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ŽIVOT A DÍLO J. KALVÍNA  

 

 
Domanyi Thomas 

 
22.9.08 

 
„Každému má být dána svoboda.“ (J. Hus) 
 
Požadavky: 

• Pravidelná účast 
• Závěrečný test z přednášek 
• Z knihy „Instituce“ vybrat 12 citátů 
• Vyhledat z lexikonů osoby z okolí Kalvína: 

 Král František I. (1515-1545) 
 Margareta Navarská - sestra krále 
 Otec Stakulensis 
 Erasmus Rotterdamský 
 Vilém Falen 
 Teodor Beza 
 Martin Bucer 
 Jakob Sadolet 
 Miquel Servet 
 Sebestain Castellio 

� vybrat si 3 jména a udělat pořádně  
 

ŽIVOT KALVÍNA M ŮŽEME JEDNODUŠE DĚLIT : 
a) dětství, mládí, studium 
b) první pobyt v Basileji, Ženevě a Strasburgu 
c) pobyt v Ženevě do smrti 

 
Ve kterých zemí do dneška zapustila reformace kořeny?  
Severské země: Švédsko, Holandsko (Skandinávie), Německo, Anglie, Francie, Amerika, 

Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika, Sedmihradsko, Maďarsko, Rusko - částečně. 
Do roku 1580 R-U, Polsko (JB).  
 

Protestantismus: 
• Luteráni,  
• Kalvínové - reformovaní, 
• Presbyteriáni, 
• Letniční 

� Většina protestantů se váže ke kalvínismu. Ve Švýcarsku je reformovaná /kalvínové/.  
 
VÝZNAM KALVÍNA PRO NÁS  
Kalvínové hnutí se rozrůstá v období kdy luteránství ustupuje. Kalvínismus se dostává do 

oblastí, kde se nedostalo luteránství. Reformace se šíří touto druhou vlnou.  
V německé oblasti Karl Eusig „Kompendium církevních dějin“. Epigonos - „někdo kdo 

jde v řadě za někým kdo jde před ním“, „lidé druhé garnitury“ (nejde o originály). Luter byl 
originál, Kalvín byl epigon. 

Nepřinášel nové myšlenky, ale řadil a systematicky zpracovával myšlenky prvních 
reformátorů. Takto máme měřit Kalvína. Kalvín univerzalizoval reformaci, Kalvín učinil 
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z protestantismus hnutí budoucnosti. Tak ovlivnil běh dnešního světa - především 
demokratizaci společnosti, jak bylo v jeho sborech. 

 
Proč studovat Kalvína? Na jedné straně: ohraničit věci; na druhé straně - abychom i 

v současnosti chápali význam pro přítomnost. 
¨ 
Co ovlivnil 
Hospodářská etika 
Systematická teologie 
Myšlenka tolerance (Servet, Castellio - s ním se přel o toleranci) 
  
V roce 2009 - 500. výročí narození Kalvína; vyjde k tomu hodně literatury…  
 

ŽIVOTOPIS KALVÍNA  
KALVÍN ŮV PŮVOD, MLÁDÍ A OBRÁCENÍ  
Jméno Kalvín pochází z latinské verze jeho jména, (Calvinus).  
Narodil se 10 června 1509 v Noyen v Pikardii (sever Francie, severozap. od Paříže),byl 

ze 7 sourozenců, nižší společenské třídy. Jeho otec - Gerárd Cauinov byl správce majetku 
biskupa, proto tedy znal Kalvín poměry v katolické církvi. Jeho matka (Jeanne Lefrancová) 
pocházela z pohostinství, zemřela záhy což Kalvína ovlivnilo.  

Byl nadaný, tělesně slabý, ale silné vůle, povahově uzavřený a zádumčivý, vystupováním 
aristokrat. 

Kalvín sledoval napětí mezi otcem, správcem katolického majetku, a kapitulou. V roce 
1531 vedlo toto  napětí k exkomunikaci jeho otce i staršího bratra. Do té doby byl však Kalvín 
členem katolické církve. Zasadil se o to, aby jeho otec byl uložen do posvěcené hlíny. 
Zatímco jeho nejstarší bratr byl pohřben na neposvěceném místě pro odsouzence k smrti. Ale 
i tak tyto věci neměli zásadní vliv na obrácení Kalvína k reformaci.  

Po smrti tatínka se snažila katolická církev, aby byl Kalvín jejich právníkem. I přes 
exstující napětí mezi otcem a církevní vrchností dostával Kalvín od církve tzv. obročí 
(církevní důchody)- první dostal už ve 12 letech (což mu zaručovalo ¼ příjmů kostela ve kt. 
náležel) a v 18 letech získal druhé (a to z kostela sv. Martina což byl velký příjem). Těchto 
beneficií se Kalvín vzdal v roce 1534 ( tzn., že až do tohoto roku se Kalvín počítal ke 
katolické církvi) 

.   
KALVÍNOVO VZD ĚLÁVÁNÍ  
Kalvín začínal v kapucínské škole Noyen, tedy u františkánů, což je žebravý řád 

(františkáni nosí hnědou kapuci, proto se jim říkalo „kapucíni“). Otec si přál, aby se stal 
knězem. Na té škole studoval spolu s dětmi byl pánů, díky čemuž si osvojil aristokratické 
chování, které mu později přišlo vhod při jednání s evropskými dvory.1 

Ve 14 letech, v roce 1523 přesídlil do koleje „Collége de la Marce“ v Paříži, ve kt. získal 
znalost latiny. Pak na přání otce přešel do koleje „Collége Montaigu“ (tzn. vrchol hory) 
s vynikající tradicí, ale vzdělání bylo zastaralé (rektor byl uzavřen humanismu). Díky své 
železné píli a disciplíně se dobře vzdělal ve filozofii a gramatice (tedy i ve způsobu 
vyjadřování, definicích, pojmech…). Učil se velice pilně a aby při tom neusínal, strkal si nohy 
do nádoby se studenou vodou. Na této škole končí třetí fázi svého vzdělání jako „magistr“.  

Zde získal své významné přátele jako  např.  Pierre Robert Olivétana (svého bratrance), 
Nikolase Kappa (syna osobního lékaře basilejského krále). Po ukončení jeho studií nastoupil 
na tuto kolej jeho protivník Ignác z Loyoly (ale nevíme zda se setkali).  

                                                 
1 Vědomost etikety se vždy vyplatí 
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PORTRÉT MLADÉHO KALVÍNA  
Jeden současník Florin De Remo o něm píše v knize „Dějiny výkvětu a rozpadu 

protestantismu“. Byl prý postavou vysušený a hubený, rozum měl jasně zacílení a vnímavé 
chápání. Co se týkalo jeho výpadů a útoků, tak byl průrazný a pohotový. Už jako mladý se  
často postil (ať kvůli svému zdraví, velkým bolestem hlavy, či pro duchovní sovobození a 
schopnost). Hovořil málo, ale když něco řekl, stálo to za to. Do společnosti nechodil, byl sám 
pro sebe. Byl spíše melancholikem a lidem se otvíral těžko. Nikde se necítil tak dobře jako ve 
svých myšlenkách. Kalvín je vždy srovnáván s Lutherem, kt. byl lidovým mužem co  rád hrál, 
a byl často ve společnosti. Kalvín se stal mužem veřejnosti s organizačními schopnostmi a 
dobrým vystupováním jen dík okolnostem které ho k tomu donutily .Od přírody byl totiž 
stydlivý až úzkostný. Jeho hlavní láska patřila studiu a ne společnosti, nejraději by jen 
studoval literaturu.  

 

 
1528-1533 se stal studentem práv 
Napětí mezi jeho otcem a kapitulou způsobilo, že otec rozhodl, aby Kalvín změnil 

zaměření a začal studovat práva. Kalvínovi se to sice nelíbilo, ale otce poslechl. Opustil 
Collége Montaigu a šel do Orleánska. 1532 byl promován jako doktor práv. Současně 
navštěvoval univerzitu Bourges (od roku 1529 se zdržoval v Bourges). 

 
Oficiálně studoval právo, ale přitom se seznamoval s humanistickými spisy. Učil se dělat 

jazykovou a filozofickou analýzu (filologii), jeho hlavním záměrem však byla pouze teologie. 
Svoje teologické znalosti sice nezískal na univerzitě, ale učil se jim jako samouk. Díky tomu  
se spíše dokázal osvobodit od tradicí (v čemž měl oproti Lutherovi výhodu).  

 
První setkání s evangelickým učením 
V roce 1528 se setkal s Matchiorem Vollmarem, původem z jižního Německa, ale žijícím 

ve Franci, kde byl v kontaktu s humanisty Vilhemem Budetem a Faverem Staqulensisem. 
Vollmar byl profesorem v Bourge a právě v jeho domě se Kalvín seznámil se svým 

budoucím spolupracovníkem, s Teodorem Bezou. Beza se stal v Ženevě jeho 
spolupracovníkem, po Kalvínově smrti pokračovatelem a jako první sepsal jeho bibliografii.  

U Vollmara se Kalvín poprvé setkává s reformními myšlenkami. Jeden katolický historik 
píše „Vollmar zprostředkoval Kalvínovi herezi, do jeho duše tak nakapal jed hereze…“ 

Kalvín měl ve Francii kontakty s luteránstvím od r. 1528. V Bourge poté Kalvín působil 
jako kazatel (také v Linie). Měl povoleno kázat ačkoliv neměl svěcení. Jako humanista četl 
Lutherovy spisy s otevřeným duchem.  

Stejně jako ostatní humanisté ve Francii nepřerušil kontakty s katolickou církvi. Např. 
Erasmus, největší humanista, snil o církevní reformě uvnitř církve, protože věřil že skrze 
vzdělání se katolictví dá obnovit. Pak ale v Německu vypukla reformace kt. Erasmovy snahy 
zničila. 
 

 
Humanismus a Kalvín 
Do smrti svého otce, do r. 1531, byl Kalvín humanista a ne reformátor. Otcova smrt 

(1531) dává Kalvinovi příležitost i možnost ukončit právnické vzdělání a věnovat se studiu 
jazyků na novém učilišti v Paříži (pozdější slavné Collége de France), které založil 
francouzský král František I. Zde vychází již 4. dubna 1532 Calvinova první kniha: Komentář 
Senecova dvoudílného pojednání De clementia (O laskavosti), kniha, která uváděla poučené 
čtenáře v úžas nad schopnostmi a pronikavým pohledem dosud neznámého vědce. Ale kniha 
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měla i svou zvláštní politickou příchuť. Vyšla totiž v době, kdy král František I. (1515-1547) 
francouzské evangelíky pronásledoval. Až  údiv čtenářů vyvolal Kalvínův komentář, ve 
kterém je obsažena s výzvou k vladaři, aby pěstoval a rozšiřoval laskavost, zatím co král 
pronásleduje své poddané. Zdá se, že tu je Kalvínův skrytý protest proti stíhání a 
pronásledování francouzských evangelíků, protože úvod knihy je smělým útokem proti 
bezpráví královy justice. 

První Kalvínova kniha nebyla teologická, ale humanisticko-filozofická. Byl to komentář 
k Senekovi, římskému filozofovy 1. století (napsal knihu o jemnosti). Tato jeho kniha De 
clementia svědčí o hlubokém porozumění dějinám a filozofii. Mladý Kalvín se tímto dílem 
měřil s nejznámějšími filozofy, jako např. s Erasmem (který taktéž napsal komentář 
k Senekově knize). Kalvín byl zástupcem mladších stoiků.   

Osvícenci a humanisté 18. století studovali stoickou filozofii. Etika NZ, především 1Pt a 
Ř, obsahuje vlivy stoicismu. 

U Kalvína narážíme na pojmy a myšlenky ze stoicismu: 
• „víra v jednotu lidstva“ - všichni jsou bratři a sestry, mají stejné potřeby a práva, 

všichni si zaslouží stejnou péči… to je základ jednoty 
• „usilování o pravdu“ - všichni usilují o pravdu;  
• zájem o vědecký výzkum - žijeme v době vědy a výzkumy 
• „předzvědění“ 
• uvažování o legitimitě královské autority - vymezení se tyranii, kdy můžeme zabít 

krále? Problém byl už ve starých Aténách až dodnes. 
• „přirozené právo a přirozený zákon“ - všichni máme právo na chleba, to je 

přirozené právo 
 

Humanismus přivedl Kalvína do kontaktu s Erasmem a Augustinem a dalších fr. 
humanisty. Významné pro reformaci je humanistické dílo Lorenzia Vala, historika z 15. st., 
kt. prohlásil Konstantinovskou donaci za falsifikát.. Důraz humanistického výkladu Bb byl na 
logiku a gramatiku.  

