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Úvod 

,,Kniha Vašej Výsosti“1

Začiatkom nového roka, v januári 1535 bol Kalvín v Štrasburgu a neskôr aj v Bazileji. Tam 

vykonal posledné úpravy svojho diela Institutio christianae religionis, a vydal ho v marci roku 

1536. Kalvín v predslove komentára k Žalmom  o Inštitúcii napísal: ,,bolo zverejnené dielo, 

ktoré  nie  je  rozvláčnym a rozpracovaným dielo,  je  to  len  malý  traktát  obsahujúci  hlavné 

pravdy  kresťanského  náboženstva".2 Kalvínova  Inštitúcia  je  katechizmom  kresťanskej 

vierouky a mravouky,  je  teológiou  Božieho slova,  stala  sa  jednou z  najmocnejších  zbraní 

protestantizmu  a sprievodcom  viery  v živote  kresťana.  Stala  sa  porovnávaním  toho,  čo 

vyznávali  protestanti,  s  učením  stredovekej  cirkvi.  Kalvín  pri  písaní  čerpal  mnoho 

z kresťanskej  Lutherovej  tradície  a predovšetkým  z Augustínovej  teológie.  Preukázal  tiež 

obratnosť  v scholastickej  dialektike,  humanistickej  analýze  a rétorike.3 Na  apoštolskom 

vyznaní  viery  ukazoval  Kalvín,  že  protestanti  sú  pravými  biblickými  kresťanmi  a nie 

katolíkmi, ktorí sa odchýlili od učenia a praxe apoštolskej cirkvi. 

Neusiloval sa o novotu. Bol presvedčený, že teológia reformácie je starým učením Kristovej 

cirkvi a princípy viery reformačných veriacich sú pochopením onej pravdy, ktorá je v Písme 

svätom a ktorá bola známa zbožným ľuďom vo všetkých generáciách od vzniku cirkvi. Úloha 

a dielo reformácie sa zakladá na tom, že oslobodila biblickú pravdu z pút povier a heréz a 

očistila ju od pohanskej filozofie a obradov, ktoré sa nabalili v neskoršej dobe. Inštitúcia je 

dielo  mladého  človeka.  Evidentný  je  jeho  revolučný  postoj  k panovníkovi  Františkovi  I.4 

Kalvín  vydal  toto  dielo  ako  apológiu  proti  kráľovmu  mylnému  názoru,  že  evanjelici  vo 

Francúzsku sú anabaptisti.5 
1 WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006, s. 72. Týmito slovami Kalvín v predhovore 
francúzskemu kráľovi Františkovi I. venuje svoje dielo: ,,...Výsosť, ničomu neboli moje myšlienky vzdialenejšie,  
než tomu, že píšem knihu, ktorá bude neskôr predložená Vašej Výsosti.“  
2//www.religionfacts.com/christianity/people/calvin.htm
3 GREAL, P.: Velké postavy západního myšlení. Praha: Prostor, 1999, s. 193.
4 Predhovor k Inštitúcii pre kráľa obsahoval úradný dlhý názov: ,,Základné učenie kresťanského náboženstva 
obsahujúce takmer všetko, čo patrí Bohu, i čokoľvek je nutné vedieť  z učenia o spáse. Novo vydané dielo, veľmi  
si zasluhujúce, aby ho čítal každý, kto sa zaoberá otázkami, ktoré náležia Bohu. Predhovor  
k najkresťanskejšiemu kráľovi francúzskemu, ktorému je táto kniha venovaná, ako aj vyznanie viery autora, Jána 
Kalvína z Noyonu.“ In.: WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006, s. 72. 
5 LANE, T.: Dějiny křesťanské církve. Praha, Návrat domu, 1999, s. 160.
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Viditeľná je aj  formálna závislosť na Lutherovi a jeho Malom katechizme. Božie slovo je 

jediné východisko a cieľ, jediná platforma všetkých Kalvínových debát, oblasť jeho výkladov, 

pravidlo jeho myslenia i kompas života. 

