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TEOLÓGIA SLOVA V OPERATIONES IN PSALMOS (1519 – 1521)  

Mgr. Ľubomír Batka, PhD. 

 

Abstrakt: Theologie des Wortes in den Operationes in Psalmos (1519-1521) 

Der Autor stellt Luthers Theologie des Wortes Gottes in den Operationes in 
Psalmos (1519-1521) dar. Das Ziel der Arbeit ist eine Analyse von Luthers Theologie 
unter dem Gesichtspunkt des Wirken Gottes, als Wirken von Gott Vater, Sohn, und 
Heiligem Geist in der Welt, am Menschen und in der Kirche. Nach einer Übersicht 
der Arbeiten zum Thema folgen drei Teile, orientiert am Wirken Gottes, aufgebaut 
auf der trinitarischen Lehre. Dies ist der eigentliche persönliche Beitrag des Autors 
zur Forschung. Die Kapitel orientieren sich am Aspekt des Sprechens und der 
Kommunikation: Gott Vater wirkt mit dem Wort und spricht die Schöpfung an, Gott 
der Sohn offenbart Gott als Vater der Menschen und zeigt seine wahre Situation 
coram deo, Gott Heiliger Geist ist der Vermittler des rechtfertigenden Wortes in der 
Schrift und der Verkündigung des Gesetzes und Evangeliums. Im letzten Kapitel 
wird die Antwort des Menschen hinsichtlich der Kommunikationsaspekte 
besprochen. Die Arbeit zeigt die christologische Grundlage von Luthers Theologie 
des Kreuzes, in deren Kontext sowohl das Thema des Heils durch den Glauben als 
auch Luthers Einstellung zu den Anfechtungen des Gläubigen artikuliert werden. Der 
Glaube verbindet den Menschen mit dem verkündeten Wort Gottes, das allein (als 
Gesetz und Evangelium) das Mittel zum Erlangen der Wahrheit und Gerechtigkeit ist.  
 

Hauptbegriffe: Luther, Operationes in Psalmos (1519-1521), Trinität, Christologie, 
Theologie des Kreuzes, die Heilige Schrift. 

 

Úvod 
 Hans-Martin Barth sa vo svojom obsiahlom a kritickom diele Die Theologie Martin Luthers (2009) 

nebojí položiť otázku, či sa v Lutherovej teológii nestretávame s určitým „fetišizmom slova“ 

(Wortfetischismus). Keďže sám zažil „kreatívnu a inovatívnu moc slova“ a ju aj používal, pripísal 

slovu Božiemu nadpriemerný význam. Dokonca, hovorí Barth, Luther „chápal slovo sviatostne 

a súčasne chápal sviatosti zo slova, z čoho znova vyplynulo prílišné zaťaženie slova.“1 

 V nasledovných riadkoch bude predstavená Lutherova teológia v diele Operationes in Psalmos 

(1519-1521) so zameraním na komunikatívny proces Božieho konania skrze slovo. Cieľom práce je 

analýza Lutherovej teológie a to s prihliadnutím na Božie konanie ako konanie Boha Otca, Syna 

a Ducha Svätého vo svete,  na človeku a v cirkvi skrze slovo. 

                                                 
1 BARTH, Hans-Martin. Die Theologie Martin Luthers. 2009, s. 370. O sakramentálnom charaktere slova 
Božieho, po vzore slova vo sviatosti u Luthera hovorí aj E. Bizer. BIZER, Ernst. Fides ex auditu.1958, s.159. 
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 Lutherova druhá prednáška o žalmoch Operationes in Psalmos (1519-1521)2 obsahuje rozsiahly 

výklad prvých 22 žalmov. Lutherov projekt výkladu všetkých žalmov zostal kvôli turbulentným 

udalostiam okolo Wormského snemu (1521) ale i kvôli rozsahu, aký Lutherove prednášky nadobudli, 

nedokončený. Napriek tomu je táto prednášková séria majstrovským dielom a možno ju zaradiť 

k centrálnym dielam v Lutherovej tvorbe.3 Operationes možno zaradiť do obdobia po tzv. 

„reformačnom objave“. Aj keď sa hľadanie datovania a obsahu „reformačného objavu“ v poslednej 

dobe javí ako problematické4, pre zásadné pochopenie Operationes v rámci Lutherovej teológie je 

udržateľné. 

 Luther sám opisuje tento výklad žalmov ako niečo nové, vymedzuje sa kriticky voči scholastickej 

teológii a svedčí, že scholastickú teológiu už prekonal.5 Tento predpoklad potvrdzuje Lutherov 

autobiografický výrok v predhovore k prvému zväzku Wittenbergského vydania jeho latinských diel 

z roku 1545:  

„Medzitým som sa v tomto roku vrátil ku Knihe žalmov. Chcel som ich vykladať po druhýkrát 

v pevnom presvedčení, že po tom, čo som prednášal o Pavlových Listoch Rímskym, Galatským a 

Židom, som na to lepšie pripravený. Pochytila ma vášnivá túžba pochopiť Pavla v Liste Rímskym; 

no čo mi v tom bránilo, nebol chlad srdca, ale jedno jediné slovo, ktoré stojí v prvej kapitole: 

‘Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia’ (R 1, 17). Lebo ja som nenávidel výraz 

‘spravodlivosť Božia’, ktorý všetci učitelia chápali zvyčajne filozoficky v zmysle (tzv.) formálnej 

alebo aktívnej spravodlivosti, v ktorej je Boh spravodlivý a ktorou trestá hriešnikov a 

nespravodlivých.“6 

                                                 
2 Podľa slov Ernsta Thieleho v úvode vo WA Luther prednášku začal už v roku 1518 (WA 5: 3-5). Presnejšie 
je datovanie Gerharda Hammera, že sa jedná o začiatok roka 1519. HAMMER, Gerhard.  AWA 1: 108-113. 
Tlačou prvá časť prednášky vyšla už v roku 1519. 
3 Existuje ešte jedna séria výkladov na prvých 25 žalmov. V roku 1530 vznikla na pevnosti Koburg, počas 
Augsburského snemu s názvom Výkladov prvých 25 žalmov (WA 31.1: 258-383). 
4 HAMM, Berndt. Der frühe Luther. 2010, s. 26-31. Hamm spochybňuje model „skorého“ a „neskorého“ 
datovania reformačného objavu a na základe historických ako i teologických argumentov hovorí o postupnom 
a trvalom vývoji v Lutherovej teológii od 1505, ktorý má korene v stredovekej kríze zbožnosti od roku 1500 
a vďaka Lutherovej osobnej kríze vznikla vhodná koincidencia okolností na rozvoj novej teológie. Pozri 
HAMM, Berndt. Naher Zorn und nahe Gnade, s. 112-117. In: BULTMANN, Christoph. Luther und das 
monastische Erbe. 2007, s. 111-151. Podobne argumentuje aj Notger Slenczka, keď hovorí o koincidencii zmien 
v stredovej praxi pokánia a Lutherovej osobnej skúsenosti duchovných zápasov, ktoré viedli ku kritike 
odpustkov a následnému rozvinutiu reformačného učenia o ospravedlnení. SLENCZKA, Notger. „Allein durch 
den Glauben?“, s. 294. In: BULTMANN, Christoph. Luther und das monastische Erbe. 2007, s. 291-315. 
5 WA 5: 22.18-21: „Scio, quid mihi fecerit scholastica Theologia, Scio rursum, quid ei debeam, gaudeo me 
erutum, et gracias ago Christo domino meo. Non est, quod me doceant eam, novi eam, nec quod concilient mihi 
eam, nolo eam.“ 
6 WA 54: 185.12-20: „Interim eo anno iam redieram ad Psalterium denuo interpretandum, fretus eo, quod 
exercitatior essem, postquam S. Pauli Epistolae ad Romanos, ad Galatas, et eam, quae est ad Ebraeos, trastassem 
in scholis. Miro certe ardore captus fueram cognoscendi Pauli in epistola ad Rom., sed obstiterat hactenus non 
frigidus circum praecordia sanguis, sed unicum vocabulum, quod est Cap. 1: Iustitia dei revelatur in illo. Oderam 
enim vocabulum istud 'Iustitia Dei', quod usu et consuetudine omnium doctorum doctus eram philosophice 
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 Luther pokračoval opisom toho, ako sa nové chápanie spravodlivosti potvrdzovalo pri čítaní iných 

biblických miest. Následne opätovne spomenul druhú prednášku k žalmom: „Lepšie vyzbrojený 

týmito myšlienkami som druhýkrát začal vykladať Knihu žalmov. A dielo by narástlo do veľkého 

komentára, ak by som začaté dielo nemusel opustiť kvôli zvolaniu Wormského snemu cisárom 

Karolom V. počas nasledujúceho roka.“7 Operationes sú teda hodnotným a reprezentatívnym 

prameňom, ktorý umožňuje hlbšie ponorenie sa do Lutherovej reformačnej teológie. Svojím rozsahom 

bezmála sedemsto strán, tvoria jeden zväzok WA a dotýkajú sa rôznych dogmatických 

a ekleziologických článkov viery a náuky. Lutherovu základnú teologickú líniu možno ale sledovať 

v spôsobe uvažovania o Božom tvorení, vykúpení a vládnutí vo všetkých sférach stvoreného sveta 

(svet, človek, cirkev) založenom na komunikatívnom procese založenom na Božom slove. Lutherovo 

uvažovanie je spojené s hľadaním zmyslu žalmov, čo má prirodzene dopad na úvahy o zmysle celého 

Písma a o tom, v akom vzťahu je Písmo a slovo Božie. Operationes sa priamo dotýkajú tém autority 

Písma, jasnosti Písma a dostatočnosti Písma, ktoré boli zásadné nielen v Operationes, ale i pre 

prelomové roky 1519-1521. 

Reč o spôsoboch konania Božieho, je najlepšie rozvrhnúť na základe trojičnej náuky8 na hovorenie 

Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Spracovanie Operationes týmto spôsobom predstavuje osobný 

prínos autora k bádaniu o Lutherovej teológii. Aj keď sa v Operationes nenachádza „špekulovanie“ 

o Trojici a trojičných pojmoch9 a hoci sa aj Luther pridŕža základnej tézy z Augustínovej trojičnej 

náuky, že diela Trojice sú smerom navonok nedeliteľné (opera trinitatis ad extra sunt indivisa), keďže 

sú výsledkom spoločného konania všetkých troch osôb, z hľadiska ekonomickej Trojice sa 

jednotlivým osobám dá pririeknuť špecifické konanie: Otcovi stvorenie, Synovi vykúpenie, Duchu 

Svätému moc odpustenia hriechov a potešenia.10 

 Prvá kapitola predstaví zásadné práce k Operationes s hodnotením ich prínosu pre Lutherovu 

teológiu slova. Kapitola druhá sa zameria na vzťah Boha Otca ku svetu a človeku. Tretia kapitola 

                                                                                                                                                         
intelligere de iustitia (ut vocant) formali seu activa, qua Deus est iustus, et peccatores iniustosque punit.“ Por. k 
tomu HERMANN, Rudolf. Luthers Theologie. 1967, zv. 1, s. 43-50. Hermann analyzuje Lutherove chápanie 
spravodlivosti a konštatuje, že tu Luther nehovorí o Božej spravodlivosti ako takej, ale o dare spravodlivosti od 
k človeku sa skláňajúceho Boha. 
7 WA 54: 186.21-24: „Istis cogitationibus armatior factus coepi psalterium secundo interpretari, et processisset 
opus in magnum commentarium, nisi denuo per comitia Caroli V. Imperatoris Vuormatiam sequenti anno 
vocatus opus coeptum deserere fuissem coactus.“ 
8 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.  
9 Ako vo svojej analýze Lutherovho postoja k starocirkevnej trojičnej náuke poukázal Christoph Markschies, 
v dvadsiatych rokoch 16. stor. Luther rozlišoval medzi koncilovými pojmami (ku ktorým dokázal formulovať 
určitý odstup) a vecou samotnou (ktorú videl dostatočne dosvedčenú autoritou Písma). Preto sa v tomto období 
u Luthera nestretneme s teoretickými úvahami o Trojici. MARKSCHIES, Christoph. Luther und die altkirchliche 
Trinitätslehre, s. 79. In: MARKSCHIES, Christoph u. TROWITZCH, Michael. Luther – zwischen den Zeiten. 
1999, s. 37-85.  
10 Por. BARTH, Hans-Martin. Die Theologie Martin Luthers. 2009, s. 219. 
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predstaví dielo Boha Syna a štvrtá kapitola poukáže na Lutherove chápanie diela Ducha Svätého 

v živote človeka a v cirkvi. Piata kapitola sa pýta na vzťah slova Božieho k človeku v ekleziologickej 

rovine. Všeobecnejšie povedané, pôjde v nej o prax životnej formy viery nasledovania Krista v 

komunikatívnom rozmere. Tým sa aj táto štúdia bude dať priradiť k Lutherovmu chápaniu podstaty 

teológie (subiectum theologiae), ktorá nemá hovoriť len o Bohu, ale aj o človeku. V Lutherovej 

teológii je človek na Božie konanie skrze slovo nielen odkázaný, ale rovnako je mocou slova aj 

uspôsobený, povolaný a poverený s týmto slovom žiť a pracovať. 

 Lutherova teológie slova v jeho výkladoch prvých 22 žalmov v Operationes, má potenciál byť 

prínosom aj pre súčasnú (evanjelickú) hermeneutiku, pretože umožňuje ďalšie úvahy nielen o podstate 

a charaktere reformačnej teológie, ale aj o tom, ako vykladať Písmo sväté s prihliadnutím na široké 

spektrum teologických a duchovných aspektov obsiahnutých v žalmoch. 

1. Prehľad doterajšieho bádania 
 Práce k Operationes nie sú početné. Biografie o Lutherovi si všímajú skôr reformačný charakter 

tohto spisu, ale hlbšiu teologickú analýzu ponechávajú bokom. Operationes ako dielo síce vzbudili 

pozornosť, no nemožno povedať, že patria do centra bádateľského záujmu. Svojím obsahom 

i rozsahom sú však nepochybne pozoruhodné. Ťažko si predstaviť, aký rozsah by mal kompletný 

výklad 150 žalmov. 

 Najrozsiahlejšia štúdia k Operationes s názvom Martin Luthers Kreuzestheologie (1995) pochádza 

– pre niekoho možno paradoxne – z pera katolíckeho bádateľa Luthera Huberta Blaumeisera. 

Nadväzuje na dielo Waltera von Loewenicha, ktorý pri analýze Heidelbergskej dišputy rozvinul tzv. 

„teológiu kríža“ ako teológiu zjavenia Božieho, ktoré je prítomné, ale súčasne skryté pod utrpením, 

a teda je vecou viery. Blaumeiser zastáva názor, že „teológia kríža“ nie je prechodným štádiom 

v Lutherovej teológii, medzi mníšskou teológiou a reformačnou teológiou. Teológiu kríža, „hlavný 

motív v Operationes“ (s. 124), chápe ako miesto, na ktorom človek spozná svoju pravú situáciu 

a spôsob, ako na ňom koná Boh (s. 22). Podľa Blaumeisera sa Luther k teológii kríža nedopracoval 

v antitéze ku scholastickej teológii, pretože jeho teológia bola už vo svojom jadre „teológiou kríža“ (s. 

125). Kríž, o ktorý tu ide, nie je v prvom rade „Kristov kríž“, ale „náš kríž“. Deje sa na ňom Božie 

„dvojité dielo“ (Doppelwerk) a „dvojité konanie“ (zweifaches Handeln) na človeku, a to v poradí súd, 

ospravedlnenie, poníženie a povýšenie (s. 125). Z tohto východiska analyzoval Blaumeiser 

Operationes v štyroch krokoch: Teológia kríža ako slovo o kríži (s. 132-262), život človeka v znamení 

kríža (s. 263-339), kristológia a reč o Ukrižovanom (s. 340-388) a prakticko-pastorálne úvahy vychá-

dzajúce z teológie kríža ako teologického programu (s. 389-477). V závere práce sa Blaumeiser snaží 

o rozpracovanie teológie kríža ako modelu, ktorý by mohol poslúžiť za východisko pre hľadanie 

spoločnej reči medzi evanjelickou a katolíckou teológiou (s. 539-550). Práve v tejto časti sa 

Blaumeiser dostáva k úvahám o spolupráci obnoveného človeka na Božom spásonosnom konaní (s. 
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551). Možno sa pýtať, či autor v závere správne vystihol intenciu Lutherovej teológie, alebo sa tu 

stretávame s úprimnou snahou o posunutie ekumenického dialógu o krok vpred. 

Voči Blaumeiserovmu pokusu sa kriticky stavia autor ostatnej monografie k teológii kríža F. 

Schneider: Christus praedicatus et creditus: die reformatorische Christologie Luthers in den 

“Operationes in Psalmos” (1519-1521), dargestellt mit beständigem Bezug zu seiner 

Frühzeitchristologie (2004). Ako hovorí samotný podtitul, hlavný záujem v Operationes je venovaný 

kristológii a jej porovnaniu s Lutherovou ranou kristológiou. Okrem toho, že táto štúdia obsahuje 

podrobnú analýzu niektorých tzv. „kristologických“ žalmov (3; 8; 16; 18; 22), Schneider ponúka 

metodicky zaujímavý prístup v dvoch ohľadoch. V prvom rade v zámere dokázať prepojenie 

kristológie s novým reformačným učením o ospravedlnení (s. 8; s. 10) a potom v tom, že podáva 

„kontakt“ a „kontrast“ k histórii výkladu (Auslegungsgeschichte) kristologických žalmov (s. 9. Myslí 

predovšetkým na Dictata a Výklad siedmich žalmov pokánia, Cirkevnú postilu, Komentár k Listu 

Galatským, s. 14-15). Schneider potvrdzuje reformačný charakter Operationes, a to práve i vo vzťahu 

ku kristológii ukotvenej v „polarite slova a viery“ (s. 11). Konkrétne to znamená, že v jeho 

interpretácii sa „všetko“ v Operationes zameriava na „Christus creditus et personaliter praesens“ (s. 

358) vo viere. Schneider formuluje hlavnú tézu, že zapojením kristológie do „korelácie slova a viery 

systematicky [Luther] rozvinul jednoznačnú reformačnú kristológiu“ (s. 358). Dôraz na spojenie 

kristológie a učenia o ospravedlnení je nepochybne dôležitým korektívom starých a nových systémov, 

ktoré pripisujú Kristovi úlohu „príkladu“ (Urbild). Príliš sebaisto pôsobia však autorove slová o tom, 

že Luther v Operationes rozvinul „systematický plán reformačnej kristológie“ (s. 364-366). Podľa 

vyjadrenia autora, pojmy „slovo“ a „viera“, sú nosnými stĺpmi Lutherovej kristológie. Myslí tým to, že 

skutočný Kristus je ten „zvestovaný“, ktorému sa otvára priestor, aby sa stal „persona pro nobis“ 

a človek mohol „správne počuť jeho bytie [sic!]“ (s. 100). V plnej miere sa spásonosné pro nobis 

realizuje vo viere, „keď je v médiu creditus pri nás do takej miery, že viera nie je obyčajnou 

kategóriou privlastnenia si [Krista], ale jeho najhlbším vyznamenaním. Do takej miery, ako je Christus 

paesens podstatou viery, získava Kristus v prvom rade seba samého (Pro nobis) v rozriedenej podobe 

cez creditus.“ (s. 336, kurzíva ĽB). 

 Spomedzi významných evanjelických teológov, ktorí sa venovali Operationes podrobnejšie, treba 

spomenúť Horsta Beintkera a jeho dielo Die Überwindung der Anfechtung bei Luther (1954). Môže sa 

zdať, že Beintker sa zaujíma o tému sekundárneho významu. Lutherove duchovné zápasy sa však 

priamo týkajú otázky istoty spásy. Ukotvenie témy v Lutherovej duchovnej kríze v roku 1518, ktorá 

vyvstala zo začínajúceho sa cirkevno-právneho procesu s Lutherom ako heretikom, dáva zmysel. 

Kniha žalmov tematizuje príkoria Božieho ľudu mnohorakým spôsobom, a preto je Lutherov výklad 

žalmov v Operationes vhodným prameňom na skúmanie tejto témy. Popri týchto časných zápasoch 

Beintker, celkom pochopiteľne, zdôvodňuje svoj záujem o tému aj s poukazom na Lutherove vnútorné 

duchovné zápasy. Lutherova teológia slúži ako dobrý príklad, pretože ukazuje „správnu cestu 



ĽUBOMÍR BATKA  

 

 102 

k evanjeliu cez spravodlivosť z viery“ (s. 22) ako východisko z duchovných zápasov. Beintker vo 

svojej práci venoval veľa miesta vymedzeniu pojmu „duchovný zápas“ (Anfechtung). Prikláňa sa 

k téze, že duchovné zápasy ako ich vykresľuje Luther v Operationes, nie sú spôsobené satanom (s. 81-

82 a 102-104). Ich pravým pôvodcom je Boh (s. 93) a od človeka sa očakáva, že ich prijme „z Božej 

ruky“ (s. 105). Takto pochopené Anfechtung je „spásonosným spochybnením“ v tom zmysle, že toto je 

jediný spôsob, ako ono môže byť porazené (s. 104). Hlavný rámec, v ktorom Luther rozvíja svoje 

úvahy, je i v tomto prípade „kontext učenia o ospravedlnení“ (s. 106). Pre túto prácu je 

povšimnutiahodná Beintkerova téza, že medzi človekom a Bohom stojí „slovo Božie“. Prakticky to 

znamená, že v očiach človeka je „práve slovo Božie prameňom duchovných zápasov“ (s. 107). 

Prínosný je Beintkerov opis dvoch latinských pojmov, ktoré sa pod slovom Anfechtung skrývajú: 

tentatio a tribulatio (s. 64-66). Prvý pojem Luther používa ako „agresiu“, útok zvonku, ktorý má 

podobu „pokušenia“ a „ohrozenia“. Tribulatio sa dá chápať ako „stav“ podobný „zúfalstvu“, 

„smútku“, „strachu“. V rámci učenia o ospravedlnení má potom tentatio úlohu „zákona“ keď vedie 

hriešneho človeka k „zúfalstvu“ nad poznaním svojej hriešnosti (teda chýbajúcej lásky k Bohu 

a chýbajúceho poznania o nedostatočnej láske k Bohu, s. 109). Slovo Božie je ale súčasne slovom 

milosti (s. 110). Je to slovo „mocné“, deje sa v ňom „premena bezbožných“ (s. 112-113) ku viere: 

„Viera a duchovné zápasy, ..., sú Božím konaním, s cieľom priviesť nás k správnemu poznaniu,...“ (s. 

