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S-a născut în 10 iulie 1504 în Noyon, Picardy, 
Franţa. A murit în 27 mai 1564, Geneva, Elveţia

Teolog şi politician clerical. El a fost principalul 
reformator Protestant francez şi cea mai importan-
tă figură în a doua generaţie a reformei Protestante. 
Interpretarea sa a creştinismului, dezvoltată mai 
presus de toate în cartea sa Institutio Christianae 
religionis (1536 dar elaborată în ediţii mai târzii; In-
stituţii ale religiei creştine), şi modelele instituţio-
nale şi sociale pe care el le-a realizat pentru Geneva 
au influenţat adânc Protestantismul pretutindeni în 
Europa şi în America de Nord. Majoritatea consi-
deră că forma Calvinistă a Protestantismului a avut 
un impact major asupra formării lumii moderne.

VIAŢA ŞI LUCRĂRILE

Calvin a avut părinţi de clasă mijlocie. Tatăl său, 
un administrator laic în funcţia de episcop local, 
l-a trimis la Universitatea din Paris în 1523 pentru 
a fi educat pentru preoţie dar mai târziu a decis că 

el ar trebui să fie avocat; astfel din 1528 până în 1531 
Calvin a studiat în şcolile de avocatură din Orléans şi 
Bourges. Apoi el s-a întors la Paris. În timpul acestor 

ani el a fost expus la umanismul Renaşterii, influ-
enţat de Erasmus and Jacques Lefèvre d'Étaples, 
care au constituit mişcarea studenţească radicală 
a momentului. Această mişcare, anterioară Refor-
mei, a urmărit să reformeze biserica şi societatea 
după modelul antichităţii clasice şi a celei creşti-
ne, care să fie întemeiată printr-o întoarcere la Bi-
blia studiată în limbile originale. Aceasta a lăsat o 
urmă de neuitat asupra lui Calvin. Sub influenţa sa 
el a studiat greaca, ebraica şi latina, cele trei limbi 
ale discursului creştin antic, ca o pregătire pentru 
un studiu serios al Scripturilor. Aceasta a intensi-
ficat şi interesul său pentru scriitorii clasici; prima 
sa publicaţie (1532) a fost un comentariu asupra 
eseului lui Seneca despre îndurare. Dar mişcarea, 
mai presus de orice, a accentuat mântuirea indivi-
zilor prin har mai degrabă decât prin fapte bune şi 
ceremonii.

Anii de la Paris ai lui Calvin au avut un sfârşit 
brusc în 1533. Deoarece guvernul a devenit mai pu-
ţin tolerant faţă de această mişcare reformatoare, 
Calvin, care participase la pregătirea unei afirmaţii 
puternice de principii teologice care erau adresate 
publicului prin Nicolas Cop, rector la universitate, 
a considerat că este precaut să părăsească Parisul. 
În cele din urmă el a plecat la Basel, atunci Protes-
tant dar tolera o varietate de religii. Totuşi, până 
în acest punct, există puţine dovezi ale convertirii 
lui Calvin la Protestantism, un eveniment greu de 
datat deoarece probabil el a fost treptat. Înainte de 
zborul său în Elveţia crezurile sale erau probabil 
compatibile cu ortodoxia Romano Catolică. Dar 

ele au suferit o schimbare când el a început să studieze teologia intensiv în 
Basel. Probabil în parte pentru a-şi clarifica propriile sale crezuri, el a început 
să scrie. El a început o prefaţă la o traducere franceză a Bibliei de către vărul 
său Pierre Olivétan şi apoi a întreprins ceea ce a devenit prima ediţie a Insti-
tutes (Instituţiile), capodopera sa, care, în revizuirile sale succesive, a devenit 
singura cea mai importantă mărturisire a crezului Protestant. Calvin a publi-
cat ediţii ulterioare în latină şi în franceză, care conţin învăţături elaborate şi 
în câteva cazuri revizuite şi răspunsuri faţă de criticii săi. Versiunile finale au 
apărut în 1559 şi 1560. Instituţiile reflectă de asemenea descoperirile comen-
tariilor biblice masive ale lui Calvin, care, prezentate improvizat în latină ca 
lecturi pentru candidaţii ministeriali din multe ţări, alcătuiesc cea mai mare 
parte din lucrările sale. În plus el a scris multe tratate teologice şi polemice.

În 1536 Instituţiile i-a dat lui Calvin o anumită reputaţie printre condu-
cătorii Protestanţi. De aceea, Reformatorul şi predicatorul Guillaume Farel, 
care se străduia să planteze Protestantismul în acel oraş, descoperind că la 
sfârşitul anului 1536 Calvin stătea o noapte la Geneva, l-a convins să rămână 
şi să îl ajute în această lucrare. Reforma era în pericol în Geneva, un oraş de 
aproape 10.000 de oameni unde Protestantismul avea cele mai slabe rădăcini. 
Alte oraşe din regiune care au fost conduse iniţial de prinţii lor episcopi, au 
câştigat cu succes auto-guvernarea mult mai devreme, dar Geneva a zăbo-
vit mult în spatele acestui proces deoarece prinţul ei episcop era sprijinit de 
ducele vecin din Savoy. Au existat revolte iconoclaste în Geneva la mijlocul 
anului 1520, dar acestea aveau temelii teologice neglijabile. Protestantismul 
a fost impus în Geneva adormită religios în principal cu preţul ajutorului 
militar faţă de Berna Protestantă. Entuziasmul limitat pentru Protestantism 

JEAN CALVIN

FRANCEZUL JEAN CALVIN, 
SAU CAUVIN



3                                                                                                                             REFORMA SPIRITUALĂ

în Geneva, reflectat printr-o rezistenţă faţă de reforma religioasă şi morală, a 
continuat aproape până când a murit Calvin. Rezistenţa a fost atât de serioasă 
deoarece consiliul oraşului Geneva ca şi în alte oraşe Protestante, a exercitat 
un control extrem asupra bisericii şi asupra slujitorilor, toţi refugiaţi francezi. 
Problema principală era dreptul de excomunicare, pe care slujitorii îl priveau 
ca fiind esenţial pentru autoritatea lor dar pe care consiliul a refuzat să îl re-
cunoască. Atitudinile necompromiţătoare ale lui Calvin şi Farel au rezultat în 
final prin expulzarea lor din Geneva în luna mai din anul 1538.

Calvin şi-a găsit un refugiu pentru următorii trei ani în oraşul german Pro-
testant Strasbourg, unde el a fost pastorul unei biserici pentru refugiaţi care 
vorbeau franceză şi de asemenea a ţinut prelegeri din Biblie; acolo el a pu-
blicat comentariul său asupra Epistolei lui Pavel către Romani. Tot acolo, în 
1540, el s-a căsătorit cu Idelette de Bure, văduva unui bărbat pe care el l-a 
convertit de la Anabaptism. Deşi nici unul dintre copiii lor nu a supravieţuit 
copilăriei, relaţia lor conjugală s-a dovedit a fi extrem de caldă. În timpul 
anilor petrecuţi la Strasbourg, Calvin a învăţat multe despre administrarea 
unei biserici urbane de la Martin Bucer, pastorul ei principal. Intre timp, frec-
ventarea de către Calvin a unor conferinţe religioase internaţionale l-au făcut 
cunoscut altor conducători Protestanţi şi i-au dat experienţă în dezbaterea cu 
teologii Romano Catolici. De aici în colo el a fost o figură majoră în Protestan-
tismul internaţional.

