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Kálvin a jelen és az eljövend! élethez 
való helyes viszonyulásról 
  
Bevezetés 
álvinnak A keresztyén vallás rendszere III. könyvében az újjászületésr l, hit-
r l, megszenteltetésr l és megigazításról szóló hosszadalmas értekezésében 
bújik meg a keresztyén életr l szóló tanítása (6-10. fejezetek). Szinte önálló 
egységet képez ez a rész, mely az Institutio leggyönyör"bb szakaszainak egyi-
ke, olyannyira, hogy The Golden Booklet of the Christian Life (A keresztyén 
élet aranykönyvecskéje) címmel külön is kiadták. Ez az Institutio 1550-es 
kiadása alapján készült, és el ször Angliában jelent meg 1549-ben. Ma is kap-
ható angol nyelven1, és több más nyelvre is lefordították. 

„Kálvin öt fejezetben tárja elénk a keresztyén élet rövid rendtartását, 
amely kiegyensúlyozott, mélyreható és gyakorlatias.”2 Henry Van Andel, az 
amerikai fordító még ennél is továbbmegy és megállapítja, hogy 

 
Nincs még egy olyan áhítatos könyv a világon, amely az Aranykönyvecs-
kéhez lenne fogható, amely annyira mély és mégis egyetemes. Ami a stí-
lusát, lelkületét és szemléltet  nyelvezetét illeti, versenybe szállhat olyan 
nagy klasszikusokkal, mint Augustinus Vallomásai, Kempis Tamás 
Krisztus követése és Bunyan Zarándok útja. Csak emez rövidebb, józa-
nabb, alaposabb, elevenebb és lényegretör bb.3 

 
Az ilyen dicséret talán túlzónak t"nhet, mindenestre rámutat az Institutio 

említett részének érdemeire, mely nem kapott kell  figyelmet sem a Kálvin-
tudósok, sem a nyilvánosság részér l. 

 
I. A keresztyén ember életér l 

El adásomban az Institutio 1559-es végs  kiadásából idézek,4 amely va-
lamelyest eltér A keresztyén élet aranykönyvecskéje címmel kiadott változat-
tól. A legnagyobb különbség az Aranykönyvecske fordítója által adott rövi-
debb címekben van. Az I. fejezetnek például a következ  címet adja: „Alázatos 
                                                 
1 Modern angol fordítást készített Henry J. Van Andel franciából és latinból, melyet a 

Baker Book House jelentetett meg el ször 1952-ben, és amely azóta számos kiadást 
megélt. 

2 John T. Mc Neill bevezet je in: Institutes of the Christian Religion, Mc Neill szerk., 
angolra fordította Lewis Battles (Philadelphia: Westminster Press, 1960), lx. 

3 El szó a Golden Booklet-hez, 4. 
4 Magyarra fordította Ceglédi Sándor és Rábold Gusztáv: Kálvin János, A keresztyén 
vallás rendszere. I-II. kötet (Pápa: Ref. F iskolai Könyvnyomda, 1910). 
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engedelmesség, Krisztus igaz követése”. Az Institutio ennek megfelel  fejezete 
ugyanakkor a következ  címet viseli (III. könyv, 6. fejezet): „A keresztyén em-
ber életér l, s f leg arról, hogy micsoda er sségekkel buzdít bennünket a 
Szentírás”. A 7. fejezet „A keresztyén élet lényegér l, önmagunk megtagadásá-
ról” szól. A 8. fejezet címe: „A kereszt szenvedésér l, mely egyik része önmeg-
tagadásunknak”. A 9. fejezet „A jöv  életre vonatkozó elmélkedésr l”, míg a 
10. fejezet arról szól: „Mi módon kell élnünk a jelen élettel és ennek segédesz-
közeivel”. 

El adásomban a két utolsó fejezetre összpontosítok, amelyet azok sor-
rendjében tárgyalok az el adás címében megadottal ellentétben. Miel tt azon-
ban rátérnénk témánkra, egy hosszabb idézetet, az Institutio említett részének 
egyik legkifejez bb szakaszát szeretném felolvasni. Az ékesszólás magas fokát 
példázza, amikor újból és újból elismétli a „mi nem önmagunkéi, hanem az 
Istenéi vagyunk” kifejezést. Ennek alapja a Róm 12,1-2: „...szánjátok oda teste-
teket él  és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek...”, és az 1Kor 6,19: 
„...nem a magatokéi vagytok.” Ezt követi az Institutio talán leggyakrabban 
idézett része: 

 
Már az is nagy dolog, hogy mi Istennek vagyunk szentelve és ajánlva, 
hogy ezentúl mindent csak az ! dics ségére gondoljunk, beszéljünk, ter-
vezzünk és tegyünk. Szent dolgot ugyanis nem lehet az Isten ellenében 
elkövetett különös sérelem nélkül istentelen célokra használni. 

 
Ha mi nem önmagunkéi, hanem az Istenéi vagyunk [1Kor 6,19], az is vi-
lágos, hogy min  hibától kell tartózkodnunk, és mire kell irányítani éle-
tünknek összes cselekedeteit. 

 
Nem vagyunk a magunkéi: tehát ne a mi eszünk és akaratunk uralkodjék 
szándékainkban és cselekedeteinkben. Nem vagyunk a magunkéi: tehát 
ne azt t"zzük magunk elé célul, hogy keressük azt, ami nekünk a test sze-
rint jól esik. Nem vagyunk a magunkéi: tehát, amennyire lehet, feledkez-
zünk meg önmagunkról és mindarról, ami a mienk. 

 
Viszont az Istenéi vagyunk: tehát neki éljünk és halljunk meg. Az Istenéi 
vagyunk: tehát minden cselekedetünket az ! bölcsessége és akarata igaz-
gassa. Az Istenéi vagyunk: tehát !rá mint az egyedüli helyes célra kell 
irányulni életünk minden részének. [Róm 14,8; vö.: 1Kor 6,19] Oh! mily  
nagy el haladást tett az, aki megtanulván azt, hogy   nem az önmagáé, a 
maga felett való uralmat és igazgatást a saját eszét l elvette, hogy azt Is-
tennek tulajdonítsa! Amint ugyanis az emberek elvesztésére az a leghat-
hatósabb dögvész, ha azok a saját maguk eszét követik, úgy az üdvösség-
nek egyetlen kiköt je az, ha önmagunktól nem okoskodunk és nem 
akarunk semmit sem, hanem csak követjük az Urat, aki el ttünk jár. 