149). Keďže človek žije ako simul iustus et peccator, nie je možné, aby sa tentationes v živote 

nedostavili. I naďalej zohrávajú úlohu, či už v procese iustificatio, alebo v procese mortificatio 

membrorum (s. 181-191). V zásade možno povedať, že Beintkerova akribická práca s textom prispela 

k precíznejšiemu pochopeniu toho, čo je Anfechtung. Otázka do diskusie spočíva v priradení 

duchovných zápasov k Božiemu slovu vo funkcii „zákona“, v kontexte „učenia o ospravedlnení“. 

 Siegfried Raeder publikoval zaujímavé dielo Grammatica Theologica. Studien zu Luthers 

Operationes in Psalmos (1977), ktorého zameranie nie je čisto teologické, skôr je, ako hovorí Raeder, 

„filologicko-teologické“. To znamená, že ho zaujíma, ako sa hebrejčina prejavila na výklade textov 

v Operationes (s. 4). Venuje sa analýze troch žalmov (5; 14; 17) a analýze hebrejských pojmov pre 

slová myslieť (denken), konať (handeln), moc (Kraft). Je to predovšetkým analýza Lutherovej 

exegetickej metódy. Pre tento článok je podstatná prvá časť Raederovej knihy, v ktorej sa objavuje 

hľadanie odpovede na otázku, aké miesto v Lutherovej hermeneutike má hebrejčina (s. 8-80). Táto 

časť vychádza zo štúdie k Lutherovej hermeneutike v Dictata od G. Ebelinga, no na jednom dôležitom 

mieste sa od neho vymedzuje. Ide o Raederovu tézu, že Luther požaduje, aby sa pri výklade žalmov 

venovala pozornosť tiež filologickej analýze textu, ktorá má „teologickú kvalitu“ (s. 36). Znamená to, 

že gramatika „nemôže odhliadnuť od toho, čo sa vyjadruje v texte. K jazykovej forme patrí teologicky 

pochopený zmysel“ (s. 36). Vec, o ktorú v teológii ide, je „evanjelium“. Raeder teda hovorí 

o „evanjeliovocentrickom výklade Starej zmluvy“ (s. 51).  
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 Spomenúť možno ešte aj dizertačnú prácu Erasmus und Luther. Der Einfluss des Erasmus auf die 

Kommentierung des Galaterbriefes und der Psalmen durch Luther 1519-1521, ktorú napísal Johannes 

Kunze a vyšla v roku 2000. V strede záujmu stojí metodika výkladu Písma pri Erazmovi (v spise 

Ratio) a Lutherovi (v spise Operationes). Z analýzy vyplynula autorova téza, že Luther bol 

ovplyvnený Erazmovou snahou o využitie gramatiky a rétoriky (Quintilián) pri výklade biblických 

textov (s. 280). Zhoda medzi oboma autormi panovala i v tom, že odmietali alegorézu ako nástoj, 

ktorý pomáha formulovať obsah viery (s. 281) a autoritu otcov podriadili autorite Písma (s 282). Autor 

poukazuje na Lutherovu úctu k Erazmovým filologickým zručnostiam a na kritiku Erazmových 

teologických úvah. Obaja, Luther i Erazmus, sledovali vo svojich výkladoch vyšší cieľ. No na tomto 

mieste sa ich cesty rozišli. Prvý sa chcel cez istotu v litere dopracovať k istote viery a druhý sa snažil o 

obnovu kresťanskej spoločnosti (s. 281). Toto dielo nemá pre túto prácu, čo do obsahu, zásadný 

charakter. Inšpiratívna je metodika spracovania témy. Po historickom úvode nasledovalo spracovanie 

menších tematických celkov v postupnosti: Ratio, Operationes, Porovnanie. 

 Najstaršie relevantné dielo je z roku 1948 a je od J. Hilburga s názvom Luther und das Wort Gottes 

in seiner Exegese und Theologie. Hilburgova práca sa dá rozdeliť do troch tematických celkov: 

Historická časť, hermeneuticko-metodická časť a pasáž venovaná významu Písma pre Lutherovu 

teológiu. Hilburg sa zaoberá vývojom reformátorovej metódy výkladu z Dictata ku Operationes. Nový 

a reformačný je dôraz na Bibliu ako na „absolútnu autoritu“ s „jedným zmyslom Písma“ – 

„doslovným“ (wörtlichen) (s. 6; s. 10). „Jednota Písma spočíva v Duchu Svätom“. On napísal Písmo 

(s. 110; s. 118). Boh je jediným pôvodcom hovorenia, ako i počúvania (s. 111). Jeho slovo má dvojakú 

úlohu (Aufgabe des Wortes): ako slovo zákona má súdiť a ako slovo zasľúbenia má oživovať (s. 125). 

Hilburg argumentuje proti Seebergovi a zdôrazňuje, že Luther v Operationes uvažuje v línii verbálnej 

inšpirácie Písma (s. 128-131). V tomto bode bude nutné bližšie špecifikovať Hilburgovu tézu, pretože 

v takejto nesprostredkovanej podobe vyznieva nejasne (viď dolu kap. 3.1). 

  Na záver sa dá ešte spomenúť práca Ch. B. Burandta Der eine Glaube zu allen Zeiten. Luthers Sicht 

der Geschichte aufgrund der Operationes in psalmos 1519-1521 (1997). Hlavný zámer je, na základe 

analýzy vybraných žalmov (Ž 1; 5; 7; 9; 13; 19), prezentovať Lutherovo chápanie histórie 

(Geschichte) v Operationes. „Minulosť, prítomnosť a budúcnosť“ je založená na „slove Božom“, ktoré 

je večné a tým nadčasové (s. 259). Napriek tomu, že sa vonkajšie formy zbožnosti (ale rovnako aj 

nevery) menia, Duch Svätý a viera (ale rovnako aj nevera) zostávajú „tí istí“ (259). Hlavná téza je tak 

vyjadrená priamo v nadpise knihy. V porovnaní s uvedenými prácami má táto dizertačná práca 

najmenší teologický prínos.11 

Ako vidno, hlavný dôraz v týchto prácach ide dvojakým smerom. Buď je to téma „teológie kríža“ 

s celým spektrom kristologických úvah, alebo téma Lutherovej hermeneutiky. Trojičný rozmer 

                                                 
11 Krátky odkaz na Operationes v rozsahu 3 strán podáva v diele LOHSE, Bernhard. Mönchtum und 
Reformation.1963, s. 344-346. Pre túto prácu neprináša však zásadné tézy. 
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Lutherovho výkladu sa neobjavuje ako metodologicky zaujímavý. Zameranie na opis Božieho konania 

s ohľadom na konanie Boha Otca, Syna a Ducha Svätého sa opiera o Lutherovu poznámku pri výklade 

Ž 9, 7, že „v Písme svätom treba dávať väčší pozor na slovesá ako na podstatné mená, ak chceme 

pochopiť Ducha“12. Luther tu vystihol podstatu hebrejského jazyka13, ale súčasne naznačil zaujímavý 

spôsob ako teologicky uvažovať o Bohu. Teológia sa formuje ako uvažovanie o spôsobe Božieho 

konania, nie o Božích vlastnostiach. Váhu tejto myšlienky podčiarkuje i H. Blaumeiser, ktorý kriticky 

poukázal na slabinu inak vydareného diela W. v. Loewenicha Luthers theologia crucis (1929) v tom, 

že sa nechal viesť dialektickou teológiou a viac ako Božie konanie pre človeka ho zaujímala otázka 

Božej transcendencie a toho, aký Boh je.14 V nasledovných kapitolách sa dostávame k úvahám 

o konaní Boha ako Boha Otca. 

2. Otec sa prihovára 
 Hneď na úvod treba podčiarknuť, že Luther prísne rozlišuje medzi Bohom, slovom Božím a Božím 

hovorením. Boh nemôže byť objektom teologickej špekulácie, keďže je vo svojej podstate 

nevysloviteľný (ineffabilis), nepochopiteľný (incomprehensibilis) a nedostupný (inaccessibilis).15 

Tajomstvo Božej vôle je pre človeka ako stvorenej bytosti nepreniknuteľné. Pre človeka predstavuje 

všetko dobré, za čo si zasluhuje česť. Vo výklade 22. žalmu Luther opisuje Boha metaforicky ako 

„život, svetlo, múdrosť, pravdu, spravodlivosť, dobrotu, moc, radosť, česť, pokoj, blaženosť a všetko 

dobro.“16 

 Častejšie než úvahy o stvoriteľskej podstate Boha Otca ako Stvoriteľa sa v Operationes objavujú 

výroky, ktoré odkazujú na stvoriteľskú moc činného Božieho slova a jeho pôsobenia vo svete 

v širokom spektre Božieho konania vyjadreného v poetickej reči žalmov (napr. výklad k Ž 9, 7). Keď 

Boh hovorí, „dejú sa veci“. Svet bol stvorený slovom Božím. Rovnako Boh udržuje svet hovorením17, 

keďže Božie slovo je aktívne slovo, ktoré tvorí to, čo hovorí a „nevráti sa prázdne“ (Iz 55, 11, por. Ž 

107, 20; Jer 1, 9n; Mt 4, 4; Žid 4, 12). Spojenie Božieho slova a diela v Operationes znamená, že 

v Lutherovom ponímaní tu nejde o dva rôzne spôsoby Božieho konania, ale o vystihnutie jednoty 

medzi oboma.18 Luther chce vyzdvihnúť kvalitu tejto jednoty zacielenej na blaho a dobro človeka. 

                                                 
12 WA 5: 298.11-13: „Dixi autem met antea, in sacris literis oportere magis observari verba quam nomina pro 
intelligendo spiritu, ...“ 
13 Pozri konštatovanie S. Raedera, že Luther tu vystihol dôležitú charakteristickú črtu hebrejskej reči. RAEDER, 
Siegfried. Grammatica Theologica. 1977, s. 30.  
14 BLAUMEISER, Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie. 1995, s. 29. 
15 WA 5: 86.41-87,2. 
16 WA 5: 602.15-16: „Deus autem est vita, lux, sapientia, veritas, iustitia, bonitas, potentia, laetitia, gloria, pax, 
beatitudo et omne bonum.“ 
17 WA 5: 78.35-36: „..., deum, qui omnibus adest, omnia servat, omnis curat, ...“ 
18 WA 5: 393.5-11. Robert Kolb hovorí o „ontológii slova Božieho“ v Lutherovej teológii“, čím vyjadruje 
myšlienku, že Stvoriteľ nastoľuje realitu cez jeho stvoriteľské slovo. Typické pre Lutherove myslenie od 
prednášky k listu Rímskym je presvedčenie, že Boh koná cez prostriedky, ktoré sa na prvý pohľad javia 
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Každý má s plným presvedčením veriť, že „má jedného Boha, t.j., jedného Otca, Stvoriteľa, Spasiteľa 

a Darcu všetkých dobier.“19 Keďže slovo nepotrebuje materiálny základ na stvorenie vecí, tak potom 

všetko „dielo Božích rúk“ (stvorenie ako i nové stvorenie v duchovnom živote) sa deje ex nihilo.20 

V Lutherovom ponímaní stvorenstvo nie je „mŕtve“. Je závislé od moci slova Božieho, ale – tak 

Luther – je schopné počúvať a reagovať na slovo Božie, čo je hlavný zmysel ľudského konania. Luther 

zostáva verný svojmu dôrazu na slovo Božie a jeho zvestovanie. Ak všetko slúži na česť a slávu 

Božiu, tak i život človeka coram deo má rovnaký cieľ.21 

Vo venovaní prvého vydania Operationes kurfirstovi Jánovi Fridrichovi Luther rozviedol svoje 

východisko hamartiologickým smerom: „Iba človek a diabol nepočujú slovo Božie, ktorí sa pre 

nevďačnosť stali [preň] hluchými“22. V odkaze na R 1, 19 Luther hovorí (pri Ž 14, 1) o najčastejšom 

zle medzi ľuďmi v tom, že človek nedokáže rozoznávať dielo Božie, vysmieva sa mu a pripisuje ho 

stvoreniu, človeku či démonom. Bohu pripisuje diela a slová podľa svojej ľubovôle bez ohľadu na ich 

dobrý či zlý pôvod.23 V podstate tu ide o porušenie prvého Božieho prikázania, ktoré požaduje od 

človeka vieru, nádej, lásku, bázeň a všetko, čo Bohu patrí.24 

 Pravá podstata hriechu nemôže spočívať v negativite skutku, ale v „srdci človeka“, ktorý neverí 

v Boha. Lutherovo učenie o hriechu bolo orientované na Boha a nie na neosobný zákon. Od roku 1517 

Luther celkom jasne vedel, že základným a hlavným postojom človeka k Bohu je viera a preto 

                                                                                                                                                         
bezvýznamné (slovo) a niekedy priam zlé (kríž). KOLB, Robert. Luther´s Theology of the Cross. In: LQ 61, 
1/2010, s. 71.  
19 WA 5: 124.31-33: „Unusquisque id curare debet, ut nullo modo dubitet se habere deum, hoc este patrem, 
creatorem, salvatorem et omnium bonorum largitorem, ...“ 
20 WA 5: 544.8-11: „..., quid ex nobis fieri oporteat quanquam revera nihil differat creatio et recreatio, cum 
utraque ex nihilo operetur, et omnis creatura sit opus manum dei praeter impios, omnia enim alia non sibi 
serviunt, non agunt, sed aguntur at soli deo sunt ad gloriam.“ Johannes Schwanke poukazuje na zásadný význam 
formulácie ex nihilo v Lutherovej teológii: „Die creatio ex nihilo [...] ist für Luther permanenter 
Geschehenszustand: Aufgrund der bleibenden und prinzipiellen Abhängigkeit der Kreatur von ihrem Schöpfer ist 
alles Wunder, alles creatio ex nihilo. Die Formel ist somit keine Peripherbestimmung göttlichen Handelns, 
sondern Grundmatrix seines Umgangs mit Mensch und Welt.“ SCHWANKE, Johannes. Creatio ex nihilo. 2004, 
s. 5. Z toho dôvodu sa ex nihilo týka nielen stvorenia, ale i zachovávania a nového tvorenia (kap. 3 a 4). V súvise 
s Lutherovým katechizmom Schwanke poukazuje na interpretáciu ex nihilo ako „bez zásluh a hodností“, čím sa 
Lutherovi podarilo preniesť teológiu druhého článku Kréda do interpretácie prvého článku. SCHWANKE, 
Johannes. Creatio ex nihilo. 2004, s. 74-75. 
21 Pri pohľade na Výklade prvých 25 žalmov o desať rokov neskôr sa reformátor vydal vo výklade iným smerom 
a komunikatívny základ v interpretácii žalmov posunul do roviny vzťahu človeka k Bohu a reč o počúvajúcom 
a odpovedajúcom stvorenstve vynechal (WA 31.I:263.1-266.2).  
22 WA 5: 20.7-8. 
23 WA 5: 393.2-11; WA 5: 411.37-412.4. 
24 WA 5: 394.20-24: „Principio hoc certum est, inter praecepta dei summum, maximum et primum esse id, quod 
in decalogo Mosi primo loco ponitur, .... Cuius praecepti opera sunt propria et (ut vocant) elicita et immediata, 
credere, sprerare, diligere, timere deum et ea quae dei sunt.“ Podobne aj WA 5: 392.26-27. Celkom jasne Luther 
vymedzuje podstatu tohto hriechu ako „nechcieť, aby Boh bol mojím Bohom “ (WA 5: 173.22-23).  
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najväčší hriech je „hriech nevery“25, ktorý plynie z „prevráteného uvažovania o Bohu, Božích slovách 

a skutkoch, hoci by aj pod vonkajším pekným zdaním simuloval zbožnosť.“26 Sú to akoby dve strany 

jednej mince, keď sa cez aversio a deo človek nutne nemôže dostať k tomu, aby sa sám stal Bohom27, 

lež jedine ku conversio ad seipsum.28 

Otázka pre bádanie vývoja reformačnej teológie spočíva v tom, ako Luther v tomto období definuje 

neveru. V tomto stupni Lutherovho teologického uvažovania sa nevera spája s Lutherovou kritikou 

samospravodlivosti a pýchy nad vlastnými skutkami. Luther sa stavia proti takémuto „nenábožnému 

náboženstvu“ (irreligiossimam religionem)29. Najhorším nie je hriech pýchy, ale hriech nevery ako 

hriech „ťažký a zo všetkých najprirodzenejší, je samotnou prirodzenosťou skutku.“30 Lutherova 

koncepcia dedičného hriechu s jeho univerzálnym31, totálnym32 i radikálnym33 aspektom je 

najnázornejšie vyjadrená biblickým obrazom „hriechu od koreňa“ (peccatum radicale), ktorý sa 

objavuje i v Operationes. Napr. v nadväznosti na Ž 1, 3, v exkurze o antipelagiánskom postoji 

Augustína: „Ale aj ja to verím a je to dokonca omnoho lepšie hovoriť o celom človeku ako o strome, 

pričom koreňom je vôľa a konáre sú jeho údy a sila.“34 Tento obraz pochádza z Ježišovho podobenstva 

o strome, ktorý rodí dobré ovocie, a o zlom strome, ktorý rodí zlé ovocie (Mt 7, 17 a Mt 12, 33). 

                                                 
25 Lutherova definícia sa opiera o Hilária: „Impetas enim proprie vitium incredulitatis est et corde perpetratur, ...“ 
(WA 5: 28.9-14). Pozri aj: WA 5: 103.16-20; WA 5: 218.33-36; WA 5: 398.29-30. Opakom bezbožnosti je 
nábožnosť (pietas). Celým výkladom v Operationes sa tiahne rozlišovanie v pojmosloví pre hriech. Obsiahla 
pasáž je vo výklade Ž 5, 5b-7. Ako „bezbožných“ (gottlos, impius, rasha) Luther označuje tých, čo majú zlé 
názory o Bohu (opinionibus) a v srdci im vládne nevera (incredulitas). Luther pojmy rozlišuje aj vo WA 5: 
156.6-17; WA 5: 242.10-25; WA 5: 445.16-26; WA 5: 519.21-29. Vývoj Lutherovho chápania hebrejského 
pojmoslovia pre hriech podáva: BATKA, Ľubomír. Peccatum radicale. 2007, s. 117-125. 
26 WA 5: 133.12-13: „perversaque opinio de deo divinisque verbis et operibus, etsi pulchra specie foris simulet 
pietatem.“ Pozri aj text s dôrazom na slovo Božie WA 5: 330.34-40. BLAUMEISER, Hubertus. Martin Luthers 
Kreuzestheologie. 1995, s. 133, pozn. 3. 
27 Viď dôležitú a rétoricky nádhernú pasáž vo výklade Ž 5, 3. Luther hovorí o človeku, ktorý nechcel byť 
človekom a chcel byť Bohom prekrúteným spôsobom (divinitatem perverse petitam), WA 5:128.37-129,6). Viď 
aj WA 5: 398.15-17. 
28 Výstižne formuluje aj BLAUMEISER, Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie. 1995, s. 139: „Außerhalb 
von Christus, ohne den Glauben an Christus, vermag der Mensch in letzter Instanz nichts Gutes.“ 
29 WA 5: 135.31-37. Por. WA 5: 139.15-19. Modloslužba je názorným príkladom súvisu medzi odvrátením od 
Boha a tým pádom odopretím dôvery, celej túžby (frui) a záľuby (delectio) Bohu a privrátením k stvoreným 
veciam, ktoré je nielen neverou a nedôverou, ale vedie i k opovrhnutiu a nenávisti voči Bohu. (WA 5: 103.34-
37). 
30 WA 5: 398.6-7: „Verum peccatum incredulitatis arduum et omnium naturalissimum est, immo natura ipsa 
factum, ....“. Toto nemožno chápať v substanciálnom zmysle slova, ako keby sa zlá ľudská prirodzenosť mohla 
zbaviť zodpovednosti za hriech. Lutherova pozícia je zhodná s Augustínovou premisou (pri 1 J 3,- 8): Ak je 
hriech prirodzenosťou, tak potom nie je hriechom (Boží štát, Xi.15). 
31 WA 5: 392.21-25. V súvise so Ž 14, 3 Luther uviedol aj interpretáciu R 3, 19 a potvrdil neveru ako hriech pri 
všetkých ľuďoch (WA 5: 413.1-23), Adama a Evu nevynímajúc. Por. aj WA 5: 392.34-35. Prvý hriech Luther 
chápe nie ako neposlušnosť, ale ako neveru (WA 5: 398.34-35).  
32 Človek sa v ňom rodí, je hriešny od počatia (WA 5: 605.17). 
33 WA 5: 398.30-32: „Itaque sicut incredulitas, fons omnium malorum, nullum sinit opus fieri, aut si fit, polluit et 
ad mnia peccata pronum facit, ...“. Por. WA 5: 413.16-17. 
34 WA 5: 37.19-21. 
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Podobenstvo, pochopené v takomto hamartiologickom zmysle, hovorí o hlboko zakorenenom hriechu 

v ľudskom srdci.35 Význam obrazu dedičného hriechu ako hriechu od koreňa (radix)36 totiž ukazuje, že 

základný hriech človeka leží skrytý pod povrchom – obdobne ako koreň stromu: Toto „porušenie srdca 

je príliš subtílne na to, aby ho človek mohol spoznať.“37  

Keďže ide o hriech nevery voči Bohu, dôležitosť hriešnych skutkov coram hominibus klesá a váha 

dedičného hriechu (resp. hriechu od koreňa) rastie: „Preto je zanedbanie viery prikázanej v prvom 

prikázaní omnoho závažnejšie ako vykonanie tých hriechov, ktoré sú zakázané v druhej tabuli.“38 Vo 

vzťahu k Bohu ide vlastne o „dvojaký hriech“, keď hriešnik postuluje svoju spravodlivosť (ktorá nie 

je) a neguje Božiu spravodlivosť, (ktorá jediná je). Toto je hriech vo vzťahu k Bohu. Vo vzťahu 

k ľuďom a k vonkajšiemu svetu ide o hriech nelásky39, čím Luther v podstate prekonal stredoveký 

dôraz na sedem smrteľných hriechov. 

