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LUTHEROVA TEOLÓGIA SLOVA VO VÝKLADE PRVÝCH 25 ŽALMOV NA KOBURGU (1530) 
 

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

 

Abstrakt: Luthers Theologie des Wortes in der Auslegung der ersten  
25 Psalmen auf der Coburg (1530) 

Der Artikel stellt Luthers Theologie anhand der Auslegung der ersten 25 
Psalmen (1530) dar, die Luther während seines Aufenthaltes auf der Veste Coburg 
erarbeitet hat. Die Hauptbetonung liegt auf Luthers Lehre vom Wort Gottes mit 
Bezug auf das trinitarische Wirken Gottes in der Welt durch das Wort. Nach einer 
historischen Einführung folgen Kapitel über das Walten des Vaters in der 
Gerechtigkeit, die Vergegenwärtigung des Sohnes im Wort und das „sich 
Anschließen“ des Geistes zum verkündeten Wort. Im letzten Kapitel wird die 
Antwort des Menschen hinsichtlich des kommunikativen Aspektes der Nachfolge 
Christi im Glauben behandelt: und zwar in der Form des verbum externum und der 
– oft vernachlässigten – Lehre (doctrina). Es ist in Luthers Theologie dieser 
Zeit möglich, eine hermeneutische Entwicklung hin zum größeren Interesse für den 
Kontext des Lesers der Psalmen, eine Akzentuierung der Bedeutung der Obrigkeit 
und der weltlichen Ordnung und die externe Form der Anfechtungen zu 
beobachten. Diese Positionierung Luthers hat ihren Grund in dessen Ablehnung der 
„verinnerlichten“ Erfahrung Gottes bei Müntzer und den Schwärmern. Der 
kommunikative Charakter der Lebensform des Glaubens und der Nachfolge Christi 
ist festgemacht am Wort Gottes, das die Mitte der Theologie Luthers in 
der Auslegung der ersten 25 Psalmen (1530) ist. 
 
Hauptbegriffe: Luther, Psalmen, Müntzer, verbum externum, doctrina, 
  

Úvod 

Kniha žalmov bola pre Luthera nevyčerpateľným prameňom Bože múdrosti počas jeho celého 

života. Keďže žalmy chápal ako texty inšpirované Duchom Svätým, v Lutherovom ponímaní 

obsahujú slovo Božie a teologickú náuku, ktoré sa dajú preniesť do života každého človeka, v každej 

dobe. Tieto myšlienky sú dobre viditeľné na súvislom výklade viacerých žalmov. V neskoršom období 

takýto obsiahlejší výklad žalmov podáva Výklad prvých 25 žalmov, ktorý Luther napísal na Koburgu 

1530. Aj keď tento výklad svojím rozsahom nemôže konkurovať takým obsiahlym prednáškam akými 

boli Lutherova prvá a druhá prednáška k žalmom (Dictata super Psalterium, 1513-1516 a Operationes 

in Psalmos, 1519-1521), predsa predstavuje autentické teologické dielo reformátora. Vzniklo v období 

Augsburského snemu a ponúka hodnotný textový základ na hlbšiu teologickú analýzu, čo zároveň 

predstavuje nóvum v bádaní Luthera. Tento výklad žalmov nebol doposiaľ predmetom výskumu. 

Analýza Lutherovej teológie otvorí možnosť porovnania Lutherovho teologického myslenia s inými 

výkladmi prvých žalmov. Pre spracovanie tematiky možno použiť nasledovný metodický postup: 
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rozvrhnúť Lutherov výklad na základe trojičnej náuky1 na hovorenie Boha Otca, Syna a Ducha 

Svätého v troch kapitolách. Hoci sa vo Výkladoch prvých 25 žalmov Luther priamo k trojičnej náuke 

nevyjadruje, čo môže byť vysvetlené aj rozsahom diela a kontextom, na podporenie uvedenej 

metodologickej úvahy o spracovaní tematiky v tomto článku, poslúži téza Oswalda Bayera, že „Božie 

bytie sa človeku s konečnou platnosťou komunikuje ako dar a testamentárne zasľúbenie, v ktorom sa 

nám on sám darúva celý a celkom.“2 Bayer ponúka alternatívu v trojičnej teológii medzi snahou 

o vymedzenie nadčasových vzťahov medzi Otcom, Synom a Duchom na jednej strane, 

a predpokladom na seba nadväzujúcich epoch Otca, Syna a Ducha na strane druhej. Oswald Bayer 

rozvíja myšlienku tzv. „poietologickej teológie“, ktorá hovorí o Bohu „Poietovi“, čím sa dá vystihnúť 

„identita Božieho hovorenia a konania; v jeho hovoriacom diele a pôsobiacom hovorení je [Boh] 

poétom.“3 Takto rozvrhnutý opis Božieho konania s ohľadom na konanie Boha Otca, Syna a Ducha 

Svätého sa môže oprieť aj o Lutherovu poznámku pri výklade Ž 9, 7 v Operationes, že „v Písme 

svätom treba dávať väčší pozor na slovesá ako na podstatné mená, ak chceme pochopiť Ducha“4.  

Článok v prvej kapitole načrtne kontext v ktorom sa nachádzal Luther pri písaní výkladu. 

Potom v ďalších troch kapitolách bude predstavený spôsob Božieho konania, a posledná kapitola sa 

zameria na slova Božieho k človeku v rovine duchovného života. Všeobecnejšie povedané, pôjde 

o pohľad na to, do akej miery hovorí Luther o praxi životnej formy viery a nasledovania Krista v 

komunikatívnom charaktere založenom na slove Božom. Je možné predpokladať, že takýmto 

postupom sa podarí predstaviť Lutherovu teológiu aj v koburgskom výklade žalmov. 

1. Historický kontext 

V roku 1530 Luther pobýval na pevnosti Koburg „najjužnejšiom strážnom bode saského 

kurfirstva“5, vzhľadom na to, že kvôli ríšskej kliatbe sa nemohol zúčastniť snemu v Augsburgu.6 Päť 

mesiacov, od Veľkej noci do začiatku októbra sa Luther, na tomto osobnom „Sinaji“, venoval 

teologickej7 aj exegetickej práci: žalmom a prorokom.8 

                                                 
1 Lutherova trojičná teológia sa v posledných rokoch stala predmetom pojednania viacerých prác. Zoznam 
najdôležitejších podáva BARTH, Hans-Martin. Die Theologie Martin Luthers. 2009, s. 217, pozn. 81.  
2 BAYER, Oswald. Gott als Autor. 1999, s. 144.   
3 BAYER, Oswald. Gott als Autor. 1999, s. 144: „Um das, was im kritischen Bezug zur Metaphysik und 
Mythologie zu bedenken ist, positiv zu benennen, gebrauche ich den Gottestitel des ʽPoieten̓, von dem das 
nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis redet. Dieser Titel sagt eindrücklich die Identität von Gottes 
Reden und Handeln; in seinem sprechenden Werk und wirksamen Sprechen ist er ʽPoet̓.“ 
4 WA 5: 298.11-13: „Dixi autem met antea, in sacris literis oportere magis observari verba quam nomina pro 
intelligendo spiritu, ...“ 
5 SCHWARZ, Hans. Martin Luther. 1999, s. 33. 
6 BRECHT, Martin. Martin Luther. 1981, zv. 1, s. 451-453. Lutherov pobyt na Koburgu opisuje BRECHT, 
Martin. Martin Luther. 1986, zv. 2, s. 356-395. 
7 Práce venované snemu v Augsburgu (WA 30.2: 268-356, Vermahnung an die Geistlichen). Ďalej to bol spis 
o očistci (Widerruf vom Fegefeuer, WA 30.2: 367-390) a príprava na spis O ospravedlnení (WA 30.2: 652-676), 
ako i známy spis Eine Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle (WA 30.2: 517-588). 
8 Výklady 38. a 39. kap proroka Ezechiela, Ž 118 (Confitemimi, WA 31.1: 65-182).  
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Krátke výklady prvých 25 žalmov, nesúce pomenovanie Výklady prvých 25 žalmov, alebo aj 

„Koburgské žalmy“9, ktorým je venovaná pozornosť v tomto článku neboli len duchovným cvičením 

reformátora. Počas pobytu na Koburgu Luthera trápili zdravotné ťažkosti (bolesti hlavy)10. Okrem toho 

Luther prekonával aj duchovné zápasy, keď potešoval blízkeho spolupracovníka J. Jonasa v zármutku 

nad úmrtím jeho novorodeného syna11, alebo W. Linka z Norimbergu, ktorému zomrela dcéra.12 

Hlboko ho zasiahla správa o úmrtí vlastného otca (5. júna). Lutherov tajomník Veit Dietrich, ktorý bol 

s Lutherom na Koburgu vydal svedecto o tom, že Luther prekonával ťažké chvíle modlitbami 

žalmov.13  

Okrem toho to boli starosti spojené s cirkevno-politickou situáciou. Pre uvedený Lutherov 

výklad žalmov na Koburgu je typické, že význam žalmov spája s udalosťami v dobe, ktorú prežíval14: 

prednesenie reformačného vyznania viery v Augsburgu 25. júna15, konfutácia v auguste a následné 

teologické a politické rokovania. Luthera znepokojovali správy o tureckých vpádoch v roku 1530. Aj 

tu hľadal Luther prameň sily a útechy (Ž 23, 2;  Ž 25,3) v žalmoch. Dietrich Korsch charakterizuje 

situáciu ako „teologické napätie v samotnej reformácii ... medzi subjektívnou autenticitou viery a na 

učiteľskom úrade založeným poriadkom cirkvi.“16 

Spomedzi prvých 25. žalmov Luthera oslovovali 2. a 8. žalm17, 14. žalm18, 19. žalm19 a 22. 

žalm.20 Všeobecne sa dá povedať, do popredia sa dostáva interpretácia žalmov ako predpovedí 

o udalostiach v Lutherovej epoche. Táto adaptácia obsahu žalmov do vlastného kontextu vychádza 

z toho, že žalmy majú vo svojej podobe „všeobecný“ a „univerzálny“ jazyk a preto sa dajú preniesť do 

                                                 
9 LOEWENICH, von Walter. Martin Luther. 1986, s. 324. Celý Lutherov pobyt na Koburgu opisuje Loewenich 
v pútavej forme na stranách 318-329.  
10 WABr 5: 316.1- 317, 20n. (12. máj 1530, č. 1566). 
11 WABr 5: 318 (15. máj 1530, č.1567); WA 31.1: 287.14-17.   
12 WABr 5: 349. (5. jún 1530, č. 1583). 
13 WABr 5: 377. (19. jún 1530, č. 1595). BORNKAMM, Heinrich. Luther in Mid-Carrer, 1521-1530. 1983, s. 
676; pozn. 68. Pre osobné poznámky pozri aj WABr 5:373 (19. jún 1530, č. 1593) a WATR 6: 369.14-23 (č. 
7075). 
14 WA 31.1: 294.13-17. Pozri napr. WA 31.1. 299.5-8 (konanie kniežaťa Juraja pred cisárom). WA 31.1: 299.11-
16 (Luther pred kardinálom Kajetánom). WA 31.1: 299.19-26 (Hus v Kostnici). Možno uviesť výklad Ž 17, 
ktorý je popretkávaný odkazmi na aktuálne udalosti v Lutherovom okolí. V porovnaní Operationes 
s Lutherovým výkladom o desať rokov neskôr je takýto osobný prístup k žalmom neprehliadnuteľný. H. v. 
Schubert hovorí: „Všetky skúsenosti, ktoré doteraz nazbieral, sa mu pri premýšľaní textu vyjavia a stávajú sa mu 
ilustráciou veľkých Božích skutkov, ale aj prahlbokých protibožských postojov jeho nepriateľov.“ SCHUBERT, 
Hans. Luther auf der Koburg. In: KNOLLE, D. Lutherjahrbuch 1930, s. 129. 
15 WA 31.1: 289.29-34; WA 31.1: 309.32-24; WA 31.1: 311.28-33; WA 31.1: 373.14-16; WA 31.1: 368.21-22; 
WA 31.1: 354.19-20; WA 31.1: 355.32-33; WA 31.1: 374.16-17; WA 31.1: 378.16-18. 
16 KORSCH, Dietrich. „Sic sum“. Der Theologe Martin Luther auf der Veste Coburg 1530, s. 183. In: KORSCH, 
Dietrich. LEPPIN Volker. Martin Luther – Biographie und Theologie. 2010, 335 s. 
17 WA 31.1: 288.2-3. 
18 Pretože hovorí o „článku o ospravedlnení“ (WA 31.1: 310.21-22). 
19 Hovorí „všetko, čo sa len dá povedať o evanjeliu“ (WA 31.1: 345.28-29). 
20 Predpovedá utrpenie Ježiša Krista (WA 31.1: 353.12-13). Na tomto príklade je zrejmé, že Luther nezmenil 
názor prebratý od Stapulensisa, že Dávid je prorok (WA 31.1: 353.21-23; WA 31.1: 359.28). 
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rôznych situácií v každej dobe.21 Paralely medzi obsahom žalmov a príkladmi zo života majú 

funkciu prirovnania. Neskoršie výklady žalmov ukazujú, že Luther nepodľahol tendencii radikálnej 

kontextualizácie žalmov a podával teologicky obsažné – a tým pádom aj nadčasové – výklady žalmov. 