În septembrie 1541 Calvin a fost invitat în Geneva, unde fără o conducere 
puternică revoluţia Protestantă a devenit tot mai nesigură. Deoarece el era 
într-o poziţie mult mai puternică, consiliul oraşului a legiferat în noiembrie 
Decretele Clericale ale sale, care au oferit o educaţie religioasă pentru oame-
nii din oraş, în special copiii, şi a instituit concepţia lui Calvin despre ordi-
nea bisericească. Aceasta a întemeiat şi patru grupuri de pastori ai bisericii: 
pastori şi învăţători pentru a predica şi a explica Scripturile, bătrânii bisericii 
reprezentând adunarea pentru a conduce biserica, şi diaconi pentru a îngriji 
de responsabilităţile ei caritabile. În plus aceasta a ridicat un consitoriu de 
pastori şi bătrâni ai bisericii pentru a face toate aspectele vieţii din Geneva 
conforme cu legea lui Dumnezeu. Au fost întreprinse o serie largă de acţiuni 
disciplinare acoperind totul de la „superstiţia” Romano Catolică până la im-
punerea moralităţii sexuale, reglarea tavernelor, şi măsuri împotriva dansu-
lui, jocurilor de noroc şi înjurării. Aceste măsuri au ofensat un element sem-
nificativ din populaţie, şi sosirea unui număr crescând de refugiaţi religioşi 
francezi în Geneva a fost o cauză în plus a nemulţumirii native. Aceste tensi-
uni, cât şi persecuţia adepţilor lui Calvin în Franţa, ajută la explicarea proce-
sului şi arderii lui Michael Servetus, un teolog spaniol care predica şi publica 
unele crezuri neortodoxe. Când Servetus a ajuns pe neaşteptate în Geneva în 
1553, amândouă părţile au simţit nevoia pentru a-şi demonstra zelul lor pen-
tru ortodoxie. Calvin a fost responsabil pentru arestarea şi condamnarea lui 
Servetus, deşi el a preferat o formă de execuţie mai puţin brutală.

Lupta pentru controlul Genevei a durat până în luna mai din anul 1555, 
când Calvin a biruit în final şi a putut să se dedice cu mai multă inimă de 
alte chestiuni. El a trebuit să supravegheze scena internaţională şi să îi ţină 
pe aliaţii săi Protestanţi într-un front comun. Pentru acest scop el s-a angajat 
într-o corespondenţă masivă cu lideri politici şi religioşi din toată Europa 
Protestantă. De asemenea, el şi-a continuat comentariile sale asupra Scrip-
turii, lucrând prin tot Noul Testament cu excepţia Apocalipsei lui Ioan şi în 
majoritatea Vechiului Testament. Multe dintre acele comentarii au fost pu-
blicate prompt, adesea cu dedicaţii pentru conducători europeni cum ar fi 
Regina Elisabeta, deşi Calvin a avut prea puţin timp să facă o mare parte din 
munca editorială el însuşi. Comitetele şi secretarii au luat ceea ce el a spus, 
au pregătit o copie principală, şi apoi le-au prezentat lui Calvin pentru apro-
bare. În timpul acestei perioade, Calvin a întemeiat şi Academia din Geneva 
pentru a pregăti studenţi în învăţarea umanistă pentru a se pregăti pentru 
slujire şi pentru poziţii în conducerea seculară. El a îndeplinit şi o serie largă 
de datorii pastorale, predicând regulat şi adesea, înfăptuind multe oficieri de 
căsătorii şi botezuri, şi dând sfaturi spirituale. Uzat până la fibră de atâtea 

responsabilităţi şi suferind de o mulţime de dureri, 
el a murit în 1564.

PERSONALITATEA

Spre deosebire de Martin Luther, Calvin a fost 
un om reticent; rareori s-a exprimat la persoana în-
tâi singular. Această reticenţă a contribuit la repu-
taţia sa ca şi rece, intelectual şi inabordabil uman. 
Din această perspectivă, gândirea sa a fost interpre-
tată ca fiind abstractă şi preocupată mai degrabă cu 
chestiuni veşnice decât cu un răspuns al unui om 
sensibil la nevoile unei situaţii istorice particulare. 
Totuşi, cei care l-au cunoscut, l-au perceput diferit, 
remarcând talentul său pentru prietenie dar şi ca-
racterul său fierbinte. Mai mult, intensitatea mâh-
nirii sale cauzată de moartea soţiei sale, cât şi citirea 
emfatică a multor pasaje din Scriptură, au revelat o 
capacitate largă pentru a simţi.

Expresia impersonală a lui Calvin poate fi înţe-
leasă acum ca ascunzând gradul său înalt de ne-
linişte cu privire la lumea din jurul lui, cu privire 
la competenţa eforturilor sale de a trata cu nevoile 
ei, şi cu privire la mântuirea umană, incluzând no-
tabil şi pe cea a lui. El credea că fiecare creştin – şi 
cu siguranţă s-a inclus pe sine – suferă din cauza 
încăierărilor teribile ale îndoielii. Din această per-
spectivă, nevoia pentru auto-control şi controlul 
mediului, adesea distins în Calvinişti, poate fi în-
ţeles ca o funcţie a neliniştii lui Calvin.

Neliniştea lui Calvin şi-a găsit expresie în două 
metafore pentru condiţia umană care apar din nou 
şi din nou în scrierile sale: ca un abis în care fiin-
ţele umane şi-au pierdut calea lor şi ca un labirint 
din care ei nu pot scăpa. Calvinismul ca un corp de 
gândire trebuie să fie înţeles ca fiind produsul efor-
tului lui Calvin de a scăpa de terorile exprimate de 
aceste metafore.

FORMAŢIA INTELECTUALĂ

Istoricii sunt în general de acord că, Calvin tre-
buie să fie înţeles în primul rând ca un umanist 
Renascentist care a ţintit să aplice noutăţile uma-
nismului pentru a recăpăta o înţelegere biblică a 
creştinismului. Astfel căutat mai degrabă să ape-
leze retoric la inima umană decât să constrângă 
acordul, în maniera tradiţională a teologilor siste-
matici, prin demonstrarea adevărurilor dogmatice. 
Într-adevăr, duşmanii săi principali au fost teolo-
gii sistematici din vremea lui, Scolasticii, deoarece 
ei se bazau prea mult pe raţiunea umană decât pe 
Biblie şi pentru că învăţăturile lor erau moarte şi 
irelevante pentru o lume aflată într-o nevoie dispe-
rată. Umanismul lui Calvin a însemnat în primul 
rând că el s-a considerat un teolog biblic în acord 
cu sloganul Reformei Sola Scriptura. El a fost pre-
gătit să urmeze Scriptura chiar şi atunci când ea a 
întrecut limitele înţelegerii umane, încrezându-se 
în Duhul Sfânt pentru a inspira credinţa în promi-
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siunile ei. Ca şi alţi umanişti, el a fost foarte inte-
resat să remedieze relele din vremea sa; şi aici el a 
găsit călăuzire în Scripturi. Învăţăturile sale nu pot 
fi prezentate ca un set de abstracţii veşnice ci ele 
a trebuit să fie aduse la viaţă prin adaptarea lor la 
înţelegerea contemporanilor potrivit cu principiul 
retoric al bunei-cuviinţe – cum ar fi, potrivirea la 
timp, loc şi audienţă.

Umanismul lui Calvin a influenţat gândirea sa 
în alte două feluri de bază. Pentru unul, el a îm-
părtăşit cu umaniştii timpurii ai Renaşterii o con-
cepţie biblică esenţială a personalităţii umane, în-
ţelegând-o nu ca o ierarhie de facultăţi conduse de 
raţiune ci ca pe o unitate misterioasă în care ceea 
ce este primar nu este ceea ce este cel mai înalt ci 
ceea ce este central: inima. Această concepţie a atri-
buit mai multă importanţă voinţei şi sentimentelor 
decât intelectului, şi de asemenea a dat o demni-
tate nouă trupului. Din acest motiv Calvin a res-
pins desconsiderarea ascetică a nevoilor trupului 
care era adesea proeminentă în spiritualitatea me-
dievală. Implicit în această respingere particulară 
a ierarhiei tradiţionale a facultăţilor din persona-
litate, era totuşi o respingere radicală a credinţei 
tradiţionale că ierarhia era baza întregii ordini. In 
schimb pentru Calvin singura temelie pentru or-
dine în afacerile umane era utilitatea. Printre alte 
consecinţe ale ei această poziţie a subminat-o pe 
cea tradiţională subordonând femeile bărbaţilor. 
Calvin credea că din cauza unor motive practice, 
ar putea fi necesar ca unii să poruncească şi alţii să 
asculte, dar nu s-a mai putut argumenta că femei-
le trebuie să fie în mod natural supuse bărbaţilor. 
Aceasta ajută la explicarea respingerii în Geneva a 
standardului dublu în moralitatea sexuală.

