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Anotace 
Bakalářská práce Calvinova eklesiologie začíná genezí jeho nejvýznamnějšího díla 

Instituce učení křesťanského náboženství. Kniha vyšla několikrát a její finální verze je 

z roku 1559. Poté se věnuji Calvinově pojetí církve. Hovoří o neviditelné církvi, která je 

tvořena lidmi, které Bůh vyvolil na základě své vůle. Snažím se ukázat důležitost učení 

o predestinaci pro život křesťana. Víra v osobní vyvolení je silnou motivací k vyvinutí 

většího úsilí. Zároveň ujišťuje vyvoleného člověka, že jej Bůh nenechá padnout. Calvin 

nabízí také definici viditelné církve. Pro rozpoznání její pravosti jsou klíčové dva 

znaky: čisté hlásání Božího slova a řádná administrace svátostí. Calvin uznává za 

svátosti pouze křest a večeři Páně. V církvi existují čtyři úřady. Pastor hraje významnou 

roli, protože reprezentuje Krista a slouží v jeho jménu. Pastor je podle mého názoru 

primus inter pares. Calvin se také věnuje církevní moci, kterou dělí do tří větví: nauka, 

legislativa a jurisdikce.   
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Abstract 
The Bachelor thesis “Calvin´s eccesiology“ firstly  presents his masterpice Institutes of 

the Christian Religion. The book was published several times. The its final edition 

comes from 1559. Then I focus on Calvin´s vision of the Church. He spoke about the 

invisible Church which was created by people who had been elected by God´s secret 

will. I attempt to demonstrate the impact of the doctrine of predestination on the life of  

a Christian. Belief in a personal election becomes a strong motivation leading to greater 

effort. It also brings reassurance that God would not allow the elected to fall. Calvin 

offers definitition of the visible Church. The pure preaching of the Word of God and the 

right administration of the sacraments are crucial to recognise the true Church. There 

are two sacraments used in the Church, baptism and the supper of the Lord. Four offices 

has been instituted for the government of the Church. Pastors have a unique 

responsibility to represent Christ and to serve in His name. I consider them as primus 

inter pares. Calvin dedicates a part of his ecclesiology to the power of the Church which 

he sees in doctrine, legislation and jurisdiction.  
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1. Úvod 
 

Jean Calvin - muž, jenž se nesmazatelně zapsal do dějin Evropy. Příští rok 

v květnu uplyne 450 let od smrti tohoto ženevského reformátora. Calvinovi bylo 

pouhých osm let, když Martin Luther vyvěsil svých pověstných 95 tezí a otevřel cestu 

k rozdělení církve. Cestu, ze které není ani po půl tisíciletí návratu. Calvin patří mezi 

reformátory tzv. druhé generace. Studiem na významných školách té doby získal nejen 

teologické, ale i právnické vzdělání. Jeho jméno bude navždy spojeno s významným 

evropským městem ležícím na břehu Lac Léman, s Ženevou. 

Calvin se ocitl ve městě náhodou. Po naléhání Viléma Farela ale zůstal a stal se 

architektem ženevské reformace.  

 Ve své práci se zaměřím na Calvinovu představu církve, kterou následně 

zrealizoval. Kromě stručného životopisu, ve kterém zmíním hlavní mezníky jeho života, 

se budu věnovat jeho nejvýznamnějšímu dílu Instituci učení křesťanského náboženství. 

Dílo bylo několikrát přepracováno a poslední vydání se rozrostlo na přibližně 1500 

stran. Poté se již zaměřím na Calvinovu eklesiologii. Budu zkoumat obrazy církve a 

především dělení církve na viditelnou a neviditelnou. S chápáním neviditelné církve 

jako společenství vyvolených je spojena otázka predestinace. Krátce se zmíním o vývoji 

tohoto kontroverzního učení a pak se soustředím na Calvinův přístup. Je možné poznat, 

kdo je vyvoleným? V další části obrátím svoji pozornost na viditelnou církev, jak je 

vymezena a na znaky pravé církve. Jak Calvin chápe reformovanou církev? Existuje 

pouze jedna církev? Následně překročím hranice eklesiologie a budu se věnovat 

Calvinově sakramentologii a jejímu vlivu na vymezení pravosti církve. Vymezím pojem 

svátost v reformované církvi a zaměřím se zejména na ty svátosti, které jsou Calvinem 

uznávané. Církevní úřady budou předmětem mého zkoumání posléze. Soustředím se na 

jejich rozdílné pojetí v reformované církvi a pokusím se zodpovědět na otázku, zda i 

v proklamované rovnosti mezi duchovními nelze nalézt znaky hierachie. Poslední část 

bude věnována církevní moci. V konfrontaci s římskou církví se reformovaná snaží moc 

církve omezit. Je ale možné obejít se bez jakékoli moci? Osvobozuje Calvin věřící od 

tyranských zákonů římské církve, aniž by zaváděl nová?  

Ve své práci se budu opírat především o primární literaturu. V první řadě 

Instituceučení křesťanského náboženství z roku 1536 v českém vydání a z roku 1559 

v anglické verzi. Záměrně volím první a poslední vydání, protože je mezi nimi posun 

především v oblasti eklesiologie. Praktické stránce církevního uspořádání se věnují 
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Ordonnances ecclesiastique (Církevní řád), sepsané Calvinem v roce 1541. Budu se 

opírat o anglický překlad. Kniha popisuje práci nositelů církevních úřadů i vysluhování 

svátostí. Eucharistii se věnuje Calvinův spisek Malé pojednání o večeři Páně, který 

přeložil Miloš Reichert.  

Sekundární literatura nabízí nepřeberné množství knih. Ve své práci se budu 

opírat mj. o dílo Charlese Milnera Calvin’s Doctrine of the Church (1970), které se 

věnuje velmi podrobně Calvinovu učení o církvi. Inspirativní je kniha The Christian 

Polity of John Calvin (1982), jejímž autorem je Harro Höpfl.  I když název napovídá, že 

se jedná především o Calvinovo politické myšlení, věnuje se i otázce predestinace či 

disciplíně. Novější publikace od Marca Viala Jean Calvin. Introduction à  sa pensée 

théologique (2008), která se kromě pojetí církve věnuje i dalším teologickým tématům. 

A pak samozřejmě klasické dílo Francoiçe Wendela Calvin: Origins and Development 

of his Religious Thought v anglickém překladu (1997). 
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1.1. Životopis 

 
Jean Calvin se narodil 10. července 1509 ve městě Noyon v Pikardii.1 Jeho otec 

Gerard Cauvin (franc. Calvin) byl právník a správce kapitulního chrámu v Noyonu. 

Matka Jeanne Lefranc byla dcerou zámožného měšťana. Měla to být krásná a zbožná 

žena. Bohužel zemřela, když bylo Calvinovi 6 let.2 Calvin měl ještě dvě sestry a čtyři 

bratry.  

Ve 20. letech 16.století odešel studovat do Paříže. Nejprve na Collège de la 

Marche a pak na Collège Montaigu.3 Tam studovali i další muži, kteří se zapsali do 

dějin, Erasmus Rotterdamský a  Ignác z Loyoly. Studoval filosofii, gramatiku a teologii. 

V roce 1525 jej ale otec poslal studovat práva na universitu v Orléans.4 Původně chtěl 

mít ze syna kněze, ale pak se rozhodl pro práva, která měla synovi zajistit lepší 

budoucnost. Po otcově smrti však Calvin studium práv opouští. V roce 1532 vychází 

jeho komentář k Senecově díle De Clementia.5  

O jeho konverzi toho není příliš známo, ale pravděpodobně k ní došlo kolem 

roku 1533. Vliv na ní měl i Nicolas Cop, rektor pařížské univerzity.6 Calvin opouští 

Paříž a přichází do města Bâle.  V roce 1536 vychází první vydání jeho stěžejního díla 

Instituce učení křesťanského náboženství. Kniha je v Paříži zakázána v roce 1542 a 

některá její vydání dokonce veřejně spálena před katedrálou Notre Dame.7 V roce 1536 

se rozhodne navštívit Štrasburk. Kvůli válce je však nucen cestovat přes Ženevu. 

Vyslyšel naléhání Viléma Farela a ve městě zůstal. Když se však poměr politických sil 

změnil v jeho neprospěch, musel v roce 1538 Ženevu opustit a odejít do Štrasburku. Po 

jeho odchodu je však městský stát zmítán nepokoji, a proto je vyslána do Štrasburku 

delegace, která má přesvědčit Calvina, aby se vrátil. V roku 1541 se tedy vrací a nyní již 

na trvalo.  

Reformaci v Ženevě může konečně vést ke svému obrazu. Hned na počátku 

svého opětovného působení sepisuje Ordonnances ecclesiastique (Církevní řád), 

                                                 
1 FALCONNIER, Isabelle. Un homme nommé Calvin. L´Hebdo. Spécial 500e anniversaire 2009, s. 8-17   
2 Ibid., s. 8-17 
3 VIAL, Marc. Jean Calvin. Introduction à  sa pensée théologique. Genève: Labor et Fides, 2008,  

s. 15-16 
4 FALCONNIER, Isabelle. Un homme nommé Calvin, s. 8-17 
5 GANOSZY, Alexandre. Calvin´s life. In McKim, Donald. (ed). The Cambridge Companion to John 

Calvin. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, s. 8-24 
6 GANOSZY, Alexandre. Calvin´s life, s. 8-24 
7 FALCONNIER, Isabelle. Un homme nommé Calvin, s. 8-17 
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Catéchisme (Katechismus), Instruction à la foi (Uvedení do víry) a nechybí ani při 

sepisování Ženevské ústavy.  

Calvin byl ženatý s Idelette, která po 9 letech manželství zemřela. Jejich syn 

Jacques zemřel krátce po narození.  

V roce 1559 zakládá Akademii, která vzdělávala teology přicházející z různých 

koutů Evropy. Zároveň vydává poslední verzi Instituce. 

Calvin trpěl na sklonku života řadou nemocí a 27. května 1564 si jej Pán povolal 

na věčnost.8 Jeho nástupcem se stal Théodor de Bèze. Calvin byl pohřben 

v neoznačeném hrobě. Jeho myšlenky však překročily hranice městského státu a 

ovlivnily běh dějin nejen v Evropě, ale i v Novém světě. 

                                                 
8 VIAL, Marc. Jean Calvin, s. 48 
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1.2. Instituce 

 
Dříve než přistoupím k hlavnímu tématu své bakalářské práce, eklesiologii 

v pojetí Jana Calvina, zmíním se krátce o jeho hlavním díle Instituci učení křesťanského 

náboženství. Calvin byl mimořádně plodným autorem. Kromě Instituce napsal mnoho 

komentářů k biblickým knihám, psal dopisy ostatním reformátorům i politické 

reprezentaci tehdejší Evropy. Oslovil i samotného císaře říše římské Karla I. (jinak krále 

Karla V.Habsburského). Calvin je autorem pravidel církevní správy Ordonnances 

ecclesiastique, které určovaly organizaci reformované církve v Ženevě.  

Calvinovým stěžejním dílem je ale Instituce učení křesťanského náboženství 

(Christianae religionis Institutio). První vydání vyšlo v roce 1536. Dílo bylo psané 

v latině a mělo především apologetický ráz. V úvodu byl dopis francouzskému králi 

Františku I., v němž Calvin stručně vysvětlil reformační myšlenky. Snažil se obhájit své 

krajany, kteří byli pronásledováni. První edice byla rozdělena do šesti kapitol (zákon, 

apoštolské vyznání víry, modlitba, pravé a nepravé svátosti a poslední spojovala 

křesťanskou svobodu, církevní a světskou moc).  

Calvin Instituci několikrát přepracoval. V roce 1539 vyšlo nové vydání, které 

bylo rozšířeno do 17 kapitol. I tentokrát bylo napsáno v latině. Calvin jej ale později 

přeložil do francouzštiny. Instituci přepracoval v dalších letech ještě několikrát, ale 

změny byly menšího rázu. Největší změnu přinesla edice z roku 1559, pět let před 

Calvinovou smrtí. Dílo rozdělil nově do čtyř knih. První pojednává o Bohu Stvořiteli, 

poznání člověka a Boha. Druhá o Bohu Vykupiteli, třetí o působení Ducha svatého. 

Čtvrtá se věnuje eklesiologii, sakramentologii a státovědě. Část, která se zabývá církví, 

je nejrozsáhlejší. Calvin nejprve rozebírá církev na základě apoštolského vyznání víry, 

pak se věnuje otázce poznání pravé církve na základě reformačních znaků (hlásání 

Božího slovo a administraci svátostí). Nechybí kapitola o církevních úřadech a církevní 

moci.  

Jak jsem již zmínila, Calvin napsal mnoho děl, ale Instituce je bezpochyby 

nejdůležitější. Obsahuje soubor Calvinova učení. Ve své práci se budu opírat především 

o poslední vydání z roku 1559 v anglickém překladu a budu odkazovat i na latinský 

originál. Obě verze jsou uspořádány do paragrafů, a proto se příslušné pasáže dají 

snadno najít. Pokud budu odkazovat na Dobiášův český překlad, pak půjde o první edici 

z roku 1536. Citace jsou většinou mým vlastním překladem, protože jazyk používaný 

Dobiášem působí v dnešní době poněkud archaicky.  
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2. Církev v Calvinově pojetí 
 

Eklesiologie, nauka o církvi, nemůže samozřejmě v Calvinově díle chybět. Je 

obsažena již v prvním vydání Instituce učení křesťanského náboženství z roku 1536. 