 
Így tehát az legyen az els  lépés, hogy az ember szakadjon el önmagától, 
hogy így tehetségének minden erejét az Úr szolgálatára adja. Szolgálat-
nak nevezem nemcsak az Ige iránt való engedelmességet, hanem azt is, 
ami által az ember értelme, a saját testi érzékét l megszabadulván, ön-
magát teljesen Isten Lelkének intéséhez alkalmazza. Ezt az átalakulást, 
melyet Pál az elme megújulásának [Ef 4,23] nevez, bár az els  lépés az 
életre, egyetlen egy bölcsész [filozófus] sem ismerte. !k ugyanis egyedül 
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az észt teszik meg az ember kormányzójának, szerintük egyedül erre kell 
hallgatni, szóval egyedül erre bízzák és ruházzák az erkölcsi élet igazgatá-
sát; a keresztyén bölcsészet [filozófia] azonban azt akarja, hogy az ész he-
lyet adjon a Szentléleknek, s ennek alája legyen rendelve, és le legyen 
igázva úgy, hogy az ember már ne maga éljen, hanem az él  és uralkodó 
Krisztust hordozza magában. [Gal 2,20] Inst. III.7.1.5 

 
A reformáció korával foglalkozó kiváló történész, Wilhelm Pauck a követ-

kez  megállapításra jut: „Fogalmazhatunk úgy, hogy ez a szakasz szolgálhat a 
keresztyén élet mottójául, ahogyan azt Kálvin elénk tárja az Institutioban.”6 

Ez a nagyon kifejez  szakasz csupán bevezet ül szolgál el adásom témá-
jához: Kálvin felfogása a jelen és az eljövend  életr l. Nem követem a témafel-
vetésben megjelölt sorrendet, inkább az Aranykönyvecske utolsó két fejezeté-
nek, illetve az Institutio végs  kiadásának sorrendjét veszem alapul, azaz: „A 
jöv  életre vonatkozó elmélkedésr l” (9. fejezet) és „Mi módon kell élnünk a 
jelen élettel és ennek segédeszközeivel?” (10. fejezet) 

Az el bbi fejezet meglehet sen nagy figyelmet kapott, olykor negatívan, 
mivel látszólag a másvilágiasság fényében tündökölteti Kálvint. Ami még en-
nél is rosszabb az az, hogy látszólag meger síti a reformátorról kialakult nega-
tív képzeteket, és olyannak mutatja be, mint aki negatívan szemlélte az embe-
riséget és a világot. Az utóbbi fejezet rövid, és többnyire elkerüli a figyelem. Ez 
nagyon sajnálatos, mivel ez a fejezet szükségképpen ellensúlyozza a kilencedi-
ket, és olyan pozitív, életigenl  szemléletet sugároz, amelyet ritkán ismernek 
fel a népszer" Kálvin- tanulmányok. Ezzel az el adással az a célom, hogy hely-
reállítsam ezt az egyensúlyt. 

 
II. 9. fejezet: „A jöv  életre vonatkozó elmélkedésr l” 
 
A. Az elmélkedés jelentése (elmélkedés vagy gyakorlat?) 

Az els  probléma, amivel itt szembetaláljuk magunkat, az nem a fejezet-
ben található negatív szakaszok, hanem magának a címnek a fordítása. A latin 
így szól: „De meditatione futurae vitae.” Magától értet dik a standard angol 
fordítás: „Meditation on the Future Life” (kiemelés t lem) – így is fordítja 
Allen, Beveridge és Battles. A francia cím  hasonló: „De la Meditation de la vie 
a venir”, és ugyanígy „meditation”-nek fordítja az 1541-es francia kiadást Elsie 

                                                 
5 Az utolsó mondat Battles szerinti angol fordítása nem megfelel  („but hear Christ 

living and reigning” – „az él  és uralkodó Krisztust hallja”). A latin ferat szót fordítja 
„hear-nek „bear” helyett. A Beveridge szerinti angol fordítás így szól: „But Christian 
philosophy makes her [reason] move aside and give complete submission to the 
Holy Spirit, so that the individual no longer reigns, but Christ lives and reigns in 
him.” („A keresztyén bölcselet azonban félreteszi azt [értelemet], és teljes mértékben 
alárendeli magát a Szentléleknek úgy, hogy többé nem az egyén uralkodik, hanem 
Krisztus él és uralkodik benne.”) 

6 The Heritage of the Reformation (Glencoe: The Free Press, revised and enlarged 
edition, 1961), 67. 
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McKee.7 Ehhez járul még az is, hogy a Kálvin kommentárjaiban szerepl  
meditatio szót mindenhol egyértelm"en „meditáció”-nak fordítanak. 

A nyugat-európai tudósok azonban – legalábbis  Németországban és Hol-
landiában – idegenkedve fogadják azt, ami nekünk egyértelm" fordításnak 
t"nik angol nyelvterületen. Otto Weber például az Institutio standard német 
fordításában így fordítja a címet: „Vom Trachten nach dem zukü(n)ftigen 
Leben”8 – „A jöv  életre való törekvésr l”. A neves holland Kálvin kutató, 
Willem Balke egyik tanulmányában („Calvijn’s opvatting van de meditatie”9) 
felteszi a kérdést: „Mit ért Kálvin a meditáció szón?” Arra a következtetésre 
jut, hogy a szót általában „overdenking”-nek fordítják, de hozzáteszi, hogy ez 
nagy félreértés, mivel „kegyes meditációt (overpeinzing) sugall, holott Kálvin-
ra, a reneszánsz korának emberére, olyan klasszikus írók lehettek hatással, 
mint például Vergilius, aki a „meditatio”-t „oefening”-nek fordította volna, 
azaz gyakorlatnak, gyakorlásnak. Ennek megfelel en Balke azt javasolja, hogy 
a 9. fejezet fordítása a következ  legyen: „A jöv  élet gyakorlása”, hiszen Kál-
vin itt nem valamiféle befelé forduló önelemzésr l ír, hanem „a hit mai gya-
korlásáról az élet és a világ dolgainak közepette.”10 

Érthet  Balke aggodalma. Nem akarja, hogy Kálvint másvilági aszkétának 
vagy önz  szentesked nek tartsák. Ha azonban az angolban a lelki élet „gya-
korlatáról” vagy „gyakorlásáról” beszélünk – vagy a németben a lelki életre 
„törekvésr l” –, az nekem vagy a legtöbb angol anyanyelv" tudósnak egy kicsit 
értelmetlennek t"nik.11 Beszéljen a szöveg a maga érdekében, és akkor szerin-
tem pontos képet kapunk arról, mit is ért Kálvin „meditatio”-n. 

 
B. Középkori fogalom? 

Kétségkívül vannak szakaszok ebben a fejezetben, amelyeknek nagyon 
borúlátó középkori csengésük van. Nézzük például, hogyan kezd dik a 9. feje-
zet: „Bárminém" nyomorúság gyötörjön is bennünket, mint végcélra mindig 
arra kell tekintenünk, hogy a jelen élet megvetéséhez (contemptum) hozzá-
szokjunk, és így a jöv  életr l való elmélkedésre buzduljunk.” Kés bb, ugyan-
ebben a részben ismét utal a „jelen élet iránt érzett megvetésére”, és a „jelen 
élet hiábavalóságáról” és annak „nyomorúságairól” beszél. (Inst. III.9.1.) 

Kés bb még negatívabbnak t"nik: 
 

                                                 
7 Institutes of the Christian Religion, 1541 French Edition (Grand Rapids: Eerdmans, 

2009), 702. Ebben a kiadásban azonban csak egyetlen hosszú fejezet található „A ke-
resztyén életr l” címmel, mely az Institutio záró része, és nem osztódik alfejezetekre, 
mint például az Aranykönyvecskében vagy az 1555 és 1560 közötti kiadásokban. 