În al doilea rând, utilitarismul lui Calvin cât şi 
înţelegerea sa a personalităţii umane ca fiind deo-
potrivă mai puţin şi mai mult decât intelectuală, a 
fost reflectată şi în rezervaţiile adânci cu privire la 
capacitatea fiinţelor umane pentru orice altceva în 
afara cunoştinţei practice. Noţiunea că ei pot cu-
noaşte orice absolut, aşa cum cunoaşte Dumnezeu, 
ca să spunem aşa, i s-a părut lui foarte impertinen-
tă. Această convingere ajută la explicarea încrede-
rii sale în Biblie. Calvin credea că fiinţele umane au 
acces la adevărurile mântuitoare ale religiei doar 
atât cât Dumnezeu le-a descoperit în Scriptură. 
Dar adevărurile revelate nu au fost date pentru a 
satisface curiozitatea umană ci au fost limitate la 
împlinirea celor mai urgente şi mai practice nevoi 
ale existenţei umane, mai presus de toate pentru 
mântuire. Acest accent pus pe partea practică re-
flectă o convingere de bază a umanismului Renaş-
terii: superioritatea unei vieţi pământeşti dedicate 
împlinirii nevoilor practice a unei vieţi de contem-
plare. Convingerea lui Calvin că fiecare ocupaţie în 
societate este o „chemare” din partea lui Dumne-
zeu însuşi a sfinţit această concepţie. Astfel Calvin 
a exprimat implicaţiile teologice ale umanismului 
Renaşterii în diferite feluri.

Dar Calvin nu a fost un umanist Renascentist pur. Cultura din secolul 16 a 
fost specific eclectică, şi, ca şi alţi cugetători ai timpului său, Calvin a moşte-
nit un set de tendinţe contradictorii, pe care le-a combinat neliniştit cu uma-
nismul său. El a fost un cugetător nesistematic nu doar pentru că el a fost 
un umanist ci şi deoarece cugetătorilor din secolul 16 le lipsea perspectiva 
istorică care i-ar fi făcut în stare să aleagă diferitele materiale din cultura lor. 
Astfel, chiar aşa cum el a accentuat inima, Calvin a continuat de asemenea să 
gândească în termeni tradiţionali despre personalitatea umană ca o ierarhie 
de facultăţi conduse de raţiune. Uneori el a atribuit un loc larg raţiunii chiar 
în religie şi a accentuat importanţa controlului raţional asupra pasiunilor şi 
asupra trupului. Persistenţa acestor atitudini tradiţionale în gândirea lui Cal-
vin ne ajută totuşi să explicăm apelul ei larg; ele au fost reasiguratoare pentru 
conservatori.

TEOLOGIA

Calvin a fost văzut adesea puţin mai mult decât un sistematizator ale intu-
iţiilor creative ale lui Luther. El l-a urmat pe Luther în multe puncte: despre 
păcatul original, Scriptură, dependenţa absolută a fiinţelor umane de harul 
divin şi justificarea doar prin credinţă. Dar diferenţele dintre Calvin şi Luther 
sunt de semnificaţie majoră, chiar dacă unele erau în mare chestiuni de accent. 
Astfel Calvin a fost probabil mai impresionat decât Luther de transcendenţa 
lui Dumnezeu şi de controlul său asupra lumii; Calvin a accentuat puterea 
şi slava lui Dumnezeu, în timp ce adesea Luther s-a gândit la Dumnezeu ca 
la un bebeluş într-un staul, aici printre fiinţele umane. Contrar impresiei ge-
nerale, înţelegerea de către Calvin a predestinării a fost efectiv identică, cu 
cea a lui Luther (şi într-adevăr este apropiată de cea a lui Thomas Aquinas); 
şi, deci Calvin putea să o afirme mai emfatic, chestiunea în sine nu este de o 
importanţă centrală faţă de teologia sa. El a considerat-o un mare mister, de 
care trebuie să ne apropiem cu frică şi cutremur şi doar în contextul credin-
ţei. Văzută în acest fel, predestinarea i s-a părut lui o doctrină mângâietoare; 
aceasta a însemnat că un Dumnezeu iubitor şi în întregime vrednic de încre-
dere a avut grijă de mântuire.

Dar în anumite privinţe majore Calvin s-a îndepărtat de Luther. În anumi-
te căi, Calvin a fost mai radical. Deşi el a fost de acord cu Luther cu privire la 
prezenţa reală a lui Hristos în Împărtăşanie, el a înţeles aceasta într-un sens 
complet spiritual. Dar majoritatea diferenţelor sale sugerează că el a fost mai 
aproape de biserica veche decât a fost Luther, ca în eclesiologia sa, care re-
cunoştea biserica instituţională din această lume ca fiind biserica adevărată, 
ceea ce Luther nu a recunoscut. El a fost de asemenea mai tradiţional în cle-
ricalismul său; crezul său în autoritatea clerului asupra laicilor a fost cu greu 
consistent cu accentul lui Luther asupra preoţimii a tuturor credincioşilor. El 
a insistat şi asupra necesităţii trăirii unei vieţi sfinte, cel puţin ca un semn al 
alegerii originale. Chiar mai semnificativ, în special pentru Calvinism ca o 
forţă istorică, a fost atitudinea lui Calvin faţă de lume. Luther a privit această 
lume şi instituţiile ei ca fiind incapabile de îndreptare şi a fost pregătit să le 
lase Diavolului, o figură mult mai importantă în universul său spiritual decât 
în cel al lui Calvin. Dar pentru Calvin această lume a fost creată de Dumne-
zeu şi încă îi aparţine lui. Aceasta încă era împărăţia potenţială a lui Hristos, 
şi fiecare creştin era obligat să se lupte pentru a o face să fie aşa în realitate 
aducând-o sub legea lui Dumnezeu.

SPIRITUALITATE

Rezervele lui Calvin asupra capacităţilor minţii umane şi insistenţa sa că 
creştinii exercită ei înşişi rolul de a aduce lumea sub conducerea lui Hristos 
sugerează că este mai puţin instructiv să abordezi gândirea sa ca o teologie 
care să fie pricepută de minte decât un set de principii pentru viaţa creştină – 
pe scurt, ca o spiritualitate. Spiritualitatea sa începe cu convingerea că fiinţele 
umane îl „cunosc” pe Dumnezeu atât cât îl „experimentează” în mod indi-
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rect, prin faptele sale măreţe şi prin lucrările în lume, aşa cum experimen-
tează ei dar cu greu se poate spune că ei cunosc tunetul, una din metaforele 
favorite ale lui Calvin pentru experienţa religioasă. O astfel de experimentare 
a lui Dumnezeu dă încredere în puterea sa şi îi stimulează pe ei să îl laude şi 
să i se închine lui.

În acelaşi timp în care Calvin a accentuat puterea lui Dumnezeu, el l-a 
descris pe Dumnezeu şi ca un tată iubitor. Într-adevăr, deşi Calvinismul este 
considerat adesea una dintre formele cele mai patriarhale ale creştinismului, 
Calvin a recunoscut că Dumnezeu este experimentat de obicei ca o mamă. El 
i-a denunţat pe cei care îl reprezintă pe Dumnezeu ca fiind înspăimântător; 
Dumnezeu este pentru el „blând, amabil, nobil şi milostiv.” Fiinţele umane 
nu îl pot lăuda niciodată suficient de potrivit, a declarat Calvin, „până când 
el ne câştigă prin dulceaţa bunătăţii sale.” Faptul că Dumnezeu iubeşte şi în-
grijeşte creaturile sale umane a fost pentru Calvin ceea ce a distins doctrina 
sa a providenţei de cea a Stoicilor.

