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(Notatki dla Studentów)   

Wprowadzenie 

Luter i Zwingli radykalnie zmienili starą religię, jednak poza podkreśleniem znaczenia 
Słowa Bożego, zreformowanej wierze zabrakło dokładnego autorytetu, 
zorganizowanego rządu oraz logicznej filozofii. Dopiero Jan Kalwin  był tym, który to 
zapewnił, ale także sporo ponad to. Wpływ jego nauki, jaki wywiódł z Genewy, gdzie 
praktycznie rządził od 1541 roku do swojej śmierci w 1564, rozprzestrzenił sie na 
całą Europę a później na Amerykę. 

1. Kalwin – Jego wczesne lata i Nawrócenie 

Urodzony we Francji 10go czerwca 1509 roku, Kalwin otrzymał wykształcenie wśród 
szlachty. Wstąpił na Uniwersytet w Paryżu w 1523 gdzie planował przyjąć 
kapłaństwo. W 1528 jego ojciec kazał mu zamienić teologię na prawo. To tutaj po raz 
pierwszy spotkał się z luteranami. Ukończył prawo w 1531 roku, a następnie wrócił 
do Paryża.  

Po śmierci ojca w 1532 Kalwin rzucił studia prawa i powrócił do studiowania religii i 
teologii, dołączając  do grupy protestantów w Paryżu, którzy spotykali się  na 
modlitwie i studiowaniu Pisma Świętego. Źródłem jego stadium były Pisma, Pawła i 
Augustyna. 
 
  W 1529 roku, jako że zaczął czytać pisma Lutra i Zwingliego, stwierdził, że jego 
oczom "zaczynają się ukazywać pewne ciemne strony papiestwa, które mógł 
dostrzec dopiero poprzez poznanie zdrowej doktryny podczas czytania Lutra i 
Zwingli’ego ...." . 

Jego nawrócenie miało miejsce w 1533. Kalwin oświadczył, że Bóg przemówił do 
niego przez Pismo Święte, a wola Boża musi być przestrzegana. Napisał później: 
"Bóg wyciszył moje serce i poddał w posłuszeństwo przez nagłe nawrócenie". Kalwin 
nagle otrzymał głębokie przekonanie o Bożej wszechmocy, od tej pory był 
człowiekiem poddanym Bogu, narzędziem wybranym przez Boga do głoszenia 
prawdy. 
   
Calvin nie był człowiekiem bez uczuć i bez prawdziwego duchowego doświadczenia 
Boga. Czuł się przytłoczony świadomością grzechu. Jego nawrócenie nie było 
czysto intelektualną decyzją, ale aktem z głębi serca, które wierzy w Chrystusa na 
Kalwarii. Kalwin nigdy nie wątpił w łaskę Boga. Ponadto, odczuwał dług 



wdzięczności do Lutra za jego kazania, grecki Nowy Testament Erasmusa pokazał 
Kalwinowi, jak daleko nauka Kościoła odeszła od Ewangelii. 

Nieśmiały i bojaźliwy uczony przyjął wewnętrzne Boże prowadzenie i stał się 
wytrwałym i odnoszącym sukcesy twórcą Kościoła Reformowanego. Siła woli, 
dyscyplina i porządek były szczególnymi hasłami Kalwina, a on włożył potężne 
psychiczne i moralne duchowe dary w służbę w jednym celu: budowania Królestwa 
Bożego na tym świecie. 

Zdecydowana trudność jego zadania, poważny obowiązek, który spoczywał na jego 
barkach, jako rozprzestrzenianie kalwinizmu w całej Europie, jak również ciągłe 
problemy zdrowotne, sprawiły, że był raczej odizolowaną a jednocześnie 
niesamowitą postacią. 
 
1 listopada 1533, przyjaciel Kalwina, Cop, rektor Uniwersytetu w Paryżu, głosił 
kazania Calvina. Mówiły one, że sam Bóg otwiera ludzkie serca i daje im wiarę. To 
była doktryna reformacyjna, i była ona głoszone z katolickiej ambony! Po tym 
kazaniu Cop i Kalwin musieli uciekać by uchronić swoje życie, ponieważ ówczesne 
władze chciały ich aresztować. Kalwin był już wtedy identyfikowany z Reformacją. 
Udał się do Strasburga, a następnie do protestanckiej Bazylei, gdzie osiadł na 
pewien czas, a pierwsze wydanie jego słynnego dzieła  "Ustanowienie religii 
chrześcijańskiej", pojawiło się w 1536 roku. 