Rozdíly výkladů Bible: 
a) U scholastiků se jen opakovala tradice; odvolávali se na předchůdce.  
b) U humanistů - nevázáni na tradici; mysleli sami a nabízeli svá řešení. 
 
Kalvín zůstal stále věrný kritickému přístupu k Bb a napsal hodně Bb komentářů (kt. se 

používají dodnes).  
 
Shrnutí:  1528-33 studoval právo na přání otce, hlavní zájem ale byl humanismus. Tímto 

se dostal do kontaktu se všeobecnou teologií a reformací. Avšak i tak reformace nebyl jeho 
hlavní zájem. Vnější událost, kt. ovlivnila jeho smýšlení měla teprve nastat. 

 
Exkurz: Humanismus 
Duchovní hnutí 15-16.st., kt. byl ovlivněno klasickou antikou. Osmané a Turkové se dostali do 

Konstantinopoli. Učenci a vzdělanci se dostávají útěkem na západ, do Evropy. Tímto se Západ dostal do 
kontaktu s antikou. Z těchto pramenů vzniklo duchovní hnutí, ve kterém  šlo o návrat ke zdrojům - „ad fontés“. 
Bb se začala číst řecky a hebrejsky, což se ovšem neobešlo bez problémů. 

Humanismus je sesterským hnutím reformace. I Luther byl taé ovlivněn humanismem, ovšem ne tak silně 
jako švýcarská reformace (viz hl. Zwingli).  

Je třeba vnímat rozdíl mezi klasickým humanismem a ateistickým humanismem. Ateistický humanismus 
nepočítá s Bohem.  

 
V roce 1517, tedy v době kdy Luther vystoupil na veřejnosti, existovala ve Francii určitá 

nezávislá národní církev, kt. byla závislá jen na králi. V r. 1438 vydal fr. král spolu s právníky 
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tzv. „pragmatickou sankci“ což znamenalo, že fr. církev bude spravována nezávisle na Římu. 
Důležitý je pro konciliarismus je r. 1438 (což je doba koncilů) - vše začalo koncilem, při kt. 
byl upálen také Hus. Koncilinární moc byla tak silná, že papež měl menší moc než ona.   

Ve Fr. reagovali tak, že si vymohli fr. církev nezávislou na Římu, tzn. že nejvyšší fr. 
klérus jmenovali sebe sama (nebyli jmenováni papežem). 

Fr. králi šlo o co největší potlačení vlivu katolické církve. V roce 1516 Lev X a král 
František I. uzavřeli Papežský konkordát. Díky tomu, že se fr. koruna vzdala koncilinární 
teorie (tedy toho, že koncil je více než papež), zavázala se k podpoře obnovení papežství. Fr. 
král se vzdal konciliární teorie a uznal papeže jako nejvyšší autoritu církve. Na druhé straně 
papež souhlasil, že jedině Fr. král bude bdít nad volením biskupů apod.  
 

Exkurz: Konciliarismus 
V letech 1414 -1418 se konal koncil v Kostnici: a) problém s Husem a Viklefem; b) papežské schizma 

(trojpapežství) � rozhodující vliv nad papežem má koncil po celé 15. st. Papežové se potom snažili relativizovat 
a zničit toto zřízení proto, aby byl papež opět nejvyšší autoritou církve. 

 
 
 
KRÁL A REFORMACE  
Král stojí na špici církevní pyramidy proto, aby posílil královskou moc. Díky spojení 

koruny a oltáře chtěl František I. zachovat Papežský konkordát. Přesto ale tíhnul k reformaci: 
1. Byl humanisticky naladěn, chtěl církevní obnovu - byl vzdělaný, znal problémy 

v církvi, věřil ve vzdělání jako cesty k nápravě. 
2. Politický cíl � posílení fr. království na úkor římské říše. Chtěl nacionální stát 

s jasným teritoriem (na severu je to kanál La Manche, Pyreneje, Francouzské 
Alpy…). Francouzi chtěli, aby přirozenou hranicí byl Rýn (v tu dobu patřil Svaté 
říši). V roce 1519 přichází Karel V.2 (Habsburk), kt. ale také vládl Španělsku a 
Holandsku (všude byli Habsburkové).  

 
Císař Karel V. chtěl posílit své území, kterému se reformace v Německu vzpírala. Tím 

pádem byly evangelická šlechta nepřítelem Karla V. a proto byli se stali přáteli Františka I.  
Na jedné straně: chtěl posílit katolickou církev; ale na druhé straně viděl potřebu reformy 

církve. Také se chtěl vymezit proti Karlu V., proto se spojil s německými protestanty. Tyto 
protiklady ho vedly k tomu, že zachovával vůči fr. protestantům neutralitu. Do r. 1534 měl 
pozici k fr. protestantismu vyváženou. 

Následníci reformace ve Fr. došli tak daleko, že na královskou ložnici vylepili plakát 
„plakátová aféra“. František to viděl jako narušení míry a jeho autority. Bylo to na něho moc, 
v sázce byla jeho destrukce královské moci. Tak změnil od této doby postoj.  

 
 
JAK SE PROTESTANTISMUS DOSTAL DO FRANCIE  
Díky postoji Františka I.  mezi lety 1514-1534 se sem dostalo mnoho reformních spisů 

Základem reformační teologie se stala Lutherova kniha „O babylónském zajetí církve“, ve 
které je kritické pojednání o mši. Do toho však zasáhla  Sorbonna v Paříži, nejvyšší teologická 
katolická moc. Sorbonna postavila Luthera do stejné linie k Husovi, valdenským…a  

                                                 
2 Nepřátelé mých nepřátel jsou mí přátelé; Karel V byl pro Fr. krále problém, proto se spojil s německými 
evangelíky. 
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prohlásila Luthera za arcikacíře (jeho knihu nazývali „korán“3). Přestože Sorbonna jasně 
odsoudila reformaci, tak se myšlenky reformace šířily. 

První dva martyrové byli dva augistiánští mniši. V témže roce nařídila Sorbonna spálení 
všech luterských knih, čímž jim udělala nejlepší reklamu. Nikdo na jejich nařízení nedbal,  
začali je naopak více studovat a rozšiřovat. Ve Francii brzy vznikají evangelické sbory, např. 
Maux (zde se rozhodl sám biskup sbor nově evangelicky uzpůsobit). 

Od r. 1528 tlak protireformace zesílil, začalo pronásledování. V roce 1546 byla podzemní 
církev zlikvidována. 

Až do roku 1534 měla reformace do Francie přístup. V těchto letech žil Kalvín v Paříži, a 
prožil tedy i vzrůstající politický tlak od dvacátých let. Tento tlak vedl Kalvína k tomu, že byl 
vůči reformaci nerozhodný a opatrný. Jako ostatní spíše doufal v celocírkevní obnovu (viz 
střední Erasmova cesta jako „pozvolná změna“). 

V r. 1533 1.11., na den všech svatých, se konal první veřejný projev ve prospěch nové 
nauky.. Mikuláš Kopp, rektor univerzity, pronesl důležitou řeč, ve kt. použil Lutherovy a 
Erasmovy myšlenky. Za to byl předvolán k parlamentu (soudu). Kopp se rozhodl odvolat na 
akademickou svobod, protože tam nechtěl jít. Parlament znovu žádal zatčení, Kopp se to však 
včas dověděl a utekl i s univerzitní pečetí zpět do Basileje, ke svému otci. 

V Paříži se Kalvín činně účastní života evangelického kruhu, který tu rozkvétá působením 
kazatele Gérarda Roussela, zvláště když je zaštítěn přízní královny Markéty Navarrské, jež 
byla sestrou krále Františka I. Tento evangelický život a jeho reformační zápas zatlačil 
všechny ostatní Kalvínovy zájmy trvale z mysli i ze srdce, aby se napotom stal jediným a 
ústředním zájmem Kalvínova života, myšlení, díla i zápasu. V tomto kruhu je Kalvín 
povoláván k občasným výkladům Písma a tradice říká, že své výklady pravidelně ukončoval 
slovy: Když je Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím. 8,31). 

Za stávajícího napětí, vyvolaného královou nepřízní vůči všemu evangelickému a za 
neshod, které vznikly v pařížském univerzitním životě mezi theology Sorbonny (kteří požívali 
královy přízně) a profesory humanistického směru (k nimž patřil Kalvín a jeho přátelé), 
pronáší rektor pařížské university lékař Mikuláš Cop, důvěrný přítel Kalvínův, v den Všech 
svatých 1533 obvyklou inaugurační přednášku. Jejím textem bylo blahoslavenství chudých 
duchem (Mat. 5,3) a jejím obsahem význam křesťanské filosofie, v níž byly jasně 
proklamovány evangelické pravdy. Rektor se dovolával ve své řeči na Luthera i Erasma 
Rotterdamského a vyslovoval svou oddanost nově poznané pravdě. Po této jakoby veřejné 
výzvě těžce dopadla králova nelibost a rozhořčení na pařížské evangelíky. Cop musel 
uprchnout ihned ze země, a když se prozradilo Kalvínovo autorství rektorské řeči, musel i 
Kalvín nastoupit cestu pronásledovaných a hledajících úkryt před královým hněvem. 
 

23.9.08 
Vliv právnického vzdělání na Kalvínovy spisy: kritické myšlení, zaměření se na texty, což 

ovlivnilo Kalvínovy veřejné a písemné projevy  (stejně to vnímáme v Kalvínových 
spisech - je to jasné oproti Lutherovým spisům). 

Vliv humanistického vzdělání: také to vidíme na jeho myšlení! 
 
Jak se Kalvín rozhodl pro reformaci 
Díky studiím se dostal do kontaktu s reformačními myšlenkami prostřednictvím lidí 

reformně laděným. Prošel vnitřním vývojem, až zaujal jiný postoj než ostatní. Měl kolem sebe 
hodně přátel s podobným smýšlením: např. Mikuláš Kopp (švýcar, basilejčan) 

 
 

                                                 
3 Kritizovali Luthera za náboženský individualismus, „pro mě“, „Ježíš Kristus zemřel za mě…“. Proto je 
zbytečná role kněze a papeže!  
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Mikuláš Kopp  
• lékař, rektor teolog. fakulty Sorbonna 
• 1.11. 1533 - progresivní řeč, kt. mu způsobila problémy s františkány i se soudem 

� musel utéct z Paříže 
• Osud Kalvínův byl s ním spojen: byli přátelé; Kalvín byl zřejmě spoluautorem této 

jeho slavnostní řeči! Když Kalvín viděl, že tam jsou protievangelizační nálady, tak 
také utekl. 

 
Kalvínův útěk 
Bydlel na hradbách, měl okno kterým bylo vidět přes hradby. Dle tradice převlečen za 

vinaře byl spuštěn z tohoto okna v prostěradlech dolů. 
Kalvín se ubírá ke svému příteli Ludvíku du Tillet ve městě Angouléme  zcela na Západě 

Fr.(ale ne ještě na konci Bretaně). Byl velmi vděčný, že tam mohl strávit klidné dny. Přál si 
totiž vyrovnat se svoji teologií a vztahem k Bohu.  

Kalvínovo skrývání na útěku před královským stíháním jej přivádí do sem, kde v tichém a 
bezpečném pohostinství přítele kanovníka Ludvíka du Tillet se mu otevírá obsažná teologická 
knihovna, které Kalvín s velkým prospěchem použil. Na tomto útěku, ještě před návratem do Paříže, 
vzniká jeho první theologické pojednání Psychopannychia, v němž Kalvín vyvrací bludný 
novokřtěnecký výklad o spánku duši mezi smrtí a vzkříšením těla a ohnivě bojuje proti každému 
tvrzení, které by chtělo člověka, byť i na chvíli, odvést od obecenství s Kristem. Zde také – 
pravděpodobně na žádost svého přítele angoulemského kanovníka – píše, jak poznamenává jeho 
nástupce v Ženevě a první životopisec Theodor Beza, Breves admonitiones christianae, Krátká 
křesťanská napomenutí, jež měla být čtena v okolních sborech a měla za cíl získat posluchače nově 
poznané biblické pravdě. Nejsou nám zachována. Ale snad lze v nich spatřovat první pokusy a první 
začátky slavné Instituce. 

Píše v jednom dopise, že chce tento čas zde, v „zajetí a osamocenosti“ strávit ve studiích 
Písma, ale že Pán s ním může učinit co chce. Věděl, že Bůh ve svém předzvědění zná co je 
nejlepší. Kalvín jako ostatní Normandové potřebuje získat pocit jistoty.  