Înţelegerea lui Calvin a creştinismului este astfel mai nobilă decât s-a pre-
supus în mod obişnuit. Aceasta se arată în înţelegerea sa cu privire la păcatul 
original. Deşi el a insistat asupra „depravării totale” a naturii umane după 
Cădere, el nu a vrut să spună prin aceasta că nu a mai rămas nimic bun în 
fiinţele umane, ci mai degrabă că nu este nici un agent din personalitatea sa 
care să fi rămas neatins de Cădere de care să depindă pentru mântuire. Inten-
ţia doctrinei este practică: pentru a reîntări dependenţa de Hristos şi de harul 
gratuit al lui Dumnezeu. De fapt, spre deosebire de unii dintre adepţii săi, 
Calvin a crezut în supravieţuirea de după Cădere, cumva slabă, a urmelor 
originale a chipului lui Dumnezeu, după care au fost create fiinţele umane. 
„Întotdeauna este necesar să ne întoarcem la aceasta,” a declarat el, „că Dum-
nezeu nu a creat niciodată un om în care să nu imprime chipul său.” Uneori, 
pentru a fi siguri, denunţările păcatului de către Calvin dau o impresie foarte 
diferită. Dar ar trebui să ţinem minte că fiind un umanist şi un retoric, Calvin 
a fost mai puţin interesat să fie precis teologic decât să îşi impresioneze audi-
enţa sa cu nevoia de a se pocăi de păcatele ei.

Problema pusă de păcat a fost pentru Calvin nu că el a distrus potenţialul 
spiritual al fiinţelor umane ci mai degrabă că fiinţele umane şi-au pierdut 
capacitatea lor de a folosi potenţialul lor. Prin Cădere ei au fost înstrăinaţi de 
Dumnezeu, care este sursa întregii puteri, energii, călduri şi vitalităţi. Dim-
potrivă, păcatul a expus rasa umană la moarte, negarea puterilor dătătoare 
de viaţă ale lui Dumnezeu. Astfel fiinţele umane experimentează efectele pă-
catului ca o somnolenţă când ei ar trebui să fie alerţi, apatici când ei ar trebui 
să simtă preocupare, lenevie când ei ar trebui să fie harnici, răceală când ei 
ar trebui să fie calzi, slăbiciune când ei au nevoie de tărie. Astfel de vreme ce 
Diavolul care caută să golească fiinţele umane de spiritualitate dată de Dum-
nezeu lor, încearcă să îi legene ca să doarmă, Dumnezeu trebuie să folosească 
diferite stratageme pentru a-i trezi. Aceasta ajută la explicarea necazurilor 
care îi afectează pe cei aleşi: Dumnezeu ameninţă, pedepseşte aspru şi îi con-
strânge să îşi aducă aminte de el prin transformarea vieţilor lor atât de rea.

Efectul păcatul îi împiedică pe oameni să reacţioneze cu o uimire cores-
punzătoare faţă de minunile lumii. Eşecul spiritualităţii este primul obstacol 
către o cunoaştere afectivă care, spre deosebire de priceperea intelectuală, 
poate mişca întreaga personalitate. Calvin a ataşat o importanţă particulară 
felului în care păcatul mortifică sentimentele, dar cunoştinţa spirituală re-
înnoieşte legătura, ruptă de păcat, dintre cunoştinţă, sentimente şi acţiune. 
Astfel duhul lui Dumnezeu, în toate manifestările sale, este puterea vieţii. În-
ţelegerea păcatului de către Calvin este strâns legată de accentul său umanist 
pe activitate.

Aşa cum accentul său pe sfinţire pentru credinciosul individual şi pe recu-
cerirea lumii pentru Hristos implică, spiritualitatea lui Calvin a inclus şi un 
sens puternic al istoriei, pe care el a perceput-o ca pe un proces în care sco-
purile lui Dumnezeu sunt realizate în mod progresiv. De aceea, elementele 
centrale ale Evangheliei – Întruparea şi Ispăşirea, harul disponibil prin ele, 
darul credinţei prin care fiinţele umane sunt făcute în stare să accepte pentru 

ele harul, şi sfinţirea care rezultă – împreună de-
scriu obiectiv cum fiinţele umane sunt făcute pas 
cu pas, în stare să îşi recapete relaţia lor originală 
cu Dumnezeu şi că recâştige energia care vine din 
ea. Calvin a descris aceasta ca o „înviorare” care, 
de fapt, îl aduce pe credincios înapoi de la moarte 
la viaţă şi face posibil cel mai mare zel în serviciul 
lui Dumnezeu.

Calvin a exploatat două metafore tradiţionale 
pentru viaţa unui creştin. Trăind într-o eră neobiş-
nuit de militantă, el a extras ideea familiară a vieţii 
credinciosului ca o luptă nesfârşită, cvasi-militară 
împotriva puterilor răului deopotrivă cu sine şi cu 
cele din lume. În această concepţie, creştinul tre-
buie să se lupte împotriva impulsurilor sale rele, 
împotriva majorităţii rasei umane în numele Evan-
gheliei, şi în cele din urmă împotriva Diavolului. 
Totuşi, paradoxal, războiul creştin constă în mai 
puţine răni date altora decât în suferirea efecte-
lor păcatului în mod răbdător, adică, prin duce-
rea crucii. În gândirea Calvinistă metafora pentru 
viaţa creştină ca un conflict ia asupra ei înţelesul 
adăugat de cunoştinţă în suferinţă. Dezastrele care 
îndurerează existenţa umană, deşi sunt pedepse 
pentru cei răi, sunt o educaţie pentru credincios; 
ele întăresc credinţa, dezvoltă umilinţa, curăţă rău-
tatea şi îl constrâng să rămână ager şi să privească 
spre Dumnezeu pentru ajutor.

A doua metaforă tradiţională pentru viaţa creşti-
nă folosită de Calvin, cea a unei călătorii sau a unui 
pelerinaj – cum ar fi, o mişcare spre o ţintă – impli-
că în mod egal activitatea. „Viaţa noastră este ca 
o călătorie,” a afirmat Calvin; totuşi „nu este voia 
lui Dumnezeu ca noi să mergem la întâmplare aşa 
cum ne place, ci el stabileşte un scop înaintea noas-
tră, şi de asemenea ne direcţionează pe calea corec-
tă spre acesta.” Această cale este şi o luptă pentru 
că nimeni nu înaintează uşor şi cei mai mulţi sunt 
atât de slabi încât „şovăie şi şchiopătează şi chiar 
se târăsc pe pământ, ei se mişcă spre o pace plă-
pândă.” Totuşi cu ajutorul lui Dumnezeu oricine 
poate avansa puţin zilnic, oricât de neînsemnat. În 
această concepţie este notabilă o onestitate asociată 
adesea cu Calvinismul: creştinii trebuie să priveas-
că drept înainte spre ţintă şi să nu fie distraşi de 
nimic, să nu se uite nici la stânga şi nici la dreapta. 
Calvin le permite să iubească lucrurile bune din 
această viaţă, dar numai în cadrul limitelor.

Astfel viaţa creştină este un progres zelos în sfin-
ţenie, care, prin efortul constant al individului de a 
face toată lumea ascultătoare de Dumnezeu, va fi 
reflectată şi în sfinţirea progresivă a lumii. Totuşi, 
aceste procese nu vor fi complete în această viaţă. 
Pentru Calvin chiar şi cel mai dezvoltat creştin din 
această lume este ca un adolescent, care tânjeşte să 
crească, deşi încă este departe de întreaga statură a 
lui Hristos. Dar, Calvin şi-a asigurat adepţii săi, „în 
fiecare zi într-un anumit grad puritatea noastră va 
creşte şi corupţia noastră va fi curăţată câtă vreme 
locuim în lume,” şi „cu cât mai mult creştem în cu-
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noştinţă, cu atât mai mult creştem în dragoste.” În-
tre timp, cel credincios experimentează o viziune, 
întotdeauna mai clară, a „feţei lui Dumnezeu, plină 
de pace şi linişte şi milostivă faţă de noi.” Astfel 
viaţa spirituală, pentru Calvin ca şi pentru mulţi di-
naintea lui, culminează în viziunea lui Dumnezeu.