Kalvínovi  nešlo  o novú  teologickú  školu,  a v prvom  rade  mu  nešlo  ani  o novú  cirkevnú 

správu.  Jeho ústredným záujmom bola čistá  služba Hospodinovi,  Otcovi  Pána a Spasiteľa 

Ježiša Krista. Kalvínove dielo je v tomto ohľade aktuálne aj dnes. Obsahovo je Kalvínovo 

dielo  rozdelené  na:  prvé  tri  kapitoly,  ktoré  sa  zaoberajú  tromi  základnými  piliermi 

kresťanského života – Desatoro Božích prikázaní, Vyznanie viery a Modlitba Pánova. Štvrtá 

kniha  rozoberá,  ktoré  sviatosti  sú  naozaj  biblické.  Piata  kapitola  sa  venuje  problematike 

piatich nebiblických sviatostí. Šiesta kapitola vysvetľuje, čo je kresťanská sloboda, cirkevná 

a občianska vláda.6 Plné zhodnotenie osobnosti Jána Kalvína môžeme dospieť na základe jeho 

písomností vrátane dopisov, komentárov, kázní a iných kníh, ale ,,Inštitúcia je zdrojom jeho 

zrelého  myslenia“.7 Inštitúcia  kresťanského  náboženstva  nám  ponúka  osem  teologických 

princípov, na ktorých je postavená.  

I. Kalvínov biblicizmus

Snahou  Kalvínovej  Inštitúcie  bolo  nielen  formálne  prehlásiť,  ale  aj  v praktickej  rovine 

poukázať na to, že základom kresťanskej viery a života veriaceho človeka je Písmo sväté – 

Sola Scriptura.  Kalvín vo svojom diele  nechcel kopírovať Luthera,  či  iných reformátorov. 

Nechal  sa  viesť  jedine  pravdou  Písma  ako  autoritou  svojho  učenia.  Tu  však  nejde  len 

o vonkajšiu mechanickú autoritu, ale o zdroj pravdy, istoty a viery, ktoré prinášajú odpoveď 

na všetky otázky života jednotlivca a celej spoločnosti. Pre Kalvína bolo podstatné, aby nad 

Písmom nebola nadradená ,,žiadna teológia, žiadna dogma nad Písmom a evanjeliom. Žiadna 

teológia, ani starobylý vykladač, ani moderný reformátor nad živý hlas Božieho slova.“8 To je 

silným  zmyslom  Kalvínovho  biblicizmu.  Jeho  teológia  sa  preto  nedá  odvodiť  z jedného 

článku  učenia,  napríklad  o predestinácii,  ale  je  potrebné  vnímať  vyrastanie  jeho  teológie 

z Písma. Nemyslíme tu žiadnu prirodzenú schopnosť človeka spoznávať Boha, ako sa s ňou 

stretávame v pohanských kultoch a filozofických systémoch, ale svedectvo Ducha Svätého, 

ktorý človeku otvára, ale aj overuje, potvrdzuje Božie slovo. Boh sám je sprostredkovateľom 

a interpretom svojho slova.9  

6 WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006, s. 76.
7 GREAL, P.: Velké postavy západního myšlení. Praha: Prostor, 1999, s. 192.   
8 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce. Učení křesťanského náboženství.  
Preklad: Dobiáš, F. M. Praha, Komenského evangelická fakulta bohoslovecká, 1951, s. XVIII.
9 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce,  s. XVIII.
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II. Písmo je zjavenou Božou pravdou s dôrazom na Božiu zvrchovanosť

Písmo sväté  vyučuje  úplnú závislosť človeka  na Bohu, uvádza človeka  do bezprostrednej 

blízkosti  človeka  s Bohom,  kde  v úžase  pred Božou autoritou  človek  spoznáva  a vyznáva 

svoju  zodpovednosť  za  všetko  na  svete,  za  cirkevné,  všeobecné  i politické  poriadky... 

,,Základom Kalvínovej teológie je Písmo ako zjavená Božia pravda so zvláštnym dôrazom na  

Božiu zvrchovanosť.“10 Kalvínovi sa podarilo vykresliť Božiu autoritu a majestát, ktorému sa 

má všetko vo svete podrobiť. Celý svet a celý ľudský život leží v zornom poli jeho záujmu, 

ako prostredie Božieho zjavenia. Božia zvrchovanosť neznamená umenšovanie, zastieranie či 

popieranie ľudskej slobody a zodpovednosti. Naopak, Pán má vládu nad svojim stvorením. 

