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ABSTRAKT

Práce se zabývá proměnami etických hodnot, které nastaly v důsledku 

reformace. Popisuje situaci církve a doby, ze které vyšel reformátor Martin Luther. 

Na jeho životopise se snaží ukázat, jak byl touto situací ovlivněn, jak došlo k jeho 

osobnímu obratu v přístupu k církevním praktikám a všeobecně rozšířenému 

vnímání Boha. Představuje Lutherovy nové názory v otázkách věrouky, které z jeho

obratu vzešly, jejich šíření a jejich důsledky pro církev i pro něj samého. Srovnává 

jeho nové etické postoje s postoji katolické tradice.

Rozšíření a působení Lutherova vlivu je ukázáno na jedné 

z nejvýznamnějších postav reformace, na Janu Kalvínovi. Na základě jeho 

životopisu je naznačeno, jaká byla Kalvínova cesta k přijetí reformačních myšlenek

a jaké byly jeho osobnostní předpoklady, které ho vedly k jejich dalšímu 

propracování. Rovněž se snaží porovnat odlišnosti od učení Lutherova, které na 

základě tohoto propracování vznikly.



KURZFASSUNG

Diese Arbeit befasst sich mit Umwandlungen der ethischen Werte, die 

infolge der Reformation entstanden sind. Sie beschreibt die Situation der Kirche 

und die Zeit, von der aus der Reformator Martin Luther ausgegangen ist. Anhand 

seines Lebenslaufs versucht diese Arbeit zu zeigen, wie er von dieser Situation 

beeinflusst wurde, wie es zu seiner persönlichen Wende in seiner Einstellung zu 

kirchlichen Gewohnheiten und zur allgemein erweiterten Wahrnehmung Gottes 

kam. Darüber hinaus stellt sie Luthers neue Ansichten in Frage des Glaubens und

der Lehre, die aus seiner Wende hervorgegangen sind, ihre Verbreitung und ihre 

Folgen für die Kirche und für ihn selbst vor. Die Arbeit vergleicht seine neuen 

ethischen Einstellungen mit den Einstellungen der katholischen Kirche.

Die Verbreitung und Wirkung Luthers Einflusses wird an einer der 

wichtigsten Personen der Reformation gezeigt, an Johannes Calvin. An seinem 

Lebenslauf wird gezeigt, wie sein Weg zur Annahme der Reformationsgedanken 

war und welche seine persönlichen Voraussetzungen waren, die dazu führten, diese 

Gedanken weiter auszuarbeiten. Ebenfalls versucht diese Arbeit die Unterschiede zu 

Luthers Lehre zu vergleichen, die aufgrund Calvins Ausarbeitung entstanden sind.
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ÚVOD

V této práci se pokusíme odhalit, co přinesla reformace nového, co se událo 

tak zásadního, že to vyvolalo tak bouřlivou reakci, v důsledku které došlo 

k rozdělení církve. Rovněž se budeme snažit odpovědět na otázku, zda a jak byla 

reformace podmíněna situací doby a situací církve. Pokusíme se nastínit, co bylo 

tím novým učením, které reformace přinesla, a jak je možné, že nejen nově vzniklá 

církev záhy nezanikla, ale měla naopak velké množství následovníků, a proč se i 

nadále štěpila na další církve reformačního charakteru. Také nás bude zajímat, jak 

se reformační učení projevilo v životech jednotlivců a celé společnosti a jak se 

s novým učením vypořádala katolická církev.

Nejprve vymezíme proměnu obecně, to znamená, že v hlavních rysech 

vylíčíme charakteristiky doby před reformací a po reformaci. Jací byli lidé, jaká 

byla církevní nauka, jak byl vnímán Bůh a jakým způsobem se přistupovalo k 

záležitostem víry.

Následně bude potřeba vykreslit pozadí doby, z níž reformace vyvstala a 

způsob, jakým tato doba ovlivňovala jednotlivce v ní žijící. Na základě dvou 

významných osob reformace, Luthera a Kalvína, do této problematiky nahlédneme 

hlouběji.

Z Lutherova životopisu se budeme snažit zjistit, zda a jak se doba, ve které 

žil, podepsala na jeho vnímání církve, Boha a přístupu k víře a co bylo onou 

„rozbuškou“, která jej přivedla k novým poznatkům. Zároveň nás bude zajímat, co 

bylo na jeho novém učení tak zásadního a kontroverzního, že to odporovalo nauce 

církve tak výrazně, že to nakonec zapříčinilo jeho exkomunikaci.

Budeme se věnovat základním otázkám etiky a mravnosti, ve kterých se 

projevuje nový Lutherův postoj, a budeme je konfrontovat s původní katolickou 

naukou, ze které sám Luther vyšel a která v mnohém vyrůstá z Augustinova učení. 

Bude se jednat zejména o otázky vyrůstající z Lutherova trojího sola, tedy o otázky 
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pouhé víry, pouhé milosti a pouhého Písma jakožto prostředků provázejících 

člověka na jeho cestě ke spáse. Rovněž se budeme zabývat otázkou predestinace a 

způsobem Božího ospravedlnění člověka, jakož i osobní investicí jednotlivce 

v procesu spásy.

Pokračování Lutherova vlivu ukážeme na jedné z nejdůležitějších postav 

reformace, na Janu Kalvínovi. Pokusíme se na základě jeho životopisu vysledovat, 

jak se k němu povědomí o reformaci dostalo, jak ho ovlivnilo a čím bylo 

způsobeno, že u něj reformační myšlenky padly na „úrodnou půdu“. Budeme 

sledovat jeho vlastní promýšlení reformačních zásad, na základě kterého se 

reformace dále rozštěpila, a jeho přínos k šíření reformace jako takové. Objasníme 

specifika Kalvínova učení i provádění reformace.

Na závěr shrneme, v čem spočívaly hlavní reformační myšlenky, co jim 

umožnilo se tak široce rozšířit a jak byly aplikovány v běžném životě křesťanů.
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1. REFORMAČNÍ PROMĚNA

Co se vlastně skrývalo za touto proměnou? Jednalo se o proměnu života, 

myšlení, nebo víry? A z čeho vlastně taková proměna mohla pocházet?

Situace jednotlivce před reformací byla hodně závislá na vnějších 

okolnostech, církev, která v zásadě tvořila společnost, protože od ní nebyla tak 

oddělená jako dnes, se svým učením podílela na formování nejen víry, ale i života 

lidu. Zároveň byla jediným pramenem věrouky pro obyčejný lid, který z jejích 

interpretací Písma vycházel a snažil se tomu, co učila, svůj život přizpůsobit. Nebyl 

zde tedy téměř žádný prostor pro zaujetí vlastního postoje k věroučným otázkám.

Jednak pro získání nového postoje neměl člověk žádné zdroje, ze kterých by mohl 

vycházet, a jednak nebylo zvykem, aby se běžný občan zapojoval do procesu 

promýšlení náboženských otázek.

Proměna, kterou s sebou reformace přinesla, byla mimo jiné v tom, že se 

obrátila s mnohem větším důrazem k jednotlivcům. Luther, který poslal své teze 

nejprve biskupům a papeži se poté, co se nenaplnila jeho očekávání zrodu 

akademické diskuze, obrátil na lid tím, že své teze vyvěsil na veřejně přístupném 

místě. Tak se záležitosti, které bylo v této době obvyklé řešit učenými disputacemi, 

dostaly mezi prostý lid. Je možné, že tento obrat k jednotlivci byl jen důsledkem 

přirozeného vývoje věcí, vždyť v rovině čistě sekulární se člověk jakožto osobnost 

dostal do popředí už s počátkem renesance, ve které byl kladen důraz na jeho 

schopnosti, vzpomeňme například zámořské objevy nebo rozvoj vědy. Nyní byl 

člověk volán i k zaujetí osobního přístupu k Bohu a promýšlení své vlastní víry. 

Aby člověk takový úkol mohl začít plnit, potřeboval k tomu nějaké zdroje, ze 

kterých by mohl čerpat. Pro tento účel přeložil Luther Písmo do němčiny a Kalvín 

spolupracoval na jeho překladu do francouzštiny. Začaly vznikat i příručky, které se 

obracely na lid ve snaze zprostředkovat a vysvětlit jim pravdy víry a správné etické 

postoje. Jejich šíření umožňoval stále dokonalejší knihtisk, který byl v patnáctém 

století vynalezen.
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Lid byl náhle vtažen do problematiky věcí víry, požadovala se po něm 

vlastní iniciativa a úsilí, četba Písma. Člověk byl volán k tomu, aby sám promýšlel 

svou situaci, což vedlo například k tomu, že mnoho řeholníků opouštělo svůj 

klášter, neboť již neviděli v této životní cestě své povolání.

Přes tento důraz na vlastní iniciativu jednotlivců zůstávali i nadále lidé 

vázáni základním vymezením etických hodnot, které v rámci křesťanství určovalo

desatero Božích přikázání. Pouze se měnil přístup k němu.

V katolické tradici byl v souvislosti se scholastickou teologií kladen důraz 

na lidský rozum, což je vidět například na přístupu Tomáše Akvinského a jeho 

důkazech Boží existence, přesto to však stále byla anselmiánská víra hledající 

rozum, kdy víra byla tou, která měla to prvenství, ale na jejímž základě už byl

člověk schopen mnohého sám z vlastního úsilí. Byl kladen důraz na iniciativu 

člověka a z ní vycházející lidskou snahu o dobré skutky, tedy o naplnění těchto 

přikázání. K desateru se přistupovalo jakožto k etické normě, kterou je potřeba 

dodržovat a je na to potřeba vynaložit veškeré možné úsilí, byť o nutnosti Boží 

milosti pro její naplňování nikdo nepochyboval.

Reformace oproti tomu chápala desatero jako výzvu člověku k důvěře 

v Boží milosrdenství, protože právě při pohledu na přikázání si člověk uvědomoval 

svou nedostatečnost v jejich plnění. Luther doslova říká, že přikázání jsou 

„ustanovena pouze k tomu, aby v nich člověk viděl svou neschopnost konat dobro a 

naučil se zoufat si nad sebou.“1 V tomto postoji je patrná nedůvěra v síly člověka a 

příklon k milosti Boží jako jediné cestě k možnosti naplnit přikázání. Z tohoto 

vědomí patrně plynula i Kalvínova snaha dohlížet nad životy lidí, díky níž měl 

přehled o tom, kdo v jeho obci má pravou víru a kdo ne.

Dalo by se říci, že vnější Bůh se důsledkem reformace jaksi stává ve větší 

míře vnitřním, mnohem větší odpovědnost leží náhle na bedrech jednotlivců a oni 

sami se nyní mají angažovat na cestě k němu tím, že svou víru sami promýšlejí. 

Zároveň jsou upomínáni na to, že jedině důvěrou Bohu k němu mohou dojít, což je 

opět upozorňuje na omezenost vlastních možností.

Učení o nezbytné milosti Boží na cestě ke spáse bylo sice zdůrazňováno již 

před reformací a dělo se tak nejspíše nebo mimo jiné v návaznosti na učení svatého 

Augustina, který učení církve výrazně ovlivnil, ale v životní praxi vládlo často 

                                                          
1 Luther [8], s. 10
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učení opačné, učení, proti kterému se Augustin vymezoval. Bylo to učení mnicha 

Pelagia, který kladl důraz právě na schopnosti člověka, na lidské skutky vykonané 

na základě jeho snahy o ně. Pelagius byl přesvědčen, že člověk dokáže být na cestě 

k Bohu samostatný.

Reformační proměna se ovšem nedá zjednodušit tak, že bychom řekli, že 

před reformací byl velký důraz na skutky a v rámci reformace se naopak zdůraznila

důvěra v Boha jako jediného zprostředkovatele spásy a skutky, jakožto projev snahy 

člověka, ustoupily do pozadí. Tato důvěra se totiž měla opět projevovat skutky a 

jedině na nich se mělo ukázat, je-li víra skutečně ryzí. Tak se skutky opět dostaly do 

centra pozornosti, jak vidíme například v Kalvínově pokusu vytvořit z Ženevy 

náboženskou obec pravých věřících vyvolených ke spáse.

K reformační proměně měli největší přínos nejspíše Luther a Kalvín. Luther 

tento obrat započal svým novým přístupem a promýšlením církevní nauky, Kalvín, 

který byl reformačním učením ovlivněn, se pokoušel aplikovat závěry tohoto učení 

v praxi, dohlížet na správné fungování nové církve.

