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ČO JE TO 
REFORMÁCIA?

Aj v dobe najhlbšieho úpadku však v 
cirkvi zostalo Písme Sväté. Bolo síce
hrubo zanedbávané a svojvoľne
vykladané, ale moc Božej pravdy v ňom
zjavenej sa nedala potlačiť a vyvolala v 
cirkvi nové hnutie, ktoré nazývame
reformácia (lat. obnovenie, pretvorenie). 
Vodcom reformácie hovoríme
reformátori.



PREDCHODCOVIA 
REFORMÁCIE – TZV. 
PREDREFORMÁTORI

Už dávno pred reformáciou v 16. storočí, 
povstávali v katolíckej cirkvi jednotlivci a 
vznikali rôzne hnutia usilujúce o nápravu 
zbožnosti a života. Ale skutočnými
predchodcami reformácie boli len tí, ktorí
svoje opravné snahy zakladali na Písme
Svätom, snažili sa hlbšie vniknúť do Písma 
Svätého a jeho známosť šírili kázaním. 



PETER WALD

• V cudzine bol takým predreformátorom
Peter Wald, zámožný kupec v Lyone, v 
južnom Francúzsku (okolo r. 1200). Bol 
zakladateľom hnutia „Valdenských“.

• Otrasený smrťou jedného svojho priateľa, 
rozdal svoj majetok. S bratstvom alebo
hnutím, ktoré založil, kázal ľudu po spôsobe
apoštolov. Hnutie sa rýchlo šírilo po južnom
Francúzsku a bolo kruto prenasledované. 
Uchýlili sa preto za hranice do severného
Talianska.



JOHN WYCLIFFE (JÁN 
WIKLIF)
• Bol profesorom filozofie a teológie na univerzite v Oxforde a farárom v Lutherworth. Za jediný 

základ cirkvi považoval Písmo Sväté. Klonil sa k názoru, že pápež, ktorý nepočúva Boží zákon je 
Antikristom.

• Odsúdil aj cirkevné učenie, že chlieb a víno sa pri Večeri Pánovej premieňa v telo a krv Kristovu. 
Tvrdil, že chlieb zostáva chlebom a víno vínom, avšak telo a krv Kristova sú vo sviatosti prítomné 
zvláštnym (posvätným) spôsobom a veriaci prijímajú telo a krv Pána duchovne.

• Bol aj proti uctievaniu svätých, relikvií, obrazov, ušnej spovedi, odpustkom a svetskému bohatstvu 
cirkvi.

• Aj napriek tomu, že vo svojom zbore bol dobrým pastierom, jeho učenie bolo cirkvou odsúdené 
ako kacírske.



JAN HUS

Pokračovateľom vo Wiklifovom diele sa stal Jan 
Hus. Nielenže bojoval proti neprístojnostiam v 
cirkvi, ale poznal a kázal, že celá cirkev sa
odchýlila od poslušnosti Božiemu slovu a Ježišovi
Kristovi, jedinému Pánovi cirkvi. 

Pre Ježiša Krista odoprel poslušnosť pápežovi a 
cirkevnému snemu, a svoju poslušnosť Kristovi 
spečatil mučeníckou smrťou – bol upálený 6. júla
1415 v Kostnici, pretože neodvolal to, čomu veril.



REFORMÁTORI

• Reformácia naplno vypukla 31. 10. 1517, keď
augustiniánsky mních Martin Luther pribil na 
dvere hradného chrámu vo Wittenbergu
svojich „95 téz“, v ktorých sa predovšetkým
kriticky vyhradzoval proti praxi udeľovania
odpustkov v cirkvi.

• Reformácia sa viaže predovšetkým k trom
menám: Martin Luther, Ján Kalvín a Ulrich 
Zwingli.



MARTIN LUTHER
• V kocke - bol to veľmi osvietený muž, rozhodol sa stať mníchom, potom bol ordinovaný za kňaza, 

začal študovať teológiu, stal sa Doktorom teológie a univerzitným profesorom vo Wittenbergu.

• V roku 1510 navštívil v mene mnohých augustiniánskych kláštorov Rím a bol zdesený korupciou, 
ktorú tam videl – tak sa v ňom začínal prebúdzať jeho „reformátorský duch“.

