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Abstract 
Although Jean Calvin is best known as a great theologian 

of the 16th century, his influence lay largely in the social realm as 
well. According to him, the believer has to be involved in social 
activities, to transform the social environment for the glory of 
God. He didn’t endorse the idea that the Christian has to spend  
prayer, becoming thus isolated from the social milieu. An major 
issue in Calvin’s theology is the calling which every Christian has 
from God. Fulfilling that calling proves that one was elected by 
God for salvation. 

Even if the germs of capitalism appeared before Calvin, 
the great theologian developed the idea concerning the 
importance of the capital for economic activities. Living in 
cosmopolitan Geneva, Calvin was also aware of the importance of 
usury and loan for the development of the trades. Usury, he 
thought, was just the rent for a material good lent, and the profit 
was the Lord’s blessing for the work done. Moreover, profit was 
for developing the business and for helping needy people, not for 
a luxurious life of the owners.  

Calvin encouraged people to work hard, but he admitted 
that continuous work, without rest, will not bring glory to God. 
He underlined a middle way of living, not in luxury, but neither in 
poverty.  

God has given us different material things to enjoy, not 
only to use them. So, if somebody didn’t find joy in the things 
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which he or she possessed, that person did not bring glory to 
God.  

From this perspective, the whole life is only a pilgrimage 
toward heaven and eternal life, and either an austere or a luxurious 
lifestyle proves that one didn’t understand the real meaning of life. 

 
 
Jean Calvin este cunoscut ca teologul care a influenţat 

lumea creştină prin personalitatea sa puternică şi prin lucrările sale 
de ordin teologic pe care le-a elaborat. Nu puţini sunt însă cei care 
ştiu că influenţa sa nu s-a dovedit a avea un impact puternic doar 
asupra sferei bisericeşti, ci, mai mult, sfera socială a fost puternic 
influenţată de gândirea lui profundă şi chiar modernă pentru 
secolul al XVI-lea. 

Cea mai mare parte a activităţii sale, Calvin şi-a petrecut-o 
la Geneva, unde a ajuns aproape întâmplător. Aici el a prezentat în 
faţa Consiliului un program de reforme care urmau să influenţeze 
viaţa şi gândirea genevezilor.1   

Prin scrierile şi predicile sale, a acordat demnitate muncii, 
indiferent de natura acesteia. Dacă în Franţa clasa nobililor 
considera munca o datorie a ţăranilor şi a oamenilor de rând, 
Calvin a îndemnat pe fiecare cetăţean, indiferent de poziţia lui 
socială, chiar şi pe aristocraţii din Geneva, să întreprindă o 
activitate economică. Este cunoscut cazul aristocratului  francez 
                                                 
1 Calvin a jucat un rol important în dezvoltarea economică şi socială a 
Genevei, oraş-stat ce şi-a dobândit independenţa în anul 1535. Rolul lui Calvin 
în acest context a fost important, mai întâi pentru că el a încurajat în anul 1540 
statul să sponsorizeze industria de ţesături, iar apoi pentru că, prin ideile sale 
religioase, a atras cetăţeni din mai multe colţuri ale Franţei, Olandei sau Scoţiei 
în promiţătorul pământ al făgăduinţei numit Geneva secolului al XVI-lea. În 
această perioadă s-a dezvoltat industria meşteşugărească, s-a dezvoltat 
confecţionarea de ceasuri, producţia de hârtie, de haine precum şi tipăriturile. 
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Pierre de Bourdeille Brantome, care, aflat în vizită la Geneva, a 
fost pur şi simplu şocat când l-a văzut pe fostul nobil François 
d’Aubeterre confecţionând nasturi pentru a-şi câştiga existenţa. El 
nu s-a putut abţine să nu întrebe: „De ce o persoană de neam 
nobil trebuie să se degradeze într-atât, încât să confecţioneze 
nasturi?”2

În concepţia lui Calvin, credinciosul nu era chemat să 
abandoneze lumea pentru o viaţă izolată în mănăstire, sau pentru 
una petrecută numai în post şi rugăciune, ci el era chemat să 
transforme lumea prin implicare personală în diferite activităţi. 
Este astfel corect să afirmăm că munca a fost numitorul comun la 
care a fost adusă societatea geneveză din timpul lui Calvin.  

Şi credincioşii penticostali contemporani îmbrăţişează acest 
punct de vedere, fără a neglija în schimb timpul devoţional de 
rugăciune şi de studiere a Bibliei, ca disciplină personală pentru 
maturizarea spirituală. În acelaşi timp, însă, conform învăţăturii 
apostolului Pavel, care le scria credincioşilor din Tesalonic că 
„Cine nu munceşte nici să nu mănânce” (2 Tes. 3:10), fiecare 
creştin trebuie să fie harnic şi să-şi câştige hrana şi lucrurile 
necesare vieţii prin muncă cinstită. Precizez că nu există 
incompatibilitate între spiritualitate şi munca fizică. 

Întorcându-ne la viaţa socială din timpul lui Calvin, 
remarcăm că un rol important în istoria Genevei din perioada 
secolului al XVI-lea l-a reprezentat şi activitatea Consistoriului, 
numit de către Consiliul local al Genevei. Consistoriul era 
intransigent în lupta pentru menţinerea ordinii şi a corectitudinii, 
era nemilos cu comercianţii care-şi înşelau clienţii, cu cămătarii 
care percepeau dobânzi foarte mari sau cu medicii care nu 
practicau taxe rezonabile. Procesele verbale scrise după 16 
februarie 1561 există şi astăzi şi din ele răzbate efortul depus 
                                                 
2 Alister E. Mc.Grath, A Life of John Calvin, p. 233. 
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pentru educarea conştiinţei publice. Consistoriul, de asemenea, îşi 
spunea opinia despre rata bancară, despre cifra dobânzii pentru 
creditul de război, despre costul traiului, sau despre activităţile 
comerciale de import şi export.3

Jean Calvin este reformatorul, prin excelenţă, care a 
transpus conceptele teologice în aplicaţii practice, în viaţa de zi cu 
zi. El a crezut că biserica din Geneva ar trebui organizată după 
modelul Bisericii primare, de aceea a militat pentru independenţa 
bisericii şi pentru autoritatea divină a slujitorilor săi. Calvin nu a 
fost doar un teoretician, ci s-a implicat în mod direct în viaţa 
socială a genevezilor. Un caz edificator este activitatea sa în cadrul 
Spitalului General, care a fost inaugurat în anul 1535, chiar înainte 
de sosirea lui Calvin la Geneva. Această instituţie era un fel de 
orfelinat şi azil pentru bătrâni şi pentru persoane cu dizabilităţi 
fizice şi psihice, era, de asemenea, un loc unde cei săraci primeau 
pâine sau alte ajutoare necesare pentru viaţa zilnică. Împreună cu 
alţi doi pastori, Calvin a fost implicat în alegerea şi numirea 
personalului ce lucra aici. De asemenea, el a acordat o atenţie 
deosebită refugiaţilor religioşi şi familiilor acestora, care au venit la 
Geneva să-şi găsească scăparea de urmăritori. 