2. Reformy Kalwina w Genewie 

W czerwcu 1536 podczas podróży do Strasburga Kalwin zatrzymał się na nocleg w 
Genewie. William Farel wcześniej zreformował to miasto w 1533 roku. Farel był 
entuzjastycznym kaznodzieją, jednak nie był dobrym organizatorem. Nie potrafił 
sprostać zadaniu. Kiedy usłyszał, ze Kalwin jest w mieście, natychmiast udał się do 
jego kwatery. Farel przekonał go do pozostania w Genewie, argumentując, że taka 
jest wola Boga.  Świadom swoich słabości, widział w Kalwinie odpowiedniego 
człowieka, posiadającego cechy, które wynagradzały jego własne niedoskonałości. 
Kalwin na początku protestował nie uważając siebie za właściwego człowieka, 
jednak później ustąpił. Tak rozpoczęło się historyczne powiązanie Kalwinizmu i 
Genewy. 

Za wyjątkiem przerwy trzech lat, 1537-41, Kalwin spędził resztę swojego życia w 
Genewie. Najpierw starał się wyprostować fałszywe doktryn, które były nauczane 
przez przygotowanie artykułów wiary i systemu rządów dla Kościoła. Następnie 
przygotował Katechizm dla dzieci a później przystąpił do ataku na niemoralność 
miasta. 
 
W 1537 ci, którzy uważali jego reformy za zbyt daleko idące, wydalili Kalwina i 
Farela z Genewy. Kalwin następnie został pastorem kościoła w Strasburgu. Sytuacja 
w Genewie pogorszyła się, a władze miasta zgodziły się na jego powrót. Będąc 
spoza Genewą ożenił się w 1540 roku, powiększył "Ustanowienie…", i napisał 
"Komentarz do Listu do Rzymian". 

Podczas swojej drugiej kadencji w Genewie, Kalwin starał się uczynić miasto 
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modelem doskonałej wspólnoty chrześcijańskiej. Był surowy w sprawie dyscypliny w 
Kościele, dając ten obowiązek starszym, którzy byli sercem jego systemu. Inne 
urzędy włączając w to diakonów miały troszczyć się o szpitale i biednych. Pastorzy i 
nauczyciele zajęli się nauczaniem w szkołach i kościołach i ogólną służbą wśród 
braci. 
 
Miguel Servet przybył do Genewy. Był hiszpańskim lekarzem, który naukę o Trójcy 
Świętej uważał za herezję. Nauczał nicejskiej doktryny Trójcy i chalcedońskiej 
chrystologii 
,które były głównymi źródłami korupcji Kościoła. Mieszkając w Paryżu, Servet 
prawdopodobnie po raz pierwszy spotkał Jana Kalwina. Obaj byli wtedy jeszcze 
dość młodymi ludźmi. Wkrótce stali się swoimi największymi adwersarzami, a Kalwin 
postanowił w końcu wydać Serveta w ręce katolickich inkwizytorów. Udało mu się 
jednak zbiec z więzienia (katoliccy inkwizytorzy ostatecznie spalili na stosie 
symbolicznie jego kukłę), lecz gdy przejeżdżał przez Genewę, gdzie zwolennicy 
Kalwina i on sam sprawowali autorytarne rządy, został rozpoznany i ponownie 
wtrącony do więzienia pod zarzutem bluźnierstwa. Wytoczono mu proces, podczas 
którego prowadził z Kalwinem dysputy na temat wiary. Ostatecznie Servet został 
skazany na spalenie na stosie w październiku 1553 roku. Co ciekawe, według 
niektórych historyków był on jedynym dysydentem spalonym dwukrotnie: 
symbolicznie przez katolików i dosłownie przez protestantów. 27 października 1903 
roku postawiono pomnik w Genewie ku pamięci tego smutnego wydarzenia. 

3. "Ustanowienie religii chrześcijańskiej" Kalwina 

"Ustanowienie" to zbiór tekstów, który tworzy księgę reformacji. Książka ta od razu 
przyniosła Kalwinowi sławę i ustanowiła go nowym liderem protestantyzmu. W ciągu 
dwudziestu trzech lat od jej wydania (1536), jej sześć oryginalnych rozdziałów 
wzrosło do osiemdziesięciu. Przez resztę swego życia pracował nad tym dziełem, aż 
ostateczna jego wersja pojawiła się w 1559 roku. 

Calvin przedstawił teologię, w której Bóg stanowi centrum. Posłuszeństwo woli Boga 
jest ludzkim obowiązkiem. Chwała Boga jest ostatecznym celem wszystkich rzeczy. 
Kalwin był bardziej związany z Bogiem niż z człowiekiem. Podkreślał wszechmoc i 
wszechobecność Boga, który stworzył świat tak, że człowiek może mieć wiedzę o 
Najwyższej Istocie. 