EVALUARE

Influenţa lui Calvin a persistat nu numai în bi-
sericile Reformate din Franţa, Germania, Scoţia, 
Olanda şi Ungaria, ci şi în Biserica Angliei, unde 
Calvin a fost privit multă vreme ca fiind cel mai în-
alt printre acei Puritani care s-au separat de orân-
duirea Anglicană. Aceasta a organizat propriile ei 
biserici, Presbiteriene sau Congregaţioniste, care 
au dus Calvinismul în America de Nord. Chiar şi 
astăzi aceste biserici, alături de Evanghelicii ger-
mani şi Biserica Reformată îl numesc pe Calvin 
părintele lor fondator. În final, teologia Calvinis-
tă a fost atât de larg acceptată de grupuri mari de 
Baptişti; şi chiar şi Unitarianismul, care a fugit din 
bisericile Calviniste din Noua Anglie în secolul 18. 
reflectă impulsurile mai raţionale din teologia lui 
Calvin. Interesul Protestant mai recent în implica-
ţiile sociale ale Evangheliei şi neo-ortodoxia Pro-
testantă, aşa cum este reprezentată de Karl Barth, 
Emil Brunner şi Reinhold Niebuhr, reflectă influ-
enţa continuă a lui John Calvin.

Influenţa largă a lui Calvin asupra dezvoltării 
civilizaţiei moderne vestice a fost evaluată în mod 
variat. Controversata „Weber thesis” (Teza lui We-
ber) atribuia ridicarea capitalismului modern în 
mare parte Puritanismului, dar nici Max Weber 
în faimosul său eseu din 1904, “Die protestantis-
che Ethik und der Geist des Kapitalismus” (Etica 
protestantă şi spiritul capitalismului), nici marele 
istoric economist Richard Henry Tawney, în Reli-
gion and the Rise of Capitalism (Religia şi ridica-
rea capitalismului) (1926), nu l-a implicat pe însuşi 
Calvin în această dezvoltare. Aproape acelaşi lucru 
se poate spune despre eforturile de a lega Calvinis-
mul de ridicarea ştiinţei moderne; deşi Puritanii au 
fost proeminenţi în mişcarea ştiinţifică din Anglia 
din secolul 17, Calvin însuşi a fost indiferent faţă 
de ştiinţa din zilele lui. Un caz cumva mai bun se 
poate face despre influenţa lui Calvin asupra teoriei 
politice. Instinctele sale politice erau foarte conser-
vatoare şi el a predicat supunerea faţă de persoa-
nele private cu toată autoritatea legitimă. Dar, ca şi 
umaniştii italieni, el personal a preferat o republică 
în locul unei monarhii. În confruntarea problemei 
puse de conducătorii care se opuneau în mod activ 
răspândirii Evangheliei, el a avansat o teorie a re-
zistenţei, păstrată vie de urmaşii săi, potrivit căreia 
magistraţii mai mici puteau în mod legitim să se 
răzvrătească împotriva regilor. Spre deosebire de 
majoritatea contemporanilor săi, Calvin a inclus 
printre responsabilităţile corecte ale statelor nu nu-
mai menţinerea ordinii publice ci şi un interes po-

DEX
1. Reforma- schimbare (de obicei în bine), modificare legală a unei stări de lucruri  Subiectul 

nostru este reforma religioasă, dar ea are în ansamblul ei şi aspecte familiale, sociale şi economice. 
Termeni biblici specifici: întoarcere (V T); pocăinţă (N T). Un soldat a definit pocăinta în trei co-
menzi: „Stai!”; „La stânga-mprejur!”; „Înainte marş!”

2. Reforma religioasă este o chemare divină pentru toţi oamenii: „Întoarceţi-vă la Mine şi veţi fi 
mântuiţi toţi... Căci Eu Sunt Dumnezeu şi nu altul” (Isaia 45:22). „Când Dumnezeu vede că imaginea lui 
este prea deformată, o proiectează din nou, aceasta este reforma”

 
I. GENERALITĂŢI
1. Istoria biblică prezintă evoluţia spirituală a umanităţii în general şi a Israelului în special,dar 

ne permite sa facem o conexiune cu istoria poporului nostru roman- o întoarcere spre idoli şi pă-
cat, abaterea inimii de la Domnul, în decăderea datorată influenţei şi posesiuniilor demonice şi pe 
fondul căderii iniţiale, în pofida atenţionărilor repetate. 

Leviticul 19:4
Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă faceţi dumnezei turnaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul 

vostru.; Deuteronom 31:16-21
• Domnul a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se va scula 

şi va curvi după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine Mă va părăsi şi va călca legământul Meu 
pe care l-am încheiat cu el.

• Ex 32.6; Ex 34.15; Jud 2.17; Deut 32.15; Jud 2.12; Jud 10.6-13; Jud 2.20;
• 17 În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi şi-Mi voi ascunde faţa 

de ei. El va fi prăpădit şi-l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri; şi atunci va zice: „Oare nu 
m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu?”

• 2 Cron 15.2; Deut 32.20; Ps 104.29; Isa 8.17; Isa 64.7; Ezec 39.23; Num 14.42; Jud 6.13;
• 18 Şi Eu Îmi voi ascunde faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcân-

du-se spre alţi dumnezei.
• Deut 31.17;”; Ieremia 2:5
• 5 Aşa vorbeşte Domnul: „Ce nelegiuire au găsit părinţii voştri în Mine, de s-au depărtat de Mine 

şi au mers după nimicuri, şi au ajuns ei înşişi de nimic?
• Isa 5.4; Mic 6.3; 2Imp 17.15; Iona 2.8;
• Istoria creştinismului în general şi a bisericii ortodoxe în special confirmă aceeaşi tendinţă 

negativă.  
2. Revenirea la original, de la eroare la adevăr, reclamă nevoia de schimbare -  recuperarea 

indivizilor şi societăţii prin reforme - întoarcere la calea veche ; „ei să caute pe Dumnezeu şi să se 
silească să-L găsească” (Fapte 17:27), prin cercetarea pe care El o face omului: „Inima îmi zice din partea 
Ta: «Caută Faţa Mea!» Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!” (Psalmul 27:8); „.. întoarce-mă Tu şi mă voi întoarce, 
căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul meu!... ” (Ieremia 31:18-19)

3. Reforma presupune schimbarea gândirii, practicilor religioase şi a modului de viaţă; „Israele, 
de te vei întoarce, dacă te vei întoarce la Mine, zice Domnul, dacă vei scoate urîciunile tale dinaintea Mea, nu 
vei mai rătăci” (Ieremia 4:1); „Îndreptaţi-vă căile şi faptele” (Ieremia 7:3). Reforma înseamnă (de regulă) şi o 
reorganizare a structurilor existente, care prin obişnuiţă (tradiţie) nu permit reforma (Ieremia 1:10;  4:2, 14)

II. APLICAŢII
1. Reforma este o necesitate actuală în creştinism 
2. Etapa actuală solicită conştientizare generală şi apelul către Dumnezeu, prin:
a) cercetarea Scrierilor sfinte -  conştientizarea nevoii de revenire la original (Osea 6:1,3; refor-

ma lui Iosia – 23 Cronici 34-35)
b) rugăciunea de mărturisire şi smerenia cu penitenţă ce crează cadrul spiritual şi sufletesc 

necesar 
ÎNCHEIERE
1. Reforma religioasă este un har pentru omul păcătos, ce poate fi valorificat prin întoarcere 

reală la Dumnezeu,: „Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci 
Eu te-am răscumpărat” (Isaia 44:22); : „Întoarce-te” (Ieremia 3:12); „Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice 
Domnul” (Ieremia 3:14); „Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi şi vă voi ierta abaterile”  - „Iată-ne, venim la Tine, 
căci Tu eşti Domnul, Dumnezeul nostru” (Ieremia 3:22).