,,Je  to  moc,  ktorá nechce umlčať  a taktiež  neumlčuje  jemný dôraz na evanjelium súcitnej  

lásky k človeku, ale ktorá chce udržať údiv nad divom vyšším nad ľudský rozum a nad ľudské 

pochopenie,  totiž:  kto  to  zostupuje  v Ježišovi  Kristovi  do  hlbín  ľudstva,  kto  sa  to  skláňa  

k človeku  z kríža  na  Golgote!“11 Kalvínov  zvrchovaný  Boh  je  vždy  Spasiteľ  a Priateľ 

hriešnikov, skrytý vo sviatosti a zjavený v milosrdenstve. Božie  zjavovanie ako Stvoriteľa 

začíname chápať poznaním Boha Spasiteľa. Kalvín vykresľuje Boha ako toho, ktorý radikálne 

odsudzuje a  postihuje  hriech človeka.  Skutočnosť,  že  Boh poskytuje  človeku nezaslúžené 

milosrdenstvo  má  pomôcť  pozdvihnúť  skleslé  ľudské  srdce.  Boh  je  Priateľom,  ktorý 

prichádza za človekom s pokojom, ale človek nemá nič, s čím by mu mohol vyjsť v ústrety. 

Jedinec je odkázaný na Božie prijatie,  na dôveru v Neho, na to, že bude Boha poslúchať, 

nadovšetko Ho milovať, a že Ho bude v živote i smrti oslavovať. Z Písma počujeme nielen 

rozkazy a nároky Hospodina, ale tiež slová útechy a zľutovania pre znepokojené svedomie. 

Človek má za tento dar ďakovať Bohu a oslavovať ho za to vždy a všade.12   

III. Jednota zákona a evanjelia

Medzi  najpozoruhodnejšie  znaky  Kalvínovej  teológie  patrí  aj  nerozlučná  jednota  medzi 

zákonom  a evanjeliom,  jednota  medzi  Božími  príkazmi  a udeľovaním  milosti.  Zákon 

a evanjelium  poukazujú  na  priepastnosť  medzi  biednym  človekom  a Bohom  s Jeho 

nezaslúženou  láskou  zjavenou  v Ježišovi  Kristovi.  ,,Nielen  formálny  reformačný  princíp:  

výlučná a dostačujúca autorita zjavenia, otvárajúca sa v Písme, znie z Kalvínovej Inštitúcie,  

ale  aj  materiálny  princíp  reformácie:  ospravedlnenie  hriešneho  človeka  jedine  vierou.“13 

Teologickým princípom u Kalvína je poznateľný dôraz na skutočnosť, že Boh ospravedlňuje 

10 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce s. XIX.
11 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XIX.
12 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XX.
13 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XX.
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človeka z milosti.  Je tu vyslovený súd nad človekom – ako obstojí pred Bohom? Hriešnik 

pred Bohom nemá šancu chváliť sa svojou spravodlivosťou, a vôbec, ničím. Prázdne ruky 

hriešnika môžu byť naplnené len Božou milosťou z milosrdenstva.  Takto môže žiť človek 

s odpustením.  Podľa Kalvína si  človek  milosť  nedokáže kúpiť,  získať,  zaslúžiť.  Môže to 

jedine prijať a uveriť v ňu.  ,,Prijatie milosti a uverenie je počiatkom lásky k spravodlivosti  

a zaväzuje človeka k vďačnosti a otvára oči pre nové merítko i nový cieľ života: pre slávu 

Božiu.“14 Kalvínova  Inštitúcia  však  človeku  pripomína  povinnosti,  ktoré  má  voči  Bohu 

a ľuďom,   prikazuje život v čistote, poslušnosti a láske s odkazom večného blahoslavenstva 

pre  tých,  ktorí  zotrvávajú  vo  vernosti  a viere.  Patrí  to  k základným pravidlám Písma,  že 

milosť Božia vyslobodzuje človeka z pút nevery, povier a mágie – a vyslobodzuje nielen ,,od 

niečoho“, ale aj ,,k niečomu“ – k životu osobnej istoty a záruky spásy, nezávislej na ľudskom 

zákroku.15 

IV. Spasenie je závislé na Božom vyvolení

Učenie o vyvolení chcel Kalvín pôvodne odsunúť na koniec knihy kvôli jej kontroverznosti. 