Kalvín prý napnul tu síť takovým způsobem, že měl v budoucnu překvapit celé 
křesťanstvo. První vydání Instituce, kt. bylo nazváno pak „Koránem kacířství“ (či 
„Talmudem křesťanství) napsal zde. Jednotlivé části kapitol postupně přednášel svým 
přátelům, hovořil s nimi o jejich obsahu a bral v potaz jejich připomínky. Instituce v prvním 
vydání je tedy společným dílem celého společenství. Nejde o osobní vyjádření jedince, ale je 
to vyjádření celého společenství podobně smýšlejících.  

 
1534 - vrací se do Loyonu, svého rodného města 
Vzdává se svého obročí, čímž ukazuje na vnější rozchod z katolickou církví. Bylo mu 

tehdy 25 let, což podle kanonického práva znamenalo věk stát se knězem a to ho postavilo 
před rozhodnutí co dál… věděl, že není schopen stát se knězem. 

Nakrátko se vrací do Paříže, ale pak se posunuje na sever (Patiene), kde byla malá skupina 
evangelických přátel. Odsud máme první zprávu, že se Kalvín účastnil reformační VP4 . 
Florimo o tom píše: „Pak se usadili kolem stolu, Kalvín lámal chléb a rozdával každému 
kousek; společně beze slov jedli … přitom každý vypadal šťastně. Potom Kalvín děkoval 

                                                 
4 Ve středu katolické církve stojí mše, ne zvěstování Slova Božího, ale přijetí oběti. Celé katolické náboženství 

je koncentrováno na mši. Mše není jen přijetím oběti Kristovy, je to také akt ultimativní příslušnosti k tělu 
Kristovu, jako vyznání propojení s tělem Kristovým a také spojení s institucí Církví. V eucharistické hlavní 
modlitby před proměněním je modlitba za hlavního biskupa a papeže. Přijímáním přiznávám náležení do této 
katolické církve. Reformátoři oddělili VP od instituce, papež nemá co dělat s VP ani místní biskup - „tam kde 
jsou 2 nebo 3 jsme mezi nimi“ říká Pán! Je to úplně jiný koncept než římsko-katolický přístup. Luther: „není-li 
mše, není ani papež“.  
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Bohu, že jim Bůh ukázal zneužívání mše v papežství a daroval jim možnost pochopit pravdu. 
Pak společně vyslovili Otčenáš a Apoštolské vyznání v latině a ukončili shromáždění“ 

Evangelické hnutí v Paříži však nebylo ještě umlčeno. Stoupenci reformačních snah se 
odvážili vydat a publikovat traktáty a plakáty, v nichž velmi ostře napadali katolickou mši. 
Byly vylepeny na nárožích a v ulicích a hlásaly, že Kristova oběť na kříži byla dokonalá a 
nepotřebuje, aby byla denně nekrvavě obětována znovu; obviňovaly z modlářství, které 
spočívá v Božské úctě a pokloně posvátnému chlebu; vytýkaly, že z památky na smrt 
Kristovu se stalo divadlo se zvoněním, máváním kadidelnicemi a nemístným hlukem. Jeden 
takový plakát se octl přibitý dokonce na dveřích královy ložnice. Parlament i univerzita volají 
rozhořčeně po přísných opatřeních proti protestantům a králův hněv, rozdmýcháván nadto 
smělostí evangelíků, dostupuje vrcholu. Nastává pronásledování všech evangelíků v celé 
zemi. Mnozí byli chyceni, odsouzeni a upáleni. Ještě více jich prchlo ze země. Tak 1534 musí 
i Kalvín – maje asi začátky svého pozdějšího Učení křesťanského náboženství v cestovním 
vaku – uprchnout z Francie a prakticky opustit svou rodnou zemi navždycky. Králův hněv 
sice dozuřil, jakmile se objevila potřeba, aby změnil svou zahraniční politiku, v níž hledal 
spojení s německými protestantskými knížaty. Proto si pospíšil s vydáním amnestie pro 
všechny evangelíky kromě stoupenců Huldreicha Zwingliho . Někteří se opravdu vrátili. 
Většina však nedůvěřovala rychlým změnám nestálého krále. Avšak amnestie sama mohla být 
Kalvínovi jedním z popudů k napsání věnovacího listu králi Františkovi I.  a snad i 
jiskřičkou naděje, že se mu podaří získat krále pro reformační pravdu. Avšak rodící se rok 
1535 zastihuje Calvina v Basileji, kam z Francie prchl spolu s Ludvíkem du Tillet . 

 
Podzim 1534 se rozhodl opustit Francii 
Nechtěl se již navenek chovat jinak, než se cítil uvnitř. Chtěl zaujmout i vnější postoj 

proto se distancoval od určitého Nikodémovství. 
 
Prosinec 1534 přichází do Basileje 

V Basileji, kryt nepravým jménem Martianus Lucianus a těše se z vytouženého klidu 
vědecké pracovny, ponořil se do usilovné práce. Tu píše předmluvu k francouzskému vydání 
Písma, které podnítil jeho příbuzný Robert Olivetan. Uzavírá přátelství se Šimonem 
Gryneem a Wolfgangem Capitou, seznamuje se s Viretem, Bullingerem, Farelem. A v té 
době také vzniká a vychází jeho slavná Instituce. 

První pobyt Kalvína v Basileji v roce 12/1534-8/1536. Když přichází má už své obrácení 
za sebou. Badatelé se dodnes přou kdy přesně došlo k jeho obrácení. Kalvín se o tom téměř 
nevyslovuje. Dle starších badatelů: obracení před tou řečí; mladší badatelé (Barth): obrácení 
v letech 27-28 (v době kdy se přesouvá na studium práv, ale vnitřně studuje teologii)5. 

V Basileji byl jeho přítel Mikuláš Copp. Basilej byla v této době středem humanismu a tak  
se Kalvín těšil, že těmito možnostmi obohatí i své studium. Do roku 1528 zde v Basileji 
působil Erasmus (král humanismu), kolem něhož bylo mnoho humanistů, z nichž vyrůstali 
významní švýcarští reformátoři. Kalvín měl proto dobrý důvod jít do Basileje, ačkoliv 
nemluvil německy. Kruh latinsky mluvících humanistů byl tak veliký, že ani německy umět 
nemusel. Očekávání Kalvína opravdu nezklamala, seznámil se zde s mnohými významnými 
osobnostmi a s různými reformačními a humanistickými názory. 

Seznámil se zde také s Oswaldem Nykoniusem6, kt. se stal následníkem humanisty 
Oecolampa7. Také se potkal se Šimonem Gryneem (následovníkem Erasma, který po něm 

                                                 
5 U Luthera lze z korespondence snadno vyčíst jeho obrácení, ne tak u Kalvína. Kalvín se od roku 1528 zabýval 
teologií, hlavně reformační. V roce 1534 se už věnuje reformační teologii naplno. 
6 Polatinšťování a pořečťování humanistů: Melanchtnot - „černá země“, Nykonius - něco s houbou 
7 Také pořečtěné jméno: nožní světlo; k osvěcování cesty 
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učil řečtinu a latinu; Erasmus opustil Basilej po roce 1529, protože se Basilej připojila k 
reformaci) a právě jemu věnoval Kalvín komentář k Listu Římanům:  

- v úvodu Kalvín mluví o svých vykladačských metodách -  
• „transparentní stručnost“ - jasné a krátké 
• Osvobození se od „jednoty církve“ - otázka: „komu jsem naposledy odpovědný, pokud 

nacházím závěry odlišné od obecného církevního chápání? Jsem odpovědný církvi nebo 
svému svědomí?“ Dochází k tomu, že člověk je odpovědný jen vlastnímu svědomí.  

 
V Basileji se setkal se společenstvím obce i sboru, kt. se cele přiznalo k reformaci. 

Reformace byla přijata v Basileji v roce 1529 na základě přijetí městskou radou, tedy 
politickými špičkami a ne zástupci církve. Tím byl církevní život určen určitými faktory: 

1. Podle rozhodnutí městské rady a cechů v roce 1534 vyžadována veřejná přísaha všech lidí na 
vyznání víry. 

2. Vyžadování církevní kázně dříve dle církve, je nyní podle požadavků městské rady a cechů - 
tedy veřejně. To odpovídalo absolutistickým tendencí tehdejší doby (držitelé politické moci se 
snažili hlídat i soukromé věci). 

3. Důležité pro církev a sbor bylo zpívání žalmů a písní - tzv. gregoriánský chorál byl nahrazen 
všeobecným zpěvem žalmů. 

4. V Basilejské církvi se VP slavila každou neděli. 
5. Běžné bylo katechetické vyučování děti ve věku mezi 12-14 (tedy konfirmace) ¨ 
Kalvín později přejal v Ženevě všechny tyto basilejské body. 
 
VYDÁNÍ INSTITUCE V BASILEJI V ROCE 1536 (MĚL 27 LET) 
Důležitým bodem pro reformační teologii je, že zde došlo k vydání Kalvínovy Instituce. Instituce 

je první souhrnně a systematicky představená dogmatika. Mělo to jeden vedlejší nechtěný efekt a to, 
že zájem se soustředil na autora a okamžitě se proslavil. V roce 1536 mu bylo teprve 27 let a najednou 
se stal významným člověkem. 

Tedy v březnu 1536 v době jarních frankfurtských trhů vydává Kalvín, jinak neznámý svému 
okolí, dílo, které jej naráz postavilo mezi přední zastánce, tlumočníky a vůdce reformačního úsilí v 
Evropě. Latinské dílo nese název „Christianae religionis Institutio“ (Učení křesťanského náboženství). 
Tato kniha se stala nejsoustavnějším bohosloveckým vyjádřením zásad, o něž v reformaci šlo. 

Měla to být původně jen jakási rukověť, katechismus, učebnice evangelických pravd a principů, 
určená především francouzským protestantům, aby měli po ruce souhrn biblického učení a svého 
vyznání. Zdá se, že hned od počátku vyšla Instituce vedle latinské podoby i ve francouzštině. 

Kalvín myslel, že to bude jakoby katechismus, pro vyučování ke křtu. Předmluva byla věnována 
Františku I. (fr. králi) - čímž chtěl oslovit fr. krále, aby ho seznámil s reformací. 

 
Tak se proměňuje dílo, původně pojaté jako katechismus, v apologii věrouky jeho i jeho 

spoluvyznavačů, která musí být obhájena i před královským fórem. Tak to učinil před deseti lety 
(1525) i Huldreich Zwingli svým Výkladem o pravém a nepravém náboženství, a když Kalvín 
dokončil v Basileji své dílo, předeslal mu jako úvodní slovo věnovací list určený králi Francie 
Františkovi I., který sám o sobě se stal »klasickou apologií reformace«. Dopis je výrazem silného 
pouta k zemi a lidu, z něhož Kalvín vzešel. Tak se stal tento list cennou zbraní křesťanské církve v 
jejím zápase o čistotu a čest Boží pravdy. 

 
Obsah Instituce: 
1. kap. - o zákoně 
2. kap. - víra 
3. kap - modlitba 
4. kap - o dvou správných svátostech 
5. kap. - o pěti falešných svátostech 
6. kap. - křesťanská svoboda, vedení církve, politické zřízení 
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Věnováním králi, chtěl Františka I. obrátit k pravému reformačnímu křesťanství, ale 
František to zřejmě ani nečetl. Kalvín chápal svoji dogmatiku jako to nejlepší představení 
reformační teologie. Věřil, že když král bude informován, tak je přestane potírat. Opíral se 
přitom o tyto hlavní body: 

1. Záměr fr. evangelíků není subverze jak se všichni domnívají, tedy postavit se do 
protikladu, doslova „postavit věci na hlavu“. 

2. Evangelická nauka není žádná novinka, ani inovace, ale je to znovuobnovení 
„renovace“ toho co je v Písmu. (Když došlo ke sporu mezi římským papežem 
Štěpánem a kartaginským Cypriánem o křtu ve 3 stol., tak napsal Štěpán Cypriánovi: 
„žádné inovace, nezaváděj žádné novoty“… od té doby má slovo „inovace“ negativní 
předznamenání). Sedmi argumenty obhajuje Kalvín evangelickou nauku proti 
katolickým argumentů jako je např. zázrak, církevní otcové, církevní obyčej, viditelná 
hierarchie. 

 
Vydání bylo ihned vyprodáno, následovala další 4 vydání, kt. byla vždy rozšířena. 

Poslední vydání z roku 1559 jím samotným přepracované má více než 80 kapitol a asi 1000 
stran. První vydání je historicky významnéa my ho máme v češtině.  