Právě tato část bude během revizí Instituce rozšířena až do finální podoby z roku 1559, 

kdy bude předmětem téměř celé IV. knihy. Calvinova eklesiologie je ve znamení boje 

s římskou církví, vymezování se vůči ní a snahou hledat oporu u církevních otců. Calvin 

se nejčastěji odvolává na Augustina.1 Mezi další citované patří Jan Zlatoústý, Ambrož, 

Cyprián, Eusebius a další.  

Calvin popisuje církev klasickými biblickými a patristickými obrazy jako 

Kristovo tělo, Kristova nevěsta, Boží dům, sloup a opora pravdy, společenství věřících 

či vyvolených. Církev dělí na pravou a falešnou, viditelnou a neviditelnou, univerzální a 

partikulární.2  

Dělení církve na pravou a nepravou se opírá o znaky církve, kterým se budu 

podrobně věnovat později. Pravou církví je ta, ve které je slovo Boží čistě hlásáno a 

svátosti řádně vysluhovány.3 Pouze křest a večeře Páně jsou Calvinem považovány za 

svátosti.4 Martin Luther vidí církev především jako communio sanctorum, společenství 

svatých. Rozlišuje mezi církví pravou a falešnou, která je ztotožněna s římskou.5  

Calvin dále dělí církev na viditelnou a neviditelnou. Za autora toho konceptu je 

považován svatý Augustin.6 Doba reformace přináší oživení této myšlenky. V době, kdy 

se zdá, že viditelná církev je příliš zkažená, se reformátoři logicky uchylují k myšlence 

neviditelné církve. Calvin se při rozlišování na viditelnou a neviditelnou odvolává na 

Bibli.7 Nejedná se o dvě odlišné církve, ale spíše o dva aspekty jedné církve.  

                                                 
1 Jen ve IV. knize Instituce z roku 1559 je  na něho odkazováno téměř ve sto případech. 
2 CALVIN, John. Institutes of the Christian Religion. Ed. McNeill. Philadelphia: Westminster Press, 

1960, srov. CALVIN, Johannes. Institutio christianae religionis. Ed. Tholuck. Berlin: Apud Guilelmum 
thome, 1846, 4.1.10, 4.1.4, církev jako společenství věřících 4.1.9;  nevěsta 4.1.10, 4.2.3, 4.8.11; 
Kristovo tělo 4.12.5, 4.17.9; sloup a opora pravdy 4.1.10, 4.2.1, 4.2.10, 4.8.12; matka 4.1.1, 4.1.4; 
CALVIN, John. : Theological Treatises. Ed. Reid. London: Westminster John Knox Press, 1954, s. 102 

3 CALVIN, John. Institutes, 4.1.9, srov. CALVIN, Johannes. Institutio,4.1.9 
4 Ibid. 4.14.20, s. 129 
5 srov. Luther, Martin. On the Councils and the Churches. In: Luther, Martin. Works of Martin Luther. 

vol. V. Philadelphia: A.J. Holman Company, 1930-1943, s. 265 
6 BROŽ, Prokop. E2 jak se církev odráží v průběhu dějin (studijní materiál pro sudenty KTF UK), s. 14 
7 srov. CALVIN, Johannes. Institutio, 4.1.7 srov. CALVIN, Johannes. Institutio, 4.1.7 
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2.1. Neviditelná církev 

 
Neviditelná církev (ecclesia invisibilis) je společenstvím vyvolených, kteří byli 

vyvoleni Bohem a posvěceni Duchem svatým. Shromažduje všechny od počátku světa 

bez ohledu na čas a prostor. Výborně ji vystihuje definice z prvního vydání Instituce. 

,,Svatá církev obecná ...veškerý počet vyvolených ...andělé či lidé; ...mrtví nebo 

žijící, ...působící v různých zemích ... rozptýlení mezi národy: jedna církev a 

společenství, jeden Boží lid...“ 8  

Ženevský katechismus z roku 1545 odpovídá na otázku, co je církev: ,,tělo a 

společenství věrných, které Bůh vyvolil k věčnému životu.9 

Součástí neviditelné církve jsou ti, které Bůh vyvolil ještě před jejich 

narozením.10 Vyvolení jsou ospravedlněni, očištěni a znovuzrozeni. Člověk, který je 

Bohem vyvolen, sice může padnout, ale nikdy nepadne úplně. Vyvolení jsou ti, kteří: 

 

1) Byli Bohem vyvoleni a jeho rozhodnutí je definitivní. 

2) Bůh je svěřil pod ochranu svého Syna. 

3) Vyvolení mají jistotu, že jsou vyvoleni. 

 

Vial Calvinovo pojetí viditelné a neviditelné církve shrnuje do třech bodů: 

1) Pouze Bůh zná kontury neviditelné církve, viditelná církev je dána empiricky.  

2) Do neviditelné patří svatí bez ohledu na čas a prostor (živí i ti, kteří již zemřeli), 

do viditelné ti, kteří se odvolávají na Krista, evangelium, svátosti.  

3) Neviditelnou tvoří vyvolení, viditelná je tvořena vyvolenými i zatracenými a nelze 

říci, kdo patří, do jaké skupiny.11 

 

Pokud bychom nevěřili, že jsme součástí církve, pak by naše víra byla marná.12 

Ve svém Synu vyvolil Bůh od věčnosti ty, které chtěl, aby byli jeho.13 Pokud žijeme ve 

společenství s Bohem, pak si můžeme být jisti, že patříme mezi vyvolené. O nikom však 

                                                 
8 Ibid., 4.1.2 [vlastní překlad] 
9 CALVIN, John. Theological Treatises. Ed. Reid. London: Westminster John Knox Press, 1954, s. 102 
10 KALVÍN, Jan. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha: Spisy Komenského evangelické 

fakulty bohoslovecké, 1952, s. 82 
11 VIAL, Marc. Jean Calvin. Introduction à  sa pensée théologique. Genève: Labor et Fides, 2008, s.  
12 Ibid., s. 84 
13 Ibid., s. 83 
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nelze prohlásit, že nepatří do církve. V posledku pouze Bůh zná ty, kteří k němu patří.14 

Na základě jistých znaků: vyznání víry, skutků z ní plynoucích, účasti na svátostném 

životě, lze ostatní považovat za vyvolené a členy církve.15 Pojetí neviditelné církve 

souvisí s predestinací, které se budu věnovat v následující kapitole.  

 

 

                                                 
14 srov. 2 Tim 2,19 
15 CALVIN, John. Institutes, 4.1.8, srov. CALVIN, Johannes. Institutio 4.1.8 
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2.2. Predestinace  

 

V předchozí části jsem se věnovala neviditelné církvi. Ta je definována jako 

společenství vyvolených lidí. V souvislosti s vyvoleností je nutné zmínit se o predestinaci, 

která je spojována především s Calvinem a  kalvinismem. Nyní se z půdy čistě ekleziologické 

přesunu i do oblasti antropologické. O predestinaci budu psát v souvislosti s vyvolením 

jednotlivců nikoli národů.  

 

2.2.1. Predestinace a předzvědění 
 

Nejprve je nutné rozlišit mezi dvěma podobnými pojmy: predestinací neboli 

předurčením na jedné straně a předzvěděním na straně druhé.  

Predestinace plně závisí na Bohu, který předem určí někoho k vyvolení. Jeho 

rozhodnutí je neměnné.  

Předzvědění souvisí s Boží vševědoucností. Bůh ví, jaký osud čeká člověka podle 

toho, zda se rozhodne pro Boha nebo proti Němu. Ale Bůh předem neurčuje, kdo bude 

vyvolen. Konečné určení člověka závisí na jeho osobním rozhodnutí, na jeho svobodné vůli 

přijmout Boží nabídku nebo ji odmítnout.1 

Rozlišení mezi oběma pojmy je podstatné, protože Calvin bude hovořit především o 

predestinaci, nikoli o předzvědění. Jak zmíním později, můžeme se setkat i s názory, které oba 

termíny chápou jako synonyma. Calvin se ale drží striktního pojmu predestinace. 

 

2.2.2. Predestinace – dějinná inspirace 
 

Inspiraci nachází Calvin v Augustinově učení o predestinaci. Podle Augustina měl 

Adam měl možnost nehřešit (posse non peccare), ale i hřešit. Neměl však nemožnost hřešit 

(non posse peccare). Po pádu nemůže člověk nehřešit (non posse non peccare).2 Bůh vyvolil 

ke spáse pouze některé. Vyvolení byli povoláni ve shodě se svými dispozicemi. Člověk není 

vyvolen na základě skutků, ale pouze na základě Božího rozhodnutí. Augustinovo učení o 

                                                 
1 více BERKHOF, Louis. Manual of Christian Doctrine. 2nd edition. Illinois: Christian Liberty Press, 2003, s. 

34 
2 GONZÁLEZ, Justo, L. History of Christian Thought. From Augustine to the Eve of the Reformation. vol. II. 

2nd edition. Nashville: Abingdon Press, 1987, s. 44 
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predestinaci nebylo církví přijato. Harkness píše, že Augustin předpokládá, že Bůh některé 

vyvolil ke spasení, ale netvrdí, že stejným způsobem zvolil ostatní k zatracení.3  

Další vlna zájmu o predestinaci se objevila v 9. století. Mnich Gottschalk zastával 

přísnou predestinaci.4 Bůh vyvolil anděly a vyvolené ke spáse, zatímco démony a zavržené 

k zatracení. Kristus nezemřel za všechny, ale jen za ty, kteří k tomu byli vyvoleni. Proti jeho 

učení vystoupil např. Rabanus. Ten nerozlišuje mezi předzvěděním a predestinací. 

Predestinaci chápe jako předzvědění. Bůh ví, kdo bude spasen (kdo spásu přijme) a kdo spásu 

odmítne.5  

Učení o predestinaci je v období reformace spojováno s Calvinem. V prvním vydání 

Institucí je predestinace zmíněna v rámci kapitoly o zákonu, spolu s poznáním Boha a naukou 

o ospravedlnění. Od druhého vydání tvoří samostatnou kapitolu. V poslední edici z roku 1559 

je součástí III. knihy, která se celá týká působení Ducha svatého v životě věřícího člověka. 

Učení o predestinaci je předmětem čtyř kapitol.  

 

Po Calvinovi se predestinační učení vydalo různými cestami. Supralapsarianismus se 

domníval, že rozhodnutí o vyvolení a zavržení učinil Bůh ještě před pádem. Gomarus 

předpokládal, že Bůh nejprve některé vyvolil a jiné zatratil, a teprve poté dovolil pád. Kristus 

přišel pouze pro ty, kteří k tomu byli vyvoleni. Dalším typem byl infralapsarianismus, který 

učil, že k rozhodnutí o vyvolení a završení dochází až po pádu. Ten, kdo je vyvolen, nemůže 

odpadnout od milosti. Kristus ale nezemřel za všechny.6 

 

V roce 1610 podepsalo 46 pastorů tzv. Remonstraci, která vycházela z myšlenek 

Arminia. Arminius učil, že Bůh dal každému milost (předcházející milost), aby se rozhodl, 

zda Jej přijme nebo odmítne. Člověk může spásu odmítnout. Bůh tedy neurčil, ale předzvěděl. 

Ví, jak se každý člověk rozhodne.7 Remonstrace deklaruje, že Kristus zemřel za všechny a pro 

všechny, ale raduje se z toho pouze věřící. Bůh vyvolil ty, které předzvěděl; o kterých věděl, 

že uvěří v Krista na základě svobodné vůle.8  

                                                 
3 HARKNESS, Georgia. John Calvin, the Man and his Ethics. Chicago: H.Holt and Co., 1937. s. 73; více 

GONZÁLEZ, Justo. History,  s. 48 
4 více GONZÁLEZ, Justo. History, s. 107-143  
5 Ibid., s. 107-143 
6 více BERKHOF, Louis. Manual., s. 34, více GONZÁLEZ, Justo. History  of Christian Thought. From the 

Protestant Reformation to the Twentieth Century. vol. II. 2nd edition. Nashville: Abingdon Press, 1987, s. 266-
300 

7 NORTH, James, B. Dějiny církve od Letnic k dnešku. Praha: Návrat domů, 2001, s. 159 
8 Ibid., s. 159 
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Významným mezníkem byla Dortská synoda, která učení o predestinaci shrnula do 

pěti bodů známých ve zkratce jako T.U.L.I.P. 

1) úplná zkaženost člověka.  

2) nepodmíněné vyvolení, které nezáleží na člověku, ale na Božím rozhodnutí.  

3) Omezené smíření. Kristova oběť by sice vykoupila všechny hříchy, ale jeho krev 

byla prolita pouze za ty, kteří k tomu byli vyvoleni.  

4) Vyvolený člověk se nemůže vyvolení bránit, neodolá Duchu svatému.  