1.2 DOBOVÝ KONTEXT, ZE KTERÉHO LUTHER VYŠEL
2

Je všeobecně známo, že ve středověku (tj. v období tradičně vymezovaném 

léty 500 - 1500, byť toto vymezení je samozřejmě nepřesné a mnohdy dokonce 

sporné) a na přelomu středověku a novověku, kdy za počátek církevního novověku 

můžeme považovat vystoupení Luthera, tedy reformaci, měla církev mnoho 

nedostatků a naléhavě potřebovala vnitřní reformu.3

K takové reformě směřovala mnohá hnutí, která v této době vznikala, 

můžeme zmínit např. hnutí Devotio moderna založené G. Grootem směřující k 

prohloubení duchovní stránky církve nebo biblicismus jakožto výsledek snahy 

obrátit pozornost zpět k pramenům víry, tedy k Písmu atd.4

                                                          
2 Tato podkapitola je zpracována na základě publikací Franzen [4], Küng [10]
3 srov. Franzen [4], s. 90, 190-191
4 srov. Franzen [4], s. 194-195
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K hlavním církevním nedostatkům patřily v rovině církevního, zejména

vyššího kléru především starost o světské statky, to znamená usilování o možnost 

zasahovat do světských politických záležitostí a samozřejmě i starost o finance, 

které mohly plynout (a plynuly) mimo jiné právě z úspěšné papežské politiky, a 

zároveň odvrácení pozornosti od potřeb církve k zájmu o financování kultury, což

by jistě samo o sobě nebylo nic špatného, nicméně v tomto případě to mělo za 

následek např. úpadek nižšího církevního kléru do chudoby5 a soustředěnost kléru 

na finance, tedy vliv na celkovou sekularizaci církevního smýšlení.6

Dalším církevním zlořádem této vyšší církevní „vrstvy“ bylo protěžování 

příbuzných pro církevní funkce, takzvaný nepotismus, a současně simonie, tedy 

„svatokupectví, tj. koupě, prodej nebo propůjčování duchovních hodností (...) nebo 

hodnot (např. odpustků, ...) nebo posvěcených předmětů (plyne-li vyšší zisk z toho, 

že jsou posvěceny) za peníze, za různé služby, přímluvy aj.“7 Zlořádem 

souvisejícím a prolínajícím se se světskými starostmi byla nemravnost, která 

prostupovala církev jako celek, týkala se tedy kněží, řeholníků i laiků. Nepochybně 

měly postoje vyššího kléru zpětný vliv na klérus nižší a na lid, jako příklad můžeme 

zmínit protěžování úcty ke svatým ostatkům, které jistě byly pro církev a nejen pro 

ni významným zdrojem příjmů, jestliže se za vstup do baziliky s takovýmito ostatky 

muselo platit. Tato praxe nepochybně jen podporovala růst duchovních nešvarů 

lidu. Papežové se zkrátka na úkor svého duchovního poslání projevovali „jako zcela 

obyčejná italská renesanční knížata.“8

Taková struktura církve měla tedy nutně vliv na církevní lid, protože 

samozřejmě nelze oddělit církevní představené, kteří mají vliv na celkovou situaci 

církve, od „jejich“ lidu, který je jimi veden. Pro obyčejného člověka téměř nebylo 

možné se ze zlořádů tehdejší církve vymanit ani proti nim nic podniknout, protože 

zpravidla neměl žádné prameny, ze kterých by mohl načerpat potřebné vědomosti, 

chyběla mu důkladná náboženská osvěta. Většina církevních spisů totiž jednak byla 

v latině a zdaleka ne všichni lidé měli takový přístup ke vzdělání, aby si znalosti 

potřebné k jejich četbě osvojili a jednak nebyly v takovém množství výtisků, aby 

byly každému k dispozici. Učení církve tedy bylo člověku přístupné pouze 

zprostředkovaně, mohl přijímat pouze to, co mu bylo předáno, a neměl téměř 
                                                          
5 srov. Franzen [4], s. 192
6 srov. Küng [10], s. 83
7 [9], s. 656
8 Küng [10], s. 83
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žádnou možnost vypořádat se s takovým chápáním duchovních záležitostí, které

kolem něj zejména v nižších vrstvách vládlo a které vedlo k pověrčivosti a ke 

strachu z Boha, jenž byl lidmi vnímán jako nevyzpytatelný. To samozřejmě vedlo 

lid ke snaze si takového Boha naklonit hojnou účastí na církevních slavnostech a 

poutích, uctíváním ostatků a praxí odpustků.9

A přece nebyla církev jen synonymem zkaženosti a její působení zahrnovalo

i mnohé kladné projevy. Jak jsme již zmínili, např. financování staveb nelze zařadit 

jednostranně mezi církevní negativa jakožto pozornost ke světským záležitostem, 

byť peníze na tyto stavby byly mnohdy nabyty pochybnými způsoby. Přes všechnu 

pověrčivost a nedostatky víry lidu můžeme přeci jen jako pozitivum vnímat i velkou 

zbožnost a snahu o vnitřní opravdovost10, jakkoli byla víra prostoupena různými

nešvary.

Přesto, že se v působení církve navzdory jejímu úpadku dalo najít i mnoho 

dobrého, všichni cítili, že reforma je nevyhnutelně potřeba. Touha po reformě byla 

všeobecná proto, že v této době byly záležitosti církve spojeny s běžným životem, 

ovlivňovaly jej a týkaly se tedy všech. Problémem ovšem bylo, že zlořády 

prostupující církev byly již natolik zažité a struktury natolik prorostlé nepotismem, 

simonií atp., že realizovat vnitřní reformu byl velice náročný úkol. Papežové o ni ze 

své pohodlnosti nejen že neusilovali, ale ani ji nijak nepodporovali a nevyvíjeli 

snahu ji zrealizovat.11

Do této doby se všemi jejími nedostatky i klady se na konci patnáctého 

století narodil Martin Luther.

                                                          
9 srov. Franzen [4], s. 191
10 srov. Franzen [4], s. 192
11 srov. Franzen [4], s. 193-194
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2. MARTIN LUTHER A JEHO VLIV12

2.1 ŽIVOT MARTINA LUTHERA

Martin Luther se narodil dne 10. listopadu 1483 v městečku Eisleben. 

Pocházel z malorolnické rodiny Hanse Luthera. Prostředí, do kterého se narodil, 

bylo prostředí prodchnuté zbožností, ale ne takovou, jež by člověku přinášela 

útěchu, nýbrž zbožností spojenou se strachem z Boha, jehož tehdy lidé vnímali jako 

přísného a hněvivého. K takovému chápání Boha lidé docházeli poslechem 

kostelních kázání, která tehdy byla jedním z velmi mála zdrojů jejich vědění o Bohu 

a věcech víry. V kázáních byl Bůh líčen jako spravedlivý, což byla vlastnost, které 

se Luther obzvláště obával. Boží spravedlnost totiž chápal jako takovou, která dobré 

odměňuje a hříšníky trestá. O tom, že jistě patří mezi hříšníky, kteří budou 

spravedlivě potrestáni, nepochyboval. Protože další prameny víry, ze kterých by 

bylo možné čerpat, byly většině lidí nepřístupné, byly záležitosti víry obestřeny 

jakýmsi tajemstvím, které samozřejmě podněcovalo lidskou představivost a vedlo 

k velké pověrčivosti a víře v čarodějnice13, což významnou měrou spoluutvářelo 

podobu víry tehdejšího zejména prostého člověka. V soužití s církví navíc bylo 

nutno mít se na pozoru, tedy jednat pokud možno v souladu s jejími nařízeními a 

nijak se jí neznelíbit, neboť církev měla ve vlastnictví většinu půdy, která byla 

významným zdrojem obživy.14

Lutherovi se ještě za Martinova dětství přestěhovali z Eislebenu do městečka 

Mansfeld, kde si jeho otec založil nové živobytí jako horník15. Zde se na základní 

škole setkal Luther prvně s latinou, která mu ovšem od počátku činila potíže.

                                                          
12 Tato kapitola je zpracována na základě publikací Augustin [1], Fearon [3], Franzen [4], 

Kadlec [5], Luther [6], Luther [7], Luther [8], Molnár [11], Pesch [12], Shaw [13], Störig [14]
13 srov. Kadlec [5], s. 313
14 srov. Fearon [3], s. 12
15 srov. Kadlec [5], s. 313
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Když ale v letech 1496/7 studoval na latinské škole Bratří společného 

života16 v Magdeburgu, kam ho poslal jeho otec, začal možná i díky kvalitnější 

výuce, která zde byla poskytována, ve studiu prospívat. K vynikajícímu osvojení si 

latiny však u Luthera došlo až ve škole v Eisenachu, kde pobýval v letech 1498-

1501. Na svá studia, na něž jej jeho otec Hans posílal, si Martin musel vždy trochu 

přivydělávat a často tak činil zpěvem v chrámových sborech (hudební nadání zdědil 

po matce).17

Rokem 1501 započal Luther svá studia na univerzitě v Erfurtu. Velmi jej 

ovlivnila filosofie, se kterou se zde seznámil – takzvaná „via moderna“, tedy 

filosofie nominalistická.18 V univerzitní knihovně narazil na Bibli, a protože tou 

dobou už výborně ovládal latinu, mohl se do ní poprvé v životě začíst sám. Jeho 

zájem o ni byl takový, že ji přečetl postupně celou. Po získání titulu bakaláře a 

mistra svobodných umění pro něj však studium ještě zdaleka nemělo končit. Jeho 

otec si totiž přál, aby Martin vystudoval práva, a tak se do nich Martin roku 1505 

skutečně zapsal.

Nedlouho poté však nastal v jeho životě velký zvrat. Když se jednoho 

červencového dne roku 1505 vracel po krátké návštěvě svých rodičů v Mansfeldu 

zpět do Erfurtu, zastihla jej nečekaná bouře. Martin se údajně schoval pod jilmem, 

do kterého náhle uhodil blesk. Vyděšený Martin v obavě o svůj život prosil o 

záchranu svatou Annu a slíbil, že ušetří-li Bůh jeho život, stane se mnichem.19

Po návratu do Erfurtu skutečně okamžitě zanechal studia práv, vstoupil do 

kláštera augustiniánů eremitů a začal studovat teologii, kde se během studia opět 

setkal s nominalismem (Gabriela Biela).20 Přes veškerou askezi, o niž v klášteře 

v následných letech usiloval, stále nenabýval pocitu, že by byl Bohu o něco milejší 

než dříve, a strach ze smrti a následného zavržení jej neopouštěl.

Patrně očekával, že Boží blízkost skutečně musí pocítit21, a když se tento 

stav nedostavoval, propadal zoufalství a hrůze ze zavržení. Otázkou však je, jak 

mohl tento vzdělaný teolog odvozovat svou spásu z pomíjivých pocitů.  Je možné, 

                                                          
16„Bratři společného života“ byla skupina, která původně vznikla kolem Gerharda 

Grooteho, který založil Devotio moderna, což byla forma zbožnosti soustředící se zejména na četbu 
Písma a vnitřní rozjímání. Vnější projevy víry jako např. svátosti ustupovaly do pozadí. (srov. 
Franzen [4], s. 194)

17 srov. Fearon [3], s. 11, 20
18 srov. Kadlec [5], s. 313
19 srov. Fearon [3], s. 23-24
20 srov. Kadlec [5], s. 314
21 srov. Kadlec [5], s. 315
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že cesty k Bohu, jak je předkládala tehdejší církev, mu útěchu nebyly schopny 

poskytnout. „Luther brzy vyčerpal katolické prostředky milosti a zjistil, že jsou 

nedostačující.“22 Platilo to přinejmenším pro jeho svědomí, což se také vzápětí 

potvrdilo.

