
…az egyes nemzetek számára bizonyára fennmaradt az a szabadság, hogy olyan 

törvényeket hozzanak, amelyekről előre látjuk, hogy hasznukra válnak, amelyek mégis 
a szeretetnek amaz állandó szabályához legyenek szabva úgy, hogy – ha formailag 
különböznek is – alapelvük ugyanaz legyen. 

 
Az állami szervezetek, mivel bizonyos körülményekre vonatkoznak … egyformán 

csak valamennyien ugyanazon méltányosságra törekedjenek: nem baj, ha különböznek. 
 
[törvények előnyben részesítése] … idői, helyi és népviszonyokhoz… [alkalmazan-

dó]59 
 
Kálvin természetesen gyakran kijelenti, hogy az a lényeg, hogy nem min-

den törvény és nemzet „ugyanazon méltányosságra törekszik”, és ezért kell 
újból és újból meghallanunk Isten Igéjét társadalometikánkra nézve. Kálvin 
Isten törvényét erkölcsi törvénynek hívja, és azt mondja, hogy a „természeti 
törvény” és az emberi „lelkiismeret” tanúskodik erről az alaptörvényről. A 
továbbiakban folyamatosan ezt az alap erkölcsi törvényt (Isten törvényét) 
vázolja fel, mint ami az igazságosság, egyenlőség és szeretet megfelelő mértéke 
lehet számunkra. Az erkölcsi törvény elengedhetetlen a társadalometika szá-
mára.60 Kálvin rámutat arra, hogy az, ami jogilag helyes, nem mindig jelenti 
azt, hogy Istennél is helyes. A 8. parancsolatot magyarázva (ne lopj!) azt 
mondja, hogy amikor a hatalmas „a jog látszata alatt veszi el a másét”, hogy 
becsapja együgyűbb felebarátját, vagy durva és embertelen törvényeket alkal-
maz, hogy „elbuktassa a gyengét”, Isten akkor is látja az igazságtalanságot, 
még ha az ki is vonja magát az emberi törvényes ítélkezés alól.61 

 
Kálvin és a kapitalizmus: az uzsora és a jogos haszon megkülönböztetése 

A Szentírásban határozott textusok vannak, amelyek tiltják az uzsorát, és 
emiatt évszázadokon keresztül egészen Kálvinig az egyház hivatalosan tiltotta 
a kamatszedést. Az uzsorát gyakran definiálták kamatszedésként. Kálvin arra 
az álláspontra jutott, hogy az uzsora mint igazságtalanság kifejezetten a sze-
génynek adott kölcsön utáni kamatszedést jelentette, vagy általánosságban a 
befektetési hitelre kért túlságosan magas kamatot. Kálvin kommentárjaiban 
fejtette ki ezzel kapcsolatos álláspontját (pl. 3Mózes 25; 5 Mózes 23; Zsoltár 
15,5; Ezékiel 18). A gyakorlatban a kamatköteles hitelek már jóval Kálvin előtt 
közismertek voltak, léteztek bankár családok és banktársaságok. Például az 
itáliai Medici és a német Fugger bankárok hatalmas vagyon felett rendelkez-

                                                 
59  Institutio, IV.xx.15-16. 
60  Ld. Nicholas Wolterstorff, ‘Can Human Rights Survive Secularization?’, in Perspec-

tives: A Journal of Reformed Thought (Grand Rapids: Reformed Church Press) 
March & April, 2008. 