5) Vyvolený nemůže o své vyvolení přijít, protože Boží rozhodnutí je nezměnitelné.9 

 

2.2.3. Calvin a predestinace 
 

Predestinaci definoval Calvin jako: ,,Věčné Boží rozhodnutí (decretum), jímž sám 

stanovil, co chce s každým člověkem udělat. Někteří jsou předurčeni k věčnému životu, jiní 

k věčnému zatracení…“10 Vyvolení se netýká pouze jednotlivců, ale i národů. V osobě 

Abrahama byl vybrán jeden národ, zatímco ostatní byly odmítnuty. Jeho výjimečnost závisí 

zcela na svobodné lásce Boží. Proroci často připomínali Židům jejich vyvolení, když se oni 

sami od Boha vzdalovali.11  

 

Calvin hovoří o dvojím předurčení, tj. jedni jsou Bohem předurčeni ke spasení, druzí 

k zatracení: ,,Kdo byli ve věčné radě vyvoleni a kdo zavrženi.”12 Bůh ještě před stvořením 

světa určil, co si přeje s lidstvem učinit.13 Dříve, než byl Adam stvořen, určil Bůh osud 

lidstva. Teprve potom došlo k pádu člověka. Bůh si vvolené nevybral na základě víry, ale 

svého svobodného rozhodnutí. Teprve pak se jim dostalo víry jako Božího daru. S 

                                                 
9 NORTH, James, B. Dějiny,s. 159 
10 CALVIN, John. Institutes of the Christian Religion. Ed. McNeill. Philadelphia: Westminster Press, 1960, 

3.21.5; srov. CALVIN, Johannes. Institutio christianae religionis. Berlin: Ed. Tholuck. Apud Guilelmum 
thome, 1846, 3.21.5   

11 Ibid., 3.21.5 
12 Ibid., 3.21.1 
13 CALVIN, John. Theological Treatises. Ed. Reid. London: Westminster John Knox Press, 2000, s. 179 
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předurčením samozřejmě souvisí i částečné či omezené vykoupení. Ježíš Kristus není 

univerzálním Spasitelem, nezemřel za všechny, ale pouze za ty, kteří k tomu byli vyvoleni. 

  Bůh si ze své vůle vyvolil ty, kteří budou spaseni. Vyvolenému člověku se nemůže 

stát, že by odpadl od víry úplně, Bůh jej vždy opět pozvedne. Člověk byl sice stvořen jako 

dobrý a se svobodnou vůlí, avšak v Adamovi zhřešil. Pokud jedná člověk dobře, není to 

výsledkem jeho přičinění, ale pouze Boží milosti, která je nezasloužená.  

,,Když Pán povolává, ospravedlňuje a oslavuje své, nečiní tím nic jiného, než-li že 

prokazuje své věčné vyvolení těm, které k tomu předurčil, dříve než se narodili ... do slávy 

nebeského království nevkročí nikdo, kdo nebyl tímto způsobem povolán a ospravedlněn.”14   

Calvin predestinací odpovídá na otázku, jak je možné, že se někoho Boží slovo 

nedotkne. Höpfl v krátké části věnované predestinaci u Calvina za klasický příklad uvádí na 

jedné straně Jidáše a na druhé Pavla s lotrem, který byl ukřižován s Ježíšem.15 Jidáš byl sice 

Ježíšem vybrán, ale byl zatracen. Zatímco Pavel s lotrem vyvoleni. Höpfl neuvádí, proč volí 

právě tento případ. Myslím, že ale neodpovídá příliš Calvinově logice. O lotrovi z evangelia  

by asi většina lidí v duchu Calvinova učení uvažovala jako o zatraceném – nevedl příkladný 

život, nedodržoval Boží přikázání, přesto mu ale Ježíš přislíbil spásu.  

 

Calvin si byl vědom toho, že pro řadu lidí bude predestinace příliš komplikovaná. 

Představa, že někteří by měli být vyvoleni ke spáse a jiní k zatracení, bude pro řadu lidí 

nepřijatelná. Calvin je však o užitečnosti predestinace přesvědčen. Díky ní víme, že naše 

spasení plyne pouze z Boží milosti, nikoli z našich skutků. Předurčení, skrze které Bůh 

některé přijímá k životu a jiné odsuzuje k věčné smrti, si nedovolí nikdo, kdo se považuje za 

zbožného popřít.16  

Je možné poznat, kdo patří mezi vyvolené? Calvin na tuto otázku nedává 

jednoznačnou odpověď. Varuje před nebezpečím považovat pohokoli za zavrženého. I ty, o 

kterých na základě jejich jednání pochybujeme, máme svěřovat Bohu a jeho nekonečnému 

milosrdenství. Poznat vyvolené stoprocentně nelze, ale v Písmu existují určité náznaky, dle 

kterých, je-li to Boží vůle, můžeme poznat vyvolené a odsouzené. Za vyvolené máme uznávat 

všechny členy církve, kteří vyznáním víry, životem, přijímáním svátostí, vyznávají stejného 

                                                 
14 KALVÍN, Jan. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha:  Ed. Dobiáš. Spisy Komenského evangelické 

fakulty bohoslovecké, 1952, s. 82 
15 HÖPFL, Harro. The Christian Polity of John Calvin. New York: Cambridge University Press, 1982, s. 229 
16 CALVIN, John. Institutes, 3.21.5; srov. CALVIN, Johannes. Institutio, 3.21.5 
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Boha.17 V Ježíši Bůh od věčnosti vyvolil ty, o nichž chtěl, aby byli jeho. Díky tomu máme i 

my dostatečné svědectví, že patříme mezi vyvolené, pokud žijeme ve společenství s Kristem. 

Naše víra o církvi by byla neplodná a marná, kdybychom nevěřili, že jsem její součástí.18 

Člověk může vnitřně tušit, že je vyvolený. Dobrá práce sice nezaručí vyvolení, ale může být 

znakem vyvolení.19 

 Proti predestinaci se ostře postavil bývalý karmelitánský mnich Jerome Bolsec. Pokud 

někdo učí o predestinaci, pak z Boha činí původce zla a tyrana, který se ze zatracení člověka 

raduje.20 Calvin obě námitky odmítal. Bůh není původcem hříchu ani zla.21 Je nutné rozlišovat 

mezi hříšností člověka a tajemným soudem Božím. Ďábel a zlo podléhá Boží vůli.  

 

 

Calvin zmínkou o predestinací otevřel Pandořinu skříňku, otevřel dveře, které měly 

zůstat zavřené. Pokud není predestinace synonymem předzvědění, pak je velmi nebezpečná. 

Útočí na Boží podstatu, na základní představu Boha, který je světlo a není v něm žádná 

temnota.22 Domnívám se, že Bolsec měl pravdu. Pokud by Bůh skutečně někoho určil 

k zatracení, lze ještě hovořit o milujícím Bohu? Je v pojetí křesťanského Boha prostor pro to, 

že by chtěl, aby někdo nebyl spasen? Calvin odmítá citát z 1Tim 2,4: ,,aby všichni lidé došli 

spásy…“, uznat jako argument proti predestinaci. Tvrdí, že s tím nemá nic společného. Ke 

spáse jsou povoláni ti, které Bůh vyvolil.23 Calvin by na moje otázky pravděpodobně 

odpověděl, že Bůh je milující Otec, ale předmětem jeho lásky jsou ti, kteří byli vyvoleni. 

Spaseni budou ti, které k tomu Bůh na základě svého rozhodnutí vyvolil.  

Podle mého názoru přináší učení o predestinaci i jeden paradox. Calvin přísně odmítá 

souvislost mezi vyvoleností a dobrými skutky. Pokud lze ale vysledovat ze života členů 

církve jisté náznaky vyvolení, pak je to motivací k výkonu. Čím více bude život člověka 

odpovídat Božím přikázáním, tím větší bude jeho přesvědčení o vyvolení. Tak se začne 

mnohem více spoléhat sám na sebe než na Boha. A předpoklad sola gratia dostane velmi 

vážné trhliny. Calvin predestinací honbu za skutky místo odmítnutí ještě podpořil. Lidé, kteří 
                                                 

17 KALVÍN, Jan. Instituce s. 85 
18 Ibid., s. 83-84 
19 HARKNESS, Georgia. John Calvin, s. 79 
20 ŽILKA, František. Jan Kalvín, život a dílo. Praha: Comenium, 1909, s. 83 
21 CALVIN, John. Theological, s. 179 
22 srov. 1 Jn 1,5 
23 Calvin, John. Commentary on Timothy, Titus, Philemon. 

 [2013-11- 29] 
<http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom43.titlepage.html?highlight=calvin,john,commentary,on,timothy,titus,
philemon#highlight> 
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plnili křesťanské povinnosti, získávali přesvědčení o své vyvolenosti. Nemuseli se bát, že 

přijdou o své vyvolení, protože tato skutečnost je trvalá a neměnná. Calvin je ubezpečuje, že 

pokud jsou vyvoleni, pak je Bůh nikdy nenechá úplně padnout. Lidé se více snažili, aby 

získali větší přesvědčení o své vyvolenosti, pracovali tudíž na sobě ještě usilovněji, což mělo 

velký vliv na celou společnost. Učení o predestinaci mělo pochopitelně vliv i na ekonomickou 

sféru. Pokud lidé berou úspěšnou práci za znak Božího vyvolení, pak se snaží ještě více 

pracovat a být úspěšnými.  
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3. Viditelná církev 
 

 Poté, co jsem se věnovala konceptu neviditelné církve a učení o predestinaci, se 

vrátím k druhé části, ke Calvinově koncepci viditelné církve.  

Viditelnou církev (ecclesia visibilis) podle něj tvoří lidé rozptýlení po celém 

světě, kteří uctívají jednoho Boha. Spojuje je hlásání Slova, křest, účast na večeři Páně a 

církevní úřady.1 Uvnitř ní je ale i mnoho pokrytců. Definice z posledního vydání 

Institucí klade důraz na viditelnou církev.  

,,Universální církev představuje zástup lidí ze všech národů, rozprostřených 

v zemích daleko od sebe, vyznávajících stejnou pravdu Božího učení a spojených 

poutem stejného náboženství. Univerzální církev tvoří partikulární církve. Univerzální 

zahrnuje lidi, kteří na základě víry patří do církve, ale jsou cizinci v nějaké konkrétní 

církvi.“ 2  

Pokud porovnám definici univerzální církve s vyjádřením o viditelné církvi o 

kus výše, je patrné, že viditelná církev je univerzální a univerzální je viditelná. Zároveň 

každá partikulární církev je viditelnou církví. 

V ideálním případě by oba aspekty církve (viditelná a neviditelná) byly totožné. 

Součástí viditelné církve by byli všichni ti, kteří jsou zároveň součástí neviditelné 

církve, jsou vyvolení. Zmíněný citát ale ukazuje, že někteří lidé patřící do neviditelné 

církve, nemohou být součástí viditelné církve. Calvin měl jistě na mysli pronásledované 

stoupence reformace, kteří by jen těžko hledali nějaký sbor. Do viditelné na druhé 

straně patří ti, kteří netvoří součást neviditelné církve. Calvin se stále více přiklání 

k viditelné, institucionalizované podobě církve. Opouští teoretickou rovinu a jako 

architekt ženevské reformace je nucen se zaměřit na praktickou stránku organizace 

církve.3  

 

                                                 
1 CALVIN, John. Institutes of the Christian Religion. Ed. McNeill. Philadelphia: Westminster Press, 

1960, 4.1.7; srov. CALVIN, Johannes. Institutio christianae religionis. Berlin: Ed. Tholuck. Apud 
Guilelmum thome, 1846, 4.1.7  

2 Ibid., 4.1.9  
3 HÖPFL, Harro. The Christian Polity of John Calvin. New York: Cambridge University Press, 1982,  

s. 84 
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Calvin připouští i možnost, že by církev v určité době mohla být bez viditelné 

vnější formy. Někdy Pán může její viditelnost odejmout.4 Přes všechny pochybnosti se 

máme spolehnout na Kristův přislíbil, že jeho církev nebude zničena.5 

 

3.1. Univerzální a partikulární církev 

 

Z předchozí definice univerzální církvi je patrné, že Calvin rozlišuje mezi církví 

universální a partikulární.6 Existuje jedna universální (katolická) církev a partikulární 

(místní) církve rozeseté na různých místech ve světě. Do universální církve patří každá 

partikulární církev, pokud panuje shoda v základních článcích víry; drobné odlišnosti 

lze akceptovat. Pokud existuje pouze jedna církev, jejíž hlavou je Kristus, pak 

jednotlivé denominace jsou zároveň partikulárními církve. Musí existovat shoda 

v základním učení: Bůh je jeden, Ježíš Kristus je Bohem a Božím synem, spása závisí 

na milosti Boží. A dalším nezbytným předpokladem je splnění dvou reformačních 

znaků církve: čisté hlásání Božího slova a řádné vysluhování svátostí. Calvin usiloval o 

určitou jednotu mezi protestantskými církvemi. Odlišnost v méně podstatných věcech 

by neměla být záminkou pro neshodu mezi církvemi.  

 
3.2. Znaky církve 

 

 Calvin ve shodě s Nicejským vyznáním hovoří o čtyřech znacích církve (notae 

Ecclesiae): Církev je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská.  

Církev je všeobecná (universální) – je jedním tělem, její hlavou je Ježíš Kristus. 