Vedle nebeského Otce měl Luther obavy i ze svého otce pozemského, u 

něhož si byl ovšem tím, že nenaplnil jeho očekávání, jistý. Představený řádu 

Johannes Staupitz, který za mnichy zodpovídal, Luthera povzbuzoval a posléze 

rozhodl, že se Luther stane knězem. Po studiu bohosloví byl Luther dne 3. dubna 

1507 vysvěcen na kněze. Na jeho primici, která se konala 2. května 1507, dorazil do 

Erfurtu i jeho otec. Nikterak však Martina v jeho životní cestě nepodpořil.23

Mezitím Fridrich Moudrý, vévoda v Sasku, založil ve Wittenbergu novou 

univerzitu. Jejím děkanem se stal Andreas Karlstadt a bylo potřeba obsadit také

profesorská místa, dvě z nich připadla právě Staupitzovi a Lutherovi, který na 

univerzitě začínal přednáškami o Aristotelovi. Na Staupitzův návrh začal Luther ve 

Wittenbergu také kázat a brzy ho zastoupil v přednášení biblické teologie. Aby však 

mohl vést tyto přednášky, bylo potřeba dodělat si doktorát z teologie. Luther 

doktorát absolvoval na univerzitě ve Wittenbergu, čímž si vysloužil pohrdání 

kolegů z Erfurtu, jejichž univerzita byla mnohem starší a měla lepší pověst. Za 

mnohé hovořilo také to, že v Erfurtu by Luther získal doktorát až po deseti letech, 

zatímco ve Wittenbergu jej dokončil již za pět.24

Jako profesor si Luther počínal velmi dobře, mimo jiné vedl se studenty 

takzvané disputace. Ve svých přednáškách se zabýval Žalmy (1513-15), listem 

Římanům (1515-16), listem Galatským (1516-17), listem Židům (1517-18) a znovu 

Žalmy (1518-19).25

Do tohoto období Lutherova života spadá tzv. „zážitek ve věži“ kláštera ve 

Wittenbergu, kde nově pochopil verš z listu Římanům: „Vždyť se v něm26 zjevuje 

Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: 

'Spravedlivý z víry bude živ.'“27 Tehdy poprvé pochopil Luther výraz 

„spravedlnost“ jinak, než jak jej chápal dosud. V Boží spravedlnosti, které se až 

                                                          
22 Shaw [13], s. 15
23 srov. Fearon [3], s. 30-32
24 srov. Fearon [3], s. 33-34, 37, 41-43
25 srov. Kadlec [5], s. 314
26 v evangeliu
27 [16], Ř 1,17
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dosud tolik obával, najednou viděl Boží milost, která člověka ospravedlňuje; 

pochopil tento verš tak, že skrze víru je člověk učiněn spravedlivým. Toto zjištění 

způsobilo v Lutherovi veliký obrat. Jednak se zbavil strachu, který měl s vírou 

spojený, a jednak začal vnímat některé církevní zvyklosti v jiném světle.

Práce Lutherovi neustále přibývala. Když byl Staupitz Fridrichem Moudrým 

vyslán do Holandska, aby rozšířil sbírku jeho relikvií28, přenechal Lutherovi kromě 

postu profesora biblické teologie také veškerou svou ostatní práci, zejména dohled 

nad kláštery.29

V roce 1513 vstoupil v úřad nový papež Lev X. Kolegium kardinálů jej 

zvolilo nejspíše jen proto, že nemohli již déle vydržet v uzavřených prostorách, 

které nesměli opustit až do zvolení nového papeže. Rozhodli se tedy zvolit právě 

Lva, jehož považovali za nemocného, a proto očekávali, že setrvá v čele církve 

pouze na krátký čas. Jejich záměr se ale nenaplnil – „provizorní“ papež zemřel až 

v roce 1521. Lev X. byl papežem, který se více než o záležitosti církve zajímal o 

církevní pokladnu a rozvoj umění v Římě. „Byl celkem vzato ve své víře upřímný, 

ale jeho slabinami byly peníze a politika.“30 Peníze mu plynuly například za 

přidělování různých opatství nebo biskupství. „Nejdůležitějším církevním úřadem 

v německé vlasti Martina Luthera byl úřad arcibiskupa v Mohuči. Albrecht 

Braniborský, který již zastával úřady biskupa Hallberstadtu a biskupa 

v Magdeburgu, doufal, že obdrží i tento třetí úřad a stane se hlavou katolické církve 

v Německu. Nebylo úředně přípustné, aby jedna osoba zastávala dva či dokonce tři 

biskupské úřady současně, a Albrechtovi bylo navíc pouze 23 let, nebyl tedy na 

jmenování biskupem dost starý. To ho však neodradilo. Prostřednictvím svého

bratra Jáchyma dokázal nabídnout papeži Lvovi dostatek peněz na to, aby se 

k podobným 'maličkostem' nepřihlíželo, a tak byl Albrecht ustanoven arcibiskupem 

mohučským.“31

                                                          
28 Ve Wittenberské bazilice bylo shromážděno velké množství údajných ostatků světců i 

samotného Krista (např. kousek dřeva z Kristova kříže atp.). Lidé věřili, že vstupem do této baziliky 
si zkrátí pobyt v očistci o více než tisíc let. Tento „odpustek“ mohli získat vždy jen jednou ročně. 
Vzhledem k tomu, že jak se věřilo, člověk stráví v očistci miliony let, to nebyla příliš dlouhá doba a 
navíc nikdo neměl jistotu, zda jsou relikvie pravé, natož zda mohou takovou schopnost opravdu mít. 
Nicméně účel přivádět lid blíže Bohu relikvie zdánlivě plnily, a tak vévoda Fridrich svou sbírku 
neustále rozšiřoval. Nutno dodat, že mu ze vstupů do baziliky plynuly také určité příjmy. (srov. 
Fearon [3], s. 34-36)

29 srov. Pesch [12], s. 38
30 Shaw [13], s. 14
31 Fearon [3], s. 50-51
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Albrecht však neměl dost peněz na to, aby papeži zaplatil, co mu byl dlužen, 

vypůjčil si tedy od bankéřské rodiny Fuggerů.

V té době byl jedním z významných papežových příjmů prodej odpustků. 

Zisk z odpustků si tedy dělili s Albrechtem napůl – polovina peněz šla na splácení 

Albrechtova dluhu, druhá pak na baziliku svatého Petra v Římě, jejíž stavbu v Římě 

zahájil papež Julius II. a Lex X. v její stavbě pokračoval.32

Ani běžným lidem, kteří si odpustky kupovali, ani Lutherovi v zásadě tolik

nezáleželo na tom, na co vybrané peníze nakonec půjdou. Pro lid byla důležitá 

funkce odpustků, pro Luthera zase tuto funkčnost vyvrátit.33

Odpustek byla listina, díky které člověk mohl čerpat z tzv. „pokladnice 

milosti“34, což byl pojem pro všechny dobré skutky, které vykonali zbožní lidé jaksi 

navíc a lidé, kteří nevykonali dobré skutky žádné, si koupí odpustku mohli 

přivlastnit zásluhy dobrých lidí. Jejich funkcí mělo být zkrácení pobytu duše 

v očistci. V pozdější době se chápání odpustků posunulo a bylo vnímáno jako 

listina, která potvrzuje a zároveň zprostředkovává odpuštění hříchů, a to nejen 

minulých, ale i budoucích. V zájmu zvýšení zájmu o odpustky byla jejich funkčnost 

posléze rozšířena i na hříchy již zemřelých, čímž se apelovalo na soucit lidu s jejich 

zemřelými příbuznými.35

Prodejem odpustků v Sasku byl pověřen dominikánský36 mnich Johannes 

Tetzel. Jediné místo, kde je prodávat nesměl, bylo okolí Wittenbergu. Vévoda 

Fridrich se totiž nejspíš „obával odlivu příjmů plynoucích mu z jeho sbírky 

posvátných relikvií.“37.

31. října 1517 přibil Luther podle legendy svých devadesát pět tezí proti 

odpustkům na vrata wittenberského kostela, což byl tehdy běžný způsob, jak 

informovat širokou veřejnost. Své teze poslal také papeži, Tetzelovi a Albrechtovi.

Usiloval o to, vyvolat nad kontroverzní praktikou diskuzi.38 K velkému překvapení 

                                                          
32 srov. Fearon [3], s. 51
33 srov. Kadlec [5], s. 316
34 Fearon [3], s. 52
35 srov. Fearon [3], s. 52-55
36 Odpustky byly přínosné mj. i pro dominikány, proto byl papež k diskuzím, které 

odpustky vyvolaly, zpočátku indiferentní, působily na něj totiž spíše jako spory mezi dvěma řády,
dominikány – ke kterým patřil Tetzel a augustiniány – ke kterým patřil Luther. (srov. Fearon [3], s.
60, 62)

37 Fearon [3], s. 53
38 srov. Franzen [4], s. 202
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Luthera se teze, jakmile byly přeloženy z latiny do němčiny, začaly nekontrolovaně 

šířit po celém Německu.

V roce 1518 se měl v Heidelbergu konat koncil na odstranění Lutherových 

herezí, kterých se dopustil ve svém spisu o odpustcích. Papež nepovažoval za 

prohru, když koncil tento účel nesplnil, viděl totiž v Lutherovi jen bezvýznamného 

heretika. „Pro Lva jediným skutečným problémem církve byl nedostatek peněz.“39

Zatím relativně klidné vody Luther rozvířil vydáním Rezolucí, což byl výklad jeho 

pětadevadesáti tezí. Jakmile se Rezoluce dostaly k papeži, který sám v nich nebyl 

ušetřen kritiky, označil 23. srpna 1518 Luthera za kacíře a předvolal jej do Říma40. 

Luther měl ke svému štěstí na své straně Fridricha41, který jej odmítl do Říma 

vydat. O dva měsíce později měla začít s Lutherem v Augsburgu disputace, kde 

papeže zastupoval jeho legát kardinál Kajetán. O skutečnou disputaci se nakonec 

nejednalo, Kajetán měl v zásadě pouze přimět Luthera odvolat bludné teze, které se 

v tezích o odpustcích objevily, na což Luther nepřistoupil. Při požadavcích na 

odvolání svého učení od počátku vyžadoval usvědčení o svých omylech na základě 

důkazu z Písma svatého. Z Augsburgu musel Luther v noci tajně uprchnout, neboť 

mu hrozilo nebezpečí únosu.42

Luther se sněmem nebyl spokojen, neboť mu byla upřena možnost hájit své 

názory v poctivé disputaci, kterou od setkání očekával. Obrátil se tedy na papeže 

s žádostí o koncil, kde by mohly být sporné body probrány. Ochota papežů svolávat 

koncily ale v této době nebyla vysoká – jednak byla (a u Lva X. tomu tak 

nepochybně bylo) jejich pozornost zaměřena k jiným záležitostem než k otázkám 

věrouky a jednak se cítili ohroženi konciliarismem.43

Přes tento nezdar se přeci jen otevřela jiná možnost, kde rozebrat nové učení 

– byla jím disputace v Lipsku. Jelikož byl Luther označen za kacíře, neměl mít 

možnost hájit své myšlenky sám. Zastoupit se ho pokusil Karlstadt, ten ale nebyl ve 

svých formulacích dostatečně obratný, takže se Luther ke slovu přeci jen nakonec 

dostal.44

                                                          
39 Shaw [13], s. 14
40 srov. Kadlec [5], s. 316
41 V papežově zájmu bylo také udržet s Fridrichem dobré vztahy, protože Fridrich byl 

jedním ze sedmi kurfiřtů, kteří volili císaře, a papež měl vlastní představu o tom, kdo by se jím měl 
stát. (srov. Fearon [3], s. 64)

42 srov. Fearon [3], s. 63-66
43 srov. Fearon [3], s. 68
44 srov. Fearon [3], s. 72-73
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Protivníkem jim byl Johannes Eck, který důsledně hájil papežova 

stanoviska. Středem pozornosti na této disputaci už nebyly odpustky, ale množství 

jiných témat. Bystrý teolog Eck si totiž povšiml, že v Lutherových tezích jsou stopy 

nové teologie a svého protivníka v disputaci na to upozornil. „Nešlo již o odpustky,

ale o papežskou moc, o neomylnost koncilů a o celý svátostný řád církve jako 

společenství spásy.“45

Po neúspěchu lipské disputace došla papeži trpělivost a vydal r. 1520 bulu 

Exsurge Domine46, která hrozila Lutherovi klatbou, jestliže neodvolá bludy ve svém

učení. Luther své učení ale odvolat nechtěl a byl přesvědčen, že ani nemůže, 

protože mu zatím nikdo z Písma nedokázal, že se mýlí, a odvoláním by vlastně 

jednal proti svému svědomí.