8 A németben tökéletesen jó szó található a „meditáció” szóra, mégpedig a „Nach-
sinnen”! 

9 A tanulmányt ld. in: Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van’t Spijker (szerk.), Johan-
nes Calvijn. Zijn leven, zijn Werk, (Kampen: Kok, 2008). 

10 Johannes Calvijn, 332. 
11 Egyetlen egy olyan helyet találtam, ahol az angol „exercise”-nak („gyakorlat”-nak) 

fordítja a „meditatio” szót. A Lukács 16,8-ról írt kommentárjában azt írja Kálvin: 
„The heathen are more industrious in taking care of this fleeting world” than “God’s 
children are in caring for the heavenly and eternal life, or making it their study and 
exercise (studium et meditationem),” – T. H. L. Parker fordítása. 



Kálvin a jelen és az eljövend  élethez való helyes viszonyulásról 

 

Sárospataki Füzetek 29 

Mert ha az ég a mi hazánk, akkor a föld mi lehetne más, mint szám"ze-
tés? Ha e világból való elköltözés képezi az életbe való belépést, mi más a 
világ, mint egy sír? Az ebben tartózkodás mi más, mint halálba merülés! 
… Tehát ha e földi életet összehasonlítjuk a mennyeivel, kétségtelen do-
log, hogy azt minden nehézség nélkül meg kell vetnünk és le kell néz-
nünk. (III.9.4.) 

 
Kálvin azonban rögvest hozzátesz egy fontos intést, amely segít helyesen 

látni a fenti kemény megjegyzéseket. Így folytatja: „Mindazáltal gy"lölni soha-
sem kell az életet, legfeljebb annyiban, amennyiben a b"n martalékává tesz 
bennünket.” Úgy t"nik azonban, hogy máris visszavonja azt, amit éppen az 
el bb mondott, mert a következ  kíméletlen szavakkal zárja ezt a részt (9.4.): 
„…ezt az életet pedig a jövend  halhatatlanságával szemben megvessük, és 
arról a b"n szolgasága miatt, bármikor akarná is az Úr, szívesen lemondjuk.” 

Három dolgot mondhatunk el ezekkel a borúlátó megállapításokkal és a 
rájuk vonatkozó látszólag ellentmondásos megjegyzéssel kapcsolatban. El -
ször is vegyük észre, hogy az égi élettel szembeállítva t"nik olyan zordnak az 
élet. Kálvin – amint azt majd látjuk – egyáltalán nem negatív földi létezésün-
ket illet en, de a mennyei létezéssel szembeállítva annak negatív fényben kell 
felt"nnie. Másodszor „a b"n szolgasága miatt” van az, hogy az élet „siralom-
völgy”. Az emberiség és a világ isteni teremtése jó volt. A b"neset után válik az 
élet nehézzé és nyomorúságossá (ld. 1Mózes 3,16-19), és még a teremtett világ 
is „együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig” (Róm 8,22). Amikor 
Krisztusnak a b"n, a halál és a gonosz fölötti gy zelme fel l szemléljük, akkor 
a világ és annak minden baja más megvilágításba kerül. Harmadszor pedig 
Kálvin negatív megjegyzéseit kultúrája összefüggésében kell értelmeznünk. Az 
élet a 16. században – és még inkább korábban – nehéz és bizonytalan volt. 
Olyan katasztrófák, mint például a feketehalálként ismertté vált bubópestis 
becslések szerint Európa és Ázsia lakosságának háromnegyedét pusztította el 
a 15. században.12 Saját korában Kálvin bátran kockáztatta az életét, hogy gyü-
lekezetének azon tagjai felé végezzen szolgálatot, akiket a halálos ragály súj-
tott. 

Van egy másik szakasz is a 9. fejezetben, ahol Kálvin hosszabb terjede-
lemben és más érvekkel int az élet egyoldalú szemléletének veszélyére: 

 
A hív knek azonban a jelen életnek olyan megvetéséhez kell magukat 
hozzászoktatni, hogy abból sem az ezen élet iránt való gy"lölet, sem az Is-
tennel szemben való hálátlanság ne származzék. Mert ezt az életet, ha 
végtelen nyomorúsággal teljes is, mégis méltán sorozzuk Istennek azon 
áldásai közé, melyeket éppen nem szabad megvetni. Azért ha ebben 
semmiféle isteni jótéteményt sem ismerünk el, már ezzel nem kis mérté-
k" hálátlanságot követünk el magával az Istennel szemben. … Isten … bi-
zonyítékokkal akarja kimutatni azt, hogy ! a mi Atyánk. Ilyen bizonyíté-

                                                 
12 Kálvintól nem szokatlan az, hogy olykor sötét színben látja ezt az életet. Egy század-

dal korábban Kempis Tamás Krisztus követésében ugyanezzel az életszemlélettel ta-
lálkozunk. A III. könyv 20. fejezetének címe így szól: „Saját gyarlóságunk megvallása 
és a földi élet nyomorúságai”, fordította: Jelenits István, Sch. P. (Budapest: Ecclesia, 
1978). 
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kok azok a javak, amelyekben nap nap után részeltet bennünket. Mint-
hogy tehát ez az élet Isten jóságának megismerésére szolgál, vajon kell-e 
attól úgy undorodnunk, mint olyan dologtól, amelyben egy szikrányi jó 
sincsen? … Mikor tehát már bizonyosakká lettünk afel l, hogy az isteni 
kegyelemnek ajándéka ez a mi földi életünk, amelyért Istennek vagyunk 
lekötelezve, amir l megfeledkeznünk nem szabad, s amiért hálásaknak 
kell lennünk, akkor alkalomszer"en hozzáfoghatunk az élet ilyen nyomo-
rúságos voltának vizsgálatához…” (Inst. III.9.3.) 

 
„Másképpen megfogalmazva: a földi élet nem érdemel mást, csak megve-

tést az eljövend  élettel szemben; de amennyiben a földi élet az az iskola, amit 
ki kell járnunk, hogy elnyerjük az eljövend  életet, és amiben kezdjük megíz-
lelni Isten áldásait, annyiban éppenséggel »az isteni kegyelem ajándékának« 
mutatkozik.”13 

Már itt egyértelm", hogy a földi életre és annak „végtelen nyomorúságá-
ra” történ  negatív utalások ellenére Kálvin ezt az életet Isten kegyelme és 
atyai irgalma világosságában is látja. Ezért nem lehet  t leírni mint másvilági 
borúlátót, aki a középkori életszemlélet legsötétebb oldalának képvisel je. Az 
Institutionak ugyanebben a részében nagyon pozitív, életigenl  szakaszokat is 
találunk. Például: 

 
Ebben az életben kezdjük megízlelni a különböz  jótétemények folytán 
Isten jóságának kellemes14 voltát, hogy így ennek teljes kinyilatkoztatásá-
ra vonatkozó reményünk és vágyunk fokozódjék. … tehát már bizonyo-
sakká lettünk afel l, hogy az isteni kegyelemnek ajándéka ez a mi földi 
életünk, amelyért Istennek vagyunk lekötelezve, amir l megfeledkeznünk 
nem szabad, s amiért hálásaknak kell lennünk… (Inst. III.9.3.) 