 Z obrazu zlého stromu sa dá rozviesť ďalšia hamartiologická črta Lutherovej teológie. Zlé ovocie, 

ktoré strom prináša, je „viditeľným znakom“ pre hlbšie zakorenený hriech.40 Kvalita ovocia závisí od 

kvality stromu: Aký strom, také ovocie.41 Rozlišovanie medzi „moribus“ (spôsoby života) a 

„opinionibus“ (postoje a zmýšľanie [o Bohu]) v Operationes vedie od prameňa, ktorý zmýšľanie 

napĺňa42, ku konkrétnemu vonkajšiemu prejavu: „Takže ktokoľvek správne verí v Boha (orthodoxus), 

nemôže učiniť nič iné, ako dobre činiť a vedie dobrý život.“43 Z povedaného je jasná intencia 

Lutherovej výpovede, nie je to slovo o tom, že ľudia konajú dobré skutky. Je to slovo o podmienkach 

                                                 
35 WA 5: 139.14-15: „His duobus peccatis persona epsa describitur et arbor mala, quales sunt coram deo.“ WA 5: 
605.1-2: „Nos similia facientes, in omnibus peccamus, quia ille arbor erat bona, nos arbores malae.“ 
36 WA 5: 422.34-36: „Hic causam et radicem iniquitatis avaritiae ponit, nempe diffidentiam seu fedam 
incredulitatem, quod in domino non confidunt.“ Ak platí, že nevera je dedičným hriechom a dedičný hriech je 
koreňom všetkých ostatných hriechov, potom možno dedičný hriech nazvať peccatum radicale. Pojem, ktorý je 
bežný v Lutherovom teologickom slovníku, hoci sa v Operationes nevyskytuje. K terminilógii pozri aj 
EBELING, Gerhard. LuSt III. 1985. s. 77-80. 
37 WA 5: 411.40-412,1: „Et hoc vitium cordis humani subtilius est, quam ut cognosci ab homine possit, de quo 
saepe diximus.“ 
38 WA 5: 398.29-30: „Quare fidei in prima tabula praeceptae omissio longe praeponderat istorum peccatorum 
commissioni in secunda tabula prohibitorum.“ Porušovanie prvého Božieho prikázania vedie k modloslužbe: 
„Quare ab initio sui ad finem usque mundus plenus est Idolatria.“ (WA 5: 103.32-33). Por. BEINTKER, Horst. 
Die Überwindung der Anfechtung bei Luther. 1954, s. 186. 
39 WA 5: 28.21-22. 
40 WA 5: 370.21-23. 
41 Vďaka jeho ilustratívnej sile je tento pojem dobre pochopiteľný a závery z neho vyplývajúce sú pedagogicky 
názorne uchopiteľné. Vďaka jeho používaniu mohol Luther obrátiť spojenie spravodlivosti s dobrými skutkami a 
opačne ako scholastická teológia, pod vplyvom Aristotelovej etiky, a práve naopak urobiť dobré skutky závislé 
na predchádzajúcej spravodlivosti. Pozri Lutherove jasné slová v liste z 19. októbra 1516: „Pretože my nie sme, 
ako si myslí Aristoteles, ospravedlnení konaním spravodlivých skutkov, iba ak by sme sa klamali; ale naopak, 
...., keď sa staneme a sme spravodlivými ľuďmi, konáme spravodlivé skutky. Najprv je nutné, aby sa zmenila 
osoba, potom nasledujú skutky.“ (WABr 1: 40.29-32, č. 22). 
42 WA 5: 28.14-16. 
43 WA 5: 28.14-16: „Qui enim orthodoxus in deum est, non potest nisi bona facere, bonos mores prestare.“ 
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na určenie kvality skutku. Dobré skutky coram deo nie sú v silách človeka, keďže prirodzený človek 

má vo svojej prirodzenosti hlboko zakorenenú neveru a zápasí s ňou do konca života.44    

Pravým vyplnením životného cieľa človeka je život nielen po príklade pravého človeka Ježiša 

Krista ale po príklade všetkých ostatných stvorených bytostí: život v láske. Podstatou lásky je, že 

neslúži sebe, ale iným. V tom sa ukazuje jej božský pôvod. Nielenže od Boha pochádza, zároveň 

napĺňa svet. Luther dokáže povedať: „Takže každé stvorenstvo slúži zákonu lásky a jeho celá podstata 

(substantia) je v zákone Pánovom,...“45. Reformátor tu rozviedol súvis medzi počúvaním slova 

Božieho a schopnosťou žiť nesebecky v oblasti lásky a praktického kresťanského života, podobne ako 

apoštol Pavol (1K 13, 5): „spôsobom a prirodzenosťou lásky, čo znamená nehľadať, čo je moje, ale 

[hľadať úžitok] toho, koho milujem.“46  

Luther, verný svojmu zameraniu na slovo Božie, hovorí, že spomedzi celého stvorenstva iba 

hriešny človek a diabol sú hluchí voči slovu Božiemu. Nepočúvajú na slovo Božie. Namiesto 

užitočnosti v láske pre iných sa priklonili k sebe (conversio ad seipsum) a slúžia iba svojím vlastným 

cieľom: „V skutočnosti, žiaden tvor nežije pre seba a neslúži jedine sebe, okrem človeka a diabla.“47 

Ani jeden strom nerodí ovocie pre seba, ale prináša ovocie pre iných. Slnko nesvieti a voda netečie pre 

seba, ale pre úžitok všetkých ostatných. Dokonca aj údy ľudského tela slúžia iným údom, „len srdce 

človeka je bezbožné, lebo nielenže iným ľuďom nedá, čo má, ale nedá nikomu, nikomu neslúži, 

nikomu nedopraje dobro, ale všetko strhne na seba, vo všetkom hľadá len to svoje, tak aj vo vzťahu 

k Bohu, takže sa právom dá povedať, že tento strom je bodliak a divoko rastený konár“48. Lutherova 

intencia sa dá stručne parafrázovať slovami: „Hluchý podliak je ako pichľavý bodliak“. Škodí, nie je 

nikomu na úžitok a nechce priniesť ovocie.49 

V úvode tejto kapitoly bolo spomenuté Lutherovo východisko, že stvorenie počúva na slovo Božie. 

Spolu s odkazom na život a poslanie stvorenia ako služby pre druhých sa v spojení týchto myšlienok 

objavuje zaujímavá dedukcia. Napriek tomu, že Luther expresis verbis nepovie: „Stvorenie, ktoré 

počuje slovo Božie, žije pre iných“, je možné jeho myslenie v Operationes vyjadriť v nasledovnom 

zmysle: „keďže stvorenie žije pre iných, a keďže život v láske je výsledkom počúvania na slovo Božie, 

tak možno usudzovať, že počuje slovo Božie.“ 

                                                 
44 Lutherova dlhšia rozprava o otázke, či dobré skutky treba chápať ako spravodlivé (WA 5: 395.4-397.39), sa 
odvíja na pozadí zavrhnutia Lutherovej (provokatívnej) tézy, že všetky dobré skutky človeka sú hriechom, ktoré 
vydal Lev X. v bule Exsurge Domini 1520 (WA 7: 103.9-111.11). 
45 WA 5: 38,16-18. 
46 WA 5: 190.35-37. Por. WA 5: 139.33-34; WA 5: 370. 24-25; WA 5: 411.37-40; WA 5: 437.12-15. Obsahovo 
sa pojmom „snažiť sa za tým, čo je moje“ spája aj iný hamartiologický pojem incurvatio in seipso. 
47 WA 5: 38.14-15: „..., immo nulla creatura sibi vivit aut servit praeter hominem et diabolum.“ 
48 WA 5: 38.18-21. 
49Zoznam hriešnych skutkov podobných ovociu tŕňového kra (Dornbusch) je obsiahly. Patrí k nemu hnev, 
nadýmavosť, hrmot, pýcha, ohováranie, zlorečenie, vyhováranie sa, závisť, posmievanie (WA 5: 31.27-34). 
Vždy platí, že sa to týka nielen hrubých hriešnikov, ale tiež svätuškárov (Werkheilige).  
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Niet azda iného žalmického slova v Operationes, ktoré by Luther citoval častejšie ako Ž 116, 11: 

omnis homo mendax (všetci ľudia sú luhári, aj v R 3, 4). Pri výklade Ž 4, 3 nádherným spôsobom spája 

pravdu s vierou a slovom Božím, a to s cieľom, aby si ľudia „uvedomili“ (hovoriť o tom a vedieť 

o tom nestačí), že „ľudské srdce je plné márnosti, všetky ich rady a námahy sú klamstvom, pretože sú 

bez viery v Boha. Ak sú ale bez viery, tak sú tiež bez slova Božieho, ak sú bez slova Božieho, tak i bez 

pravdy.“50 

 Povšimnutiahodné je postavenie slova Božieho, ktoré tu stojí medzi vierou v Boha a pravdou. 

Luther používa nasledovný sylogizmus: Slovo je pravdivé, pretože je Božie. Kto neverí v Boha, nemá 

ani jeho slovo a tým pádom ani jeho pravdu. Pravdu človek nemôže vlastniť, môže sa na nej podieľať 

skrze vieru v Boha, ktorá so spojí s Božím pravdivým slovom. Tieto výpovede sú správne. Je tu 

možný ďalší zásadný posun, v otázke vzťahu Boha a jeho slova ku viere človeka. Dalo by sa totiž 

uvažovať aj tak, sa slovo Božie sa dostane na prvé miesto v poradí: „kto je bez slova Božieho, je bez 

viery a tým pádom bez Boha a pravdy“. V tomto štádiu však Luther uvažuje o viere v Boha ako 

kategórii afektu k Bohu, z ktorého potom vyplýva i správny vzťah k slovu Božiemu: „A tak je naozaj 

pravdou a márnosťou všetko, čo je mimo viery, pretože pravda je skrze slovo pravdy, v ktoré sa verí 

a ktorého sa pridŕža vierou.“51 Na inom mieste Luther vymedzuje vieru ako puto duše s „neviditeľným, 

nevysloviteľným, nerozdeliteľným, večným a nevysloviteľným slovom Božím“52, vlastnosťami, ktoré 

patria k podstate Božej prirodzenosti. Slovo nie je Božím nástrojom na tvorenie viery, ktorá spája 

s Bohom, ale naopak: viera človeka spája so slovom. 

 Aby sa človek dostal z takejto zlej situácie, pomôže mu len jedno: musí veriť v Boha. Tak získa 

jeho slovo a pravdu. Len tak sa môže stať dobrým stromom, keď ho nebeský Otec ako záhradník 

presadí z Adama do Krista53. Obraz záhrady spája záhradu Eden so záhradou v Getsemane a záhradou 

Kristovho hrobu. V osobe Ježiša Krista sa nanovo spája nebo so zemou. 

3. Syn zjavuje Boha Otca ako Otca 
Nasledovné riadky nadväzujú na Lutherove hamartiologické východiská z predchádzajúcej časti. 

Dielo Ježiša Krista sa neraz chápe ako proces zjavenia inak neuchopiteľného a skrytého Boha. Luther 

takto neuvažuje. Vychádza z hamartiologických predpokladov. Srdce dedičného hriešnika je 

skorumpované a hluché k slovu Božiemu, takže o Bohu nevie „ani čo on koná, ani čo chce, ani čo 
                                                 
50 WA 5: 107.18-21: „..., eorum affectus esse vanos, et universa consilia ac studia eorum mendacia, quia sine fide 
dei sunt. Si autem sine fide, iam sine verbo dei, Si sine verbo dei, iam sine veritate, atque ita vere mendacia et 
vana omnia, quae extra fidem sunt, quae veritas est protper verbum veritatis, in quod creditur et credendo 
haeretur.“ Pozri aj BLAUMEISER, Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie. 1995, s. 138, pozn. 23. 
51 WA 5: 107.21-23: „atque ita vere mendacia et vana omnis, quae extra fidem sunt, quae veritas est propter 
verbum veritatis, in quod creditur et credendo haeretur.“ 
52 WA 5: 69.29-30: „Coniungit enim fides animam cum invisibili, ineffabili, innominabili, aeterno, incogitabili 
verbo dei, ...“ V tomto duchu sa dá interpretovať aj pasáž o lakomosti (Ž 14, 4) WA 5: 422.36: „Fides enim, quia 
solo verbo dei vivere docet, assidue invocat dominum in quacumque necessitate pendetque ex solius dei 
bonitate.“ 
53 WA 5: 37.25-27. K Adam-Kristus typológii pozri WA 5: 314.19-22. 
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zamýšľa“54. Z toho dôvodu vychádza z Božej strany nové a pre človeka pochopiteľné hovorenie, a to v 

plnosti v osobe Ježiša Krista. Druhá osoba Trojice je skutočné Slovo Božie (logos tou theou). 

V inkarnácii sa toto Slovo stalo telom, aby človek mohol počuť a pochopiť Božiu reč nanovo a mohol 

spoznať Boha Otca ako Otca, ale i „trojjedinosť Božiu“55. 

V Lutherovom výklade sa kristocentricky zameraný výklad žalmov spája s kristologickým učením 

o dvoch prirodzenostiach v osobe Ježiša Krista. Aspekt jednoty sa analogicky prenáša do roviny 

hovorenia: Slovo Božie (Boh) svoju božskú podstatu vyjavuje v spojení s hovorenými ľudskými 

slovami. Moc Božieho slova sa v osobe Ježiša Krista spája so slabosťou telesného slova a táto jednota 

je nerozdielna, nerozdeliteľná, nepremenná a nezmiešaná tak, ako v osobe Ježiša Krista. To, že slová 

Ježiša Krista majú moc, ktorú ľudské slová nemajú, vyplýva pre Luthera z kristologického článku 

o Kristovej osobe. 

Lutherov výklad Ž 2; 8; 9; 14; 16; 19; 21; 22, vychádza v Operationes (podobne ako v Dictata) 

z predpokladu, že ide o prorocké texty o Kristovi56 a preto hlavne v nich rozvíja svoje kristocentrické 

učenie. Všeobecne možno povedať, že v Operationes Luther nikde nespochybňuje, že Kristus je 

predpovedaný ako počiatok stvorenia, a predstavený ako subjekt celých dejín spásy. Jeho inkarnácia, 

utrpenie57, smrť a vzkriesenie58, zostúpenie do pekiel59, vstúpenie, Jeho kraľovanie „v Duchu 

a v pravde“ (in spiritu et veritate) pred Bohom (coram deo)60, toto všetko je podľa Luthera obsiahnuté 

už v Knihe žalmov, dokonca v prvých 22 žalmoch. Slovo Božie v žalmoch zasľubuje, že Kristus 

                                                 
54 WA 5: 107.35-39. 
55 Tému Lutherovej trojičnej teológie v Operationes podáva KÄRKKÄINEN, Pekka. Luthers trinitarische 
Theologie des Heiligen Geistes. 2005, s. 115-118. Zhrnutie Lutherovej trojičnej teológie na s. 118 Kärkkäinen 
vidí v širokom teologickom kontexte: pre nás je prameňom poznania Boha Bibli vyloženej podľa modus 
loquendi Ducha Svätého.   
56 AURELIUS, Carl, Axel. Verborgene Kirche. 1983, s. 62. Jednoznačnosť prorockého charakteru pri týchto 
žalmoch spočíva v tom, že už podľa samotného novozmluvného svedectva hovoria o Ježišovi Kristovi. 
Odhodlanejšie, ale súčasne kritickejšie voči Lutherovi pojednáva HILBURG, Johannes. Luther und das Wort 
Gttes in seiner Exegese und Theologie. 1948, s. 89: „Fast jeder Psalm wird christologisch gedeutet, und zwar ist 
dies dann der Literalsinn.“ Hilburg zastáva názor, že historický kontext žalmom musí byť zachovaný, a tiež nie 
je možné bezprostredne prechádzať od kristologickej interpretácie k existenciálnej. HILBURG, Johannes. Luther 
und das Wort Gttes in seiner Exegese und Theologie. 1948, s.89-90. 
57 Napr. úvod k Ž 2 – „jedného spomedzi najhlavnejších v celej knihe Žalmov“ – Luther s veľkým úsilím 
interpretuje historicky vo vzťahu k pašiovým udalostiam (WA 5: 60.14). Je zaujímavé sledovať zmenu vo 
výklade Ž 2, 6. V Operationes Luther „vrch Sion“ interpretuje pomocou synekdochy (keď je obsah pomenovaný 
pomocou toho, čo ho obsahuje: „mesto Jeruzalem“ vyjadruje „obyvateľov Jeruzalema“) ako i na základe 
etymológie, ako „cirkev“. O desať rokov neskôr vo Výklade prvých 25 žalmov tento verš vykladá ako svedectvo 
o Kristovej pravej božskosti (WA 31.1: 267.29-30). 
58 WA 5: 54.1-3: „Proinde sicut in versibus praecedentibus passio et mors Christi prophetata est, ita in hoc versu 
Resurrectio eius, licet obscurius, praedicta est.“ WA 5: 75.14-38; WA 5: 90.3-4. 
59 Pri výklade Ž 16, 10-11 nachádza Luther jasný biblický dôkaz o zostúpení Ježiša Krista do pekiel. Miestom 
ohňa nie je peklo, ale Boh. Pozri aj Ž 21, 10 a 18, 9. 
60 WA 5: 58.36-42. 
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udržuje cirkev v dejinách, vedie ju k eschatologickému víťazstvu nad Božími nepriateľmi a dovedie ju 

k večnému životu. 

 Aj tu platí, že Luther  svoje kristologické myslenie rozvíja v trojičnom rámci. Kristovo dielo, je 

Božie dielo. Syn je večne plodený61. Rovnako večná je ich komunikácia, v ktorej Otec svojou 

autoritou (auctoritas) Synovi pririeka jeho večné synovstvo Božie. Je to najhlavnejšie prikázanie 

a najdôležitejšia zvesť (viery)62, a v takomto akte „večného plodenia“ spočíva Ježišove skutočné 

božstvo63. Syn na druhej strane zvestuje Otcovu vôľu, aby ľudia počuli Otcovu reč skrze Syna (a nie 

reč Syna o sebe samom).64 Tým sa napĺňa vôľa Otca, v Synovi spasiť všetkých veriacich.65 Tak ako 

Kristus neslúži sebe, ale Otcovi, rovnako tak i ľuďom, ktorí potrebujú, aby boli spasení. Toto je cesta 

akou Otec dochádza ku cti a sláve.66 Ak Kristus, „Pán nad všetkými vecami“ (Christus, dominus 

omnium), nekoná v cirkvi (ktorá mu patrí) nič bez vôle Otca, potom svojvoľné konanie ľudí v cirkvi 

(ktorá im nepatrí) vyznieva trúfalo.67 Hoci je Kristus čistý človek, je súčasne i pravý človek, a preto 

vnímal všetky pokušenia.68 

Pre pochopenie vývoja reformačnej teológie treba poukázať, že už v Operationes sa objavuje 

chápanie nevery voči prvému Božiemu prikázaniu ako nevera v Ježiša Krista: „Lebo bez Krista je 

každý človek bezbožník a hriešnik“69. Toto kristologické zahrotenie výkladu 1. Božieho prikázania je 

zásadnou črtou Lutherovej reformačnej hamartiológie. V rétoricky hodnotnom texte pri Ž 5,3 Luther 

stavia do protikladu človeka, ktorý nechcel byť človekom a chcel byť Bohom a zabudol, že svoje 

oslávenie a Božie dary nemôže nájsť v sebe, ale len v Kristovi: 

„Pretože Kristus svojou dvojakou prirodzenosťou vykonal oboje toto. Cez ríšu jeho ľudskosti alebo 

(ako hovorí apoštol) jeho tela, ktorá je činná vo viere, nás urobí jemu podobnými a ukrižuje nás, 

čím učiní z neblažených a pyšných bohov pravých ľudí, t.j. biednych ľudí a hriešnikov. Pretože, 

keď sme v Adamovi vystúpili k podobe Božej [ad similitudinem dei], on zostúpil a stal sa nám 

podobným a stiahol nás k poznaniu nás samých. A toto sa deje vo sviatosti inkarnácie [sacramento 

incarnationis]. Toto je kráľovstvo viery, v ktorom panuje Kristov kríž, ktorý zvrháva božskosť, po 

ktorej bolo žiadané prevráteným spôsobom [divinitatem perverse petitam deiiciens], a ktorý 

                                                 
61 Pri výklade verša 7 („Ja som Ťa dnes splodil“, WA 5: 60.24-30). 
62 WA 5: 59.18-23. 
63 WA 5: 60.26-29; WA 5: 251.18. Ku komunikatívnemu aspektu vnútrotrojičného hovorenia („Modlitba Syna je 
echom Otcovho hovorenia“) pozri SCHNEIDER, Florian. Christus praedicatus et creditus. 2004, s. 148-155. 
64 WA 5: 60.8-10. 
65 WA 5: 59.31-33. 
66 WA 5: 60.35-37. 
67 WA 5: 61.33-39. 
68 Dôležitá pasáž k Ž 13, 1-3. WA 5: 387.24-29: „Ex quo eliciunt illi nec inepte, fuisse eum deinceps sepius 
tentatum, nec enim audiendi sunt, qui nobis ipsum quasi insensibilem truncum fingunt, quem oportet omnibus 
tentationibus sicut purum et verum hominem credere subiectum fuisse, sicut et ad discipulos dicit `vo estis, qui 
permansistis mecum in tentationibus meis.“ K otázke Lutherovho chápania „Anfechtung“ pozri kap. 5. 
69 WA 5: 30.24-25: „Nam omnis homo extra Christum impius et peccator est.“ 
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privádza [revocans] na svoje miesto ľudskosť a opovrhnutú slabosť tela, ktorá bola prekrúteným 

spôsobom opustená [perverse desertam]. Ale v kráľovstve božskosti a slávy nás učiní podobným 

[configurabit] jeho oslávenému telu, aby sme mu boli podobnými. Už nie viac hriešnici, ani slabí, 

ani takí, ktorých treba viesť alebo nad nimi vládnuť, ale sami králi a synovia Boží ako anjeli.... Kto 

má Krista ako človeka, tomu Kristus sám od seba privedie Boha [Christus homo habitus Christum 

deum sponte sua adducet].“ 70 

Tento text vystihuje podstatu tzv. „teológie kríža“71 založenej na klasickej kristológii. Pod týmto 

pomenovaním sa skrýva proces návratu k sebe privráteného a od Boha odvráteného človeka späť 

k Bohu. Nie je to jednoduchý proces obrátenia, deje sa nebadane pod paradoxom kríža, na ktorom 

zomiera pravý človek („pravý Kráľ“) a pravý Boh („Syn Boží“). Skrze kríž Kristov človek vychádza 

zo seba (svojich nerestí, zo sveta a zo svojej starej osoby). Pravý Boh sa stáva pravým človekom, hoci 

očiam človeka sa Ježiš nejaví ani ako Boh, ani ako hodný človek. Inkarnácia skrýva to, čo je pravé, 

takže „nepravý boh“ a „pokrivený človek“ nevidí dielo spásy, ktoré sa cez ňu deje. Človek môže 

o ňom pravdivo uvažovať len na základe počutého slova Božieho. V koncentrovanej forme toto platí 

ešte viac o kríži „poníženého Boha“, ktorý sa „povýšenému človečenstvu“ nejaví ako „pravý nástroj 

povýšenia a požehnania“, ale ako „nástroj pravého poníženia a smrti“. Veriaci sa neuspokojuje so 

zdaním očí, ale dôveruje hlasu slova Božieho. Preto je prijatý a oslávený Bohom (naplnený Kristom 

a božskými darmi).72 Kristus tu nefiguruje ako príklad, ktorý treba nasledovať, „Kristus je exemplar, 

nie exemplum, pretože ukazuje, ako Boh zaobchádza s ľudstvom.“73 Mohli by sme povedať, že Ježiš 