Do tohoto období spadají tři Lutherovy spisy, které sepsal proti církvi 

v reakci na bulu47: O křesťanově svobodě, O babylónském zajetí církve a Proslov 

ke křesťanské šlechtě německého národa o zlepšení stavu křesťanstva.

Papežskou bulu „spolu s kodexem kanonického práva“48 spálil za hradbami 

města. Dne 3. ledna 1521 byl Luther bulou Decet Romanum pontificem 

exkomunikován z církve.

Na císařský trůn usedl k papežově nelibosti roku 1519 císař Karel V.

Habsburský. Přestože bylo zvykem, že klatbu církevní obvykle následuje klatba 

říšská, vyhověl císař žádosti Fridricha Moudrého a dal Lutherovi možnost hájit se 

před sněmem, který svolal na rok 1521 do Wormsu.49

Situace spjatá s pobytem ve Wormsu byla pro Luthera velmi nebezpečná, 

neboť říšská klatba mohla být vystavena téměř kdykoli a následovalo by ji zatčení. 

Na sněmu byly Lutherovi položeny dvě zásadní otázky: 1. Zda je autorem knih před 

ním předložených. 2. Zda odvolává, co se v nich píše. Na první otázku odpověděl 

Luther kladně, před odpovědí na druhou z nich si vzal čas na rozmyšlenou. Večer 

druhého dne vystoupil s připravenou obhajobou svých knih. Jeho obhajoba ovšem 

nebyla akceptována jako odpověď, byla totiž příliš obšírná a sněm požadoval jasnou 

odpověď – ano, nebo ne. Na takto formulovanou otázku odpověděl Luther 

                                                          
45 Franzen [4], s. 203
46 Bula je pojmenována podle dvou prvních slov z jejího textu, která v překladu znamenají 

„Povstaň, Pane“. (srov. Fearon [3], s. 77)
47 srov. Franzen [4], s. 204
48 Kadlec [5], s. 317
49 srov. Franzen [4], s. 205
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následovně: „Nebudu-li přesvědčen svědectvím Písma nebo zřejmými rozumovými 

důvody, trvám na těch místech Písma, která jsem uvedl, a mé svědomí zůstává 

vázáno na slovo Boží. Neboť nevěřím ani papeži, ani jen koncilům, neboť je 

očividné, že se častěji mýlily a odporovaly samy sobě. Nemohu a nechci odvolat 

nic, protože není ani jasno, ani radno dělat něco proti vlastnímu svědomí. Bůh mi 

pomáhej, amen.“50 Tato odpověď měla za důsledek vydání Wormského ediktu, 

v němž je na Luthera uvalena říšská klatba a Luther se stává psancem.

Vévoda Fridrich si byl tohoto nebezpečí dobře vědom, a proto nechal 

Luthera „unést“ a poskytl mu úkryt na hradě Wartburg v blízkosti města Eisenachu, 

ve kterém Luther kdysi studoval. Luther strávil na Wartburgu deset měsíců, od 

května 1521 do března 1522.51  Přeložil zde Nový Zákon do němčiny a kromě toho

zde napsal množství dalších spisů. Poté, co mu zarostla tonzura, se v převlečení

odvážil svůj úkryt na krátký čas opustit a navštívil Eisenach a Wittenberg.

Události, které se mezitím za jeho nepřítomnosti daly do pohybu, se 

pokoušel korigovat alespoň svými dopisy, zejména vybízel k míru. Luther 

připomínal, že reforma se má vést slovem Božím, protože jde o duchovní věci, a 

proto nemá docházet k jakémukoli násilí nebo vzpourám.52 Ovlivněni Lutherovým 

učením opouštěli své kláštery řeholníci, kteří se ke svému stavu necítili být 

povoláni (mnozí z nich museli vstoupit do kláštera už jako děti, aniž by se k tomu 

mohli sami rozhodnout)53, kněží opouštěli celibát a ženili se a v nastalém zmatku 

začaly bujet nové hereze, např. novokřtěnectví, které zpochybňovalo platnost křtu 

malých dětí, které nemohou ještě opravdově věřit.54

Po svém návratu z Wartburgu se snažil dění usměrnit a ovlivnil rovněž dění, 

které se rozpoutalo mezi sedláky. Nejprve podpořil jejich požadavky, které vznesli 

proti vrchnosti, ale jakmile se jich v roce 1524 sedláci začali dožadovat násilím, 

vyzval vrchnost, aby proti nim zakročila. Tzv. německá selská válka z let 1524 -

1526 skončila tvrdou porážkou sedláků. Ti se následkem toho cítili Lutherem 

zrazeni a navraceli se ke katolictví. Tak se reformace stala záležitostí vrchnosti.55

                                                          
50 Franzen [4], s. 206
51 srov. Molnár [11], s. 200
52 srov. Molnár [11], s. 207
53 srov. Fearon [3], s. 100
54 srov. Kadlec [5], s. 317
55 srov. Franzen [4], s. 208-209
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12. června 1525 změnil Luther od základu způsob svého dosavadního života 

– oženil se s cisterciačkou Kateřinou von Bora, bývalou jeptiškou, která pod vlivem 

událostí opustila svůj řeholní život, pro nějž se necítila být povolána, když o rok 

předtím sám odložil svůj řeholní šat.56

Roku 1529 bylo na říšském sněmu ve Špýru odhlasováno provádění 

wormského ediktu, ale stavové, kteří již novou víru přijali za svou, proti návratu ke 

katolictví protestovali, čímž se pro ně vžilo označení protestanté.

Na říšském sněmu v Augsburgu v roce 1530 obě strany projevily velkou 

ochotu ke znovusjednocení. Filip Melanchthon zastupující protestanty předložil 

protestantské vyznání víry Confessio Augustana, které vypracoval z potřeby 

artikulovat zásady protestantismu. I na základě tohoto vyznání se zdálo, že rozdíly 

nejsou velké, bohužel v něm ale bylo opomenuto množství otázek, které by tento 

dojem včas vyvrátily. Výstupem sněmu bylo rozhodnutí, že protestanté by se měli 

ve sporných bodech podvolit, neboť již příští rok měl přijít koncil, který se 

k problematice vyjádří oficiálně a závazně. Protestanté se však takovému 

rozhodnutí odmítli podřídit.57 Pravděpodobně proto, že byl Karel I. příliš zaměstnán 

zahraničními konflikty, nenaplnilo se jeho odhodlání přinutit protestanty ke 

sjednocení násilím.58

V roce 1545 byl svolán koncil do Tridentu, rok na to Luther v Eislebenu 

zemřel.

2.2 SMĚRY, KTERÝMI BYL LUTHER OVLIVNĚN

Lutherovo reformační učení mělo své kořeny v naukách, které jej 

obklopovaly, a ve směrech, se kterými se seznámil během svého studia.

Tendence k podceňování církve a svátostí si patrně odnesl z života v kruhu 

Bratří společného života, kde vládl duch hnutí Devotio moderna, který se 

vyznačoval právě úsilím o zniternění víry a o rozjímání. Nutno poznamenat, že 

                                                          
56 srov. Kadlec [5], s. 318
57 srov. Franzen [4], s. 209-212
58 srov. Fearon [3], s. 106
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Devotio moderna se programově nijak nestavělo proti církvi institucionální, pouze 

usilovalo o prohloubení zbožnosti a duchovní stránky lidu.59

Již před reformací existovalo rovněž „biblické hnutí“, které zdůrazňovalo 

roli Písma jako pramene víry. Jeho zdrojem bylo mimo jiné Devotio moderna. 

Potřeby reformovat církev si byl vědom i Erasmus Rotterdamský, který při svém 

návrhu reformy vyšel právě z Písma.60

Zajisté velký vliv měl na Luthera i nominalismus, s nímž se setkal při svém 

studiu v Erfurtu. Jak píše Franzen61, vymezil se Vilém Ockham (1290-1349) vůči 

„via antiqua“ Tomáše Akvinského tím, že zavrhl analogii entis, existenci mostu 

mezi přirozeným a nadpřirozeným, a vytvořil „via moderna“, kde vše, co člověk 

může o Bohu poznat, je pouze milostivé sklonění se Boha k člověku, přičemž nelze 

hovořit o důkazech existence Boha nebo jeho vlastností62, a kde člověk sám ze sebe 

není schopen sám na základě svého rozumu o Bohu něco tvrdit. Luther se možná 

právě v návaznosti na ockhamismus vymezoval vůči Tomáši Akvinskému, byť byl 

o jeho učení spraven pouze okrajově.63

Problém ockhamismu spočíval v tom, že na jedné straně tvrdil, že člověk je 

schopen dobrých skutků sám, zároveň však líčil Boha jako toho, na kom nakonec 

záleží, bude-li člověk hříšný, nebo spravedlivý.64 Katolická nauka spojovala oba 

tyto prvky, totiž Boží milost, která je Božím darem člověku a kterou si člověk 

nemůže nijak zasloužit, a požadavek na lidskou snahu, na skutky a dodržování 

přikázání.

2.3 LUTHEROVA NOVÁ ETIKA

Katolická nauka je v zásadě totožná s učením Gabriela Biela, středověkého 

teologa, ve kterém Luther vyrostl. Toto učení zdůrazňuje důležitost lidské snahy, 

                                                          
59 srov. Franzen [4], s. 194
60 srov. Franzen [4], s. 195-197
61 srov. Franzen [4], s. 194-195
62 srov. Störig [14], s. 208
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64 srov. Kadlec [5], s. 314
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která, podpořena Boží milostí, směřuje k lidské svatosti.65 Katolická nauka by se 

v tomto směru dala vyložit na příměru řeholnice Terezie z Avily (1515-1582), která 

přirovnává srdce člověka k poháru, ve kterém je Boží milost (tedy je nutný 

předpoklad neúplné zvrácenosti lidské přirozenosti v důsledku prvotního hříchu). 

Člověk svou snahou pohár svého srdce rozšiřuje a Bůh jej průběžně naplňuje svou 

milostí, aby byl vždy plný až po okraj. Tato milost zpětně umožňuje člověku 

pracovat na svém životě, snažit se.

Luther tuto otázku vyřešil jiným způsobem, a to tak, že omezil možnosti 

lidské vůle a otázku spásy přenechal pouze Boží milosti.66

K tomuto závěru došel na základě vlastního prožitku. Během svých studií a 

posléze jako mnichovi, jak čteme v jeho životopisu od Fearona, se mu nestále 

potvrzovala jeho domněnka, že silou vlastní vůle se nemůže Bohu zalíbit, a 

pronásledovalo ho vědomí vlastní hříšnosti a hrůza ze zavržení. Z této zkušenosti 

vyplynula jeho nedůvěra v možnosti lidské vůle a snahy. Shaw67 popisuje jeho nový 

myšlenkový konstrukt tak, že člověk už nemusí o svou spravedlnost usilovat 

vlastními silami, neboť tuto cestu po pomyslných schodech dobrých skutků za nás 

již vyšel Kristus. V tuto chvíli stačí, když člověk uvěří tomu, že jej Bůh ve svém

slitování pozvedne z hlubin hříchu a dosadí jej tam, kam by se sám ze svých sil 

(podle Luthera) sám nemohl dostat, tedy na „trůn“ spravedlivého.

Vidíme, že kontrast učení katolické tradice ve srovnání s Lutherem v tomto 

bodě není tvořen jen Lutherovým popřením moci lidské snahy. Katolická tradice 

nikdy netvrdila, že člověk může dosáhnout svatosti sám o sobě, vždy připomínala, 

že člověk potřebuje ke své snaze milost Boží. Scholastika sice lidské činy a celkově 

aktivitu člověka na cestě k Bohu zdůrazňovala, ale Luther se svou novou naukou 

nestojí v přímém kontrastu milosti proti lidské snaze, ale milosti proti milosti 

s touto snahou spojené.