 
C. Bibliai alapvetés 

Jóllehet a megfogalmazás olykor túlzónak t"nik, például amikor Kálvin 
úgy beszél a testünkr l, mint ami „állhatatlan, vétkes, romlandó, esend , mú-
lékony és rothadt porsátor”, az valójában a páli szemléletet tükrözi. Ha az 
apostol nem is használ ilyen szemléletes nyelvezetet, de   is „halálra ítélt test-
r l” beszél. (Róm 7,24) 

Kálvin az Institutionak ebben a fejezetében sokat hivatkozik az Újszövet-
ségre, de furcsa módon a kulcsszöveg, ami a jöv  életr l való elmélkedés tex-
tusa lehetne, a Kolossé 3,1 egyáltalán nem kerül említésre: „Ha tehát feltá-
madtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a 
Krisztus van, aki az Isten jobbján ül.”15 

                                                 
13 Francois Wendel, Calvin. Origins and Development of His Religious Thought (New 

York: Harper & Row, 1963), 252. 
14 Kálvin gyakran utal Isten jóságának és kegyelmének „kellemességére” (suavitas). Ezt 

találjuk egy korábbi szakaszban is (III.9.ii.), ahol a jelen élet „gyönyör"ségér l, sze-
retetreméltóságáról, kedvességér l” beszél. Ugyanennek a fejezetnek a hatodik sza-
kaszában Isten „gyönyör"ségének kibeszélhetetlen kellemességér l” ír. 

15 Idézi a Kolossé 3,1-2-t négy másik helyen az Institutioban: II.16.13; IV.17.36; III.6.3; 
és III.16.2. 
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Kálvin err l a versr l írt kommentárjában visszaköszön ránk az, amit az 
Institutioban olvastunk: „Pál itt – mondja Kálvin – arra buzdítja a 
kolossébelieket, hogy elmélkedjenek a jöv  életr l… Ha Krisztus tagjai va-
gyunk, a mennybe kell emelkednünk… Most azokat a dolgokat keressük, ame-
lyek fent vannak, amikor elménkben valódi jövevények vagyunk ebben a vi-
lágban, és nem vagyunk ahhoz kötve.”16 

A Szentírás számos egyéb helyére hivatkozhatunk a jöv  életr l való el-
mélkedés elképzelésének alátámasztására. Gondoljunk például Jézus szavaira 
a Hegyi beszédben: „Keressétek el ször az ! országát!” (Mt 6,33) Kálvin ér-
telmezésében: „Aki els  helyre teszi Isten országát, annak csak mérsékelt er -
befektetésre lesz szüksége, hogy élelmér l gondoskodjék” (azaz: nem lesz 
megszállottja a földi élettel való tör désnek), hiszen „soha semmi sem volt 
alkalmasabb arra, hogy megfékezze a test étvágyát…, mint az elmélkedés a 
mennyben való életr l.”17 

 
D. Élet sub specie aeternitatis 

Vagy vegyük például a Fil 3,20-at: „Nekünk pedig a mennyben van pol-
gárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözít ül.” Err l írt 
kommentárjában a reformátor nem az eljövend  életr l való elmélkedésr l 
beszél, hanem arról, hogy „a híveknek mennyei életet kell élniük ebben a vi-
lágban.”18 Itt más hangsúllyal találkozunk. Az eljövend  életr l való elmélke-
dés nem a jöv r l való álmodozás, hanem a jöv  megtapasztalása itt és most, a 
mindennapi életünkben – egyfajta realizált eszkatológia. 

Kálvinnak err l a versr l (Fil 3,20) írt kommentárja is utal erre: 
 
A földi élet ismert bajainak vagyunk kitéve. Szükségünk van ételre és ital-
ra, és egyéb dolgokra, mindazonáltal a mennyben kell léteznünk 
(versari) gondolatainkban és érzéseinkben. Mivel egyrészt gyorsan ke-
resztülmegyünk ezen az életen, másrészt pedig meg kell halnunk a világ-
nak, hogy Krisztus élhessen bennünk, és mi viszont !benne élhessünk.19 

 
Másképpen megfogalmazva: az örökkévalóság fényében (sub specie 

aeternitatis) kell élnünk. Ezt sugallja Kálvin továbbra is más versek magyará-
zatánál. A 2Pt 3,14-r l például így ír: „Aki új eget remél, az önmagában kezdi a 

                                                 
16 A Kol 3,1-r l, a kommentárt angolra fordította T. H. L. Parker. Kálvin fordítása in-

kább úgy hangzik: „azokat akarjátok”, nem pedig „azokat keressétek”, amik odafent 
vannak. Szerinte ez a kifejezés azt jelenti, hogy „ezeken elmélkedjetek, azaz ezekre 
fordítsátok képességeiteket és gondolkodásotokat.” Eszerint az eljövend  életr l való 
elmélkedés többet jelent, mint egyszer"en kényelmesen hátrad lni és az eljövend  
életen töprengeni. 

17 A Mt 6,33-r l, a kommentárt angolra fordította A. W. Morrison. Kálvin itt azt mond-
ja, hogy a „mennyben való életr l” kell elmélkednünk. Másutt azt írja, hogy a „szent-
ségr l kell elmélkednünk” (a Róm 12,1-r l); „az élet helyes rendjér l [vitae rite 
formandae] való szent és hasznos elmélkedésr l”; „a boldog feltámadásról” (Inst. 
III.25.1.); s t „angyali életre kell törekedni”! (Inst. III.7.3.). 

18 A Fil 3,20-ról, a kommentárt angolra fordította T. H. L. Parker. 
19 A Fil 3,20-ról. 



I. John Hesselink 

 

32 Sárospataki Füzetek 

megújulást, és minden erejével erre törekszik.”20 A Mt 27,11-26-ról szóló ige-
hirdetésében pedig: „Jóllehet ezen a világon szegény, szerencsétlen teremtmé-
nyek vagyunk, soha ne sz"njünk meg Istenben örvendezni: az el íz miatt, 
amiben hit által részesedünk a mennyei dics ségben, az örökség miatt, amit 
drága áron szerzett nekünk, és a reménység miatt, ami soha nem szégyenít 
meg.”21 

Kálvin ugyanakkor a mennyei életnek ezt az „érzetét” vagy „el ízét”, amit 
most tapasztalhatunk, ellensúlyozza az eljövend  élet beteljesedése utáni 
vággyal, amikor a feltámadott Úrral leszünk. „Egyedül Krisztust kell nekünk 
éheznünk, keresnünk, néznünk, tanulnunk és megtanulnunk, amíg fel fog 
virradni a nagy nap, amelyen az Úr az   országának dics ségét teljesen kijelen-
ti [1Kor 15,24], és megmutatja magát nekünk, hogy milyen !, hogy láthassuk.” 
[1Jn 3,2] (Inst. IV.18.20.) 