Nakoniec  túto  problematiku  zaradil  do  záveru  rozboru  kresťanského  života.16 Kalvín  toto 

stanovisko uvádza v Inštitúcii ako učenie proti cirkvi, ktorá hriešnemu človeku hlásala, aby 

dosahoval  svoje  spasenie  vlastným  úsilím  a odpustkami.  Reformátor  ostro  oponuje 

a vyhlasuje,  že  spasenie  nie  je  závislé  na  ľudských  skutkoch,  úsilí  a zásluhách.  Spasenie 

hriešnika je závislé na Božom vyvolení, na milosti bez zásluh. Božie milosrdenstvo je pre 

človeka  odkryté  v jeho Synovi  Ježišovi  Kristovi.  Učenie  o Božom vyvolení  je  obsiahnuté 

v Inštitúcii  z roku  1536,  aj  keď  sa  počas  ďalších  vydaní  menilo  podľa  kontroverzií 

vyvolaných kritikou. Kalvín tvrdil, že Kristus na kríži zomrel iba pre vyvolených.17 Výstižne 

hovorí o predestinácii kalvinológ E. Doumerge, že toto učenie nie je základným kameňom, na 

ktorom Kalvín vybudoval svoje učenie, ale je to skôr svorník, ktorý drží oblúky budovy. Je 

zrejmé,  že  Kalvín  budoval  na  základoch,  ktoré   položil  už  Martin  Luther  –  zdôrazňoval 

spasenie  jedine  vierou,  nie  zo  skutkov;  a jeho  základné  teologické  zameranie  je  skôr 

subjektivistické,  antropologické.18 ,,Kalvín zdôrazňoval  zvrchovanosť a Boží majestát,  jeho 

teologické zameranie je skôr objektivistické, teologické. Luther reprezentuje človeka, ktorý po  

úzkostnom hľadaní  nachádza vyslobodenie  a ktorý sa od tej  chvíle  raduje  a teší  z výslnia  

Božej lásky. Kalvín akoby sa neuspokojil s týmto faktom, ktorý rovnako radostne a vďačne 
14 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXI.
15 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXI. 
16 FERGUSON, Sinclair, B.: Kresťanský život. Bratislava, Porta libri, 2002, s. 34. 
17 RAEPER, W; SMITH, L.: Myslenie západnej civilizácie. Bratislava: Porta libri, 1998, s. 258.
18 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXI.
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objíma, ale skôr sa pýta, ako si Boh človeka zamiloval a prečo ho spasil.“19   Pri Lutherovi sa 

stretávame s dôrazom na Božiu lásku, ktorá sa skláňa k človeku, u Kalvína je viditeľný dôraz 

na Božiu majestátnosť a zvrchovanosť, ktorá panuje nad celým svetom. Úzkostlivé Lutherovo 

hľadanie a znepokojené svedomie  nachádza  pokoj  v Bohu, ale  Kalvínovo ľudské,  sebaisté 

svedomie  je  zo  svojho  kľudu  vyrušené  (K.  Holl).  Spoločné  pre  oboch  reformátorov  je 

podčiarkovanie  reformačného  posolstva  ospravedlnenia  hriešnika  vierou.  Podľa  Dobiáša: 

,,Jadro  biblického  svedectva  o slobodnej  sile  Ducha  svätého,  pôsobiacej  skrze  Písmo 

a o zadosťučinení Kristovej obete na kríži v Božom pláne, nedokázal žiadny Lutherov žiak tak  

vysloviť,  ako  Kalvín.  A ten  to  učinil  s hlbšou  biblickou  znalosťou  a širším  teologickým 

rozhľadom než ktokoľvek iný, vyrastajúci zo sveta stredovekej scholastiky.“20

V. Individuálna mravnosť a sociálna etika

Práve z dôrazu na slávu Božiu, ako teologického princípu ľudského života, vyrastá osobitná 

mravouka, v ktorej sú patrné a podčiarknuté sociálne záväzky jednotlivca. Na svete človek nie 

je sám, ale žije vo vzťahoch s ľuďmi a s Bohom. Kalvín vidí solidaritu človeka s človekom. 