Calvin a reuşit să imprime o reformă atât de profundă, 
încât reformatorul scoţian John Knox foarte uimit a numit 
Geneva „cea mai perfectă şcoală a lui Hristos care a existat vreodată pe 
pământ din zilele apostolilor şi până azi.”4

În lucrarea Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Max 
Weber susţine teza conform căreia germenii capitalismului existau 
în Italia şi în vestul Europei înainte de Reforma lui Luther şi a lui 
Calvin. Este bine cunoscut faptul că renumite familii precum 
Medici sau Fugger cunoşteau importanţa capitalului şi posedau un 
                                                 
3 Owen Chadwick, The Reformation, p. 86. 
4 Ibidem, p. 91. 
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capital economic impresionant în perioada de sfârşit a Evului 
Mediu, astfel că aveau puterea să controleze numirile episcopale 
importante din Germania, Polonia sau Ungaria. Chiar şi papa 
Leon al X-lea, care l-a excomunicat pe Luther în 1520, făcea parte 
din familia Medici.5  

Având în vedere cele de mai sus, putem afirma că, deşi 
Calvin a jucat un rol major în dezvoltarea unei etici economice, 
contribuţia sa fiind recunoscută atât în timpul vieţii sale, dar mai 
ales în secolele care au urmat, el nu poate fi creditat ca iniţiatorul 
conceptului capitalist. Atât prin scrierile sale, cât şi prin predicile 
rostite, Calvin a îndemnat la perseverenţă în muncă, perseverenţă 
ce ducea implicit la o creştere economică evidentă, la simplitate şi 
la autocontrol. Aceste trăsături au prins rădăcini tot mai adânci pe 
măsură ce protestantismul s-a dezvoltat tot mai mult.  

Weber ajunge la concluzia că protestantismul ca mişcare 
religioasă a influenţat dezvoltarea culturii materialiste, şi în mod 
special a generat un adevărat spirit al capitalismului6, deşi 
capitalismul a existat, aşa după cum am afirmat anterior, înainte de 
Reformă.7 Sublinierea lui Weber este că acolo unde s-a dezvoltat 
protestantismul, implicit s-a dezvoltat şi capitalismul.  

Sintetizând foarte mult argumentaţia lui Weber, tragem 
concluzia că Jean Calvin şi-a adus contribuţia la dezvoltarea 
conceptului capitalist în primul rând prin încurajarea creştinilor la 
o atitudine pozitivă faţă de muncă. Pentru el munca, şi mai ales 
munca manuală, era o activitate nobilă, o chemare, o exprimare a 
                                                 
5 Alister E. McGrath, A Life of John Calvin, p. 222. 
6 Punctele de vedere dezvoltate de Max Weber nu au fost acceptate de toţi 
cercetătorii. Din această categorie putem aminti pe A. Fanfani cu lucrarea, 
Catholicism, Protestantism, and Capitalism, New York, Sheet & Ward, 1955, sau K. 
Samuelsson, Religion and Economic Action: A Critique of Max Weber, New York, 
Harper Torchbooks, 1961. 
7 Alister McGrath, op. cit., p. 223. 
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vocaţiei personale. Creştinul era chemat să se implice în activitatea 
mundană, iar prin talent şi hărnicie să transforme lumea spre gloria 
lui Dumnezeu. Deşi au trecut de-atunci cinci secole, principiile 
hărniciei şi a îndeplinirii datoriei sociale rămân şi astăzi valabile, iar 
credincioşii penticostali promovează aceste valori, în special prin 
educaţia familială.  

În al doilea rând, Calvin a ajutat la dezvoltarea 
capitalismului prin accentuarea conceptului teologic de 
predestinare. Dovada că cineva era predestinat pentru viaţa 
veşnică consta în realizarea chemării, în îndeplinirea vocaţiei. Astfel 
că hărnicia în muncă poate fi considerată o confirmare a unei 
persoane că a fost predestinată pentru mântuire. 

În fine, Calvin locuind în mediu urban şi fiind conştient de 
importanţa schimbului economic şi de puterea capitalului, spre 
deosebire de predecesorii săi, a susţinut practica împrumutării 
banilor cu dobândă. Dobânda era, nici mai mult şi nici mai puţin, 
decât o chirie pentru un bun material împrumutat unui cetăţean 
care avea nevoie. Textul biblic al Vechiului Testament din 
Deuteronom a fost interpretat de Calvin în această lumină. 

În toate conceptele capitaliste, ideile calvine au deţinut un 
loc important. Astfel că profitul este văzut ca un semn al 
binecuvântării lui Dumnezeu, este o dovadă a răspunsului la 
chemarea personală. Munca şi profitul însă nu au fost intenţionate 
doar pentru plăcerea personală. Capitalistul este totdeauna un 
administrator al darurilor lui Dumnezeu, a cărui datorie este aceea 
de a spori capitalul, de a-l folosi spre binele societăţii, şi de a-şi 
păstra atât cât are nevoie pentru acoperirea nevoilor personale. 
Tot surplusul urma a fi folosit pentru diferite activităţi de utilitate 
publică, şi în special pentru scopuri filantropice. Din punct de 
vedere pragmatic, aceste idei au fost puse în practică în Geneva, 
unde genevezii contribuiau regulat cu finanţele lor la întreţinerea 
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săracilor din oraş şi a refugiaţilor care şi-au căutat adăpost acolo.  
Tot în Geneva, nu se percepea dobândă de la săraci şi se aplica 
principiul Legii Naturale şi al Evangheliei, conform căruia „tot ce ai 
dori să-ţi facă alţii ţie, fă-le tu mai întâi lor.” Ca principiu economic, 
rata dobânzii nu trebuia să depăşească un plafon maxim, care 
trebuia fixat legal, conform nevoilor existente.8  
 
 

2. Rolul  creştinului în societate, conform gândirii 
lui Jean Calvin 

 
Jean Calvin a fost conştient de rolul major pe care creştinul 

îl poate avea în societate, astfel că prin scrierile sale a venit cu 
apeluri şi îndemnuri concrete pentru creştini de a se implica în 
mod activ în viaţa economică şi socială a Genevei. Lucrările sale 
nu au caracter abstract, ci ele se raportează în mod direct la 
aspecte practice, la probleme de ordin social, economic sau politic, 
de comportament şi de atitudine a creştinului care trăieşte într-o 
lume pe care este chemat s-o transforme. 

Jean Calvin, locuind în Geneva, un oraş – stat,  a înţeles 
importanţa  capitalului, a comerţului şi a industriei. Astfel că el a 
chemat la sanctificarea tuturor aspectelor vieţii, şi am putea spune 
că inclusiv la sanctificarea muncii. Conform lui Calvin, creştinul 
nu este chemat să se izoleze de lume, ci să investească în lume, să 
fie devotat lumii în care trăieşte, fără a se lăsa subjugat de aceasta. 
El este chemat să transforme lumea spre gloria lui Dumnezeu, cu 
bucurie şi recunoştinţă, fără însă a se lăsa prins în capcanele vieţii 
lumeşti. Creştinul, în viziunea lui Calvin, este chemat să 
muncească, să obţină profit, iar guvernul trebuie să ofere locuri de 
muncă oamenilor.  
                                                 
8 Ernst Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches, p. 648-649. 
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Din punct de vedere practic, deşi Calvin nu a fost de acord 
cu orice fel de muncă prestată,9 totuşi, el a ajutat la obţinerea de 
credit din partea guvernului pentru industria textilă, pentru ca în 
felul acesta cei fără serviciu sau săracii, să aibă un loc de muncă. 
Mai târziu când această fabrică a dat faliment din cauza 
competiţiei cu Lyonul, tot Calvin a ajutat la demararea unei afaceri 
pentru confecţionarea ceasurilor. Aşadar, nu greşim dacă 
subliniem că Jean Calvin a promovat o atitudine dinamică faţă de 
problemele sociale, şi, ca un veritabil economist, nu a criticat şi 
chiar a susţinut o anumită mobilitate a unui sistem economic bazat 
pe industrie şi comerţ.10