61  Institutio, II.viii.45. 
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tek, és gyakran befolyásolták a püspökjelöléseket. X. Leó pápa, akik 1520-ban 
kiátkozta Luthert, korábban Medici bankár volt, és fel kellett számolnia bank-
ját ahhoz, hogy pápa lehessen.62 

Kálvin azzal próbálja meg tisztázni az uzsora kérdését, hogy azt mondja: 
az az uzsora, amiről a Szentírás beszél, a szegényeknek nyújtott kölcsön utáni 
kamat felszámolása. Az teljesen más, ha valakinek üzleti befektetéshez nyúj-
tunk hitelt (amikor a hitelt felvevő még gazdagabb is lehet a hitelezőnél). De 
ennél jóval továbbment Kálvin a kérdés átgondolásában. A következő alapel-
vekben összegezhetjük Kálvin álláspontját: 

 
1) A haszonszerzés nélküli kölcsönnyújtás természetes annak az ember-

nek, aki felismeri Isten hozzánk való kegyelmét. Ez része a keresztyén  jóté-
konykodásnak. 

2) Ugyanakkor elfogadott kamatot kérni hasznot hozó vagy „üzleti” be-
fektetés után. 

3) A kamat mértéke nem lehet határtalan. 
4) Nem lehet kamatot szedni akkor, amikor szegényeknek nyújtunk köl-

csönt. 
5) Az uzsora nem lehet megélhetési forrás. 
6) Nem használhatjuk társadalmi szokásainkat az igazságtalanságok iga-

zolására. 
 
Kálvin érzékelte a változó gazdasági rendszereket és kulturális gyakorla-

tokat. Ezért beszél irányelvekről és nem mindenhol alkalmazható merev tör-
vényekről. Arisztotelész és Aquinói azt tanították, hogy amíg  a természet (ga-
bonamező és gyümölcsfák) természetszerűleg terem, addig a pénz nem. Kálvin 
azonban azt mondta, hogy egyértelmű különbség van aközött, hogy a pénzt 
egy ládába bezárjuk, vagy arra használjuk, hogy még többet „teremjen”. Kálvin 
világosan látta, hogy a tőke felhasználása magasan gyümölcsöző lehet. Ami 
azonban az üzleti célú hiteleket illeti, ott is egyértelműen meghúzza a határt:63 

 
a) Ha kamatot akarunk szedni, annak egyértelműen üzleti hitelnek kell 

lennie, nem pedig egy szükségben lévő megsegítésének. 
b) Nem használhatjuk pénzünket üzleti célú hitelezésre, amíg nem tet-

tünk eleget a keresztyén jótékonykodásnak a mások ingyen megsegítésére. 
c) Nem szabad olyan feltételeket támasztanunk másokkal szemben, ame-

lyeket mi magunk nem kívánnánk elfogadni. 
d) Ha a hitelt felvevő nem termel profitot, a hitelre nem szabad kamatfi-

zetést kérni. 
e) Isten Igéjének normái és nem a világi kapzsiság szerint kell cseleked-

nünk. 
f) Az üzleti célú hitelek nem magánügyek, hiszen a kamatszedés mértéke 

hatással van a fogyasztókra, a piaci árakra és a kamatokra általánosságban. 
                                                 
62  McGrath, A Life of John Calvin, 222.; Kálvin, 238. 
63  A következő pontok Kálvinnak egy leveléből valók: John Calvin in reply to Claude de 

Sachin. 1545-ben Sachin megkérdezte Kálvin véleményét ebben a témában. Kálvin 
levelét később Béza Tódor adta ki 1575-ben. Vö. Biéler, op.cit., 403.skk. 
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g) Kötelességünk, hogy megreformáljuk a gazdaságot az igazságosság és 
a becsületesség eszközei révén. 

 
Jóllehet többet is elmondhatnánk, de a fenti különbségtétel a szegénynek 

és az üzleti vállalkozásnak befektetésre adott hitelek között így is azt mutatja, 
hogy a gazdaság történelmének egy fordulópontján Kálvin részleteiben gon-
dolta át ezt a kérdést. 