Kálvin számára tehát a „meditatio vitae futurae” több, mint az örökkéva-
lóságról való puszta elmélkedés, meditáció vagy kontempláció: „a teljes ember 
és egész földi életének irányultsága egy eljövend  cél felé, melyet legjobban az 
er feszítés, igyekezet bibliai eszméje jelenít  meg.”22 

 
III. 10. fejezet: „Mi módon kell élnünk a jelen élettel?” 
 
A. Az egyensúly kérdése 

Az egyik, Kálvin által felismert kérdés az, hogyan éljünk kiegyensúlyozott 
életet, olyat, amely nagyon is benne van ennek a világnak a megoldásra váró 
feladataiban és problémáiban, ugyanakkor az örökkévalóság világosságában 
él. Egyrészt fenyeget bennünket „az élet iránt való helytelen szeretet” veszélye 
(Inst. III.9.4.), másrészt egyfajta egészségtelen vágyódás a menny után, ami-
kor is ennek a világnak a gondjait figyelmen kívül hagyjuk. (Jól jellemzi ezt a 
hozzáállást egy fiatalkoromban népszer" ifjúsági ének refrénje: „Ez a világ 
nem otthonom, csak átutazóban vagyok. Ha a menny nem az otthonom, ó, 
Uram, mihez fogjak?”) 

Az egyensúly részben megtalálható már a 9. fejezetben – „A jöv  életre 
vonatkozó elmélkedésr l” –, ahol Kálvin az „Isten jóakaratából származó 
adományokra” és arra utal, hogy hálával tartozunk Istennek minden áldásáért 
(Inst. III.9.3.). Ennek ellenére ez a fejezet önmagában Kálvin teológiájának 
egyoldalú ábrázolását adhatná csak. Ezért szerencsés az, hogy az Institutio 

                                                 
20 A 2Pt 3,14-r l, a kommentárt W. B. Johnston fordította angolra. 
21 “The Fifth Sermon on the Passion of Our Lord Jesus Christ,” The Deity of Christ, 

angolra fordította Leroy Nixon (Grand Rapids: Eerdmans, 1950), 149. 
Másutt Kálvin rámutat arra, hogy Krisztus feltámadásával és mennybemenetelével,  a 

Lélek elküldetésével „a mennyei élet újdonságának ízét (gustandam) kapják a hívek” 
– a Mt 16,28-ról. Korábban az el z  versr l írt magyarázatában (Mt 16,27) Kálvin azt 
mondja, hogy „mélyen meg kell hatódnunk a mennyei élet érzetét l (sensu).” 

22 Heinrich Quistorp, Calvin’s Doctrine of the Last Things (London: Lutterworth Press, 
1955), 40-1. Az eredetileg német m" angol fordítása. Az „er feszítés”, „igyekezet” 
szavak Otto Weber értelmezését tükrözik: a „meditatio” „Trachten”-ként fordítását: 
igyekezni, törekedni. 
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„Aranykönyvecske” részét olyan fejezettel zárja (10.), amely a teremtés jó vol-
tát hangsúlyozza, és azt, hogy kedvünket kell lelni benne. 

 
B. Az alapelv: helyesen használjuk Isten ajándékait! 

Ez a fejezet – „Mi módon kell élnünk a jelen életet és ennek segédeszkö-
zeivel?” – a legrövidebb az öt közül, melyek a keresztyén életr l szóló részt 
alkotják. Mégis fontos szerepet tölt be abban, hogy Kálvin személyér l és teo-
lógiájáról kiegyensúlyozott képet kaphassunk. A kilencedikkel ellentétben 
sajnos ez a fejezet elkerülte a Kálvin kutatók figyelmét, néhány esetben teljes 
mértékben mell zték azt. A Francois Wendel23 által írt kiváló Kálvin életrajz és 
teológia az egyetlen olyan m", amelyben utalást találunk a 10. fejezetre. 
Wendel eléggé hosszasan tárgyalja az eljövend  életr l szóló elmélkedést, 
majd áttér az imádságról szóló fejezetre, melyet a hitb l való megigazulásról 
szóló hosszabb értekezés követ. Wilhelm Nieselnek24 Kálvin teológiájáról szóló 
standard m"ve kicsivel jobb munkát végez. Két semmitmondó utalást találunk 
nála a 10. fejezetre, de semmit sem mond el annak témájáról. 

A fejezet rövidsége ellenére azonban Kálvin már az elején jelzi, mennyire 
fontos ez a téma. Rámutat arra, hogy „arra is jól megtanít bennünket a Szent-
írás, hogy miképpen kell a földi javakkal helyesen élnünk; s ezt életmódunk 
berendezésében éppen nem szabad figyelmen kívül hagyni” (Inst. III.10.1. 
kiemelés t lem). Egyben figyelmeztet megközelítése veszélyességére is. Egy-
részt „a földi javakat csak annyiban kell használnunk, amennyiben pályafutá-
sunkat sokkal inkább el segítik, mintsem akadályoznák.” Az 1Korinthus 7,30-
31-ben talál erre bibliai megalapozást, ahol az apostol arra int, hogy úgy éljünk 
a világ javaival, mintha nem élnénk vele”. (Inst. III.10.1.) 

Másodszor a reformátor felismeri, hogy ez „sikamlós téma,” és „alkalmas 
arra, hogy tévedésbe ejtsen”. A veszély az egyik oldalon az Isten jó ajándékai-
nak mértéktelen élvezete; a másik oldalon a szükségtelenül szigorú és kemény 
viszonyulás az evéshez és iváshoz, mellyel „szorosabb békóba szorították a 
lelkiismeretet, mint amilyeneket az Úr Igéje rak rájuk.” (Inst. III.10.1.) Kálvin 
tehát azt tanácsolja – a lejt  bármely oldalán történ  lecsúszás veszélye fényé-
ben –, hogy „igyekezzünk lábunkat úgy megvetni, hogy biztosan megállhas-
sunk.” (Inst. III.10.1.) 

Itt válik fontossá a keresztyén szabadság, ami „semmi által ne legyen kor-
látozva, hanem kinek-kinek lelkiismeretére kell bízni, hogy annyit használjon 
fel azokból, amennyit   szabadnak gondol.” Nem szabad lelkiismeretünket 

                                                 
23 Calvin. Origins and Developments of His Religious Thought, 247. 
24 The Theology of Calvin (Philadelphia: Westminster, 1956). Magyar nyelven: Kálvin 

theologiája. Fordította Nagy Barna (Debrecen, 1943). Semmilyen utalást nem talá-
lunk Paul Helm hatalmas m"vében (John Calvin’s Ideas. Oxford: Oxford University 
Press, 2004) a keresztyén életre, a jöv  életr l való elmélkedésr l és a jelen élettel 
való helyes élésr l nem is beszélve. T. H. L. Parker jobb munkát végez, amikor a Kál-
vin teológiájához írt rövid bevezetésében végigmegy az Institution, és két oldalt 
szentel ennek a témának: Calvin. An Introduction to His Thought (Louisville: 
Westminster John Knox, 1995), 93-5. Charles Partee nagy ív" m"vében: Theology of 
John Calvin (Louisville: Westminster John Knox, 2008) egy oldalt szentel „A jelen 
élet”-nek”, 221-2. 
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„határozott és pontos törvényformához kötni”, hanem a Szentírás „általános 
törvényei” szerint kell eljárnunk. (Inst. III.10.1.) 