Calvin însuşi a dezvoltat o dialectică între credinţă şi lume, 
şi a urmărit mereu să păstreze echilibrul între cele două, deşi 
teologia lui este orientată în mod evident spre acţiunile seculare. 
Nu acelaşi lucru se poate spune despre generaţiile care au urmat 
după un secol sau mai mult de la moartea lui. Din nefericire, în 
secolele care au urmat morţii lui Calvin, eliberarea de valorile şi de 
structurile credinţei printr-un proces de eroziune culturală este 
fără îndoială unul dintre aspectele cele mai semnificative a 
receptării unui calvinism parţial în vestul Europei şi în America de 
Nord.11 Un calvinism mai mult economic, cu principii de etică 
economică solide, dar cu o viaţă spirituală lipsită de vigoare. 

Calvin, ca de altfel ca şi Luther, a făcut din gloria lui 
Dumnezeu scopul muncii. În abordarea sa, tot ceea ce este omul şi 
tot ceea ce posedă el, precum talente, abilităţi, capacităţi specifice, 
inclusiv trupul său, totul aparţine lui Dumnezeu. Astfel că, din 

                                                 
9 Se pare că el a fost unul dintre cei care au determinat abolirea anumitor 
afaceri suspicioase pentru morala creştină, ca de exemplu fabricarea de cărţi de 
joc. 
10 Ernst Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches, p. 642. 
11 Alister E. McGrath, A Life of John Calvin, p. 221. 
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moment ce totul aparţine lui Dumnezeu, totul trebuie folosit 
pentru Dumnezeu. Chiar şi simpla slujire a semenului, orice 
muncă sau activitatea prestată  nu este nici mai mult nici mai puţin 
decât slujirea lui Dumnezeu. 

Pentru a prezenta conceptele sale de ordin economic, 
Calvin nu a apelat la paradigma agrară, aşa cu a făcut Luther de 
exemplu, cu câţiva zeci de ani înaintea lui, ci a dovedit o gândire 
mai progresivă, apelând la producţia industrială, bazată pe capital 
şi pe munca profesională din mediul urban, în special din Geneva.  

Cu toate acestea, munca trebuia realizată cu înţelepciune, 
deoarece o muncă peste puteri, una care duce la epuizare fizică sau 
psihică nu-L mai glorifică pe Dumnezeu. 

Jean Calvin a fost preocupat destul de serios de etica 
creştinului şi de modul în care acesta se raportează la bunurile 
materiale. Fiind conştient de faptul că  bunurile materiale exercită 
o anumită atracţie pentru orice om, el a promovat moderaţia în 
folosirea acestora, o cale de mijloc,12 argumentată biblic. În această 
direcţie, el nici nu respinge necesitatea bunurilor materiale, 
recunoaşte utilitatea acestora, dar nici nu face din bunăstarea 
materială un scop al vieţii. Bunurile materiale ne-au fost date de 
Dumnezeu cu scopul ca să ne bucurăm de ele. Până şi creaţia, cu 
frumuseţea şi varietatea ei, a fost adusă în fiinţă cu scopul clar ca 
omul să-şi afle delectarea în aceasta. Calvin a reamintit cititorilor 

                                                 
12 Conceptul de cale de mijloc ne duce cu gândul la  cunoscuta lucrare etică a lui 
Aristotel, Etica lui Nicomah, unde, acest titan al filosofiei antice promovează 
conceptul de cale de mijloc (mesotes). Natura morală a omului trebuie să asculte 
de raţiune, să se ferească de extreme, adică să nu promoveze nici desfrâul dar 
nici ascetismul, nici îndrăzneala nechibzuită dar nici laşitatea, nici risipa dar 
nici zgârcenia. Omul urmăreşte în viaţă binele suprem care este fericirea 
personală obţinută prin practicarea virtuţilor. Printre virtuţile etice, care se 
nasc din obişnuinţă, Aristotel enumeră: dreptatea, cumpătarea, sinceritatea, 
dărnicia ş.a. 
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săi că, prin creaţie, Dumnezeu nu a furnizat numai lucrurile de 
strictă necesitate pentru susţinerea vieţii oamenilor, ci a creat şi 
acele lucruri frumoase, plăcute, care să încânte privirea şi care să 
ofere plăcere şi bucurie.13 Calvin a dezvoltat acest principiu până 
într-acolo încât a afirmat că refuzul de a te bucura de darurile lui 
Dumnezeu este identic cu respingerea bunătăţii Sale. 

De asemenea, Calvin a accentuat importanţa credinţei ca mijloc 
de îndreptăţire a celui credincios în faţa lui Dumnezeu. El nu a 
exclus practicarea faptelor bune, ci doar arată că acestea sunt 
rezultate ale credinţei. El spunea că faptele bune sunt plăcute 
înaintea lui Dumnezeu, dar trebuie să ne păzim cu foarte mare 
atenţie să nu fim purtaţi de valul încrederii în faptele noastre, încât 
să uităm că suntem îndreptăţiţi doar prin credinţă în Hristos.14 
Trăirea cu Iisus are o atât de mare valoare, încât prin ea, nu numai 
că suntem primiţi ca neprihăniţi, dar chiar şi faptele noastre sunt 
considerate drepte, curate şi sunt răsplătite cu o răsplată veşnică.15 
Hristos ne permite să ne bucurăm de bunurile pământeşti, cu 
condiţia însă ca să nu ni se lege inima de acestea. 

Prin faptul că Jean Calvin a accentuat chemarea creştinului 
de a-L sluji pe Dumnezeu în orice sferă a vieţii în lumea aceasta,  a 
acordat o nouă demnitate şi o nouă semnificaţie muncii.16

 
3.  Concepte majore în scrierile lui Calvin  
 
Dintre conceptele cu rezonanţă etică dezvoltate de către 

Calvin, voi prezenta conceptul de vocaţie, de predestinare, de 
                                                 
13 Sinclair B. Ferguson, David F. Wright, New Dictionary of Theology, Inter-
Varsity Press, Leicester, 1991, p. 123. 
14 Jean Calvin, Instruire în credinţă, Bucureşti, Stephanus, 1996, p.40. 
15 Ibidem, p. 41. 
16 Iosif Ţon, Introducere la ediţia în limba română a lucrării Institutio Christianae 
Religionis vol. 1, p. 36. 
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Lege morală şi de lepădare de sine spre gloria lui Dumnezeu. Deşi 
conceptul de predestinare, de exemplu, este unul teologic, pentru 
Calvin acesta are şi conotaţii etice, deoarece predestinarea este 
confirmată la nivel subiectiv de îndeplinirea chemării pe care o are 
fiecare om. De asemenea şi lepădarea de sine nu este văzută de 
Calvin ca o pedeapsă, ci ea este o împlinire personală care adaugă 
noi dimensiuni de valoare fiinţei umane. 
 