Církev je svatá, ale je složena z lidí dobrých i špatných. Calvin varuje před snahou chtít 

církev čistých. O někom sice můžeme pochybovat, zda do církve patří, ale směrodatné 

je rozhodnutí církve. Pokud je za jejího člena považován, pak tento fakt musí ostatní 

respektovat.7  

Čtyři základní klasifikační znaky církve doplňuje Calvin o dva reformační: čisté 

hlásání slova Božího (a v jeho případě nejen hlásání, ale také naslouchání) a řádné 

                                                 
4 KALVÍN, Jan. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha:  Ed. Dobiáš. Spisy Komenského 

evangelické fakulty bohoslovecké, 1952, s. 15 
5 srov. Mt 16,18 
6 CALVIN, John. Institutes, 4.1.9; srov. CALVIN, Johannes. Institutio, 4.1.9 
7 Ibid. 4.1.15 
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vysluhování svátostí.8 Někde je k těmto znakům přidávána ještě modlitba, společenství a 

disciplína.9 I když je pro Calvina, jak uvidíme později, disciplína velmi důležitá, nepatří 

mezi znaky církve. ,,Kde nalezneme slovo Boží čistě hlásáno i posloucháno a svátosti 

vysluhované dle ustavení Krista, tam nemůžeme pochybovat, že se jedná o Boží 

církev.“10 Čisté hlásání představuje pouze a jedině hlásání Božího slova, které není 

založené na psychologii, vlastním učení či soukromých zájmech, ale jen na Božím 

slově.11  

I když může v církvi docházet k negativním věcem, určující je, zda zachová oba 

znaky. Odloučení se od církve, kde se stále nachází prostředky spásy, je popřením Boha 

a Krista.12 Snaha oddělit se od církve představuje smrtelné nebezpečí. Člověk by se 

neměl oddělit od církve, kde je Boží slovo čistě hlásáno a svátosti řádně vysluhovány. 

Odchodem z pravé církve se člověk zříká Boha a Krista. ,,Kdo se dobrovolně odděluje 

od vnějšího společenství církve, kde je Boží slovo hlásáno a svátosti vysluhovány, nemá 

žádnou omluvu.“13 Pokud církev splňuje oba znaky, pak z ní člověk nemá právo odejít. 

Pokud by chtěl odejít, pak se odděluje nejen ze společenství církve, ale i od Boha. 

Církve pod kontrolou papeže jsou však spíše ďáblovy synagogy než křesťanské 

církve.14  

,,I když odmítáme označit papežence za církev… nepopíráme, že církve mohou 

existovat i pod papežovou tyranií, ale byly znesvěceny svatokrádežnou bezbožností… 

poškozeny a téměř zničeny…: v takových církvích leží Kristus na půl pohřbený, 

evangelium potlačeno, …jsou církví, protože Bůh zázračně uchovává mezi nimi zbytek 

svých lidí…“ 15 

Calvin římskou církev za pravou neuznává. Připouští, že v ní mohou být lidé, 

kteří patří do univerzální církve, která shromažďuje lidi, kteří patří do neviditelné, ale 

nejsou členy žádné partikulární církve. Římskou církev však jako celek odmítá. 

Reformovaná církev se v Calvinově pojetí neodděluje od římské, ale je církví, 

která vždy existovala a kterou Bůh svojí milostí uchoval i v těžkých obdobích. 

                                                 
8 Ibid. 4.1.9 
9 MILNER, B. Ch. : Calvin’s doctrine of the Church. B. J. Brill, Leiden 1970, s. 100 
10 CALVIN, John. Institutes, 4.1.9 [vlastní překlad]; CALVIN, Johannes. Institutio, 4.1.9.  ,,Ubi enim 

cunque Dei verbum syncere praedicari atque audiri, ubi sacramenta ex Christi instituto administrari 
videmus, illic aliquam esse Dei Ecclesiam nullo modo ambigendum est.“ 

11 TITUS, E. J. : Calvin´s Marks of the Church: A Call for Recovery. Kairos: Evangelical Journal of 
Theology, vol. 5, issue 1, s. 115 

12 CALVIN, John. Institutes, 4.1.19 
13 Ibid., 4.1.19 [vlastní překlad] 
14 MULLER, W. A. : Church and State in Luther and Calvin. New York: Ancher Books, 1965, s. 84  
15 CALVIN, John. Institutes, 4.2.12 [vlastní překlad]; CALVIN, Johannes. Institutio , 4.2.12  
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Apoštolská posloupnost není postavena na vkládání rukou, ale na  následování učení. 

Posloupnost nemá smysl, pokud nespočívá v kontinuitě učení. Apoštolská posloupnost 

v římské církvi je založena na předpokladu, že každý biskup je následníkem 

předchozího a tak to zpětně pokračuje až k apoštolům. Je předávána prostřednictvím 

svátosti kněžství. Reformovaná církev podle Calvina navazuje na pravou, jedinou 

universální církev, nevytváří novou církev. Calvin si samozřejmě žádné možné schisma 

nepřipouští. Církví, která se vydělila z univerzální, je římská církev. Boží slovo v ní 

není čistě hlásáno a svátosti řádně vysluhovány.  
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3.3. Druhý znak viditelné církve – svátosti 

 
 

V předchozí kapitole jsem se věnovala viditelné církvi. Řádné vysluhování 

svátostí tvoří podle Calvina druhý z definičních znaků církve vedle hlásání Božího 

slova. Přestože svátosti přesahují eklesiologické téma, považuji stručnou zmínku o nich 

za nezbytnou proto, že pro Calvina úzce souvisí s vymezením pravé církve. I když se 

zdá, že Evangelium a svátosti stojí na stejné rovině, Calvin svátostem přisuzoval na 

rozdíl od Evangelia druhotný význam.1 Avšak aby mohla být církev uznána církví, musí 

vedle hlásání Božího slova také správně vysluhovat svátosti, tj. vysluhovat je dle 

ustavení Ježíše Krista.  

O svátostech píše Calvin od prvního vydání Instituce. Postupně ale obsah 

rozšiřuje. Pravé svátosti (křest a večeře Páně) budou tvořit samostatné kapitoly. 

Nepravé svátosti (biřmování, pokání, manželství, svěcení, poslední pomazání) budou 

Calvinem popsány či spíše kritizovány a vyvraceny v samostatné kapitole O nepravých 

svátostech.  

Co je to ale pro Calvina svátost? Svátost je: „Vnější znamení, kterým nám Pán 

prokazuje a dosvědčuje svoji dobrou vůli, aby podepřel slabost naší víry a my Jemu 

zároveň prokazujeme úctu.“2 Toto pojetí obsahuje katabatický pohyb – směrem od Boha 

k člověku a zároveň anabatický směrem od člověka k Bohu.  

Calvin také zmiňuje Augustinovo pojetí svátosti jako viditelného znamení 

neviditelné Boží milosti.3  

„Svátosti byly Bohem ustanoveny, aby sloužily naší víře, aby ji živily, cvičily a 

rozmnožovaly.“4 Svátost je znamením Boží milosti, viditelným slovem, sloupem víry, 

zrcadlo, ve kterém lze spatřit Boží milost.5 Svátost je tvořena slovem a vnějším 

znamením či znakem. Samotné svátosti nikoho nespasí, ale jsou znakem a zárukou 

dosaženého spasení. Udělovatelem svátostí je Bůh. Svátosti nejsou poškozeny 

nehodností duchovního, který je vysluhuje.  

                                                 
1 WENDEL s. 312 
2 CALVIN, John. Institutes of the Christian Religion. Ed. McNeill. Philadelphia: Westminster Press, 

1960, 4.14.1 [vlastní překlad], srov. CALVIN, Johannes. Institutio christianae religionis. Ed. Tholuck. 
Berlin: Apud Guilelmum thome, 1846, 4.14.1 

3 Ibid., 4.14.1 
4 KALVÍN, Jan. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha:  Ed. Dobiáš. Spisy Komenského 

evangelické fakulty bohoslovecké, 1952, s. 123 
5 CALVIN, John. Institutes, 4.14.6 
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Svátosti jsou ustaveny Bohem a obsahují zaslíbení. Aby byla svátost svátostí, 

musí obsahovat právě tyto dva znaky: Boží ustavení a příslib (zaslíbení). V reformované 

církvi se ustálí pouze dvě svátosti, křest a večeře Páně. Calvin se opíral pouze o Písmo, 

nikoli o tradici, a na základě Písma uznával jedině křest a večeři Páně.6 Ustavení se 

opírá o přímé ustavení Ježíšem Kristem a zaslíbení o Boží příslib (odpuštění hříchů, 

věčný život). U křtu se opírá o biblické citace (Mt 28, 19-20; Mk 16, 15-16) a  u Večeře 

Páně (Mt 26, 26-29; L 22, 15-20; Mk 14, 22-25).7  

Ostatních pět svátostí, které uznává římská církev, považoval za pouhé lidské 

výtvory, tj. nepravé svátosti.8 Manželství je sice instituce Bohem ustavená, ale není 

svátostí.9 Biřmování za svátost neuznává. Svěcení za svátost Calvin sice nepovažuje, ale 

přesto by byl ochoten zachovat vkládání rukou.10 Poslední pomazání také odmítá za 

svátost uznat, protože není ustaveno Bohem a neobsahuje zaslíbení. Výzvu z Jakubova 

listu, aby se nemocní navštěvovali a modlilo se za ně, však neodmítá.11 Návštěva 

nemocných se neměla odkládat, až na pokraj smrti. Pokud byl někdo upoután na lůžko 

déle než tři dny, měl být o tom informován pastor.12 Poslední nepravou svátostí je 

pokání. Calvinův názor na pokání se vyvíjel a mezi první a poslední edicí Instituce je 

výrazný posun. K této skutečnosti se na konci kapitoly ještě vrátím.  

 

Praktickou stránku vysluhování svátostí upravovaly Ordonnances ecclesiastique 

(Církevní řád). Křest mohl být udělen pouze pastory nebo jejich asistenty.13 Bohoslužby 

se konaly v neděli ráno a odpoledne, děti byly vyučovány v katechismu. Další kázání 

probíhala během týdne. Vysluhování večeře Páně se stalo méně častým – mohlo se 

konat pouze v kostele a ve vhodný čas. Mohl ji vysluhovat pouze pastor.14 V Článcích 

týkajících se organizace církve a bohoslužby, které byly 1537 odmítnuty, požadoval 

Calvin mnohem častější přijímání, nejlépe každou neděli, ale byl si vědom rizika 

připodobňování k římskému slavení mše.15  Calvin chtěl, po svém návratu do Ženevy, 

aby byla večeře Páně vysluhována jednou za měsíc jako ve Štrasburku. Magistratus byl 

                                                 
6 KALVÍN, Jan. Instituce, s. 129 
7 Ibid., s. 131, 143 
8 Ibid., s. 173 
9 Ibid., s. 241 
10 Ibid., s. 239 
11 Jk 5,14 
12 CALVIN, John. Theological Treatises. Westminster: Ed. Reid: London: Westminster John Knox Press, 

1954, s. 65 
13 Ibid., s. 66 
14 Ibid., s. 66 
15 Ibid., s. 47 
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ale proti. Nakonec se musel smířit s vysluhováním 4x za rok. Rodiče měli vodit děti na 

katechismus, tak aby byly ve víře dostatečně poučeny, mohly obsah církevního učení 

vyznat před církví a teprve potom mohly přistoupit k Večeři Páně.  

 

3.3.1. Křest 
 

 Nyní se zaměřím na Calvinovo pojetí křtu. „Křest je znamením našeho 

křesťanství a znakem, skrze který jsme přijati do církve. Tím, že jsme přičleněni ke 

Kristu, jsme připočteni mezi Boží děti.“16 

Křest nám byl dán Bohem, ale v první řadě podpořil naši víru v Něho a pak 

sloužil jako vyznání před lidmi.17 Calvin tvrdí, že křest nám dává tři věci: znamení 

očištění,odpuštění hříchů; umrtvení v Kristu a nový život; společenství s Kristem – 

veřejně vyznáváme, že chceme patřit k jeho lidu.18 

 

Křest neodpouští pouze minulé hříchy, ale i budoucí. Pokud jsme jednou pokřtěni, 

pak nás křest obmyl jednou pro vždy. Pokud by ale někdo lehkomyslně spoléhal na 

Boží milost, pak by na sebe svolával Boží hněv. Spolu s Kristem umíráme a rodíme se 

k novému životu. Křest vysvobozuje z otroctví hříchu.  

 

 

Calvin sice zmiňuje donatisty, se kterými ideově bojoval Augustin, ale v jeho době 

bylo nebezpečné učení anabaptistů. Ti hlásali nutnost nového křtu, protože neuznávali 

křest v římské církvi. Toto však Calvin kategoricky odmítá.19 I když byla víra těch, kteří 

křest udělovali jakkoli pokřivená, na platnosti křtu to nic nemění. I v římské církvi lze 

najít znaky pravé církve, byť ne všechny. Právě křest ale za platný uznával, a proto 

nebylo nutné se nechat znovu pokřtít. 

 

 

 

 

                                                 
16 CALVIN, John. Institutes [vlastní překlad], 4.15.1  
17 WENDEL, Francois. Calvin. Origins and Development of His Religion Thought. New York: Harper 

and Row Publishers, 1963, s. 318 
18 KALVÍN, Jan. Instituce, s. 131-142 
19 CALVIN, John. Institutes, 4.15.16 
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3.3.2. Večeře Páně 
 

Calvin hovoří o večeři Páně, svaté večeři. Pojem eucharistie příliš nepoužívá. 

Obrací se dovolává na slova ustanovení – Mt 26,26;  Mk 14,22; Lk 22,10; 1 Kor 11,23. 