                                                 
70 WA 5: 128.36-129.6: „Humanitatis seu (ut Apostolus loquitur) carnis regno. Quod in fide agitur, nos sibi 
conformes facit et crucifigit, faciens ex infoelicibus et superbis diis homines veros, idest miseros et peccatores. 
Quia enim ascendimus in Adam ad similitudinem dei, ideo descendit ille in similitudinem nostram, ut reduceret 
nos ad nostri cognitionem. Atque hoc agitur sacramento incarnationis. Hoc est regnum fidei, in quo Crux Christi 
dominatur, divinitatem perverse patitam deiiciens et humanitatem carnisque contemptam infirmitatem perverse 
desertam revocans. At regno divinitatis et gloriae configurabit nos corpori claritatis suae, ubi similes ei erimus, 
iam nec peccatores nec infirmi, nec ductiles aut rectiles, sed ipsi reges filii dei sicut Angeli… Christus homo 
habitus Christum deum sponte sua adducet.” 
71 „Kríž – to je naša jediná teológia“ (WA 5: 176.32-33: „Crux sola est nostra theologia“) programaticky sa 
vyjadril Luther v Operationes. Tento výrok možno chápať v kontexte Heidelbergskej Dišputy (1518), kde Luther 
uviedol rozdiel medzi theologia gloriae a theologia crucis. Presnejšie, ide o teológa slávy a teológa kríža 
(theologus gloriae - theologus crucis): „Teológ slávy nazýva dobro zlom a zlo dobrom. Teológ kríža nazýva veci 
pravým menom ako sú“ (Theologus gloriae dicit malum bonum et bonum malum, Theologus crucis dicit id quod 
res est. [Téza 21], WA 1: 354.21-22). Prvýkrát sa tento výrok (theologia crucis) objavuje v Prednáške k listu 
Židom (1517-1518). Pozri McGRATH, Alister. Luther´s Theology of the Cross. 1985, s. 147-175, zvlášť s. 152 
a s. 173. Vladimír Olexa zdôrazňuje, že Lutherova teológia kríža má význam pre ekumenický dialóg a je 
„absolútne kristocentrická“. OLEXA, Vladimír. Theologia crucis – teológia kríža. CL 3/1966, s. 42. 
72 Pozri celý text vo WA 5: 128.30-34: „habere Regem et deum. Regit, dum nos a nobis auffert et ad se ducit; 
Deus est, dum os venienes suscipit et seipso, idest divinis boni replet. Prior conditio est Crux, phase, transitus, 
ductus a mundo, a vitiis et omnino mortificatio nostri. Posterior susceptio et glorificatio nostri.“ 
73 SPITZ, Lewis W. Luther and Humanism, s. 75. In: HARRAN, Marilyn J. Luther and Learning. 1985, s. 69-94. 
Ako ukazuje KUNZE, Johannes. Erasmus und Luther. 2000, s. 204, sa práve na tomto Luther rozchádza 
s Erazmom. Pre Erasma je síce Kristus stredom Písma, ale dôležitejšie ako jeho slovo  sú jeho cnosti, ktoré Ježiš 
žil a učil, odovzdal učeníkom a oni podali v Písme ďalej. Túto tézu rozvádza aj KIŠŠ, Igor. Analógia medzi 
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Kristus ako pravé Slovo Božie najdokonalejšie hovorí k ľuďom. On nielen hovorí, ale jeho hovorenie 

je spojené s konaním, a spätne, jeho konanie hovorí. 

Cieľom tejto práce nie je analyzovať Lutherovu teológiu kríža do hĺbky. Lutherovo dobre známe 

a často citované vyjadrenie „Crux sola est nostra Theologia“74 je však potrebné rozviesť. Keď Luther 

hovorí o „kríži“, myslí na tri veci: kríž Ježiša Krista, ktorým On trpel a na ktorom zomrel,  po druhé tu 

myslí na slovo o Kristovom kríži, ktoré má funkciu zákona a súdu a po tretie pod krížom Luther 

rozumie kríž kresťanov, keď hovorí o utrpení človeka. 

O Kristovom kríži Luther obsiahlo uvažuje pri výklade Ž 22, najváženejšieho spomedzi všetkých 

žalmov75. V duchu kristologickej dogmy Luther hovorí o utrpení človeka Ježiša, nie Boha Syna.76 

Utrpenie je trojaké: fyzické, duchovné a utrpenie z totálnej opustenosti na kríži.77 Paradoxne, napriek 

všetkému utrpeniu, sa kríž stáva miestom prekonania „zašlých vecí“ a „obnovenia všetkých vecí“78. 

Kríž je cestou ku svetlu, múdrosti, pravde, spravodlivosti, dobrote, moci, radosti, cti, pokoju, 

blaženosti a všetkému dobru. Všetko toto sa deje sub contraria: v smrti, v tme, v nemúdrosti, v lži, 

v hriechu, v slabosti, v smútku, v hane, v nepokoji, v zúfalstve, v zatratení a vo všetkom zlom.79 

Neverou otupený človek nedokáže preniknúť pod povrch celého diania a zostáva na rovine zdania 

a z toho plynúcich falošných úsudkov.80 Čo sleduje Luther takýmto dôrazom? 

                                                                                                                                                         
Kristom a kresťanom podľa Luthera. In: Cirkevné listy 3/1995, s. 37-39.  keď hovorí, že „kristológia je pre 
Luthera nielen spásodejinným pôvodom každej soteriológie, ale je aj jej ontologickou paradigmou. ... každý, kto 
v Krista verí je spoluformovaný s Ním“ (s. 37). Kišš hovorí o určitej „analógii dejín spásy“, ktorá sa pri 
kresťanovi deje cez výklad textu v tropologickom zmysle, keď sa Kristus (nie ako exemplum v etickom zmysle), 
ale ako exemplar „v ontickom zmysle“ stáva pre kresťana stáva „predobrazom toho, čo sa bude diať v živote 
kresťana. Kišš správe poukazuje na súvis s „teológiou kríža“ (s. 38). Pri úvahách o „mystickej inkarnácii 
Kristovej“ (odkaz na L. Pinomaa) sa prikláňa k fínskej škole, prenáša na kresťana analogicky učenie 
o communicatio idiomatum a hovorí, že aj pri veriacom „dochádza k určitej účasti veriaceho na božskej 
prirodzenosti“. Tento aspekt je však už za rámcom Lutherovej teológie kríža, ako ju Luther vyjadruje 
v Operationes. Možno sa prikloniť k názoru, že primárny zámer Lutherovej výpovede je poukaz na 
soteriologické dianie na a skrze Kristovu osobu. 
74 WA 5: 176.32. Pojem theologia crucis sa nachádza aj v Operationes (WA 5: 300.1). Analýzu centrálnych 
miest k tomuto konceptu podáva: BLAUMEISER. Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie. 1995, s. 91-109.  
75 WA 5: 637.25-28. 
76 WA 5: 607.11-12: „Christus enim hominem toto psalmo loqui credendumest.“ Por. aj LIENHARD, Marc. 
Martin Luthers christologisches Zeugnis. 1980, s. 89 a BEINTKER, Horst. Gottverlassenheit und Transitus 
durch den Glauben. In: Evangelische Theologie 45/1985, s. 109-111. 
77 WA 5: 601.19. Por. LIENHARD, Marc. Luthers Christuszeugnis, s. 79. In: JUNGHANS, Helmar. Leben und 
Werk Martin Luthers, 1983, s. 77-92. 
78 WA 5: 600.25: „Hunc psalmum esse dictum in Christum autorem renovationis omnium, per passionem suam 
superata vetustate.“ 
79 WA 5: 602.16-19: „Derelinqui ergo a deo est in morte, tenebris, stultitia, mendacio, peccato, malitia, 
infirmitate, tristitia, confusione, turbatione, desperatione, damnatione et in omnibus malis esse.“ 
80 WA 5: 108.11-13. O pár riadkov ďalej Luther hovorí o tom, že Boh koná inak, ako sa to na prvý pohľad javí 
(WA 5: 108.24-27). Pre správne pochopenie je potrebná viera. 
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Prvé východisko pre pochopenie Luthera je, že pre neho zatratení trpia skutočným utrpením81. 

Pričom nejde o veľkosť bolesti, ale intenzitu poznania utrpenia. Možno dať zapravdu P. Althausovi, 

ktorý hovorí, že: „Lutherova teológia kríža predčí všetky predchádzajúce teológie váhou, ktorou 

necháva Krista trpieť totálnu opustenosť Bohom a peklo... Ten, kto chce byť naším Spasiteľom, musel 

pretrpieť naše vlastné peklo.“82 Z tohto predpokladu (kvôli pocitu opustenosti Bohom) je pre Luthera 

Kristovo utrpenie v Getsemane  väčšie ako trpenie na kríži.83 „Ľudské“ chápanie kríža, keby hneď aj 

so všetkými hroznými aspektami mučivého umierania, nevystihuje hĺbku Kristovho kríža dostatočne.84 

Lienhardov výrok, že Luther vo výklade Ž 22 nevenoval pozornosť téme inkarnácie a učeniu 

o dvoch prirodzenostiach, možno označiť za správny85, avšak je nutné dodať, že kristologické učenie 

tvorí základ celého Lutherovho výkladu a bez rozlišovania medzi osobou a prirodzenosťou je 

Lutherova argumentácia nemysliteľná, ako to dokazuje napr.  Lutherov výrok : „Kristus naraz nebol 

a ani nemohol byť živým a mŕtvym človekom. Ale je možné, že bol súčasne mŕtvym človekom 

a živým Bohom, keďže v jednej a tej istej osobe boli rôzne prirodzenosti. Takže možno správne 

povedať, že osoba a nie prirodzenosť, bola súčasne živá a mŕtva.“86 Takže potom Kristus, ktorý trpel 

                                                 
81 WA 5: 605.34-35, alebo ešte obšírnejšie a pôsobivejšie k Ž 8, 6 (WA 5: 277.11-16). 
82 ALTHAUS, Paul. Die Theologie Martin Luthers. 1962, s. 183. Jens Wolff venoval Lutherovmu výkladu 22. 
žalmu značnú pozornosť, ako i tradícii výkladu a konštatuje, že pri pohľade na výklady Augustína, Hieronyma, 
Akvinského, Mikuláša z Lyry, Jakuba Pereza z Valencie, či Kajetána sa stále znova ukazuje, že „die 
Leidensaussagen von der Auslegungstradition heruntergespielt werden und der Gekreuzigte in seiner 
soteriologischen Bedeutung and en Rand gerät.“ WOLFF, Jens. „Die größten Worte der gesamten Schrift“. 
Luther 2005, s. 107. Tento pohľad nie je úplne nový. Bol to Erich Vogelsang, ktorý už v tridsiatich rokoch tvrdil, 
že takýto silný dôraz na Kristovo duchovné utrpenie sa nenájde v dielach cirkevných otcov ani scholastikov, ba 
ani mystikov. VOGELSANG, Erich. Der Angefochtene Glaube bei Luther. 1932, s. 52-74. 
83 LIENHARD, Marc. Luthers Christuszeugnis, s. 79. In: JUNGHANS, Helmar. Leben und Werk Martin 
Luthers, 1983, s. 77-92. 
84 Luther sa pohybuje na dvoch úrovniach (ne)vnímania hriechu. Bežne totiž, keď človek hreší, nie je si vedomý, 
že tak činí. Zákon neprehovoril do srdca človeka, a preto sa hriech navonok javí ako „mŕtvy“ ( lex ... quiescit et 
peccatum mortuum est). Keď však pod zákonom hriešnik precitne, dostavia sa výčitky svedomia a opustí ho 
všetok pokoj, uvedomí si, že je stratený pod Božím hnevom a odsúdený do pekla (WA 5: 604.2-8); WA 5: 
463.31-34. 
85 LIENHARD, Marc. Martin Luthers christologisches Zeugnis. 1980, s. 89. 
86 WA 5: 657.9-12: „Neque enim Christus simul fuit aut esse potuit homo vivus et mortuus, licet simul esset 
homo mortuus et deus vivus diversa natura in una eademque persona, ut persona quidem simul viva et mortua 
fuisse recte dicatur, sed non natura.“ Por. aj WA 5: 669.20-22. F. Schneider označuje Lutherov príspevok 
k učeniu o dvoch prirodzenostiach ako „modifikáciu“ novým „stvoriteľským“ spôsobom, keď „zdynamizoval“ 
učenie o dvoch prirodzenostiach „jazykovo“ (sprachlich) a soteriologicky. Modliaci sa Kristus otvára pohľad na 
jeho vnútorný subjektívny svet a svedomie, čo klasická substanc-ontologická (napr. FC VIII) kristológia 
nedokáže. „Das Sein Christi is folglich ein Sprachlichsein in der Form des Betens.“ SCHNEIDER, Florian. 
Christus praedicatus et creditus. 2004, s. 353. V druhom prípade Luther, podľa Schneidera, vykladá osobu Ježiša 
Krista ako „učenie o ospravedlnení“ (s. 355). Na základe štúdia prameňa (WA 5) sa však javí Blaumeiserova 
interpretácia vzťahu kristológie a soteriológie v kontexte „teológie kríža“ správnejšia (BLAUMEISER, 
Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie. 1995, s. 357-359) ako Schneiderov výrok, že Luther v Operationes 
prenikol k „novej kristológii“, ktorá je „dezidiert reformatorisch“ SCHNEIDER, Florian. Christus praedicatus et 
creditus. 2004, s. 357. 
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pod mocou súdu Božieho a uvedomoval si, že je prekliaty, netrpel len smrťou človeka, ale trpel 

smrťou pravého duchovného človeka.87 

 V osobe Ježiša Krista sa spája pravé poznanie Božieho Syna a čisté vnímanie pravého človeka. 

Jeho utrpenie nie je „zahmlené“ duchovnou slepotou, ale je precítené s intenzitou toho, čo hriešni 

ľudia len raz spoznajú. Buď už počas pozemského života skrze zákon alebo potom po smrti, pod 

hnevom Božím. 

Konštatovanie, že Ježiš hriechu neučinil, dokonca ani na kríži Boha nepreklial, nemá byť 

zľahčované poukazom, že zo svojej prirodzenosti bol predsa bezhriešny. Paradox „nespravodlivo 

trpiaceho spravodlivého“ – a znova treba pripomenúť, že nejde o spravodlivosť a utrpenie v chápaní 

„telesnom“, ale „duchovnom“ – s plným a intenzívnym prežívaním a vedomým zosobnením88 „Božích 

úderov“ a „trestu smrti“, „strachu a hrôzy prestrašeného svedomia, ktoré cíti večný hnev“ a nachádza 

sa v pozícii, ako by malo byť „večne opustené a spred Božej tváre zavrhnuté“89, sú radikálne a na váhe 

získavajú aj pri pohľade na  lásku k Otcovi, ktorého Ježiš miloval „zo všetkých síl“ (ex omnibus 

viribus).90 

Podstata diania na kríži je očiam prirodzeného človeka skrytá. Prístojaci videli Ježiša na kríži len 

ako naničhodného, odpor budiaceho „červa v rozklade“ (ceu vermis in putredine) bez „akejkoľvek 

nádeje“ (nullius spei).91 Jediné a posledné, čo Ježišovi v tejto chvíli zostalo, bola viera proti všetkým 

posmechom, pocitom, myšlienkam a útokom diabla.92 Dostávame sa k Lutherovmu chápaniu viery ako 

kategórie sui generis, ktorá je v tomto prípade pozitívnym vyjadrením základu Kristovej bezhriešnosti. 

V dramatickom, ba až drastickom vykreslení trpiaceho Krista sa viera voči Bohu zjavuje ako základná 

kategória. Preto aj pre človeka platí: „Kristus vyžaduje v evanjeliu iba vieru“93. Ona jediná vovádza do 

Božej slávy. „Poznať Krista znamená poznať kríž a prijať Boha skrytého pod ukrižovaným telom.“94 

Rovnako ako samotný Kristus na kríži aj jeho slovo je na prvý pohľad opovrhnutiahodné. Pod slovami 

človeka Ježiša je skrytý Boh Syn. Až veriaci človek spoznáva, že „slovo Kristovo je slovom spásy, 

pokoja, slovom života a milosti, ...“95. V závere výkladu Ž 22 Luther jasne pomenoval, čo Kristus 

veriacemu zjavuje:  

                                                 
87 WA 5: 603.34.   
88 Kristus trpí na kríži a berie na seba naše hriechy, akoby to boli jeho vlastné so všetkým, čo hriešnosť so sebou 
prináša (WA 5: 603.8); WA 5: 496.26-28. 
89 WA 5: 603.14-17: „Cum autem percussio dei, qua pro peccatis percutit, non solum poena mortis sit, sed et 
pavor atque horor perturbatae conscientiae, quae iram aeternam sentit et sic habet, ac si inaeternum esset 
derelinquenda et proiicienda a facie dei, ...“ 
90 WA 5: 605.25. 
91 WA 5: 614.16-24. 
92 WA 5: 623.40-624.2: „Agat ergo secundum fidem, idest insensibilitatem, et fiat truncus immobilis ad has 
blasphemias, quas in corde suo suscitat Satanas.“ 
93 WA 5: 32.15-16. 
94 WA 5: 108.9. 
95 WA 5: 63.29-30. 
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„Lebo tak, ako vyzeral trpiaci Kristus v očiach ľudí, tak vyzeráš ty v očiach Božích a čo ľudia 

robia Kristovi, to tebe spôsobujú tvoje hriechy a diabli, len s tým rozdielom, že keď ich konáš, tak 

ich necítiš, ale ako blázon smejúci sa vo svojom nešťastí, máš v nich zaľúbenie. Múdry Kristus na 

tomto mieste nesie bolesti. .... takže ty si ten úbohý, opustený človek, červ a nie človek, posmech 

pre ľudí, opovrhnutie žobrákov [plebis], všetkými čo ťa vidia vysmievaný, privedený do zúfalstva, 

zavrhnutý, zatratený, obklopený juncami a býkmi, vydaný do tlamy revúceho a trhajúceho leva, 

vyliaty ako voda, ktorému boli odťaté všetky končatiny, srdce sa roztopilo, uschnutý ako črepy, 

jazyk prilepený na podnebí, položený do prachu smrti, obkľúčený psami a svorkou zlého, 

s prerazenými rukami a nohami, ktorému sa dajú sčítať všetky kosti, ktorému napokon vzali aj 

všetky šaty a podelili si ich lósom, aby sa naň zabudlo na večnosť a bol vymazaný z pamäti 

všetkých. Toto všetko, ..., čo v duši pôsobí hriech, tebe neznalému ukazuje Kristus vo svojej 

osobe.“96 

Tieto pôsobivé slová ukazujú na vážnosť diania. Teraz už nie Kristovej osobe, ale v srdci samého 

človeka. Prepojenie hĺbky Kristovho zostúpenia korešponduje s hĺbkou  priepasti, do ktorej sa hriešny 

človek dostal.  

V pasáži pri Ž 8, 5 sa Luther zamýšľa nad etymológiou slov adam a enoš. Na základe odkazu na 

Eusebia tomuto pomenovaniu pre človeka prikladá význam „zabúdajúci“ (obliviscentem). To 

znamená, že človek „v duchu a pravde zabudol na Boha i na seba. Boh nie je už ani Bohom, ani 

Otcom, ani Láskou, ale Sudcom, nepriateľom, hrozným, ako sa Adamovi javil, keď v raji utekal pred 

tvárou Božou.“97 V kristologickej interpretácii Ž 8, 5 sa Luther pýta, či je takéto chápanie Ježiša ako 

enoša možné?  

Ukazuje sa, že Luther argumentuje presne v intenciách toho, čo už bolo povedané. Ježišove 

poníženie znamená, že sa naozaj stal enošom – zúfalým a biednym človekom „pred Bohom a pred 

                                                 
96 WA 5: 638.19-34: „Nam qualis forma Christi patientis in oculis hominum, talis tua in oculis dei, et quod 
Christo faciunt homines, hoc tibi faciunt tua peccata et daemones, nisi quod tum, cum pateris, non sentis, immo 
in eis delectaris ceu furiosus in malis suis ridens, in quibus Christus dolet sapiens. Senties autem et tu, ubi 
revelante lege formam hanc foedissimam peccati tui cognoveris, quam ignorans tibi ipsi velata lege peccans 
paraveras. Sic tu es miser ille derelictus, vermis et non homo, opprobrium hominum et abiectio plebis, omnibus 
visus derisus, ad desperationem adactus, reprobus, damnatus, circundatus vitulis et tauris, datus leonis ori 
rugientis et rapientis, effusus, sicut aqua dispersa ossa tua, cor liquescens, arescens sicut testa lingua faucibus 
adherente, in pulverem mortis deductus, canibus et concilio malignorum obsessus, fossis manibus et pedibus 
ossibusque numeratis, tandem vestibus ablatis et sorte distributis in sempiternam oblivionem de omnium 
memoria abolitus, Haec, inquam, omnia, quod in anima operetur peccatum, tibi Christus sua forma ostendit 
ignaro.“ Kristus ako „osamotený, bezmocný a zúfalý“ vo WA 5: 82.31-33. Možno súhlasiť s Blaumeiserovou 
poznámkou, že Luther tu nepoužíva hermeneutiku „skrytosti v protiklade“, ktorá interpretuje „realitu viery“ a 
„realitu sveta“. Východisko je dané v „základnom antropologickom probléme samospravodlivosti“ 
(BLAUMEISER, Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie. 1995, s. 449.) Pre Luthera v jeho teológii má 
všetko dve stránky: „vonkajšiu“ ako ju vidia ľudia a „vnútornú“ ako ju „tvorí Boh s ohľadom na budúcnosť“ 
a môže byť vnímaná iba „v duchu“. BLAUMEISER, Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie. 1995, s. 466.   
97 WA 5: 269.32-35. Luther poukazuje na hlboký význam piateho verša v zmysle: „Čo je zabúdajúci, že naňho 
pamätáš?“ 



TEOLÓGIA SLOVA V OPERATIONES IN PSALMOS (1519-1521) 

 

 117 

sebou samým“ (coram deo et seipso) – lebo sa stal hriešnikom nanajvýš podobným (maxime 

assimilatus est peccatoribus) v smútku a všetkých trápeniach „keď niesol na sebe Otcov hnev“.  