 

3.1. Vocaţia ca rânduială impusă omului de 
Dumnezeu  
 

Un prim concept dezvoltat de Calvin, pe care-l avem în 
vedere în dezvoltarea temei propuse, este conceptul de vocaţie. 
Conform acestui concept, fiecare persoană are o chemare din 
partea lui Dumnezeu de a realiza un anumit lucru sau de a depune 
o anumită activitate. Credinciosul este chemat să-I slujească lui 
Dumnezeu în lume, în fiecare sferă a existenţei sale. Aşa că 
Dumnezeu nu doar sugerează, ci porunceşte fiecăruia ca în toate 
acţiunile vieţii să privească la chemarea Sa. Lucrul acesta este 
deosebit de important deoarece natura umană este foarte agitată, 
este neliniştită, iar în ambiţia ei doreşte să îmbrăţişeze diverse 
lucrări deodată. Pentru a preîntâmpina un haos total în viaţa 
omului, Dumnezeu a hotărât pentru fiecare persoană anumite 
îndatoriri pe care să le presteze pe parcursul vieţii. Pe aceste 
diverse feluri de trai, Calvin le-a numit chemări. 

Chemarea făcută de Dumnezeu este importantă pentru a 
nu ne risipi viaţa fără rezultat şi pentru a preîntâmpina lenea şi 
indiferenţa. Această chemare este un fel de „post de pază” pentru 
ca fiecare să vegheze la rostul vieţii şi să îşi îndeplinească menirea 
sa. Mai mult decât atât, Dumnezeu va judeca viaţa fiecăruia în 
funcţie de modul în care şi-a îndeplinit sau nu vocaţia personală. 
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Deoarece Calvin nu a susţinut ca ideal al vieţii sărăcia, ci o 
viaţă decentă, şi în cazul chemării, a legat îndeplinirea vocaţiei 
personale de fericire şi de viaţa prosperă. Pentru el, chemarea 
Domnului este în toate începutul şi temelia prosperităţii.17

Deşi în mod deliberat, omul poate să aleagă să nu-şi 
urmeze vocaţia, această atitudine va duce în mod inevitabil la 
pierderea orientării privind îndatorirea personală. Mai curând sau 
mai târziu, neîndeplinirea  datoriei personale se va dovedi a fi o 
greşeală gravă, care va fi judecată şi respinsă în faţa tronului lui 
Dumnezeu. 

Neîndeplinirea vocaţiei are şi un efect direct asupra 
persoanei în cauză, ducând în cele din urmă la pierderea armoniei 
din viaţa personală. Ne simţim cu adevărat împliniţi numai 
urmând cu consecvenţă vocaţia pe care o avem. Calvin nu 
sugerează nicăieri că, urmând vocaţia, vom fi scutiţi de greutăţi şi 
de probleme. Acestea sunt inerente vieţii pământeşti, dar creştinul 
are certitudinea că Dumnezeu este călăuza în toate lucrurile. Şi 
astfel, pentru oricine, indiferent de povara purtată, aceasta este 
suportabilă şi mai uşor de dus, dacă omul ştie că aceasta a fost 
rânduită de către Dumnezeu. 

Concluzia lui Calvin este că nici o sarcină nu va fi atât de 
sordidă şi de comună, dacă îţi respecţi chemarea, aşa încât să nu 
strălucească şi să nu fie socotită foarte preţioasă în ochii lui 
Dumnezeu18

Deşi şi Luther a avut aceeaşi abordare despre vocaţie, au 
fost şi critici care au contestat această abordare. De exemplu, 
Robert Somerville afirmă că în Noul Testament nu găsim texte în 
care vocaţia, sau chemarea lui Dumnezeu, să se refere la vreo 

                                                 
17 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, Oradea, Editura Cartea 
Creştină, 2003 p. 850. 
18 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, p. 851. 
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profesie. Chemarea lui Dumnezeu este mai întâi una la mântuire, 
apoi la o viaţă nouă sau la o slujire precum cea de apostol pe care 
a primit-o Apostolul Pavel. Deşi meseria lui era cea de 
confecţioner de corturi, nicăieri în scrierile sale nu se referă la 
aceasta ca la o vocaţie. Întrebarea pe care ar trebui să şi-o pună un 
credincios este, dacă munca pe care o prestează îi oferă 
posibilitatea să-şi îndeplinească vocaţia de slujitor şi să finalizeze o 
lucrare care să fie spre gloria lui Dumnezeu.19 Robert Somerville 
spune că putem vorbi despre profesie ca despre o chemare numai 
într-un plan secundar, deoarece sunt unele persoane în 
imposibilitate de a presta o meserie, sau altele nu au dreptul sau 
posibilitatea să-şi schimbe meseria practicată.20

 
 

3.2. Conceptul de predestinare ca suport pentru o etică 
a muncii. 
 

Probabil că cel mai cunoscut concept teologic subliniat de 
către Calvin şi dezvoltat de către succesorii săi, şi care într-un 
anumit fel reprezintă particularitatea calvinismului, este conceptul 
de predestinare. Acest concept se referă la alegerea pe care o face 
Dumnezeu oamenilor, fie pentru viaţă eternă fie pentru moarte 
eternă.21 Dacă mărturisirea de credinţă a lui Luther a fost că „cel 
neprihănit va trăi prin credinţă”, atunci nu greşim dacă spunem că 
fraza cheie a teologiei lui Calvin, ţinând cont de conceptul  

                                                 
19 Robert Somerville, Ca pentru Domnul, o perspectivă creştină asupra eticii 
muncii, Cluj, Editura Logos, 1999, p. 52. 
20 Ibidem, p. 53. 
21 Millard J. Erickson, Teologie Creştină, vol. 3, Oradea, Editura Cartea Creştină, 
1998, p. 72. 
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predestinării,  frază rostită şi pe patul morţii, a rămas „facă-se voia 
Ta”.22  

Conceptul predestinării, cu mult timp înaintea lui Calvin, a 
fost abordat de Augustin din Hippo. El a subliniat totala corupţie 
a naturii şi a voinţei umane, aşa încât omul nu este capabil să caute 
şi să obţină mântuirea, şi, fără un act de har din partea lui 
Dumnezeu, ar rămâne pe veci condamnat pentru pierzare. Dacă 
există însă mântuire pentru om, aceasta nu are cum să vină din 
partea omului, ci este în totalitate atribuită hotărârii lui Dumnezeu. 
Conform scopului suveran al lui Dumnezeu, prin decretul Său 
veşnic, El a rânduit să răscumpere pe unii dintre păcătoşi, în timp 
ce alţii au fost lăsaţi în păcatele lor.23 Fundamentul acestui decret 
divin este pur şi simplu buna plăcere sau voia lui Dumnezeu.24

Luther, înainte de Calvin, a reactualizat această doctrină, 
accentuând importanţa credinţei, care este necesară pentru 
justificare, credinţă care nu este rezultatul facultăţilor umane, ci 
este darul lui Dumnezeu. Doctrina predestinării are de-a face 
aşadar cu voia desăvârşită a lui Dumnezeu.  