Podstatou eucharistie jsou podle něj dvě věci: hmotné (tělesné) znaky a duchovní 

pravda, kterou je Kristus 

Tělo Kristovo je pokrmem a ochranou pro náš duchovní život; krev je posílením, 

zotavením a potěšením.  

Calvin odmítal communicatio idiomatum, tj. vzájemné sdílení atributů, které 

uznával Luther. Podle Luthera je Ježíš Kristus sice na nebesích, ale jeho lidství sdílí 

atributy jeho božství. Kristus je tam, kde se vysluhuje eucharistie. Je v ní tělesně 

přítomen.20 Luther předpokládá, že se k podstatě chleba a vína přidává podstata těla a 

krve Krista, dochází tedy ke konsubstanciaci.21 

Calvin nesouhlasil též s názorem Zwingliho, které uznával pouze duchovní 

přítomnost Krista v eucharistii. Hoc est corpus meum (toto je moje tělo) transformuje na 

Hoc significat corpus meum (toto znamená/představuje moje tělo).22 Kristus není 

v eucharistii tělesně přítomen. Jeho tělo je v nebi po pravici Boha Otce, a proto nemůže 

být nikde jinde.23 

Podle Calvina se ale Boží všudypřítomnost nevztahuje na tělo, a proto nemůže 

být zároveň v nebi i na oltářích. Tělo zůstává v nebi, ale skrze Ducha svatého je člověk 

vyzvednut, připojuje se ke Kristovu tělu. Večeře Páně je nebeským aktem. Jinak je to 

ale příliš veliké tajemství. Transsubstanciaci Calvin odmítá a považuje ji za ďáblův 

výmysl.24 Chléb a víno jsou viditelnými znameními, představují tělo a krev Krista. Při 

eucharistii si uchovávají svoji podstatu. Podobně při křtu je voda viditelným znamením 

a představuje snímání hříchů z duše.  

Večeře Páně je pro nás zrcadlem, ve kterém vidíme Krista ukřižovaného za naše 

hříchy a vzkříšeného k naší spáse. ,,Eucharistie je nemocným lékem, hřešícím útěchou a 

chudým štědrým darem…“25 ,,My chudí přicházíme k dobrotivému dárci, nemocní 

k lékaři, hříšníci ke Spasiteli.“26 

                                                 
20 KALVÍN, Jan. Malé pojednání o večeři Páně. Praha: Kalich, 2008, s. 15 
21 GONZÁLEZ, Justo. History  of Christian Thought. From the Protestant Reformation to the Twentieth 

Century. vol. II. 2nd edition. Nashville: Abingdon Press, 1987, s. 29-69  
22 KALVÍN, Jan. Malé pojednání o večeři Páně,  s. 16 
23 více GONZÁLEZ, Justo., s. 70-85 
24 KALVÍN, Jan. Malé pojednání o večeři Páně, s. 52 
25 KALVÍN, Jan. Instituce, s. 156 
26 Ibid., s. 157 
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Podle Calvina jsou plody večeře Páně následující: přináší zpečetění zaslíbení 

obsažené v evangeliu. Skrze eucharistii máme účast na tělu a krvi Krista. Bůh nás skrze 

ní vychovává – cvičí nás v lásce, učí nás více jej chválit. A přináší nám povzbuzení  - 

povzbuzuje nás ke svatosti, čistotě, lásce, jednotě27 

 

,,Ve večeři Páně nám Bůh dal lék, který nám pomáhá v naší slabosti, posiluje 

naši víru, rozmnožuje naši lásku a umožňuje nám pokročit ve svatosti života. Pakliže 

cítíme, že nemoc nás tlačí, o to víc máme lék užívat, a ne se ho zříkat. “28 

 

Calvin sice v citátu vybízí k časté účasti na večeři Páně, ale mohl k ní každý bez 

rozdílu? Z účasti na ní byli samozřejmě vyloučeni ti, kteří podléhali nějakému trestu, 

exkomunikaci nebo vyloučení od eucharistie. Calvin, věrný biblickému pojetí, 

potřeboval vyřešit problematiku nehodnosti přijímání. Doporučoval soukromé pokání 

(rozhovor s pastorem) jako vhodné a i nutné před přijetím svátosti. V  dopise z května 

1540 popisuje Farelovi zkušenost ze Štrasburku. Kdo chtěl k přijímání, měl se s ním 

nejprve domluvit. Calvin tuto praxi zavedl, aby zabránil přílišné laxnosti. V dopise si 

uvědomuje možné obvinění ze stejné tyranie jako v katolické tradici, ale za klíčové 

považuje, aby nikdo nepřijímal nehodně. 29  Praxi svátosti pokání nebylo možné 

jednoduše odstranit bez náhrady. Tím se stal právě rozhovor s pastorem. Pastoři 

navštěvovali věřící doma a zpovědnice se tak z kostela přesunuly do domácností. Tyto 

vizitace měly být alespoň jednou za rok, ale ideální by byly před každou večeří Páně.30 

Calvin se tak opětovně přiblížil katolické tradici, která stanovuje jako podmínku přijetí 

eucharistie stavu milosti posvěcující, tj. nebýt zatížen (smrtelným) těžkým hříchem. O 

pokání se ještě krátce zmíním, protože se domnívám, že pokud by Calvin mohl 

uvažovat o další svátosti, pak by jím mělo být právě pokání. 

 

Calvin odmítal mši, jak ji znal z římské církve. Mezi důvody, které uvádí, patří 

především tyto:  

 

Kristus přinesl nejvyšší oběť, a proto žádná další nemá již smysl. Chléb a víno 

jsou viditelná znamení těla a krve, ale uchovávají si podstatu chleba a vína. Calvin 

                                                 
27 KALVÍN, Jan. Malé pojednání o večeři Páně, s. 28-36 
28 Ibid., s. 42 
29 CALVIN, John. Letters of John Calvin. Ed. Constable. Edinburgh: Thomas Constable, 1855, s. 249 
30 SELDERHUIS, Herman. J. John Calvin. A Pilgrim´s Life. Illinois: InterVarsity Press, 2009, s. 88 
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odmítá eucharistickou adoraci či slavení svátku Božího těla. Člověk má uctívat Krista a 

nesmí zůstat u viditelného znamení. Chléb je určen k jídlu, nikoli k adoraci. Věřící mají 

přijímat pod obojí, nikoli pouze chléb. Calvin též odsuzuje přílišnou okázalost spojenou 

se slavením mše.31  

 

Podobné důvody jmenuje i v Instituci: 

 

Kristus je věčným knězem, jediným knězem. Slavením mše je Kristus olupován 

o jedinečnost svého kněžství. Kristova oběť trvá navěky, a proto není potřeba žádné 

další oběti. Skrze mši se zapomíná na jedinečnost Kristovy smrti. Je znovu opakována. 

Mše nás okrádá o plody Kristovy oběti, pokud v ní vidí nové vykoupení a nové 

odpuštění hříchů. Mše zastírá večeři Páně jako památku, protože opakovaně obětuje 

Krista.32 

 

3.3.3. Pokání – svátost? 
 

Na závěr kapitoly se kratičce zmíním o pokání. Calvin pokání (zpověď) za 

svátost nepovažuje, protože podle něho není ustavena Bohem a neobsahuje zaslíbení. 

Budu postupovat v duchu Calvinových argumentů v případě dvou pravých svátostí a 

pokusím se ukázat, že by pokání svátostí být mohlo. Samozřejmě se jedná pouze o moji 

myšlenkovou konstrukci. Budu se opírat o poslední vydání Instituce, která tuto úvahu 

umožňuje. Pokud chybí pokání ustavení o Boha, proč o možnosti soukromé zpovědi v 

přítomnosti pastora hovoří jako o léku nabídnutém Pánem?   

,,Proto ať si každý věřící pamatuje, že je to jeho povinnost, když cítí bolest a 

utrpení ze svých hříchů a nemůže se z toho dostat sám, bez vnější pomoci, aby 

nezapomínal na lék nabídnutý Pánem; aby utišil zármutek měl by využít soukromé 

zpovědi s pastorem a aby obdržel útěchu, měl by soukromě prosit o jeho přítomnost, 

neboť jeho úřad je soukromě i veřejně povzbudit Boží lid učením evangelia.“ 33 

Ustavení i zaslíbení lze podle mého názoru nejlépe odvodit z  J 20, 21-23; Ježíš po svém 

zmrtvýchvstání posílá apoštoly a dává jim moc odpouštět hříchy. Podobně i z Mt 18, 18 

či 16, 19; kdy dává apoštolům moc svazovat a rozvazovat. V posledním vydání Instituce 

z roku 1559 nespatřuje v těchto verších pouze moc k hlásání evangelia, ale zmiňuje je 

                                                 
31 KALVÍN, Jan. Malé pojednání o večeři Páně, s. 47-65 
32 KALVÍN, Jan. Instituce, s. 142-172 
33 CALVIN, John. Institutes [vlastní překlad] , 3.4.12; srov. Johannes. Institutio, 3.4.12 
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právě v souvislosti se zpovědí. Spolu s J 20, 21-23 slouží k podpoření soukromé 

zpovědi pastorovi. Myslím, že ustavení Kristem je stejně tak akceptovatelné jako 

v případě křtu (srov. Mt 28, 19-20; Mk 16, 15-16) a Večeře Páně (srov. Mt 26, 26-29; L 

22, 15-20; Mk 14, 22-25). Zaslíbením je odpuštění hříchů.34  

Podle mého názoru pokání obě podmínky k tomu, aby byla svátost uznána 

svátostí, splňuje. Domnívám, že i když to Calvin popíral, bylo by možné o svátosti 

pokání hovořit. Je škoda, že Calvin svůj myšlenkový posun nedotáhl do konce.  

 

 

                                                 
34 více MATULOVÁ, Lucie. (Ne)svátost pokání v Calvinových Institucích učení křesťanského 

náboženství: Srovnání prvního a posledního vydání (1536, 1559). Teologická reflexe 2012, roč. 18,  
č. 2, s. 117-128 
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3.4. Církevní správa 

 

 V předcházející části jsem vymezila znaky církve a věnovala se svátostem, které 

uznává reformovaná církev.  

Calvin hovoří o dvojí vládě v člověku (duplex regimen in homine).1 První je 

duchovní a druhá světská. Duchovní se týká vnitřního života člověka a jeho budoucího 

určení. Institucionální vyjádření nachází v církvi. Světská vláda se týká vnějšího života 

člověka, především ve vztahu ke společnosti. Vyjádření nachází ve státě. Předmětem 

této kapitoly bude duchovní vláda a především její představitelé. Calvin se nezříká 

církevní správy či jisté formy hierarchie, jak se pokusím později ukázat.  

   

Calvin opustil představu hierarchického uspořádání církve v čele s papežem. 

Primát papeže není oprávněný, protože si přisvojil něco, co patří celé církvi. Ježíšova 

slova směřující k Petrovi nepatřila pouze jemu, ale všem apoštolům. Petr je kamenem 

mezi ostatními. Každý věřící je kamenem v Božím chrámu.2 Apoštolská sukcese, 

předpoklad, že každý biskup je následníkem předchozího a tak to pokračuje až 

k apoštolům, není v případě reformované církve akceptován. Calvin nepovažuje 

skutečnost vkládání rukou za podstatnou. Pokud hovoří o apoštolské posloupnosti, pak 

pouze v souvislosti s učením. Duchovní jsou nástupci apoštolů pouze, pokud dodržují 

jejich učení.  

Žádné lidské společenství nemůže fungovat bez vlády, což platí i pro církev. 

Úřad v církvi není pouhým úřadem, ale především službou, která není spojována jen s 

Božím řízením, ordinatio Dei, ale i s působením Ducha svatého.3 Církevní správa 

nepochází od lidí, není lidskou institucí, ale vychází z Božího příkazu.4 Bůh některé 

povolal, aby nám sloužili a zprostředkovali Jeho vůli. ,,Nejvyšší poctou v církvi není 

vláda, ale služba.”5  

 

                                                 
1 CALVIN, John. Institutes of the Christian Religion. Ed. McNeill. Philadelphia: Westminster Press, 

1960, 4.20.1; srov. CALVIN, Johannes. Institutio christianae religionis. Berlin: Ed. Tholuck. Apud 
Guilelmum thome, 1846, 4.20.1 

2 CALVIN, John. Commentary on the Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark and Luke. vol. II. 
Edinburgh: Calvin Translation Society, 1855, s. 291 

3 MILNER, Benjamin, Ch. Calvin’s doctrine of the Church. Leiden: B. J. Brill, 1970, s. 137 
4 Ibid., s. 135 
5 Ibid., s. 136 
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3.4.1. Úřady v církvi 
 

Calvin jmenuje několik úřadů v církvi: apoštoly (apostoli), proroky (prophetae), 

evangelisty (evangelistae), pastory (pastores) a učitele (doctores), ale pouze poslední 

dva jmenované přetrvaly v církvi doposud.6 Úřad apoštolů, proroků a evangelistů 

považuje za mimořádné úřady, které mají význam pouze v určité době. V řádně 

ustavených církvích nejsou mimořádné úřady potřeba. Užívá také pojem minister, který 

je ekvivalentem pro pastora, duchovního. Jak uvádí Vial i Wendel, Calvin některé 

pojmy často zaměňoval, mj. termín pastor a minister.7 Pojem biskup, starší, pastor a 

duchovní (minister) lze zaměňovat.8 

Praktické stránce církevní správy se věnuje Calvin podrobně v Ordonnance 

ecclesiastique (Církevní řád) z roku 1541, které sepsal po svém návratu do Ženevy. 