Kristus sa stal enošom v očiach ľudí, keď sa zdalo, že „Boh naňho zabudol a neujíma sa ho“ (nec 

... deus esse memor eius aut eum visitare).98 Soteriologický náboj tejto úvahy sa paradoxne zjavuje  v  

piatom verši, ktorý hovorí o tom, že Boh sa enoša ujíma a nezabúda na neho. To platí v Kristovom 

prípade a platí to tiež pre každého človeka. Na to, aby bol hriech zničený, je nutné, aby sa „stal 

Enošom a synom človeka“ (ideo Enos et filium hominis fieri), „zadosťučiní pomenovaniu svojej 

prirodzenosti“ (nomimi naturae suae satisfaciat) a „stal sa podobným Kristovi“ (similisque fiat 

Christo), ktorý sa prv stal podobným jemu (qui similis prior factus est).99 

„Pravý človek“ sa stal „pravým hriešnikom“, aby v hĺbke ľudskej hriešnosti a šírke božskej 

spravodlivosti obsiahol hriechy celého sveta a mohol spasiť všetkých ľudí. Zaujímavé je, že vo 

výklade 22. žalmu Luthera menej zaujíma otázka „prečo“ Ježiš trpel, ako fakt, „že“ Ježiš to všetko 

pretrpel. V závere výkladu Ž 22, 1-2 sa objaví soteriologická myšlienka radostnej výmeny (commertio 

admirabile) vyplývajúcej z „bohatého tajomstva milosti Božej“ (mysterium illud opulentum gratiae 

divinae). „Naše hriechy už nie sú našimi, ale Kristovými a Kristova spravodlivosť nie je už Kristova, 

ale naša.“100 Ide tu o zjednotenie podobné tomu, keď sa „ženích a nevesta stávajú jedným telom“ 

(sponsus et sponsa fiunt una caro)101, s tým že ide o výmenu „hriechu“ a „spravodlivosti“. Napriek 

tomu nemožno prehliadnuť, že v Operationes vo výklade Ž 22 sa Luther nesnaží formulovať učenie 

o ospravedlnení, ba dokonca sa to nejaví ako jeho najhlavnejší teologický problém. Ak by malo byť už 

hovorené o „učení“, tak potom v čo najširšom soteriologickom rámci, a lepšie by bolo hovoriť skôr o 

„učení o spáse“.102 Tým sa myslí, že podľa zamerania Lutherových myšlienok v Operationes by 

Luther nezostal stáť na úrovni formálneho započítania Kristovej spravodlivosti hriešnikovi. V človeku 

– Kristovej neveste – prebieha zmena v sebapochopení a prijatie novej identity cez nový pohľad na 

seba vďaka spoločenstvu s osobou Ježiša Krista.  

Tento dôraz, ktorý rozvinul N. Slenczka, s podčiarknutím významu performatívneho zasľúbenia 

v evanjeliu, zachováva komunikatívny základ vzťahu Boha k človeku a človeka k Bohu103 

                                                 
98 WA 5: 271.22-36. 
99 WA 5: 272.12-16. 
100 WA 5: 608.7-8; WA 5: 543.28-29. 
101 WA 5: 608.6-22. 
102 Carl Axel Aurelius pri uvažovaní nad Lutherovým výkladom Ž 5, 9 dáva zapravdu S. Raederovi v tom, že 
„spravodlivosť“ v Starej zmluve predstavuje koncept vzťahu v komunitne orientovanom kontexte. Preto aj 
Lutherov výklad tohto starozmluvného textu poukazue, že „justification can hardly be understood as the basic 
idea on a theoretical system. It has a much larger context and is concerned with the total existence of the human 
being, notably also with the question of suffering and abandonment.“ AURELIUS, Carl, Axel. Luther on the 
Psalter, s. 197. In: LQ 2/2000, s. 193-205. 
103 „Und genau dieses ʽnicht daran zweifeln̓, d.h. die Selbstidentifikation durch eine fremde Biographie (als 
wärest du derselbe Christus) ist das, was Glaube eigentlich ist: fides apprehensiva in genau diesem Sinne, sich 
verstehen durch ein anderes. Deutlich ist dabei, dass die ̔alte̓  Identität nicht einfach verloren geht, sondern der 
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a predstavuje strednú cestu medzi čisto forenzným chápaním ospravedlnenia a efektívnym 

ospravedlnením, ako ho v posledných desaťročiach prezentovala fínska teologická škola.104 

Koncepcia „radostnej výmeny“ je rovnako ako teológia kríža založená na kristológii ako samotná 

„teológia kríža“, či zvestovanie Ježiša Krista. Kristovo slovo spája s Bohom Otcom, ale nie je Otcom. 

Kristus je spojený s Otcom ale sám zostáva Synom. Kristovo evanjelium má v sebe oboje: 

hovoriaceho Božieho Syna, no hovoriaceho ľudskými ústami. Problém spočíva v tom, že s takýmto 

priamym slovom Slova Božieho sa stretával len úzky okruh ľudí vo vymedzenom čase. V súčasnosti 

sa človek stretáva so slovami o Bohu vyrieknutnými inými ľuďmi, nie už priamo Synom Božím. Aby 

sa zvesť evanjelia dotkla srdca človeka je potrebné hovoriť o konaní tretej osoby Trojice, Boha Ducha 

Svätého. O tom bude reč v nasledovnej kapitole.  

4. Duch Svätý inšpiruje  
Z doteraz povedaného je možné predpokladať, že „hovorenie“ Ducha bude podobné hovoreniu 

Otca a Syna, čo do autority na jednej strane ale i čo do skrytosti tejto autority navonok, na strane 

druhej. Pri výklade 5. žalmu, ktorý sa javí ako teologicky najhodnotnejší, Luther obracia pozornosť na 

spoločenstvo Syna, Ducha a človeka v slove. To je základ, z ktorého je každé hovorenie vôbec možné: 

„Preto dal Kristus apoštolom a cirkvi Svätého Ducha, aby hovoril v nás on sám a nie my sami.“105 

K podstate hovorenia Ducha Svätého patrí, že nehovorí o sebe, ale hovorí on sám a hovorí o Kristovi 

v nás. Duch je Duchom Ježiša Krista, lebo nikto nepovie Ježiš Kristus, ak nie v Duchu Svätom (1K 12, 

                                                                                                                                                         
Christ beständig vor der Nötigung steht, die zugesprochene und angeeignete Biographie Christi (ʽich bin wie 
Christus̓) gegen das Urteil des Gesetzes, das ihm mit dem identifiziert, was er im Laufe seines Lebens geworden 
ist festzuhalten. Der Christ lebt in genau diesem Sinne zwischen Gesetz und Evangelium bzw. als isutus et 
peccator: Als Inhaber zweier Identitäten.“ SLENCZKA, Notger. „Allein durch den Glauben?“, s. 311-312. In: 
BULTMANN, Christoph. Luther und das monastische Erbe. 2007, s. 291-315. 
104 Ak sa má hovoriť o „teologickej škole“, na jej počiatku stojí Tuomo Mannermaa. Zaslúžil sa o to, že poukázal 
na súvis Lutherovho učenia o ospravedlnení témou unio cum Christo a teda poukázal na vzťah učenia 
o ospravedlnení a communicatio idiomantum v luteránskej teológii. To znamená, že vďaka Kristovej prítomnosti 
vo veriacom možno hovoriť o spasiteľnej viere. Centrálnym miestom pre takéto pochopenie je Lutherov spis O 
slobode kresťana (1520), kde sa objavuje metafora nevesty a nebeského ženícha. (WA7: 25.26-26.12). Veriaci je 
spravodlivý vďaka Kristovej spravodlivosti, pričom fínska teológia, v snahe o vyhnutie sa čisto imputačnému 
učeniu o ospravedlnení, hovorí o spravodlivosti na základe prebývania Ježiša Krista vo veriacom v „reálne-
ontickom” zmysle (MANNERMAA, Tuomo. Christ present in faith. 2005, s. 16), čím sa učenie o ospravedlní 
nedá chápať ako púhy výrok, ktorý sa prakticky nedotýka života človeka (PEURA, Simo. Christus als Gunst und 
Gabe. 1997, s. 346.) Skutočná participácia na Kristovej spravodlivosti prináša zmeny v duchovnom živote 
človeka „počiatok skutočnej transformácie“ (MANNERMAA, Tuomo. Christ present in faith. 2005, s. 67), 
pričom centrálnu úlohu zohráva Večera Pánova. Kritické hlasy ohľadne tejto teológie zaznievajú prevažne zo 
strany nemeckých teológov. Námietky sú rôzne, no poväčšine ide o to, že by sa unio cum Christo mohlo stať 
niečím samostatným popri viere, napr. v podobe určitej forma theosis (participácia v božskom živote Ježiša 
Krista) a v konečnom dôsledku by došlo k strate Lutherovej teológie slova. Kristova prítomnosť nie je fyzickou 
prítomnosťou Krista vo veriacom, ale Kristus je prítomný  v identifikácii veriaceho s osobou Ježiš Krista v sebe 
samom. Kritický, ale vyvážený postoj k fínskej škole podáva ROLF, Sibylle. Zum Herzen sprechen. 2008, s. 
214-225. 
105 WA 5: 132.9-10: „Ideo Christus dedid Apostolis spiritum sanctum et Ecclesiae, ut loqueretur ipse in nobis, 
non nosipsi...“ 
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3), t.j. nikto nemôže hovoriť o Ježišovi Kristovi bez Ducha Svätého. Ale zároveň platí, že o Duchu 

Svätom nie je možné hovoriť bez Ježiša Krista. Pneumatológia nie je bezhraničná. Jej hranice definuje 

kristológia. Slová Ducha Svätého, „neporaziteľného bojovníka“ (insuperabilem bellatorem), sú 

účinné, lebo Duch „nebojuje vo svojom boji proti telu a jeho silám, ale orientuje svoj hlas jedine na 

svedomie a hneď sa celá opora, celá dôvera, všetky sily zrútia.“106 Moc Ducha preniká za zdanie a 

vedie ku Kristovi, Božiemu Synovi. Duch Svätý sa prejavuje mocou odpustenia hriechov a posvätenia 

skrze slovo. Ukazuje sa nasledovná postupnosť: Ak sa Otec dáva spoznávať v Synovi, tak sa Syn dáva 

spoznávať v Duchu Svätom a Duch nemôže byť nájdený nikde jasnejšie a lepšie ako v slovách, ktoré 

napísal. Ježiš Kristus sa k človeku dostáva skrze slovo ľudské, ktoré sa z moci Ducha Svätého stáva 

slovom mocným a činným. Takouto postupnosťou sa otvára otázka ako môže byť slovo Ježiša Krista 

a slovo o Ježišovi sprostredkované cez Písmo Sväté nástrojom Božieho konania vo svete.  

4.1 Písmo ako slovo Božie 
Pripomeňme, že hlavným cieľom Luthera vykladača bolo pochopiť zmysel Písma a nie teoretizovať 

o Písme ako takom. Na základe Lutherových slov možno však poukázať na Lutherove názory o Biblii 

v Operationes. Autorom obsahu Písma je podľa Luthera Boh Duch Svätý. Nájdu sa Lutherove výroky, 

v ktorých hovorí tiež o forme Písma: „lebo je celkom isté, že ani jota, ani apicem nebolo vo svätom 

Písme napísané zbytočne.“107 Z celkového zamerania Lutherových výpovedí108 jednoznačne nemožno 

postulovať „učenie o verbálnej inšpirácii“ v zmysle luteránskej ortodoxie.109 

V Biblii Duch hovorí jazykom, ktorý ľudia môžu počuť a súčasne, ako Duch, má božskú moc 

otvárať uši ľudského srdca: „... žalmy boli napísané Duchom Svätým, aby boli potešením 

v zúfalstve“110, poznamenáva Luther. Nehovorí teda, že žalmy boli napísané človekom na to, aby 

hovorili o Duchu. Keď však hovorí o tom, že žalmy boli napísané Duchom, opakovane treba 

zdôrazniť, že to neznamená negovanie spolupráce človeka pri písaní Písma. Luther tým chcel 

poukázať na moc slova Božieho v žalmoch potešovať, ale i uspôsobovať k odpovedi a hovoreniu k 

Bohu, meniť postoje srdca a konanie podľa slova Božieho. Táto moc slova v žalmoch vychádza jedine 

z moci Ducha Svätého.111 Keď Luther prirovnával žalmy ku krátkym prednáškam Ducha Svätého, 

                                                 
106 WA 5: 295.19-21. Proti tomu stojí slovo človeka, ktoré dokáže svedomie urobiť akurát tak drsné, ustráchané, 
nepokojné, pomýlené, neužitočné, spustnuté a neplodné. Por. WA 5: 365.2-6.   
107 WA 5: 81.15-16. Lutherovo chápanie „Božieho napísaného slova“ podáva prehľadne, spolu s rozsiahlym 
poznámkovým aparátom, BEUTEL, Albrecht. In dem Anfang war das Wort. 1991, s. 235-252.  
108 Myslí sa tu Lutherov dôraz na zmysel Písma. Pri výklade Ž 14, 2 Luther hovorí, že aj Pavol necitoval Pismo 
doslovne, ale podľa zmyslu Písma. WA 5: 412.29-30: „Et videmus, quod non addicat scripturam ad verbum, sed 
ad sensum tantum.“ 
109 V protive k tomuto názoru stojí J. Hilburg, ktorý interpretuje Lutherov postoj v Operationes ako potvrdenie 
učenia o verbálnej inšpirácii. HILBURG, Johannes. Luther und das Wort Gottes in seiner Exegese und 
Theologie. 1948, s. 130.  
110 WA 5: 102.21-22. 
111 Rozdiel medzi Lutherom a Erazmom sumarizuje J. Kunze nasledovne: „Denn während Erazmus die 
Wechselwirkung zwischen Seit und Mensch beton, die letztlich darauf zielt, sich der Lehre Christi … immer 
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ktorý tak ako: „učitelia, ktorí píšu listy alebo krátke prednášky svojím žiakom a ich rodičom, tak aj v 

tejto knihe On [Boh] pripravuje aj slová, aj hnutia srdca, v ktorej my oslovujeme nebeského Otca a 

modlíme sa tak, ako nás ostatné knihy učili robiť a napodobňovať. Takže človek nemusí postrádať nič, 

čo by potreboval na svoju spásu“112, dotkol sa témy inšpirácie Písma. 

 Inšpirácia Písma podľa Luthera znamená, že Písmo obsahuje všetko, čo človek potrebuje na svoju 

spásu. Písmo má jeden (unum), jednoduchý (simplicem) a konštantný (constantem) zmysel.113 K 

správnemu pochopeniu Písma sa človek dopracuje, keď si vytvorí o Písme jednotný pohľad a potom 

z tohto jednotného pohľadu vykladá jednotlivé miesta. To Luther nazýva „duchom Písma“, čo ale 

neznamená, že každé miesto v Biblii je rovnako ľahko pochopiteľné. Napríklad na začiatku výkladu Ž 

4 Luther konštatuje, že správne pochopenie (intelligentiae) tohto tmavého žalmu nebolo ešte nikomu 

zjavené (revelatae).114 Nielen slovo na strane pisateľa, ale tiež pochopenie slova na strane čitateľa 

musí byť inšpiroavné Duchom. To znamená, že tieto dva póly (slovo a pochopenie) môžu byť od seba 

vzdialené i niekoľko storočí, čím sa žalmy môžu stať aktuálnymi v každej dobe. Pochopenie tohto 

slova je pritom rovnako vzácne ako jeho samotné zjavenie.  

„Jednoduchý zmysel Písma“ ako „vedomé hermeneutické rozhodnutie“ tak umožňuje reč o jednote 

Písma. Jednotný zmysel ako výpoveď viery má dopad na hermeneutiku, pretože odkazuje na ostatné 

biblické miesta a hľadanie zmyslu Písma na iných miestach prakticky znamená, že Písmo môže byť 

svojím vlastným interprétom. Tento Lutherov dôraz sa čoraz jasnejšie formoval na pozadí dišpút 

s Emserom a Eckom o tom, či je Písmo jasné (claritas scripturae) alebo nejasné (obscuritas 

scripturae). Zásadná teologická otázka s tým spojená bola otázka autority interpretácie, teda či je 

nutné, aby cirkev vykladala Písmo a podávala jeden autoritatívny výklad.115 Luther si je vedomý, že 

                                                                                                                                                         
mehr zu nähern, geht es Luther darum, daß der spiritus den Menschen aus der Wirklichkeit des Gesetzes in die 
Wirklichkeit der Gnade hineinholt. ... Das, was für Luthers Theologie generell gilt, nämlich daß eine Beziehung 
zwischen Gott und Mensch nur durch den Geist und den durch ihn geschenkten Glauben sei, gilt für den Fall der 
Schriftauslegung erst recht.“ KUNZE, Johannes. Erasmus und Luther. 2000, s. 132-133, v tomto duchu aj s. 283-
284. 
112 WA 5: 23.29-33: „...qui pueris concipiunt epistolas vel oratiunculas, quas ad parentes scribant, ita nobis et 
verba et affectus praeparet hoc libro, quibus patrem coelestem alloquamur et oremus de isis, quae in reliquis 
libris facienda et imitanda esse docuerat, ne quid homo desiderare possit, quo ei ad salutem suam opus esset.“ 
Luther používa R 15, 4 na zvýraznenie významu Písma pre kresťana. Minimálne v tom, že obsahujú  príklad.  
Písmo je nástrojom živého Boha. Na inom mieste, vo výklade Ž 16, 8 (WA 5: 460.16-19) Luther hovorí: „A čo 
iné sú všetky žalmy ako určitým druhom definície viery, nádeje, lásky? ... ukazujú, že viera, nádej a láska sú 
vlastne najlepšími a božskými hnutiami srdca.“ 
113 WA 5: 280.35-36. 
114 WA 5: 97.15-16. 
115 Vynikajúca štúdia k vývoju Lutherovho postoja k najvyššej autorite v cirkvi z posledného obdobia pochádza 
od Ch. Spehra, ktorý sa zameral na Lutherov postoj ku koncilu hlavne v prelomových rokoch 1518-1521. Hoci 
Spehr netematizuje Operationes ako také, podáva podrobný historický prehľad vývoji Lutherovho učenia 
smerom k autorite Písma. Ako hovorí v súvise s Lutherovou dišputou Resolutiones 1519: „Weil sich für Luther 
jetzt die Heilige Schrift als höchste Autorität und Wahrheit gegenüber allen anderen kirchlichen Institutionen 
herauskristalisierte, konnten die auf dem Konstanzer Konzil verdammten Artikel von Hus, da sie von Luther als 
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jeho dôraz na jednoduchý zmysel Písma vyvoláva dojem, akoby sa on sám staval nad autoritu celej 

cirkvi. Preto treba upozorniť na to, že interpretačný model, aby Písmo bolo svojím vlastným 

interprétom podopiera výlučne autoritu Písma, ale nie Lutherovu autoritu.116 O to ide aj Lutherovi: 

„Nechcem, aby ma považovali za učenejšieho ako ostatných. Ale chcem, aby vládlo jedine Písmo 

(solam scripturam). Nechcem, aby sa Písmo vykladalo mojím pochopením (spiritum) alebo niekoho 

iného. Chcem, aby bolo vykladané v duchu Písma a vo svojom duchu (spiritu).“117 

 Tak ako pochopenie Krista nevzniká „hľadením“ na Krista, ako sa ukázalo v predchádzajúcej 

kapitole, ale Duch odkrýva význam slov o kríži vo viere, tak ani púhe čítanie slov nevedie 

k pochopeniu zmyslu Písma. Vyžaduje sa tu pôsobenie Ducha a viera: „... ak nemáš vieru, 

nedosiahneš“ (nisi fidem habeas, non assequeris)118. „Zmysel“ Písma vychádza z Ducha Božieho, 

ktorý Písmo písal (inšpirácia autorov) a ktorý tvoril vieru (inšpirácia recipientov). Človek, ktorý má 

Ducha, má i vieru a spätne, viera vedie k pochopeniu Písma. Na žiadnom mieste v Operationes Luther 

nehovoril o hlbšom duchovnom čítaní nad vierou, a to ani vo výrokoch, ktoré by sa na prvý pohľad 

dali takýmto spôsobom interpretovať, ako napr.: „Slovo Božie, ktoré hovorí v nás“119. Je to slovo od 

Boha, ktoré veriaci číta/počúva duchovne vo viere. Preto výrok, že „Biblia je slovom Božím“ (nie 

v zmysle formálneho pomenovania) znamená, že slová v Písme sú naozaj slovami Božími. To platí ale 

len ako výpoveď viery v Duchu.120 Miesta, ktoré by to dokazovali na prvé čítanie, neexistujú.121 

Čo je teda zmyslom Písma podľa Luthera v Operationes? Výrok, že „celé Písmo“ svedčí o Kristu 

(was Christum treibet), neznamená, že všetky biblické miesta svedčia o Kristu. Je to výpoveď viery o 

obsahu, podstate a zmysle, alebo, ako to vyjadril oxfordský teológ Hans H. Kramm, tento princíp je 

princípom pre „interpretáciu, nie pre selekciu“122. Ak je Kristus zmyslom Písma, tak už nie je nutné 

hľadať alegorický, tropologický a anagogický význam Písma.123 Ježiš Kristus je tým slovom v pravom 

slova zmysle – je to on, kto je kľúčom k pochopeniu a výkladu Písma. Výklad žalmov v tomto duchu 

poukazuje na to, že takýto výklad je „celkom dobre možný“ alebo „celkom pravdepodobný“, nie však 

                                                                                                                                                         
schriftgemäß und somit als „wahr“ erkannt waren, nicht mehr ketzerisch sein.“ SPEHR, Christopher. Luther und 
das Konzil. 2010, s. 173-174.  
116 „Písmo sa dá pochopiť z Písma. Dodatočné výklady nie sú nutné. Jasnosť Písma sa ukazuje len vo svetle 
Ducha Božieho. Tento Duch nie je nič iné ako Duch Písma, ktorý hovorí v slovách, písmenách.“ BEISSER, 
Friedrich. Claritas Scripturae bei Martin Luther. 1966, s. 169. 
117 WA 7: 98.40-99.2 Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X. novissimam damnatorum 
(1520). 
118 WA 5: 108.30. 
119 WA 5: 144.10. 
120 BEISSER, Friedrich. Claritas Scripturae bei Martin Luther. 1966, s. 180-181. 
121 Rôznosť výkladov umožňuje rozvinutie slova Božieho. BEISSER, Friedrich. Claritas Scripturae bei Martin 
Luther. 1966, s. 169. 
122 KRAMM, H. Hans. The Theology of Martin Luther. 1947, s . 115 
123 Opatrnejšie súdi J. Hilburg, ktorý sa zasadzuje o to, aby Biblia bola vykladaná alegoricky všade tam, kdesa 
nedá vykladať s ohľadom na ospravedlnenie a vykúpenie. HILBURG, Johannes. Luther und das Wort Gttes in 
seiner Exegese und Theologie. 1948, s. 97 (pozri s. 84-108). Luther by radil hľadať zmysel aj na miestach, ktoré 
sa javia ako nejasné. 
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dokonale presvedčivý. Keď sa kristocentricita stáva centrom proroctiev, výkladov a následne celej 

knihy, nemecký teológ Friedrich Beisser v takomto prípade hovorí o „zbožnej naivite“124, ktorá 

prenecháva Písmu autoritu v duchovnom živote. 