Figyelemre méltó Kálvinnak a világi javak – akár élelem, ruházat vagy 
természeti források – felhasználásáról való felfogásában, hogy nem éri be egy-
szer"en a földi vagy mindennapi szükségletekkel, hanem az azokban való 
kedvtelésr l ír. Természetesen vannak életszükségletek. A legtöbben megelé-
gednének ezzel, de Kálvin nem. „Mert ha élnünk kell” – mondja – , akkor nem 
kerülhetjük ki azokat, „melyek látszólag inkább a gyönyörnek, mint a szükség-
nek szolgálnak.” (Inst. III.10.1.)25 

„Ebben pedig az legyen a mi kiindulópontunk – mondja –, hogy az Isten 
ajándékainak használatát illet leg nem tévedünk meg, ha arra a célra használ-
juk  ket, amire azokat maga a Szerz jük teremtette és szánta; mivel ! azokat 
javunkra s nem romlásunkra teremtette.” (Inst. III.10.2.) Ezt egy b"bájos sza-
kasz követi, amit érdemes hosszabban idéznünk: 

 
Ha tehát meggondoljuk, hogy min  célra teremtette Isten a táplálékot, 
azt találjuk, hogy nemcsak szükségünkr l, hanem gyönyör"ségünkr l és 
vidámságunkról is akart gondoskodni. Így a ruházatban a szükségen kí-
vül célja volt még a díszesség és az illend ség is; a füvekben, fákban és 
gyümölcsökben a különböz  használaton kívül célja volt neki a szép szín 
és a kellemes illat. [vö.: 1Móz 2,9] Ha ez nem volna igaz, akkor nem so-
rolná fel a próféta Isten jótéteményei között azt, hogy „borral megvidá-
mítja az embernek szívét, és orcáját megfényesíti olajjal” [Zsolt 104,15]. S 
az   jóságának kedveltté tétele céljából nem emlegetné a Szentírás lépten-
nyomon azt, hogy az ilyenfajta dolgokat mind ! adta az embereknek. 
Maguk ezek a természeti adományok is eléggé megmutatják, hogy mily 
célra és mennyiben szabad azokat használni. Hiszen olyan szépséggel ru-
házta fel az Úr a virágokat, hogy az önként szemünkbe ötlik; és oly kelle-
mes illatot adott nekik, hogy az észrevétlenül is belopódzik szaglásunkba, 
vajon hát b"n az, ha szemeink a virágok szépségében és szaglásunk azok 
illatában gyönyör"séget talál? Aztán nem különítette-e el a színeket úgy, 
hogy egyik virág kedvesebb legyen a másiknál? S vajon az aranynak és 
ezüstnek, az elefántcsontnak és márványnak nem adott-e olyan szépsé-
get, mely ezeket más érceknél és köveknél értékesebbé teszi? Továbbá a 
használatra szükségeseken kívül nem adott-e nekünk sok kellemetes dol-
got? (Inst. III.10.2.) 

 
Ez nem az egyetlen hely, ahol Kálvin ilyen kifejez en ír Istennek kedvün-

ket keres  b séges gondoskodásáról. Az 1Mózeshez írt kommentárjának beve-
zet jében hasonlót találunk: 

 
A világot szemünkkel látjuk, a világot lábunkkal tapossuk, Isten meg-
számlálhatatlan munkáját tapintjuk kezünkkel, a növények és virágok 

                                                 
25 A Lane-Osborne változat így szól: „We should not exclude many things which seem 

to have more to do with pleasure than necessity. We must find a happy medium, so 
that we use everything in the right way, with a clear conscience.” („Nem szabad sok 
olyan dolgot kizárnunk, melyek látszólag inkább a gyönyörr l, mintsem a szükségr l 
szólnak. Meg kell találnunk a boldog középutat, hogy mindent megfelel en használ-
junk, tiszta lelkiismerettel.”) 



Kálvin a jelen és az eljövend  élethez való helyes viszonyulásról 

 

Sárospataki Füzetek 35 

édes és kellemes illatát szippantjuk be, végtelen adományban leljük ked-
vünket; de azokban a dolgokban, melyekr l némi tudomást szerzünk, ott 
lakozik az isteni hatalom, jóság és bölcsesség oly mértéke, mely minden 
érzékszervünket lefoglalja.26 

 
Kés bb így kommentálja József és testvérei lakomáját: 
 

Ha valaki azzal állna el , hogy az étel és ital mértékletes fogyasztása egy-
szer"en az, ami elegend  a test táplálásához: az ilyennek azt válaszolom, 
hogy bár az étel a szükségek kielégítésére szolgál, annak törvényes hasz-
nálata ennél messzebb mehet. Mert nem hiábavaló az, hogy az ételben 
nemcsak létfontosságú tápanyagok, hanem mellette annak íze is van; a 
mi mennyei Atyánk kedvesen így örvendeztet meg bennünket finomsága-
ival. Nem hiába dicséri a Zsoltárok 104,15 Isten jóságát, amikor azt 
mondja róla, hogy bort adott, „ami felvidítja az ember szívét.”27 

 
„Hagyjuk tehát az embertelen bölcselkedést, amely miközben a teremtett 

dolgok közül csak annak használatát engedi meg, ami nélkülözhetetlenül 
szükséges, nemcsak rosszakaratúlag megfoszt bennünket Isten jótékonyságá-
nak megengedett élvezetét l, hanem egyúttal csak úgy volna megtartható, ha 
az embert minden érzékét l megfosztva, érzéketlen tuskóvá változtatná.” 
(Inst. III.10.3.) Kálvin itt a római katolicizmuson belüli sztoikus vagy aszketi-
kus csoportokra gondolhatott. Roland Wallace rámutat arra, hogy Kálvin itt 
„sokkal nagyvonalúbb, mint el djei közül sokan.” Augustinus például amikor 
arra utal, hogy Isten mindent azért ad nekünk, hogy azok kedvünkre legyenek, 
ezt az örökkévaló, és nem a földi használatra értette.28 

Ez az érme egyik oldala. Isten földi javakkal lát el nemcsak azért, hogy 
azokkal éljünk, hanem hogy azokban kedvünket leljük, de mindig csak mér-
tékkel. Az érme másik oldala az, hogy „az anyagi gazdagság veszélyes dolog.”29 
Kálvin tehát majdnem olyan kifejez , amikor az el bb említett ajándékokkal 
való helytelen élésre figyelmeztet: 

 
De hol van a hálaadás, ha az evésbe és ivásba annyira belemerül az em-
ber, hogy vagy elbódul, vagy pedig hasznavehetetlenné lesz a jámborság 
[kegyesség] és az emberi hivatás kötelességeire? Hol van az Istennek 
megismerése, ha a test a túlságos b velkedés folytán utálatos kívánságok-
ra ragadtatván, tisztátalanságával annyira beszennyezi az értelmet, hogy 
semmi helyes és tisztességes dolgot sem vagyunk képesek meglátni? Hol 
van a ruházatban az Isten iránt való háládatosság, ha azoknak költséges 
cicomázása miatt önmagunkat bámuljuk, másokat pedig megutálunk; ha 
a csinossággal és ékességgel bujálkodásra készül dünk? Hol van Istennek 
megismerése, ha lelkünk ilyenféle csillogó dolgokhoz tapad? Sokan 

                                                 
26 Genesis Argumentum, 57 (CO 23, 5-6). 
27 Az 1Móz 43,33-ról. Kálvin még egy figyelmeztet  megjegyzést is hozzátesz: „Mind-

azonáltal minél kedvesebben tör dik velünk Isten, annál szorgalmasabban kellene 
törekednünk arra, hogy adományaival mértékletesen éljünk.” 