Cílem Ordonnances byla především ,,ochrana čistého hlásání evangelia, ochrana 

církve, vyučování mladých, péče o chudé a potřebné….“9 Calvin usiloval o jejich 

vytvoření záhy po svém návratu, ještě dříve, než budou ustavena pravidla civilní. 

Ordonnances představují církevní ústavu, konstituci. Tak jako stát potřebuje řád a 

pravidla shrnutá v zákonech, není tomu jinak ani v případě církve. Opětovně narážíme 

na podobnost mezi uspořádáním státu a církve. Ta stále více vytváří paralelní strukturu 

ke státní správě. 

Calvin zřídka používá termín biskup, který pro něho symbolizuje pastora, 

presbytera, tj. duchovního. Podle něho došlo postupem času k pokřivení pojmu biskup. 

Původně se tak označovali ti, kteří předsedali shromáždění presbyterů. Titul biskup 

představoval spíše politické označení a římská církev z něho učinila skutečnost, jež byla 

schválena Bohem.10 Zdůrazňuje, že titul biskup náležel více duchovním v jedné obci a 

teprve římská církev si jej začala přisvojovat pro jediného představitele církevní obce. 

Biskupové by tudíž měli vystupovat jako kolegové, jinak se jeden pokusí chopit moci. 

K této skutečnosti došlo právě v římské církvi. Titul biskup náleží každému, kdo je 

                                                 
6 CALVIN, John. Institutes, 4.3.4, srov. CALVIN, Johannes. Institutio, 4.3.4, srov. Efez. 4,11 
7 VIAL, Marc. Jean Calvin. Introduction à  sa pensée théologique. Genève: Labor et Fides, 2008, s. 134 

WENDEL, Francois. Calvin. Origins and Development of His Religion Thought. New York: Harper and 
Row Publishers, 1963, s. 303 

8 CALVIN, John. Institutes, 4.3.7, srov. CALVIN, Johannes. Institutio, 4.3.7 
9 CALVIN, John. Theological Treatises. Westminster: Ed. Reid. London: Westminster John Knox Press, 

1954, s. 56 
10 MILNER, Benjamin. Ch. Calvin’s doctrine of the Church, s. 147 
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povolán k hlásání Božího slova. Má se starat o svěřený lid jako pastýř o ovce.11 Calvin 

byl skeptický vůči modelům vlády, ve kterých by moc vykonával pouze jediný člověk. 

Riziko zneužití moci, pokud není kontrolována nebo omezena, hrozí jakémukoli 

lidskému zřízení.  

,,Naším Pánem byly ustaveny 4 úřady pro vládu v církvi“ – pastoři (pastores), 

učitelé (doctores), starší (presbyteri) a diákoni (diaconis).12  Jednotlivé úřady spolu 

navzájem souvisí a doplňují se. V prvních Institucích z roku 1536 jmenuje pouze 

pastory a diákony. V posledním vydání popisuje ve IV. knize práci pastorů, starších 

(nazývá je správci) a diákonů. Práci učitelů (doktorů) sice nespecifikuje, ale uvádí, že 

úřad pastora a učitele zůstal až do dnešních dob. Na rozdíl od apoštolů, proroků a 

evangelistů. Čtyřstupňový systém duchovní správy není žádné novum. Calvin se nechal 

inspirovat Martinem Bucerem.13  

Pastoři měli za úkol především hlásat Boží slovo, vysluhovat svátosti, dohlížet 

na disciplínu a napomínat věřící veřejně či v soukromí. Měli v tomto absolutní svobodu, 

mohli napomínat představitele světské moci a požadovat od nich nápravu.  

Učitelům (doktorům) bylo svěřeno pouze hlásání Písma, nikoli disciplína, 

vysluhování svátosti či napomínání. Měli především dohlížet na čistotu a věrnost učení 

a pečovat o mládež. Pastoři a učitelé byli pro církev naprosto nezbytní. Pastoři stáli 

v čele jednotlivých sborů. Každému pastorovi byla svěřena péče o jeden konkrétní sbor, 

ale mohli být povoláni k řešení případných sporů. Nebylo však žádoucí, aby 

bezdůvodně zasahovali do záležitostí jiných sborů. Jednotliví pastoři tvořili Ctihodnou 

radu (Venérable Compagnie). Sdružovala všechny pastory z Ženevy a ostatních 

vesnic.14 

Diákoni měli na starost rozdělování peněz chudým, samotnou péči o chudé, 

vdovy a sirotky. V roce 1535, ještě před příchodem Calvina, vznikla nemocnice. Na 

základě Ordonnances bylo stanoveno, že ze čtyř církevních úřadů, se budou o duchovní 

potřeby lidí v nemocnici byli starat diákoni.15 Pouze část byla vyhrazena nemocným, 

                                                 
11 CALVIN, John.  A Selection of the Most Celebrated Sermons of John Calvin. New York: S &D. A. 

Forbes, 1830, s. 151 
12 CALVIN, John. Theological Treatises, s. 58 
13 WENDEL, Francois. Calvin, s. 76 
14 HARKNESS, Georgia. John Calvin, s. 24 
15 CALVIN, John. Theological Treatises, s. 65 
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další pak sirotků, vdovám, starým lidem a všem, kteří se o sebe nemohli postarat. 

Diákoni byli voleni podobně jako starší a většina z nich byla zároveň členy Malé rady.  

Starší měli pečovat o věřící a v případě potřeby je bratrsky napomínat. Dvanáct 

laiků bylo vybíráno světskou mocí: dva vybírala Malá rada, čtyři Rada šedesáti a šest 

Rada dvouset.16 V Institucích jsou strarší označeni jako správci (gubernatores), protože 

jejich úkolem je spravovat církev. Domnívám se, že si Calvin v jejich případě vypůjčuje 

pojmosloví ze světské sféry.  Pastoři a starší tvoří společně církevní těleso – Konzistoř 

(Consistoire).17 

 

3.4.2. Pastor jako kněz či primus inter pares 
 

Pastoři mohli vykonávat všechny úkony spojené s jejich službou (hlásání Slova, 

vysluhování svátostí, dohled nad disciplínou a výchovou), zatímco učitelé a starší pouze 

některé. Díky prvním dvěma úkolům odvozují, podle Wallace, svoji službu nikoli od 

všeobecného, křestního kněžství, ale od služebného, hierarchického kněžství.18 Pastoři 

mají jedinečnou odpovědnost reprezentovat Krista a sloužit v Jeho jménu.19 Tento 

přístup nabourává představu reformované církve jako té, která se zcela rozešla 

s hierarchií římské církve. Domnívám se, že se Calvin v některých aspektech římské 

církvi přibližoval. Pokud se podíváme na moc svěřenou pastorům, kterou nemá nikdo 

jiný, pak můžeme vysledovat jistou církevní hierarchii. Pouze pastoři mají jistou plnost 

kněžství. Jistě, že toto odvážné tvrzení není pojmově přesné, protože v římskokatolické 

hierarchii dosahuje plnosti svátosti kněžství biskup, nikoli kněz. Podobně si dovolím 

propůjčit i úřady spojené se službou biskupa. Pastoři vykonávají úřad kněžský – hlásání 

Slova a vysluhování svátostí, pastýřský – péče o věřící, o svěřený lid a učitelský – péče 

o vzdělávání. Blaser se domnívá, že hierarchie ve smyslu římskokatolické tradice u 

Calvina chybí, ale mezi pastory a doktory na jedné straně a diákony a staršími na druhé 

straně existuje rozdíl – hlasatelé Slova mají plnost služby. 20 Wendel také poukazuje na 

důležitost úřadů pastorů a doktorů.21 Přikláním se ale k tomu, že plnost mají pouze 

                                                 
16 HARKNESS, Georgia. John Calvin, the Man and his Ethics. Chicago: H.Holt and Co., 1937, s. 25 
17 Ibid., s. 25 
18 WALLACE, Ronald. Calvin, Geneva and Reformation. Edinburgh: Scottish Academic Press, 1988,  

s. 140 
19 Ibid., s. 140 
20 BLASER, K. Calvin´s Vision of the Church. The Ecumenical Review 1993, vol. 45, issue 3, s. 325 
21 WENDEL, Francois. Calvin, s. 303 
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pastoři, kteří vysluhují svátosti. Pak bych považovala za vhodné hovořit o pastorech ve 

vztahu k ostatním jako o primus inter pares.  

 

3.4.3. Výběr duchovních 
 

Aby mohl člověk zastávat nějaký církevní úřad, musel být nejprve povolán. 

Primární bylo samozřejmě Boží povolání, na které člověk odpověděl. V případě volby 

pastorů má být výběr proveden slušně a spořádaně, jako ostatně Calvin zdůrazňoval.22 

Jak však mohlo být zaručeno vnitřní povolání? Tím, že se kandidátovi dostalo jistých 

darů k duchovnímu povolání. Bůh nikoho nepovolává bez toho, aby mu poskytl dary, 

které bude potřebovat. Calvin věnuje povolání ze strany církve dostatek pozornosti. Pro 

jmenování pastorů předpokládá čtyři základní pravidla: kvalifikace (svatost života, 

neporušenost učení – daný kandidát měl být skálopevně přesvědčen o tom, čemu věří a 

co bude hlásat), příprava na úřad (modlitba, půst), ustanovitel a ceremonie (obřad, 

kterým se ustavuje pastor do úřadu).23  

Výběr pastorů měl být prováděn velmi pečlivě. Odpovídající kvalifikace 

předpokládala znalost Písma, schopnost předávat jej lidu, souhlas s učením církve a 

čistotu úmyslu k vykonávání daného úřadu.  

Pokud byl kandidát shledán hodným úřadu, byl Ctihodnou radou, tedy pastory,  

představen Konzistoři. Pokud neuspěl, musel čekat na další povolání.  

Svěcení Calvin za svátost nepovažuje, protože neobsahuje žádné zaslíbení, které 

je nutnou podmínkou svátosti. Souhlasí s vkládáním rukou nad hlavu budoucího pastora 

i s jeho uvedením do úřadu před zraky celého shromáždění. To však nemá žádný 

mystický rozměr, ale je znamením odevzdání se do služby Bohu a církvi. Calvin se o 

vkládání rukou vyjadřoval opatrně, protože by to mohlo vést ke zbytečnému napětí. 

Mohlo by to být vnímáno jako snaha obnovit římskou tradici. Calvin sice sám chtěl 

tradici vkládání rukou uchovat, ale musel se spokojit pouze s modlitbou a kázáním o 

pastýřské péči.24 Nezbytnou součástí ordinace byla přísaha před Ctihodnou radou. 

Pastor sliboval a přísahal :  

                                                 
22 CALVIN, John. Institutes, 4.3.10, srov. CALVIN, Johannes. Institutio 4.3.10  
23 Ibid., 4.3.12 
24 WENDEL, Francois. Calvin,  s. 71 
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,,Ve službě, ke které jsem byl povolán, budu sloužit věrně... budu bránit Církevní 

řád, dobro a blaho Ctihodné rady i představitelů města ... podřídím se vládě a ústavě 

města, zákonům a magistrátu, jak to můj úřad dovolí …“25 

Ordinace pastorů nebyla čistě duchovní záležitost, protože se v přísaze 

podřizovali nejen duchovní moci, ale i světské. Znění přísahy ukazuje, že duchovní 

netvoří žádnou privilegovanou vrstvu, která by byla vyňata ze světské jurisdikce, a 

proto by nemusela poslouchat nařízení platná pro ostatní občany.  

Calvin nesouhlasil s volbou pastorů celým shromážděním věřících. Na jejich 

volbě se měli podílet buď ostatní pastoři, tj. Ctihodná rada, starší nebo magistratus. 

Mueller upozorňuje, že postupem času byl Calvin více skeptický vůči světské autoritě, a 

proto chtěl přenést volbu pastorů na lid.26 

 

 Pastoři se měli scházet jednou do týdne ve Ctihodné radě. Cílem schůzek byla 

především rozprava nad učením církve, Písmem, a vzájemná podpora při vykonávání 

úřadu. Případné spory se měly řešit pomocí diskuze za účasti starších. Pokud se ani tak 

nedospělo ke konsenzu, přicházela na řadu světská moc. Magistratus byl poslední 

instancí při řešení sporů mezi pastory. V církvi je základem disciplína, protože ,,čím 

jsou svaly tělu, tím je disciplína církvi“.27  Pastorům se netolerovaly hříchy jako hereze, 

schisma, rebelie proti církevnímu řádu, rouhání, opilství apod. Pokud se takové jednání 

dopustil, byl jeho případ projednán a předán magistrátu, aby mohl být odvolán. 