2. Reforma în derularea ei este o „operaţie chirurgicală spirituală” cu convulsii şi lupte ce su-
primă firea pământească, dar dă viaţă prin Duhul (Osea 10:12).

„Desţeleniţi-vă un ogor nou şi nu semănaţi între spini! ... tăiaţi-vă împrejur inimile ...” (Ieremia 4:3-4)
Aceasta este o chemare pentru poporul nostru roman ,,creştin de 2000 de ani "Creştinismul se 

prea poate să fii fost adus de Apostolul Andrei pe teritoriul ţării noastre, dar fiindcă a fost amestecat 
cu păgânismul daco-român a căzut în aceeaşi neascultare de Dumnezeu precum poporul sfânt.

Dacă la baza încreştinarii noastre au stat cuvintele unui Apostol, trimisul lui Dumnezeu pen-
tru noi, avem datoria morală de a ne întoarce din rătăcirile noastre, înapoi la cuvintele propova-
duite de el. Aceasta este chemarea Reformei Spirituale predicată de noi preoţi convertiţi, a celor 
care ne-am întors faţă de la tradiţi şi ne-am pus privirile în Cuvântul lui Dumnezeu.

Anul acesta este declarat de noi, Anul Reformei Spirituale, deoarece prin acţiunile ce le vom 
iniţia vrem să întoarcem cât mai mulţi români de la ,,învăţăturile începătoare, basme şi izvodiri 
ale minţii, datini şi traditii,, la credinţa bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Fi-ţi alături de noi toţi cei ce-l iubiţi pe Domnul şi aveţi inima română.

Vă mulţumeşte anticipat, al vostru frate în Hristos.
Daniel Cristian Florea-coordonatorul Asociatiei Internaţionale a Preoţilor Convertiţi.

zitiv pentru binele general al societăţii. 
De aceea Calvinismul are un loc în dezvoltarea gândirii politice liberale. 

Cu toate acestea, cea mai durabilă influenţă a lui Calvin a fost religioasă. Din 
timpul său şi până în prezent Calvinismul a însemnat o seriozitate caracteris-
tică a creştinismului şi implicaţiile sale etice.

ANUL REFORMEI SPIRITUALE
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În secolul al XIV-lea se ridică în Anglia „Luceafărul Re-
formei”, John Wicliffe, care a fost vestitorul Reformei nu nu-
mai pentru Anglia ci şi pentru toată creştinătatea. Protestul 
cel mare împotriva Romei niciodată nu mai putea fi adus la 
tăcere. Acesta a deschis lupta care urma să aibă ca urmare 
emanciparea oamenilor, a bisericilor şi a popoarelor.  Alături 
de Jan Huss şi Savonarola, a dovedit o preocupare deosebi-
tă pentru reîntoarcerea la idealul Bisericii prezentat în Noul 
Testament. Încercând să reformeze Biserica din interior, au 
susţinut superioritatea Scripturii, au renegat orice credinţă 
şi practică ce nu se baza pe Scriptură şi s-au ridicat împotriva 
corupţiei din Biserica Romano-catolică. Wycliffe, a lansat un 
atac virulent la adresa creştinismului din vremea sa. El i-a 
numit pe preoţi „hoţi”, „vulpi rele”, „căpcăunii” etc. Jan Huss a 
stat în tradiţia reformatorilor cehi, care scoteau în evidenţă 
rolul predicării, studiul Scripturilor şi eliminarea abuzurilor 
clericale. Principiul discriminării morale a folosit la tăierea 
din rădăcini a pretenţiilor papale şi a privilegiilor clericale. 
Huss îndemna nu la abolirea bisericii instituţionale şi nici la 
separarea celor evlavioşi de cei păcătoşi, ci la reformarea Bi-
sericii bazată pe exemplu lui Hristos şi simplitatea apostoli-
că. [1] Acţiunea lor revoluţionară a atras dizgraţia bisericii şi 
a autorităţilor. Aceşti oameni au anticipat spiritul şi lucrarea 
reformatorilor.

1.1.1. Cauzele Reformei
Deşi a fost o mişcare religioasă, în primul rând, Reforma din 

sec al XVI-lea a avut multiple cauze. Din punct de vedere poli-
tic, noile state naţionale centralizate din nord-vestul Europei se 
opuneau conceptului de biserică universală, care pretindea juris-
dicţie asupra statului naţional şi asupra conducătorului acestu-
ia. Idealul unei asemenea Biserici era în contradicţie cu apariţia 
conştiinţei naţionale a clasei de mijloc din aceste state noi.

Pe de altă parte, conducătorii detestau pierderea de bani 
din ţările lor care mergeau la vistieria papală din Roma. Abu-
zul sistemului de indulgenţe, ca unealtă de a scoate pentru 
papalitate banii din Germania, a fost ceea ce a determinat re-
acţia furtunoasă a lui Luther. [2]

Umanismul renascentist a deschis noi orizonturi intelec-
tuale şi a avut ca efect imediat diminuarea interesului pen-
tru viaţa religioasă. În acelaşi timp, cărturarii umanişti, care 
aveau Noul Testament în greacă, au văzut discrepanţele din-
tre Biserica Noului Testament şi Biserica Romano-catolică. 
Corupţia atinsese Biserica la toate nivelurile. Cauza teologică 
a Reformei a fost dorinţa reformatorilor de a se întoarce la 
sursa clasică a credinţei creştine, Biblia, pentru a se opune 
teologiei tomiste care susţinea că mântuirea se obţine prin 
sacramentele administrate de ierarhie. [3]

1.1.2. Martin Luther
Paul Althaus l-a descris pe Luther ca fiind un „ocean”. 

Această imagine se aplică atât în ce priveşte enorma lui ope-
ră literară, tipărită în peste 100 de volume, în ediţia de la 
Weimar, cât şi originalităţii puternice şi profunzimii ferme.
[4] Odată cu primirea oficială a titlului de doctor în teolo-
gie în 18 octombrie 1512, Luther se angajează într-o inten-
să activitate de studiere a Bibliei, pe lângă cea de profesor 
universitar. Opera acestuia cuprinde comentarii, catehisme, 
tratate polemice, dezbateri, imnuri, predici, scrisori persona-
le.  Luther a oferit doar afirmaţii teologice specifice şi nu un 
sistem doctrinar complet. Teologia lui este biblică, existen-
ţială şi dialectică. Luther s-a ridicat împotriva teologiei sco-
lastice din vremea sa reorientând teologia spre textul biblic. 
Preocuparea pentru Dumnezeu era o chestiune de viaţă şi de 
moarte pentru el, care nu implica doar intelectul, ci întreaga 
existenţă umană. Miezul teologiei lui Luther este că în Isus 
Hristos, Dumnezeu s-a dat pe Sine complet şi fără rezerve 
pentru noi.

Luteranismul s-a răspândit în Danemarca, Suedia, Norve-
gia, Finlanda, Scoţia, Polonia.

1.1.3. Jean Calvin
În perioada când Zwingli era mort, Erasmus era pe moarte, 

când Luther era din ce în ce mai tăcut, când Biserica Romană 
era pe cale de a-şi reveni, când Reforma se fragmentase şi 
avea să fie curând discreditată prin spectacolul sângeros de 
la Műnster, Jean Calvin s-a ridicat ca şi conducător al unei noi 
mişcări şi ca reformator al unei noi teologii. Marea realizare 
a lui Calvin a fost aceea de a lua principiile clasice ale Refor-
mei – sola gratia, sola fide, sola scriptura – şi a le expune clar, 
într-o manieră sistematică. Influenţa lui a durat un secol, 
poate chiar mai mult. Calvin a fost capabil să controleze Re-
forma şi să o redirecţioneze pe un făgaş care să-i asigure con-
tinua evoluţie şi răspândire. A fost considerat deseori „omul 
unei singure cărţi”, datorită lucrării sale, „Institutele  religiei 
creştine”. De-a lungul întregii lui vieţi, el a continuat să ex-
tindă, să revizuiască şi să reorganizeze Institutele. În total 
a tipărit opt ediţii în limba latină (1536, 1539, 1543, 1545, 
1550, 1553, 1554, 1559) şi patru traduceri în limba franceză 
(1541, 1545, 1551, 1553, 1560). În 1560 a apărut ediţia defi-
nitivă. [5] Ediţia din 1559 este o lucrare masivă, egală ca mă-
rime cu Vechiul Testament plus evangheliile sinoptice. Este 
structurată în patru cărţi care urmează, în general, modelul 
Crezului Apostolilor.