Jeho záujem tu už nie je obmedzený na kráľa,  šľachtu a kniežatá,  ale  vidí  všetkých ľudí, 

mešťanov, remeselníkov a poľnohospodárov, ako sú spojení bratstvom pod jedným Majstrom, 

Ježišom Kristom. Boh stavia človeka do solidarity k blížnym.  ,,Pána Boha poslúchať, jeho 

milosrdenstvo oslavovať, znamená konkrétne slúžiť jemu i bratom tam, kde ťa on postavil.“21 

Spasenie nie je niečo, z čoho by sa mohol človek tešiť ako jednotlivec, ale veriaci má brať 

ohľad aj na iných vôkol seba, ktorí sa rútia do záhuby. Veriaci má svoje spasenie reflektovať 

medzi  ľuďmi  vo  svojom okolí.  Toto  je  ukazovanie  Božieho  kráľovstva  veriaceho  medzi 

neveriacimi – veriaci je zodpovedný za svojich blížnych. Dôraz na individuálnu mravnosť je 

u Kalvína zlúčená s dôrazom na sociálnu etiku.  ,,Zvlášť etika práce má u Kalvína sociálny  

charakter, ktorý nemá viesť k tvrdosti alebo samoúčelnosti  práce,  ale je výrazom toho, že 

ľudský život stojí v znamení Golgoty.“22

VI. Cirkev Kristova

Život jednotlivých kresťanov je podľa Kalvína životom pútnikov a bojovníkov. Z pútnikov 

a vyznávačov sa skladá Kristova cirkev očakávajúca večný život. Nie je to ústav spásy ani 

hierarchická  inštitúcia,  ale  je  to  zbor  ľudí  vyznávajúcich  jednu vieru  v Boha,  poslušnosť 

19 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXI.
20 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXII.
21 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXII. 
22 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXII.
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v znamení slušného života medzi sebou a pohotovou službou bratom.23  Udržiavanie živého 

cirkevného  zboru  sa  deje  prostredníctvom  kázania  a počúvania  Božieho  slova,  a taktiež 

prijímaním sviatostí  Krstu svätého a svätej  Večere Pánovej – spolu to poukazuje na nad - 

svetskú jednotu veriacich s vyvýšeným Pánom.24 Cirkev je potrebné budovať na slove Božom. 

Organizácia cirkvi sa nedá prenechať náhode, svetskej moci alebo štátnemu úradu. Cirkev je 

spoločenstvo veriacich, obecenstvo Kristových rytierov, Božích bojovníkov, ktorí sa dali do 

služby nebeskému Veliteľovi, zbor spievajúcich jednu pieseň k Božej oslave a chvále. Cirkev 

je spoločenstvo oslavujúcich večné Božie vyvolenie a záchranu Jeho detí, ktoré bojujú proti 

zlu a bezpráviu, nevere; a bojujú o svätosť, prostotu a úprimnosť života. Kalvínova Inštitúcia 

je prejavom revolúcie takejto cirkvi Slova, proti autorite hierarchizovanej stredovekej cirkvi. 

Sloboda  z tyranstva  a otroctva  stredovekej  cirkvi  v Kalvínovom  pochopení  neznamenala 

slobodu nezávislosti, anarchie a ľubovôle. Ani nové reformačné spoločenstvo Kristovej cirkvi 

nemalo byť únikom z Božej cesty spásy, ani z cesty ľudských povinností a záväzkov, ktorými 

Boh poveruje jednotlivca. Tak aj cirkev a práve cirkev je pod bdelým dohľadom, ale aj súdom 

Božím.25

VII. Teokratický štát

Bdelému dohľadu a Božiemu súdu, ako je to aj v prípade cirkvi, sa nevyhne ani štát. Nie je to 

ľubovoľný útvar. Má od Boha určenú a vymedzenú funkciu, aby bol ochrancom právneho26 a 

mravného poriadku. Svedčí o tom aj ustanovizeň konzistória v Ženeve, ktoré dohliadalo na 

poriadok  v meste.27 Štát  si  v tejto  funkcii  zasluhuje  podporu  zo  strany  veriacich,  taktiež 

rešpekt a poslušnosť. Ide teda o teokratické zriadenie štátu, kde vládne Boh a jeho zákony. 