V dobe písania Operationes sa aktuálnou stala otázka autority vo vzťahu s Rímom (pápež, 

koncil, Písmo). Luther rozpracoval dôraz na autoritu Písma. V období okolo roku 1522-1525 sa otázka 

autority dostala znova do popredia vďaka tzv. „radikálnej reformácii“22. Znova išlo o to, ktorá autorita 

slúži človeku pre určenie obsahu viery. Heretogénne „hnutie“ tzv. Schwärmerov23, ktoré sa skrýva za 

hovorcami typu A. Karlstadta, H. Dencka, vodcami typu T. Müntzera, L. Hätzera a nasledovníkmi 

typu „cvikavských prorokov“ spája niekoľko spoločných myšlienok. Bolo to dielo De spiritu et litera 

od Augustína a, ako dokumentuje M. Wernisch, dielo nemeckej mystiky Theologia Deutsch.24 Popri 

zákonníckych tendenciách v náboženských dôrazoch, antiautoritárskom, ba až anarchistickom správaní 

vo sfére spoločenského zákona a vrchnosti sa autoritou stalo „vnútorné slovo“, ktoré inšpiruje 

k novým proroctvám a je slobodné do vecí tohto sveta. Ani autorita Písma nezostala ušetrená pred 

takýmto „vanutím Ducha“. „Nemého Boha“ v „mŕtvych Písmenách“25 nahrádza bezprostredná 

skúsenosť Ducha v exegétovi, kazateľovi a poslucháčovi. Pre T. Müntzera napr. je viera, presnejšie 

povedané, „pravá viera“ založená na osobnej skúsenosti „komunikácie s Bohom“, stojaci na 

„otvorenom srdci“ a je „najvlastnejším dielom zjavujúceho sa Boha pre človeka ochotného uveriť.“26 

Tieto udalosti zmenili Lutherovo myslenie, keď upustil od verejného chválenia Theologia 

Deutsch27. Súčasne už v roku 1522 v čase písania Wartburgskej postily jasný dôraz na verbum 

                                                 
21 WA 31.1: 338.13-35. Na tomto mieste Luther uvažuje o možnom výklade (Ž 18, 46) 1. v „alegorickom“ 
zmysle na Ježiša Krista, 2. ako „príklad“ na cirkev a 3. vo vlastnom kontexte. Končí slovami, že je to 
univerzálny žalm pre všetkých ľudí v každej núdzi. K vývoju Lutherovho hľadania významu žalmov por.: 
BATKA, Ľubomír. Lutherovo hľadanie významu žalmov v procese formovania jeho reformačnej teológie. In: 
Testimonia teologica. Roč. VII. 2013/1, s. 1-23. Vo veľkej prednáške ku Knihe žalmov Operationes in Psalmos 
(1519-1521)dominovalo pochopenie žalmov ako prorockých textov o Ježišovi. 
22 HENDRIX, Scott H. Recultivating the Vineyard. 2004, s. 97-121.  
23 WA 31.1: 315.21-23; WA 31.1: 346.23-24. 
24 WERNISCH, Martin. Mystika a reformace. 2007, s. 99-114. Tak aj ZUR MÜHLEN, Karl-Heinz. Heiliger 
Geist und Heilige Schrift bei Thomas Müntzer, s. 273. In: BROSSEDER, Johannes. LEXUTT, Athina. 
Reformatisches Profil. 1995, s. 139-150. Zur Mühlen sumarizuje rozdiel k Lutherovým dôrazom na s. 273-274. 
Por. PETERS, Christian. Luther und Müntzer. In: BEUTEL, Albrecht. Luther Handbuch. 2005, s. 139-142. 
Volker Leppin konštatuje, že Karlsstadt prijal od Taulera „rozhodujúce impluzy“, obzvlášť odkaz na súvis medzi 
„Gelassenheit, Kruz und Leiden“. LEPPIN, Volker. Mystisches Erbe auf getrennten Wegen: Überlegungen zu 
Karlstadt und Luther, s. 166. In: BULTMANN, Christoph. Luther und das monastische Erbe. 2007, s. 153-169. 
25 ZUR MÜHLEN, Karl-Heinz. Heiliger Geist und Heilige Schrift bei Thomas Müntzer. 1995, s. 265. 
26 ELLIGER, Walter. Außenseiter der Reformation: Thomas Müntzer. 1975, s. 11. Vzťah Müntzera k Mystike 
podáva aj SCHWARZ, Reinhard. Thomas Müntzer und die Mystik. In: BRÄUER, Siegfried, JUNGHANS, 
Helmar. Der Theologe Thomas Müntzer.1989. s. 283-301. BEUTEL, Albrecht. Luther Handbuch. 2005, s. 139-
142.  
27 WERNISCH, Martin. Mystika a reformace. 2007, s. 93-94. Luther zosumarizoval pozíciu reformačnej teológie 
výstižne v nasledovnom vymedzení: WA 18: 181.30-36: „ Denn alle menschen sind lugener, Der Papst hat auch 
so gelogen. Aber seyn geyst hat mehr gehandelt, das er das geystlich leyblich machte, wye er die geystliche 
Christenheit eyne leibliche, eusserliche gemeine macht. Dieser rotten geyst widderumb damit am meisten 
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externum vo vedomom odvrátení sa od augustínskej hermeneutiky litera a spiritus. Prameň Výkladu 

prvých 25 žalmoch nedáva priestor na historické ukotvenie Lutherovho vývoja. Výsledky bádania ale 

zhrňuje Albrecht Beutel28, ktorý súčasne podal aj systematické spracovanie „Božieho hovorenia“ 

v štvortakte verbum aeternum ako slovo, ktorým je Boh od večnosti, verbum creatum, slovo, ktorým 

stvoril svet, verbum scriptum, ktorým sa Boh zjavuje a verbum praedicatum, ktorým v kázni potešuje  

a poučuje a zachováva v smrti.29 Z uvedeného by bolo možné parafrázovať, že v zásade ide o vzťah 

medzi verbum aeternum a verbum externum. Do akej miery Luther vymedzil tento vzťah vo svojom 

Výklade prvých 25 žalmov bude poukázané v nasledovných riadkoch. 

2. Otec vládne spravodlivosťou 

Podobne ako v Operationes, i v Koburgských žalmoch (Ž 2), Luther zdôrazňuje stvoriteľskú 

moc Božieho slova. Boh „vykoná všetko skrze slovo“.30 Keď Boh prehovorí, tak sa dejú veci. Pritom 

Boh „tvorí všetko ex nihilo“31, ako hovorí Luther pri Ž 9. 

Hoci sám osebe je Boh pre ľudské oči skrytý, človeku sa dáva poznať ako Stvoriteľ, ktorý 

všetko dáva z milosti. On jediný „je spravodlivý, robí spravodlivými, panuje v spravodlivosti a dáva 

spravodlivosť.“32 Jeho moc sa dokazuje v tom, že riadi dráhy hviezd a tvorí človeka.33 Adamovi bol 

daný mandát panovať nad stvorenstvom (Ž 8, 8-9), no kvôli hriechu bola táto úloha prenesená na 

nového Adama, Ježiša Krista.34 Ako v Operationes, tak ani v tomto výklade Luther nevnímal slová 

o Božom požehnaní v pozemskom zmysle ako „množstvo pozemských statkov“. V konkrétnej podobe 

môže síce požehnanie mať pozemský rozmer, pre Luthera ale takéto otázky nestoja v popredí jeho 

exegetického záujmu. Požehnanie sa prejavuje pri človeku, ktorý žije z moci slova Božieho vo viere, 

láske, náuke, potešení, vytrvalosti, odolnosti. Požehnanie vedie k získaniu a zachovaniu života 

večného.  

Ďalej je potrebné povedať, že pri porovnaní s výkladom 1. žalmu v Operationes, Luther 

opustil reč o „počúvajúcom“ a „komunikujúcom“ stvorenstve. Potvrdzuje sa to aj pri tak jasnom 

                                                                                                                                                         
umgeht, das er geistlich mache, was Gott leiblich und eusserlich macht. Darum gehen wyr zwisschen beyden hyn 
und machen nichts Widder geystlich noch leiblich, sondern hallten geistlich, was Gott geistlich, und leiblich, was 
er leyblich macht.“ 
28 BEUTEL, Albrecht. Luther Handbuch. 2005, s. 385-394. Por. tam aj pozn. 254 so zoznamom literatúry k téme. 
Beutel dodáva: „Durchschaut man die nicht zu zählenden Stellen, an denen Luther nach 1525 auf das Verhältnis 
von Wort und Geist bzw. von verbum externum und verbum internum zu sprechen kommt, so wird rasch 
deutlich, dass sich an der soteriologisch begründeten Konzentration auf das äußere, mündliche Wort im 
Wesentlichen nichts mehr geändert hat.“ BEUTEL, Albrecht. Luther Handbuch. 2005, s. 397. 
29 BEUTEL, Albrecht. Luther Handbuch. 2005, s. 364 (pozri s. 362-371).  
30 WA 31.1: 267.4-5: „... quia deus omnia agit per verbum.“ 
31 WA 31.1: 291.12-13; WA 31.1: 291.20. 
32 WA 31.1: 290:19-22: „Est occultus, ideo oculis cerniet agnosci non potest, sed nomen habet et dicit se esse 
creatorem nostrum, qui nobis omnia gratis largiatur, qui solus iustus sit et iusfificans, qui regnet in iusticia et 
largiatur iustitiam, in summa, quod sit Deus, ...“ 
33 WA 31.1: 290.27-29. 
34 WA 31.1: 287.34-36. 
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mieste ako Ž 19, 1 (Nebesá rozprávajú o sláve Božej a dielo Jeho rúk zvestuje obloha), keď sa v oboch 

výkladoch rozhodol pre výklad slova „nebesá“ ako výrazu pre „kazateľov“35 zvestujúcich evanjelium 

vo svete. Stvoriteľské určenie človeka vychádza z komunikatívneho vzťahu Stvoriteľa, ktorý 

oslovuje človeka a povoláva človeka k vďake za všetko, čo má od Boha.36 Celkovo sa Luther 

zameriava viac na človeka ako na celok stvorenia. Ide o človeka pred Bohom (coram deo), veď sama 

podstata týchto modlitieb je založená na vzťahu viery a nevery.  

Vo výklade žalmov na Koburgu sa ukazuje posun v hamartiologickom dôraze a v definícii 

základného ľudského hriechu  uchopeného cez prizmu nevery v Boha a jeho slova: „Ten, kto zapiera 

slovo, zapiera všetko, dokonca Boha, ktorému to slovo patrí.“37 Človek bez slova je „skorumpovaný v 

nevere“38. Luther posúva tento stav do univerzálnej roviny keď hovorí, že „všetci bojujú proti viere“ 

(omnes pugnant contra fidem) a „my všetci si chceme byť sebe bohom“ (wir wollen alle unser Gott 

selbs sein).39 Takýto hlboký nepriateľský postoj človeka k Bohu stojí za Lutherovým pochopením 

dedičného hriechu, ktorý je, v Lutherovom teologickom systéme, vážnejší ako hriešne skutky. Pri 

výklade Ž 25, 11 sa objavuje obsiahlejšia rozprava o dedičnom hriechu pomenovanom ako peccatum 

originis. Je to peccatum radicale et capitale (hriech od koreňa a hlavný hriech)40, ktorému sa nedá 

ujsť. Zlobu41 hriechu a zlobu človeka ukazuje práve tento hriech a nie zlé skutky. To „zlé“ na hriechu 

spočíva v tom, že Boží človek sa stal „dieťaťom hnevu, hriechu a smrti“42. Hriech strojí človeku 

úklady vedúce do záhuby. Tak sa hriech pre človeka stal neuniknuteľnou mocnosťou: „Naše srdce je 

naším domácim nepriateľom a naším najväčším nepriateľom.“43 Rovnako sa dediční hriešnici stávajú 

vonkajším nebezpečenstvom pre iného hriešnika. (Popri srdci ako vnútornom nepriateľovi sú 

nepriatelia vo vonkajšej forme, napr. falošní učitelia, telo a diabol44). 