Z listu Římanům totiž jednoho dne pochopil, že je to Bůh, kdo činí člověka 

spravedlivým, nikoli lidská vůle. „Luther jen u sebe překonal nominalistickou 

představu svévolného Boha, kterou dosud trpěl; nově získaná představa o Bohu je 

katolická, ...“68 Lidská přirozenost je podle Luthera následkem dědičného hříchu 
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naprosto zkažená69, a tedy neschopná vykonat cokoli dobrého, proto tkví jediná 

naděje člověka v Bohu, který jej může ospravedlnit skrze víru, jejímž pramenem je 

Písmo. Těmito závěry se do jisté míry Luther přibližuje učení Augustina, jímž byla 

středověká teologie velmi ovlivněna. I on totiž tvrdí70, že člověk ke svému dobrému 

konání potřebuje Boží milost, a toto tvrzení tedy v zásadě v rozporu s tradiční 

teologií není. Luther ovšem vyjádřil jisté pochybnosti v otázce pravosti Písma, např. 

nad některými knihami Starého zákona nebo nad listem Jakubovým, neboť „tato 

epištola zdůrazňuje, že víra bez skutků je mrtvá, proto se samozřejmě nehodila do 

Lutherovy teologické soustavy.“71 Proti katolickému učení byl také jeho 

předpoklad, že lidská přirozenost je zkažená úplně, neboť tradice učí, že je

dědičným hříchem pouze porušena.

Lutherovo přesvědčení o ospravedlnění pouhou vírou mohlo být vyústěním 

jednak jeho nedůvěry v možnosti člověka na cestě ke spáse, což si ověřil na základě 

vlastní zkušenosti, a jednak jeho podceňováním významu svátostí, které si patrně 

osvojil během svého pobytu u Bratří společného života působením vlivu myšlenek 

Devotio moderna. Tento myšlenkový vývoj mohl být u Luthera podporován faktem, 

že církev té doby skutečně kladla na úsilí člověka důraz a víra byla (scholasticky) 

spojena s intelektem. Víru, která je rovněž záležitostí srdce, což ve scholastice 

ustoupilo do pozadí, znovu objevil Luther „ve věži“, což mohlo mít pozitivní 

důsledky v prožívání jinak intelektuální podoby víry, kdyby ovšem tuto víru 

nezabsolutizoval72, což učinil nejspíš právě v opozici ke scholastické nauce, která 

na lidský podíl kladla velký důraz.73

Nicméně samotné Lutherovo odmítnutí spravedlnosti ze skutků je zatím ve 

shodě s dosavadní naukou, která se nijak nepokouší tvrdit, že člověk může dojít 

ospravedlnění pouze a jen svým úsilím.74

Lutherův výstup proti praxi odpustků v roce 1517 nebyl ani tolik namířen 

proti tomu, na co byly vybrané peníze určeny, jako proti smyslu, v jakém byly 

chápány. Samotná nauka o odpustcích je vysvětlovala jako dobrý skutek, kterým si 

bylo možné ukrátit dobu strávenou po smrti v očistci, tedy jako možnost získání 
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určité milosti, která je čerpána z tzv. pokladnice milosti. Význam odpustků byl 

v praxi ovšem posunutý a většina lidí je chápala jako potvrzení o odpuštění hříchů, 

a to nejen minulých, ale i budoucích, což mělo za následek, že lidé si odpustky 

kupovali, aby si pojistili svou spásu, ale vliv na jejich duchovní život to mělo pouze 

povrchní.75

Jádrem Lutherových tezí byla polemizace s funkcí odpustků, 

s přeceňováním skutků a kritika duchovního života lidu, který nebyl podle něj 

dostatečně niterný. V jeho tezích se však již objevila nová teologie a některé věty 

byly označeny za bludné. Na tento fakt upozornil až Eck, který v tezích novou 

teologii rozpoznal a samotného Luthera na ni upozornil. Když Luther zpětně své 

teze promýšlel, nebyl s to je přeformulovat do pravověrné podoby, aniž by tak 

musel jednat proti svému svědomí, jak sám tvrdil. To byl důvod, proč vyžadoval 

učenou disputaci, byl totiž katolíkem a neměl původně v úmyslu se od katolictví 

odvrátit. Bludnost svých tezí byl ovšem ochoten uznat pouze na základě usvědčení 

slovy Písma. To se ovšem podařit nemohlo, neboť Luther trval na svém výkladu 

určitých pasáží a výklad církve odmítal.76 Dalším problémem bylo, že některé 

pojmy používal v jiném smyslu, než katolická tradice, a proto ani nebylo možné 

dojít ke konsenzu, neboť obě strany pod týmiž pojmy měly na mysli jiné 

skutečnosti.77 Jak píše Franzen78, k bezvýchodnosti situace přispívalo i to, že 

v katolické nauce bylo v této době mnoho nejasností, které odstranil až Tridentský 

koncil. Ten ale začal až téměř třicet let po Lutherově artikulaci prvních tezí.

Základem Lutherova učení tedy je, že k ospravedlnění člověku stačí víra, 

která vyrůstá z Písma, a snaha o dobré skutky je zbytečná, neboť i kdyby se člověku 

podařilo vykonat něco dobrého, přestože nemá víru, bude takový skutek bezcenný 

právě proto, že ji nemá.79 Nabízí se otázka, zda takový postoj nemůže člověka vést 

k nezodpovědnosti a k nezájmu o svůj život (a o život druhých), jestliže skutky 

samy o sobě skutečně nemají žádnou cenu. Téměř se zdá, jako by exkluzivnost víry 

na cestě ke spáse ospravedlňovala jakékoli lidské chování a podněcovala lidskou 

lhostejnost, v horším případě omlouvala činy zlé. Zkrátka, jako by víra byla úplně 

oddělena od praktického života a byla dostatečná sama o sobě.
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Další otázkou je, jaký je charakter víry, o které Luther mluví. Podle Pesche80

nemůže jít o víru, která by byla pouhým souhlasem rozumu se slovy Písma, protože 

taková víra by neměla moc člověka proměnit, byla by povrchní vírou, rozumovým 

uznáním, což je víra, kterou věří i démoni: „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je 

správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.“81 V řešení této otázky je Luther 

patrně ovlivněn učením svatého Augustina, podle kterého nestačí být pouze 

ospravedlněn vírou, protože pak by i nečistí duchové byli na základě své víry 

spravedliví.82

Zda je víra opravdová, tedy spásonosná, se podle Augustina pozná na 

skutcích, které se projevují láskou, vyplývají-li z opravdové víry.83 Bez této lásky, 

která může být pouze důsledkem omilostnění Bohem, nemají skutky význam. 

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom 

dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a 

obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, 

ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych 

vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“84

Úskalí tohoto učení ve srovnání s učením katolické církve je vlastně jen 

v tom, že Luther říká, že dobrých skutků jsme schopni pouze jako důsledek víry a 

z ní vyplývající Boží milosti, která nám dává lásku, která je potřeba k tomu, aby 

skutky a víra byly skutečně spásonosné85 (abychom nebyli zvučícími zvony). Podle 

katolické tradice je totiž člověk schopen dobrých skutků jednak proto, že jeho 

přirozenost je pouze porušena a ne úplně zkažena, a jednak proto, že podle 

katolického učení není Boží milost nutně vázána na lidskou víru, kdy člověk uvěří 

na základě zjevení v Písmu (tedy v obou případech je k lidské dobrotě potřeba Boží 

milost, jen katolictví nevidí její jedinou cestu skrze víru – např. malé děti také 

nemohou věřit, a přesto získají milost, jsou-li pokřtěny.).

Luther tedy význam dobrých skutků nepopírá, pouze je váže na víru jakožto 

na jejich předpoklad. Pouze spravedlivý může konat dobré skutky, které jsou jedině 
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důsledkem lásky. „Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže 

nést dobré ovoce.“86

Nezbytnost dobrých skutků Luther zdůrazňuje ještě z jednoho důvodu –

totiž proto, že by nebylo dobré přestat vychovávat vlastní tělo, které „nesmí 

podléhat zahálce.“87 Jsme-li totiž ospravedlněni, je to záležitost ducha, tělo ale 

nadále zůstává ve světě a musí se v něm osvědčit.

Je-li tedy člověk ospravedlněn, musí se tento jeho duševní stav nějak 

projevovat i navenek a tímto projevem jsou právě dobré skutky. Žije-li člověk 

dobrý život, může se zpětnou reflexí domnívat, že je skutečně omilostněn. „Nechť 

každý sám sebe zkoumá, zda má sklony k tomu či onomu, tak pozná, ve kterém 

království se nachází.“88 Takovými skutky ale Luther myslí především skutky 

vykonané v zájmu o blaho druhých lidí, neboť jsme-li již ospravedlněni, nemusíme 

činit dobré skutky proto, abychom se přiblížili Bohu, neboť u Boha již jsme. V tuto 

chvíli můžeme své síly dát do služeb druhým a tím se vlastně připodobňovat Kristu, 

který byl rovněž služebníkem všech.89

Luther se vymezuje proti katolické nauce, ze které vyplývá, že i když je 

člověk omilostněn, stále se od něj vyžaduje spolupráce na své spáse. Podle Luthera 

nemá taková snaha význam, neboť takové skutky již „mu nejsou zapotřebí 

z hlediska zbožnosti a spásy.“90 Domnívám se, že Lutherova pozornost zaměřená 

pouze na druhé není možná, neboť jak říká sám Luther, nemůžeme si být trvalostí 

své víry jisti, což musí znamenat nutnost o svou víru pečovat (a tedy se do jisté 

míry soustředit sám na sebe).

Vydá-li se už ale člověk tímto způsobem do služby druhým, vlastně tím 

potvrzuje svou víru ve vlastní ospravedlnění. Může však být takováto víra ve vlastní 

ospravedlnění trvalá? A tedy celý život zasvěcen službě druhým? Znamenalo by to, 

že člověk svým uvěřením Kristovu zaslíbení je ujištěn o své spáse. A že je si člověk 

svou spásou jist, Luther skutečně učí.91 To by ovšem bylo v protikladu s učením 

katolické církve, která vždy připomínala, že člověk si svou spásou nemůže být jistý 

nikdy, a tím byli lidé vždy také povzbuzováni ke snaze vést dobrý život. Jak píše 
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Pesch92, míní Luther výrazem „spása“ něco jiného než katolická tradice. Ta má na 

mysli spásu věčnou, zatímco Luther slovem spása označuje milost Boží, kterou má 

člověk v určitém okamžiku93, tedy pouze ten moment, kdy člověk věří v Boží 

zaslíbení. Nejistota spásy však tkví v tom, že jednak si člověk nikdy nemůže být

opravdovostí své víry jistý, a jednak nemůže dopředu vědět, zda si svou víru 

v životě uchová. A protože víra nikdy není hotová věc, nikdy si tedy nemohu být 

ani jistý svou spásou. A naopak – říkám-li, že věřím, ale mluvím o nejistotě spásy, 

tak tím vlastně ruším víru a tím spásu. V kontextu katolicismu vidíme hlavní 

překážku možnosti jistoty o spáse v tom, že nikdy si Boží milostí nemůžeme být 

skutečně jisti.

Toto téma je úzce spojeno s otázkou predestinace, neboli předurčením 

člověka ke spáse nebo k zavržení. Nauka o predestinaci byla v Lutherově době 

velmi ovlivněna učením svatého Augustina (byť nebyl Augustin jediný, kdo se 

k této problematice vyjadřoval). Podle Augustina94 všem lidem v důsledku jejich 

hříšnosti právem náleží zavržení. Lidé sami o sobě nemají sílu se ze své hříšnosti 

vymanit, a jsou tedy odkázáni na Boží milost, kterou si ovšem nemohou žádným 

způsobem zasloužit, protože kdyby to bylo možné, nebyla by milost už milostí. O 

lidském osudu může rozhodnout pouze Bůh na základě svého skrytého úradku, ve 

kterém se rozhodne některé lidi ospravedlnit a tím jim otevřít cestu ke spáse. Mohlo 

by se zdát, že takové jednání je od Boha nespravedlivé, ale není tomu tak. Jestliže 

jsou někteří lidé na základě Božího omilostnění na cestě ke spáse, nemohou sami 

sebe považovat za lepší a povyšovat se nad ostatní, neboť se jedná o nezasloužený 

Boží dar, a jsou-li někteří lidé odsouzeni k zavržení, není to nespravedlivé proto,

protože jsou takto odsouzeni na základě své vlastní hříšnosti. „Lze jen neotřesenou 

vírou držet, že to není nespravedlnost u Boha, když buď dluh odpouští, anebo 

vyžaduje. Ani si nemůže ten, od koho dluh vyžaduje, oprávněně stěžovat na jeho 

nespravedlnost, ani se nemůže ten, komu dluh odpouští, chlubit svými zásluhami. 