 
A hivatásos uzsorások és a banktársulatok jogos korlátozásának szük-

ségszerűsége 
Kálvin bankügyi nézeteire érdemes odafigyelni. Egyetértett a családok és 

barátok (általánosságban a magánszemélyek) közötti üzleti hitelezésekkel. 
Ugyanakkor nem értett egyet azokkal, akik abból éltek meg, hogy pénzt hite-
leznek. Azt mondja például: 

 
Ami az uzsorát illeti, aligha lehetséges a világon olyan uzsorást találni, aki egyben 

nem zsaroló is, és nem vált a törvénytelen és tisztességtelen haszon rabjává. … Az is 
nagyon furcsa és szégyenteljes dolog, hogy amíg mások fenntartásuk eszközeit nehéz 
munka árán szerzik meg, … addig a pénzkereskedők kényelmesen ülnek tétlenül, és 
sarcot szednek a másik ember munkájából.64 

 
Kálvin ugyanebben az összefüggésben egyértelművé teszi, hogy a törvé-

nyes kereskedők keményen dolgoznak, ő azonban olyan pénzkereskedőkre 
gondol, akik rabolnak és fosztogatnak igazságtalan, alattomos szerzési mód-
szerekkel, amelyekkel „a gazdagok elnyelik a szegényeket”. Figyelmesen hoz-
záteszi, hogy lehetséges megfelelően kölcsönadni. Az Ezékiel 18-ról írt kom-
mentárjában Kálvin azt mondja, hogy még a pogány népek is látják, hogy az 
uzsorával való foglalatosság (abban az értelemben, hogy igazságtalanul és 
könnyen jut valaki pénzhez) bűntény, és nem szabad megtűrni a társadalom-
ban. Ez oda vezette Kálvint, hogy elutasítsa a hivatásos hitelbankok alapítását. 
Úgy vélte, hogy ezek valóban az uzsora irányába mennének el, mivel monopó-
liumot hoznának létre, és túlságosan magas kamatlábat állapítanának meg. 

Kálvin után a Béza Tódor vezette lelkipásztorok 1580-ban szintén tilta-
koztak az ellen, hogy Genfben bankot alapítsanak.65 Egy érdekes jelenséggel 
állunk itt szemben: Kálvin támogatta a kemény munkát, takarékosságot, ke-
resztyén fegyelmet és jótékonykodást, és ismételten elmondta, hogy vannak a 
pénzből szerzett haszonnak is helyes módjai, ugyanakkor mindig figyelmezte-
tett a kapzsiságra és az igazságtalanságra. Gyakran hangsúlyozta azt, hogy a 
gazdagságot egyensúlyban kell tartani, és a közjó érdekében kell használni. 
Kálvin kora óta a gazdasági helyzet megváltozott és kiterjedt, de a gazdaság 
szerepének alapvető kérdése a társadalmi igazságosság vonatkozásában ma is 
ugyanolyan égető helyi és nemzetközi szinteken egyaránt. A nemzetközi válla-
latok és bankügyi politikák valóban vétkesek lehetnek az uzsora bűnében. 

 

                                                 
64 Megjegyzések a Zsoltár 15,5-ről, in Calvin’s Commentaries vol.IV (Grand Rapids: 

Baker Books, reprinted 2003),  212.sk. 
65 Biéler, 147. 
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A gazdaság szekularizálódása 
Mit szóljunk ahhoz a tételhez, hogy a kálvinizmus vezetett a kapitaliz-