Coram deo je hriech prestúpením zákona, takže platí, že „Celý svet ... je vinný pred Bohom, 

pretože nikto nie je spravodlivý, a keď [svet] stratil Krista, niet ani spásy, ani milosti, všetko je zlé 

                                                 
35 WA 31.1: 339.26. Por. WA 5: 541.26-542.6 kde sa hovorí o primárne o tých, ktorí majú úrad v cirkvi 
(Ecclesiastico ministerio).  
36 WA 31.1: 288.17-20. 
37 WA 31.1: 308.4-5: „Qui autem verbum negat, negat omnia, etiam Deum, cuius est verbum, ...“. WA 31.1: 
308.10: „... sunt sine verbo et corrupti incredulitate.“ 
38 WA 31.1: 294.9-11: “Sic hominem appellari in scriptura est appellari filium irae, peccati, mortis. Est hic, ut 
opinor, 'enosch' homo adflictionibus, morti, calamitatibus obiectus. Atque haec est oratio ecclesiae.“ 
39 WA 31.1: 272.11-19; WA 31.1: 307.28-29. 
40 WA 31.1: 379.16-17. 
41 „Zlo“ ako terminus technicus vyjadrujúci zlo ako následok hriechu, ktorý následne konateľa dostáva do 
pozície obete.   
42 WA 31.1: 294.9-11. 
43 WA 31.1: 344.26: „Cor nostrum est noster domesticus hostis et nobis inimicissimus.“ V človeku je veľa 
skrytých hriechov, ktoré sú „lepkavé“ (anklebische), vytrvalo v nás prebývajúce (impertinaciter inhaerens) (WA 
31.1: 344.34-35). 
44 WA 31.1: 345.26-27. 
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a zatratené.“45 V Operationes sa v tomto kontexte objavuje odkaz na etymologický základ slova 

človek (enoš) ako toho, ktorý je „zabúdajúci“46. Luther hovorí v Koburgských žalmoch o človeku vo 

význame hebrejského enoš krátko, zostáva len na všeobecnej rovine a hebrejský zmysel slova 

teologicky nerozvádza, čo možno považovať za škodu. 

Z dosiaľ povedaného sa ukazuje, že nevera ako „neviera“ je základnou charakteristikou 

hriechu:  „Všetci bez viery sú hriešnici a veľmi ťažkí hriešnici.“47 Zároveň sa však ukazuje určité 

napätie medzi Lutherovými slovami o „nevere v slovo“ a o „nevere v Krista“. Keďže však platí, že ako 

Boh, tak aj Kristus je človeku prístupný len v Božom slove, tak sa toto napätie stráca. Hriech nevery v 

Božie slovo znamená prakticky, že sa človek začne spoliehať na vlastnú spravodlivosť 

(Werkgerechtigkeit), čím sa hriech ukáže ako porušenie prvého Božieho prikázania. V podstate tu 

dochádza k zdvojeniu hriechu človeka.48 „Všetci učitelia, ktorí sú mimo evanjelia, sú pyšní“49, a tak sa 

vytvára priestor pre pokrytectvo a klamstvo. Tí, čo sú pyšní, zdanlivo hľadajú slávu Kristovu (gloria 

Christi), ale pod rúškom toho im ide o vlastnú slávu (suam gloriam)50. Ako protiklad k vlastnej 

samospravodlivosti stojí viera v prvé Božie prikázanie spojená s vierou v Boha, ktorý kvôli svojej 

dobrote hriešnikovi pomáha: „To je prvé prikázanie, že chce mať milostivého Boha.“51 Takýto spôsob 

uvažovania vedie k paradoxnému stavu, keď sa hriech maximalizuje tam, kde o ňom niet ani zmienky 

a človek ho nepozná, resp. neguje. Na druhej strane sa hriech stráca práve tam, kde sa maximalizuje: 

„Bohu sú protivní hriešnici, ale takí hriešnici, ktorí nechcú byť hriešnikmi. Hoci sme všetci hriešni, ale 

nie všetci chcú byť hriešnikmi. Tí, ktorí seba spoznávajú ako hriešnici, tí majú Boha.“52 Toto 

korešponduje s výkladom Ž 1, 4, kde sa objavuje rozlišovanie coram deo a coram hominibus. To, čo 

sa ľuďom (coram hominibus) zdá veľké, to je v Božích očiach (coram deo) „prach“ a „nič“ (Nichts), 

lebo nemajú Ducha.53 Hoci sa vo Výklade prvých 25 žalmov pojem theologia crucis neobjavuje, 

možno usudzovať, že táto základná forma zbožnosti rozpoznávajúca Božie konanie sub contratio sa 

stala pevnou súčasťou Lutherovej teológie.54  

                                                 
45 WA 31.1: 307.24-27: „Nihil enim aliud est quam confutatio totius mundi, sicut Paulus exponit ad Romanos, 
quod totus mundus sit obnoxius Deo, quod nullus sit iustus, quod amisso Christo non sit salus, non gratia,...“; 
WA 31.1: 312.38. 
46 WA 5: 269.32-35 
47 WA 31.1: 308.36. 
48 WA 31.1: 272.33-273.2. Por. WA 31.1: 277.11-12; WA 31.1: 279.12; WA 31.1: 279.33; WA 31.1: 280.7; WA 
31.1: 288.20. 
49 WA 31.1: 345.1; WA 31.1: 345.12-14. 
50 WA 31.1: 345.4-5. 
51 WA 31.1: 281.14. 
52 WA 31.1: 377.27-29: „Odit quidem Deus peccatores, sed eos, qui non potest esse peccatores. Omnes enim 
sumus peccatores, sed non omnes volumus esse. Qui enim se agnoscunt peccatores esse, illorum est Deus.” 
53 WA 31.1: 265.17-19. 
54 Túto tézu zastáva R. Kolb. Opiera sa o analýzu Lutherových výkladov z 1532/1533 In XV Psalmos graduum v 
ktorých Luther spomína teológiu kríža ako „našu teológiu“ (WA 50.3: 193.6-7, 19-20), a poukazuje, že základné 
princípy ako deus absconditus/deus revelatus, Božie zjavenie v Kristovej obeti na kríži, nutnosť dôvery v slovo 
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Napokon sa dá povedať, že v Operationes Luther uvažoval o viere v Boha ako kategórii afektu 

k Bohu, z ktorého potom vyplýva i správny vzťah k slovu Božiemu. Dalo by sa argumentovať, že 

o desať rokov neskôr sa slovo Božie dostáva na prvé miesto v nasledovnom poradí: „kto je bez slova 

Božieho, je bez viery a tým pádom bez Boha a pravdy“.  

Súhrnne možno povedať, že v roku 1530 sa Lutherov hlavný dôraz presúva na zvestované 

slovo ako viva vox kázne – vonkajšie slovo (verbum externum), ktoré prichádza zvonku od Boha cez 

ústa kazateľa. V tomto prípade dedičný hriech znamená, že v každom človeku je neustály zápas viery 

s neverou negujúci primát slova Božieho či už ako tendencia k falošnému učeniu, pýche, 

samospravodlivosti, opovrhovaniu slovom Božím, vysmievaniu sa mu, nezáujmu oň, samochvále, 

alebo ako vyučovaniu a rozširovaniu nepravého slova, klamstiev a pod.55 Lutherov výklad 6. žalmu 

rozvádza dôsledky takéhoto stavu pred Bohom v tom, že život bez slova Božieho znamená život bez 

viery, nádeje, bohoslužby, bez spásy, a preto tiež bez vďaky vzdávania a chvály. Takýto stav znamená, 

že človek sa dostáva pod hnev Boží a človek sa stretne s Bohom ako „prísnym sudcom“ (strenger 

Richter)56. Nevera vedie totiž k zúfalstvu, zúfalstvo k blasfémii a posmievaniu Boha. A to je, podľa 

Luthera, v existenciálnom či dogmatickom zmysle peklo. Hriech dovedie hriešnika k totálnemu 

zničeniu seba samého. Opačne môže Luther povedať: Ten, kto má vieru a nádej, ten prebýva 

v nebesiach. Teraz len vo viere a v nádeji, potom v eschatone reálne. 

3. Syn sa sprítomňuje v slove 

V Koburgských žalmoch sa Luther zameriava na Krista a úrad Jeho slova. Ak sa napr. v 

Operationes poukazy na Krista objavovali v širokom spektre histórie spásy, od stvorenia po posledný 

súd a večné kraľovanie, tak o desať rokov (1530) neskôr sa takýto široký záber vytráca. Napr. v 

Operationes Luther interpretoval  2. žalm prorocko-historicky vo vzťahu k pašiovým udalostiam 

Ježiša Krista, vo výklade žalmu na Koburgu Luther nehovorí primárne o 2. žalme ako proroctve o 

historickom Ježišovi Kristovi. Vychádzajúc od Krista a úradu Jeho slova Luther sprítomňuje význam 

Ježiša pre súčasníkov, čím reaguje na odmietanie evanjelickej reformácie zo strany Ríma 

a „Schwärmerov“. Odmietanie Kristovho slova je odmietaním Krista.57 

                                                                                                                                                         
Božie, konanie Božie sub contratio a dennodenné pokánie ako forma zápasu kresťanov so Satanom pretrvali 
z obdobia Heidelbergskej dišputy a stali sa Lutherovým hermeneutickým nástrojom počas jeho celého 
pôsobenia. KOLB, Robert. Luther´s Theology of the Cross. In: LQ 61, 1/2010, s. 85. K teológii kríža pozri: 
SCHNEIDER, Florian: Christus praedicatus et creditus: die reformatorische Christologie Luthers in den 
“Operationes in Psalmos” (1519-1521), dargestellt mit beständigem Bezug zu seiner Frühzeitchristologie, 2004. 
BLAUMEISER, Hubert. Martin Luthers Kreuzestheologie,1995. LOEWENICH, von Walther. Luthers theologia 
crucis, 1982. McGRATH, Alister. Luther´s Theology of the Cross, 1985. 
55 WA 31.1: 286.21-22. Podobne hovorí Luther pri Ž 12. „Svet je plný pokrytcov“, „synovia ľudskí nie sú 
pravdiví“, „majú falošné srdce“, sú „jednoducho klamári.“ WA 31.1: 303.34-15; WA 31.1: 308.32-33. 
56 WA 31.1: 284.13-14: „Er ist auch ein strenger richter. Dividit officium iudicis in duas partes: quod salvet 
innocentes et perdat nocentes.“  
57 Obdobne argumentuje v úvode výkladu k 5. žalmu (WA 31.1: 276.3-9). 
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Spoločný pre oba výklady 2. žalmu je dôraz na kristologické učenie o dvoch prirodzenostiach 

v osobe Ježiša Krista.58 Od počiatku existuje jednota Otca a Syna: „Kto chce slúžiť Bohu, nech uctieva 

iba Syna. A kto si nectí Syna, ten zneucťuje aj Otca.“59 Otec svojou autoritou (auctoritas patri) 

pomenoval Ježiša „Synom“, a tiež apoštoli správne rozpoznali, že Ježiš je Boží Syn (filius dei) a od 

prirodzenosti Syn (filius natura)60. Ježiš je teda od prirodzenosti pravý a večný Boh61, splodený vo 

večnosti (natus in aeternum).62 Jemu patrí celý svet podľa jeho Božskej prirodzenosti, ako i na základe 

prorockého slova Ducha Svätého.63 

Boh Otec (dominus) uviedol človeka Ježiša64, narodeného bez hriechu65 za Kráľa zeme66. Jeho 

kráľovstvo je „panstvom poriadku a spravodlivosti (est regnum aequitatis et iustitiae)67. Pretože je to 

duchovné kráľovstvo, nie je limitované priestorom a fakticky sa rozprestiera po celej zemi. Kristovo 

kraľovanie nemá byť chápané v analógii pozemského kraľovania podľa ľudského uvažovania. 

Napokon pri pohľade na „historického“ Ježiša sa to ani nezdá plauzibilné. Je to pochopiteľné „vierou 

a skrze slovo“ (per fidem et per verbum).68 Boh Syn sa sprítomňuje v slove. 

Na druhej strane, typicky pre celkový dôraz v Koburgských žalmoch, sa duchovné kraľovanie 

Krista nemá chápať spiritualisticky, akoby sférou Kristovho panovania boli len hnutia zbožných sŕdc. 

Dôrazov na to, že panovanie Boha a človeka Ježiša Krista je viazané na slovo, je v tomto výklade 

žalmov veľa: „kráľovstvo Kristove je v slove a duchovne“ (regnum Christi in verbo sit et spirituale)69. 