28 Calvin, Geneva and the Reformation (Grand Rapids: Baker, 1988), 2003. 
29 Az 1Tim 6,17-r l, a kommentárt angolra fordította T. A. Smail. Ebben a részben Pál 

arra inti a gazdagokat, hogy „ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek”. 
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ugyanis annyira a gyönyörnek szentelik minden képességüket, hogy ér-
telmük egészen eltompul; sokan olyan nagy gyönyört találnak a már-
ványban, aranyban és képekben, hogy maguk is márvánnyá lesznek, 
mintegy érccé változnak, vagy festett képhez hasonlóvá lesznek. Másokat 
megint a konyha g ze és kellemes illata annyira megbódít, hogy semmifé-
le lelki illatot sem vesznek észre. … meger síttetik Pál apostol szabálya 
[Róm 13,14], hogy a testet ne tápláljuk az   kívánságaiban, mert ha ezek-
kel szemben nagyon is engedékenyek vagyunk, minden mértéken és kor-
láton túltörnek. (Inst. III.10.3.) 

 
Végül pedig, ahhozhogy elkerüljük a szükségtelen önsanyargatás, mérték-

telenség és visszaélés csúszós lejt it,  nemcsak lelkiismeretünkre van szükség 
– ahogyan azt láttuk –, hanem a keresztyén szabadsággal való bölcs élésre is. 
Érdekes, hogy amikor Kálvin a keresztyén szabadságról értekezik, egy ponton 
éppen az Isten ajándékaival való helyes élésre hivatkozással foglalja össze 
mondanivalóját: 

 
Láthatjuk tehát, hogy mi a célja ennek a szabadságnak, t.i., hogy Isten 
adományait minden lelkiismeretfurdalás és minden lelki zavar nélkül 
használjuk arra a célra, amire Isten azokat nekünk adta, amely bizodalom 
folytán lelkünk békében van Istennel, és az ! irántunk való b kez"ségét 
is megismeri. (Inst. III.19.8.) 

 
Most, amikor a b ség korát éljük–a nemzetközi recesszió ellenére–, 

mennyire id szer"ek ezek az intések, f ként országaink gazdagjainak. A mo-
hóság és a kapzsiság azonban nemcsak a kevés gazdagra korlátozódik. 

Kálvin figyelmeztetését három30 szabállyal folytatja, melyek arra vonat-
koznak, hogyan élhetünk helyesen Isten nekünk szóló adományainak fényé-
ben: 

Az els  Pálnak az 1Kor 7,29-31-ben található intésének a parafrázisa: 
„akik e világgal élnek, olyan érzülettel legyenek, mintha nem azzal élnének.” 

A második az, hogy meg kell tanulnunk „a szegénységet épp oly nyugod-
tan és türelemmel elviselni, mint mérséklettel a jólétet.” (Inst. III.10.4.) 

A harmadik pedig az, hogy „számot kell adnunk sáfárságunkról” (Luk 
16,2), és mindenben a „szeretet szabályait” kell követni. (Inst. III.10.5.) 

Hálaadás és mértékletesség - két téma, amely végigfut ezeken az intése-
ken és figyelmeztetéseken a 9. és 10. fejezetben egyaránt. Számos hivatkozást 
láttunk a hálaadásra a 9. fejezetben az eljövend  életr l való elmélkedésben, 
de ez az alapgondolat a 10. fejezetben ismét megjelenik az evilági javak helyes 
használatával kapcsolatban. A iii. szakaszban például arra emlékeztet ben-
nünket Kálvin, hogy meg kell ismernünk minden jó dolgok Alkotóját 
(authorem), és hálát kell adnunk neki „irántunk való szeretetéért”. Majd is-

                                                 
30 A 4. szakaszban Kálvin azt mondja, hogy „két szabály következik” és ezeket gyorsan 

fel is sorolja, az 5. szakaszban pedig további két szabályt említ, melyek közül az egyik 
a 4. szakasz második szabályának kifejtése. 
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mét: „Hol van a ruházatban az Isten iránt való háládatosság…?”(Inst. III.10.3.) 
A iii. szakaszban a mértékletesség témaköre különösen szembet"n .31 

Kálvin a 10. fejezetet egy olyan szakasszal zárja, amely nem igazán illik 
bele abba a témába, hogy hogyan éljünk a jelen élettel. Az Institutio McNeill-
Battles kiadásának szerkeszt i ennek a szakasznak (vi.) a következ  címet 
adták: „Az Úr elhívása az életünk alapja”. Ez fontos témakör, de nem t"nik 
úgy, hogy szervesen vagy közvetlenül hozzátartozna ennek a fejezetnek a 
mondanivalójához.32 

 
IV. Függelék. Isten teremtett világának dics sége 

Amikor Kálvin felsorolja azokat a dolgokat, amelyeket Isten adományo-
zott a mi kedvünkre, ezek között nemcsak  ízletes ételt, jó bort, szép ruházatot 
és szép tárgyakat említ, hanem – amint azt láttuk – a füvek, fák és gyümölcsök 
édes szépségét és illatát is, csakúgy mint a virágokét, amelyeket az Úr ruházott 
fel szépséggel. (III.10.2.) 

Ez a természetszeretet központi alapgondolata Kálvin teológiájának, és 
több figyelmet érdemel, hiszen a teremtett renden belül Isten adományai kö-
zül semmi sem volt Kálvinra olyan nagy hatással, mint a teremtett világ szép-
sége, „Isten dics ségének színtere” (Inst. I.5.8; I.6.2; I.14.20.). Mivel „Isten 
dics sége sugárzik a föld megigéz  szépségéb l, amely az ! atyai szeretetének 
bizonyítéka.”33 

A fiatal Kálvin, csakúgy mint az érettebb Kálvin, egészen el tudta magát 
ragadtatni, amikor a természet szépségeit dicsérte. A protestantizmusra átté-
rése után egy évvel az Újszövetség Olivetan fordításához írt el szavában Kál-
vin arra reflektál, amit Pál apostol a Róma 1,20-ben leírt: „Minden helyen és 
minden dologban … a szuverén Úr a világ minden részén, mennyben és földön 
beírta, mintegy bevéste hatalmának, jóságának, bölcsességének és örökkévaló-
ságának dics ségét.” Ez eddig az apostol szavainak parafrázisa, majd Kálvin 
kiegészíti ezt az alábbi kedves sorokkal: „Mert az énekl  kismadarak Istenr l 
énekelnek, a vadak Neki ordítoznak; a természeti er k !t félik; a hegyek !t 
visszhangozzák; a források és folyóvizek !rá vetik pillantásukat, és a f" és a 
virágok !el tte nevetnek.”34 Kálvin itt egyértelm"en nem csak a Róma 1,20-ra 
gondol már, hanem azokra a zsoltárokra is, amelyekben a zsoltáros arról be-