Obyvatelia takého štátu sú povinní dodržiavať Božie nariadenia.28 Inštitúcie mali byť pôvodne 

prostriedkom výučby a politickej obrany štátu, ako vodidlo pre veriacich.29  

VIII. Sloboda viery jednotlivca a zodpovednosť všetkých za všetkých

Kalvín sa  svojou teológiou  snažil  organizovať  nielen cirkev,  ale  priamo budovať a stavať 

základy pre nový život a nový svet. Stará biblická zbožnosť, kde Boh je všetko a človek nič, 

stala  sa  podkladom pre  vznik  modernej  demokracie.  Sloboda viery  jednotlivca  a sociálna 

23 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXIII.
24 FERGUSON, Sinclair, B.: Kresťanský život. Bratislava, Porta libri, 2002, s. 65.
25 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXIII.
26 WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006, s. 87. 
27 RAEPER, W; SMITH, L.: Myslenie západnej civilizácie. Bratislava: Porta libri, 1998, s. 258. 
28 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXIII.
29 GREAL, P.: Veľké postavy západního myšlení. Praha: Prostor, 1999, s. 192.
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zodpovednosť všetkých za všetkých – to vyrastá z hlbín Božieho slova. Kalvín tu stojí ako 

živý svedok o Bohu, ktorý útočí na staré nepravdivé poriadky sveta, aby na starých troskách 

vyrástol nový svet, plný spravodlivosti, pravdy, ale aj milosrdenstva a odpúšťania. Inštitúcia 

aj dnes k nám prehovára týmto Kalvínovým odkazom. Podľa reformátora sa viera viditeľne 

musí prejaviť aj vo svete. Cesta súkromného kresťanstva je zakázaná ako protirečenie Písmu. 

Viera má byť silou vo svete, ktorá ako magnet priťahuje ľudí sveta k jednému centru, ktorým 

je Kristus. Viera v konečné víťazstvo Božej lásky a Božej pravdy sa nemôže a nechce zaobísť 

bez pohotovej služby a účinnej pomoci tých, ktorí veria v Boha, a tak šíria slávu jeho mena vo 

svete. Kalvínova Inštitúcia nám predkladá aj tento aspekt kresťanského života.30 

Záver

Vymenovali sme osem základných teologických princípov Kalvínovej teológie, ktoré sú jasne 

viditeľné v diele Inštitúcie.  Kalvín a jeho reformačný prúd je osobitný fenomén v dejinách 

protestantizmu. Inštitúcia je dielom skutočného učenca.31 Jeho práca nebola napodobňovaním 

Luthera,  ale  v príbuznostiach  či  odlišnostiach  sa  nám  ukazuje  jednota  reformácie  pri 

rozmanitosti jej vodcov a snáh. ,,Inštitúcia je podľa niektorých ľudí plne odvodená od raných  

reformátorov,  zvlášť  od  Luthera  a Melanchtona.  V skutočnosti  sa  však  Kalvínova  myseľ  

priam hemžila  mnohými rozpormi,  ktoré vo svojej  Inštitúcii  ani nevyslovil.“32 Nad svojim 

dielom Kalvín neustále uvažoval, pretváral ho, o čom svedčí aj niekoľko vydaní s mnohými 

opravami. Počas svojho života vydal štyri vydania, posledné v roku 1559.33 Posledné vydanie 

bolo  päť  ráz  rozsiahlejšie  než  prvé.  Prvé  vydanie  obsahovalo  jednu  knihu  so  šiestimi 

kapitolami; posledné vydanie malo štyri knihy s celkovým počtom osemdesiat kapitol. 34Popri 

svojej  práci pastora a neustáleho študenta aj  naďalej  písal.  Postupom času jeho publikácie 

získavali  na kvalite,  ich latinčina  bola  vynikajúca.  Učení  muži  tvrdili,  že  jeho francúzska 

verzia  Inštitúcie,  dokončená  roku  1541,  pozdvihla  francúzsky  jazyk  na  novú  úroveň.35 