Calvin, la rândul său, a avut meritul de a aprofunda şi de a 
sistematiza doctrina predestinării. Scopul principal al lui 
Dumnezeu, după Calvin, nu este fericirea omului sau mântuirea 
lui, ci este gloria lui Dumnezeu, în calitatea Sa de Creator şi Suveran 
al universului. În concepţia lui Calvin, Dumnezeu nu este în 

                                                 
22 Owen Chadwick, The Reformation, p. 93. 
23 Charles C. Ryrie în analizarea termenul predestinare face trimitere la 
grecescul proorizo care înseamnă a marca, a delimita, a trasa mai dinainte. 
Printre alte lucrări la care putem apela pentru lămuriri suplimentare la 
subiectul mult discutat al predestinării, amintesc lucrarea lui Louis Berkhof, 
Systematic Theology, Eerdmands, Grand Rapids, 1953, p. 118-125; Augustus H. 
Strong, Systematic Theology, Westwood, N.J., Revell, p. 777-779. 
24 Sinclair B. Ferguson, David F. Wright, op. cit., p. 528. 
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primul rând dragoste, ci el este maiestate, sfinţenie şi putere 
suverană.  

 În introducerea subiectului predestinării, Calvin a scris că 
Dumnezeu nu îi adoptă fără discriminare pe toţi întru speranţa 
mântuirii, ci le dă unora ceea ce le refuză altora.25 Dumnezeu a 
hotărât în mod suveran şi liber să îi salveze pe unii şi să îi respingă 
pe alţii, El este în întregime drept şi fără blamă în toate acestea.26 
Calvin recunoaşte că pentru mulţi această doctrină poate a fi o 
problemă derutantă, totuşi, ea este folositoare, iar „roada ei este 
atât de dulce.”27

Oricum, scopul principal al acestei prezentări nu este 
analiza teologică a conceptului amintit, ci sublinierea legăturii 
dintre predestinare şi etica muncii în abordarea lui Calvin. Iosif 
Ţon spune că trebuie să facem efortul intelectual de a înţelege 
logica ce duce la concluzia că învăţătura despre predestinaţie 
produce hărnicie şi o înaltă moralitate.28 Cel care este predestinat 
pentru mântuire a primit harul mântuitor din partea lui Dumnezeu 
şi a experimentat transformarea spirituală numită regenerare. O 
astfel de persoană produce roade ale pocăinţei precum: pietate faţă 
de Dumnezeu, caritate faţă de oameni, sfinţenie şi puritate pe tot 
parcursul vieţii.29 Persoana regenerată, care a fost rânduită pentru 
viaţa veşnică, dovedeşte prin purtare, prin corectitudine şi prin 
hărnicie aceasta. Aşa se explică faptul că doctrina predestinării 
produce oameni harnici şi cu o foarte înaltă ţinută etică.30 Prin 
                                                 
25 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 2, p. 87. 
26 Jean Calvin, Commentaries on the Epistle of Paul the Apostle to the Romans, Grand 
Rapids, Eerdmans, 1955, p. 364-366. 
27 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, p. 87. 
28 Iosif Ţon, în Introducere la ediţia în limba română a lucrării Institutio 
Christianae Religionis, p. 38. 
29 Jean Calvin, op. cit., vol. 1, p. 732. 
30 Iosif Ţon, op. cit., p. 38. 
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aceste cuvinte, relativ simple, uşor de înţeles pentru cititor, dar şi 
prin logica argumentării, Calvin a reuşit să penetreze minţile şi să 
influenţeze generaţii întregi de cititori. 

 Cei care au îmbrăţişat doctrina lui Calvin au devenit 
oameni cu convingeri puternice, neînfricaţi, harnici şi devotaţi 
studierii Bibliei. Ei îşi ştiau crezul, misiunea, precum şi autoritatea 
căreia trebuiau să i se supună.  

În analiza lui Max Weber, Calvin nu reduce conceptul 
predestinării  doar la un aspect soteriologic, ci predestinarea 
include şi exprimarea vocaţiei personale.31 Calviniştii pot găsi 
siguranţa, sau certitudinea mântuirii prin implicarea constantă în 
activităţile zilnice, conform chemării sau vocaţiei personale. Tot 
Weber subliniază ideea că prin doctrina predestinării s-a introdus 
o stare de anxietate a credincioşilor privind siguranţa mântuirii, iar 
această „panică soteriologică” a determinat o responsabilitate mai 
mare în toate activităţile economice şi o practicare metodică a 
faptelor bune.32

Şi Teodore Beza, urmaşul lui Calvin, a întărit afirmaţia că 
cei predestinaţi dovedesc că au fost aleşi pentru mântuire prin 
hărnicia şi faptele lor bune, care sunt semne exterioare ale 
statutului lor interior, ale stării de har în care se află. 
 
 
 
 

 
                                                 
31 Alister E. McGrath, A Life of John Calvin, p. 224. 
32 Paul Johnson, A History of Christianity, Londra, Penguin Books, 1990, p. 313. 
Paul Johnson nu împărtăşeşte opinia lui Weber privind acest subiect. El afirmă 
că, după documentele vremii, scrisori sau agende personale, „panica soteriologică” 
a determinat mai degrabă implicarea în sfera politico-adminstrativă a 
puritanilor din Anglia, decât în cea economică.  
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3.3. Conceptul de Lege morală în teologia lui Calvin 
 
 

O notă specifică în teologia lui Calvin este accentul pus pe 
sfinţenia şi pe puterea lui Dumnezeu. În contrast evident cu 
desăvârşirea lui Dumnezeu este prezentat omul decăzut. Astfel că 
Dumnezeu singur este drept, pur şi plin de har, iar omul este 
nevrednic, injust şi total lipsit de merite personale. 

De o atenţie deosebită în teologia sa se bucură şi tratarea 
conceptului de Lege morală. Dreptatea morală este un nivel înalt 
spre care aspiră sufletul credinciosului prin puterea lui Dumnezeu. 
Referindu-se la  Legea morală, Calvin spune că aceasta este 
cuprinsă în două porunci majore: prima, să ne închinăm lui 
Dumnezeu cu credinţă şi pietate curată, iar a doua, să îi acceptăm 
pe oameni cu afecţiune sinceră. Iată că această Lege nu este 
unidirecţionată, fie spre Dumnezeu, fie spre om, ci este complexă 
şi atotcuprinzătoare. Legea morală este regula eternă a dreptăţii, 
prescrisă pentru toţi oamenii din toate naţiunile şi vremurile, care 
vor să îşi conformeze viaţa voii lui Dumnezeu. 

În Institutio Christianae Religionis, înainte de comentariile 
asupra Legii ceremoniale sau asupra Decalogului, Calvin prezintă 
trei funcţii majore ale Legii morale (Officium usumque legis). Prima 
funcţie este de a evidenţia dreptatea lui Dumnezeu, singura 
dreptate acceptabilă înaintea Lui, şi de a informa, de a avertiza, de 
a convinge şi în cele din urmă de a condamna pe fiecare om 
pentru  păcătoşenia lui33.  