                                                 
31 Ld. III.10.4. és 5. Ronald Wallace külön megjegyzi Kálvin teológiájában a mértékle-

tesség fontosságát. Calvin’s Doctrine of the Christian Life (Edinburgh: Oliver and 
Boyd, 1959) c. könyvében egy teljes fejezetet szán a „Christian Moderation” („Ke-
resztyén mértéktartás”) témának, melyen beül az els  rész címe: „Moderation and 
restraint an essential element in the ordered Christian Life,” (Mértékletesség és ön-
uralom, a rendezett keresztyén élet elengedhetetlen részei”), 170. 

32 Egy összefügg  megjegyzésében a reformátor azonban ismer s hangot üt meg: legye-
tek mértéktartók mindenben. „Életünk tehát akkor lesz a leghelyesebben berendez-
ve, ha azt ehhez a célhoz szabjuk, mivel saját túlbuzgósága által ösztönöztetve sem 
igyekszik senki többre, mint amennyit hivatása megkíván, mert tudja azt, hogy az   
részére a megjelölt határokon túlmennie nem szabad.” (Inst. III.10.6.) 

33 Az Ézs 6,4-5-r l, a kommentárt angolra fordította Haroutunian, in Calvin: 
Commentaries, fordította és szerkesztette Joseph Haroutunian, Louise Pettibone 
Smith-szel együttm"ködve (Philadelphia: Westminster, 1958), 124. 

34 Ennek az „El szónak” a fordítását ld. in Calvin: Commentaries, 59-60. 



I. John Hesselink 

 

38 Sárospataki Füzetek 

szél, hogy az egész teremtett rend a Teremt t dicséri. Elégedjünk meg egy 
illusztrációval: a 104. zsoltár Isten nagyságát dicséri teremtése kapcsán, és úgy 
említi Istent, mint aki „fenségbe és méltóságba öltöztél; világosságot vettél 
magadra, mint egy köpenyt” (1-2. versek). Ez erre a megállapításra indítja 
Kálvint: 

 
Azok, akik Istent az ! puszta fenségében kívánják látni, minden bizony-
nyal nagyon ostobák. Ha az ! látásában akarjuk örömünket lelni, akkor 
szemünket a világ gyönyör" építményére kell vetnünk (pulcherim mundi 
fabricam), melyben kívánatosnak tartja, hogy lássuk !t, és ne kutassuk 
túlságosan kíváncsian és meggondolatlanul az   titkos lényegét.35 

 
Kálvint egyértelm"en elkápráztatja a világegyetem, és azt akarja, hogy mi 

is kedvünket leljük annak szépségében és fenségében. Err l számos hely ta-
núskodik, de most csak eggyel hadd zárjak az Institutioból (I.5.1.): „S bárhová 
is veti az ember tekintetét, nincs az egész világon oly parányi hely, melyen 
dics ségének legalább valami kis szikráját ne látnók ragyogni. S nem tudjuk a 
világ messze terjed , szép és dics  alkotmányát úgy vizsgálni, hogy a megmér-
hetetlen erej" fényesség (vi immensa fulgoris) egészen el ne kábítson ben-
nünket.” 

 
V. Befejezés 

Az Institutio ezen két rövid fejezetének figyelmes olvasása megérteti ve-
lünk, hogy nem véletlen intermezzóként kerültek Kálvin teológiájába. Olyan 
eszkatológiai szemléletmóddal van itt dolgunk, amely olykor meglep en mo-
dern, és olyan esztétikai érzékkel, mely aláássa a kálvinizmusról (a puritaniz-
must nem is említve) kialakult nyakas és zord képet.36 Az eljövend  életr l 
való elmélkedés nem azt jelenti, hogy heverészünk és közben a mennyr l ál-
modozunk. Kálvin túlságosan tevékeny alkat volt ahhoz, hogy képes legyen 
ilyesmire. Kálvin valóban arra vágyott, hogy megvalósuljon a feltámadott és 
mennybement Úrral való élet öröme.37 Ez a tényez  mindenképpen megtalál-
ható nála. A mögöttes alapgondolat azonban az a jöv beli reménység, mely 
egzisztenciánkra hatást gyakorol, értelmet ad annak, és a nehéz id kben is 
megállja a helyét. 

                                                 
35 A Zsolt 104,1-2-r l – James Anderson angol fordítása alapján. Kálvin azonban nem 

ellenzi a csillagászat tanulmányozását, ami „nemcsak megörvendezteti az embert, 
hanem szerfelett hasznos is. Senki sem tagadhatja, hogy az csodálatosan kijelenti Is-
ten bölcsességét”, az 1Móz 1:16ról. Vö.: Institutio I.5.2. Vö.: továbbá A. Mitchell 
Hunter, The Teaching of Calvin, XV. fejezet, “Attitude to Art, Music and Science” 
(London: James Clarke, revised edition 1950). 

36 Err l a kérdésr l ld. a Marilynne Robinson által írt fejezetet: „Puritans and Prigs”, in 
The Death of Adam. Essays on Modern Thought (Boston/New York: Houghton 
Mifflin, 1998). 

37 Ez különösen nyilvánvaló abban, ahogyan Kálvin a prófétákról tartott el adásai 
végén rögtönzött imádságait zárja: pl. „Amíg el nem érjük annak a boldog örökség-
nek az örömét, mely számunkra el van készítve a mennyben” stb. További példákat 
ld. az általam írt Calvin’s First Catechism, 138-9. oldalain. 



Kálvin a jelen és az eljövend  élethez való helyes viszonyulásról 

 

Sárospataki Füzetek 39 

Meglep , hogy a betegségekkel, összeütközésekkel, csalódásokkal és ese-
tenkénti vereségekkel teli élet ellenére Kálvinnál megtalálható egyfajta joie de 
vivre (örömteli élet), amely felülemelkedik ezeken a nehézségeken. „Igazán 
becstelen dolog sötét önsanyargatásban büszkélkedni”38 – írja Kálvin. Ehe-
lyett, „ahol Isten adományai megjelennek, ott szívünknek örömmel kell eltel-
nie.”39 
 

 
 
 

                                                 
38 A Jakab 3,17-r l. Majd kifejti: „Intést kapunk arra, hogy nincs okunk  búbánatosnak 

(morosos) lenni, eltekintve attól, hogy túlságosan engedékenyek vagyunk magunk-
kal szemben, és szemet hunyunk saját hibáink fölött.” – A. W. Morrison angol fordí-
tása alapján. 

39 A Jeremiás siralmai 2,15-r l. 



 

 