Inštitúcie  nie  sú systematickou teológiou,  ale  ide skôr o sústavu biblických tém (a ,,sumu 

zbožnosti“)36, a v tomto duchu je potrebné na ne aj nazerať.37

Podľa slov J. L. Hromádku ,,nemôžeme pracovať na poli svojej reformácie bez štúdia a úcty  

k Písmu  svätému,  z jeho  budovania  cirkvi,  z jeho  pohľadu  viery  na  celý  svet  a z  jeho 

30 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXIV. 
31 WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006, s. 78. 
32 WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006, s. 90. 
33 RAEPER, W; SMITH, L.: Myslenie západnej civilizácie. Bratislava: Porta libri, 1998, s. 257.  
34 GREAL, P.: Veľké postavy západního myšlení. Praha: Prostor, 1999, s. 192.
35 WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006, s. 118. 
36 LANE, T.: Dějiny křesťanské církve. Praha, Návrat domu, 1999, s. 160. 
37 GREAL, P.: Veľké postavy západního myšlení. Praha: Prostor, 1999, s. 193.
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poslušnosti pred majestátom zvrchovaného Boha. Kalvín prijal Lutherovo dielo a pretvoril ho 

vlastným výkladom slova Božieho.  Ale Lutherom a z Luthera žil  stále...  Ak sa nám podarí  

vystihnúť bratskú reformáciu v jej najlepšom obsahu a zasadiť ju do základov vykopaných  

Kalvínom, nemusíme sa báť o budúcnosť nášho reformačného poslania.“38 

OBSAH

Úvod
,,Kniha Vašej Výsosti“.....................................................................................................1

I. Kalvínov biblicizmus....................................................................................................2

38 DOBIÁŠ, F. M.: Theologické principy Instituce.  In.: CALVIN, J.: Instituce, s. XXIV.

8



II. Písmo je zjavenou Božou pravdou s dôrazom na Božiu zvrchovanosť..................3

III. Jednota zákona a evanjelia.......................................................................................3

IV. Spasenie je závislé na Božom vyvolení.....................................................................4

V. Individuálna mravnosť a sociálna etika....................................................................5

VI. Cirkev Kristova..........................................................................................................6

VII. Teokratický štát........................................................................................................7

VIII. Sloboda viery jednotlivca a zodpovednosť všetkých za všetkých.......................7

Záver..................................................................................................................................7

LITERATÚRA

DOBIÁŠ,  F.  M.:  Theologické  principy  Instituce.   In.:  CALVIN,  J.:  Instituce.  Učení  
křesťanského náboženství.  Preklad: Dobiáš,  F. M. Praha,  Komenského evangelická fakulta 
bohoslovecká, 1951

GREAL, P.: Veľké postavy západního myšlení. Praha: Prostor, 1999

LANE, T.: Dějiny křesťanské církve. Praha, Návrat domu, 1999

WELLMAN, S.: Jan Kalvín. Jindřichuv Hradec, Stefanos 2006

RAEPER, W; SMITH, L.: Myslenie západnej civilizácie. Bratislava: Porta libri, 1998

FERGUSON, Sinclair, B.: Kresťanský život. Bratislava, Porta libri, 2002

9


	JÁN KALVÍN
	Osem teologických princípov Kalvínovej Inštitúcie
	I. Kalvínov biblicizmus
	II. Písmo je zjavenou Božou pravdou s dôrazom na Božiu zvrchovanosť
	V. Individuálna mravnosť a sociálna etika
	VI. Cirkev Kristova
	VII. Teokratický štát
	Záver
	II. Písmo je zjavenou Božou pravdou s dôrazom na Božiu zvrchovanosť..................3
	III. Jednota zákona a evanjelia.......................................................................................3
	IV. Spasenie je závislé na Božom vyvolení.....................................................................4
	V. Individuálna mravnosť a sociálna etika....................................................................5
	VI. Cirkev Kristova..........................................................................................................6
	VII. Teokratický štát........................................................................................................7