Znova platí, že sa nemyslí „vnútorné slovo Boha Ducha Svätého v srdci človeka“, ale je to externum et 

                                                 
58 Zaujímavé je sledovať zmenu vo výklade Ž 2, 6. V Operationes Luther interpretuje „vrch Sion“ pomocou 
synekdochy (keď je obsah povenovaný pomocou toho, čo ho obsahuje: „mesto Jeruzalem“ vyjadruje 
„obyvateľov Jeruzalema“) ako i na základe etymológie ako cirkev (WA 5: 269.1-272.24). O desať rokov neskôr 
tento verš vykladá ako svedectvo o Kristovej pravej ľudskosti (WA 31.1: 267.37-268.2). 
59 WA 31.1: 269.5-6. Pozri WA 31.1: 293.21-22: „Prorsus obliti sunt Christi, qui autem Christum non habet, nec 
Deum habet.“ 
60 WA 31.1: 267.28-30. 
61 WA 31.1: 267.30: „... es verus natura et aeternus deus.“  
62 WA 31.1: 268.1. 
63 WA 31.1: 268.9-11. Vzťah ekonomickej a imanentnej Trojice nie je síce explicitne artikulovaný, ale 
v Lutherovom teologickom myslení je prítomný. Reiner Jansen to vyjadril nasledovne: „Aus der 
Offenbarungstrinität wird die imanente Trinität als Bedingung ihrer Möglichkeit erschlossen. … 
Theologiegeschichtlich neu ist vor allem die starke Betonung der ökonomischen Trinität, die zu einer 
Widerbelebung des trinitarischen Denkens führte.“ JANSEN, Reiner. Studien zu Luthers Trinitätslehre. 1976, s. 
225. 
64 WA 31.1: 267.23-24. 
65 WA 31.1: 357.2. 
66 WA 31.1: 267.13-14; WA 31.1: 350.20-21. 
67 WA 31.1: 290.1. 
68 WA 31.1: 268.18-19. Por. WA 5: 49.34-36 o tom, že viera a nádej sú potrebné nielen na to, aby v nich mal 
človek zaľúbenie, ale i na to, aby ich pochopil: „A deo semper opus est fide et spe in operibus dei, non tantum 
ferendis, sed et intelligendis, qua econtra omnem sensum, supra omnem captum implentur.“ Rovnako aj WA 5: 
54.9-12. 
69 WA 31.1: 285.8; WA 31.1: 334.29. 
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vocale verbum70. Tak ako bol Ježiš kazateľom (ein prediger), tak je teraz rovnako kráľom slova (rex 

verbalis).71 Kristus svojím slovom ruší „múdrosť človeka“ i „Mojžiša“ a očakáva, že človek s bázňou 

a radosťou prijme Jeho slovo.72 Toto slovo Kristovo je teraz, viac ako v Operationes, opísané ako 

slovo evanjelia, ktoré sa má zvestovať celému svetu.73 Zvesť evanjelia je „pravá bohoslužba“74, lebo sa 

tým vyjadruje oslava, viera a vďaka voči Božiemu Synovi.75 Preto je zrejmé, že kazatelia nemajú za 

úlohu zvestovať nič iné ako evanjelium. (Keďže ide o viva vox, Luthera zaujíma hlas človeka a nie 

„hlas oblohy“, Ž 19.) 

Tento dôraz na vonkajšie slovo do určitej miery vo svojej štruktúre korešponduje so štruktúrou 

toho, čo sa v Operationes objavilo ako „teológia kríža. Aj keď sa – ako už bolo povedané – v tomto 

Lutherovom výklade terminus „teológia kríža“ neobjavuje, myšlienka skrytého spásonosného Božieho 

konania na kríži, ktorá bola centrálna pre Lutherov výklad v Operationes, je tu predsa len prítomná. 

Konkrétne pri Ž 8, 5-6: Kráľ, je ten „ukrižovaný a oslávený, mŕtvy a vzkriesený“ (crucifixus et 

glorificatus, mortuus et resuscitabus). Každý, kto ho vidí, si myslí, „že Boh od neho odvrátil svoju 

tvár, a ho nevidí“ (quod deus averterit faciem suam, ne eum videat).  V skutočnosti Boh na neho 

pamätá a je pri ňom (sed re vera est memoria et visitatio).76 Rovnako pri Ž 9, ktorý Luther počíta 

k víťazným žalmom ospevujúcim víťazstvo cirkvi, sa Božia moc v tomto prípade nedokazuje hrubou 

mocou, ale je činná pod rúškom slabosti: „cez usmrtených usmrcuje živých a cez martýrov zatracuje 

tyranov.“77 

Lutherovo myslenie v tomto období sa dá vyjadriť nasledovne. Mať Boha znamená mať Jeho 

slovo a mať Jeho slovo znamená mať Boha. Toto sa realizuje v osobe Ježiša Krista ako Božieho Slova. 

Kde je Kristus, tam sa ľuďom zvestuje evanjelium. Keď človek verí v evanjelium, patrí do kráľovstva 

Kristovho, pretože v Kristovi dokonale platí: „Natura verbi esse servare nos“78. Podľa evanjelia sú tri 

miesta, kde možno nájsť Boha celkom isto: „V Evanjeliu sú tri tváre: krst, v ktorom sa Boh dáva 

                                                 
70 WA 31.1: 362.1. 
71 WA 31.1: 362.2-3: „Christus igitur ist ein prediger et rex verbalis sed in eo verbo est inclusa universa salus.“ 
72 WA 31.1: 268.27-32. Radosť nie je pre Luthera zanedbateľná vec. Opak radosti, smútok, je vážne 
nebezpečenstvo pre duchovný život človeka. Smútok je nebezpečný pre mladého človeka, „požiera mu všetky 
zmysly“, robí ho „ospalým a lenivým“. Nemôže byť prekonaný inak ako dôverou v „Božie milosrdenstvo 
a v zasľúbenia.“ (WA 31.1: 306.29-307.17). Kristus je kráľ, ktorý panuje v radosti proti hriechu, smrti, peklu a 
diablovi (WA 31.1: 349.22-25). 
73 WA 31.1: 339.14: „Hic psalmus est de euangelio in vulgando per totum orbem.“ Pozri k tomu aj 
SCHNEIDER, Florian. Christus praedicatus et creditus. 2004, s. 84, pozn. 36.  
74 WA 31.1: 343.6. 
75 WA 31.1: 285.14-16; WA 31.1: 288.15-16; WA 31.1: 301.6; WA 31.1: 313.31-314.1. 
76 WA 31.1: 287.8-20; WA 31.1: 297.30; WA 31.1. 373.10-12. K výkladu 8. žalmu v Koburgu por. štúdiu 
BEINTKER, Horst. Gottverlassenheit und Transitus durch den Glauben. In: Evangelische Theologie 45/1985, s. 
115-117. 
77 WA 31.1: 288.12-13. Por. WA 31.1: 293.12-14. 
78 WA 31.1: 344.19.  
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spoznávať, že je prítomný, potom viditeľné slovo a oltárna sviatosť.“79 Táto výpoveď má zásadnú 

teologickú hodnotu, pretože to znamená, že: „treba ho [Boha] hľadať iba tam, kam sa sám položil, inak 

ho nie je možné nájsť a iba v Jeho slove ho treba hľadať.“80 Ale dá sa to povedať i naopak: keď sa Boh 

odvráti od človeka, strácajú sa všetky „zasľúbenia spásy“ (promissionem), „slovo milosti a spásy“ 

(verbum gratiae et salutis), človek je ponechaný sám na seba v boji proti diablovi.81 Takýto stav sa dá 

vyjadriť i teologickým spojením „hnev Boží.“ 

4. Duch Svätý sa pripája ku slovu 

Nemožno prehliadnuť, že vo Výklade prvých 25 žalmov sa o Duchu Svätom hovorí menej ako 

v Operationes. Vysvetlenie prečo je tomu tak, ponúkajú nasledovné Lutherove slová (Ž 19, 7): „A 

tento text o zvestovanom slove pri ktorom je Kristus, je proti hordám [blúznivcov], ktorí chcú mať 

Ducha Svätého bez slova.“82 Tým istým smerom ide Luther pri Ž 19, 11 s odkazom na Müntzera, 

ktorý pri výklade tohto žalmu „mnoho špekuloval, ale všetko iba o Duchu, proti vonkajšiemu slovu.“83 

Vzhľadom na to, že reč o Duchu Svätom bola zneužívaná na strane entuziastov, Luther zdôrazňuje 

kristocentrický aspekt učenia o ospravedlnení spolu so zvestovaným evanjeliom ako Kristovom slove. 

Ako bolo povedané, Kristus a Kristovo kráľovstvo je všade, a preto môže zasiahnuť ľudí bez 

obmedzenia priestorom a časom. Takto sa stará o veriacich. Toto všetko by sa dalo rovnako vypovedať 

o konaní Ducha Svätého. Vyhýba sa Luther reči o Duchu Svätom zámerne? 

Lutherov teologický systém s dôrazom na vonkajšie slovo ako rozhodujúce kritérium ukazuje 

už spomenutý výklad Ž 19, 2: „nebesá rozprávajú o sláve Božej“. Luther vykladá slová „sláva“ ako 

„evanjelium“ (WA 31.1: 339.27) a „nebesá“ ako „kazatelia“. Z toho vyplýva, že „kazatelia zvestujú 

evanjelium Ježiša Krista“ a podľa evanjelia neplatí predstava „Nových prorokov“, že Duch hovorí 

duchovné slová priamo do srdca človeka. Je možné konštatovať, že v Lutherových výkladoch sa 

nestretávame ani tak so znižovaním významu Ducha Svätého, ako skôr s konkrétnou formou hľadania 

zmyslu textu tak, že súhlasí s celkovým zmyslom Písma s ohľadom: was Christum treibet. Preto 

Luthera viac zaujíma to, že „Duch Svätý sa pridáva“ (Spiritus sanctus adest) a „dáva k tomu milosť“ 

(gibt gnade dazu)84 tam, kde človek počúva slovo (Luther myslí na počúvanie telesnými ušami), ako 

uvažovanie o pôsobení Ducha v mysliach biblických pisateľov (o inšpirácii Písma Luther 
                                                 
79 WA 31.1: 372.31-33: „Sic in euangelio sunt tres facies: baptismus, in quo significat se Deus praesentem esse, 
item verbum visibile et sacramentum altaris.“ 
80 WA 31.1: 327.22-24: „Man mus ihn nur da suchen, dahin es sich sels gesetzet hat, sonst findt man ihn nicht, 
das man yhm nur in verbo suo suche.“ 
81 WA 31.1: 281.7-11; WA 31.1: 306.13-16. 
82 WA 31.1: 341.31-32.  
83 WA 31.1: 343.33-34: „Munzerus multa in hoc psalmo speculatus est sed omnia de spiritu contra verbum 
externum, ...“. Meradlom Ducha pre Müntzera bola prítomnosť dobrého ovocia. Podľa WA 31.1: 343, pozn. 7., 
vydal J. Agrikola Müntzerov výklad 19. žalmu vo Wittenbergu v roku 1525. Explicitne sa pochopeniu verbum 
internum v teológii Karlstadta a Müntzera venuje ZUR MÜHLEN, Karl-Heinz. Nos extra nos. 1972, s. 244-258. 
84 WA 31.1: 264.26-27. Por. aj WA 31.1: 269.9-10: „Qui hoc verbum accipit, der mag sich rhumen, quod serviat 
Deo.“ 
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v koburgských výkladoch prakticky nehovorí). Vo výklade k  Ž 23 sa objavuje výpoveď, v ktorej sa 

ukazuje Lutherov odkaz na prorockú inšpiráciu kráľa Dávida skrze Ducha Svätého.85 Napätie, ktoré sa 

tu javí medzi obmedzovaním možnosti pôsobenia Ducha v nových prorokoch a starých prorokoch, 

Luther v tomto výklade nerieši. 

Na tomto mieste je potrebné spomenúť novú charakteristickú črtu, ktorá sa objavuje v období 

1530. Je to dôraz na vrchnosť a svetský poriadok. Luther odmieta všetky duchovné snahy, ktoré 

podkopávajú základy spoločenského zriadenia. V zásade také vidí na strane mníchov a svätuškárov, 

a na strane blúznivcov. Mnísi si nevážia manželstvo a svetskú vrchnosť.86 Myslí tým celibát a vyňatie 

správy kláštorov spod jurisdikcie kniežat. Na strane blúznivcov síce konkrétne fakty nespomína, pri 

pohľade na chiliastické momenty v Müntzerových víziách a anabaptistický pacifizmus87 je možné 

usudzovať, že dôraz na svetský regiment má svoje opodstatnenie na tomto mieste. 