"Ustanowienie" portretuje także subiektywne doświadczenie wskazujące miejsce 
grzesznika jako przedmiotu wielkiej Bożej miłości i miłosierdzia. Kalwin zobaczył, że 
człowiek zostaje usprawiedliwiony tylko z Bożej łaski  przez wiarę, ale podkreślił 
również znaczenie uczynków w życiu chrześcijańskim: "Nie jesteśmy 
usprawiedliwieni bez uczynków, ale też nie przez uczynki". Tym nowym życiem wiary 
jest zbawienie, ale jest to zbawienie, które prowadzi do życia w sprawiedliwości. 

Świętość jest podkreślana w "Ustanowieniu". Tematem samej pracy jest 
"pobożność"."Ustanowienie" nie było traktatem teologicznym dla naukowców, ale 
podstawową instrukcją w religii chrześcijańskiej łatwą do przeczytania dla 
przeciętnego chrześcijanina. Tłumaczenie łacińskiego tytułu "Ustanowienia" 
czytamy: "Zawierające całą chrześcijańską praktykę i wszystko, co trzeba wiedzieć, 
w doktrynie zbawienia, dzieło szczególnie warte przeczytania dla wszystkich 
chrześcijan z zapałem do pobożności" . 
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Predestynacja, podczas gdy dominuje późny kalwinizm, nie była rdzeniem własnej 
religii Calvina. Jego punktem wyjścia, jak zawsze, była wszechmoc Boga i Jego 
wszechwiedza. Jeszcze przed początkiem czasu Bóg przeznaczył niektórych ludzi 
do zbawienia i innych na potępienie , to oznacza że wybrał nas dla wykonania 
postanowienia, do wiary w Jezusa Chrystusa, do przyjęcia Jego zbawienia z łaski. 
Ta podwójna predestynacja nie była podkreślana przez Kalwina  (chociaż w 
przyszłości były to cechy kalwinizmu). Kalwin twierdził, że predestynacja była 
naturalna i logiczna wynikająca z koncepcji wszechmocnego Boga i była 
fundamentalna dla chrześcijaństwa, a można ją znaleźć w pismach Pawła i 
Augustyna. 

Kalwin utrzymywał, że każdy człowiek jest grzeszny od urodzenia, winny własnego 
grzechu i grzechu Adama, dlatego człowiek nie jest zdolny do zbawienia samego 
siebie przez swoje własne działania i może być zbawiony tylko dzięki łasce Bożej. 
Jeśli ktoś twierdził, że Bóg był w tym niesprawiedliwy, Kalwin odpowiadał, że 
wszyscy ludzie są sprawiedliwie potępieni za swoje grzechy, a poza tym nie 
jesteśmy w stanie zobaczyć celu Wszechmogącego. Wiemy, że Bóg działa zawsze 
w sprawiedliwości. To jak działa sprawiedliwość jest poza naszym wzrokiem w tym 
życiu. Bóg miał plan zbawienia dla człowieka, indywidualnie była to niewzruszona 
skała pewności. 

Z szacunku do Wieczerzy Pańskiej, Kalwin oczywiście zanegował ofiarę mszy i 
przeistoczenie. Kalwin stanął pomiedzy Zwinglim i Lutrem , nie widział ciała 
Chrystusa obecnego w chlebie i winie, bo Chrystus był w niebie, ale dla wierzących 
był on duchowo obecny, wybierając takie środki jak chleb i wino w komunii aby 
tchnąć łaskę do odkupionej duszy. 

Kalwin utrzymywał, ze całe pismo jest autorytatywne. Powiedział, że Nowy 
Testament przewyższa Stary, ale jednocześnie go potwierdza. Opozycja Kalwina 
wobec moralnej i duchowej pobłażliwości oznacza, że położył on większy nacisk na 
posłuszeństwo prawu, niż jakikolwiek inny reformator. 

Kalwin robił różnicę pomiędzy widzialnym a niewidzialnym kościołem. Ten ostatni 
składa się z tych, którzy zostali przeznaczeni do zbawienia. Jego pogląd na Kościół 
był podobny do Augustyna, sprawował on najwyższą władzę. Kalwin traktował 
cywilne władze państwa, jako "ministrów sprawiedliwości Bożej". Podczas gdy 
Kościół zmaga sie z życiem "duszy wewnętrznego człowieka", urzędnicy zajmują się 
"ustanowieniem obywatelskiej zewnętrznej sprawiedliwości moralnej". 