mushoz? Biéler arra a következtetésre jut, hogy Max Weber és Ernst Troeltsch 
meglátásai a kálvinizmus egy későbbi szakaszára érvényesek, és valójában a 
kálvinizmus szekularizálódása vezetett az egyoldalú kapitalista megközelítés-
sel való könnyed keveredéshez.66 A református protestantizmus és a puritán 
munkaetika gyakran eltávolodott Kálvintól, amint hatással lett rájuk az ipari 
forradalom, illetve a gazdasági szféra és az élet más területeinek folyamatos 
szekularizálódása.67 Következésképpen „a kálvinizmus annak eredeti formájá-
ban nem eshetett abba a hibába, hogy nem vette észre a kapitalizmus veszélye-
it és bűneit már a kezdetektől, és nem ellenezte azt abszolút szigorúsággal”.68 
A „református dogmatika és etika fellazulása” vezetett el a kálvinisták között a 
kapitalista bűnök nagyobb elfogadásához. Ezzel nem azt akarjuk mondani, 
hogy a kapitalizmusnak nincsenek erősségei vagy erényei, de itt most a kapita-
lizmus problematikus oldalával van dolgunk.69 Kálvin társadalmi fókuszának 
köszönhetően pedig könnyű neki szocialista színezetet adni, mint ahogyan 
könnyen csinálhatnánk belőle kapitalistát is. Egyesek szerint az, amiről azt 
gondoljuk, hogy korai kálvinista gazdaságpolitika, az valójában a genfi hely-
zetre vezethető vissza. Annak érdekében, hogy a város megtartsa politikai 
szabadságát, szüksége volt gazdasági fejlődésre. A Kálvin által szorgalmazott 
kemény munka és takarékosság pedig éppen beleillett ebbe. Kálvin idejében a 
városnak lehetősége volt pénzt kölcsönözni más protestáns városoktól törté-
nelmének egy válságos helyzetében. A francia és itáliai protestánsok az üldö-
zések elől menekülve különféle képességekkel, szakértelemmel, tehetséggel 
érkeztek Genfbe. A város a selyem, az órák, a nyomtatás központja lett, és a 
korai kapitalista hozzáállásnak három jellegzetességét hordozta magán: ter-
melési készség, tőkebefektetés és terjesztési piac. Két tényező vegyült: i) a 
kálvinizmus támogatta a társadalmi és gazdasági fejlődést; ii) a mesterembe-
rekből és kereskedőkből álló városi középosztály kicsiny kezdeményei – amely 
egyben a feudalizmussal való szakítás kezdete is volt – vonzódtak a kálviniz-
mushoz, mint ami olyan új dinamikus mozgalom, amelynek nemcsak teológiai 
üzenete van, hanem társadalmi látása is.70 

Azok számára, akik a kálvinizmussal egy olyan lelkiség felé fordulnak, 
amely a mindennapi életben kapott aktív elhívásban nyilvánul meg, kísértés-
ként jelentkezik az, hogy saját cselekedeteikre támaszkodjanak. Ez állandó 
kísértés, meg kell tehát tanulnunk, hogy „nem nevezzük többé Istenünknek 

                                                 
66 Biéler, VI,fej., ’Calvinism and Capitalism’. Ld. még André Biéler, The Social Human-

ism of Calvin (Virginia: John Knox Press, 1964). 
67  Bob Goudzwaard, Capitalism and Progress: A Diagnosis of Western Society (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1979). 
68  Biéler, 454. 
69  Vö. Frank Sawyer, The Poor are Many: Political Ethics in the Social Encyclicals, 

Christian Democracy, and Liberation Theology in Latin America (Kampen: Kok, 
1992), 16. 