 
PRVNÍ POBYT KALVÍN ŮV V ŽENEVĚ (SRPNA 1536 - DUBEN 1538) 
V roce 1536 se Kalvín nacházel v Paříži (je od Basileje asi 500 Km). Basilej je místo 

styku Německa se Švýcarskem a Francií, má tedy významné postavení! Kalvín se v červenci 
cestou zpět z Paříže do Basileje  musel vracet oklikou přes Ženevu (musel dolů asi 200 km), 
protože nebylo možno se bezproblémově dostat jinudy kvůli císařským vojskům. V Ženevě se 
zastavili s přítelem a průvodcem, Ludvík du Tillet, v hospodě. Kalvín se s nikým nechtěl 
setkat, ale chtěl ihned pokračovat v cestě. Ludvík du Tillet  však přesto informoval Vilhema 
Farela, že je Kalvin v Ženevě. 

Vilhelm Farel byl zaúkolován reformací Ženevy, proto chápal Kalvínův pobyt jako 
jedinečnou příležitost k získání slavného autora Instituce pro jeho záměr v Ženevě (měli s tím 
totiž problémy). Pokusil se ho tedy srdcelámajícím způsobem oslovit a tlačil ho do práce 
v Ženevě. Pro případ, že by se tomu svatému úkolu chtěl zpěčovat, proklel ho všemi jeho 
knihami a zapřísahal ho. Kalvín o tom píše v úvodu ke komentáři k Žalmům: „Magistr Farel 
mě oslovil nikoliv jen tím, že by mě zavázal důsledky, ale bylo to osobně tak silné, jakoby na 
mě Pán při tomto povolání vložil svoji ruku“. 

Kalvín tedy nakonec tuto výzvu přijal jako bezprostřední výzvu Boží a hned ten rok se do 
Ženevy přestěhoval, což mu zásadně změnilo celý život.  

 
POLITICKÁ A OBČANSKÁ SITUACE V ŽENEVĚ PŘED KALVÍNEM  
Boj Ženevanů o politickou nezávislost (1530) 
V roce 1536 Kalvín přichází do Ženevy, ve které jsou určité politické a 

společenské problémy. Ženeva bylo město velmi zajímavé ů hospodářsky i 
průmyslově. Prosperovali však pod ochranou Savojských vévodů.  

Jakubská cesta, cesta poutníků, kt. vedla z Ženevského jezera po Rýnu zapříčinila, že  se 
Ženeva stala hospodářským a průmyslovým střediskem. 

Savojsko bylo na území Alp kolem Ženevy. Savojský vévoda měl vždy právo mluvit 
do dění v Ženevě. Na počátku 16. století byl vévodou Karel III., král Savojský. V této době se 
pokouší panstvo kontrolovat život občanů v politické i soukromé sféře (omezení občanských 
svobod). Ženeva byla republikou, kt. řídila sebe sama; na špici byli 4 starostové; dále tu byla 
malá rada (16 osob) a velká rada. Tyto instituce byly vždy voleni občany. Vévoda Savojský se 
ale snažil omezit jejich občanská práva proto, aby získal nad Ženevou naprostou kontrolu 
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Proto vznikla vůči němu opozice - „strana nezávislosti“ kt. prosadila uzavření vojenské 
spojenectví s Freiburgem a Bernem.  

Vliv Bernu byl velmi silný, protože byl vojensky zdatný (v 15. století byl 
úspěšný v Burgundských válkách). Tato smlouva zavazovala k tomu, že pokud by 
byl jeden člen ohrožen, tak mu ostatní pomohou.  

Ženevští se vlastně neobraceli jenom vůči vévodovi ale i vůči Ženevskému biskupovi, kt 
se právě spojoval s vévodou - oba bránili reformaci města a církve.  

V roce 1528  Bern cele přistoupil k reformaci  a v r. 1526 byl uzavřen ochranný svazek 
� nová orientace v Bernu ovlivnila i dění v Ženevě. Otevřený boj proti katolictví začal 
v 3/1532 když zastánci reformace vyvěsili plakáty proti církvi, hl. proti odpustkům. V říjnu 
1532 se objevil v Ženevě Farel, protože dostal od Bernu příkaz reformovat celou západní část 
Švýcarska, tu francouzsky mluvící. Už 4.10. však musel Farel uprchnout, ale reformační 
aktivity nepřestaly. V létě r. 1533 to vedlo ke jeho konečnému vypuzení z města a Farrel se 
vrací zpět do Ženevy až v 12/1536. Obyvatelé se sice obávali návratu biskupa a savojanů, ale 
přesto se Farel rozhodl bohoslužby reformovat. 

V létě 1535 se odehrála disputace mezi evangelickými a katolickými zástupci před 
radními města a mělo být rozhodnuto o přejití k nové cestě. Katolíci tam prohráli, došlo 
k v Ženevských kostelech obrazoborectví. 10.8.1535 byla mše v Ženevě oficielně odbourána a 
Ženeva se přihlásila k reformaci. 

Katolická církev nebyla jen institucí víry, byla také tím, kdo dával práci každému 
čtvrtému člověku (stavebnictví, textilní průmysl pro roucha apod., ornamenty). Když byl 
vyhnán biskup, tak se životní situace mnoha lidí se zhoršila. Reformace tím zůstala na půli 
cestu, nebylo dost vhodných kazatelů a tím byla mezi lidmi i malá ochota přijmout poselství 
pravdy. Reformace nebyla nesena náboženskými, ale politickými důvody. To Kalvínovi 
později způsobilo mnoho problémů. 

Když se Kalvín přestěhoval do Ženevy bylo mu určeno místo lektora Písma sv. a držel 
exegetické hodiny v katedrále sv. Petra. Když Kalvín nastoupil, tak ho téměř nikdo neznal a 
nebyl pro ně důležitý (lidé ani neznali jeho jméno). V protokolu rady je uveden jako „tenhle 
francouz má být nejprve učitelem sv. Písma“ (ani jméno).  

Teprve na podzim 1536 došlo k velké disputaci v Lousaine (60 km od Ženevy), 
zda se i ona připojí k reformaci. Kalvín spolu s Farrelem a M. Bucerem tam měli hájit 
evangelíky. Zde se Kalvín setkal poprvé s Bucerem. Během disputace se pokoušeli katolíci 
obhájit sebe na základě citací církevních otců. Jenže Kalvín dokázal, že katolický zástupce 
falšuje výroky církevních otců. Kalvín přesvědčil radní svou precizní znalostí církevních otců, 
protože je dokázal přesně citovat. Díky tomuto Kalvínovu výstupu, se všichni připojili k 
evangelíkům. Lousiane se rozhodla provést reformaci a tím Kalvín vystoupil z anonymity. 
Jeho zesílená pozice posílila i pozici Farela v Ženevě a tak mohli vzít reformaci více do svých 
rukou. 

 
PROVEDENÍ NOVÉHO ZŘÍZENÍ CÍRKVE V ŽENEVĚ 
S velkou podporou Kalvína se Farel pokusil u městské rady o atak ve prospěch přijetí 

nových pravidel. Jak říkali: „nestačí se pouze přihlásit k reformaci, ale je třeba nově církev 
organizovat“. Katolická církev byla zabetonovaná, měla jasná pravidla a existence mnoha lidí 
závisela na katolické instituci, kt. najednou spadla. Co přijde na její místo? Je jednodušší 
zapálit zámek než vybudovat chatrč! Kalvín dal této reformaci teologickou základnu. 

Kalvín připravil urč. dokument „Usnesení k organizaci Ženevské církve a bohoslužebného 
života v Ženevě“ (leden 37). V tomto díle (artiklu) požadují reformátoři od ženevské rady: 

1. Pravidelné nedělní slavení VP (to převzal z Basileje), kt ale nebylo přijato, protože 
v Bernu byla VP slavena pouze 4x ročně (a oni chtěli jít podle bernského vzoru) 
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2. Aby církev vědomě přijímala VP, žádali aby byla zavedena „církevní disciplína“. Zde 
se Kalvín odvolává na Mt 18. Lidé mají být připraveni před VP a k tomu je třeba 
určitý dohled. Městská rada měla vytvořit z mravních lidí komisi, kt. by měla mít 
dohled nad mravním stavem obyvatel. Osoby, kt. by se tomu vysmívali, měli být 
předáni radě k dalšímu řízení, čímž chtěli jednotný přístup ke všem.8 

3. Reformátoři chtěli od každého vědomé přihlášení se k církvi prostřednictvím 
veřejného vyznání víry. Požadovali po radě veřejné přihlášení k víře a velká i malá 
rada magistrátu měla být příkladem. 

4. Podle vzoru staré církve a apoštolů se měli zpívat ve shromáždění žalmy. Děti se to 
měli naučit zpaměti a předzpívávat sboru, aby to uměli zpaměti i ostatní. (Tehdejší 
úroveň vzdělání byla totiž menší a někteří neuměli číst.)  

5. Děti měli být katecheticky vyučování v základech víry.  
6. Po zfalšování papežstvím manželství měla být vytvořena komise ze členů rady a 

duchovních, kt. se tím měli zabývat.  
Pro vyučování dětí připravil Kalvín katechismus se základy evangelické víry (malá 

dogmatika). 
Kalvín připravil jak katechismus tak konfesi, na kt. měli přísahat. Konfese - vyznání 

obsahovalo 21 bodů, nebyla v ní žádná zmínka o předurčení (předurčení považoval za věc 
teologickou a ne konfesijní). V některých sborech existuje snaha kontrolovat každou 
myšlenku, Bb víra není dogmatická konstrukce, je to vztah k Bohu a bratřím.  

16.1.1537 potvrdila rada města tuto ústavu a vydala ji v rámci církevní řádu, přiřadila k ní 
také katechismus a vyznání víry. Toto byl velký Kalvínův a Farelův úspěch, protože oni 
nebyli politici a přesto přivedli tyto významné lidi k tomuto rozhodutí. Avšak ono „veřejné 
vyznání víry“ vzbudilo u mnohých velký odpor a když 29.července mělo dojít k hromadnému 
veřejnému vyznání, někteří to odmítli (přestože to bylo shora nařízeno). 
 

PRVNÍ ÚSPĚCHY KALVÍNA V  ŽENEVĚ 
V závěru 1537 přichází angličtí a skotští reformátoři do Ženevy a obdivují práci 

reformátorů.  
Reforma školství � Ženeva tím následovala další reformační města. Reformace a reforma 

školství šla ruku v ruce. 9 
Denní studium Bible, vyučování v kostelech, kázání každý den zapříčinila velká 

shromáždění v kostech.  
Tyto zmíněné úspěchy ale nezastřou problémy, se kt. se museli Kalvín a Farel vypořádat.  
 
KALVÍNOVA OPOZICE  
1. Konfliktní bodem byli „Křtěnci“, kt. vznikli v Zürichu a chtěli nezávislost na světské 

moci. Křtěnci odmítali jakoukoliv veřejnou účast na politice, nenosili ani zbraně atd. I 
reformátorům bylo jasné, že víra je svobodným rozhodnutím člověka a také oni si 
přáli svobodnou a nezávislou církev na státu jako křtěnci (Kalvín bojoval za vnitřní 

                                                 
8 Přísná Kalvínova pravidla: Společenská základna je občanstvo; reformátoři se potýkají s tzv. „lidovou církví“. 

Církevní společenství a společenství obce je totéž. Reformátoři se z toho neradovali, ale ještě nepřišel čas ke 
změně. Proto reformační církve nebyli vyznavačské, člověk se tehdy narodil do urč. společnosti a tím byl. 
Přesto tento mravní stav ležel reformátorům ležel na srdci.  

9 Vzdělání prošlo dlouhým vývojem; antika - soukromé vzdělávání, vzdělávací instituce při stěhování národů 
bylo zlikvidováno (kromě klášterů); karolínská epocha v 9. stol. - světské vzdělávání. 12. stol. - v důsledku 
křížových výprav vzniká jiná struktura, měšťanstvo a vzdělávají se. Vzdělání je vyhrazeno duchovním, pánům 
a bohatým. Reformace: občanská záležitost; má výrazný vztah ke vzdělání. Biblické poselství do té doby 
zprostředkovávali v kostelech pomocí Bb obrazů (ale zvrhlo se to v uctívání obrazů). Reformace pochází 
z univerzit a proto reformátoři kladli důraz na vzdělání. 
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svobodu církve), ale požadavky křtěnců jim připadali až moc radikální. Tak křtěnce 
z Ženevy vyhnali. 

2. Provádění církevní kázně: Kalvín i Farel chtěli důslednou disciplínu na každém bez 
rozdílu. Což udělalo silný dojem na občany. Důslednost v jejich prosazování (ozdobné 
kalhoty, hry, hraní karet, manželská nevěra, vlasy žen) vyvolala spory s těmi, kt. to 
přijmout nechtěli.  