Pravomoc odvolat pastora neměla církev, ale světská moc. Drobnější pochybení jako 

laxnost ve studiu Písma, časté spory, hádky apod. bylo možné řešit napomenutím.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 CALVIN, John. Theological Treatises, s. 70 
26 MUELLER, William, A. Church and State in Luther and Calvin. New York: Ancher Books, 1965, 

s. 113 
27 Ibid., s. 116 
28 CALVIN, John. Theological Treatises, s. 61 
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3.4.4. Konzistoř - pseudocírkevní orgán  
 

Vznik Konzistoře byla jednou z podmínek Calvinova návratu do Ženevy v roce 

1541.29 Snaha, aby byla čistě církevním orgánem, však neuspěla. Byla tvořena pastory a 

staršími. Ti byli vybíráni z Malé rady. Posláním Konzistoře byl především dohled nad 

náboženským a morálním životem. Dohlížela nad účastí na bohoslužbách, výchovou 

dětí a rodinným životem. Mohla zkoušet znalost katechismu a modliteb. Měla 

především vracet hříšníky na správnou cestu. Pokud se prvotní napomenutí minulo 

účinkem, udělovala církevní tresty (nejrůznější druhy pokání, vyloučení od Večeře 

Páně, až trest exkomunikace). Vyloučení od večeře Páně bylo vyloučením od svátosti. 

Mělo ale i sociální rozměr, protože se daný člověk nemohl stát kmotrem a měl ztížený 

přístup k ošetření v nemocnici.30 

Právo uložit trest exkomunikace připadlo Konzistoři definitivně až v roce 1555. 

Mezi provinění, která se trestala exkomunikací, patřila hereze, blasfemie, násilná trestná 

činnost apod. Ale naprostá většina z nich byla trestána světskou mocí. Notoricky známý 

je případ Michaela Serveta, který byl odsouzen k smrti upálením za herezi, protože 

popíral Kristovo božství. I při popravě upálením vzýval Syna věčného Otce, nikoli Syna 

Božího.31 

Konzistoř posuzovala i další přestupky proti morálce a veřejnému soužití. Často 

řešila předmanželský sex a cizoložství. I Calvinova švagrová byla předmětem jejího 

zájmu. Některé případy se ke Konzistoři ani nedostaly a byly řešeny přímo Malou 

radou. Předmanželský sex byl trestán několika dny ve vězení o chlebu a vodě.32 

Podobně se trestalo i cizoložství, ale od roku 1560 bylo opět trestáno smrtí.33 Konzistoř 

ale řešila i úsměvnější záležitosti jako pozůstatky římské tradice – modlitba k Panně 

Marii, vlastnění svatých obrázků, přijímání svátostí, modlitba růžence aj. Výjimkou 

nebyl ani tanec, smích při bohoslužbě či častý pobyt v hospodách. Ty byly dokonce 

jednu dobu uzavřeny, ale po třech měsících byly opět otevřeny.34 

                                                 
29 srov. HARKNESS, Georgia. John Calvin, s. 24 
30 Ibid., s. 129 
31 Ibid., s. 44 
32 Ibid., s. 131 
33 Ibid., s. 129 
34 Ibid.,  s. 28 
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Pro Calvina byla disciplína velmi důležitá. Život obyvatel Ženevy byl určován 

téměř do detailů a každý byl pod drobnohledem těch, kteří dohlíželi na disciplínu. 

Calvin však do jisté míry převzal řadu zvyklostí, které v Ženevě existovaly před jeho 

příchodem.35 

 

                                                 
35 WALLACE, Ronald, S. Calvin., s. 48 
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3.5. Církevní moc 

 

Po kapitole věnující se představitelům církve, se nyní zaměřím na moc církve. 

Církevní moc projde v Instituci významnou proměnou. V prvním a druhém vydání je 

viděna především jako moc k hlásání Božího slova. Úřad v církvi není spojen s mocí, 

ale se službou. Vše, čím církev disponuje, slouží lidem. Calvin kritizuje zákony 

v římské církvi. Podle něj zbytečně zatěžují lidi a navíc se o zákonech hovoří jako o 

nezbytných ke spáse. Církevní moc je součástí čtvrté knihy, která je tvořena v drtivé 

většině eklesiologií. Calvin ji dělí na tři oblasti: doktrína (nauka), legislativa (právo 

vydávat církevní zákony a nařízení), jurisdikce (pravomoc vymáhat dodržování 

předpisů a trestat přestoupení).1 Značná pozornost je věnována církevní disciplíně. 

Někdy bývá disciplína považována za třetí znak reformované církve, ale Calvin ji za něj 

nikdy za nepovažoval, byť pro něho hrála stále větší roli.2  

 

3.5.1. Doktrína (nauka) 
 

Církev má autoritu nauku vyhlašovat a vysvětlovat. Týká se to především 

konfesí (vyznání víry) a katechismů. Nejvyšší autoritou je Písmo. Církev nemůže 

k učení nic přidávat ani ubírat. Reformovaná církev chce být závislá na Písmu. Striktní 

dodržení formule Sola scriptura samozřejmě není možné. Sám Calvin často cituje 

církevní otce. Ale upozorňuje na to, že jejich učení musí být v souladu s Písmem. 

Calvin odmítá římskou církev s tím, že zavádí nové články víry bez ohledu na oporu 

v Písmu a činí je závaznými ke spáse. Sám ale neodmítá, jak uvidíme v části věnované 

legislativě, zavádění nových církevních pravidel. Ty ale musí být v souladu s Písmem, 

nesmí být vydávána za nezbytná ke spáse a mohou se měnit či zrušit. Calvin souhlasí, 

že je církev neomylná, tj. nemůže se mýlit ve věcech, které se týkají spásy.3  Díky tomu, 

že je vedena Duchem svatým skrze Boží slovo.4 Církevní moc má směřovat k poučení 

věřících. Její vykonavatelé nejsou nic jiného než služebníci Boží. Důstojnost či autorita 

                                                 
1 CALVIN, John. Institutes of the Christian Religion. Ed. McNeill. Philadelphia: Westminster Press, 

1960, 4.8.1, srov. CALVIN, Johannes. Institutio christianae religionis. Ed. Tholuck. Berlin: Apud 
Guilelmum thome, 1846, 4.8.1 

2 TITUS, E. J. : Calvin´s Marks of the Church: A Call for Recovery. Kairos: Evangelical Journal of 
Theology, vol. 5, issue 1, s. 114 

3 KALVÍN, Jan. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha:  Ed. Dobiáš. Spisy Komenského 
evangelické fakulty bohoslovecké, 1952, s. 272 

4 MILNER, Benjamin, Ch. Calvin’s doctrine of the Church. Leiden: B. J. Brill, 1970, s. 137 
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je daná skrze Ducha svatému nějakému úřadu – nikoli samotným lidem, ale pouze 

úřadu, který zastávají.5 Jejich úkolem je služba Božímu slovu, jsou nástroji Ducha 

svatého, Božími ústy.6 Církevní moc není neomezená, ale je podřízena Božímu slovu.7 

Apoštolové byli zavázáni hlásat a konat Boží vůli.  

 

 ,,Toť jasně a zřetelně vymezená moc, kterou mají býti opatřeni pastýři církve, ať už 

jsou koneckonců nazýváni jakýmkoli jménem, totiž, aby se důvěřivě odvažovali všeho se 

slovem Božím, jehož služebníky a správci byli ustanoveni, aby vynucovali, že před jeho 

velebností ustupuje a jej poslouchá všechna světská moc, sláva a vyvýšenost, aby skrze 

ně vládli všem od nejvyššího až po toho posledního, aby stavěli dům Kristův, podvraceli 

království satanovo, pásli ovečky, zabíjeli vlky, povzbuzovali a vzdělávali učenlivé, 

usvědčovali vzpurné a tvrdohlavé, napadali je, vyvraceli, osvobozovali a svazovali, a 

konečně na ně metali hromy a blesky, pokud je třeba: ale všechno ve slově Božím.“ 8 

 

 

Duchovní mají hlásat  pouze to, co je zjeveno v Písmu. Nesmí přidávat žádné 

nové učení. Církev je posvěcována skrze Ježíše Krista. Zatím je v procesu posvěcování, 

plného dojde, až při Jeho druhém příchodu.9 

 ,,...církev je království Kristovo a on kraluje skrze své slovo... snadno získáme 

jistotu, že pravou církví není ta, která se baví překračováním hranice Božího slova, 

vydává nové zákony a vymýšlí novou podobu náboženství.“ 10 

Calvin opět naráží na římskou církev. Reformovaná sice také vydává nové 

přepisy, ale opírá je o Písmo. Jejich dodržování není považováno za nezbytné ke 

spasení. Je možné je upravit nebo zrušit. Duchovní moc se vztahuje na každého, včetně 

nejvyšších představitelů země.  

                                                 
5 CALVIN, John. Institutes, 4.8.2 
6 Ibid., 4.8.2 
7 Ibid. 4.8.4 
8 KALVÍN, Jan. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha:  Ed. Dobiáš. Spisy Komenského 

evangelické fakulty bohoslovecké, 1952, s. 263 
9 CALVIN, John. Institutes, 4.8.12 
10 KALVÍN, Jan. Instituce [upravený citát], str. 267 
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3.5.2. Legislativa 
 

Legislativa představuje moc vydávat zákony. Ty se dále dělí na ceremoniální a 

disciplinární. Ceremoniální regulujíobřady a svátosti, především jejich řádné 

vysluhování. A disciplinární upravují chování duchovních a věřících. Žádná společnost 

nemůže fungovat bez pravidel, která určují společné soužití. ,,Jako žádné město nebo 

obec nemůže existovat bez magistrátu a civilní vlády, tak Boží církev... potřebuje jisté 

duchovní zřízení (spirituali politia)...11 Calvin přejímá Cicerovu tezi a hovoří o 

zákonech jako o nervech společnosti. Paralela mezi světskou a církevní mocí je 

evidentní.  

 

S odvoláním na Pavla (Kor 14,40) musí být všechny věci ustaveny řádně.12 

Milner uvádí, že Calvin si uvědomoval nutnost vytvoření církevních předpisů, kterými 

Písmo člověka nevybavilo.13 Pro jednotlivé předpisy jsou podstatné dva prvky: vhodné 

chování (decorum) a řád (ordo). Decorum má vzbuzovat úctu k posvátným tajemstvím a 

vést ke zbožnosti. Řád je důležitý pro každou společnost a pokud je církev správně 

uspořádaná, má dbát zachování klidu a míru.14  

V záležitostech nutných ke spáse, nám Bůh zjevil svou vůli, ale ve věcech vnější 

disciplíny nám ponechal volnost rozhodování (stejně jako v případě pozitivních zákonů) 

s ohledem na různé podmínky a dobu. Někdy je nutné některé předpisy změnit a zavést 

nové. V jejich dodržování panuje určitá volnost. Je ovlivněno zvyky, zákony země, 

umírněností a lidskostí.15 Calvin podobně hovoří v případě pozitivních zákonů. Ty 

odpovídají potřebám jednotlivých zemí a nejsou proto všude stejné. Naprostá unifikace 

by byla spíše na škodu. Základním kritériem je, aby zákony jednotlivých zemí 

odpovídaly morálnímu zákonu, tj. lásce k Bohu a bližnímu. Konkrétní úprava je již 

v kompetenci těch, kteří jsou k tomu určeni. Calvin kritizuje římskou církev kvůli 

zákonům, které nejsou brány za proměnlivé, ale za trvalé, platné po všechny časy a 

vydávané za Boží vůli, stavící se na roveň Božímu slovu. Kritizuje povinnost zpovědi, 

půst, poutě apod.16 Protože zbytečně nakládají na lid něco více, než je nutné, považuje 

                                                 
11 CALVIN, John. Institutes, 4.11.1 
12 Ibid., 4.3.10 
13 MILNER, Benjamin, Ch. Calvin’s doctrine of the Church, s. 174 
14 CALVIN, John. Institutes, 4.10.30 
15 Ibid., 4.10.31 
16 Vial, Marc. Jean Calvin. Introduction à  sa pensée théologique. Genève: Labor et Fides, 2008, s. 139 
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je za tyranské. Další ustanovení nad rámec Bohem zjevených jsou potřebná, ale 

proměnlivá a nemají být striktně vynucována.17      

 

3.5.3. Jurisdikce 
 

,Jurisdikce církve se vztahuje k požadované disciplíně, dle které máme jednat. 

Moc jurisdikce není nic jiného než řád, který je ustaven k zachování duchovního 

zřízení.“18 

 

Jurisdikce se opírá o dva předpoklady:  

 

1) Církev nemá moc k potrestání hříšníků, nedisponuje právem meče (ius gladii). 

Nejvyšším trestem, který může uložit, je exkomunikace.  

 

2) Výkon jurisdikce není svěřen jednotlivci, ale církvi jako společenství. 