Pe lângă aceasta, opera lui este îmbogăţită printr-un nu-
măr impunător de publicaţii. A scris comentarii la Pentateuh, 
Iosua, Psalmi, Isaia, toate cărţile Noului Testament, excepţie 
făcând Apocalipsa şi 2 şi 3 Ioan. Comentariile lui Calvin şi 
prelegerile-predici sunt conţinute în 45 volume care alcă-
tuiesc traducerea publicată în secolul al XIX-lea de Calvin 
Translation Society. [6] Lucrarea lui mai cuprinde tratate, 
broşuri, scrisori, scrieri liturgice şi catehisme. Calvinismul 
s-a răspândit în Elveţia, Germania, Ungaria, Franţa, Olanda, 
Scoţia, Anglia şi America. [7]

1.1.4. Teologia Reformei
Munca reformatorilor nu s-a rezumat doar la repetarea 

dogmelor clasice ale perioadei patristice. Ei au crezut că este 
necesar să le aplice în soteriologie şi în eclesiologie. Au fost 
mai preocupaţi de lucrarea lui Hristos decât de Persoana 
Lui. A-L cunoaşte pe El, spunea Melanchthon, nu înseamnă 
investigarea modurilor în care s-a întrupat, a-L cunoaşte pe 
Hristos înseamnă a-i cunoaşte beneficiile. Doctrinele Refor-
mei despre justificare şi despre alegere[8] sunt de neconce-
put fără baza oferită de consensul trinitarian şi hristologic al 
bisericii primare.

Evanghelia proclamată ca suprema autoritate în mate-
rie de credinţă şi conduită, cu înlăturarea tuturor gloselor 
adăugate de biserică şi a tuturor poruncilor nesancţionate 
printr-un text al Evangheliilor – iată la ce se reduce crezul 
primilor reformatori. El implică abolirea tuturor practicilor 
şi ceremoniilor, procesiunilor şi pelerinajelor posturilor şi 
celibatului, care nu sunt prescrise de Evanghelie şi a tuturor 
intermediarilor – cler şi sacramente – care se interpun între 
Dumnezeu şi om. [9]

Biblia.
Toţi reformatorii acceptau originea divină şi caracterul 

infailibil al Bibliei. Termenul sola scriptura nu intenţionează 
să discrediteze valoarea tradiţiei bisericeşti, ci să o supună 
primatului Sfintelor Scripturi. Reformatorii protestanţi au 
subliniat faptul că Biblia se autentifică pe sine, adică se dove-
deşte demnă de crezare pe baza propriei clarităţi, evidenţia-
tă pe mărturia internă a Duhului Sfânt.

Biserica. Din perspectiva Reformei, Biserica lui Isus Hristos 
este comuniunea sfinţilor sau adunarea credincioşilor care au 
auzit Cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi şi care sunt 
martori ai acestui Cuvânt în lume. Reformatorii au intenţionat 
să se reîntoarcă la modelul Bisericii din Noul Testament, să o 
cureţe şi să o purifice în conformitate cu normele Bibliei. [10]

Închinarea şi liturghia. În sec al XVI-lea, accentul pus pe 
harul suveran al lui Dumnezeu a dat naştere unui răspuns de 
recunoştinţă pe care reformatorii au încercat să-l introducă 
în revizuirea liturghiei medievale. Introducerea limbii popo-
rului în liturghie a fost un act revoluţionar. Intenţia reforma-

torilor nu a fost de a secula-
riza închinarea, ci de a sfinţi 
viaţa obişnuită.

Sacramentele. În ceea ce 
priveşte sacramentele, au fost 
recunoscute doar Botezul şi 
Cina Domnului [11], chiar 
dacă acestea au fost privite 
din unghiuri diferite de că-
tre reformatori. Un element 
nou introdus sub influenţa 
Reformei a fost oficierea mai 
frecventă a Cinei Domnului şi 
încurajarea participării ma-
sive a oamenilor la această 
ocazie. [12]

Reformatorii au restabilit 
echilibru dintre Cuvânt şi sa-
crament în închinarea creşti-
nă. Nu ei au inventat predi-
carea, ci doar au ridicat-o la 
statutul de parte centrală a 
slujbei divine. Citirii solemne 
şi clare a Bibliei i s-a acordat 
un rol important.

Predestinarea. 
Fiecare acţiune a oricărei 

persoane nu este doar ştiută di-
nainte de Dumnezeu ci, pentru 
că aceasta este voia Lui, ea este 
predestinată de El. Cunoaşterea 
alegerii noastre ne determină 
să ducem o viaţă sfântă. Modul 
în care un credincios poate fi si-
gur de alegerea sa este să con-
state că Cuvântul lui Dumnezeu 
îi transformă viaţa. [13]

Justificarea prin credinţă. 
Protestantismul s-a năs-

cut din lupta pentru doctrina 
justificării numai prin credin-
ţă. Pentru Luther, aceasta nu 
era o doctrină printre altele, 
ci rezumatul tuturor doctri-
nelor creştine, prin care Bi-
serica fie rămâne în picioare, 
fie se prăbuşeşte. [14]

Calvinismul rezumă aceas-
tă doctrină astfel: „Dumnezeu 
este cel care îi mântuieşte pe 
păcătoşi”. [15] 

Cei păcătoşi nu se mântu-
iesc pe ei înşişi sub nicio for-
mă, iar mântuirea, de la înce-
put şi până la sfârşit, complet 
şi pe de-a-ntregul, în trecut, 
prezent şi viitor este a Dom-
nului. [16]

Creştinul, în starea de gra-
ţie şi oricine simţea în sufletul 
său un elan generos şi nobil 
avea dreptul să se considere 
în starea de graţie, s-a dove-
dit ireductibil faţă de orice 
presiune de afară. Printr-una 
din contradicţiile cele mai 
stranii ale naturii omeneşti, 
tocmai doctrina care nega 
libertatea şi anihila voinţa 
omenească în faţa absolutei 
suveranităţi a lui Dumnezeu 
s-a dovedit un principiu activ 
de energie nesecată şi de vir-
tute eroică. [17]
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Morala sau etica şi înţelegerea protestantă a lumii 
au influenţat în mod pozitiv dezvoltarea capitalismu-
lui şi implicit a societăţii contemporane deoarece doar 
biserica protestantă, şi niciodată celelalte biserici tra-
diţionale, catolică şi ortodoxă, a conciliat principiile 
dogmei creştine cu acumularea bogăţiei. 

Etica protestantă a însemnat pentru evoluţia ca-
pitalismului şi implicit a societăţii moderne cel puţin 
tot atât cât a însemnat tiparul, inovaţie care a produs 
schimbări sociale fără precedent. 

Cele două principii - cel al acţiunii raţionale şi cel 
al democraţiei au rodit pe continentul european şi 
american datorită Bibliei, convingerilor bazate pe ea, 
Biblia fiind singura autoritate morală pentru înteme-
ietorii societăţii noastre. Inovaţiile aduse de biserica 
protestantă (bogăţia ca har de la Dumnezeu şi accesul 
marginalilor la competiţia socială) au oferit legitimita-
te societăţilor de astăzi.