A doua funcţie a Legii este una de stopare a răului, prin 
intermediul fricii de pedeapsă, din moment ce oamenii nu au 
inimile predispuse să asculte de Dumnezeu. Legea este ca un frâu 
care îi împiedică pe oameni, fie de ruşine, fie de teamă să-şi pună 
                                                 
33 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, p. 468. 
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în aplicare ce au conceput în mintea lor. Acest frâu împiedică şi pe 
vânzător să-l înşele pe client, dar şi pe cumpărător să fie lipsit de 
onestitate în raportul său cu cel care i-a furnizat serviciile.  Omul 
neregenerat nu ascultă de Lege în mod voluntar, ci teama este cea 
care îl constrânge să procedeze într-un anumit fel. Comentând 
textul 1 Timotei 1:9-10, Calvin spune că apostolul Pavel arată că 
„Legea este asemenea unui căpăstru care ţine în frâu furia şi lanţul 
altfel nelimitat al poftelor cărnii”34

În cele din urmă, cea de-a treia funcţie a Legii morale, pe 
care Calvin o consideră şi cea mai importantă, se manifestă în 
rândurile credincioşilor în care trăieşte şi domneşte Duhul lui 
Dumnezeu. Aceştia pot beneficia de pe urma Legii în două feluri: 
să înveţe în fiecare zi care este natura voii lui Dumnezeu, şi, 
printro meditaţie consecventă asupra ei, credincioşii să fie 
predispuşi la ascultare. În nenumărate rânduri, Calvin a îndemnat 
la muncă şi la hărnicie, astfel că, într-un mod pitoresc, a spus că 
Legea este pentru carne la fel ca biciul pentru un măgar leneş şi 
încăpăţânat, care trebuie pus la muncă.35 Chiar şi pentru un om 
spiritual, care nu este liber de povara cărnii, Legea rămâne un 
imbold constant care nu-i va permite să lenevească. Ea ne 
pretinde o puritate morală şi stabileşte scopul spre care trebuie să 
tindem de-a lungul întregii noastre vieţi 

 Concluzionând acest subiect, într-un mod foarte direct şi 
practic, Calvin afirmă că voia lui Dumnezeu eternă şi 
neschimbabilă este ca El să fie adorat de toţi oamenii, iar aceştia să 
se închine Lui şi să-şi iubească semenii.36

Iubirea faţă de semeni nu este un concept abstract în 
gândirea lui  Calvin, ci aceasta  se vede în modul în care ne 

                                                 
34Jean Calvin, op. cit., p. 473. 
35 Ibidem, vol. 1, p. 474. 
36 Ibidem, vol. 2, p. 685-686. 
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relaţionăm la aceştia, în modul în care îi respectăm şi le slujim, 
atunci când au nevoie de sprijinul nostru. Creştinul care nu face 
nici un efort ca să trăiască o viaţă de sfinţenie nu are dreptul să 
poarte numele de creştin.37

Cei chemaţi de Dumnezeu îşi asumă responsabilităţile în 
ciuda adversităţilor, renunţă la dorinţele inimii dacă aceste dorinţe 
i-ar îndepărta de datorie şi devin slujitori disciplinaţi ai voii divine. 

 
 
3.4.   Lepădarea de sine pentru gloria lui Dumnezeu 
 
Conceptul de lepădare de sine în teologia lui Calvin reprezintă 

esenţa vieţii creştine. O caracteristică distinctă a gândirii acestui 
mare teolog creştin, constă în aceea că  toate aspectele ce ţin de 
etica creştină sunt dezvoltate  prin prisma gloriei lui Dumnezeu.  

Astfel că îndemnul lui, bazat pe realitatea că îi suntem 
consacraţi lui Dumnezeu, este să nu gândim, să nu vorbim, să nu 
medităm şi să nu facem nimic din ceea ce nu ar fi spre gloria lui 
Dumnezeu.38 Pentru a sublinia şi mai accentuat realitatea că 
Dumnezeu este adevăratul stăpân al credinciosului, Calvin repetă 
de trei ori în cap. VII al lucrări Insitutio Christianae Religionis, fraza  
„Nu ne aparţinem nouă” şi tot de trei ori prezintă şi poziţia opusă, 
„Noi suntem ai lui Dumnezeu.” De aici rezultă şi concluziile: să nu 
lăsăm ca mintea şi voinţa noastră să ne conducă planurile sau 
faptele, să nu căutăm numai ce este folositor pentru noi, 
dimpotrivă, să uităm de noi şi de tot ce este al nostru pe cât 
putem.  

Conform lui Calvin, dorinţa de a ţine cont de interesele 
noastre este un pericol care ne duce la distrugere. Raţiunea trebuie 

                                                 
37Jean Calvin, Creştinism Biblic, Oradea, Editura Făclia, p. 79. 
38 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis,  vol. 1, p. 814. 
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să facă loc Duhului Sfânt, să i se supună, iar Hristos să trăiască şi 
să domnească peste credincios. 

Dacă acest fapt se întâmplă cu adevărat, atunci creştinul 
regenerat caută lucrurile care sunt după voia Domnului şi care 
servesc la glorificarea Lui. Atunci Scriptura şterge din mintea 
noastră dorinţa de a poseda, dorinţa de putere, căutarea 
bunăvoinţei oamenilor, ambiţia precum şi setea după gloria 
umană. Când cineva experimentează cu adevărat lepădarea  de 
sine, aşa cum a poruncit-o Hristos ucenicilor, atunci în acea inimă 
nu mai este loc pentru mândrie sau aroganţă, nici pentru avariţie 
sau poftă, nici pentru lene sau pentru iubirea de sine. Altfel, viciile 
pun stăpânire pe om, iar virtutea este pervertită de pofta depravată 
după gloria personală, deoarece „Mundum vitiorum esse reconditum in 
hominis anima.”39

Un text biblic important pe care-l foloseşte Calvin în 
sprijinul conceptului de renunţare la sine este Tit cap.2 v.11-14. 
Conform acestui paragraf, el limitează toate acţiunile vieţii la trei 
aspecte: cumpătare, dreptate şi evlavie. Cumpătarea însemnând 
castitate, moderaţie, folosirea cu intenţii curate a bunurilor 
trecătoare precum şi răbdare în sărăcie. Dreptatea cuprinde toate 
aspectele echităţii încât fiecăruia să i se dea ceea ce îi aparţine. În 
fine, evlavia are de-a face cu sfinţenia autentică în raport cu 
Dumnezeu. Soluţia perfecţiunii absolute, după Calvin, înseamnă 
unirea celor trei în mod inseparabil. 

Lepădarea de sine afectează şi relaţiile pe care le avem cu 
semenii. Prin natura noastră căutăm înălţarea, aroganţa,  
dominarea şi dispreţuirea semenului. Astfel că cei săraci se supun 
celor bogaţi; oamenii de rând celor nobili; servitorii, stăpânilor; cei 
needucaţi celor educaţi. Dar Calvin din nou revine şi reaminteşte 
în acest cadru că toate talentele pe care le posedăm sunt înzestrări 
                                                 
39 În lat. „O întreagă lume de vicii este ascunsă în sufletul omului.” 
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din partea lui Dumnezeu, şi a abuza de acestea nu înseamnă decât 
nerecunoştinţă faţă de Creator. Cel care experimentează lepădarea 
de sine trăieşte în umilinţă şi îşi tratează semenul cu moderaţie, cu 
modestie şi cordial, ca pe un prieten. Adevărata blândeţe se capătă 
numai acolo unde este o inimă îmbibată cu umilinţă şi cu respect 
faţă de semeni. 

Firea noastră care ne îndeamnă să ne iubim pe noi înşine 
nu ne îngăduie prea uşor să renunţăm la ceea ce ne aparţine de 
drept şi să-l cedăm altora. Dar aici Calvin subliniază o idee 
importantă din teologia sa, conform căreia, tot ce avem, posesiuni 
sau talente, avem din partea lui Dumnezeu, iar toate acestea 
trebuie să fie folosite în mod liber şi amabil cu alţii, spre binele 
comun al Bisericii. Noi suntem doar nişte administratori ai acestor 
bunuri, de aceea ni se cere să dăm socoteală de felul în care 
administrăm ceea ce am primit. Datorită acestui fapt nu vom 
urmări în mod egoist doar câştigul personal, ci avantajele proprii le 
vom subordona avantajelor semenilor.  