3. Stále zde byli ti, kt. nechtěli veřejně vyznat svoji víru. Kalvín a Farel požadovali 
vyloučení těch, kt. na veřejné vyznání nepřistoupili. Rada to ale nechtěla, mělo by to 
totiž důsledky v občanském právu. Podle reformátorů pokud člověk nesplnil to, co 
měl, měl být předán světskému rameni a být vyhnán. Městská rada však nařídila, že 
nikomu nemá být upřena účast na VP. 

4. Vnější opozice - Bern, kt. se míchal do záležitostí církve. Bernští chtěli, aby v celé fr. 
části Švýcarska byl jednotný model bohoslužeb. Celá církev měla přijmout Bernský 
model - nekvašený chléb u VP, konkrétní úprava vlasů, nepohyblivá křtitelnice, 
zavedení církevních svátků (v Ženevě byly totiž odbourány, protože nebyly biblické). 
Farel i Kalvín byli ochotni diskutovat s Bernem, ale zásadně odmítali státní vměšování 
do záležitostí církve. Tím by byla ohrožena svoboda církve. Tato Bernská intervence 
vyhrotila postoje jednotlivých stran.  

5. V únoru roku 1538 byla volena nová rada a najednou byl počet příznivců Kalvína 
v menšině. Nová rada si vyhradila prosadit právo rozhodovat o bohoslužebném řádu. 
Tím došlo ke konfliktu mezi městskou radou a reformátory kolem Kalvína, což mělo 
obrovský vliv na obyvatelstvo. Během noční práce uslyšel Kalvín hlas „do rolny s tím 
zrádcem“. Kalvín byl totiž Francouz (až ke sklonku života měl ženevské občanství) a 
proto byl obviňován z toho, že chce Ženevu vydat Francii. Velikonoční bohoslužba 
pak měla být slavena dle Bernu, což Kalvín s Farelem odmítali, proto jim byl odmítnut 
vstup na kazatelnu. Oni přesto ale na kazatelnu vystoupili a bránili lidem účasti na VP, 
protože nebyli prý dobře připraveni na přijetí VP. Došlo k bitkám (někt. vytáhli i 
meče) a málem došlo o prolití krve. Pak se sešla velká i malá rada a vypudili Kalvína i 
Farela z města.  

Kalvínovi se trochu ulevilo, nemusel už mít za město zodpovědnost a těšil se na soukromé 
studium. Na druhé straně si dělal starosti o pokrok započatého díla. Pokoušel se městskou 
radu přinutit k návratu k původnímu stavu, ale neměl úspěch - nesměli se do Ženevy vrátit. 
Žádali o řádné soudní jednání, ale marně.  

Farel se přesunul do Norimberku (na sever 100 km, 40 km západně od Bernu) a zde 
pokračoval v reformaci. 

Kalvín  se vrátil do Basileje aby zde pečoval o morem nemocného bratra. Poté jel do 
Strassburgu. 

 
24.9.2008 

KALVÍN VE STRASSBURGU (1538-1541) 
Martin Bucer se dověděl, že musel Kalvín opustit Ženevu, a tak hopozval do Strassburgu 

(znali se totiž z té disputace). 
 
Situace ve Strassburgu 
V roce 1524 přešel celý Strassburg k reformaci.  
Poloha Strassburgu - po Rýnu nahoru, hlavní město Alsaska, byl součástí Německa. 

Mluvilo se zde většinou německy. Je to město na hranicích z Francií, byl zde i fr. mluvící sbor 
z fr. utečenců. Zřejmě proto se sem Kalvín chtěl přestěhovat. 
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Co zde Kalvín dělal 
Byl reformátor, proto zde pracoval od roku 1538 jako pastor ve sboru. Současně vyučoval 

NZ na městském gymnáziu. 
Pracoval zde na dalším vydání Instituce, kt. znovu rozšířil a doplnil. Už to nebyl 

katechismus, ale velká učebnice dogmatiky pro studenty i teology. V roce 1541 Kalvín 
přeložil toto druhé vydání do francouzštiny pod pseudonymem Charles Despeville. Na 
Sorbonně ho ale odhalili a tak v  roce 1544 Sorbonna zakázala jeho vydání a demonstrativně 
jeho knihy spálili před Notterdamskou katedrálou. 

Zde napsal také slavný traktát o Večeři Páně (v CASD jsme nejblíže Kalvínovu pojetí 
VP). 

Kalvín vypracovával nové liturgické podněty, nový bohoslužebný řád. Už Martin Bucer 
zlikvidoval gregoriánský chorál a nahradil ho německy zpívanými žalmy. Kalvín ho 
následoval a v roce 1539 připravil fr. zpěvník a připravil tam tyto písně: 18 žalmů, apošt. 
vyznání víry, desatero a chvalozpěv Simonův. Jeden z důležitých důrazů byla aktivní účast 
všech na bohoslužbě, předpokladem byla správná liturgie. 

 
Nová liturgie 
V roce 1524 vydal Theodor Schwarz německou mši, kt. Bucer rozvinul a zavedl do 

sborového života. Tyto práce připravily pole pro práci Kalvínovu (pro fr. liturgii). Přišel s tím, 
že sepsanou liturgii dal do ruky i lidem. Byly zde naformulovány modlitby, ale dávali prostor 
pro modlitby osobní. K tomu byly přidány i žalmy a desatero. Ve středu bohoslužby tak stálo 
kázání a ne mše. Každých 14 dní byla slavena VP. Křest dětí se odehrával uprostřed 
bohoslužby. Důraz účasti všech členů byl právě důrazem na všeobecné kněžství.  

 
Idellette de Bure 
1540 se Kalvín zasnoubil s Idellette de Bure, mladou vdovou po holandském novokřtěnci. 

Narodilo se jim dítě, které zemřelo po jednom roce. Samotná Idoleta žila s Kalvínem jen 9 let. 
To také byla jedna z těch ran, kt. na Kalvína přicházely. Kalvín nebyl z těch, kt .se otvíral na 
rozdíl od Luthera. 

 
KALVÍN A ŘÍŠSKÉ NÁBOŽENSKÉ ROZHOVORY V  NĚMECKU  
V době jeho pobytu ve Strassburgu, uspořádal Karel V. několik disputací: 

 1539 ve Frankfurtu 
 1540 Hagenau u Strassburgu 
 1541 ve Wormsu 
 1541 v Řezně 

Kalvín byl na všech, ale nevystupoval nikde veřejně. Byl poradcem a podporou pro 
Melanchtona a Bucera. Císař Karel V. chtěl těmito rozhovory dosáhnout určité domluvy 
(např. kalich pro laiky, zrušení celibátu), ale podcenil celou situaci, protože postoje katolíků a 
evangelíků už byly naprosto vzdálené. Pro Kalvína to byla výborná možnost k seznámení se 
s německými vůdci - např. ve Frankfurtu se setkal s Melanchtonem (s Lutherem se ale nikdy 
nesetkal). 

 
NÁVRAT KALVÍNA DO ŽENEVY V  ROCE 1541 
V roce 1541 se přestěhoval do Ženevy napořád. 
Od doby co Kalvín a Farel opustili Ženevu, se stav v Ženevě změnil. Bernští výrazně 

zasahovali do situace Ženevy, protože zde získali velkou moc. Postupně byla katolickými 
podněty linie evangelíků posunuta jinam a lidé byli soukromě a napůl oficielně směřováni ke 
katolictví. Biskup, kt. byl v r. 1533 vyhnán si začal dělat naděje na návrat do Ženevy.  
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Navíc se v roce 1540 v Lionu (130 km západně Ženevy), se kterým měla Ženeva čilé 
obchodní styky, konala katolická synoda, kt. byla složená z katolických uprchlíků ze Ženevy. 
Odtud poslali radě Ženevy dopis s výzvou k návratu do lůna katolické církve. Synoda pověřila 
napsáním tohoto dopisu kardinála Sadoleta  (Jacopo Sadoleto "Dopis Ženevanům"). Sadolet 
byl humanista (byl následovník Erasma) - proto v dopise mluvil o humanistických věcech, ale 
také potrhoval sakramenty a přímluvy svatých… V dopise obvinil z celé tehdejší situace 
reformátory a jeho hlavním záměrem bylo aby se navrátili ke staré katolické víře. Sadoletův 
dopis zapůsobil jako bomba. Už jenom jeho obsah byl vměšováním se do politické situace 
Ženevy. Nejhorší bylo, že v Ženevě nebyl nikdo schopný odpovědět na takovýto dopis, 
protože nikdo z nich neměl takové vzdělání a znalosti. 

Kalvín však byl neustále v písemném kontaktu s Ženevou a proto byl informován i o 
Sadoletově dopise (obdržel opis). Ležel mu na srdci osud Ženevanů, proto začal pracovat na 
odpovědi Sadoletovi. V šesti dnech analyzoval Sadoletovy body a vyvrátil je. Ve středu 
Sadoletových argumentů stála církev a to bylo něco pro Kalvína, prohlásil, že „neexistuje 
jednota církve tam, kde se nestojí na Božím slovu“ (obrací se zde vůči mši, zpovědi, přímluvě 
svatých, očistci, moci a slávě kléru a papeže pokud není vázán na Boží slovo)10. 

Když Kalvínův dopis dorazil do Ženevy, magistrát města si oddychl, že může odolávat 
ohrožení katolictvím. Také čas pracoval ve prospěch Kalvínovi. Ve volbách z roku 1539 byli 
totiž už ve vedení i Kalvínovi příznivci. V  samotné Ženevské církvi byli po odchodu Kalvína 
problémy s vedením církve. Kalvín ale po celou tu dobu neukázal vedoucím církve záda, ale 
stál trvale za církví svými dopisy a chránil vedoucí církve. Jeho základní postoj zněl: „Kde se 
zvěstuje Slovo a vysluhují svátosti je církev a nezáleží na stavu těch, kteří ji vedou“. 

V roce 1541 se Ženevané rozhodli povolat Kalvína zpět v době, kdy byl Kalvín ve 
Wormsu. Kalvín tedy svými se spolupracovníky-teology prohovořil tuto možnost. I když sám 
cítil vnitřní povolání, chtěl znát i názor přátel. Němečtí teologové ho podpořili a tak 4.9. 1541 
se Kalvín vrací do Ženevy.  

 
Kalvínova situace ve Strassburgu do té doby byla velmi zajímavá. První odchod z Ženevy 

mu připadal jako vyhoření (do té doby to šlo a nejednou taková porážka, existencionální 
zlom).  

 

DRUHÝ POBYT KALVÍNA V  ŽENEVĚ (1541-1555) 
CÍRKEVNÍ ŘÁD 
Kalvín měl jasný koncept, jak chce církev dále vést. Hned po svém příchodu se šesti členy 

rady začal pracovat na novém církevním řádu. Během 3 týdnů připravili „Řád církve“, kt. pak 
rada jemně upravila. 20.11.1541 byl řád přijat městskou radou jako církevní ústava 
(konstituce). Církevní ústava se stala základem Kalvínovy reformy ženevské církve. Pro 
Kalvína je církev viditelná a řádně organizovaná a má tedy zřetelný křesťanský život (u 
Luthera jde spíše o individualismus, osobní vztah k Bohu, církev není v popředí jako u 
Kalvína).  

 
ČTYŘI ÚŘADY PODLE NZ CÍRKVE V  ŽENEVSKÉ CÍRKVI  
Dle Ef 4,16.20 
CÍRKEVNÍ ÚŘADY: 
La compagnie venerable tvořilo 6 pastorů a 12 starších. Zastupovali církev při výkonu 

jejích záležitostí. Dozírali nad mravním životem s právem vstupu do všech domácností s 
rozsáhlým placeným vyzvědačským systémem s ukládáním duchovních, případně světských 
trestů. Konzistorium zasedalo každý čtvrtek jako inkviziční soud. 

                                                 
10 Viz J.L. Hromádka 
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1. PASTOŘI  - nejvýše postavení v ženevské církvi; zvěstování Slova a vysluhování svátostí 

(křest a VP).  
Všichni pastoři spolu s doktory vytvářeli skupinu „velectěnou společnost kazatelů“, kt. 

scházela 1x týdně ke studiu Písma a poradě a 1x  za ¼ roku ke zkouškám, zda nejsou 
problémy. 

Tato společnost měla za úkol jmenování nových duchovních, ale vlastní volba 
duchovních ležela na politických radách. Nově zvolený farář musel složit přísahu 
do rukou jednomu ze starostů (tedy krok zpět do feudualismu11). Proto odmítli 
vkládání rukou na nové duchovní. 

Společenství pastorů mělo velmi malou zákonnou moc, ale ve společnosti měli velkou 
morální autoritu. 