Lutherov postoj k vrchnosti má však určitú analógiu k charakteru Písma, a preto je možné 

uviesť ho i v tejto práci. V úvode k Ž 20 Luther pomerne obšírne uvádza štyri veci o vrchnosti. Boh 

má zaľúbenie vo vrchnosti, Boh vrchnosť chráni, je potrebné sa za vrchnosť modliť a tento „stav“ je 

veľmi náročný.88 Nepriateľom vrchnosti je diabol, ktorý nestrpí mier a pokoj. Vrchnosť nastoľuje 

pokoj pre iných, ktorí majú z toho prospech. Sama však pokoj a mier nemá. Je to napodobňovanie 

Božieho vládnutia vo svete (aemulatio divinitatis).89 Aj známy Ž 23 interpretuje Luther s ohľadom 

na dvojaký regiment: kazateľský úrad (ministerio verbi) cirkvi a svetská vláda (politia)90. Hospodin je 

pastier v duchovnej i pozemskej rovine. Ak Boh koná aj vo sfére svetskej správy a používa ju ako 

                                                 
85 WA 31.1: 353.21-23. Nie je možné tvrdiť, že Luther kvôli Schwärmerom zanechal reč o Duchu Svätom. Pri 
pohľade na neskoršie dišputy, napr. s Antinomistami vidno, že článok o Duchu Svätom zohrával dôležitú úlohu. 
Skôr sa dá súhlasiť s výrokom, že „Es gibt jedoch bemerkenswerte Ähnlichkeiten in Luthers Äußerungen über 
die verschiedenen Personen der Gottheit. … In Luthers Äußerungen zur Pneumatologie hat man eine Analogie 
zur Christologie erkannt, ja man hat sogar von einem ʽinkarnatorischen̓ Charakter der Pneumatologie Luthers 
gesprochen.“ In: KÄRKKÄINEN, Pekka. Luthers trinitarische Theologie des Heiligen Geistes. 2005, s. 134. 
86 WA 31.1: 342.18-21; WA 31.1: 346.4-5. Povšimnutiahodný je záver štúdie Wolfganga Breula o Lutherovom 
vstupe do manželstva s ohľadom na sedliacke povstanie (1525). Breul sumarizuje, že pre Luthera je manželstvo 
Božím ustanovením a svoj vstup do manželstva vnímal ako „znamenie nového evanjeliového poriadku“, 
znamenajúci „koniec duchového stavu“. Lutherove uzavretie manželstva bolo „teologickým znakom“, ktorý 
Luther učinil nie „z trucu“, ale práveže „kvôli povstaniu sedliakov.“ BREUL, Wolfgang. „Es ist verloren der 
geystlich standt“. In: KORSCH, Dietrich. LEPPIN Volker. Martin Luther – Biographie und Theologie, 2010. s. 
166. Dva dôvody pre Lutherove odmietnutie sedliackeho povstania uvádza Hans-Martin Barth: „..., seine im 
Römerbrief (Röm 13) begründete Sicht der Obrigkeit und seine Ablehnung einer Mystik, sie ohne Bibel, ja ohne 
Christus auskommen kann. … die Ablehnung der Müntzerschen Mystik ergab sich für ihn zwangsläufig aus 
seinem Verständnis des Evangeliums.“ BARTH, Hans-Marin. Die Theologie Martin Luthers. 2009, s. 84. 
87 Výstižne formuluje M. Wernisch, že v Müntzerovskom hnutí badať revolučné a separatistické tendencie, 
ktorých výsledkom bolo „sektářství, jež se nedalo smířít a s nímž sa nebylo radno smiřovat.“ WERNISCH, 
Martin. Politické myšlení evropské reformace. 2011, s. 70 (por. s. 69-76). O spoločnom chiliastickom 
predsavzatí kristianizácie Európy pri Müntzerovi, Hutovi, Hoffmanovi, Rothmannovi a Münsterských 
Melchioritoch hovorí HENDRIX, Scott H. Recultivating the Vineyard. 2004, s. 108. 
88 WA 31.1: 345.33-346.1. 
89 WA 31.1: 346.1-8.  
90 WA 31.1: 367.19-20. 
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nástroj svojej vôle, o čo viac je možné uvažovať podobne o Písme svätom. S výkladom Operationes 

zdieľa Lutherov výklad na Koburgu preferenciu kazateľského úradu pred písaním a čítaním kníh. 

Dôraz na verbum externum bol jasne artikulovaný už v Operationes, ako sa to ukázalo pri 

výklade Ž 2, 11. Zvestované slovo malo – ako slovo kríža – dvojitú funkciu v spochybnení 

hriešnikovej (samo)spravodlivosti a v pôsobení spásy v tých, ktorí slovu veria (1K 1, 21). O desať 

rokov neskôr, v roku 1530, sa aspekt externej formy zvesti stal alfou a omegou Lutherovho 

teologického uvažovania. Kristus „vykonáva svoju moc jedine skrze „papuľu, rečou, ústami a jedine 

slovom.“91 Pritom platí, že schopnosti kazateľa, tak ako v Operationes (WA 5: 258.27-31), nie sú 

podstatné a stoja v úzadí. V kontexte Ž 8, 3 interpretuje Luther slovné spojenie „malé deti“ znova vo 

význame, že sa hovorí o „kazateľoch slova Božieho“. Vyjadruje tým myšlienku, že ich moc a moc ich 

úradu nespočíva v nich samých ale jedine v moci slova, ktoré zvestujú. A práve preto, že sú slabí, sa 

moc slova stáva zrejmejšou (1 K 1, 27).92 Neplatí, že slová svätého muža požehnávajú, ale že sväté 

slová požehnávajú muža. 

Kazatelia sú, obdobne ako v Operationes (WA 5: 257.17; WA 5: 258,1-2), nástrojmi Božieho 

pôsobenia. Vychádzajú z toho, čo prijali a ich úloha by sa dala prirovnať skôr k ochrancom čistoty 

slova93, nie ku kreatívnym tvorcom slova. To znamená, že sú povolaní k tomu, aby „vraveli čistú 

pravdu a stránili sa falošných kázní a slov, neuberali nič zo slova a nekorumpovali ho“. Na to, aby 

„neskazili Písmo“, potrebujú najvyššiu milosť od Boha.94 

V Operationes pri Ž 12, 7 sa Luther vyjadril v tom zmysle, že popri výklade Písma je tiež iný 

spôsob Božieho hovorenia cez človeka (po príklade apoštolov), kde sa Písmo nevykladá. Je dobré 

pripomenúť Lutherov výrok v Operationes „všetko, čo Boh hovorí skrze človeka, či je neučený a či 

                                                 
91 WA 31.1: 285.26-27: „Allein braucht er das maul: per linquam, per os, per solum verbum richt er seine gewalt 
aus. Sic Paulus vocat euangelium virtutem Dei.“ Preto je možné spolu s Pavlom pomenovať evanjelium „mocou 
Božou“, argument, ktorý sa objavil i v Operationes (WA 5: 537.21). 
92 WA 31.1: 286.9-10; WA 31.1: 331.16-19. Napriek tomu Luther očakáva, že kazatelia budú „nábožní“ (fromm) 
WA 31.1: 303.29-30.  
93 Filip Melanchton v Loci Communes hovorí v úvode tretej kapitoly „De lege“ o tom, že viac ako „učiteľom“ 
chce byť „pripomínačom“ toho, čo je v Písme. Písmo je totiž „prameňom“ a obsahuje „sladšie“, „čistejšie“ a 
„spoľahlivejšie“ slová ako ľudské teologické diela. „Komentáre“ prirovnáva k mútnym kalužiam. Tento výrok 
vystihuje na jednej strane pointu renesančného „ad fontes“, zároveň podstatu reformačného chápania 
kazateľskej, či – v tomto prípade až učiteľskej – činnosti. MELANCHTHON, Philipp Loci Communes 
1521.1993, s. 98-100l.  
94 WA 31.1: 311.19-24: „Quanquam de obtrectatoribus possit accipi, tamen ego de verbo intelligo, ut significet 
illos, die pure veritatem reden und huten sich vor allen falschen predigten und worten, ne detrahant et 
corrumpant verbum. Von der tugend wissen die Papisten nichts, reuchern dafur und ziehen caseln an, so doch 
dies werkt die antze welt erfreuet. Est igitur gratia gratiarum die schrift nicht verderben.“ WA 31.1: 342.32-
343.2. Čisté evanjelium, pojem, ktorý sa objavuje i na takom prominentnom mieste ako je AV 7,  (das lauter 
rein Euangelium) znamená, „bez falše“ (kein falsch) a „bez pokrytectva“ (heucheley), bez „nepoškvrnené 
žiadnymi ľudskými podaniami“ (nullis traditionibus hominum contaminatum). Ako keď sa povie „čistá práca“. 
WA 31.1: 343.9-11. 
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učený, aj bez použitia Písma, ako hovoril v apoštoloch, a ešte stále hovorí v tých, čo mu patria“95 je 

slovom Božím. Núka sa otázka, či vo Výklade prvých 25. žalmov na Koburgu Luther takýto spôsob 

uvažovania opustil a jeho postoj sa dá vyjadriť slovami Hansa Schwarza: „Luther síce hovorí, že iba 

ľudia vedení Duchom Svätým môžu vykladať Písmo. Tento Duch však k nim prichádza len skrze 

Písmo.“96 

 Bez toho, aby sa Luther expresis verbis vracal k myšlienke „štebotania“ (garrire), jej podstate 

zostal verný a rozšíril ju o aspekt poetickej schopnosti človeka: „Je to veľká milosť, keď človek rád 

počúva slovo [Božie], skladá o ňom básne, rozpráva [schwetzet] a rád o ňom spieva.“97 Je to široko 

poňaté zaoberanie sa slovom Božím: „rozjímanie“, „zvestovanie“, „písanie“, „čítanie“98. Ako vidno, 

všetky slovesá opisujú „vonkajší“ spôsob zaoberania sa slovom. Možno povedať, že sa tu formuje 

podstata evanjelickej spirituality. Takýto človek je „zbožným mužom“ (pius vir).99 Znenie 19. žalmu 

dáva Lutherovi možnosť na to, aby podčiarkol, že zvesť evanjelia nie je limitovaná priestorom, časom 

ani jazykmi („evanjelium treba zvestovať nemecky, sasky, bavorsky, švábsky, etc.“100). 

Rozhodujúce je, aby kázeň bola naozaj založená na slove Božom, lebo potom kazateľ môže 

s pokojom povedať: „takto vraví Pán!“101. Aby nedošlo k nedorozumeniu, Lutherov postoj nie je 

možné chápať ako nejaké narábanie s magickými formulkami, ktoré pôsobia na základe úkonu 

vypovedania (ex opere operato). Ako i v Operationes, tak i v tomto výklade Luther neustále 

zdôrazňuje, že po kázni má nasledovať modlitba ako ďalší spôsob „vonkajšieho“ narábania so slovom: 

„Orare est secundum opus post praedicationem.“102 Modlitba sa odvoláva totiž na vôľu Božiu 

a prenecháva priestor Duchu Svätému, aby konal podľa toho „ako a kedy chce“103, tam kde sa slovo 

zvestovalo. Lebo „modlitba to spôsobuje, že naše kázanie niečo dosiahne.“104 Duch Svätý sa pripája ku 

slovu a azda je možné použiť prirovnanie J. Hilburga, že: „Duch a slovo sú účinní len keď sú spojení 

                                                 
95 WA 5: 379.8-10: „sed quaecunque deus per hominem loquitur sive idiotam sive eruditur, etiam citra scripturae 
usum, sicut in Apostolis loctus est et adhuc loquitur in suis.“ 
96 SCHWARZ, Hans. Martin Luther. 1999, s. 114. 
97 WA 31.1: 264.19-21: „Praesertim in decem praeceptis, Est magna gratia, quando aliquis libenter audit verbum, 
tichtet, schetzet und singet gerna davon.“ 
98 WA 31.1: 292.32-33: „Sic nunc nihil aliud facimus quam quod meditamur, predigen, schreiben, lesen, ...“ 
99 WA 31.1: 264.25.  
100 WA 31.1: 340.24-25: „Man soll das Euangelium deutsch auff sechsisch, bayrisch, schwebisch etc. predigen.“ 
101 WA 51: 517.5-16. 
102 WA 31.1: 363.7. 
103 Pozri AV 5 (Symbolické knihy, 1992. s. 45.1-46.4): „O kazateľskom úrade. Aby sme dosiahli túto vieru, 
ustanovil Boh kazateľský úrad, dal evanjelium a sviatosti. Nimi ako prostriedkami dáva Duch Svätého, ktorý 
vzbudzuje vieru, kde a kedy chce, v tých, ktorí počúvajú evanjelium, totiž, že Boh je nám milostivý pre Kristove 
a nie pre naše zásluhy, keď tomu veríme. Zatracujeme novokrstencov a iných, ktorí učia, že Ducha Svätého 
dosahujeme bez zovňajšieho slova evanjelia vlastnou prípravou, myšlienkami a skutkami.” 
104 WA 31.1: 276.13-14; WA 31.1: 345.4-8. 
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ako póly elektrického prúdu. Elektrický obvod je len vtedy uzavretý, keď sú prítomné oba spojovacie 

káble. Toto Luther neustále zdôrazňoval v predovšetkým neskôr v boji proti Schwärmerom.“105   

Je potrebné rozviesť odpoveď na otázku o mieste zvestovania v procese spásy. Ak sa 

Operationes obsah zvestovania takpovediac pohyboval v napätí „zákon, evanjelium“ a „milosť“, tak 

o desať rokov neskôr sa takéto rozlišovanie vytráca a nahrádza ho pár: „zákon“ a „evanjelium“. 

Dôraznejšie rozlišovanie funkcií zákona a evanjelia je ďalšou dôležitou charakteristikou Lutherovho 

neskoršieho tvorivého obdobia.106 Dalo by sa to vyjadriť nasledovne: to, čo sa v Operationes javilo 

ako „Doppelwerk evanjelia“, to sa mení na „Doppelwerk slova“ (ako zákona a evanjelia). 