70  Rövid összefoglalót ld. McGrath, op.cit., 225.skk. A magyar nyelvű kiadásban: 
240.skk. 
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kezünk csinálmányát” (Hóseás 14,4).71 Mivel a későbbi kálvinizmus egyik ol-
dala erőteljesen világigenlő, könnyen szekularizálódhat. Kálvin azt mondta, 
hogy jó cselekedeteink nem alapjai Isten kegyelmének; jó cselekedeteink in-
kább jelei és bizonyosságai annak, hogy kaptuk Isten kegyelmét.72 Ezt a gyö-
nyörű gondolatot könnyen kihasználhatják a világi sikeresek. Teonóm elhívá-
sunk ekkor kezd autonóm cselekvéssé válni. Végezetül pedig felmerül annak 
eszméje, hogy hűek legyünk a földhöz, abban az értelemben, ahogyan azt 
Nietzsche és mások használták ezt a fogalmat, és amely teljes mértékben 
szembefordul a vallásos lelkiséggel.73 A kálvinisták - hogy egy bibliai kifejezés-
sel éljünk - igent mondanak a mindennapi életre „Isten színe előtt’’. A kizáró-
lagos szekularizált humanisták Isten nélkül mondanak igent a mindennapi 
életre. Így sokan időszerű teológiai fogalmakat vetettek el a gazdaság terüle-
tén. Olyan fogalmakat mint sáfárság, testvériség, takarékosság, a teremtés és 
az ember mint Isten képmása méltósága, diakóniai feladatok, minőségi és 
nemcsak mennyiségi fejlődés, a gazdasági kérdések más, fontos kérdésekkel 
való ellensúlyozása, ideértve a családi életet, a társadalom megjobbítását, 
igazságosságot stb. A szekularizációt az élet differenciálódása és széthullása is 
követte, amely gyakran képtelen kiegyensúlyozott távlatokba helyezni a gazda-
ságot. Ezért szólalt fel sok hang amellett, hogy szabadulásra van szükség: 
egyes helyeken a luxus túlfejlődésének torzulásaiból, másutt az alulfejlettség-
ből és szegénységből. 

 
Összegzés 

Ebben a tanulmányban megvizsgáltuk, milyen ötféle megközelítésben lát-
ta Kálvin Isten Igéjét. Ha javunkra váltak ezek a gondolatok, akkor saját ko-
runkban és helyünkön képessé kell válnunk arra, hogy élni tudjunk a bibliai 
hit átalakító erejével. Isten Igéje nemcsak egy megtanulandó tantárgy, hanem 
motiváló erő a jóra, az üdvösségre. Értékes önismerettel ajándékoz meg a 
szükséget szenvedő világban megélt elhívásunkat és korlátainkat illetően. Fel 
kell ismernünk Isten parancsolatainak velünk szemben támasztott igényét, 
máskülönben saját szabályokat, értékeket és célokat határozunk meg erőtelje-
sen utilitarista módon, ahol saját kényelmünk és sikerünk kerül az első helyre. 
Amikor Isten Igéjét holisztikusan értelmezzük, akkor nem fogadjuk el az élet 
széthullását okozó szekularizálódást, amely lerombolja lelki és etikai identitá-
sunkat. Mindezt nagyon figyelmesen és óvatosan kell alkalmazni minden tör-
ténelmi helyzetben, újból és újból felfedezve a különbséget a régi formák pusz-
ta utánzása és a megújító normák szerinti élet előrehaladása között. 

 
 

                                                 
71  Ld. még Erich Fromm, The Sane Society (New York: Fawcett, 1955), 112. 
72  Ezt többféleképpen is megfogalmazza Kálvin: pl. Institutio, III.xiv.18. 
73  Taylor, op.cit., 370. 



 

 

 
Summary 

 
Some Aspect of John Calvin’s Transformational views 

 
Dynamic orientation 

Calvin was a pastor, church leader and theologian, rather than a soci-
ologist or economist. However, his studies in the humanities, law and history, 
gave him a wide scope for understanding Christian social calling in his time. 
He read the Bible not as a compendium of doctrinal points but as the living 
voice of God speaking to his throughout the Old and New Testaments – and 
today, too. This does not mean that Calvin took biblical texts and tried to ap-
ply them without further consideration. Rather, he time and again speaks 
about historical changes in which the situation asks us to re-think our way of 
applying the biblical norms (and not just the static forms). Even though he 
was born 500 years ago, there were ’modern’ dynamics taking place during his 
life time. These included the wide spreading of the printing press, the opening 
of travel to the Americas and the route around the Cape of Good Hope. Just as 
significant in Europe were the signs of the end of the feudal age with growing 
social upheavals, and the beginning of the forming of the new ’middle class’ of 
merchants and craftsmen. Indeed, the Protestant movement itself was new 
and seemed radical, since it challenged the established authority of the Pope 
and church councils. What might it not challenge in political and economic 
affairs? 