2. DOKTOŘI  - učitelé a profesoři ve škole a akademii; dvojí funkce: a) Kritický 
dohled na Biblické zvěstování (zda je kázání věroučné správné); b) Vyučování 
mládeže v Bibli, jazycích a všeobecných věcech (např. dějinách). Byli také voleni 
radou, jako „velectěná společnost kazatelů“ 

3. STARŠÍ  - měli dbát na mravní úroveň sboru; úzce spojeno s výkonem 
církevní kázně.  

Společně s pastory vytvářeli tzv. „konzistorium“ či „presbyterium“ (církevní 
rada starších), rozhodovali o církevním řádu (dohlížecí i soudní úřad k zachování 
čistoty věřících). Jeho členové každoročně prováděli visitaci pro kontrolu 
duchovního stavu věřících. Ti co se provinili (např. měli katolické způsoby, 
nechodili na bohoslužby, nadávali, nemravní luxus, hraní karet, tanec..) byli voláni před celé 
presbyterium a byli buď napomenuti, či potrestáni. S povolením státní rady byla na ně někdy 
vložena církevní kázeň nebo exkomunikace (odloučení od VP).  

Toto společenství mohlo provádět jen církevní úkon, např. nařídit vyloučení z VP či 
příkaz prosit na kolenou sbor o prominutí. V případě toho, že během roku nevykonal 
nařízenou kázeň propadl soudu městské rady. Při závažných věcech to konsistorium rovnou 
předalo státnímu soudu.  

Propojení církevní správy se státní mocí vytváří problematický bod: víra a život víry je 
podroben státnímu tlaku. Starší byli až do roku 1555 voleni z radních města a ten kdo byl 
představený konsistoria musel být jedním z radních. I tito starší museli před radními vykonat 
přísahu. Na konci roku byli vyhodnoceni, zda mohou zůstat ve funkci starších. Kalvín toto 
propojení vnímal jako problém a ohrožení církve.  

To znamenalo, že stát a výkonná moc ležela v srdci církve, proto presbyterium mělo 
policejní charakter. Přesto presbyterium mělo mezi lidmi mimořádné uznání, protože „neznali 
bratra“ a nebránili se udělovat kázeň ani vysoce postaveným lidem, dokonce i Kalvínově 
rodině (neteř Kalvínova, kt. utekla do Ženevy a žila u Kalvína byla podrobena církevní kázni, 
protože se nechovala čestně k jednomu služebníku).  

4. DIAKONI  - rozlišují dva druhy diakonů: 
a) správa církevních institucí - budovy atd. 
b) starost o potřeby lidí - o chudé apod. 

Měli nemocnice pro vdovy, sirotky a slepé; domy pro nemocné morem a měli ubytovnu 
pro poutníky. 

 
Tento nový pořádek byl v Ženevě uplatňovaný s bezpříkladnou krutostí. Proti drakonické 

přísnosti církevní disciplíny od r.1543 vzrůstala opozice nejen ze zbytků starých věřících, ale i 
z Kalvínových přívrženců. Kalvín se opíral o zahraniční utečence, kteří od čtyřicátých let ve 
                                                 
11 Lenní pán když uděloval léno, leník před ním klekl a vložil ruce do rukou lenního pána - tím prohlásil loajalitu 
a věrnost. 



Život a dílo J. Kalvína 
17 

vzrůstajícím počtu přicházeli do Ženevy. Cílem opozice bylo zlomit vliv cizinců v Ženevě a 
výkon konzistoria dát městské radě. Duší opozice byl vysokovážený právník, předtím 
Kalvínův přítel Ami Perrin, kterého se Kalvín marně snažil zničit. 

 
VLIV TOHOTO CÍRKEVNÍ ŘÁDU NA ŽIVOT V ŽENEVĚ 
11.11.1541 byl slavnostně tento církevní řád všemi radními přijat. Církevní rada 

však měla vystupovat jen dle Božího slova. Úkolem církve je správně interpretovat 
základní pravdy Písma. Světská moc má dbát na dodržování těchto principů v osobním 
i církevním životě. Kalvínovo dílo tak vede téměř k teokracii.  

Omezení, kt. se týkají osobního a společensko-církevního života, byla společností přijata. 
Protože to neodpovídalo jen církevním zásadám, ale i absolutistickým požadavkům té doby. 
Kalvínovi samotnému šlo především o slávu Boží. 

Kalvín se potýkal s touto situací, bojoval o svobodu církve. Státní moc stále mluvila do 
života církve a proti tomu Kalvín po celá desetiletí bojoval. Nechtěl žádné propojení státní 
moci a církve (jak tomu bylo ve středověké církvi). 

Od r. 1560, kdy představitel konzistoria odložil své žezlo a tak se vzdal úřadu, symbolicky 
dal najevo, že starosta už není představený konzistoria, ale je jeden ze starších. Od téhož roku 
volba starších neležela na radních, ale farářích. Bylo také zrušeno omezení starších na členy 
rady.  

Kalvín ale nedosáhl svého  požadavku v bodu, kolikrát je možno slavit VP. Ženevští 
následovali Bern a tak měli VP 4x do roka. Kalvín nedosáhl ani vysluhování VP nemocným. 
Kalvín a městská rada neměli stejné názory.  

 
BYLA V ŽENEVĚ TEOKRACIE ? 
Byla Ženeva za Kalvína státem pod Boží vládou? V různých vrstvách špatně 

informovaných lidí panuje názor, že se Kalvín vzdal demokracie ve prospěch teokracie - prý 
to bylo vedeno ze shora (byli volení radními). Přijetí tohoto názoru, že Kalvín přijal teokracii, 
je špatné. 

Význam slova „teokracie“: stav, kdy rozhodnutí státu jsou řízena církví… nebo kde 
církevní řády mají automaticky státní platnost. Tedy v teokracii jsou spojeny politické i 
církevní obce v integrální jednotu, přičemž vedení vychází z církve. (jak to bylo v husitském 
Táboře v 1443, Savoranolově Florencii, Zwingliho Zürrichu, novokřtěneckém Münsteru; 
Cromwelově Anglii atd.).  

Zde však, i když jde o integrální jednotu mezi státem a církví, leží vláda na státu a ne na 
církvi! Státem vydané výnosy jsou automaticky přebírány církví (jako v Byzancii pod 
Justyniánem, Anglikánské církvi pod Jindřichem VIII., ruské církvi v 19. století za doby 
carů12). 

Vláda naznačuje určité teokratické rysy, ale nebyla to skutečná teokracie. Církev i 
magistrát spolu usilovali o pořádek. Církev nechtěla zaujmout místo vrchnosti, ale šlo o to, 
aby vrchnost slyšela na názor církve. Bylo úlohou státu chránit právo náboženství a 
zlikvidovat pověrečnost a špatnou víru. Tyto myšlenky vzal Kalvín ze SZ, proto se někde 
nazývá tato struktura „bibliokracií“. 

Podle Kalvínova pojetí se reformace nemohla opírat jen o církev, ale měla naplnit celý 
veřejný život.  

V roce 1543 mělo dojít k revizi politické ústavy, ve kt. došlo ke zostření oligarfického 
republikového modelu (byla poněkud omezena demokracie). Bylo to proto, aby zůstal vliv 
církve a také díky osobnosti Kalvína. Přestože Kalvín byl do roku 1560 považován v Ženevě 
za cizince, brali ho jako politického poradce. Protože byl výtečným právníkem, zasloužil se o 

                                                 
12 Césaropapismus - císař mohl patriarchovi v neděli ráno přes otevřené okno radit, o čem má kázat. 
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řadu vylepšení občanského práva. Působil jako právní poradce při uzavírání manželství a 
rozvodech. Pokoušel se zatlačit kanonické církevní právo a naopak zdůrazňoval moderní 
římské právo. Kalvín byl tedy poradcem díky svým právnickým schopnostem a biblickým 
znalostem.  

Kalvín nikdy nepřijal politický úřad, požadoval oddělení církve a státu.  
 
M ICHAEL SERVET A KALVÍN  
Michael Servet 

 lékař, spoluobjevitel krevního objevu 
 antitrinitářský postoj (jaký se šířil v 16. století) - kniha „De trinitatis erroribus“ („O 

trojičních omylech“) v němž popíral trojjedinou bytost Boží a učil trojí »disposici« Boha 
jediného, nedělitelného a věčného 

 V době svého působení ve Vienne v letech 1540 - 1553 si dopisoval s J. Kalvínem. 
 Sepsal teologické dílo v roce 1534 Christianismi restitutio (Obnova křesťanství), které bylo 

kritikou J. Kalvína (obměna názvu Kalvínovi Instituce) � což Kalvína rozčílilo… (Servet v 
ní ukazuje na špatnou cestu katolíků i reformátorů). Servetův spis vyšel anonymně, ale brzy 
ho odhalili a byl povolán zodpovídat se z kacířství.  

Ve Vienne se stalo, že byl za tyto názory zatčen, zvláštním způsobem se z toho dostal (asi měl 
dobré kontakty s biskupem Paulmierem). Kalvín dodal další obžalobu a znovu ho zatkli, Servet ale 
utekl Vienne, ale zamířil přes Švýcary (přes Ženevu) do Itálie. V Ženevě ho rozpoznali a zatknuli.   

Kalvín předal obvinění magistrátu a nadále byl v této věci poradcem. Požádal inkvizici ve 
Vienne o další obvinění, ale nedostal jej. Kalvín se dotázal Basileje, Bernu i Zürichu… Bern a 
Basilej chtěli jen slovní potrestání, Bullinger z Zürichu požadoval likvididaci.  

Protikalvínská strana stála za Servetem, což bylo v pozadí celého sporu. Kalvín se 
domníval, že když Serveta vyřídí, tak vyřeší celý problém i s jeho opozicí. Servet byl vězněn 
v hrozných podmínkách, kde hodně trpěl a prosil o zmírnění situace (nebylo mu však 
vyhověno). Byl vícekrát žádán o odvolání kacířských názorů, ale on byl ochoten přijmout 
Ježíše Krista jako Spasitele, ale ne jako Boha.  

To vedlo malou radu k tomu, že 27.10.1553 ho odsoudila ke smrti na hranici . I 
Melanchton potvrdil Kalvínovi toto rozhodnutí jako správné. Kalvín sám měl pocit že se musí 
ospravedlnit a proto napsal traktát o Trojjedinosti. 

Kalvína však tento incident stál přátelství s Castellianovi, kt. opustil Ženevu a odešel do 
Basileje, kde napsal knihu o tom, zda mají být kacíři pronásledováni. V této knize ukazuje 
pomocí systematiky na toleranci Ježíše v NZ, čímž se Castellio stal otcem moderní 
náboženské tolerance. 

Kalvínův postoj vůči Servetovi nevyvolal nikde výrazný odpor, protože podle platného 
říšského práva byl Servet odsouzencem k smrti. Od Theodosia se chápalo nesouhlas 
s církevními otci (Athanasiovské vyznání) jako nejhorší hřích, za který musí následovat trest 
smrti.  Kalvín mohl tedy snadno sestavit právní argumenty proti Servetovi, ale v důsledku 
jeho postoj byl zradou na evangeliu. Kalvín znal problematiku násilí ve věcech víry, sám se 
tím zabýval - o to vážnější to bylo provinění proti Bb lásce a křesťanské toleranci. 

 

KALVÍN NA VRCHOLU  
Byla to nejbohatší část jeho života - literárně, politicky… Ženevská reformace přesáhla 

hranice a zasáhla další evropské země. 
 
POLITICKÉ UPEVN ĚNÍ KALVÍNOVY POZICE  
Do Ženevy přicházelo mnoho utečenců pro víru. Většina z nich byli následovníci Kalvína, 

což jeho pozici ještě více posílilo (oproti jeho opozici v městské radě, kt. s Kalvínem 
nesouhlasili). Od roku 1556 měl Kalvín větší popularitu a také svobodu, stát méně zasahoval 
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do církevního pořádku až nakonec církevní řád byl jen v rukou církve (což umožňovalo 
důslednější kontrolu církevní kázně). 

Někteří antitrinitáři z Italské kolonie byly díky tomu vyhnáni a jiní morem nemocní lidé 
byli zabiti. Mor vypukl a nákazu někteří úmyslně rozšiřovala, proto byli odsouzeni k smrti. 
Nikdy v Ženevě nebylo tolik odsouzení k smrti jako za doby Kalvína! Rozsudek smrti byl 
brán jako pedagogická pomůcka k nápravě. 

 
REFORMA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA  
Vedení církve i vedení města se snažili reformaci řádně prosadit, což se projevilo i na 

veřejném životě. Přísun emigrantů do Ženevy posílil pracovní sílu.  
Kalvín se zajímal i o bankovnictví, i když se kanonické právo stavilo proti 

půjčování peněz (jenže kapitál se šířil díky úrokům). Na rozdíl od Luthera, který 
odsuzoval úroky, stanovil Kalvín rozdíl mezi úrokem a lichvou. Protože vypůjčení 
kapitálu vyžaduje určitou odměnu, tak Kalvín určil 5% úrok a když to bylo více, tak 
považoval to za lichvu13. Tímto Kalvínovým činem došlo ke včlenění bankovnictví mezi 
křesťany, což se samozřejmě projevilo na rozkvětu obchodu a životní úrovně. Nebyl to 
kapitalismus džungle, bankovnictví bylo hlídáno.  