Ten první nesplácí nic jiného než dluh, ten druhý má jen to, co dostal.“95 Proč ale 

Bůh některé ospravedlňuje a jiné nikoli? Jak čteme v Písmu: „Neboť mnozí jsou 

pozváni, ale málokdo bude vybrán.“96 Podle Augustina Bůh ve skutečnosti 
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povolává mnohem větší počet lidí, než kolik jich jej poté opravdu následuje a na 

základě tohoto následování dosahuje spásy. Tato odlišná reakce lidí na totéž 

povolání Boží spočívá v tom, že ne každého se takové povolání dotkne způsobem, 

aby bylo s to obrátit také jeho život. Jako je mnoho lidí, tak je i mnoho cest k jejich 

srdcím. Proč ale Bůh dopouští, aby někteří lidé nerozpoznali jeho volání a neobrátili 

se na pravou cestu? Augustin tuto otázku vysvětluje tak, že lidé spějící k zavržení 

mohou být odstrašujícím příkladem pro ospravedlněné, aby se tito na základě takto 

vzbuzené bázně ze zavržení přidrželi pravé cesty. Jedině tak není zavržení 

některých lidí pouze samoúčelné, ale má pomoci ke spáse ostatním. Nauka o 

predestinaci pak ústí v přesvědčení, že Bůh na základě své vševědoucnosti ví, kdo 

z lidí bude zavržen a kdo spasen, tedy v Boží předzvědění lidského údělu.

Z tohoto učení Luther do jisté míry vychází, když tvrdí, že člověk sám sebe 

není schopen vysvobodit z hříchu a vést takový život, aby došel spásy, a zároveň 

sdílí myšlenku predestinace v tom smyslu, že připouští Boží předzvědění o osudu 

jednotlivců, tedy o tom, zda budou zavrženi, nebo spaseni. Je to ovšem pouze Bůh, 

kdo zná lidský úděl, a lidé sami se o něm ve svém životě nemohou ujistit, tedy si 

nemohou být předem jisti svou spásou.

Kdyby si člověk, jak říká Luther, byl na základě své víry svou spásou jist, 

znamenalo by to lidskou možnost mít podíl na Boží vševědoucnosti a nahlédnout 

budoucnost svého osudu. Pojem „jistota spásy“ bychom ovšem u Luthera neměli 

zaměňovat s pojmem „jistota predestinace“.97 Luther predestinaci nepopírá, ale 

varuje před tím, aby lidé hloubali nad svým osudem ve snaze dopátrat se svého 

předurčení, protože tvrdí, že pro člověka je to otázka nerozluštitelná. Jistotou spásy 

Luther myslí jistotu v pravdivost Božího zaslíbení jako důsledek víry v Boha. 

„Kdyby bylo ke spáse nutné ještě něco jiného než pouhá víra, pak by víra nemohla 

vytvořit žádnou jistotu spásy, v každém případě ne sama.“98

Potvrzením predestinace se ovšem do centra zájmu dostává otázka lidské 

svobody. Je-li o člověku předem rozhodnuto, jak může vést svobodný život? A 

není-li život svobodný, jak se ubránit tendenci na život rezignovat, jestliže svůj úděl 

přesto nemůžeme ovlivnit? Zároveň se zde opět otevírá otázka lidské odpovědnosti 

za svůj život a za svoje činy – je-li člověk předurčen, má vůbec možnost nějak své 
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jednání ovlivnit? Není snad předurčen celý jeho život včetně jeho jednotlivých 

skutků a může být tedy člověk volán k odpovědnosti za ně?

Luther predestinaci uznává, vyplývá mu z Boží vševědoucnosti a na jejím 

základě označuje člověka jako bytost nesvobodnou. Člověk totiž podle něj jednak 

není schopen dělat sám kroky na cestě ke spáse, jeho vůle na konání dobrých skutků 

nestačí, čímž je závislý na milosti Boží99, a jednak je již předurčen. Z obou těchto 

skutečností vyplývá Lutherovi lidská nesvoboda. Luther se svým příklonem 

k predestinaci a z ní vyplývající lidské nesvobodě opět vymezuje vůči těm, co 

zdůrazňují roli lidských snah.100

Katolická tradice naopak svobodnou vůli člověka předpokládá, protože jinak 

by nebylo možné volat člověka k odpovědnosti za jeho činy, a tedy by nemělo 

význam ani Desatero Božích přikázání. „To, že Boží působení z důvodu jeho 

transcendence nevylučuje, ale umožňuje svobodné jednání člověka, (už) Luthera 

nenapadá.“101 „... zdůvodňování odpovědnosti člověka jeho svobodou je vedle 

poukazu na transcendenci Božího působení druhým silným motivem, aby se 

nepopírala svoboda člověka.“102 V tomto přístupu katolické učení zřetelně navazuje 

na učení svatého Augustina, který lidskou svobodu obhajuje právě tím, že jedině tak 

má Desatero přikázání smysl.103

Vidíme tedy, jak se v Lutherově učení realizuje ono známé sola Scriptura 

(pouze Písmo), sola fide (pouze víra) a sola gratia (pouze milost). Naznačili jsme již 

také, co v katolické tradici stojí proti tomuto trojímu sola: v případě Písma je to 

navíc tradice, ze které se vychází, v případě víry jsou to navíc skutky a milost je 

doplněna ještě svobodou a morálkou.

V Heidelbergu, kde roku 1518 hájil Luther své učení o ospravedlnění 

pouhou vírou104, přednesl ještě další kontroverzní poznatek.

Podle Luthera Boží milost skrze víru může člověk získat jen tehdy, když ve 

víře uzná, že je hříšník a že sám není schopen dobrat se spásy. K takovému poznání 

může dojít jedině vědomím vlastní nedostatečnosti a utrpením, které tyto pocity 
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doprovází. Sám Luther takové zoufalství prožil, přes veškerou snahu vést ctnostný 

život vnímal svou hříšnost a cítil, že svými silami spravedlnosti nedosáhne.

Vyvodil z toho, že Boha lze poznat jedině z kříže, tedy jedině z utrpení105, 

zkrátka nemohl popřít cestu, po které k Bohu (který se smilovává) sám došel. Proti 

analogii entis, která poznává Boha z jeho stvoření, proto klade svou teologii kříže, 

která poznává Boha z jeho opaku, a zároveň se v jeho pojetí víry zrcadlí určitá 

forma mystiky, když zdůrazňuje, že víra je také otázkou citu, čímž se zase 

vymezuje proti scholastické tendenci pojmout víru rozumově.

Podstatou analogie entis je nauka, že poznat Boha může člověk z jeho díla, 

ze stvoření, které ukazuje, byť ve své nedokonalosti, na svého Tvůrce. V listě 

Římanům doslova čteme: „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh 

jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od 

stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“106 Na 

základě analogie entis se Tomáš Akvinský rozhodl vytvořit svých pět důkazů, nebo 

spíše cest k Bohu (které byly ovšem pro věřící, jejich účelem nebylo dokazovat 

existenci Boha nevěřícím). Jak už jsme ovšem viděli, nebyl Luther na základě svých 

nominalistických kořenů takovému rozumovému pojetí víry (a tedy ani možnosti 

poznání Boha cestou analogie entis) příliš nakloněn. „Pro poznání Krista jsou 

veškeré knihy a učení příliš nepatrné a všechen rozum příliš slabý.“107

Luther se domnívá, že člověk svou schopnost poznávat Boha nebo jeho 

vlastnosti v důsledku své hříšnosti ztratil a sám se k Bohu dostat nemůže, ledaže by 

se mu Bůh sám zjevil, takže jediné místo, ze kterého jej může poznat, je Boží 

slovo.108 Katolická tradice má v tomto případě s Lutherem společné východisko, 

tedy že i ona počíná své poznání o Bohu skrze Písmo. Na rozdíl od Luthera ale na 

základě tohoto prvotního poznání přiznává člověku možnost poznávat Boha i z jeho 

stvoření.109

Jak jsme již řekli, Luther analogii entis neuznává. Pro něj je Bůh takzvaně 

„skrytý pod svým opakem“. Bůh podle něj jedná skrytě – a skrývá se vždy pod opak

toho, co bychom za Boží jednání považovali ze svého lidského pohledu, pod opak 

toho, co bychom od Boha očekávali. Tak se jeho moc skrývá v bezmoci, např. na 
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kříži, výhra v prohře, sláva v potupě110 a skrývá se proto, aby člověku zůstal prostor 

pro víru, aby vše nebylo zjevné.111

Pro Luthera je člověk simul iustus simul peccator, hříšník a zároveň 

spravedlivý. Má Luther na mysli osobu, která jedná zle a zároveň dobře? Proč

v rámci jedné osoby spojuje takový protiklad? Je možné, aby člověk jednal zle, a 

zároveň byl spravedlivým? Lutherova nedůvěra k dobrým skutkům hříšníka vede 

k tomu, že neuznává, že člověk, který je hříšný, může konat dobré činy, a pokud 

přece nějaký vykoná, nic mu to neprospěje. Toto protikladné spojení by tedy mohlo 

vést k dojmu, že v tomto případě hříšný člověk nejen že může vykonávat dobré 

činy, ale zároveň je to důsledek jeho spravedlnosti.

Když Pesch112 hovoří o tomto paradoxu, ukazuje, že je možný jen v tom 

smyslu, že člověk na zemi nikdy nezvítězí nad hříchem definitivně, a tedy se u něj 

spravedlnost a hříšnost prolíná. Pro Luthera zůstává člověk hříšníkem stále, 

spravedlivý je jen díky tomu, že na něj Bůh ve své milosti shlédne a připočte jej 

mezi spravedlivé. V tomto bodě hovoří katolická tradice o něčem trochu jiném než 

Luther. Pro Luthera zůstává člověk hříšníkem proto, že je zatížen hříchem 

dědičným. Tento hřích však katolická nauka chápe „jen“ jako sklon ke zlému, a 

člověk tedy může prožít i období, kdy nehřeší, byť by bylo toto období sebekratší.

Molnár dodává, že právě tato trvalá hříšnost, jak ji chápe Luther, by měla člověka 

odradit od jakýchkoli pokusů změnit svůj život. „Bůh nepožaduje polepšování 

našich životů, protože taková polepšovací snaha vytváří jen pokrytce.“113

2.4 ROZŠÍŘENÍ REFORMACE

Lutherovy reformační myšlenky se rychle rozšiřovaly, dokonce až za 

hranice Německa. Ne všude však byly přijímány s nadšením, ale někde přeci jen 

vzbuzovaly sympatie svou snahou vycházet pouze z Písma a postavit víru čistě na 
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jeho svědectví, jakož i dalšími čistě reformačními přístupy. Možná proto, že 

reformovaná církev ještě nebyla dostatečně institucionální, aby střežila 

pravověrnost své nauky, pokračovalo se v promýšlení sporných otázek, které vedlo

až ke vzniku nových hnutí a směrů, které sice z reformačního učení původně 

vycházely, ale ne vždy u něj setrvaly. Mnohdy se naopak původním reformačním 

myšlenkám velmi vzdálily.

To byl případ například takzvaných novokřtěnců, které sám Luther 

označoval za blouznivce. Novokřtěnci zabsolutizovali podmíněnost milosti vírou 

natolik, že zpochybňovali křest malých dětí, neboť ty ještě nemohou věřit, a tedy 

nemohou přijmout Boží milost ve křtu udělovanou, a tak jejich křest nemůže být 

platný.

Poté, co se reformace rozšířila i do Francie, ovlivnilo zde její učení mladého 

studenta práv Jana Kalvína. Kalvín byl zpočátku horlivým následovatelem Luthera, 

posléze se však i on od Luthera myšlenkově oddělil, když vlastním promýšlením 

sporných otázek nedošel vždy ke stejným závěrům jako on.

Jak se Kalvín s novým reformačním učením seznámil, jak jej ovlivnilo, jak 

se s ním vypořádal a jaké důsledky měla jeho vlastní reformační činnost, to se 

pokusíme shrnout v následující kapitole.
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3. JAN KALVÍN A JEHO VLIV114

3.1 ŽIVOT JANA KALVÍNA

Jan Kalvín se narodil 10. července 1509 v městečku Noyon ve Francii. 