Diferenţele dintre catolici şi protestanţi sunt dez-
văluite prin multiple exemple pe care marele sociolog 
Max Weber ni le oferă:

- protestanţii, ca elevi şi absolvenţi, aveau o pregă-
tire superioară faţă de catolici; ponderea mare a pro-
testanţiilor mai culţi nu făcea decât să sublinieze slaba 
participare a catolicilor la câştigul capitalism

- dintre calfe, catolicii sunt cei care manifestă o acti-
vitate meşteşugărească mai pronunţată, tot mai mulţi 
devenind maiştrii meşteşugari, pe când protestanţii se 
îndreaptă într-o măsură relativ mai mare spre fabrici 
pentru a ajunge în eşaloanele superioare ale muncito-
rilor calificaţi şi ale funcţionarilor industriali

- protestanţii demonstrează o înclinaţie specifică 
spre raţionalism economic, ceea ce la catolici nu s-a 
putut constata şi nici nu se poate constata în acelaşi 
mod-credinţa lor în Dumnezeu le furnizează învăţătu-
rile pentru viaţa ceea ce despre catolici şi ortodocşi nu 
se poate spune

Această cauză a comportamentului diferit trebuie 
căutata în "specificul launtric durabil al confesiunilor". 
Calviniştii, protestanţi care îşi bazeaza credinta pe 
ideile lui John Calvin, cred in predestinare, actul prin 
care Dumnezeu predestineaza ca anumite suflete vor 
fi osandite si altele vor fi mantuite, si nimic din ceea ce 
pot face ei in aceasta lume nu poate influenta decizia 
lui Dumnezeu. 

Sarcina calvinistilor in aceasta lume este sa fie asce-
tici (sa se abtina de la placerile lumesti) si sa lucreze 
pentru gloria lui Dumnezeu. "faptele nu sunt cauza re-
ala, ci doar un principiu de cunoastere a starii de gra-
tie si aceasta numai in cazurile cand ele s-au facut spre 
gloria lui Dumnezeu". Pentru ei, acumularea averii nu 
este un pacat, ci, dimpotriva, este socotit ca un har dat 
de Dumnezeu. 

Averea celui care munceşte este pusă în slujba co-
munităţii în care trăieşte. Dumnezeu nu-i iubeşte nu-
mai pe cei care îşi părăsesc averile şi se izolează de 
comunitate mergând în pustiu în căutarea lui, adică 
pe călugari care nu aduc nici un folos societăţii, ci îi 
iubeşte şi pe aceia care rămân în mijlocul oamenilor şi 
produc bogăţie. 

Bogăţia acestora lucrează pentru comunitate, fie di-
rect, ca un bun de consum de care se bucură toţi cei 
care îl cumpără sau prin impozitele către bugetul pu-
blic din care se fac redistribuirile în folosul tuturor, fie 

indirect, prin investiţiile pe care le face cel care adună 
avere, investiţii care generează locuri de muncă, deci 
asigură existenţa decentă a multor oameni, sau prin 
acumularile de capital de care se folosesc băncile pen-
tru a împrumuta alţi investitori care multiplică bogăţia 
comunitară. 

Această spirală a bogăţiei nu ar fi posibilă fără acei 
oameni care la început dovedesc curaj, au idei novatoa-
re, tenacitate în urmărirea ţelurilor propuse şi o price-
pere deosebită pentru administrarea resurselor umane, 
financiare sau naturale, într-un mod cât mai ingenios 
cu putinţă. De fapt, prin aceastăpricepere în înmulţirea 
banilor cu ajutorul unor idei ingenioase care nu stau la 
îndemana oricui, este tradus harul dăruit de Dumnezeu 
bunului creştin.

Capitalismul, ca tip de organizare economică, a con-
dus la o dezvoltare fără precedent a societăţilor, ajun-
gând să fie considerat singura cale raţională de dezvol-
tare modernă. Acesta a apărut în Europa Occidentală 
şi s-a extins treptat, ajungând un sistem de organizare 
economică de cuprindere mondială.

Weber considera că dependenţa capitalismului de 
sistemul de credinţe al primilor calvinişti este cel mai 
bun exemplu al modului în care ideile religioase dirijea-
ză societatea; şi chiar dacă nu protestantismul a produs 
capitalismul în totalitatea lui, el a fost cu siguranţă un 
ingredient esenţial, a stat la temelia lui.

În concepţia lui Weber, comportamentele economi-
ce au un conţinut etic sau moral intrinsec. Pentru omul 
modern, munca este o datorie, un semn de virtute creş-
tină şi o sursă de satisfacţie profesională. Aceasta este 
o trăsătură a "omului capitalist modern" însă ea are o 
origine transcedentală şi o semnificaţie religioasă evi-
dentă pe care sociologul german îşi propune să o relie-
feze în expozeul de mai jos.

Considerat la nivelul comportamentului individual, 
spiritul capitalist nu este o invenţie absolută a epocii 
moderne şi a unei anumite zone geografice. Întotdeauna 
au existat întreprinzători care şi-au condus în mod siste-
matic afacerile, care au muncit mai mult şi mai greu de-
cât oricare dintre lucrătorii lor, care au avut un consum 
modest şi şi-au folosit economiile pentru a le investi. In 
perioadele premoderne, aceştia au constituit însă cazuri 
izolate şi nu au putut impune o nouă ordine economică.

Pentru ca noul comportament să se generalizeze în 
întreaga societate, a fost necesar ca el să-şi aibă origi-
nea nu în comportamentele individuale, ci în ceva co-
mun tuturor membrilor unei societăţi, ceva care să fie 
acceptat ca de la sine înţeles. Acest ceva comun majo-
rităţii membrilor unei societăţi este identificat de către 
Weber în etica protestantismului.

În secolul al XVI-lea, în vestul Europei s-au înregis-
trat, pe de o parte, o intensificare a activităţii economi-
ce şi comerciale, iar, pe de altă parte, o intensificare a 
activităţilor religioase prin Reformă.

Această situaţie este aparent paradoxală, întrucât 
intensificarea activităţii religioase şi intensificarea acti-
vităţii economice sunt, în mod obişnuit, incompatibile. 
Experienţele multor societăţi probează că intensifica-
rea activităţii religioase este însoţită de o diminuare a 
preocupărilor pentru aspectele laice, iar intensificarea 
activităţilor economice este însoţită de o scădere a pi-
etismului sau chiar indiferenţă religioasă. Societăţile 
care au îmbrăţişat protestantismul au făcut însă excep-

ţie de la aceste regularităţi 
istorice.

Pentru a explica această 
excepţie, Weber procedea-
ză la o analiză comparativă 
a doctrinelor teologice do-
minante în perioada capi-
talismului timpuriu. 

Această analiză îl con-
duce la concluzia existen-
ţei unor puternice legături 
între modelele comporta-
mentale, conceptele eticii 
seculare şi doctrinele re-
ligioase ale protestantis-
mului. De aici nu trebuie 
să tragem concluzia că pă-
rinţii Reformei au urmărit 
în mod deliberat promo-
varea „spiritului capitalis-
mului". Weber afirmă doar 
că doctrinele protestante 
conţin în mod implicit în-
curajări ale noului tip de 
comportament economic, 
cum este cazul, în special, 
cu doctrina predestinării.

Sub acest aspect, pro-
testantismul a marcat o 
diferenţiere evidentă în 
raport cu catolicismul. 

Faptul de a fi ales sau 
damnat depinde în mare 
măsură de comportamen-
tul indivizilor, de gradul în 
care aceştia respectă po-
runcile divine. Niciodată 
nu este prea târziu pen-
tru a intra în graţia divină. 
Chiar şi cele mai cumplite 
păcate pot fi iertate, cu 
condiţia ca păcătosul să-şi 
recunoască greşelile şi să 
se conducă în continuare 
după preceptele divine.

Protestantismul induce 
o concepţie nouă asupra 
predestinării. 

Doctrina protestantă a 
predestinării produce, pen-
tru început, o stare de in-
confort psihic. Intrucât nu 
mai poate coopera cu Dum-
nezeu la făurirea propriului 
destin şi nici nu-i poate pă-
trunde misterele, individul 
trăieşte o stare dramatică, 
de permanentă incertitudi-
ne. Doctrina predestinării 
elaborată de Calvin ( 1509-
1564) oferă un răspuns la 
această nelinişte.

(va urma)

“ETICA PROTESTANTĂ ŞI SPIRITUL CAPITALISMULUI”