 Súhrnne možno povedať, že pre Luthera je autorita Písma založená na autorstve Ducha Svätého, 

ktoré používa ľudské slovo ako nástroj na vznik viery v Ježiša Krista. Keď v Ž 9, 4 Luther exegetuje 

slová o víťazstve nad nepriateľmi, hovorí o slove Božom a jeho „úrade“ (officium), „skrze ktorý sa 

zjavuje Božia vôľa, milosrdenstvo, súd, etc.“125 To, že pri „zjavení“ sa nemyslí formálne „oznámenie“, 

ale „udalosť“ (Wortgeschehen), ukazuje Lutherov dôvetok, že toto je spôsob, ako Boh víťazí nad 

nepriateľmi. Nedeje sa to inak ako „samým slovom“ (solo verbo). Činná moc slova (verbum efficax)126 

je v zásade dvojaká: V prvom rade ide o účinnosť slova ku spáse. V druhom prípade je slovo 

(jediným) nástrojom, ktorý cirkev má, aby prežila vo svete: „Slovo Božie je veľmi silné, takže sa mu 

nemôže vzpierať a protiviť ani jeden protivník.“127 Teologický primát Písma nad inými autoritami a 

ľudskými názormi128 existuje v zásade jedine kvôli performatívnej moci slova Božieho ku spáse 

a spojenie pôsobenia Ducha Svätého a slova tvorí zásadnú črtu Lutherovej teológie. Ak bolo v úvode 

povedané, že pre Luthera je dôležitejšia reč o Božom konaní ako reč o Božích vlastnostiach, či Božej 

podstate,  tento aspekt Lutherovho myslenia hrá rozhodujúcu úlohu aj pri uvažovaní o sove Božom. 

Luthera – vykladača žalmov – viac ako skutočnosť napísaného Písma zaujíma používanie Písma. 

V akom vzťahu je napísané slovo k zvestovanému slovu? 

4.2 Zvesť slova  
  Historicky vzaté, napísané slovo pochádza zo zvestovaného slova. Až následne platí, že zvestované 

slovo pochádza z napísaného slova. Ale aj v tomto prípade spočíva väčšia váha na strane zvestovaného 

slova. Vhodný priestor na vyjadrenie tohto rozdielu sa Lutherovi ponúkol pri výklade Ž 12, 7 

(„Hospodinove slová sú čisté slová, ...“). V antitéze k „Božím slovám“ stoja „slová človeka“, ktoré sú 

„prázdne“ (vana), „lichotivé“ (blanda), „nestále“ (varia) a v duši človeka „pošpinené“ (polluuntur). 

Božie slová sú „nezištné“ (casta), „čisté“ (pura), „slušné“ (munda), „príkre“ (aspera), „poctivé“ 

                                                 
124 BEISSER, Friedrich. Claritas Scripturae bei Martin Luther. 1966, s. 181. 
125 WA 5: 290.21-22: „per quod revelatur divina voluntas, misericordia, iudicium, etc.“ 
126 WA 5: 290.25-27. 
127 WA 5: 256.33-34. Por. WA 5: 377.34-37. Pod pojmom „performatívny“ možno rozumieť „život pôsobiacu, 
tvoriacu moc“ slova Ježiša Krista, resp. slovo, ktoré „nastoľuje to, o čom hovorí a prináša potvrdenie svojej 
pravdivosti so sebou“. SCHNEIDER, Florian. Christus praedicatus et creditus. 2004, s. 86. Por. aj BAYER, 
Oswald. The Word of the Cross. 2012, s. 187-188. In: THOMPSON, Virgil. Jusitification is for Preaching. 
2012: „The Word of the Cross is no more convincing than it is self-evident. More precisely, it has its own power 
to convince. It does not convince by employing he category of a general consensus, but by conveying to men 
their contravention of the truth impared in it.“; HOLČÍK, Juraj. Vzájomný vzťah Písma sv. a kázaného slova 
u Martina Luthera, CL 10/1964, s.149: „Kto chce rozumieť Slovu a jeho kázni musí mať Ducha. ... Ale kázeň 
nehovorí iba o viere, lež spôsobuje, vedie k viere.“ Por. BEINTKER, Horst. Die Überwindung der Anfechtung 
bei Luther. 1954, s.110 s odkazom na WA 5: 478.1-2. 
128 WA 5: 21.28-33. Por. aj WA 5: 377.30-31: „... virtutem Ecclesiae non esse aliam quam verbum dei ...“ 
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(proba), „spoľahlivé“ (fidelia), „pevné“ (solida).129 Myšlienkový rámec, v ktorom sa Luther pohybuje, 

je vymedzený „milosrdenstvom a pravdou“ (misericordia et veritas), teda ide tu o kontext spásy 

človeka a života večného. V takomto prípade je Lutherov výrok koherentný s jeho teologickou 

antropológiou. Treba sa pýtať ešte raz: čo znamenajú „Hospodinove slová“? Je to Písmo alebo 

zvestované slovo? Keďže Luther odporúča venovať väčšiu pozornosť slovesám pred podstatnými 

menami, prikláňa sa k výkladu, že sa tu myslí viac na zvestované slová. Príklon k „živému hlasu“ 

vysvetľuje Luther tým, že „hlas je duchom slova“ (vox sit anima verbi) a nie Písma. Pod týmto 

všeobecne platným konštatovaním nemyslí na „vnútorné duchovné slovo“. Myslí sa tu schopnosť 

slova „prehovoriť“ a „osloviť“ človeka: „Písmo ani tak neškodí, ani neposúva dopredu ako reč.“130  

 Treba uviesť, že Luther v Operationes uvažuje aj o inom spôsobe Božieho hovorenia cez človeka 

(po príklade apoštolov), kde sa Písmo nevykladá: „všetko, čo Boh hovorí skrze človeka, či je neučený 

a či učený, aj bez použitia Písma, ako hovoril v apoštoloch a ešte stále hovorí v tých, čo mu patria“131, 

je slovom Božím. Takýto prístup k pochopeniu slova Božieho je s ohľadom na Lutherov zámer 

pochopiteľný. No v časti „o Božom hovorení v tých, čo mu patria“, skrýva v sebe tiež pascu 

spiritualistickej devalvácie vonkajšieho, zvestovaného slova. 

 Napriek poznámke o „skrytom“ Božom hovorení v ľuďoch, smerodajným a typickým Lutherovým 

dôrazom je paradigma zvestovaného slova skrze kazateľov: „Novi enim testamenti ministerium non in 

lapideis et mortuis tabulis est deformatum, sed in vivae vocis sonum positum“132, a preto „sa treba viac 

snažiť za tým, aby bolo v cirkvi viac dobrých kazateľov ako pisateľov.“133 Tento dôraz na zvestovanie 

slova je typický pre Lutherovu teológiu a rozšírený v Operationes.134 

 Počuté slovo preniká srdce človeka a otvára jeho ústa. Reformátor posúva Ž 116, 10 (Verím, preto 

hovorím) smerom ku kazateľskému úradu.135 Kazateľ nech najprv „prijme slovo“ (recipiat verbum), 

a potom ako verbi minister136 prepožičiava svoje ústa Pánovi. Je „nástrojom a nie autorom“ (sit 

organum et non autor) slova.137 Rovnako je potrebné, aby bol kazateľ „povolaný“ (vocatur) do služby 

                                                 
129 WA 5: 378.28-34. 
130 WA 5: 379.6. 
131 WA 5: 379.8-10: „...sed quaecunque deus per hominem loquitur sive idiotam sive eruditum, etiam citra 
scripturae usum, sicut in Apostolis locutus est et adhuc loquitur in suis.“ 
132 WA 5: 537.17-18. 
133 WA 5: 537.22-23. 
134 WA 5: 537.10-12: „Alterum mysterium est, in Ecclesia non satis esse libros scribi et legi, sed necessarium 
esse dici et audiri. Ideo enim Christus nihil scripsit, sed omnia dixit, Apostoli pauca scripserunt, sed plurima 
dixerunt.“ WA 5: 547.3-4. 
135 O kazateľskom úrade hovorí – pre niekoho možno nečakane – tiež pri Ž 8, 3 („Z úst dietok ...“). Výklad tohto 
verša v zmysle kazateľského úradu je „výklad Kristov“, ktorý sa po jeho vzkriesení stal realitou, a preto nie je 
možné vykladať ho inak (WA 5: 255.31-36). 
136 WA 5: 258.1-2. 
137 WA 5: 257.17. HILBURG, Johannes. Luther und das Wort Gttes in seiner Exegese und Theologie. 1948, s. 
111. 
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a za riadne povolanie, ak sa mu ho nedostáva, prosil v modlitbe.138 Úrad slova má dva hlavné ciele. 

Prvým je preukázať Bohu vďaku a chválu. Najlepšou službou Bohu a najvyšším vzdaním cti a chvály 

Božiemu menu je zvestovať jeho slovo, pretože tak človek nerobí Boha luhárom, ale pravdivým 

a dôveryhodným Bohom. 

 Tým druhým spôsobom je zvestovanie slova iným ľuďom139, aby aj iní uverili: „Tí, ktorí boli 

spasení vierou a založení na skale Kristovi, sa stanú zmužilí ku kázaniu slova Božieho s dôverou pre 

každého, kto chce veriť, ...“140. Zaujímavé je Lutherovo prirovnanie vykladania slova Božieho 

poslucháčom ku „kŕmeniu Kristových ovečiek“ (J 21, 17). To znamená, že kazateľ musí poslucháčom 

predložiť to, „čo ich nakŕmi – a tým je jedine slovo Božie.“ To je stála a dennodenná úloha pastiera141, 

keďže iný duchovný pokrm neexistuje. Znova sa tu objavuje Lutherov hamartiologický predpoklad, 

pretože dennodenné zvestovanie si vyžaduje už aj ľudská nedokonalosť. V mysli poslucháčov 

dochádza k mnohým nedorozumeniam. Iba Duch Svätý rozumie všetkým svojim slovám v plnosti. 

Ľudia chápu slová Ducha iba z časti a ani najlepší kazateľ nedokáže hovoriť tak, že ho „každý pochopí 

vo všetkých detailoch.“142 

  I pre dnešok sú cenné Lutherove slová, v ktorých napomína kazateľov, aby nezabudli, že 

„rozsievať“ a „dávať vzrast“, sú dve veci. Rast slova Božieho je nezávislý od osoby kazateľa a od jeho 

zápalistého prejavu. Ani dobre premyslené a cielené kázne za účelom okamžitého obrátenia 

poslucháčov nedosahujú veľký úspech, pretože „duša človeka prirodzene cíti, že [takáto kázeň] ... je 

pošpinená ľudskými vášňami, preto je nad ním zhnusená a [človek] je viac podráždený ako obrátený. 

Preto je vtedy viac pohnutý, keď nepočuje žiadne pričinenie hovoriaceho, ale keď si vypočuje 

slobodné slovo Božie“143, veď dokonávanie a vzrastanie slova nie je v silách človeka a patrí Bohu (dei 

sit perficere et incrementum dare).144  

 Napriek všetkej Lutherovej opatrnosti platí, že zvestovanie nie je prvoplánovou akciou. Je spojené 

s prácou vykladača, ktorý hľadá význam textu. K tomu potrebuje gramatiku a –opätovne – Ducha: 

                                                 
138 WA 5: 257.37-40. 
139 WA 5: 248.25-27: „Quare confiteri et psallere hoc loco non privatum gratitudinis officium solummodo 
significant, sed etiam publicum verbi gratiae ministerium, quo nomen dei hominibus manifestatur.“ WA 5: 
543.4-11. 
140 WA 5: 376.35-36; WA 5: 248.17-21. Nezvestuje sa priateľom, ale nepriateľom. Je to slovo pohoršenia 
a kríža, ak nezabíja a nezraňuje, tak prestalo už byť slovom kríža („Non enim iis praedicatur, qui iam sunt amici, 
sed inimicis. Verbum Crucis est et scandali; si non mortificat aut offendit, verbum crucis esse desiit“, WA 5: 
263.16-18). NB: „slovo kríža“ je opak „slova milosti“.  
141 WA 5: 22.4-6. Por. aj výklad k Ž 5, 4 (v súvise s Mt 4, 4) v tom duchu, že ľud Boží nežije z ničoho iného ako 
slova Božieho: „Nam populus dei aliunde non vivit, pascitur, servatur quam verbo dei, ...“ (WA 5: 131.23-24). 
142 WA 5: 22.31-33. 
143 WA 5: 258.27-31: „Sentim enim naturaliter anima hominis, verbum arte super se compositum esse et stercore 
humano, ut apud Ezechielem est, opertum, ides humano affectu pollutum, ideo nauseat super illo et potius 
irritatur quam convertitur. Tunc autem potius movetur, quando nullam industriam dicentis, sed liberum verbum 
audierit.“ 
144 WA 5: 258.34. 
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„Pretože vykladač Písma potrebuje oboje: [Ducha a jazyk], ale Duch je viac ako jazyk.“145 Gramatika 

ako taká neodhaľuje zmysel textu. Je len nástrojom v rukách toho, ktorý je vedený Duchom. Dá sa to 

však vyjadriť i opačne: Vykladač vedený Duchom používa všetky jazykové prostriedky na vyjadrenie 

zmyslu slova. Proces zvažovania možností výkladu s pomocou filologických nástrojov, porovnávanie 

rôznych biblických miest s cieľom pochopenia Ducha parí k podstate teologickej práce: „Sed 

Theologo puram germanamque intelligentiam scrutanti necessarium est consultis ipsis sacris literis de 

omnibus iudicare, sicut Augustinus in multis locis docet, et Paulus praecipit ʽomnia probate, quod 

bonum est, teneteʼ.“146 

4.3 Slovo a poslucháči 
 Analogicky k uvažovaniu o Kristovom utrpení na kríži nemôže byť ani zvesť slova o Kristovi (v 

odkaze na 1K 1, 21) vnímaná primárne „ľudskými očami“. Ak sa pod zdaním konečnosti smrti na kríži 

deje dielo spásy, tak aj pri zvesti sú to síce slabí ľudia, ktorí svojím hlasom hovoria slabé slová, no 

v týchto slovách koná Duch dielo spásy vo svete. Takto sa plynule dostávame od témy kazateľov slova 

k téme poslucháčov slova. Kríž a zvestovanie sú Božím nástrojom, ktorým koná dvojité dielo: Súd nad 

bezbožnými ľuďmi a spásu nad tými, ktorí veria:  

„... tak ako svet prekrúca všetko, čo je Božie, tak spätne prekrúca Boh všetko, čo patrí svetu. 

Všetko stvorenstvo bolo dané na to, aby pozdvihovalo a osvecovalo človeka, ale on ho používa na 

svoje zaslepenie a zakrivuje sa sám do seba. Preto teda Boh znova použije všetko stvorenstvo, aby 

človeka zaslepil a skrivil. Toto je kríž Kristov a bláznivá kázeň, skrze ktorú spasí tých, ktorí 

veria.“147  

V prvom rade znova oslovuje Lutherov cit pre vyjadrovacie schopnosti, keď hovorí o protiklade 

zakriveného človeka (ako terminus technicus pre dedičný hriech a žiadostivosť) a o Božom „krivení“ 

človeka. V tomto prípade sa ale analógia ako rétorický nástroj nezdá postačujúca na plné pochopenie 

Lutherovho zámeru. Keď hovorí o zaslepení zaslepených a zakrivovaní zakrivených, tak sa zdá, že 

Luther uvažuje nelogicky. Na prvom mieste stojí konanie človeka, ktoré prekrúca „všetko, čo je 

Božie“. No človek nemôže prekrútiť Božie veci samé o sebe. Môže ich prekrútene užívať, čo sa 

                                                 
145 WA 5: 597.25-26. Z tejto programatickej vety vychádza S. Raeder, keď vo svojej knihe Grammatica 
Theologica prezentuje svoju tézu o tom, že filológia aplikovaná na text musí smerovať k teológii a musí byť 
určovaná teológiou. „Jazyková analýza textu nemôže odhliadnuť od toho, čo sa vyjadruje v texte. K jazykovej 
forme patrí jej teologicky uchopený zmysel.“ RAEDER, Siegfried. Grammatica Theologica. 1977, s. 36.  
146 WA 5: 281.10-13. 
147 WA 5: 70.15-20: „...sicut omnia dei mundus perverit, ita rursum deus omnia mundi pervertit. Creatura tota 
data est ad erigendum illuminandumque hominem. At ipse illa utitur ad excecandum et incurvandum seipsum. 
Quare rursus deus utitur creatura tota ad excecandum et incurvandum hominem. Haec est crux Christi et 
praedicationis illa stulticia, qua salvos facit credentes.“ Por. WA 5: 418.34-419.3, kde Luther hovorí o kríži ako 
ceste ku pokoju a mieste, na ktorom pokoj spočíva skrytý. Inde sa nájsť nedá. Bezbožní ľudia hľadajú „niečo 
iné“ a „niekde inde“. Takýmto skrytým spôsobom potom kresťan spoznáva, že „cesta kríža je cestou ku pokoju“ 
a „pokoj [sveta] nie je pokojom“. Naproti tomu „kríž nie je krížom“. Ten, „kto pokoj nehľadá, ten ho nájde“ 
a ten, „kto uteká pred krížom, ten ho dostane“. 
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preukazuje na tom, čo je najviac v rukách človeka: Na stvorení samom. (Konzekventne s tým, čo bolo 

doteraz povedané o stvoriteľskom slove Božom, znova platí: Stvorenie je Božie.) Prekrútené užívanie 

Božích dobrých vecí neškodí Bohu, ale človeku samému. Dobrý Boh používa dobré stvorenie dobrým 

spôsobom a kontruje ľudskému prekrútenému užívaniu bez toho, aby škodil sebe. Jeho konanie sa 

prejavuje dvojakým spôsobom: excecandum, čo môže byť nielen „oslepovanie“, ale tiež 

„odslepovanie“. Pri tých, ktorí hľadia na seba samých zaslepujúcim spôsobom, sa kríž stane znova len 

nástrojom väčšieho zaslepenia. Iní, naopak, stratia vďaka krížu slepotu a uvidia, takže skrivením ich 

pokrivenosti budú narovnaní. 

Kresťania bez filologickej expertízy nie sú oproti teológom znevýhodnení v tom zmysle, že by so 

slovom Božím nemali a nemohli narábať. Ako už ukazuje Lutherove pohrávanie sa so slovami, ich 

prekladom a významom ako cesta k nachádzaniu významu slov i tam, kde sa na prvý pohľad nič 

zaujímavé nenachádza, toto je činnosť, ktorá má byť bežná pri všetkých veriacich.  

Všetci veriaci majú „meditovať“ slovo Božie, čím Luther nemyslí praktiky odhaľovania vlastných 

duchovných síl za pomoci slova Božieho, ale zmysluplné premýšľanie a rozjímanie nad slovom 

Božím. Nepochopeniu meditácie ako kontemplácie zabraňuje Lutherov dôraz na to, že: „Meditari, ..., 

je to isté ako rozprávať, dišputovať o tom a celkovo narábať so slovami, ako sa hovorí v Ž 37, 30, 

...“148. Keďže najtypickejším a najzvláštnejším „darom“ a „úradom“ (officium) človeka je reč, 

rozjímanie v Lutherovom slovníku predstavuje aktivitu úst.  Odvolávajúc sa na Augustína, Luther 

prijal latinský výklad Ž 1, 2 (hovoriť o zákone Božom dňom i nocou) ako garrire (štebotať), tak ako 

vtáky štebocú na nebi.149 Meditujúci sa hrá so slovami, aby sa mu otvorilo čím väčšie spektrum 

významov, dobre počúva slová zákona a tieto slová vzťahuje rôzne časti Písma150. Názorne to Luther 

ukazuje na výklade piateho Božieho prikázania: „Nezabiješ“, resp. na výklade prvého Božieho 

prikázania.151 

 V očiach sveta je všetko toto činnosť malicherná a podradná. Lutherovo zvolanie o hodnote 

rozjímania nad slovom Božím vystihuje vysokú hodnotu, ktorá pripadá úradu slova: „Ó meditatio, ó 

úrad slova, ty si tak malou vecou, toľko opovrhovanou, takou slabou, takou hlúpou pred ľuďmi a také 

                                                 
148 WA 5: 34.3-4: „‘Meditari’dicunt id esse, quod disserere, disputare, et omnino verbis exercere, ut ps. xxxvi. 
...“. Por. WA 5: 49.7-8.: „Meditatio autem, ut supra diximus, garritus et fabulatio oris est.“ WA 5: 318.28-30: 
„Significat enim loqui, dissertare, garrire et omnio negocium verbi aut cantus, sic tamen, ut meditate fiat, unde 
frequenter cum corde coniungitur, ...“ WA 5: 179.34-37. 
149 WA 5: 34.4-8. Ak by sme to chceli vyjadriť kontextuálnymi slovami, znamenalo by to „ to twitter“ - ale nie 
o sebe samom, lež o Slove Božom!  
150 WA 5: 34.9-11. 
151 Výklad v Operationes je dobre známy zo skrátenej podoby v Malom Katechizme. Aj toto poukazuje na to, že 
Operationes možno považovať za reformačný spis. Poukázať treba na spôsob, akým Luther postupuje (WA 5: 
34.14-27): Prikázanie nehovorí, že „moja ruka nemá zabiť“, ale „ja“. Luther sa ďalej pýta na koho presne sa 
v tomto prikázaní myslí. Odpovedá: „Tvoja duša a telo a všetky ich časti.“ Prikázanie „nezabiješ“ sa teda týka 
všetkých týchto častí: „nezabíjať rukou, slovom, myšlienkou, etc. a nepôsobiť hnev, zlobu, lež konať priateľsky 
a s láskou“. V Písme sa veľa hovorí o tom, ako má človek konať pozitívne a toto všetko patrí do 5. prikázania. 
K výkladu 3. prikázania obdobným spôsobom pozri WA 5: 171.11-173.33. K Dekalógu pozri WA 5: 171.11-15. 
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veľké veci sa dejú skrze teba! Jedine ty si Božím spolupracovníkom vo všetkých jeho divoch: nie moc, 

nie múdrosť, nie spravodlivosť, nie milosť sveta.“152  

 Dobre uchopiteľná je Lutherova myšlienka, že takéto uvažovanie nad slovom je vlastne 

modlitba.153 Aj po kázni má nasledovať modlitba, inak sa môže stať, že to, čo bolo počuté, sa 

nedostane do srdca. Len Boh môže spôsobiť, aby to, čo bolo zvestované, sa pri poslucháčoch aj udialo: 

„lebo on je ten, kto hovorí, on je ten, kto počúva a pôsobí všetko vo všetkom“154. Modlitba teda pre 

Luthera nie je podradnejším úkonom v porovnaní s kázňou a i v neskoršom období počíta Luther (či 

už individuálnu alebo modlitbu spoločenstva) ku znakom cirkvi, skrze ktorý sa posväcuje cirkev 

(1Tim 4, 5).155 

4.4 Zákon a evanjelium 
Nasledujúce Lutherove slová ukazujú, že tak ako kríž, rovnako i zvesť o kríži má dvojakú funkciu. 