O zákone Luther hovorí nasledovne: Boh nesúdi podľa výzoru, ale skúma „pohnútky srdca“ 

(affectiones) a „myšlienky“ (cogitationes). Ako „prísny sudca“ (strenger Richter) vie, čo človek 

premýšľa v srdci a k čomu sa prikláňa.107 Úrad jeho súdu má dve časti: „zachraňovať nevinných“ a 

„zahubiť vinných“.108 Takéto výpovede výstižne vystihujú váhu, akú Luther pripisoval Božiemu súdu 

a sú viac ako len súčasťou Lutherovho slovníka. Majú neoddeliteľný podiel na teologickom 

uvažovaní. Zákon je prostriedkom Božieho súdu v tom, že robí človeka vinným. Vinu ako reatus treba 

chápať ako súčasť súdu Božieho. Zákon Mojžišov je nemenný (ohne Wandel), čím Luther myslí aj to, 

že niektoré časti zákona korešpondujú s prirodzeným zákonom, a preto platia nemenne. Vo výklade 

žalmov na Koburgu myslí predovšetkým na účinnosť zákona (ku spáse). Ohne Wandel znamená, že 

zákon nedokáže robiť dokonalých ľudí, nepotešuje dušu človeka, naopak, utláča ju.109 

Ak súd „zachraňuje nevinných“, treba sa pýtať, čo v Lutherových očiach znamená nevina? 

Zásadná zmena sa ukazuje pri porovnaní Operationes, kde  Luther vykladá Ž 4, 6 („obeť 

spravodlivosti“) ako „uznanie a vyznanie hriechov“, čiže „opak samospravodlivých skutkov“110. 

V neskoršom výklade je to však „viera“. Niežeby Luther kritiku ľudských skutkov zneužívaných 

v procese spásy opustil! Zvlášť vo výklade 5. žalmu sa vehementne stavia proti skutkom 

                                                 
105 HILBURG, Johannes. Luther und das Wort Gottes in seiner Exegese und Theologie. 1948, s. 111: „[Hierbei 
ist besonders zu beachten], daß Geist und Wort nur in Verbindung zueinander wirksam sind wie die Pole eines 
elektrischen Stromes. Der Stromkreis ist nur dann geschlossen, wenn beide Verbindungsdräthe vorhanden sind. 
Das hat Luther vor allem später im Kampf gegen die Schwärmer mit allem Nachdruck betonen müssen.“ 
106 WA 31.1: 353.18-20: „Illi quoties clamaverunt, erepti sunt, ego clamo et tamen non eripior. Haec 
comparation non solum magnitudinem doloris affert sed est quoque ein halbe consolatio mit zu: Tu illos 
iuvisti,..“ Kristus v utrpení priniesol „koniec zákona a začiatok evanjelia“, čo naznačuje výraznejšie odlíšenie 
funkcií zákona a evanjelia.  
107 WA 31.1: 284.4-6: „Sed tu Deus iudicas non secundum faciem sed scrutaris renes, id est affectiones, et cor, id 
est cogitationes.“ WA 31.1: 302.30-33. 
108 WA 31.1: 284.13-14: „Et minatur quotidie. Er ist auch ein strenger richte. Dividit officium iudicis in duas 
partes: quod salvet innocentes et perdat nocentes.“; WA 31.1: 323.19-23. 
109 WA 31.1: 342.6-9: „‘Et refrigerat animasʼ Sunt omnia dicta contra legem Moisi. Ea primo non est 
immaculata, quia non potest facere integros homines, es bleibet als sampt corruptum. Secundo non refrigerabat 
animum, non poterat liberare a molestia sed potius affligebat.“ Pozri aj riadky WA 31.1: 342.2-5. 
110 WA 5: 114.22-25. Pozri tiež Lutherov výrok expresis verbis: „Est ergo sacrifitium iustitiae deum iustificare et 
laudare, seipsum peccatorem accusare dignumque omnibus his, quae patitur, ...“ (WA 5: 114.28-29). Ide o to, 
aby to srdce uznalo, ústa vyznali a v živote človek skutkami dokazoval. 
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spravodlivosti. Jemu typickým spôsobom zovšeobecňuje a spochybňuje vieru pápežencov, mníchov, 

Turkov, Židov, blúznivcov a „všetkých, ktorí neveria“111, pretože holdujú náboženstvu skutkov. 

„Nemajú slovo Božie, neučia ho, tak ho ani nedodržiavajú.“112 Viditeľne sa v Koburgských žalmoch 

Luther vzďaľuje od Operationes, v ktorých bola zrejmá diskusia s konkrétnymi názormi scholastickej 

školy. V koburgskom výklade sa toto vytráca a vidno rastúci sklon k paušalizovaniu 

a zovšeobecňovaniu postojov „protivníkov“. 

V 1530 Luther vyjadruje svoje neochvejné presvedčenie, že zákon a jeho dodržiavanie nie je 

cestou ku spravodlivosti. Pravá cirkev učí, že ľudia sú „ospravedlnení bez skutkov skrze vieru 

v Krista.“113 Evanjelium je zvesťou o tom, že „sme spasení a zmierení jedine krvou Kristovou“ (solo 

Christi sanguine salvos nos facto set redemptos). Táto zvesť síce obracia slávu sveta na „nič“ 

(nihilum)114, ale to nie je hlavným úradom slova evanjelia. Evanjelium je tvorivé slovo dávajúce život 

tam, kde ho niet. „Žijeme jedine zo zasľúbenia, že Boh v nás má zaľúbenie a daroval nám svojho 

milovaného Syna k zmiereniu.“115  

V koburgských výkladoch sa objavuje téma „zmierenia“, ako i úvah o súvise Kristovho 

utrpenia s ľudskými hriechmi. Luther bez bližšieho zdôvodnenia hovorí: „Kristus trpel pre naše 

hriechy a kvôli našim hriechom.“116 Z inej Lutherovej výpovede, kde hovorí: Kristus svojím utrpením 

„zaslúžil“ spásu a svojím vzkriesením „zaplatil“ dlžobný úpis117, sa dá usudzovať, že Kristova smrť sa 

javí ako nesenie „trestu“, ktorý patrí „vinným hriešnikom“. Váha Kristovho utrpenia je vykreslená 

rovnako dramaticky ako desať rokov skôr. Kristovo hlboké poníženie, nemajúceho žiadnej úcty pred 

svetom, keď je rozšliapnutý ako červ118, predstavuje najvyššie utrpenie, opovrhnutie, posmievanie, 

                                                 
111 WA 31.1: 277.33-34. Pri Ž 5, 9 sa objavuje odkaz na odpadlíkov v Štrasburgu. Luther tu môže mať na mysli 
udalosti okolo jeho spisu Brief an die Christen zu Straßburg wider den Schwärmergeist. Pozri BRECHT, Martin. 
Martin Luther.1986, zv. 2, s. 163-165.  
112 WA 31.1: 295.16-17: „..., verbum Dei non habent, sie leren es nicht, so achten sie es auch nicht.“ WA 31.1: 
307.32-308.2. Na tomto mieste je posun oproti Operationes, kde Luther hovoril pri Ž 14, 1 o všeobecnom 
nepoznaní „Boha“. O desať rokov neskôr sa posúva k poznaniu „slova Božieho“. Zároveň je ilustratívna jeho 
poznámka, že „kto popiera slovo Božie, ten popiera samého Boha“ určitým premostením týchto výkladov. 
Potvrdzuje to tézu, že Luther sa v 1530 viac a vedome zameriava na „vonkajšie slovo Božie“ (verbum externum). 
WA 31.1: 332.27-30. 
113 WA 31.1: 277.9: „... nos sine operibus per fidem in Christum iustificari.“ 
114 WA 31.1: 339.31-340.1. Luther tu stavia na argumente, že sláva sveta je hriech, a zloba a hanba, a nie je 
možné hovoriť o ľudskej snahe a skutkoch pred Bohom. 
115 WA 31.1: 277.11-12: „..., das wir leben allein aus der verheissung, das uns Gott hold sey und habe uns seinen 
lieben sohn geschenckt zur versuennung.“ 
116 WA 31.1: 354.32-33: „Das hat er pro nostris peccatis et propter nostra peccata gelitten...“ 
117 WA 31.1: 313.26-27: „das Christus mit seiner passio verdienet und mit seiner resurrectio bezalet hat, das 
yhenes nicht mehr sol gelten.“ 
118 WA 31.1: 355.29-34: „Christus aber und die seinen mussen nicht menschen sein, man helt sie schlecht fur 
umbras hominum. Wie man einen regenwurm zutritt, so zutritt man yhn auch. ... Also heist man unsers herr 
Gotts werck, sone und kind, es hat  gar kein ansehen fur der welt.“ 
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oslavu a triumf protivníkov.119 Nikde v Lutherových slovách sa nenaznačuje, žeby Kristova smrť mala 

význam vo vzťahu k „utíšeniu Božieho hnevu“. V popredí je však zástupný charakter jeho smrti. Nie 

je možné vtesnať všetky Lutherove výpovede do jednej „teórie spásy“. Ide napríklad o výpovede, 

ktoré by mohli naznačovať, že Luther myslí napr. na Abélardovskú schému tzv. „morálneho vplyvu“, 

keď hovorí, že Ježiš Kristus „učí ľudí mať bázeň pred Bohom a veriť Bohu a navzájom sa milovať 

a niesť kríž, a [tak] nastoľuje spravodlivosť a poriadok“120. Pri Ž 19, 6 sa objavuje odkaz na Ježiša ako 

ženícha, „Slnko spravodlivosti“ a „nevestu“, ktorú si berie za ženu. Hoci tu o „radostnej výmene“ 

Luther priamo nehovorí, v tomto výklade pod týmto obrazom nemyslí „človeka“ (alebo dokonca 

„Máriu“), ale „cirkev“, ktorú ozdobuje v skrytosti radosťou.121 Aj výpoveď o tom, že Kristus je naším 

bratom (Ž 22, 23), sa javí ako variácia radostnej výmeny, keďže z toho vyplýva, že veriacim patrí 

všetko, čo patrí jemu.122 

Ako už bolo povedané, hlavný dôraz Lutherových výpovedí smeruje k téme spravodlivosti. 

Boh je preto „Bohom spravodlivosti“, lebo zo svojej milosti „v hriechoch ospravedlňuje a v trápení 

potešuje.“123 Terminologicky sa pojem „spása“ vytráca. Možno ale povedať, že evanjelium je 

nástrojom spásy v tom zmysle, že má moc „potešiť“ a pôsobiť radosť: „Robí ľudí dokonalých 

a potešuje ich, zbavuje srdce ťažkých myšlienok a je verné a isté.“124 Spravodlivosť, o ktorej sa 

v žalmoch hovorí, nie je „veľmi malá spravodlivosť“ (valde tenuis iustitia) ani spravodlivosť 

„právnikov“, ktorá sa týka siedmich prikázaní druhej dosky zákona (valde tenuis iustitia), ale je to 

„veľká spravodlivosť Božia“125.  

V súlade s tým, čo bolo doteraz povedané o viere a nevere je pochopiteľné, že viera dostáva 

v procese ospravedlnenia zásadný význam. V duchu výkladu 1. Božieho prikázania v Malom 

katechizme Luther hovorí, čo viera znamená: „veriť Bohu, že mu dôverujeme, veríme a v neho 

dúfame.“126 Dôvera, ktorá pripisuje Bohu všetko na základe evanjeliovej zvesti o Božej milostivej 

                                                 
119 WA 31.1: 356.19-20: „Die stuecke gehoren auff einander: summa passio, deinde contemptus et blasphemia, 
laeticia adversariorum et triumphus.“ 
120 WA 31.1: 290.5-7: „So weit die welt ist, in iusticia, id est, er leret die leut Gott furchten und glauben, sich 
untereinander lieben und das creuz tragen, er richtet iusticiam und aequitatem an.“ Na jednej strane Luther povie, 
že Boha nemožno poznať bez „viery“ (WA 31.1: 332.30-31), na strane druhej hovorí, že Boha nemožno poznať 
bez „slova“ (WA 31.1: 333.6). Keďže viera pochádza zo slova, dá sa povedať, že slovo má primát. 
121 WA 31.1: 341.11-14.  
122 WA 31.1: 361.6-8: „Hoc quoque includit nomen ‘frater’ ut nos quoque habeamus, quicquid ipse habet. Er ist 
aber selig, frei vom tauffel, unschuldig von sunde das ist alles unser.“ 
123 WA 31.1: 272.29-30. Por. WA 31.1: 273.2-4. Boh je Bohom sirôt WA 31.1: 300.13-14. To je Božie slávne 
meno! 
124 WA 31.1: 342.9-12: „Sed euangelium perficit et reficit, das einer des schweren gewissens und gedancken los 
wird.“ 
125 WA 31.1: 290.2-4 „Nam illa iustitia iureconsultorum est valde tenuis iustitia, ...“. WA 31.1: 372.11-12. 
126 WA 31.1: 274.20-21. Právnická a teologická spravodlivosť nepriamo aj vo WA 31.1: 347.22-30. Por. WA 
31.1: 290.8: „Iustitia autem est credere.“ WA 31.1: 303.15: „Wo man gleubt, das heissen iustitiae, da hat unser 
herr Gott lust zu.“  
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náklonnosti k hriešnym ľuďom vyjavenej a realizovanej v Ježišovi Kristovi, posúva celú váhu 

spásonosného diania na Boha.  