  
Self-knowledge § biblical realism 
 The opening statement of Calvin’s Institutes of the Christian Religion 
are rightly seen as a controlling perspective for Calvin. He says: 
 

Nearly all the wisdom we possess, that is to say, true and sound 
wisdom, consists of two parts: the knowledge of God and of our-
selves. (Institutes I.i.1) 

 
On the one hand, this statement ties into the ancient tradition of seeking self-
knowledge as the key to philosophy (starting with Socrates). By self-
knowledge Socrates meant that we must understand our own purpose in life, 
our own values, goals and habits, if we are to understand the best way to be 
human. In the Socratic dialogues written by Plato, we can see how Socrates 
tested traditional unthinking views which people then and during all times 
are prone to follow. So Calvin is striking an ancient chord which resonates 
throughout the history of western thought. On the other hand, by tying self-
knowledge to knowledge of God, Calvin remains rooted in the biblical way of 
seeking divine revelation to clarify our basic understanding of our human life 
and calling. One of the grounding features of biblical revelation is that we are 
created in the image of God and both oriented to and limited by this identity. 
So Calvin says that in order to find self-knowledge: 
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First, we should consider for what purpose we have been created 
and endowed with no mean gifts. …Secondly, we should weigh 
our own abilities – or rather, lack of abilities. …The first consid-
eration tends to make us recognize the nature of our duty; the 
second, the extent of our ability to carry it out. (Inst.II.i.3 and 8)  

 
This shows the double side of Calvin’s approach: we have a great calling as 
image bearers of God’s will; and we have great limitations due to our finite-
ness and our sinfulness. This makes Calvin a biblical realist in regard to ideo-
logical projects. He would not expect salvation from any ideology, whether 
socialist or capitalist, scientific or religious. He often stated that power cor-
rupts, and also said at various times that Christian misuse of power in eco-
nomics and war was often worse than the pagans. The main point is that Cal-
vin saw the ‘rationalizations’ by which we justify our own plans, actions, and 
even our evil deeds. This is important because later nonchristian thinkers, 
such as Marx and Sartre among many others, would also point this out. Cal-
vin already said it this way: 
 

Our reason is overwhelmed by so many forms of deceptions, is 
subject to so many errors, dashes against so many obstacles, is 
caught in so many difficulties, that it is far from guiding us 
aright. (Inst.II.ii.25) 

 
God’s word reveals God’s will for all of life 
 Once again some quotations from Calvin show his own wording on 
these themes: 
 

…spiritual insight consists chiefly in three things: (1) knowing 
God; (2) knowing his fatherly favour in our behalf, in which our 
salvation consists; (3) knowing how to frame our life according to 
the rule of his law. (Inst.II.ii.18) 

 
Calvin adds that in actually understanding and applying these spiritual in-
sights “the greatest geniuses are blinder than moles!” But regardless of our 
errors and limits, the framing of our life according to the rule of God’s law is 
at the heart of Calvin’s personal and social ethics. He understood this to mean 
the transformation of our daily life and society. Another way Calvin states this 
is by saying that we need “a full reformation of all the parts” of life and he 
refers in regard to this to the Apostle Paul’s saying: “be transformed by the 
renewal of your minds” (Romans 12). 
 This understanding of God’s will led Luther to a new understanding of 
holiness, which can be stated as in the following poem, using phrases from 
Luther: 
 
  THE NEW HOLINESS 
 
  When an ordinary rough worker, 
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  a shoe repairman, iron smith, 
  a carpenter or vegetable grocer 
  comes home after work dusty 
  and sweaty from the daily grind 
  and greets his wife and children with 
  one thought clearly in his mind –  
  that God has called him to this labour 
  to win his family’s bread and favour – 
  then though his hands show the daily dirt 
  God’s command is in his heart. 
 