Navštěvoval klasickou školu s výukou latiny nedaleko svého bydliště. Ještě v útlém 

věku, asi v šesti letech, začal žít v sídle Montmorů, v bohaté rodině 

d´Hangestových, která jej podporovala jakožto nadaného žáka v jeho studiu. V této 

rodině si rovněž osvojil patřičné vystupování a vyjadřování, jak se na vyšší kruhy 

patřilo. 115

Ještě za svého mládí se setkal s odpustkovou praxí, která postupně dorazila i 

do Francie. Zažil nadšení lidu, kteří odpustky uvítali a hojně je nakupovali, neboť i 

zde vládl všeobecný strach ze zavržení a odpustky nabízely „prominutí trestů za 

hříchy.“116

Ve svých studiích měl od roku 1524 pokračovat Kalvín na univerzitě 

v Paříži, aby se následně stal knězem.117 Nicméně, jak píše Franzen, „hluboké 

teologické znalosti získal samostatným studiem.“118 Zde se k němu doneslo, co se 

děje v Německu kolem Luthera. I on se podobně jako Luther setkal během studia 

s nominalismem.119

Na přelomu let 1525 a 1526 dosáhl titulu magistra svobodných umění, 

přesto však jeho studium nemělo být ještě zdaleka u konce.  Jeho otec si totiž přál

podobně jako ten Lutherův, aby Kalvín vystudoval práva, neboť byl přesvědčen, že 

tímto studiem se Kalvínovi otevírá cesta k bohatství mnohem pravděpodobněji, než 
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by tomu bylo u studia jiného oboru. Kalvín se tedy stejně jako Luther do studia práv 

zapsal, na rozdíl od něj mu však do cesty nevstoupila žádná nečekaná událost, která 

by jej od studia odvedla, a tak jej dokončil.120

Jako student byl Kalvín opět velice úspěšný, složil zkoušky z církevního i 

světského práva a ještě během studií dokonce i přednášel. Během studia se seznámil 

s Melchiorem Wolmarem, který mu pomohl výborně si osvojit řečtinu. Wolmar již 

tehdy sympatizoval s evangelickým hnutím, což nebylo vždy a všude kladně 

přijímáno. Z toho důvodu byl pozván do města Bourges, které bylo evangelíkům 

nakloněno nebo jim přinejmenším poskytovalo ochranu před případným 

pronásledováním, neboť mu vládla Markéta Navarrská, která byla, co se 

náboženského vyznání týkalo, nestranná. V roce 1529 tedy Wolmar spolu 

s Kalvínem opustili Orleáns a vydali se do Bourges. Výhodou jejich příchodu pro 

Markétu bylo, že tím získala dva další učence pro místní univerzitu, která v té době 

chátrala a nebyla daleko od svého zániku.121

V roce 1530 dokončil Kalvín svá studia a začal se věnovat sepisování svých 

komentářů „k Senekově latinskému spisu De Clementia.“122

O rok později se dozvěděl, že jeho rodina má nějaké potíže s církví. Jak píše 

Franzen123, byla na jeho otce, byť neprávem, už roku 1528 uvalena klatba, což bylo 

o to závažnější, že život jeho a jeho rodiny byl s tím církevním provázanější, než 

bylo obvyklé, pracoval totiž jako sekretář biskupa a živobytí jeho rodiny takřka 

záviselo na uchování dobrých vztahů s církví. Do tohoto období také 

nejpravděpodobněji spadá Kalvínova vnitřní konverze k evangelictví, přinejmenším 

první náznaky tohoto obratu. Nejspíše však tento obrat rodinnými událostmi

podmíněn nebyl, protože Kalvín nebyl ke své rodině výrazně citově vázán, což 

mohlo souviset jednak s otcovou přísností a jednak také s tím, že byl de facto 

vychován v jiné rodině. Přesto to byl on, kdo nakonec v roce 1531 domluvil otci 

církevní pohřeb. Tuto skutečnost lze považovat za velký úspěch, neboť Kalvínův 

otec stižen klatbou i zemřel, a tak podle všech zvyklostí neměl na pohřeb do 

svěcené půdy nárok.124

                                                          
120 srov. Wellman [15], s. 41, 48-49
121 srov. Wellman [15], s. 52-57
122 Wellman [15], s. 58
123 srov. [4], s. 221
124 srov. Wellman [15], s. 61-63
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Pro rozvoj své nové víry měl Kalvín dobré zázemí, které mu poskytovali 

jeho přátelé z let studií, mnohdy vlivní a velmi učení lidé, kteří byli také 

evangelictví nakloněni125 a se kterými mohl na toto téma diskutovat. Kalvín byl 

rovněž velmi ovlivněn Lutherem a Erasmem Rotterdamským a sdílel jejich 

přesvědčení o reformě církve vycházející z Písma. Převzal také jejich přístup 

k Písmu a rozhodl se číst jej v původních jazycích. Pro tento účel již uměl velmi 

dobře řecky.126

Mezi Kalvínovými přáteli evangelického ražení byl i Mikuláš Cop, kterému 

Kalvín pomáhal sestavit řeč, kterou měla být uvedena Copova nová funkce na 

pařížské univerzitě coby rektora. Jelikož byly z této řeči, pronesené 1. července 

1533, patrné Copovy sympatie k protestantismu, bylo jí Copovo převážně katolické

obecenstvo velmi pobouřeno. Právem pak na Copa dolehly obavy o vlastní život a 

raději opustil Paříž. Jeho novým domovem se mu stala Basilej ve Švýcarsku. Kalvín 

se ukryl u svého přítele Ludvíka du Tillet ve francouzském městečku Claix. 

Neskrýval se zde však tak důsledně jako Luther na Wartburgu, přeci jen nad ním na

rozdíl od Luthera nebyla vynesena ani církevní, ani říšská klatba, a tak si mohl 

dovolit cestovat po Francii tolik, jak potřeboval.127

Na říjen 1534 se chystala ve Francii na základě domluvy Františka I. a 

Luthera disputace, která měla vést ke smíření obou nauk. Luther, kterému byla 

podobná setkání jakožto kacíři nepřístupná, zde měl být zastoupen Melanchthonem. 

V té době se ovšem ve Francii vzedmula radikální skupina přívrženců 

protestantismu a docházelo k takovým rebeliím, že to vyvolalo vlnu nevole ke 

všem podobně smýšlejícím lidem, a velké zásahy proti protestantům způsobily, že 

se v jednáních na přípravu disputace více nepokračovalo.128

Právě v době těchto událostí se Kalvín rozhodl, že v rámci svého bezpečí 

odjede do Basileje129 za svým přítelem Copem. Do nové vlasti jej následoval i 

Ludvík du Tillet.

Kalvínovi se dostalo té příležitosti setkat se zde s již stařičkým Erasmem 

Rotterdamským. Mimo jiné zde napsal a roku 1536 také vydal své dílo Instituce 

                                                          
125 srov. Kadlec [5], s. 322
126 srov. Wellman [15], s. 64-66
127 srov. Wellman [15], s. 64-67
128 srov. Wellman [15], s. 67-68
129 srov. Kadlec [5], s. 322
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křesťanského náboženství130, na kterém pravděpodobně pracoval již delší dobu, 

možná již za svého pobytu v Claix, a ve kterém rozebírá reformační nauku. Zároveň

se snažil vyšetřit čas i na pomoc svému příbuznému Petru Robertovi s překladem

Nového zákona do francouzštiny.131

Na základě četby Písma v něm neustále sílilo přesvědčení, že evangelictví je 

ve srovnání s katolictvím v mnoha aspektech bibličtější. To se ukazuje i 

v předmluvě k jeho Instituci, ve které se snažil před Františkem I. obhajovat novou 

víru dokazováním toho, že katolictví ve skutečnosti již z pravé cesty sešlo, zatímco 

evangelictví ji znovuobjevilo a právě ono je nyní tou pravou formou křesťanství.132

Kalvín po nějaké době Basilej opustil a vrátil se ještě na nějaký čas do 

Francie, kde dal do pořádku své věci tak, aby se sem už nemusel nikdy vrátit. Odtud 

se chtěl vydat do Štrasburku, ale boje probíhající v jeho okolí mu k němu zatarasily 

cestu a stejná potíž nastala i po cestě do Basileje. Tak se Kalvín v roce 1536

nakonec dostal do Ženevy, kterou ovšem považoval jen za své dočasné útočiště. 

Nicméně na prosbu duchovního vůdce Ženevy Viléma Farela133, který tušil, že by 

mu Kalvín mohl být nápomocen ve zdejším upevňování reformace, ve městě

zůstal.134

Kromě přednášek o Písmě svatém se zde zabýval svou Institucí, která již za 

sebou měla jedno vydání a Kalvín nyní pracoval na jejím vylepšení a rozšíření. 

V roce 1536 do jeho programu přibyla cesta do Lausanne, kde podle rozhodnutí 

Farela měl spolupracovat při evangelizaci lidu, aby tak i toto město přijalo 

protestantismus za svou novou víru.135

Reformace byla důsledně zavedena a prováděna i v Ženevě, od nynějška 

měla prostupovat všechny struktury života, a to jak veřejného, tak osobního. První 

důsledky reformace byly ovšem pro město neblahé. S odstupem katolicismu ztratili 

lidé mravní autoritu a neřesti, které byly až dosud drženy v únosné míře, se naplno 

projevily. Nové předpisy byly sestaveny na základě Písma, velice přísně se dbalo na 

jejich dodržování a kdo byl spatřen, jak jedná v rozporu s těmito předpisy (které 

                                                          
130 srov. Kadlec [5], s. 322
131 srov. Wellman [15], s. 70-71
132 srov. Calvin [2], s. 3-21
133 srov. Wellman [15], s. 92-94
134 srov. Shaw [13], s. 37
135 srov. Wellman [15], s. 95-96



39

zahrnovaly i osobní záležitosti lidí, na které se zákony zpravidla nevztahují), hrozilo 

mu vyloučení z obce a posléze i z města.136

Proti takto tvrdým restriktivním opatřením se brzy vzepřelo celé město. 

V roce 1538 byli Kalvín s Farelem z Ženevy vypuzeni.137

Kalvín se stal kazatelem a duchovním ve Štrasburku a dokončil zde revizi 

své Instituce. Vyšla roku 1539 a z tohoto vydání bylo znát, že Kalvín již nadále není 

jen pouhým pokračovatelem Luthera, ale že se s ním v některých otázkách dokonce 

rozchází. Kromě otázky Večeře Páně, ve které zastával odlišnou teologii, se jednalo 

také o víru v předurčení.138

V tomtéž roce se Kalvín oženil s mladou vdovou Idelettou de Bure.

Církev v Ženevě se mezitím dostala do potíží a Kalvín byl roku 1541 

povolán zpět, aby nastolil pořádek, což se mu pomocí jeho přísných pravidel, která 

v Ženevě opět zavedl, skutečně podařilo. Přísnost jeho pravidel byla především

v tom, že na dodržování mravních zásad se bedlivě dohlíželo a konaly se i domovní 

prohlídky, výjimkou nebyla ani placená špionáž. Přes veškerý odpor, který jeho 

neúprosné počínání ve městě znovu vyvolalo, se tentokrát jeho pozice upevnila a 

jeho panování bylo ve městě od roku 1555 téměř neomezené.139

V roce 1549 zemřela Ideletta a sám Kalvín pak v roce 1564.

3.2 KALVÍNOVO UČENÍ

Kalvín byl ovlivněn reformací a Lutherovým učením a sám se 

k protestantismu posléze připojil. Nedá se nejspíše pochybovat o tom, že by nové 

reformační myšlenky přijal, aniž by si je zprvu důkladně promyslel. Sám ovšem 

většinou došel ke stejným závěrům jako Luther, což se týkalo zejména oblastí 

ospravedlnění vírou, zvrácené přirozenosti člověka a primátu Písma.140

                                                          
136 srov. Wellman [15], s. 96-98
137 srov. Franzen [4], s. 223
138 srov. Wellman [15], s. 105, 107, 112-115
139 srov. Kadlec [5], s. 322-323
140 srov. Wellman [15], s. 88
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Jestliže Kalvín v souladu s reformační naukou tvrdí, že lidská přirozenost je 

v důsledku prvotního hříchu úplně zkažená, a tedy jakéhokoli dobrého jednání 

neschopná141, dalo by se od něj rovněž očekávat, že podobně jako Luther rezignuje 

na očekávání dobrých skutků od lidské snahy. A že jeho nadějí na polepšení života 

bude pouze milost víry. Kalvína ovšem toto vědomí lidské nedostatečnosti naopak 

ke snaze povzbuzuje. „Povšiml si totiž, že v Lutherově nauce je příliš slabé pouto 

mezi mravností a vírou, a snažil se proto s podivuhodnou vážností tento nedostatek 

odstranit: jestliže člověk je až do kořene zkažen, pak je tím více třeba přitužit jeho 

kázeň.“142 Na jeho ženevském působení vidíme jeho úsilí přinutit člověka 

k ctnostnému životu velmi zřetelně. Luther své stanovisko k možnostem lidské 

snahy shrnuje takto: „Osobu ovšem neudělá dobrým nic jiného než samotná víra. ...