Bylo zakázáno žebrání. K odstranění nezaměstnanosti vybudovali 
textilnictví. Vysoká pracovní morálka a puritánství vedlo k vysoké životní 
úrovni. Kalvinismus je také charakterizován výrokem „dobrý kalvinista šetří a 
investuje“ (nebo také „víte že Pán Bůh byl kalvinista, ale on to nevěděl“). 

V 18. století se stala Ženeva bankou západní a jižní Evropy (až dodnes má toto postavení, 
fr. bankovnictví je stále v rukou protestantů). V 18. století po Fr. revoluci bankovnictví 
krachlo, protože v Ženevě byly v té době také fr. emigranti (5 a 6. generace), kt. se zabývali 
státní filozofií a mezi Ženevou a fr. národním shromážděním byly určité vztahy - požadavky 
občanů před vypuknutím fr. revoluce byly finančně podporovány z Ženevy. To byla odplata 
za to, co fr. koruna udělal protestantům v 16. st. 

V roce 1559 došlo k založení akademie, kt. měla být vysokou školou teologickou s 
humanistickými obory. Kalvín cestoval do Strassburgu v roce 1556 za  Johanesem Stormem, 
kt. byl hlavou reformace školství. Vlastní vznik akademie se odehrál na pozadí politického 
ohrožení. V tomto roce se Fr. postavila proti císaři a podepsali se Španělskem mírovou 
smlouvu, což způsobilo, že katolíci mohli zase zasahovat do dění v Ženevě a proto v té době 
se připravovali na válku. 

Rektorem akademie byl Theodor Beza, kt. ve své nástupní řeči zdůraznil své cíle: vědy, 
kt. mají být zde učeny, nemají být jen teorie, ale má to být zavedeno do společnosti; půjde 
především o Boží vůli a ne humanismus. Akademický zákon stanovil učební plán, kt. měl dvě 
části: 

a) „schola privata“ - nižší vzdělání (gymnázium) 
b) „schola publica“ - veřejná škola, vyšší část 

Na humanistické obory byl dán větší důraz, zvláště na literaturu, jazyky, dějiny. Byly to 
ale pouze nástrojem pro teologii. Akademické vzdělání končilo úřadem teologickým. Po 
dlouhou dobu byla teologická fakulta vrcholem univerzity.  

V prvních desetiletích rektor, učitelé i studenti slibovali na vyznání víry (v 17. století od 
toho upustili). Ženevská akademie v krátkém času nabyla velkého významu; studovali tu 
studenti z celé Evropy. Kalvín musel přenést své přednášky do katedrály pro velký počet 
posluchačů. 

                                                 
13 Tato otázka souvisí i s pojetím Židů ve středověku - katolická církev díky odsouzení půjčování peněz na úrok 
umožnila Židům živit se právě tímto obchodem. Židé tehdy spravovali peníze, půjčovali je a pokud neměli lidé 
na vrácení, tak to často vedlo k pogromům. 
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Kalvín odkázal 200 kázání, 200 přednášek, také psal komentáře a traktáty, pracoval na 
posledním vydání Instituce a zvládal obrovskou korespondenci s vládci Evropy. 

 
Kalvínova prodloužená ruka 
V Německu v luterství šla reformace shora, stala se nacionální záležitostí (jako nacionální 

zemská církev). Luterství se podařilo proniknout i do Skandinávie. Kalvinistické sbory se 
stávaly diasporou, tedy do určité míry pronásledované. K rozšíření kalvinismu pomáhaly 
Kalvínovy dopisy vládcům - Anglie, Skotska, Polska, Maďarska atd.Misijní záběr měli i 
Kalvínovy spisy, kt. byly překládány do různých řečí.  

Především k rozšíření reformace sloužila Ženevská akademie. Studenti, kt. přicházeli do 
akademie naslouchat Kalvína se vraceli zpět a tam šířili kalvinismus. Existuje jeden dopis: 
„Pošli nám dřevo a my ti pošleme zpět šípy“. Tedy pošli nám děti v nějakém stavu a my 
z nich uděláme přesvědčené církevní vůdce. 

 
Kalvín a reformace ve Francii 
Kalvínovi záleželo na Francii a stále sledoval tamní dění. Jeho čilá korespondence a také 

vliv fr. Ženevy, postupně ovlivnilo situaci tak, že luterství bylo zatlačeno ve prospěch 
kalvinismu. Pod Kalvínovým vlivem se vytvořil ve Francii synodální církevní řád. Na rozdíl 
od Německa, kde se církev řídila na rozkaz šlechticů, byla ve Francii reformace šířena zdola. 
Samozřejmě kvůli pronásledování musela být církev tvořena zdola pomocí synodální 
struktury. Autorita církve ležela v rukou místního staršovstva (presbyteria), ti byli voleni 
sborem (něco jako výbor sboru). Systém církevní správy ve Fr. byl zcela demokratický. 

1559 se sešli fr. protestanté k první synodě v Paříži. Bylo nezbytné mít tajné stráže, aby 
nedošlo k napadení. Kalvínův příspěvek k této synodě: sepsal synodální církevní řád a 
vyznání víry. Napsali vyznání o 30 bodech a církevní řád o 40 odstavcích. Během 100 let se 
konalo asi 20 synodů. Pronásledování v době Ludvíka XIV. zastavila tyto synody. 

 
25.9.2008 

 
 
Vlivu Kalvínské reformace na Francouzskou reformaci 
Ženeva byla samostatnou republikou. Během fr. revoluce byla pod vládou Francie, proto 

se po revoluci Ženeva obrátila ke Švýcarsku (od r. 1815 je Ženeva součástí Švýcarska)  
1559 připravil Kalvín fr. vyznání víry , které udalo směr celé reformaci ve Francii. Fr. 

protestantismus byl vázán na panstvo, tedy na státní moc. Katolická církev stále usilovala o 
status quo mezi státem a církví. Církev a král se pokoušeli protestantismus vymítat. Kdo má 
však právo kontrolovat Božskou moc? Kdo může krále zastavit? Panovníci svoji legitimaci 
danou od Boha.  

Kalvín schválil pánům, vojákům a duchovním právo vzbouřit se pokud panovník svoji 
moc zneužívá. V roce 1562 v Lionu odsouhlasil Kalvín vzpouru proti panovníku. To vedlo k 
„Hugenotským válkám“ mezi katolíky a protestanty. V nich se jasně Kalvín postavil za 
„Hugenoty“, za pány, kt. vedli vojenský odpor. Kalvín vyzýval i německé evangelíky, aby fr. 
protestanty podpořili.  

Hugenotské války přinesly mnoho problémů, ale zase na místech, na kt. nedošlo 
k takovýmto odporů byl protestantismus zlikvidován 

 
KALVÍN ŮV ZÁPAS O VNITŘNÍ JEDNOTU PROTESTANTISMU  
Nejen Ženevu, ale celou Evropu považoval za své pole působnosti. Jeho hlavní starost 

platila evangelíkům ve Francii. V Anglie měl vztah s Crammerem, Somersetem, Eduardem 
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VI.,ve Skotsku působil jeho oduševnělý přívrženec John Knox. I s evangelíky v Polsku a 
Uhersku měl styky.  

Jeho politické i teologické snahy byly zaměřené na spojení celého protestantismu. Vyzývá 
i České bratry, aby v Polsku netrhala s kalvínisty jednotu kvůli VP. 

Na smírčí synodě ve Frankfurtu v roce 1556 se Kalvín zasazoval o sjednocení luteránů a 
kalvínistů. 

Vztah s zwingliánskými církvemi v Zürichu, Bazileji a Bernu nebyli lehké. Upevnili se 
skrze Consensus Tigurinus, napsaný 1549 Bullingerem, vytisknutém v r. 1551. Tím byla 
zabezpečená jednota švýcarské reformace, ale i uvedený rozdíl mezi Kalvínem a německým 
protestantismem. Vedl k novým sporům o večeři Páně. Jejich zakončení po Kalvínově smrti 
nastalo přijetím Bullingerova Confessio Helvetova posterior r.1566, které pro reformovanou 
církev znamenalo to co pro luterány Formule svornosti.  

Největší úspěch Kalvínův tedy představuje Zürišský konsensus „Consensus Tigurinus“ z 
roku 1549. Kalvín při pojetí VP byl blíže spíše Lutherovi než Zwinglimu.14 

V květnu 1549 se Kalvín a Farel vydali do Zürichu, kde dali s Bullingerem dohromady již 
zmíněný Zurišský konsenzus, kt. měl velký teologický i politický dopad. Od té doby měli 
společnou dohodu, ke kt. se připojil i Bern a Basilej. Tím se celé Švýcarsko přidalo ke 
kalvínismu. Důsledkem bylo, že luteráni v severním Německu zintenzívněli útoky vůči 
kalvinismu. 

Jindřich Bullinger byl později lutherovou opozicí zatlačen ještě dále (Confessio Helvetova 
posterior).  

 
Joachim Wesfal 
V roce 1551 vydal Joachim Wesfal, konzervativní luterán, knihu, ve kt. označil Kalvína 

jako „Kováře těch zmatků“. Kalvín reagoval v podobném duchu a tak započaly spory mezi 
kalvínisty a luterány.  

Kalvín uveřejnil proti němu dvě díla, ale nebyl pochopen. Ani ve Frankfurtu nedošlo ke 
smíření mezi oběmi stranami (Zürich i Wittenberg další jednání odmítali). Politika nepatří do 
sboru! 

Kalvín zemřel 27. května r. 1564, kdy mu bylo 55 let. Už v roce 1563 se 
připravovali na jeho smrt, protože byl velmi nemocný a slabý. Postupně se vzdával 
různých povinností v církvi. Umírá v kruhu starších. 

Jeho nástupcem jako vedoucí ženevské církve se stal Teodor Beza /1519- 1605/, muž 
mírný, ale přísný predestinační teolog. 
 

Základní rozdíly mezi kalvínismem a luteránstvím 
VEČEŘE PÁNĚ 
Luteráni: podtrhují bytostní ontologickou přítomnost Ježíše; Kristus je přítomen zvláštním 

způsobem. 
Reformovaní: VP je znamení Kristovy přítomnosti a společenství věřících 
 
KRISTOLOGIE 
Luteráni: jednota obou JK přirozeností 
Reformovaní: podtrhují rozdíl obou přirozeností JK 
 
 

                                                 
14 Katolická eucharistie: na slovo a zvonění dojde k proměnění podstaty chleba, Kristus je reálně přítomen. 

Luther: odmítl proměňování, ale Kristus je i tak reálně přítomen. Zwingli: VP je pouze symbol, znamení 
společenství Krista s jeho církví. Kalvín: stojí mezi Lutherem a Zwinglem; Kristus je duchovně (pneumaticky) 
přítomen…. V Marburgu 1529 došlo mezi Lutherem a Zwinglim významnému jednání. 
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KŘEST 
Luteráni: bytostné pochopení; skrze křest Bůh vyhlašuje své pouto s lidmi 
Reformovaní: podtrhují instrumentální složku křtu, je to nástroj - ve křtu rozpoznávají, že 

jsou dětmi Božími 
 

PREDESTINACE 
Luteráni: nevěří tomu, že Bůh stanovil určitou část lidí určených k zatracení 
Reformovaní: až do 19. st. věří v predestinaci,  
 
� reformovaní jsou více racionální, vylučují metafyzické důrazy; svátosti slouží 

k lepšímu poznání 
 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KALVÍNOVY TEOLOGIE  
 
1. CÍRKEV  
Uprostřed jeho teologie stojí sbor, církev. Církev je viditelné společenství 

omilostněných hříšníků. Tímto se vymezuje nejen vůči Lutherovi (podle kterého je 
viditelná církev až za tou neviditelnou), ale také vůči křtěncům (kt. vidí ve viditelné 
církvi nehřešící jedince). 

Podle Kalvína církev za svou existenci nevděčí lidským kvalitám a přednostem, ale Boží 
milosti. Znakem pravé církve není mravní dokonalost členů, ale čisté zvěstování evangelia a 
věrné spravování svátostí (křtu a VP). 

V církvi nejsou jen praví věřící, ale i ti co zrazují. Protože však nejsme schopni rozlišit 
kdo je pravý a kdo falešný věřící, existuje viditelná a neviditelná církev nerozlišitelná. Bylo 
by nesprávné opustit církev kvůli nedostatečné mravnosti a zakládat církev jinou. 