Calvin arată că este important să ajutăm pe toţi oamenii 
care sunt în nevoi, şi să nu căutăm scuze nejustificate precum că 
semenul poate fi un străin sau un mizerabil, deoarece chipul lui 
Dumnezeu40 se oglindeşte şi în el. Acest chip al lui Dumnezeu din om 
anulează şi şterge fărădelegea omului şi cu frumuseţea lui ne atrage 
să-l iubim şi să-l acceptăm. 

Chiar şi faptele bune realizate de creştini nu sunt suficiente 
dacă nu au ca motivaţie iubirea pentru semen. Nu numai fapta 
exterioară contează, ci motivaţia dragostei din spatele ei. Calvin 
trece dincolo de simpatie pentru cel necăjit, îndeamnă la empatie, 

                                                 
40 Conform lui Calvin, chipul lui Dumnezeu în om cuprinde toate lucrurile 
prin care omul le este superior animalelor şi care nu au fost cu totul distruse 
prin păcatul lui Adam. 
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la plasarea propriei persoane în locul celui nenorocit pentru a 
înţelege şi mai bine situaţia sa. 

Faţă de valorile materiale, Calvin este foarte detaşat. El 
subliniază că dorinţele omului nu cunosc limite când este vorba de 
avere, onoruri, bogăţii, autoritate, pentru că acestea lasă impresia 
de măreţie şi fast. Pe de altă parte, omul nutreşte ură şi teamă de 
sărăcie, de o naştere modestă sau de o condiţie umilă. Sfatul lui 
pentru cei credincioşi este ca ei să nu dorească nici o altă cale de a 
prospera decât numai prin binecuvântarea Domnului. Ei trebuie 
să evite căutarea cu lăcomie a bogăţiilor şi a onorurilor, să nu 
caute să intre în posesia averilor prin ticăloşie, prin viclenie şi 
astfel să prejudicieze pe semen.  

Fraudele, furturile şi vicleniile îndepărtează binecuvântările 
Domnului de la noi pentru că prin voia lui Dumnezeu sunt 
împărţite bogăţiile şi sărăcia, oprobriul şi onorurile. Cel credincios 
şi cinstit, chiar dacă nu prosperă în afaceri decât cu greu, îşi va 
accepta starea modestă cu resemnare şi cu stăpânire de sine. 

În împrejurările grele ale vieţii precum războiul, sau 
moartea unei persoane dragi, distrugerea recoltei de o vreme 
nefavorabilă sau o boală cruntă, situaţii în care oamenii ajung să-şi 
blesteme viaţa, cel care a experimentat lepădarea de sine trebuie să 
privească tot la bunătatea părintească a lui Dumnezeu şi să-L 
binecuvânteze. Astfel că, orice s-ar întâmpla, credinciosul are 
convingerea că Dumnezeu a hotărât acel eveniment şi va trece 
prin încercare în pace şi cu recunoştinţă. Calvin enunţă un principiu 
al pietăţii conform căruia Mâna lui Dumnezeu este cea care judecă 
şi stăpâneşte asupra sorţii, bună sau rea, care cu dreptate 
consecventă ne împarte atât binele cât şi răul.41

Prin suferinţă, adică prin purtarea crucii, ajungem să ne 
identificăm şi mai mult cu Domnul. Planul Tatălui ceresc este să îi 
                                                 
41 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, p. 826. 
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antreneze în acest fel, prin calea suferinţei, şi pe copiii Lui. Prin 
purtarea crucii Domnul vrea să ne înveţe că există o povară de 
purtat, greutăţi, muncă grea şi necazuri de îndurat, pentru că în 
viaţa aceasta nu putem avea adevărata fericire.42 Şi în încercări 
suntem mângâiaţi pentru că împărtăşim soarta Domnului nostru, 
şi în felul acesta vom ajunge în glorie. Fără suferinţe şi încercări, 
ajungem să ne supraapreciem foarte repede valoarea noastră şi să 
ne punem o încredere stupidă în puterile noastre. Calvin 
exemplifică acest adevăr prin experienţa lui David care mărturisea 
că în prosperitate, a alunecat în trândăvie, a neglijat harul lui 
Dumnezeu şi a crezut că nu se va clătina niciodată (Ps.30:6-7). 

Încercarea este frâul care ne ţine să nu ne sălbăticim în 
abundenţa bogăţiilor şi să nu devenim aroganţi. Cel credincios 
vede chiar şi în încercare bunătatea şi generozitatea lui Dumnezeu. 
Disciplinarea are efect diferit pentru cei păcătoşi şi pentru cei 
credincioşi: primii devin mai răi, mai îndărătnici, pe când cei din a 
doua categorie ajung la pocăinţă. Suferinţa de dragul dreptăţii este 
o onoare şi o mângâiere. 

Calvin nu sugerează nicăieri că în încercări sau în lipsuri nu 
simţim deloc durere, amărăciune, sau că am da dovadă de 
insensibilitatea stoicului. Impasibilitatea stoicilor în adversităţi, 
spunea Calvin, este numai teorie, dar această stare nu s-a găsit 
niciodată la oameni şi nici nu poate fi realizată. Tocmai datorită 
amărăciunii simţite este scoasă în evidenţă tăria sufletească a 
credinciosului, în suferinţă el se odihneşte în consolarea spirituală 
care vine de la Dumnezeu. Şi Iisus Hristos a plâns şi a simţit 
spaimă înainte de răstignire, aşa că „stoicii creştini de factură 
nouă” care spun că este deprimant să plângi sau să te întristezi, nu 
dau dovadă de realism. Pentru cel credincios, amărăciunea crucii 

                                                 
42 Jean Calvin, Creştinism biblic, p. 121-122. 
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trebuie să fie echilibrată de o bucurie lăuntrică izvorâtă din 
promisiunile lui Dumnezeu. 

 
 
4. Concluzii privind promovarea dreptăţii şi a 

nădejdii creştine 
 
Calvin subliniază că obiectivul regenerării este acela de a 

manifesta în viaţa credincioşilor armonia şi acordul dintre 
dreptatea lui Dumnezeu şi ascultarea lor şi acela de a confirma 
astfel înfierea pe care ei au primit-o43. Există două motive 
importante pentru trăirea unei astfel de vieţi: iubirea dreptăţii, spre 
care natura noastră omenească nu este înclinată, şi găsirea unei 
reguli clare pentru ca omul să nu rătăcească în zelul său după 
dreptate. 

Un argument biblic pentru practicarea dreptăţii este dat de 
imperativul divin: „Fiţi sfinţi că Eu sunt sfânt” (1 Pet. 1:15-16), 
deoarece este caracteristic gloriei Sale să nu aibă părtăşie cu cei răi şi 
nelegiuiţi. Creştinul este răscumpărat din mizeria lumii în vederea 
trăirii în cetatea sfântă a Ierusalimului, iar acest fapt nu este posibil 
dacă sanctuarul în care locuieşte El este asemenea unui „grajd 
murdar”. 