• Napísal slávnych 95 téz, pamflety, v ktorých narážal na zlepšenie stavu kresťanstva i cirkvi, 
množstvo ďalších spisov a kázní, uverejnil úplný preklad Biblie do nemčiny, túžil, aby ľudia mali 
možnosť čítať Bibliu vo svojom vlastnom jazyku.

• Aj on veľa trpel pre Božie Slovo, ale jeho vplyv sa rozšíril po celej severnej a východnej Európe a 
Wittenberg sa jeho pôsobením stal intelektuálnym centrom.



ULRICH ZWINGLI
• V Lutherovej dobe vystúpil vo Švajčiarsku Ulrich Zwingli. Bol to vzdelaný kňaz, ktorý spoznal bludy cirkvi aj 

poverčivosť ľudu a začal hlásať nové – čisté učenie Písma. Tak ako Luther, aj on kritizoval predávanie
odpustkov, pápežstvo i mnížstvo. 

• Keďže pôsobil ako farár v Zürichu, podarilo sa mu získať mesto pre reformáciu, takže i samotná mestská
rada nariadila kázať čisté Božie slovo a vysluhovať Večeru Pánovu pod oboma spôsobmi. 

• Zwingli považoval za nebiblické všetko, čo sa priamo nespomínalo v Biblii, preto z chrámov a liturgie 
odstránil nielen omšu, ale aj oltáre, kríže, obrazy a organy. Kláštory boli premenené na nemocnice a 
chudobince, mníšske rády boli rozpustené, katolíci a anabaptisti boli z mesta vyhnaní. 

• Zwingli bol tak vo svojom postoji k obnove cirkvi ešte radikálnejší ako Luther. Reformácia sa vo Švajčiarsku
rýchlo šírila, no južné oblasti ju neprijali a vystúpili proti severu so zbraňou v ruke. Zwingli ako vojenský 
farár sa na tejto vojne zúčastnil a padol v nej.



JÁN KALVÍN
• Najvýznamnejším Zwingliho pokračovateľom bol Ján Kalvín. Už od svojich študentských čias horlil za reformáciu. Dostalo 

sa mu dobrého vzdelania. Študoval v Paríži, no práve pre svoju reformačnú horlivosť musel z Paríža odísť. 

• Prešiel do Ženevy, kde pôsobil Wiliam Farel. Spolu v reformačnom duchu zavádzali do praxe prísnu morálku. Kalvínova 
prísnosť spôsobila, že musel Ženevu opustiť, preto odišiel do Štrasburgu, odkiaľ ho však po štyroch rokoch povolali späť
do Ženevy. 

• Vrátil sa teda a v Ženeve pôsobil až do svojej smrti. Kalvín bol v uplatňovaní požiadaviek Písma mimoriadne prísny. 
Nastoľoval prísnu morálku a nebol tolerantný k iným myšlienkam. V Ženeve si získal mimoriadnu autoritu a stal sa
vodcom, ktorý viedol mesto až teokratickým spôsobom – nielen cirkevná, ale aj mestská správa sa riadila Božím slovom.

• Jeho význam spočíva v tom, že na základe Písma vypracoval jasné učenie a podľa neho zriadil novú reformovanú cirkev. 
Jeho základný reformačný spis, ktorý napísal sa nazýva Inštitúcia (Institutio).

• Zastával názor, že cirkev nesmie podliehať svetskej moci, nesie zodpovednosť za verejný život a musí sa brániť všetkému, 
čo odporuje Božiemu zákonu. Kládol veľký dôraz na Kristovo panovanie nad svetom i nad cirkvou.



MODLITBA NA ZÁVER
ĎAKUJEME TI VŠEMOHÚCI BOŽE, ZA VŠETKO DOBRÉ, ČO NÁM DÁVAŠ. NECH TO, ČO SME SA NAUČILI SLÚŽI NA TVOJU ČESŤ A NÁM 

NA POZEMSKÉ DOBRO A NA VEČNÚ SPÁSU, SKRZE JEŽIŠA KRISTA, NÁŠHO PÁNA. AMEN

MAJTE PEKNÚ A POŽEHNANÚ PRÍPRAVU 