Dôvod, prečo je to tak, je tiež pochopiteľný. Presvedčenie o radikalite dedičného hriechu 

zostáva v období Lutherovho pobytu na Koburgu nezmenené. V tomto výklade žalmov sa do popredia 

dostáva predovšetkým črta „nezmazateľnosti“ dedičného hriechu. Proti dedičnému hriechu je len jeden 

liek, žiť sub gratia127, lebo hriech zostáva v človeku i po krste aj keď verí. Rozdiel je v tom, že hriech 

síce zostáva, ale „nepanuje už nad nami“ (non dominatur nobis). Veriaci človek panuje nad ním, čo ale 

prakticky znamená dennodenný zápas až do konca života.  

Z pohľadu sveta, ale i z pohľadu „príliš duchovných“ ľudí, sa takto vymedzená viera javí ako 

slabá. Zostávajúci hriech ako keby negoval moc Božieho slova (a sviatostí). Luther reflektuje na tieto 

námietky odpovedajúc, že viera tu na zemi nemôže byť absolútna. Svoje teologické východisko 

zdôvodňuje odkazom na R 7, 23 a „keď to hovorí Pavol, tak to musíme samozrejme povedať aj 

my“128. Luther R 7 vykladal ako doklad o tom, že aj v živote kresťana zostáva hriech od koreňa. Pavol 

tu nehovoril o vôli prirodzeného človeka pred tým, ako uveril.129 Keďže sa teda človek hriechov nikdy 

nezbaví úplne, musí sa modliť, aby mu Boh hriechy, ktoré v ňom zostali, „nezapočítal“.130 

V Operationes Luther vyslovil silnú tézu: „kríž je našou teológiou“131, vo výklade na Koburgu sa táto 

výpoveď posúva do kontextu ospravedlnenia: „Hoc est theologia nostra, sicut oramus: ‘Dimitte nobis 

debita nostra’“ 132. Tým chce povedať, že dedičný hriech zostáva, ale Boh ho „nezapočítava“ (non 

imputat). A opačne, keď človek nechce uznať, že je hriešny, tak mu Boh hriech započítava 

(imputet).133 Tu sa otvára otázka zásadného charakteru, totiž, či sa tu stretávame s vývojom 

Lutherovho učenia o ospravedlnení k „imputačnej“, resp. „forenznej“ teórii. Text výkladu žalmov 

neposkytuje jednoznačnú odpoveď. Zostávajúci charakter dedičného hriechu a námietky, že v tom 

prípade sa jedná o slabú vieru, vedú k tomu, že Luther uvažuje viac o charaktere viery. Poznamenáva, 

že hoci je naša viera slabá (infirmes), predsa nie je nepravá (unechter)134. To  nemyslí iba ako výpoveď 

                                                 
127 WA 31.1: 379.24-25: „Contra hoc peccatum non est aliud remedium quam quod vivimus sub gratia.“ 
128 WA 31.1: 379.12-13: „Sic Paulus dicit, quod peccatum residet in carne. Quando hoc Paulus dicit, so werden 
wirs freilich auch sagen mussen." 
129 Výpoveď o tom, že človek je pol na pol spravodlivý a hriešnik (WA 31.1: 379.15) nemôže byť chápaná ako 
„percentuálne“ vyjadrenie, ale ako vyjadrenie rovnakej prítomnosti obojeho: hriešnosti a spravodlivosti (simul 
iustus es peccator).  
130 WA 31.1: 344.31-33: „Oremus igitur, sicut hic propheta orat contra reliquias insidiosissimas, ut Deus nolit 
nobis eas imputare, denn wir werden nimer rein “; „Ero absolutus tumcoram Deo et tanquam innocens 
reputatus.“ WA 31.1: 345.12. a následne: „Sic autem ero perfectus per reputationem gratiae et donum spiritus 
sancti.“ WA 31.1: 345.16-17, 
131 WA 5: 176.32: „Crux sola est nostra Theologia.” 
132 WA 31.1: 379.35-36. 
133 WA 31.1: 379.33-35: „Das imputarenu behelt yhm unser herr Gott zuuor, ut discamus, das er uns schenckt 
remissionem peccatorum et non imputat peccata, ut, quando non volumus agnoscere, quod habemus peccatum, 
ipse imputet.“    
134 WA 31.1: 331.17. 
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o vlastnej viere. Hovorí to ako všeobecnú poznámku, ktorá sa dá pochopiť v nasledovnom zmysle. 

Slabosť viery nespochybňuje jej existenciu, a teda i malá viera stačí na spásu. Slabá viera nie je 

menejcennejšia ako „neochvejná“ viera, ako keby bola „deficitná“ s ohľadom na Božie „započítanie“ 

Kristovej spravodlivosti. Zmyslom „forenzného“ učenia o ospravedlnení je maximalizovať Božie 

konanie a minimalizovať podiel človeka. Je pochopiteľné, že s ohľadom na blúznivcov sa Luther 

snažil vyjadriť podstatu ospravedlnenia tak, aby nedochádzalo k pravému opaku: privlastňovanie si 

spravodlivosti ako vlastnej alebo už dokonanej. 

5. Veriaci správne učí 

Vo Výklade prvých 25 žalmov si možno všimnúť dva dôrazy na typické postoje k slovu 

Božiemu v žalmoch. Podľa Luthera sa v žalmoch slovo Božie nielen zvestuje, ale aj vyučuje, 

povedané inak, vyjadruje sa ako zvesť a doktrína. Toto spojenie kázne a náuky (doctrina) je 

v koburgskýh výkladoch tesnejšie ako v Operationes. Čo obe spája je, možno naprvý pohľad 

prekvapivo, evanjelium.135 Čistá doktrína (pura doctrina) je, podľa Luthera, ako čisté evanjelium, 

znamená „bez falše“ (kein falsch) a „bez pokrytectva“ (heucheley), „bez poškvrnenia ľudskými 

podaniami“ (nullis traditionibus hominum contaminatum).136 Dobré učenie (doctrina), tak hovorí 

Luther, je ako zelené nevädnúce listy, pretože poradí (consulere), poučí (docere) a poteší (consolari) 

každého137, v čom sa znova ukazuje podobnosť „náuky“ so „zvesťou“ evanjelia. Príklad „čistého“ 

učenia Luther neilustruje na konkrétnom príklade. Na prvý pohľad je to ťažko uchopiteľná kategória. 

Kritériom na posúdenie čistého, správneho, dobrého obsahu je ich pôsobenie k dobrému a pre úžitok 

človeka. Luther to síce doslovne nehovorí, no panuje tu analógia k pôsobeniu evanjelia v tom, že iba 

formálne odvolávanie sa na literu nie je dostačujúce. Aj pri náuke ide v podstate o spásu človeka. 

Analógia neplatí však v tom, že slovo Božie je v zásade nadradené doktríne. Učenie sa preto orientuje 

na človeka a nie na Boha. 

K lepšiemu pochopeniu Lutherovho uvažovania môže pomôcť porovnanie s tým, čo Luther 

vníma ako protiklad, teda falošné učenie. Sekty nezostávajú v pozícii „žiaka“ (ergo poslucháča slova 

Božieho), a preto nezostávajú ani v „službe“ a v „úrade“, pod čím Luther myslí úrad pravého slova 

(officio recti verbi).138 Oddeľovanie sa, a marenie jednoty sa mu javí ako potvrdenie toho, že čisté 

                                                 
135 WA 31.1: 285.10-11: „Hoc regnum Christi, inquit, consistit in nomine, quia docetur et praedicatur per 
euangelium.“ WA 31.1: 290.5-7. 
136 WA 31.1: 342. 32-343.2: „Est quoque pura doctrina, da kein falsch noch heucheley innen ist, sed est sincera, 
..., Significat autem nomen non solum purum sed electum quoque, das abgeseimet ist auff das lauterst, nullis 
traditionibus hominum contaminatum, wie mans auch heist das lauter, rein Euangelium.“  
137 WA 31.1: 264.30-31.  
138 WA 31.1: 265.20-22; WA 31.1: 301.2-4. 
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slovo obsentuje (a teda aj Duch, ktorý tvorí jednotu). Znova sa teda potvrdzuje, že ide o slovo nad 

učením.139 

Vo svete je možné stretnúť sa nielen s neevanjeliovým učením, ale i s blasfémiou. Tu 

vystupujú do popredia tyrani, nepriatelia, prenasledovatelia, ale i vlastná hriešnosť, keď sa do zápasu 

dostáva viera a nádej veriaceho.140 O blasfémii podľa Luthera možno hovoriť tam, kde sa objavuje reč 

s cieľom spochybniť dôveryhodnosť Božieho slova hrubým spôsobom. Luther takéto slová prirovnáva 

k jedovatým slovám spôsobujúcim tribulatio verbi. Ak falošné učenie nie je dobré, pretože človeku 

nedáva dobré rady, poučenia a potešenie, tak ani blasfémia nie je dobrá, pretože trápi dušu (veriaceho) 

človeka.141 Ak by človek stratil vieru a nádej, nemal už žiadne slovo a prestal volať k Bohu, nachádzal 

by sa v stave, ktorý sa dá prirovnať „peklu“. Rozhodujúce je, že utrpenie Luther opisuje ako súčasť 

kresťanského života. 

Napriek všetkému, kríž patrí k životu kresťana, deje sa v ňom „cvičenie viery“ (exercitia 

fidei), ktoré učí „dôverovať Bohu“ (ut discas fidere deo).142 Dá sa predpokladať, že tento dôraz na 

externé zápasy a skúsenosť kríža treba vidieť na pozadí „zvnútornenej“ skúsenosti Božej u Müntzera. 

Na rozdiel od mystiky, v ktorej by sa prítomnosť Božia prejavila v šťastných pocitoch, Müntzer 

hovoril o živom hlase Božom v Synovi Božom ako trpiacom Baránkovi Božom. Utrpenie ako proces 

purifikácie je dôležité, deje sa však ako „vnútorný“ hlas Boží.143 „Môcť dôverovať Bohu, keď sa 

všetko darí, to nie je žiadne umenie. Ale v kríži, keď sa nedarí? A dalo by sa to považovať za trstenicu 

a vtedy dokázať povedať: Milý Otče, to je umenie.“144 Ak by kresťan utekal pred krížom, nemôže 

                                                 
139 Toto potvrdzuje tiež výrok o tom, že „diabol môže často jedným slovom uchmatnúť celé Písmo“ (WA 31.1: 
305.24-25. Por. WA 31.1: 312.24. WA 31.1: 368.18-20). Pointa výpovede spočíva v tom, že hlavný problém je 
chápanie slova Božieho a nie primárne diskurz o ľudských interpretáciách. 
140 WA 31.1: 280.18-21: „Hic autem sextus psalmus est de spirituali tentatione, quam monarchi dicunt spiritum 
plasphemiae, das einer mit unserm herrn Gott zurnet, das ers nicht recht macht. Est tentatio fidei et spei, das 
einer nur vertzweiveln will.“ Takáto skúsenosť (experientia) sa dá prirovnať situácii smrti, a ako taká predčí 
scholastickú dialektiku bez „skúsenosti“. Pri analýze výkladu 6. žalmu H. Ch. Knuth konštatuje, že ide takýto 
postoj Luther zastával od 1517 až po výroky v rečiach pri stole v 1530, ako i v koburgských žalmoch (WA 31.1: 
281.3-5). KNUTH, Hans, Christian. Zur Auslegungsgeschichte von Psalm 6. 1971, s. 222. Vývoj Lutherovho 
prekladu 6. žalmu od Výkladu siedmich kajúcich žalmov (1517) podáva BLUHM, Heinz. The Evolution of 
Luther´s Translation of the First Penitential Psalm. In: BLUHM, Heinz. Studies in Luther. 1987, s. 109-122. 
141 WA 31.1: 270.18-25; WA 31.1: 273.13-14. Aj keď sa bezbožníci Boha neboja, to neznamená, že sú bez 
strachu. Boja sa iných vecí. Strach je častým symptómom nevery (WA 31.1: 309.24-29). 
142 WA 31.1: 269.21-24. Por. aj WA 31.1: 290.14-16; WA 31.1: 305.11-20; WA 31.1: 314.12-18; WA 31.1: 315. 
Podobne učil Luther v Operationes: „Crux probat omnia“ (WA 5: 179.31). 
143 SCHWARZ, Reinhard. Thomas Müntzer und die Mystik, s. 291. In: BRÄUER, Siegried. Der Theologe 
Thomas Müntzer, 1989, s. 283-301. Schwarz dodáva (s. 291): „Werden die äußeren Vermittlungen des 
geistlichen Lebens von den Mystikern relativiert, so werden sie bei Müntzer zum Gegenstand von scharfer 
Polemik. An zwei Fronten kämpft er gegen äußere Vermittlungen des Geistwirkens Gottes, an der einen Front 
gegen die altgläubige Berufung auf objektiv sakramentale Geistvermittlung, an der anderen Front gegen die 
Wittenberger Berufung auf eine den Heiligen Geist vermittelnde und den Glauben weckende Verkündigung des 
Evangeliums.“ 
144 WA 31.1: 269.26-28: „Non est ars deo fidere posse, cum omnia prospere succendunt, sed in cruce, wenn er 
steupet, das mans denn fur eine ruthe könne annemen und sagen: Lieber Vater, denn ists kunst.“ 
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nájsť Krista. Kristus tiež prešiel školou „skúsenosti utrpenia“, bol posilňovaný slovom od Boha do tej 