Na jednej strane má úlohu zákona (v zmysle usus theologicus). Na druhej strane pôsobí ako 

spásonosné slovo vo viere.156 Tu je však prikázaná opatrnosť. Ukazuje sa, že v Operationes sa 

rozlišovanie „zákona a evanjelia“ formuje, prinajmenšom čo do terminológie, ale do veľkej miery i čo 

do obsahu. 

 Dôvody sú nasledovné: V Operationes sa objavuje široké spektrum chápania Hospodinovho 

zákona, čo samozrejme vyplýva zo znenia žalmov, ktoré má Luther pred sebou. Zákon sa objavuje v 

čo najširšom chápaní Božieho stvoriteľského poriadku. Boží zákon pochádza od Boha a nie je 

                                                 
152 WA 5: 318.39-319.2: „O meditatio, o verbi ministerium, tu res tam vilis, tam despecta, tam infirma, tam stulta 
coram hominibus, et tanta per te fiunt! Tu enim sola cooperaris deo in omnibus mirabilibus istis, non potestas, 
non sapientia, non iustitia, non gratia mundi.“  
153 G. Ebeling v prednáške o modlitbe postavenej na Lutherových textoch z dvadsiatych rokov 16. stor. odpovedá 
na otázky čo k modleniu zmocňuje, núti, čo modlenie pôsobí a čo modleniu prepožičiava schopnosť hovorenia. 
Konštatuje: „Ja, Luther dehnt die Wortbedeutung von ʽGebet̓ auf den gesamten meditativen Umgang mit dem 
Worte Gottes überhaupt aus.“ EBELING, Gerhard. Beten als Wahrnehmen der Wirklichkeit des Menschen, wie 
Luther es lehrte und lebte. 1999, s. 165. In: JUNGHANS, Helmar. Lutherjahrbuch, 66/ 1999, s. 151-166. 
154 WA 5: 258.39-40: „Ipse est enim qui loquitur, et ipse est qui audit et omnia in omnibus operatur.“  
155 WA 50: 641.20-34, Von den Conciliis und Kirchen (1539). Má sa jednať o modlitby „[...] podľa Slova 
Božieho a pravej viery [...]“, teda tak, ako je vyjadrená v Kréde, Dekalógu, Katechizmoch a v Modlitbe Pánovej: 
„Denn das gebet ist auch der threuren heilthumb eins, dadurch alles heilig wird, ..., Und der Glaub und Zehen 
gebot, auch Gotts wort und alles eitel heilthum, dadurch der Heilige geist das heilige volck Christis heiliget“ 
K viditeľným znakom cirkvi počíta Luther modlitby, ktoré sú správne po obsahovej, ale aj po formálnej stránke. 
Teda modlitby zrozumiteľné a dá sa z nich ponaučiť, či dospieť k polepšeniu kresťanského života. AURELIUS, 
Carl, Axel. Luther on the Psalter, s. 203. In: Lutheran Quarterly 2/2000, s.193-205: „The contrast between 
Christian and non-Christian therefore becomes a question of what is important, whether one prays or not, 
whether one turns to God or away from God. Therefore Luther also can say, ʽWhat else... is faith but pure 
prayer.̓“  
156 Pozri WA 5: 70.22-28. Podobne aj WA 5: 249.30-39. Pritom je nutné poznamenať, že Luther takýto proces 
nechápe len v chronologickej následnosti. Je to proces, ktorý prebieha pri veriacich a „spravodlivých“ 
simultánne vždy (semper) a po celý čas (omni tempore). WA 5: 71.5-13.  
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prípustné, aby ho niekto relativizoval tým, že sa zníži na úroveň ľudského zákona alebo tak, že by sa 

ľudský zákon pozdvihol na úroveň Božieho zákona.157 

 Užšie chápanie sa objavuje v prípade, keď Luther hovorí o vzťahu Boha k ľuďom. Napriek tomu, 

že Luther nespochybňuje autoritu zákona, na niektorých miestach sa zákon celkom jasne dostáva na 

inú úroveň ako evanjelium. V Operationes sa objavila pasáž, ktorá vypadla napr. v Koburgských 

žalmoch o desať rokov neskôr, v ktorej je zákonodarca Mojžiš (človek a sluha) postavený do 

protikladu k darcovi nového zákona Ježišovi (Bohu a Pánovi všetkých vecí). Prvý zákonodarca urobil 

ľudí otrokom hriechu, druhý „oslobodencov spravodlivosti“ (liberos iustitiae).158 Toto Luther nazýva 

„zákon litery“ (lex literae) alebo „zákon Mojžišov“ (lex Mosi). Evanjelium je „zákonom ducha“ (lex 

spiritus) alebo „zákonom Kristovým“ (lex Christi).159 Slovo zákona a slovo milosti sú tu adversa: 

zákon zabraňuje hriechu a milosť ruší hriech. Mojžiš zákonom mení síce skutky, ale nemení tých, ktorí 

ich konajú. Evanjelium naopak oživuje a pôsobí v ľuďoch pravdu.160 Zákon „pôsobí hnev a množí 

hriech“ a viera „pôsobí odpustenie a napĺňa spravodlivosť“161. 

 Už bolo naznačené, že v Operationes pracuje Luther s myšlienkou, že protiklad zákona a milosti 

neruší Kristov kríž a zvesť o Kristu, práve naopak, v Kristu sa spájajú.162 Dielo zákona súdiaceho 

hriešnika vykonáva Ježiš Kristus ako Pán (kyrios) sveta. „Hoci je Bohom života a spásy“ (cum sit deus 

vitae et salutis), a to je Jeho „vlastné dielo“ (opus proprium), na to, aby to dosiahol, koná „nevlastné 

dielo“ (opus alienum, por. Iz 28, 21), keď „zabíja a zatracuje“ (occidit et perdit).163 Zvesť o kríži 

vychádza vedie k teológii kríža a pohybuje sa medzi pólmi kresťanského života zameraného na život 

činný v láske a mníšskym ideálom rozjímajúceho kontemplatívneho života:  

„Lebo ani do neba niet inej cesty ako tento kríž Kristov. Preto sa treba vyvarovať toho, aby nás ani 

aktívny život [vita activa] so svojimi skutkami, ani rozjímajúci život [vita contemplativa] so 

svojimi špekuláciami nezviedli. Obe sa javia ako najlepšie a pokojné, preto sú ale aj nebezpečné, 

pokiaľ sa to len skrze kríž nedostane na správnu mieru a cez prekážky nezruší. Kríž je zo všetkých 

vecí najlepší [Crux autem res omnium tutissima].“ 164 

                                                 
157 WA 5: 32.20-24. 
158 WA 5: 61.14n. 
159 WA 5: 65.20-37. Podobný zmysel sa nájde v Ž 2, 10. 
160 WA 5: 544.4-6. 
161 WA 5: 61.11-13; WA 5: 127.17-18. 
162 WA 5: 504.32-37. 
163 WA 5: 63.38-64.4. Tento citát možno použiť ako vhodné vysvetlenie na to, že Lutherov zvyk v rokoch 1517-
1519 označovať sa gréckym menom ako eleutherius (oslobodený a osloboditeľ: 1K 9, 19, resp. J 8, 32), 
nevychádza jedine z humanistického zvyku, ale má tiež teologický základ. 
164 WA 5: 85.1-5: „Neque enim ad coelum alia via est quam ista crux Christi. Proinde cavendum, ne vita activa 
cum suis operibus et vita cntemplativa cum suis speculationibus nos seducant. Blandissima est utraque et 
tranquilla, ideo et periculosa, dones cruce temperetur et adversitatibus perturbetur: Crux autem res omnium 
tutissima.“ Pri Ž 4, ktorý Luther vykladá ako napomenutie ku konaniu diela Pánovho, čo konkrétne znamená 
pretrpieť kríž a smrť (WA 5: 98.23-25). Rovnako tiež v Ž 8, 2 (WA 5: 250.25-32). Ž 12, 7: „..., najčistejší život 



TEOLÓGIA SLOVA V OPERATIONES IN PSALMOS (1519-1521) 

 

 129 

  V týchto Lutherových slovách, v ktorých Luther vymedzuje svoju teológiu medzi theologia 

scholastica a theologia speculativa165 sa prelína kristocentricita s kristológiou, ktoré vedú k vita 

passiva. Zameranie na kríž Kristov sa navonok prejavuje ako zvesť slova (officium verbi, R 1, 1-3) na 

základe Pánovho príkazu (praeceptum domini). No je to súčasne kázeň o Kristovi, ktorý je „Bohom 

a človekom“ (Christum deum et hominem)166 a preto sa v takejto kázni prejavuje moc Boha Ducha 

Svätého. 

 Kristova kázeň má, či už v rovine „súdu nad hriechom“, alebo v rovine „spásy“, účinnú moc. Slovo 

Kristovo – a teda i pravá kázeň kazateľa – vykonáva funkciu zákona nie ako litery, ale v rovine ducha 

ako performatívny akt na hriešnikovi vo forme súdu a jeho ospravedlnenia: „Písmo vždy chváli pravé 

Kristovo kráľovstvo s jeho súdom a jeho spravodlivosťou, ktorý súdi a starého človeka s jeho 

skutkami zabíja a nového človeka ospravedlňuje.“167 Ako svoje presvedčenie založené na „svedectve 

celého Písma“ uvádza, že o viere, nádeji168 a láske treba hovoriť iba tam, kde sa súčasne s ich 

„vliatím“ deje „ospravedlnenie“, „zatratenie“, „oživenie“: „hriešnik nie je ospravedlnený, ak nebol 

zatratený, nie je vzkriesený, ak nebol zabitý, nevstupuje do neba, ak nezostúpil do pekla.“169 

 Keď sa človeku zvestuje: „Boh je milostivý“, tak to nie je konštatujúca informácia. V tom výroku 

je obsiahnuté množstvo udalostí, v ktorých sa Boh Otec k nám prejavil ako milostivý. Je to zvesť 

(Kunde), v ktorej je obsiahnuté všetko, čo Boh Syn konal v nastolil vo svojom narodení, utrpení, 

vzkriesení. Keďže sa toto všetko stalo, môžeme povedať, že slovo Božie je radostná správa a zvestuje 

milosť Božiu. Ako zhrnutie Lutherovho postoja v Operationes sa dá uviesť veta: „Sed per verbum 

vivum perficit et implet Euangelium“170, ktorá obsahuje dôraz na viva vox ako verbum externum, 

účinnú moc evanjelia, a zvestovať evanjelium (euangelisare) je „zvestovať potešujúce, príjemné, milé, 

dobré slovo“171 v moci Ducha Svätého. 

                                                                                                                                                         
a bez hriechu nespočíva v skutkoch, ale vo viere v slovo a v utrpení.“ (WA 5: 382.10-11). Por. aj HILBURG, 
Johannes. Luther und das Wort Gttes in seiner Exegese und Theologie. 1948, s. 81-82. 
165 ZUR MÜHLEN, Karl-Heinz. Das Kreuz Jesu Christi und die Kreuzesnachfolge des Christen bei Martin 
Luther. In: LEXUTT, Athina, ORTMANN, Volkmar. Reformatorische Prägungen. 2011, s. 124.  
166 WA 5: 63.22-26. 
167 WA 5: 294.4-7: „ Verum christi regnum semper in scripturis cum iudicio et iustitia commendatur, quod 
veterem hominem cum actibus suis iudicet et mortificet et novum hominem iustificet.“ Keďže je slovo Kristove 
slovom spásy a pokoja, slovom života a milosti, ...., je nutné, aby spásu, pokoj, život, milosť tela potlačilo 
a vyhnalo (WA 5: 63.29-32). 
168 V dôležitej pasáži k Ž 5, 12 Luther odmieta názor, že teologická cnosť „nádeje“ môže pochádzať zo zásluh 
(Sentencie Petra Lombardského), ale i opačný názor, že nádej môže plodiť záslužné skutky. 
169 WA 5: 164.22-25: „Primum certum est, gratiam, idest fidem, spem, charitatem non infundi, nisi peccatum 
effundatur simul, hoc est peccator non iustificatur, nisi damnetur, non vivificatur, nisi occidatur, non ascendit in 
coelum, nisi descendat ad inferos, ut habet tota scriptura.“ Otázku nastolenú v Sentenciách o zásluhách a nádeji 
Luther rieši nasledovne: „zásluhy sú dielom nádeje, nádej je ale dielom slova alebo zasľúbenia“ (WA 5: 175.14).  
170 WA 5: 537.21. 
171 WA 5: 180.26-27. 
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4.5 Radostná výmena 
Myšlienka radostnej výmeny sa objavuje pri Lutherových výkladoch s ohľadom na kontext 

zvestovaného slova. Tu Luther hovorí o „výmene zvestovania“ medzi Kristom a človekom. Luther 

rozvádza úvahy o základne úlohe všetkého stvorenia spočívajúcej v chvále stvorenia. Ako opak 

v tomto ohľade platí, že obnovený človek je vytrhnutý zo svojej hluchoty a pridáva sa k chvále Ježiša 

Krista. Božie hovorenie i ľudské hovorenie sa tu stretáva vo vzájomnej výmene:  

„Na zemi nemajú ľudia nič vzácnejšie ako meno Pánovo, pretože toto chvália, zvestujú, vyznávajú 

pred ľuďmi ako jediné mocné, múdre, sväté, spravodlivé etc. ... Opačne, Kristus zhromaždí okolo 

seba tých, ktorí ho takto zvestujú, vyznávajú pred ľuďmi a poznajú jeho meno, prichádza k nim 

a slúži im, chváli, ohlasuje a vyznáva ich pred Otcom a jeho anjelmi v nebesiach a pozná ich mená 

a on sám je ich slávou a oslavou v nebesiach, ako sú oni jeho slávou a chválou na zemi.“172 

Vo výklade Ž 18, 11 Luther interpretuje truhlu zmluvy a dvoch cherubínov Starej zmluvy ako trón 

milosti Ježiša Krista, ktorý nie je viac viazaný na jedno miesto, ale cez dva testamenty vykonáva úrad 

slova zákona a milosti. Boh „panuje v nás skrze vieru, ktorá je v nás pripravená úradom oboch slov 

[zákon – milosť].“ 173 Viera už nie je vierou v osud Ježiša Krista, o ktorom rozpráva biblické 

svedectvo. Viera je dôverou v zmluvu, ktorú nastolil Ježiš.  

 Vieru možno chápať ako „Bohom vdýchnuté osvietenie našej mysle“ (illuminatio mentis nostrae 

divinitus inspirata).174 Súčasne platí, že „viera sa nemôže zakladať na neistých veciach“ (fides in 

dubiam rem non nititur)175, jej východisko i cieľ sú pevné. Nie je to teda tak, akoby tam, kde rozum 

končí a nevie si rady s pochybnosťami, nastupovala viera, ktorá posunie človeka ďalej. Duch Svätý 

zosiela vieru, ktorá správne chápe slovo Božie. Z augustínskeho rozlišovania troch „mohúcností“ duše 

(intellectus, voluntas a memoria) –s tým, že v stredoveku bola pochopeniu (intellectus) pripisovaná 

mohúcnosť (virtus) poznávania, cnosť „rozumnosti“ a teologická cnosť „viery“ 176 – sa v Operationes 

zachovalo rozlišovanie v dôraze na pochopenie slova Božieho a lásku duše k Bohu. No čoraz 

zrejmejšie je Lutherove odmietanie viery, nádeje a lásky ako „vliatych“ (infusa) cností, tvoriacich 

                                                 
172 WA 5: 253.12-20: „ Homines in terra nihil habenr praeciosius nomine domini, hunc enim laudant, praedicant, 
confitentur coram hominibus ut solum potentem, sapientem, sanctum iustum. Atque hoc est nomen doini esse 
magnificum, admiraile, celebre et magnae opinionis in terra, hoc enim per christi adventum factum est. Rursus 
Christus ipse eos, qui sic se praedicant, cenfitentur coram hominibus et nomen eius cognoscunt, praedicant se et 
transiens ministrat eis, laudat, praedicat, confitetur coram patre et angelis eius in coelis et cognoscit noen eorum, 
ipseque eorum gloria et laus est in coelis, sicut ipsi sunt gloria et laus eius in terra.“ 
173 WA 5: 504.40-41: „..., quando per fidem in nobis regnat, quae ministerio utriusque verbi in nobis paratur.“ 
Por. WA 5: 506.20-21: „Non enim deus in nobis regnat superficietenus, lingua et verbo, sed in virtute, ...“ 
174 WA 5: 118.1-2. 
175 WA 5: 124.40. 
176 Vôli (voluntas) je pripísaná cnosť „dobroty“ a teologická cnosť „lásky“ (caritas). Pamäti (memoria) 
pristupuje mohúcnosť „zachovávania“, cnosť „moci“ (potentia) a teologická cnosť „nádeje“ (spes). SCHWARZ, 
Reinhard. Fides, spes und caritas beim jungen Luther. 1962, s. 98-117. O nádeji ako spes sit virtus Theologica 
pozri: WA 5: 162.22-25. 
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„základ všetkého dobrého“ (principia omnium bonorum), čo nadobúda meritórny charakter.177 To 

nové, čo sa v Operationes formuje, je rastúci dôraz na vieru pred nádejou a láskou. Viera je tým 

miestom, v ktorom sa človeku privlastňuje úžitok Božieho konania. Povedané inak, slovo Božie sa 

človeku stane užitočné, keď je prijaté vo viere.178 

 Viera je v plnej miere závislá od moci Božej a je človeku udelená ako Boží dar (dominus benefitio 

fidei).179 Prakticky to znamená, že veriaci sú novým stvorením (novae creaturae) a sú „dielami rúk 

Božích“ (opera manuum dei)180. Obraz stromu, na ktorý sa Luther odvolával pri 1. žalme, sa objaví 

i v tomto kontexte: Dá sa povedať, že viera je ako presadenie stromu, keď „nebeský poľnohospodár“ 

a „záhradník Otec“ presádza človeka „z Adama do Krista“. Tak získavame lásku k slovu Božiemu, 

ktorú sme predtým nemali.181 Zásadná je Lutherova výpoveď o tom, že v podstate sa „stvorenie a nové 

stvorenie v ničom neodlišujú, keďže [Boh] koná v oboch ex nihilo.“182 Dôležitá je táto výpoveď v tom, 

že platí vo význame „bez zásluh“, ale i vo význame „z ničoho“, pretože v kríži bol hriešnik znova 

učinený ničím „lebo prichádza z Boha a svojej ničoty, a preto sa ten, kto sa vracia do ničoty vracia k 

Bohu.“183 

 Ako bolo povedané v druhej časti, hlavným hriechom je nevera, pretože v najhlbšej podstate nevera 

robí Boha luhárom (Qui autem non credit, mendacem facit)184. Obrátene potom platí, že: 

„... ten kto verí [Bohu], ten ho považuje za pravdivého a pripisuje mu pravdu. Kto v neho dúfa, ten 

súdi, že [Boh] je mocný, múdry a dobrý, pretože od neho môže dostať pomoc a tým mu pripisuje 

moc, lebo mu môže pomôcť, múdrosť, lebo vie, ako mu pomôcť, a dobrotu, lebo mu chce pomôcť. 