 

Církvi je svěřena moc klíčů (potestas clavium). Calvin ji ale vysvětluje pokaždé 

jinak. Když se odvolává na Mt 16,19 tak ji vztahuje na moc hlásat evangelium, hlásat 

Boží slovo či spíše sloužit lidem Božím slovem (verbi ministerium).19 Citát z Mt 18,18 

vztahuje na disciplínu církve.20 Církev má pravomoc lidi svazovat a rozvazovat. Ty, 

které svazuje nějakým trestem, chce přimět k pokání. Rozvazuje je z trestů a přijímá 

zpět do společenství církve.21  

 
3.5.4. Disciplína 

 

Žádná společnost ani rodina nemůže být zachována v původním stavu bez 

disciplíny, stejně tak je tomu i v církvi.22 Disciplína vytváří spojení mezi jednotlivými 

členy společenství. ,,Čím je tělu svalstvo, tím je disciplína církvi.“23  

 

                                                 
17 více KALVÍN, Jan. Instituce, s. 287 
18 CALVIN, John. Institutes, 4.11.1 
19 Ibid., 4.11.1 
20 Ibid., 4.11.2 
21 Ibid., 4.11.2 
22 Ibid., 4.12.1 
23 MUELLER, William, A. Church and State in Luther and Calvin. New York: Ancher Books, 1965,  

s. 116 
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Disciplína spočívá na moci klíčů a duchovní jurisdikci. Základním prvkem 

disciplíny jsou soukromá napomenutí, opírají se o citát z Mt 18, 18. Calvin nicméně 

nesvěřuje bratrské napomínání komukoli, ale upřednostňuje pastory a starší, kterým je 

tato povinnost svěřena. Calvin rozlišuje mezi soukromými a veřejnými hříchy, 

drobnými a velkými. Soukromé hříchy nejsou předkládány církvi, pokud někdo 

neodmítá soukromé napomenutí. Pokud nebylo soukromé napomenutí dostatečné, 

přistupovalo se k veřejnému. Člověk bylo předvolán před Konzistoř, aby vysvětlil své 

chování. Konzistoř však už tvořili nejen duchovní, ale i laici. Tam se člověku mohlo 

dostat napomenutí. V některých případech byli lidé na určitou dobu vyloučeni od stolu 

Páně. Nejtěžším trestem byla exkomunikace.24  

 

Proč mají být lidé vyloučeni ze společenství ostatních křesťanů?  

 

1) Ti, kteří vedou skandální život, by neměli být počítáni mezi křesťany, protože 

svým jednáním poškozují církev. 

 

2) Ostatní věřící jsou vystaveni jejich špatnému příkladu. 

 

3) Pokud je člověk na nějakou dobu vyloučen, pak jej to může přivést k pokání a 

návratu na správnou cestu.25  

 

Pokud se podíváme na jednání, které bylo trestáno exkomunikací, pak uvidíme, 

že spadalo v drtivé většině i pod světskou jurisdikci. Ženevská konfese z roku 1536 mezi 

jednáním, které by mělo být trestáno exkomunikací uvádí mj. rouhačství, modloslužbu, 

vraždy, krádeže, násilné činy.26 Je evidentní, že poslední jmenované skutky výrazně 

narušují soužití mezi lidmi, a proto musí být trestány a pachatelům zabráněno v jejich 

pokračování. Stát byl v Calvinově době ale také povinen chránit veřejné uctívání Boha a 

trestat případná provinění (modloslužbu, rouhání).27  

 

                                                 
24 HARKNESS, Georgia. John Calvin, the Man and his Ethics. Chicago: H.Holt and Co., 1937 s. 25 
25 CALVIN, John. Institutes, 4.12.5 
26 CALVIN, John. Theological Treatises. Westminster: Ed. Reid. London:  Westminster John Knox Press, 

1954, s. 31-32 
27 srov. CALVIN, John. Institutes, 4.20.2 
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3.5.5. Církev a stát jako vzájemně spolupracující 
 

I když mezi světskou a církevní jurisdikcí existuje rozlišení, nelze hovořit o 

striktním oddělení. Církev je odkázána na světskou moc a ta je v podstatě odpovědna 

také za čistotu učení. Církvi chybí prostředky k potrestání -  donucení, pokuty, vězení, 

popř. trest smrti. Výkon jurisdikce se liší. Každá z mocí k němu přistupuje z jiného úhlu 

pohledu. Církev využívá prostředků odvolávajících se na Písmo: napomenutí, vyloučení 

od večeře Páně, až po exkomunikaci, která je nejvyšším trestem. Světská jurisdikce 

může uložit pokutu, vězení či trest smrti. ,,Církev si neuzurpuje to, co patří magistratu a 

magistratus nevykonává, co je vykonáváno církví.“28 Magistratus nemůže vylučovat od 

večeře Páně a církev nemůže nikoho zavřít do vězení. Světská moc ale nemá být 

svěřena duchovním, naopak je jim na základě evangelia zapovězena (Mt 20, 25), (Lk 

22, 25). Tento Ježíšův výrok považují anabaptisté za předpoklad odmítnutí vlády nebo 

účasti na ní pro každého křesťana. Calvin jej chápe pouze jako zákaz směšování rolí 

vládce a duchovního. Úřad pastora je odlišný od knížete, a proto není možné, aby oba 

vykonával jeden člověk. Duchovní nemůže být zároveň nositelem moci světské a vice 

versa. Magistratus se v  církevních záležitostech podřizuje církvi. Stejně tak se 

duchovní podřizují ve světských záležitostech světské moci, nejsou z ní vyňati.  

 

Církevní jurisdikce nebyla svěřena do rukou jednotlivce, ale do společenství, 

většinou starších nebo presbyterů, případně bylo přizváno společenství věřících.29 

Calvin poukazuje na námitky z řad církevních otců, že došlo postupně ke ztrátě 

rozhodování ve prospěch kléru.  

,, ... jako je biskup nadřazený ostatním co do cti, společenství nebo kongregace 

má větší autoritu než jedinec. Bylo to velké pohoršení, když na sebe jedinec převedl moc 

určenou společenství a tím otevřel dveře zhýralé tyranii, aby zbavila církev práv a 

potlačila a zrušila shromáždění ustavené Kristovým Duchem“ 30 

Calvin poukazuje na velikou křivdu, pokud si jedinec přisvojí něco, co mu 

nenáleží. Rozličné dary, kterými jsou jedinci vybaveni nebo pravomoci, kterými jsou 

obdařeni, nepatří jim samotným, ale službě, kterou vykonávají. Mezi světskou a 

církevní mocí můžeme vidět opět paralelu. Tak jako je nepravděpodobné, že absolutně 

vládnoucí král bude natolik morálně silný, že bude vládnout ku prospěchu druhých, je 

                                                 
28 Ibid., 4.11.3 
29 Ibid., 4.11.4 
30 Ibid. [vlastní překlad], 4.11.6 
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stejně nepravděpodobné, že by jedinec zastávající církevní úřad nepodlehl svodům moci 

a nezpronevěřil se své službě.  

 

Otázka církevní moci u Calvina je záležitostí jistého vývoje, ve kterém hraje roli 

několik faktorů. Od prvního vydání Institucí, kdy je církev viděna spíše jako 

společenství vyvolených a zdůrazněna její neviditelnost, se do popředí dostává její 

viditelná podoba a institucionalizovaná forma. Není to patrné pouze v Institucích, ale i 

v dalších dílech jako Katechismus, Ženevské vyznání víry, Církevní řád. Obyvatelé, kteří 

přešli od katolické víry k protestantské, potřebovali vědět, co vyznávají. Nebylo možné 

stavět pouze na negativním vymezení vůči římské církvi. Calvin si byl vědom nutnosti 

řádu.  

Domnívám se, že Calvin zavádí opět to, co kritizoval a církevní zákony zas příliš 

svobody neumožňují. Ani v případě toho, kde by člověk mohl mít svobodnou vůli, ve 

věcech, které jsou morálně neutrální (adiaphora). Calvin poukazoval na nesmyslné 

svazování svědomí lidí v oblastech, ve kterých nechal Bůh člověku volnost.31 Řadu 

pravidel prosazovaných římskou církví odmítal, ale zaváděl jiná. Jak píše Höpfl: 

,,Calvin často jednou rukou dává a druhou bere.“32  

                                                 
31 KALVÍN, Jan. Instituce učení křesťanského náboženství. Praha:  Ed. Dobiáš. Spisy Komenského 

evangelické fakulty bohoslovecké, 1952, s. 282 
32 HÖPFL, Harro. The Christian Polity of John Calvin. New York: Cambridge University Press, 1982, 

 s. 37 
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4. Závěr 
 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na téma eklesiologie u Jeana Calvina. 

Nejprve jsem připomněla významné mezníky v jeho životě. Calvin získal prvotřídní 

vzdělání a měl nakročeno ke kariéře duchovního. Jeho otec ale změnil názor a on musel 

jít studovat práva. Po otcově smrti však teologie zvítězila. Podstatnou událostí je vydání 

první edice Instituce učení křesťanského náboženství roku 1536 a jeho příchod do 

Ženevy. Posléze nucený odchod, pobyt ve Štrasburku a definitivní návrat v roce 1541. 

pak má již Calvin možnost utvářet reformovanou církev podle svých představ.  

V další části jsem nastínila vývoj Instituce. I když byl Calvin velmi plodným 

autorem, Instituce zůstanou jeho stěžejním dílem. Od prvního vydání z roku 1536 a 

posledního z roku 1559 se kniha rozšířila na trojnásobek. Největšího rozšíření se 

dočkala právě část věnující se eklesiologii. Ta tvoří v poslední edici obsah téměř celé 4. 

knihy.  

Poté jsem svoji pozornost zaměřila na samotné jádro mé práce. Nejprve jsem 

připomněla Calvinovy obrazy církve jako tělo Kristovo, sloup a opora pravdy či 

společenství vyvolených. Právě vyvolení tvoří základ neviditelné církve.  

V souvislosti s církví jako společenstvím vyvolených, jsem nemohla vynechat 

učení o predestinaci. Calvin nachází inspiraci u Augustina, ale jde dále. Přiklání se 

k tzv. dvojí predestinaci, kdy jsou jedni Bohem vyvoleni ke spáse a druzí k zatracení. 

Bůh takto určil osud lidí ještě dříve než se narodili, vlastně než došlo k pádu člověka. I 

když byl Calvin konfrontován s negativními ohlasy na nauku a sám ji považoval za 

složitou, nehodlal od ní ustoupit. Jak se ukázalo, predestinace přinesla paradox 

v podobě honby za možnými známkami vyvolení. Vedla tedy v konečném důsledku 

k ještě většímu důrazu na skutky.  

Od kontroverzního tématu predestinace jsem se přesunula k viditelné církvi. Ta 

může být na rozdíl od neviditelné tvořena i lidmi, kteří ke Kristu nepatří. Existuje jedna 

univerzální církev, která spojuje církve partikulární. Pro Calvina je podstatné, která 

církev je pravou církví. Je to ta, ve které je Boží slovo čistě hlásáno i posloucháno a 

svátosti řádně ustanoveny. První znak je splněn, pokud se k Božímu slovu nic 

nepřidává. Druhý znak tvoří jen ty svátosti, které jsou ustavené Bohem a obsahují 

zaslíbení. V Calvinově případě je to pouze křest a večeře Páně. Ke konci kapitoly jsem 
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se krátce zamyslela nad tématem pokání, které by dle mého názoru mohlo být v duchu 

Calvinovy logiky za svátost považováno.  

Jeho vztah k římské církvi byl negativní. Nepovažoval ji za pravou církev, ale 

připouštěl, že i v ní zůstaly určité znaky zachovány. Kontinuita je zachována v případě 

křtu, proto není opětovný křest nutný.  

V následující kapitole jsem se věnovala církevní vládě, resp. jejím 

představitelům. Calvin převzal čtyřstupňový systém od Martina Bucera. Mezi církevní 

úřady jmenuje: pastory, doktory, starší a diákony. Calvin odmítá hierarchické 

uspořádání římské církve a demonstruje je na postavení biskupů. Sám titul biskup 

používá obecně pro duchovního. I když jednotliví nositelé církevních úřadů sdílejí 

některé pravomoci, pastoři mají plnost služby. Pouze oni mohou zároveň vysluhovat 

svátosti, hlásat Boží slovo, dohlížet nad disciplínou či napomínat věřící. Dospěla jsem 

k závěru, že je lepší o nich hovořit jako o primus inter pares (prvního mezi rovnými). 

Calvin trval také na vytvoření Konzistoře – orgánu, který dohlížel především na 

disciplínu. Konzistoř tvořili pastoři a starší. Nebyla čistě církevním orgánem, protože 

starší byli laici.  

V poslední části jsem se zaměřila na církevní moc. Calvin dává nejprve církevní 

moc do souvislosti s mocí klíčů. Později ale vymezuje třístupňový systém moci. 

Podrobně ji nastiňuje v posledním vydání Instituce. Církevní moc dělí na doktrínu, 

legislativu a jurisdikci. Doktrína spočívá v moci církve hlásat a vykládat Boží slovo. 

Nemůže však k němu něco svévolně přidávat. Nauku, kterou vyhlašuje, musí opírat 

pouze o slovo Boží. Legislativa představuje moc vydávat zákony a nařízení. Calvin 

ostře kritizuje nařízení římské církve, která považuje za tyranská, protože svazují věřící 

a navíc spásu podmiňují jejich dodržováním. Nařízení reformované církve nesmí 

svazovat věřící, nejsou nezbytná ke spáse a lze je měnit či zrušit. Jurisdikce spočívá 

především v disciplíně. Ta je pro Calvina klíčová, byť se nikdy nestane znakem církve. 

Církev ale není nadána ius gladii (právem meče). Nejvyšším trestem, který může udělit, 

je exkomunikace. V ostatním případě musí spolupracovat se státní mocí. Ta může 

trestat ty, kteří se dopustili např. hereze. Jedním z nejznámějších případů bylo právě 

upálení Michaela Serveta obviněného z hereze. 

Domnívám se, že Calvinova eklesiologie je pečlivě propracována. Může být 

inspirativní v systematickém vymezení církevních úřadů, kde je jasně určeno, kdo má 

jaké pravomoci. Calvin se podle mého názorů kopíruje řadu skutečností, kterou znal 
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z římské církve – v oblasti církevní moci nebo praxe pokání před slavením večeře Páně. 

Vrací se k tomu, co po léta kritizoval.  
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