miery, že „vytrval“ v utrpení, vyučil sa „poslušnosti“ a stal sa pravým doktorom [teológie].145 Za 

variáciu teológie kríža možno považovať Lutherove vyjadrenia, keď hovorí, že bezbožní ľudia netrpia 

pod krížom a žijú v radosti. Hneď ako sa objaví dôvera voči slovu Božiemu, vzápätí sa dostaví kríž, 

nenávisť, závisť, pohana, hanba, smutné myšlienky, bohorúhanie.146 Takýto spôsob uvažovania má 

súvis s historickou skúsenosťou Luthera. V Operationes sa pod skúsenosťou (experientia) mysleli 

duchovné zápasy, o desať rokov sa tieto zápasy „externalizujú“. Prichádzajú zvonka a vo vonkajšej 

sfére sa aj odohrávajú. Právom sa však možno pýtať, či Lutherov postoj nie je zjednodušeným 

interpretovaním skutočnosti, či dokonca negatívnym obrátením „radostnej výmeny“ vo sfére sveta. Ak 

je nejaký teologický model, ktorý Luthera viedol týmto smerom, môže to byť myšlienka, že „Božie 

konanie sa deje sub contraria.“ Neraz sa zdá, že Boh má radšej svet, ktorý dostáva od Boha mnoho 

darov a na svojich vlastných akoby zabúdal.147  

Naturalistický príklad, ktorý Luther uvádza o tom, že gazda dáva sviniam viac pokrmu ako 

synovi, a predsa má radšej syna, kdežto vykŕmenú sviňu čaká porážka, má za cieľ potešiť „synov“148. 

Možno predpokladať, že Luther nemal úmysel vztiahnuť teologické konzekvencie z uvedenej 

výpovede, ktoré by vytvárali dojem, že Boh vedie svet do smrti zámerne a ku prospechu svojich. Ide tu 

skôr o to, že Boh vykonáva súd nad nepriateľmi, nie človek. Nepriatelia sú v prvom rade „nepriatelia 

slova“. Súd nad nimi a víťazstvo sa udeje nie inak ako slovom.149 Víťazstvo znamená, že nepriatelia 

„zostúpia do pekla“. To, čo sa na prvý pohľad zdá ako hrubé a neprijateľné želanie, má duchovný 

význam. Zostúpenie do pekla je v tomto význame spoznaním svojho hriechu a súdu Božieho, ktoré 

vedie k pokániu a obráteniu nepriateľov (slova) ku slovu, viere a spravodlivosti: „Nechcem, aby 

zahynuli, ale chcem, aby boli obrátení: želám im vyznanie hriechov.“150 

Boh súd vykoná, no nie hneď. Pre kresťana zostávajú dve veci, „modlitba“ a „viera“, ktoré sú 

potrebné vo všetkých súženiach. Toto spojenie dvoch „mocných zbraní“ pomáha tak, že viera chráni 

                                                 
145 WA 31.1: 317.5-12. 
146 WA 31.1: 320.13-18: „Sie, die heilosen leute sind sine cruce und waschen nur viel, sunt opulenti, potentes. 
Ego autem probor a te. Sic fit: quo verbum habent, denen schicket der teufel ein creutze zu: hass, neid, schmach, 
schand, cogitationes tristiciae, blasphemias, das wir immer stehen wie silber im feur. Da schueren und blasen sie 
weidlich zu. Sie aber sind on alles creutz in freuden.“ 
147 Byť opustený Bohom znamená byť opustený všetkým, čo Bohu patrí (život, múdrosť) a znamená byť 
ponechaný vo všetkom, čo patrí človeku (smrť, hriech, vina, hlúposť) (WA 31.1: 353.33-354.3). 
148 WA 31.1: 273.29-37. Toto možno usudzovať z dovetku: „Das thut er seinen Heiligen, die er lieb hat.“ Por. 
WA 31.1: 276.2-3. 
149 WA 31.1: 292.29-293.1: „Ego sic intelligo, quod impii pereunt nihil aliud facientibus piis nisi meditari, sicut 
in vigesimo tertio psalmo dicit: ʽparasti in conspectu meo mensam.ʼ Iusti sedent, comendunt, bibunt, dormiunt, et 
sic perdunt inimicos suos. Sic nunc nihil aliud facimus quam quod meditamur, predigen, schreiben, lesen, da 
schlagen wir sie auch mit, quia unser herr Gott kan das verbum nicht ungeschutzt lasen.“ Por. WA 31.1: 304.7-
305.3. 
150 WA 31.1: 293.11-12: „Nolim eos sic perire sed vellem, ut converterentur: optat eis confessionem.“ 
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pred zúfalstvom a modlitba dáva silu na prekonanie súženia.151 Modlitba, i keby bola v podobe žaloby 

(Ž 6; Ž 23), je potrebná, vzhľadom na to, že „diabol je príliš silný, telo príliš slabé a svet je príliš zlý“, 

na to, aby človek mohol obstáť.152 

Viera chráni pred zúfalstvom, takže kde je viera, tam je nádej. Keď Luther hovorí o nádeji 

v tomto výklade, je zrejmé, že opustil uvažovanie v kategóriách „teologických cností“ a „nádej“ vidí 

ako vzdanie sa snahy chcieť vidieť (teda nádejať sa).153 Viera tiež nepotrebuje vidieť. Jej základ 

nespočíva v nej samej, veď je to viera v Božie „priateľské slovo“ (freundliches Wort)154. Toto slovo je 

dabar – slovo a skutok, takže len slovíčko stačí, aby človek mohol znova žiť – takúto moc ľudské 

slová jednoducho nemajú, lebo slovom Božím „sa všetko posväcuje, … bez slova Božieho nie je nič 

sväté“155. Týmto výrokom je možné vystihnúť nielen podstatu kresťanského života coram hominibus, 

ale i coram deo. Slovo Božie je centrom Lutherovej teológie i vo Výklade prvých 25 žalmov. 

Záver 

Pre Lutherovu teológiu vo Výklade prvých 25 žalmov na Koburgu je typické, že Luther 

vykladá žalmy v súvise s udalosťami, ktoré práve prežíval. Do popredia sa dostáva interpretácia 

žalmov ako predpovedí o dejoch v Lutherovej epoche. Pohnuté udalosti okolo hnutia Schwärmerov 

a sedliackej vojny zmenili Lutherovo myslenie v tom, že upustil od verejného chválenia Theologia 

Deutsch a začal sa venovať otázke vzťahu medzi verbum aeternum a verbum externum. 

Do centra Lutherovho uvažovania sa viac dostáva človek pred Bohom (coram deo), 

a stvorenie ako také ustupuje do úzadia. Vo výklade žalmov na Koburgu sa ukazuje posun 

v hamartiologickom dôraze a v definícii základného ľudského hriechu, nielen ako nevery v Boha a 

Ježiša Krista, ale skôr ako stav nevery v Boha a jeho slovo. Slovo Božie a teológia slova Božieho 

neslúžia ako základ pre teoretický teologický diskurz. Slovo Božie sa dostáva na prvé miesto v tom 

zmysle, že každý kto je bez slova Božieho, je bez viery a tým pádom bez Boha a pravdy. Naopak: mať 

Boha znamená mať Jeho slovo, a mať Jeho slovo znamená mať Boha. 

Tu je implicitná väzba Lutherovej teológie slova na osobu Ježiša Krista. Kde je Kristus, tam sa 

ľuďom zvestuje evanjelium. Keď človek verí v evanjelium, patrí do kráľovstva Kristovho, pretože 

v Kristovi dokonale platí: „Natura verbi esse servare nos“   (WA 31.1: 344.19). Hoci sa vo Výklade 

prvých 25 žalmov pojem theologia crucis neobjavuje, možno dôvodiť, že táto základná forma 

                                                 
151 WA 31.1: 271.8-9: „Oratio et fides sunt arma nostra.“ Por. WA 31.1: 272.25-26; WA 31.1: 276.13-14: 
„Oratio facit, ut nostrum praedicare, docere, scribere aliquid efficiat.“ Aj vo vzťahu k falošnému učeniu niet inej 
„zbrane“ ako „vonkajšie slovo“ (externo verbo) a „dôrazná modlitba“ (vehemens oratio). WA 31.1: 321.22-30. 
Podobne pri správe svetských vecí a zdarnom pôsobení vrchnosti (WA 31.1: 346.18-20). 
152 WA 31.1: 322.20: „..., der teufel ist zu starck, das fleisch zu schwach, die welt zu bose.“ 
153 WA 31.1: 274.22-23: „Sperare aber heist mirificare et spera heisset noli videre.“ 
154 WA 31.1: 275.11-13: „Denn es ist kein ander trost denn verbum. Bey gellt, schonen frauen, stedten und 
schlossern ist kein trost, allein gottes freundliches wort erfreuet das hertze“. Por. WA 31.1: 275.26. 
155 WA 31.1: 263.11-12: „Sine verbo enim nihil sanctum est.“ 
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zbožnosti rozpoznávajúca Božie konanie sub contratio sa stala pevnou súčasťou Lutherovej teológie. 

Hriech je najväčší tam, kde o ňom niet ani zmienky a človek ho nepozná, resp. neguje. Na druhej 

strane sa hriech stráca práve tam, kde sa jeho uvedomenie maximalizuje. Táto dialektika je naviazaná 

na dôraznejšie rozlišovanie funkcií slova zákona a evanjelia, čo je ďalšou dôležitou charakteristikou 

Lutherovho neskoršieho tvorivého obdobia.  

Zákon obracia slávu sveta na „nič“ (nihilum). Hlavným úradom slova evanjelia je tvoriť a 

dávať život tam, kde ho niet. Dôvera, ktorá pripisuje Bohu všetko na základe evanjeliovej zvesti 

o Božej milostivej náklonnosti k hriešnym ľuďom vyjavenej a realizovanej v Ježišovi Kristovi, posúva 

celú váhu spásonosného diania na Boha v Trojici. Trojičný aspekt Božieho hovorenia je v tomto 

výklade nerozlučne spojený s rečou Písma. Aj kvôli narastajúcemu spiritualistickému zneužitiu badať 

však u Luthera väčšiu opatrnosť pri hovorení o Duchu Svätom. Poznanie Boha v Trojici je viazané na 

písané slovo Písma. Na druhej strane Duch dáva správne pochopenie slov. 

Božie slovo je jediným garantom pravej nádeje a pravého života. Charakter externej formy 

zvesti je v tomto období alfou a omegou Lutherovho teologického uvažovania. Kristus vládne „jedine 

slovom.“ Pritom platí, že schopnosti kazateľa nie sú podstatné a stoja v úzadí. Neplatí, že slová 

svätého muža požehnávajú, ale že sväté slová požehnávajú muža. Preto je pochopiteľné, že Luther 

prízvukuje široko poňaté zaoberanie sa slovom Božím, vo forme „rozjímania“, „zvestovania“, 

„písania“, „čítania“, a všetkých iných „vonkajších“ spôsobov zaoberania sa slovom. Možno povedať, 

že sa tu jedná o podstatu evanjelickej spirituality. 

Druhý centrálny aspekt zaoberania sa slovom Božím na strane veriaceho predstavuje „náuka“ 

(doctrina). Spojenie kázne a náuky je v Koburgskýh výkladoch tesnejšie ako v Operationes. Zato nový 

v tomto výklade je dôraz na vrchnosť a svetský poriadok. Luther odmieta všetky duchovné snahy, 

ktoré podkopávajú základy spoločenského zriadenia. Boh má zaľúbenie vo vrchnosti, chráni ju, je to 

náročný „stav“, za ktorý sa treba modliť. Nielen v tejto sfére, ale i v rovine osobnej sa objavujú 

duchovné zápasy. Lutherov dôraz na externé zápasy a skúsenosť kríža treba vidieť na pozadí 

„zvnútornenej“ skúsenosti Božej u Müntzera. Ak by kresťan utekal pred (vonkajším) krížom, nemôže 

nájsť Krista. Kristus tiež prešiel školou „skúsenosti utrpenia“, bol posilňovaný slovom od Boha do tej 

miery, že vytrval v utrpení, vyučil sa poslušnosti a stal sa pravým doktorom [teológie]. Komunikatívny 

charakter životnej formy viery a nasledovania Krista je založený na slove Božom, ktoré jediné je 

prostriedkom Božieho spravodlivého vládnutia, sprítomňovania sa Božieho Syna a pôsobenia Ducha 

Svätého vo svete. Slovo Božie je centrom Lutherovej teológie i vo Výklade prvých 25 žalmov (1530). 
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