Viditelnost církve se konkretizuje v činech v rámci církevního řádu. Bůh stojí za svým 
Slovem a působí v tomto světě, proto zde jsou věřící, kt. tvoří církev. 

Na sboru se konkretizuje Boží jednání v tomto světě, proto chodíme do sboru. Kalvín 
bojuje proti tzv. nikodémnictví a vyzývá fr. protestanty, aby i přes pronásledování církev 
neopouštěli.  

Základem bohoslužby je církevní řád, kt. je zaměřen na uskutečňování důsledků křtu a 
VP. Výlučné místo v církvi zastávají: pastoři, doktoři, starší a diakoni. Skutečné přijímání 
svátostí předpokládá, že ve sboru existují řádně zvolení duchovní „minister rite vocatus“. 
V 17. st. za pronásledování Hugenotů neměly některé sbory po dlouhou dobu faráře, proto 
neslavily VP. 

Ačkoliv Kalvín model úřadů přejal z NZ, tak důraz na církevní řád není podložen Biblí, 
ale vyznáním víry v první pevný řád. Kalvín nepotřeboval biblické podložení, byl totiž o tom 
pevně přesvědčen a to stačilo pro přijetí. 

 
Dvě pevná přesvědčení Kalvínova: 
A) „ credum in spiritum sanctum“ (víra v ducha svatého) - „věřím v Ducha svatého. A 

protože existuje církev JK, tak existuje DS, který může i dnes dávat církev dohromady a vést 
ji“ 

B) „christus resurestis“ - „Kristus vstal z mrtvých a já věřím v DS. JK žije v církvi a DS 
v církvi působí, a proto je toto viditelné společenství církve nepřehlédnutelné“. Kristus a DS 
církev založili a vedou ji. Přesto zůstává základna církve právní. Nelze říci, že kde je papež, 
tam je církev. Církev není právními předpisy prohlášena, církev žije ze Slova zaslíbení. 
Společenství církve existuje jedině skrze zaslíbení.  
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Jsem učedníkem Krista a on je můj Pán. Vše ostatní je jen „obal“ - základem víry je 
osobní vztah k Ježíši Kristu (viz Instituce 6. kap.), proto nemohu pronásledovat někoho 
jiného, kt. věří jinak. Pokud budu někoho nutit k něčemu, ale DS ho nepovede, je to zbytečné. 
Pokud nutíme někoho k nějakému vyznání, ke kt. ho nevede DS, je to omezování osobní 
svobody. Proto je pravá církev neviditelná. 

Mocí slova Božího a působením DS se církev stává viditelnou, projevuje se. K bytí církve 
patří nejen její vnitřní stránka, ale i její vnější konkrétní podoba. 

Protože je vnější projev církve vůlí Kristovou, proto ji Kalvín bere tak vážně. 
Kristus je Pánem bohoslužby. Tam, kde byly řády nemravným způsobem narušeny, tam je 

narušeno a zraněno právo Kristovo. Proto Kalvín tak vysoce oceňoval církevní úřady a 
disciplíny a díky tomu tak polemizoval s katolíky. 
 

2. PRAVÉ POZNÁNÍ BOHA  
Cílem lidského života by mělo být pravé poznání Boha (viz J, Sk 17,28-30 na Aeropágu). 

Pravé poznání Boha závisí na správném projevení úcty Bohu. Pravé poznání a pravé uctívání 
se projevuje v poznání Jeho vůle (Instituce, 1. kap.) - „všechna pravá poznání Boha jsou 
zrozena z Boží vůle“. Pravé poznání Boha nesouvisí s intelektuálním poznáním, ale je to 
důsledek bohulibého života. 

 
3. PÍSMO SVATÉ  
Příroda a dějiny zjevují jen omezené poznání Boha. My jsme totiž omezeni svým hříchem. 

Jsme cíleni k biblickému svědectví SZ a NZ, k pravému a zachraňujícímu poznání Písma. 
Obsahem Písma je Pán Ježíš Kristus. Při psaní Písma použil Bůh k inspiraci DS, kt inspiroval 
jednotlivé osoby. Pisatelé nebyli Božími psacími stroji, ale DS jejich myšlení ovlivnil. K  
porozumění Písmu je potřeba DS, bez DS je Písmo mrtvé (může nás to zavést do bludů). 

Písmo a Duch patří dohromady. Vždy potřebuji DS k tomu, abych dobře chápal situaci. 
JK v Kázání na hoře říká, že máme ostatní milovat i přes jejich chyby.  
 

4. Nová a Stará smlouva 
Jednání s člověkem začalo při stvoření a skončí při našem oslavení (Ř 3). 
a) Pád člověka do hříchu - člověk ztratil svobodnou vůli, stal se otrokem hříchu a je 

zachráněn Pánem Ježíšem Kristem.  
b) Okamžik vtělení Krista 
JK je středem NZ i SZ. SZ i NZ mají stejný obsah - ve SZ jde o zaslíbení, v NZ jde o 

naplnění. SZ je zaměřen jen na Izrael, NZ je už pro všechny. 
Oproti Lutherovi, kt. bojoval proti skutkaření a upřednostňoval Pavlovské listy, 

neupřednostňoval Kalvín NZ před SZ. Kalvín vidí SZ i NZ na stejné úrovni (stejně jako my). 
 

5. Trojice a kristologické otázky 
Kalvín zastává tradici církevních otců. Bůh v Trojici působil při stvoření i 

vykoupení. Otec, Syn i DS jsou bytostně jedno, ale ve třech osobách. Otec je 
počátkem všech věcí, Syn je rádcem.  

Kristus má božskou i lidskou přirozenost, je prostředníkem mezi Bohem a člověkem, 
proto je Bohem. Pokud by JK nebyl člověkem, nemohl by Otce poslouchat a nemohl by za 
nás zemřít. Kdyby byl jenom člověkem, nemohl by být vzkříšen. 

Kalvín klade důraz na oddělení lidské a božské přirozenosti JK. Jedině tak jsme schopni 
řádně vysvětlit dílo spasení. Kalvín se proto držel dále od luterského pojetí VP.  
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6. Znovuzrození a posvěcení 
a) Znovuzrození: metaforický termín; každodenní sebezapření učedníka JK 
b) Ospravedlnění: je to druhá strana znovuzrození V ospravedlnění nás Bůh přijímá, 

odpouští nám a dává nám Kristovu spravedlnost. Tím Kristus ospravedlňuje naše činy. 
Ospravedlnění je pramenem dobrých činů. Víra v ospravedlnění je darem DS. 

 
6. Zákon a evangelium  
Zákon je ustanovením svazku mezi Bohem a našimi otci. Rozlišuje mezi ceremoniemi a 

morálním zákonem. Morální zákon plní trojí úlohu 
a. Jako zrcadlo ukazuje naši vinu a potřebu milosti - pedagogická funkce zákona (uzus 

pedagogicus legic), Ga 3,24 
b. Mravní zákon řídí veřejný život a je základem civilních zákonů - civilní a politická 

funkce zákona (uzus politicus legis) 
c. Pro ospravedlněného je to pravidlo života - ospravedlněný a znovuzrozený křesťan 

zachovává Boží zákon z vděčnosti (uzus inrenatis) 
 
6. PREDESTINACE  
Dle Kalvínova výkladu absolutní Boží svobody: spasení člověka záleží na Boží 

zachraňující milosti. Tento akt je něčím co je nezdůvodnitelné, ale také nezbytné. Proč chce 
Bůh člověka zachránit? To ví jenom Bůh, protože on je suverénní. Pokud by člověk měl 
rozhodovat o tom, zda bude či nebude zachráněn, byla by tím Boží svoboda omezena. 
Nemůžeme o tom nijak diskutovat, je to cele v Božích rukou. 

Ti, co slyší a přijímají Boží Slovo, jsou zjevně ospravedlněni. Kdyby to nebylo v Boží 
milosti zakotveno, mohl by se toho uchopit satan. Protože jsme vyvoleni, věříme v Krista. 
Díky vyvolení patříme do církve. 

Kalvín vnímá Boží suverenitu jako absolutní (Luther to relativizuje a říká, že „Bůh omezil 
vlastní svobodu“). 

Augustin: o svobodné vůli 
EGW: učení o predestinaci je monstrum 
Luther mluvil o naší nesvobodě a potýkal se s Erasmem (který byl bibličtější) 

 
7. VOJÁK KRISTŮV 
Život křesťana je trvalý zápas (křesťan je vojákem). Tento boj se týká sebezapření a 

potlačení egoismu. Křesťan musí potlačovat své žádosti a také se musí vyrovnávat 
s pronásledováním od nepřátel evangelia. Je lepší opustit domov než odpadnout od 
pravdy. 

 
OBRAZ KALVÍNA V D ĚJINÁCH  
Podle většiny měl Kalvín neměnný obraz: byl pevným neohroženým bojovníkem. Podle 

jeho písemného odkazu však vidíme, že byl citlivý.  
 
VÝZNAM KALVINISMU V  RÁMCI PROTESTANTISMU  
Kalvínovo učení se šířilo poměrně rychle, stejně jako ostatní reformní hnutí. 

V tolerantních zemích jako v Nizozemí nebo ve Švýcarsku nenaráželo na takový odpor, 
rozšířilo se i do Francie. Mezi kalvinistická města přesto patřila i Paříž. Stejně jako katolická 
církev, i církve protestantské církve se podílely na řízení státního aparátu. Kalvinismus kladl 
důraz na osobní rozvíjení schopností, skromnost, čestnost, píli a další vlastnosti, které byly 
mimo jiné klíčové při vzniku kapitalistické společnosti o několik století později (známá fráze 
„přičiň se a Bůh ti pomůže“) 
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Kalvínovo dílo začíná v závěru reformačního hnutí. Kalvínismu se ale daří proniknout od 
oblastí, kt. byly luterství uzavřeny. Luterství se uchytilo jen tam, kde mělo podporu státního 
systému (jako „zemské církve“). Kalvínismus se dokázal uchytit i jako menšinová církev, 
protože stál na sborové autonomii. 

Dostal se také do: Maďarska, Sedmihradska, Polska, Holandska, Severní Ameriky, 
Španělska, Itálie… 

1546 prohráli evangelíci s katolíky (Šmalkadský spolek utrpěl porážku 1547-48). Po 
Augsburském míru 1555 (smíru mezi katolíky a evangelíky) bylo rozšíření kalvínismu 
ukončeno, protože vnikl církevně-politický systém. 

Španělsko díky objevu Ameriky zažívalo velký rozmach, stává se tak první evropskou 
velmocí. Filip II, král španělský, byl katolík a bojoval proti reformaci. Proto měla  reformace, 
hlavně díky Ženevě, sílu kt. dokázala bojovat vůči protireformaci. 

Kalvínistické sbory v diasporách vděčili za svůj misijní rozvoj jen díky tomu, že žili pod 
pronásledováním.  

Tertulián: „krev martyrů se stala semenem pro šíření evangelia“. 
 
Kalvín nebyl evangelickým teologem jako jiní akademici. Šlo mu především o znovu-

organizování křesťanského sboru. Jeho hlavním důrazem nebyla teologie, ale život sboru pod 
Kristem. Celý kalvinismus charakterizuje život pod Božím slovem.  

 
 
KALVÍNOVY EKUMENICKÉ D ŮRAZY  
Vnější tlaky na kalvinistické sbory způsobili, že je zde živý ekumenismus. Kalvínův 

zájem se týkal celé církve na celém světě. Hledal důraz jednoty církve, proto na ni pracoval. 
Nešlo mu o povrchní a lacinou dohodu s katolíky, nýbrž o jednotu rozptýlených církví žijících 
pod Božím Slovem. 

Kalvín neustále usiloval o spojení rozptýlené církve, o čemž svědčí jeho bohatá 
korespondence s Německem. Psal si s Melanchtonem, ačkoliv mu ke konci neodpovídal ( i 
když byl Melanchton duchovně Kalvínovy velmi blízký). Kalvín také prohlásil: „I kdyby mě 
Luther nazval ďáblovým nástrojem, nepřestanu ho považovat za Božího služebníka“. 

 
V kalvinismu měla vždy větší hodnotu příslušnost k Božímu Slovu spíše než příslušnost 

ke státu. Ačkoliv se v této době byl nacionalismus velice rozšířený jako moderní myšlenka.  
V roce 1560 Kalvín píše: „Chci vás vyzvat k tomu, abyste se stěhovala vždy tam, kde 

můžete Bohu sloužit. Ježíš Kristus je toho hoden….“ 
Příslušnost k tělu Kristovu je důležitější než nacionální příslušnost. 
 
 

 
 
 