   (Frank Sawyer, A Way of Seeing, 2009) 
 
Calvin also followed these insights of the Protestant Reformation, which he 
himself helped to form during the 16th century.  
 
An application: Calvin on loans and banks 
 We have been tracing aspects of Calvin’s social ethos found in his un-
derstanding of the dynamic and wholistic speaking of God’s word to daily life 
in a way that points us to the commands of God and shows us the limits of our 
own abilities, thereby also reminding us of the tendency of every kind of ide-
ology to promise pseudo-salvation. Let us now note in short form how Calvin 
spoke about economics. Until the time of Calvin the church had not clarified 
the problem of usury very well. Many thought that taking interest on money 
loans was forbidden by Bible texts found in Leviticus 25, Deuteronomy 23, 
Psalm 15:5, and Ezekiel 18. Calvin addressed this question by distinguishing 
loans to the poor and business loans to those themselves trying to gain more 
wealth. He said that the Bible texts about the evils of usuary refer to misusing 
a poor person’s need to gain more wealth ourselves. So Calvin came up with 
the following kinds of guidelines: 
 

i) We should make a portion of our wealth, time and skills avail-
able to help those in need. 

ii) We should not use our money for gaining more wealth until 
we have done our Christian charity to help others freely. 

iii) If we ask interest on a loan, it must clearly be a business loan 
and not a loan to help the impoverished. 

iv) We should not set conditions for others on loans and financial 
matters that we ourselves would not want to accept. 

v) We must seek to act according to God’s standards of fairness 
and justice, rather than according to the worldly standards of 
greed and cheating. 

vi) Business loans are not merely private affairs, for the amount 
of interest can affect other consumers and market prices. 

vii) We have a duty to reform economic life, and not pursue 
maximization of profits at the cost of other factors (which 
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could include our own habits of life and the environment).  
  

 
However, just as Calvin is often considered one of the first theologians to 
speak clearly in favour of business life, so he is also remembered for stating 
that setting up public banks will lead to institutionalization of usury. Calvin 
envisioned business loans among family, friends and neighbours. Many of 
these in predominantly rural settings might indeed be a form of trading pro-
duce and skills with less direct use of money. But Calvin and the Protestant 
movement also encouraged the rise of trades and trading, if done in a fair way. 
Calvin and the first pastors who worked with him and continued working in 
Geneva during the decades after his death, continued to reject the idea of a 
public bank. Calvin had said that those who live off of money alone without 
doing any work, were stealing from others. Ever since Aristotle it had been 
said that it was unnatural for money to produce more money. But Calvin 
clearly said that if we don’t lock our money in a box but use it wisely, it can of 
course produce more – for that is what economics, trading and production is 
all about. Yet Calvin was quite concerned about the worldly temptation to seek 
easy and illicit gain, and he saw this as a danger for banks and businesses as 
well as for persons individually. In our time we do not need to look far to find 
corporate greed and misuse of funds. Neither do we need to look far to find 
interest charged to the poor and the impoverished countries, who are debt 
peons all their lives in circumstances that are often inhuman.  
 
Conclusion 

 Having seen some of the factors in Calvin’s social ethos, we may be 
encouraged to learn to approach issues of society and justice in a hopeful way. 
We do not look to Calvin for detailed answers today, but we do look to him 
among others for a transforming perspective. When we are tempted to un-
critically accept the spirit of our times, we may learn from Calvin to listen to 
the word of God in a new way. When we are tempted to put our trust in some 
ideological answer, which today also includes technology, we may learn from 
Calvin to consider the limits of our abilities to do good and avoid evil. And 
also, surprisingly it may seem, we may learn from Calvin to see that Christians 
have sometimes been “worse than pagans”. This means that we will always 
need to keep a self-critical eye on Christian movements, endeavours and or-
ganizations.  



 

 