Un alt temei important pentru  dreptate este chipul lui 
Dumnezeu din om. Hristos este Mântuitorul dar El este şi exemplul 
suprem care trebuie să se oglindească şi în viaţa noastră. Trăirea în 
nedreptate, în lene sau în ipocrizie înseamnă nu doar revoltă 
împotriva Creatorului, ci şi lepădare de Mântuitorul. Deoarece 
omul  a fost mereu în centrul atenţiei lui Dumnezeu, prin 
regenerarea sa, acesta are un destin veşnic, de aceea trebuie să 
aspire spre ceva ce este mai mult decât lumea materială. Din 
                                                 
43Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, p. 808. 
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moment ce Dumnezeu ni S-a descoperit ca Tată, Hristos ne-a 
curăţit cu sângele Său, ne-a altoit în trupul Său şi s-a înălţat la cer, 
se cuvine ca noi părăsind dragostea pentru lucrurile pământeşti, să 
aspirăm din toată inima către cer. Filosofii, deşi au îndemnat la 
trăirea unei vieţi virtuoase, niciodată nu s-au ridicat deasupra 
demnităţii naturale a omului. Viaţa creştină nu este doar o doctrină 
despre care să se vorbească, ci ea este un mod practic de trăire. Ea 
îşi dovedeşte utilitatea şi eficienţa numai când stăpâneşte întregul 
suflet şi când îşi găseşte locuinţa în sentimentele cele mai 
profunde ale inimii. 

Departe de a fi un perfecţionist care să vorbească numai de 
o viaţă triumfală, Calvin este realist în privinţa greutăţilor inerente 
vieţii omeneşti, dar spune că înaintea ochilor noştri trebuie să 
avem acea ţintă a Împărăţiei lui Dumnezeu spre care să tindem cu 
pasiune. Integritatea, ca principiu necesar pentru închinare, 
înseamnă simplitatea sinceră a minţii, o inimă neîmpărţită pentru 
slujirea lui Dumnezeu. Din punct de vedere practic, deşi progresul 
spiritual uneori se face anevoie şi cu paşi mici, totuşi să urmărim 
zilnic să progresăm puţin câte puţin. 

Dar Calvin nu îndeamnă nicăieri la o viaţă austeră şi lipsită 
de bucurii. În concepţia lui, bunurile materiale au o utilitate, dar 
pot deveni şi o capcană pentru suflet, întunecând viaţa viitoare. 
Dacă Dumnezeu îngăduie necazuri şi lipsuri acestea au un scop 
clar, şi anume, împiedicarea omului de a deveni arogant şi 
automulţumit. Chiar şi lucrurile considerate bune din această viaţă 
sunt nesigure, trecătoare şi viciate de multe rele. Mintea nu este 
niciodată determinată în mod serios să dorească viaţa viitoare şi să 
cugete la ea decât după ce mai întâi a fost saturată de dispreţ faţă 
de viaţa trecătoare. Viaţa aceasta este pentru Calvin asemenea 
fumului sau asemenea unei umbre care trece, dar, şi aşa, ea rămâne 
preţioasă şi nu trebuie dispreţuită pentru că este darul lui 
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Dumnezeu. De fiecare dată, o călătorie prin cimitir ne reaminteşte 
că suntem trecători, dar şi acest gând datorită iureşului vieţii este 
repede uitat.  

Comparând viaţa eternă, cerul, cu o patrie dorită, Calvin 
vedea în viaţa trăită pe pământ doar o trăire în exil, o închisoare 
sau un cavou în care suntem închişi. Astfel că în comparaţie cu 
veşnicia, viaţa prezentă este infinit mai lipsită de valoare.  Chiar şi 
aşa, viaţa aceasta  nu trebuie urâtă „decât în măsura în care ne ţine 
supuşi păcatului.”44 De altfel, chiar şi viaţa aceasta trecătoare are 
un sens, fiecare om are o chemare pe care trebuie s-o urmeze cu 
sârguinţă. 

Cu toate că viaţa trecătoare este doar o călătorie spre viaţa 
eternă, Calvin îndeamnă la folosirea bunurilor materiale cu 
moderaţie, cu măsură. Nu putem să trăim fără folosirea bunurilor 
materiale, dar nici nu trebuie să cădem în extremele nefericite: fie 
stricteţe exagerată, fie libertate greşită în folosirea acestora. 
Folosirea bunurilor materiale ar trebui să faciliteze înaintarea 
noastră spre Împărăţia cerească, nu să o împiedice. Excesele 
precum trăirea unei vieţi austere sau o viaţă de huzur trebuie 
evitate în egală măsură.45 Este greşit să creadă cineva că 
Dumnezeu vrea să avem numai lucrurile care ne sunt strict 
necesare; o astfel de gândire ne-ar fura bucuria pe care o poate 
aduce tot ceea ce ne-a fost dat de Domnul.46  

Privitor la acest subiect, Calvin dovedeşte şi o bună 
cunoaştere a filosofiei antice, atunci când face trimitere, pentru 
întărirea argumentului, la Crates tebanul, care a preferat să-şi 
distrugă bogăţiile de teamă ca nu cumva bogăţiile să-l distrugă pe 
el. 

                                                 
44 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, p. 842.  
45 Jean Calvin, Creştinism biblic, p. 123. 
46 Ibidem, p. 123. 
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Folosirea bunurilor precum hrana sau îmbrăcămintea 
trebuie să aducă şi desfătare, deoarece acesta este scopul pe care 
Dumnezeu l-a rânduit. Acea filosofie care recunoaşte numai 
utilitatea, nu şi plăcerea sau bucuria folosirii bunurilor pământeşti, 
este o filosofie inumană, care nu poate fi practicată decât numai 
dacă omului i s-ar lua toate simţurile. 

Pe de altă parte, şi poftele cărnii trebuie ţinute în frâu, 
pentru a nu ne copleşi. Acest fapt este posibil numai în măsura în 
care ajungem la înţelegerea că Dumnezeu este Autorul tuturor 
celor create, şi că lui trebuie să-i aducem mulţumiri printr-o  
folosire înţeleaptă a darurilor sale. Alunecarea în îmbuibare, în 
beţie sau în folosirea extravagantă a articolelor de îmbrăcăminte, 
doar pentru a ne mândri, dovedeşte că nu am înţeles pe deplin 
care este menirea  acestora. 

Trei reguli accentuate de Calvin se cuvin a fi menţionate în 
încheierea acestui articol. Mai întâi, Calvin a promovat o detaşare 
senină din partea celor care folosesc lucrurile (cei care cumpără să 
fie ca şi când n-ar cumpăra, cei care se căsătoresc de parcă nu s-ar 
căsători). Apoi, a doua regulă este că  fiecare să fie liniştit şi 
împăcat cu starea lui. Fiecare să-şi facă pe placul său cât mai puţin 
posibil şi să evite trivialitatea sau etalarea unei bogăţii de prisos, 
doar pentru a atrage atenţia celorlalţi. Iar a treia regulă are de-a 
face cu faptul că suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu de 
modul în care folosim bunurile pământeşti. În ziua judecăţii, vom 
da seama în faţa Celui care ne porunceşte cu stăruinţă abstinenţa, 
cumpătarea, sobrietatea şi moderaţia şi care detestă excesul, 
mândria, ostentaţia şi lipsa de seriozitate.47 Aceste principii care 
rezumă mult din gândirea profundă a lui Calvin sunt şi astăzi de o 
mare actualitate, iar, dacă lumea creştină ar aplica în mod serios 

                                                 
47 Jean Calvin, Institutio Christianae Religionis, vol. 1, p. 849.  
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postulatele enunţate de Calvin, ar fi mai sigură, mai frumoasă şi 
mai împlinită. 
 

 