Kościół miał mieć dwie rządzące instytucje, Czcigodny Kler i Kolegium Kardynałów. 
Kolegium stanowiło sąd moralności. Jego dyscyplina była surowa i podtrzymała 
ekskomunikę; ich zdanie często, ale nie zawsze było ostre. Cudzołóstwo, hazard, 
przeklinanie, taniec, picie, spanie w czasie kazań i wszelkie praktyki, które mogłyby 
stanowić powód do wykluczenia były opisane jako Rzymski Katolik. 

4. Wybitne wpływy Kalwina na reformację w Europie 

Kalwin pracował od dwudziestu czterech lat w Genewie, głosząc wiele razy w 
tygodniu, wykładając codziennie i kontynuował swoje literackie wysiłki. Jego wpływ 
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rozszerzył się daleko poza Genewę inspirując i formując ideały protestantyzmu we 
Francji, Holandii, Polsce, na Węgrzech, w Anglii, Szkocji i południowo-wschodnich 
Niemiec. Protestanci licznie emigrowali z całej Europy, szczególnie z krajów, które 
doświadczały prześladowań religijnych, wśród których były Szkocja i Anglia. Wiele 
czołowych reformatorów uciekło do Genewy, by uniknąć śmierci. Przyjechali pod 
wpływem nauczania i doświadczeń Kalwina, w wyniku uznania dla jego teologii 
biorąc ją z powrotem do Anglii podczas panowania Elżbiety I co było podstawą 
reformacji w ich własnym kraju. Powstało stypendium Kalwina, które ufundował  na 
uczelni oraz w Akademii w 1559 roku. Literatura drukowana w Genewie zalała całą 
Europę. 

Kalwinizm był jedynym systemem który stworzyła reformacja, a który mógł 
organizować  
się potężnie w obliczu wrogości rządu. Wyszkolił silnych mężczyzn, pewnych swoich 
wyborów, Bożych współpracowników, wiernych w wypełnianiu Jego woli, odważnych 
w  walce, o pewnym charakterze i przekonaniu, że Bóg dał w Piśmie instrukcje 
wszelkiego prawidłowego postępowania człowieka oraz uwielbienia. Przez swoją 
śmierć 27 maja 1564, Calvin zasłużył na miano “(Jedynego) Międzynarodowego 
Reformatora". 

Po jego śmierci, przez około sto lat, kalwini byli najpotężniejszą siłą religijną 
protestantyzmu dzięki jego nauczaniu, gorliwości, dyscyplinie i organizacji. Moralna i 
duchowa władza ich doktryny okazała się być najbardziej przemawiającą siłą. 
Poprzez teologię Kalwina skoncentrowaną na Bogu, w której Bóg przedstawiony w 
Słowie jest całkowicie suwerenny, ludzie odnaleźli nową siłę i ostateczny cel, do 
którego zmierzała reformacja. 

W swoim Katechizmie z1542 roku, Kalwin napisał: "Bóg stworzył nas i umieścił na 
świecie, aby mógł być w nas uwielbiony. To jest bardzo rozsądne,  gdyż On jest 
autorem i podstawą naszego życia, więc powinniśmy oddać Mu całą chwałę ". 

Podsumowanie 

Kalwinizm był zatem podstawą protestanckich ruchów we Francji, w Genewie, 
Szkocji i Holandii, a także wywarł duży wpływ w Niemczech i Anglii, oraz wśród 
purytańskich osadników w Ameryce w XVII wieku. 

Kalwiniści bez wątpienia wzmocnili się w walkach przeciwko władzy i utwierdzili 
dzieki wierze w mądrość i Boże prowadzenie. Nie byli ludźmi obojętnymi na cnoty , 
ale wiara w przeznaczenie zachęciła je do życia dobrym życiem. Wiara w zbawienie 
stała się impulsem do dalszych starań i poczucia duchowej wyższości i dumy z 
Boga, to dodawało im siły. 

Podczas gdy ostateczny akt religijny Lutra był zupełnym zaufaniem w Zbawiciela, a 
jego ostateczny tekst “ sprawiedliwy z wiary żyć będzie", ostateczny akt religijny 
Kalwina był zgodą na wolę Pana, a jego ostateczny tekst brzmiał "niech będzie wola 
Twoja ". Jeżeli okoliczności są przyjazne, chrześcijanin odda całą chwałę Bogu a nie 
sobie. Jeśli okoliczności są nieprzyjazne i spotyka go życiowa ruina, uzna on to za 
Boże przyzwolenie i powtórzy za Hiobem: "Pan dał, Pan wziął, niech imię Pana 
będzie błogosławione". 
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Wykładowca Richard. L. Lee 
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