Jak říká Kristus u Matouše 7: 'A tak je poznáte po jejich ovoci.' To všechno je ale 

jen vnější zdání. A tento pohled je zavádějící pro mnoho lidí, kteří píší a vyučují, 

jak se mají konat dobré skutky a jak se stát zbožným.“143

Jak píše Kadlec144, byl Kalvín přesvědčen o tom, že společnost, která je 

tvořena slabými jednotlivci, může úspěšně fungovat jen tehdy, když je přísně 

organizována. V zájmu o vytvoření křesťanstvím prodchnuté společnosti, která by

tvořila ženevské obyvatelstvo, jeho organizace začala zasahovat i do soukromého

života občanů, aby tak křesťanské zásady nepůsobily ve společnosti pouze ve 

veřejných záležitostech. Dohled nad osobním životem jednotlivců samozřejmě 

ke zniternění víry a k vnitřnímu přijetí křesťanských zásad nestačil, neboť jak pravil 

již Luther, víra se nedá zvenčí předat dál, protože je milostí Boží. Z tohoto pohledu 

mu lze dát za pravdu, že pokud není víra opravdová, člověk dobré skutky (pouze na 

vnější nátlak) činit nebude. A podle Kalvína ani nemůže, protože veškeré dobro, 

jehož je člověk schopen, je jedině důsledek milosti Boží, a toto dobro tedy nelze 

mezi Boha a člověka ani rozdělovat, jak to činila katolická tradice, když učila 

nutnosti lidského úsilí jakožto odpovědi na milost Boží. Člověk nejen, že nemá 

podle Kalvína na vykonaném dobru žádný podíl, ale ještě toto dobro svou 

nedokonalostí poskvrňuje.145 Jakékoli skutky, které člověk vykoná, nemají velkého 
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významu, jestliže nevycházejí z pravé víry.146 Pravá víra je pak taková, která skládá 

naději v Boží zaslíbení, která jsou obsažena v Písmu. Takové víry docházíme pouze 

milostí Boží.147

Kalvín vycházel z předpokladu, že jestliže život člověka patří Bohu, měl by 

se podle něj také řídit.148 Tento náročný úkol vyžaduje velkou námahu a Kalvín, 

protože si toho byl vědom, nechával občany pro jistotu kontrolovat. Jakmile se o 

někom zjistilo, že nevede dostatečné mravný a zbožný život, byl zpravidla z obce 

vyloučen. To se dělo jednak proto, aby takový člověk svým špatným příkladem 

nesvedl i ostatní, jednak proto, aby na ženevské církevní společenství neuvrhl

špatné světlo a v neposlední řadě také proto, že to mělo mít výchovný účinek na něj 

samotného, mělo to takového člověka dovést k zamyšlení se sama nad sebou a 

opětovnému otevření jeho srdce pro Boží volání.149

Výsledkem lidského sebezapření mělo být činění dobrých skutků pro druhé, 

neboť ušetříme-li síly na sobě samých, můžeme je vložit do služby druhým. Tak 

Kalvín dochází k podobnému závěru jako Luther, byť jeho východiska jsou odlišná. 

„Když zapřeme sami sebe, snažíme se používat své zdroje pro dobro druhých, 

nikoli jen pro sebe.“150

Důsledky vycházející z nauky o predestinaci, s níž se Kalvín seznámil při 

studiu Augustinových spisů a která mu vyplynula i z určitých pasáží v Písmu, u něj 

byly u mnohem markantnější než u Luthera, který predestinaci sice nepopíral, ale 

ani na ní nestavěl. Kalvín sdílí Augustinovu představu o lidstvu jako zástupu 

zavržených, kteří jsou spravedlivě odsouzeni pro svou hříšnost a ze kterých Bůh 

podle své vůle některé ospravedlní a dovede ke spáse.151

Víra pro Kalvína stejně jako pro Luthera vycházela z Písma, ve srovnání s 

ním však sama nestačila k tomu, aby si byl člověk (byť jen na malou chvíli) jist 

svou spásou. Pro Kalvína hrály zásadní roli také skutky, které zde byly něčím, co 

nebylo jaksi navíc jako pouhý, byť nezanedbatelný, důsledek víry, ale byly nutné a 

zpětně ukazovaly člověku, zda je jeho víra pravá a zda je tedy předurčen ke spáse, 

nebo k zavržení.152

                                                          
146 srov. Calvin [2], s. 23
147 srov. Calvin [2], s. 59-61
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Predestinace pro Kalvína nebyla jen důsledkem Boží vševědoucnosti, ale i 

Božího chtění, ve kterém „chce zavrhnout určité lidi a naopak jiné svobodně 

předurčuje k milosti.“153

Luther sice predestinaci nepopírá, ale uznává ji pouze jako důsledek Božího 

předzvědění, které ale člověk nemá šanci nahlédnout, a proto by se otázkou 

predestinace ani neměl zabývat.154 Tak je člověk znovu a znovu povzbuzován k boji 

o svou víru, která jako jediná jej o jeho spáse může ujistit. Dalo by se říci, že 

v tomto případě je pro člověka možné dojít spásy i na samém konci života, jestliže 

člověk uvěří spásné Boží zvěsti, zatímco na základě Kalvínovy nauky bychom 

mohli spíše usuzovat, že prožil-li někdo svůj život špatně a v neřestech, je nejspíše 

předurčen k zavržení, protože při pohledu na takový život nenacházíme žádné 

stopy, které by svědčily o jeho vyvolení.

Tak je nauka o predestinaci „charakteristickou známkou tvrdého Kalvínova 

teologického myšlení“155.

Zbožné a ctnostné jednání ovšem není to jediné, co je podle Kalvína pro 

člověka na základě zpětné reflexe jeho života ujištěním o vyvolení, musí totiž 

splňovat ještě jednu podmínku, a sice být členem reformované církve. Je-li totiž 

jeho víra opravdová, tedy niterná, nemůže zůstat pouze v rovině duchovní, ale musí 

se projevovat i navenek: „Nikdo nemůže mít vnitřní víru, a tedy náležet k duchovní 

církvi, a zároveň se nezařadit do církevního společenství, tedy viditelné církvi.“ 156

Pokud člověk k reformované církvi nenáleží, není jeho víra pravá a není-li pravá 

jeho víra, nebude spasen.157 To však ještě neznamená, že lze o někom s určitostí 

říci, že je předurčen k zavržení, nepatří-li k církvi z vlastní vůle, nebo je-li z ní 

vyobcován. I takový člověk se totiž ještě může obrátit a změnit svůj život.158

V takovém přístupu k chápání víry můžeme zřetelně vidět další Kalvínovu 

naukovou odlišnost od Luthera. Kalvín se tímto způsobem vymezuje vůči ostatním 

církvím a snaží se přesvědčit lid, podobně jako se snažil v předmluvě ke své 

Instituci přesvědčit Františka I., k uznání reformačních idejí, ke konverzi a ke 

vstupu do nové církve. Zatímco Luther původně starou církev opustit nechtěl, pouze 
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v reakci na odpustky konstatoval, že spásy docházíme cestou jinou, než jakou 

katolická církev ve středověku zdůrazňovala.

Na rozdíl od Luthera není pro Kalvína spása důsledkem pouhé víry, tedy 

víry v Boží zaslíbení, což nás samo o sobě již ujišťuje o spáse, ale zároveň

důsledkem formální příslušnosti k reformované církvi. Je jasné, že jakmile dá 

člověk vnitřně za pravdu Lutherovi, že pouze vírou jsme spaseni, přitakává tím jeho 

nové teologii a myšlenkově se dostává na půdu reformované církve, Kalvín ovšem 

vyžaduje i vyloženě formální příslušnost k církvi, čímž se dostává ještě za Luthera.

Domnívám se, že je tomu tak proto, že Kalvín už prožíval reformovanou 

církev jako nové společenství, kde se snažil prosadit život podle nového poznání, 

zatímco Luther myšlenkově bojoval s teologií staré církve ve snaze usvědčit ji

z jejích omylů. Tuto domněnku potvrzuje Küng, když píše, že Kalvínovi už nejde o 

„zásadní obnovu, nýbrž o systematické budování nové církve“159. Kalvín už nevede 

diskuze s katolickou církví, ale vybrušuje vlastní nauku. Ke katolictví už jej pojí 

pouze nenávist, kterou k ní chová jako k dílu ďáblovu, za něž ji považuje. Zde mají 

nejspíše svůj původ zmínky o útočnosti kalvinismu, který by byl ve svém raném 

období starou církev nejraději zničil.160

Kalvín v životě křesťana propojuje nutnost zaměření pozornosti na život 

věčný, což by mělo člověka do jisté míry vést k opovrhování životem pozemským, 

s nutností prožít poctivě život pozemský jakožto ten, který nám byl svěřen. To se 

nejlépe projevuje v lidské práci a ve vlastnictví statků. Skromnost a nezávislost na 

majetku by měla být vyjádřením toho, že člověk na věcech tohoto světa nelpí. 

Pracovitost a poctivost i v nejdrobnějších záležitostech by měla být důkazem 

zodpovědnosti za svěřené a zároveň projevem víry v Boha, který vždy sleduje 

opravdovost lidské práce.

Kalvínovo „ocenění každodenní práce, praktické angažovanosti ve světě a 

dobrých skutků coby znamení vyvolenosti nepochybně poskytuje, jak tvrdí Max 

Weber, psychologické předpoklady typicky moderního kapitalistického ducha.“161

Svědomitá lidská práce zde samozřejmě musí být provázána s osobní askezí, 

                                                          
159 Küng [10], s. 90
160 srov. Franzen [4], s. 225
161 Küng [10], s. 91
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cvičením se v sebezáporu162 a překonáním lidské tendence mít vlastní užitek ze

statků, které člověk získává na základě své poctivé práce.

                                                          
162 srov. Shaw [13], s. 40 - 41
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ZÁVĚR

V této práci jsme nastínili nové myšlenky, s nimiž reformace přišla, i hlavní 

problémy, které toto učení vyvolalo. Poznali jsme jejich dobová východiska a 

důvody skutečnosti, že se reformace uchytila.

Viděli jsme, že katolická církev velké změny skutečně potřebovala, ale pro 

svou nepružnost nebyla schopna je dostatečně rychle realizovat. To dalo prostor pro 

vznik reformních snah, které se postupně transformovaly v reformaci, neboť se od 

církve oddělily ideologicky. Hlavní kontroverze reformace spočívala v novém 

chápání víry jakožto jedinečném prostředku ospravedlnění, v novém chápání Písma 

jakožto jediném zdroji věrouky a v novém chápání milosti jakožto jediného zdroje 

spásy.

Viděli jsme rovněž, že hlavní problém nebyl pouze ve vzniku odchylných 

nauk, nýbrž i v neschopnosti nebo neochotě církve se jim účinně postavit a

v celkovém naladění lidu, který změny vyžadoval a vítal.

Také jsme ukázali, že nové reformační myšlenky nezůstaly pouze na 

akademické půdě a v rovině disputací, ale postupně se velmi výrazně přenesly do 

běžného života a způsobily v něm rozsáhlé změny.

U Jana Kalvína, který nejen v reformačních myšlenkách pokračoval, ale také 

je dále rozvíjel, jsme byli svědky jeho snahy o konkrétní aplikaci věroučných 

závěrů v životě jednotlivců a jeho naukového oddělení se od reformace lutherovské.

Katolická církev se oficiálně vymezila vůči reformačním naukám až na 

koncilu v Tridentu, který začal roku 1546. Rovněž zde vyřešila a jasně artikulovala 

odpovědi na sporné otázky, které mimo jiné tvořily podhoubí německé reformace.
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