To je to, čo znamená, že Boh je pravdivý a to je mať Boha vskutku.“185  

 Tento citát názorne ukazuje, že viera sa nemôže artikulovať ako neutrálny postoj človeka, pretože 

k jej podstate patrí pochopenie Božieho univerzálneho konania v individuálnej rovine, „pre mňa“ (pro 

me).186 Obsiahly opis viery sa Operationes objavuje pri výklade Ž 14, 1. Osobná rovina sa tu vyjadruje 

ako pevná dôvera v milostivú náklonnosť Božiu voči kajúcemu hriešnikovi: „V žiadnom prípade to nie 

                                                 
177 WA 5: 163.38-164.4. 
178 WA 5: 184.18-19: “Non itaque nomen, sed fides in nomen domini facit omnia, nec unum altero efficatius 
est.“ 
179 WA 5: 425.18. Tak ako samotná viera, tak aj neodpadnutie od viery a nepoškvrnenie „Božích slov“ nespočíva 
v moci človeka. WA 5: 382.28-29. 
180 WA 5: 543.35-38 
181 WA 5: 37.25-27 
182 WA 5: 544.9-10: „nihil differat creatio et recreatio, cum utraque ex nihilo operetur.“ Por. WA 5: 162.29-32. 
183 WA 5: 168.3-4; WA 5: 176.27-29. 
184 WA 5: 104.16-17. 
185 WA 5: 104.5-10: „Quia qui ei credit, veracem eum ducit ac per hoc veritatem ei tribut. Qui sperat in eum, 
potentem et sapientem et bonum arbitratur, ut a quo possit iuvari et salvari, ac per hoc ei potentiam, qua possit, 
sapientiam, qui novit, bonitatem, qua velit iuvare, tribuit; hoc autem est vere deum esse, vere deum habere.“ WA 
5: 459.34-36. Pri výklade Ž 8, 2 Luther uvádza nielen vieru, ale i nádej a lásku (WA 5: 253.3-9). 
186 WA 5: 49.14-15: „Benignus est enim spiritus sanctus, non gloriatur in malis alienis, sed sua bonitate miseretur 
omnibus.“ 
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je viera, ak to nie je živý a nespochybnený názor, skrze ktorý si je človek isto iste istý, že Boh má 

v ňom zaľúbenie, že má milostivého Boha, ktorý mu všetko odpustí, čo vykonal alebo si predsavzal: 

náklonného v dobrom, dopúšťajúceho v zlom.“187 Prelínanie Božieho univerzálneho konania pre spásu 

všetkých ľudí na kríži a individuálnej účasti na tomto konaní má však viac ako len existenciálny 

význam pre vnútorné prežívanie človeka. Na základe biblického slova sa viera dostáva z kontextu 

lásky k Bohu (fides caritate formata) ako primárnej kategórie na vyjadrenie vzťahu človeka k Bohu, 

do roviny jedinej možnej „spravodlivosti“ pred Bohom. Vo výklade prvého žalmu hovorí Luther jasne: 

„Pretože nato [Ježiš] trpel, nato bol vzkriesený, nato ustanovený za Kráľa, a nato mu bolo všetko dané 

do dedičstva, aby mal moc spasiť všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú. Samozrejme, že jedine takáto 

dôvera ospravedlňuje, bez skutkov zákona, ako Apoštol vyučuje v Liste Rímskym (R 3, 28) a v Liste 

Galatským (G 2, 16).“188 

 Evanjelium „zjavuje“ spravodlivosť (R 1, 17), ktorá sa udiala v Ježišovi Kristovi. Evanjelium je 

nositeľom zjavujúcej sa spravodlivosti. Dá sa to povedať tiež opačne: Proces zjavovania sa 

spravodlivosti je viazaný na evanjelium.189 Znova treba zdôrazniť, že zvestovanie nemôže byť chápané 

ako podávanie informácie o Ježišovi na jednej strane, alebo ako sprotredkovanie Krista samotného na 

strane opačnej. Ježiš ako Slovo Božie zjavuje spravodlivosť vo svojej osobe. Cez slovo evanjelia Duch 

Svätý sprístupňuje túto spravodlivosť pre človeka skrze vieru. Zvesť evanjelia sa stáva nástrojom 

radostnej výmeny Božieho Syna Ježiša Krista skrze Ducha Svätého s človekom v osobnej apropriácii 

a vzťahu s Kristom vo viere:  

„Ale to nie je kresťanská kázeň, ak zvestuješ Krista historicky. ... Ale keď učíš, že Kristova história 

slúži na to, že je nám veriacim na úžitok k spravodlivosti a spáse, že toto neurobil pre seba, ale pre 

naše dobro podľa vôle Boha Otca. Aby sme vedeli, že všetko, čo je Kristovo, je naše. Takáto viera 

a poznanie Pána pôsobia, že ho milujeme, ctíme a oslavujeme.“190 

 Človek nemôže poukazovať na vieru ako „svoj osobný spravodlivý skutok“. Ospravedlnený je tou 

istou spravodlivosťou, ktorou je Boh spravodlivý v sebe. Keďže slovo Božie dáva človeku 

spravodlivosť Božiu z milosti191 bez zásluh, (ex nihilo) je zrejmé, prečo Luther hovorí o „iustitia 

                                                 
187 WA 5: 395.12-16: „ Fides autem esse nullo modo potest, nisi sit vivax quaedam et indubitata opinio, qua 
homo certus est, super omnem certitudinem sese placere deo, se habere propitium in bonis, ignoscentem in 
malis.“ WA 5: 444.35-37. 
188 WA 5: 74.16-20: „ Ideo enim passus est, ideo resurrexit, ideo constitutus est rex, ideo accepit omnia in 
haereditatem, ut salvare possit omnes, qui confidunt in eum. Haec autem confidentia iustificat sola, sine operibus 
legis, ut Apostolus ad Romanos et Galatas docet.“ 
189 BIZER, Ernst. Fides ex auditu. 1958, s.148. Bizer tu hovorí o tom, že Luther objavil „teológiu slova“. 
Z teológie slova sa mu potom objavil význam viery (Bizer 149). HAMMER, Gerhard. AWA 1: 419-427. 
190 WA 5: 543.16-22. Poučný je v tomto ohľade výklad 11. žalmu. Objavuje sa tu dôraz na vieru ako dôveru 
v evanjelium o spásonosnom konaní Božom pre každého osobne. Takáto viera stojí v protiklade k 
Werkgerechtigkeit ako základu spravodlivosti. Por. BEINTKER, Horst. Die Überwindung der Anfechtung bei 
Luther. 1954, s. 162. 
191 WA 5: 459.19-21: „Diximus enim, obiectum spei non esse nisi puram et immeritam dei misericordiam, 
gratuito promissam et ab indignis invocandam.“ 
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passiva“! Reč o „pasitive“192 môže pohoršovať kvôli predestinačným záverom, ktoré by sa pri 

uvažovaní týmto smerom ľahko dostali na povrch. Primárne sa však pod poukazom na „pasivitu“ 

myslí proces počúvania, v ktorom slovo vstupuje cez sluchový orgán merre passive a zasahuje srdce 

človeka. Vyjadrenie o viere, ktorá je ľuďom „vliata do sŕdc“, vyjadruje, že počúvanie slova Božieho 

nie je skutkom človeka. 

Pasivita človeka má aj druhý význam. Človek vo viere dáva Bohu za pravdu v jeho súdoch, ak 

pretrpí ostrosť súdu, ako už bolo povedané vyššie. (Viera, nádej, láska nie sú cnosti vedúce k zásluhám 

pred Bohom, ale sú miestom Božieho „likvidovania“ hriešnika a tvorenia človeka nového193).  

 Boh koná svoju spravodlivosť, svoje dielo, svoje slovo, svoju moc, všetko, čo je jeho in nobis.194 

Toto je dôležitý bod. Keď sa performatívna moc slova Božieho dokazuje na tom, že otvára uši a 

umožňuje nové myslenie, chcenie, konanie a hovorenie, potom ospravedlnenie hriešnika nie je 

jediným „dielom“ Božieho hovorenia. Povedať, že Lutherovým jediným zámerom bolo učenie 

o ospravedlnení hriešnika neguje, že v Operationes mu ide o celkovú spásu človeka. Aj na miestach, 

kde sa zdá, že sa primárne hovorí o spravodlivosti, koncepcia spásy neabsentuje. Žalmy sú vhodné na 

kázanie, meditovanie a vyučovanie (ako sa ukáže v nasledovnej časti), lebo komprehenzívnym 

spôsobom zvestujú a vyučujú, čo znamená spása. Napr. pri Ž 9, 15 Luther vysvetľuje, že Ježiš Kristus 

je nielen salvator (Spasiteľ), ale taktiež salutare (pomoc): „Lebo viera v Krista pôsobí, že on vo mne 

žije, hýbe sa a pôsobí, nie inak ako pôsobí na choré telo hojivá masť, ...“195. Dáva človeku silu, aby 

počul, čo počuť nemohol, učí ho to, čo nevedel, dáva mu slová tam, kde hovoriť nedokázal, potešuje 

ho v pokúšaniach a úzkostiach, aby mohli Bohu dôverovať tak, ako dietky dôverujú rodičom. 

 Do určitej miery sa tu prejavuje vplyv (nemeckej) mystickej teológie196. Spása sa môže na prvý 

pohľad prelínať s určitým druhom unio mystica. Aj u Augustína sa nachádza chápanie lásky, ktorá 
                                                 
192 Por. WA 5: 253.13-15;  476.36;  477.8; 477.33;  477.37 (Ž 17, 7);  491.19  (Ž 18, 1); 543.37 (Ž 19, 2). 
Pasivitu vyjadruje aj Ž 3, 6, kde sa objavuje reč o telesnom umieraní. Smrť nie je pre veriaceho dôvodom na 
strach: Slovo dáva vieru a viera mení perspektívu, človek už nehľadí na umieranie, ale na vzkriesenie (WA 5: 
90.6-9). 
193 WA 5: 176.1-6. 
194 WA 5: 144.8-11, ale i predchádzajúce verše WA 5: 144.4-5: „Ipsam scilicet misericordiam seu gratiam 
iustificantem, qua apud deum iusti reputamur.“ Tejto pasáži sa venuje i HERMANN, Rudolf. Luthers Theologie. 
1967, zv. 1, s. 43-50. Podobne hovorí Luther aj pri Ž 6, 3, že prosba „Pane zmiluj sa nado mnou“ tu nemá byť 
chápaná ako prosba o odpustenie hriechov, ale ako prosba o milosť, ktorá posilní slabú dušu (WA 5: 205.32-36). 
Por. WA 5: 234.18-23; WA 5: 250.32-35; WA 5: 301.14-17. 
195 WA 5: 311.12-14. 
196 V tejto otázke nepanuje jednota medzi bádateľmi. Je to spôsobené viacerými zásadnými otázkami, ako napr., 
či sa vôbec dá hovoriť o jednotnej nemeckej mystike, a do akej miery sa dá hovoriť o „vplyve“ mystiky na 
Luthera, či ide o vonkajšiu podobu s rôznym obsahom, alebo naopak o podobnosť obsahu vyjadrenú inými 
slovami. Najväčšiu pozornosť a chválu si vyslúžil Ján Tauler a dielko Theologia deutsch, ktoré Luther opätovne 
vydal v rokoch 1516 a 1518, tak isto aj  Bernard z Clairvaux. Por. WA 5: 162.31-33; WA 5: 163.9-13; WA 5: 
165.18-20; WA 5: 203.13-16; WA 5: 364.1-6. Z dostupnej forme je možné odporúčať podrobnú štúdiu: 
WERNISCH, Martin. Mystika a reformace. Theologia Deutsch. 2007, s. 17-89, zvlášť s. 79-89. S ohľadom na 
Operationes pozri: BLAUMEISER, Hubertus. Martin Luthers Kreuzestheologie, 1995, s. 64-72 a HILBURG, 
Johannes. Luther und das Wort Gottes in seiner Exegese und Theologie. 1948, s. 112-118. 
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spája milujúceho s tým, čo miluje, hoci je to v kontexte trojičného učenia. V soteriologickej rovine sa 

dá povedať, že obnovená vôľa (voluntas) miluje Slovo Božie, lebo obnovený človek bol s ním 

zjednotený. V modeli radostnej výmeny nešlo o to, aby sa človek stal jedno s Bohom, ako viac o to, že 

Kristus sa stáva jedno s človekom. Viac ako o človeka milujúceho Boha ide o to, že milujúci Kristus 

má lásku ku človeku, a zjednocuje sa s človekom. Samozrejme, primárne v procese inkarnácie 

a kristológie197. 

 Ako sa tento kristologický moment prenesie do individuálnej roviny, pri konkrétnom človeku? 

Ľahko by mohol vzniknúť dojem, že aj na rovine individuálneho človeka dôjde k zjednoteniu 

s Kristom vrátane jeho božskej prirodzenosti a malo by dôjsť k akémusi communicatio idiomatum 

medzi hriešnikom a Božím Synom.198 Podľa toho, čo Luther hovorí v Operationes, treba vždy 

pamätať, že slovo Božie je vždy extra nos, lebo prichádza zvonku a to, čo človeku dáva ako dar, je 

primárne viera a nie samotný Kristus. Správna postupnosť uvažovania vychádza z toho, že je to 

milujúce slovo, ktoré sa zjednocuje s milovaným (človekom), keďže ľudská prirodzenosť túto vôľu 

nemá, ona musí prísť z neba.199 Takáto vôľa vo vzťahu s Kristom skrze vieru nevedie priamo do neba, 

ale – typicky pre Operatioens – stáva sa anihiláciou hriešneho človeka v Kristovej smrti na kríži. Nie 

náhodou uvádza Luther pred známym výrokom, že „jedine kríž je našou teológiou“, odkaz na 

mystickú teológiu, že človek musí najprv prejsť „tmou“ a vystúpiť nad bytie a nebytie (super ens et 

non ens).200 Cesta do neba vedie len cez kríž a pod spôsobom kríža. Len takto – slovom skrze vieru 

a kríž – môže byť vôľa skutočne oslobodenou vôľou (Ž 110, 3).201 Ak pre Luthera platí, že aj 

oslobodenie vôle je Božím dielom, treba sa pýtať, aký priestor na reakciu sa ponúka na strane človeka. 

Ako môže človek na Božie konanie v slove reagovať?  

5. Veriaci odpovedá 
Aspekty dopadu Božieho konania na človeka sa dajú uchopiť rôzne. V tejto práci nás zaujíma 

aspekt ľudskej odpovede v komunikatívnom kontexte slova Božieho a slova ľudského. Lutherovo 

                                                 
197 Igor Kišš prevzal Lutherov model unio mystica, v zmysle prebývania „Boha, Jeho Logosa spolu s Duchom 
Svätým ... v nás“, s tým že nejde o účasť človeka na „ontickej božskej prirodzenosti“, ale – v náväznosti na A. 
Nesteruka – o „hypostatickú inherenciu“ a hovorí o „pan-en-teizme“ Božom v nás. KIŠŠ, Igor. Význam teológie 
Logosa pre zdôvodnenie humanizácie sveta. s. 145. In: KIŠŠ, Igor. Logos-Kristus a jeho význam pre teológiu 
a sociálnu etiku. 2008, s. 141-153.    
198 MANNERMAA, Tuomo. Christ present in Faith. 2005, s. 39-42. Podobne aj PEURA, Simo: Luther 
Verständnis der Rechtfertigung: Forensisch oder effektiv, s. 37. In: HINLICKY, Paul: Recent Research on Lartin 
Luther. 1999, s. 34-57: „Die Gabe wirkt im Sünder eine reale Erneuerung (renovatio), weil sie die Sünde durch 
die Gerechtigkeit Christi ersetzt und den Christen von der Sünde reinigt (sanitas iustitiae).“ Peura uvažuje 
v dialektike gratia – donum. Pravý opak v snahe vyhnúť sa substančnej ontológii prestavuje F. Schneider, keď 
hovorí o bytí Kristovom ako „Sprachlichsein in der Form des Betens“ ako o novej zdynamizovanej reformačnej 
kristológii. SCHNEIDER, Florian. Christus praedicatus et creditus. 2004, s. 353. 
199 WA 5: 33. 9-11. 
200 WA 5: 176.22-33. 
201 Luther odmieta predstavu v mystickej teológii, že takýto proces je v silách duše ako actibus elicitis (WA 5: 
176.31-32).  



TEOLÓGIA SLOVA V OPERATIONES IN PSALMOS (1519-1521) 

 

 135 

hamartiologické vymedzenie bezbožnosti ako duchovnej hluchoty pre slovo Božie neznamená, že 

človek zostal nemý. Rovnako ako sa dá viera artikulovať slovami v zmysluplnom obsahu, tak 

aj nevera svoj postoj artikuluje v zásadných postojoch. Na základe žalmov Luther konštatuje, že aj 

bezbožnosť si človek nenecháva pre seba ako súkromnú vec: človek dokáže aj o svojej nevere hovoriť 

a dokonca bezbožnosti učiť aj iných. Táto kritika z pera reformátora sa ale netýka len ľudí zo sveta. 

Napr. vo výklade Ž 2, 1-3 vidno, že Luther sa predovšetkým zameriava na „svätých“ mníchov či 

„sebaspokojných“ biskupov cirkvi.202 V podstate je v každom človeku neustály zápas, ktorý ruší 

primát slova Božieho: ako tendencia k herézii, pýche, samospravodlivosti, opovrhovaniu slovom 

Božím, vysmievaniu sa mu, nezáujmu oň, samochvále, vyučovaniu a rozširovaniu falošného slova, 

klamstvám a pod.203 Zlé východiská sa prejavujú v komunikatívnej rovine. Pri tých, ktorí sa tvária 

zbožne je problém ešte väčší v tom zmysle, že pod zdaním zdravej náuky rozširujú mylnú náuku. 

Dušiam, ktoré potrebujú čistú pravdu (puram veritatem) sa podáva smrteľný jed (venenum 

mortiferum).204 Na takomto negatívnom príklade sa jasne ukazuje súvis medzi nepočúvaním, 

hovorením a životom. 

V rovine viery sa Luther pohybuje na podobnej úrovni. V Operationes pri výklade Ž 3, 2 Luther 

poznamenal, že žalmy sú pomenovaním pre „slovo Božie“ (verbum dei), sú „piesňou a vyučovaním“ 

(canticum et eruditionem) a sú „jedinečnými proroctvami zjavenými jedinečnému prorokovi skrze 

Ducha Svätého“205. Tu teda ľahko povstane otázka, aký význam pripisuje Luther náuke v tomto 

výklade? Presnejšie povedané, to môže byť otázka, ktorú vo svojej vynikajúcej štúdii k Lutherovmu 

chápaniu slova Božieho a evanjelia položil Walter Kasper: Aký vzťah v luteranizme je medzi 

záväznosťou dogiem a slobodou evanjelia?206 Je zo slova Božieho možné formulovať náuku? A ak 

áno, prejavuje sa náuka v praktickom rozmere života teológa a kresťana. 

V Operationes nájdeme jasné výpovede Lutherove, v ktorých hovorí, že žalmy vyučujú univerzálnu 

duchovnú doktrínu. Lutherov postoj vyjadruje napríklad výklad Ž 1, 1 („Blahoslavený muž, ktorý 

nechodí podľa rady bezbožníkov“). Pri slovnom spojení „rada bezbožných“ Luther vykladá, že je to 

rada, ktorá síce znie „rozumne a javí sa ako cesta, pritom ale nevie o svojom omyle“207 (teda nejde 

o hrubé hriechy, ale o subtílne spôsoby skryté vo vnútri človeka). To znamená, že i tie najlepšie rady 

od bezbožných ľudí nevedú do blahoslavenstva, hoci sa to z ľudského pohľadu javí ako paradoxné 

a protikladné. V protive k zdanlivému poznaniu človeka stojí duchovné poznanie vecí, ktoré veci 

                                                 
202 WA 5: 30.24-30. 
203 WA 5: 55.11-16. 
204 WA 5: 29.4-11. 
205 WA 5: 76.13-16: „Huius prophetae proprium est verbum dei appellare psalmum, canticum et eruditionem et 
aliis titulis adornare, ut videbimus, deinde in dativo easu sibi tribuere eiusden verbi revelationem, ut singularem 
prophetam seu singulares prophetias huis libri commendaret spiritus sanctus.“ 
206 KASPER, Walter. Dogma pod Božím slovem. 1996, s. 24. 
207 WA 5: 27.35-36: „Deinde consilium appellat, quod prudentiam sonat, et viam, quae errorem nesciat.“ 



ĽUBOMÍR BATKA  

 

 136 

poznáva ako sú.208 Luther to chápal tak, že žiadna duchovná múdrosť nie je možná bez slova Božieho 

a slovo Božie nie je hocijaké slovo. Jeho poslaním a zámerom je vyučovať ľudské bytosti, aby ľudia 

získali múdrosť o Bohu, hriechu, človeku, milosti, pokání a ospravedlnení.  

 Richard Bucher napísal hodnotnú štúdiu k Lutherovmu chápaniu náuky The Ecumenical Luther.209 

Bucher uvádza, že pojem doctrina sa v stredoveku neobjavoval často, bežnejší bol výraz articulus 

fidei. Išlo o články vierovyznania alebo sumu celej katolíckej pravdy, ktoré mali byť explicitne 

obsiahnuté v Písme. Tento obsah je nutné prijať vierou.210 Protiklad k „článku viery“ je 

heréza.211 Luther používa pojmy Artikel, Stueck, Heubstuck a Hauptartikel. Rozlišoval teda články 

„nutné“ a „nie nutné“ pre obsah viery. Podľa Buchera nutný článok musí spĺňať tri podmienky: 

v prvom rade  musí byť „založený len na Písme“, musí vychádzať zo „správneho Písma“ (kánonické 

knihy) a napokon „správne Písmo musí správne interpretovať“ 212. Tým sa Luther odpútava od úzusu, 

že článok viery musí byť založený na Písme, cirkevných otcoch, konciloch, kánonickom práve 

a rozume. Luther uvádza, že kánonické právo, ktoré je podmienené časom a okolnosťami, sa môže 

mýliť. Slovo Božie je ale nadčasové a univerzálne a preto nutné články viery musia byť založené na 

Písme, nie na slovách človeka, keďže Duch sa nemýli a v Písme je prikázané, aby mu ľudia verili 

(1Tes 5, 21). Iba tu spočíva istota, že takáto viera sa Bohu ľúbi.213  

 „Doktrínou“ je len také učenie, ktoré je potrebné na spásu a je v harmónii s evanjeliom. Sú to 

články, ktoré musí človek veriť na to, aby bol spasený. Pre kresťana je nutné len to, čo ho robí 

kresťanom. Ak sa jedná o vec, ktorá z neho nerobí kresťana, tak to nie je nutný článok viery. Z toho 

vyplýva, že najdôležitejší článok viery je evanjelium Ježiša Krista.  

                                                 
208 Por. Heidelbergskú dišputu: „21. Teologus cloriae divit malum bonu met bonum malum, Theologus crucis 
dicit id quod res est“ (WA 1: 354.19-20). K Heidelbergskej dišpute: FORDE, Gerhard. On Being a Theologian of 
the Cross. 1997, s. XII výstižne poznamenáva, že je ťažké hovoriť o „teológii kríža“ ako predmete – v angličtine 
ešte väčší problém či stanoviť určitý (the), alebo neurčitý (a) člen. „Luther nepíše nejakú teológiu kríža. Ale 
obzvlášť v Heidelbergskej dišpute hovorí o tom, čo tí, ktorí boli zničení a vďaka krížu mohli nanovo povstať, 
robia.“ Preto píše nadpis: Súc teológom kríža. 
209 BUCHER, Richard. The Ecumenical Luther. 2003, s. 19-59. 
210 BUCHER, Richard. The Ecumenical Luther. 2003, s. 21. K pochopeniu „článku viery“ v stredoveku pozri: 
PELIKAN, Jaroslav. Reformation of Church and Dogma. 1985, zv. 4, s. 60-62. 
211 Herézia je to, čo protirečí článku o spáse. Učenie scholastických teológov nie je záväzné, pretože oni písali 
len názory (opinionibus). Ak sa Lutherovo učenie nezhodovalo so scholastickým učením, nemožno ho volať 
heretikom, keďže heretik je len ten, kto učí proti článkom viery. Články viery prijíma koncil. To vysvetľuje, 
prečo sa reformačné krídlo dožadovalo cirkevného koncilu, lebo len koncil mohol povedať, či evanjelické učenie 
odporuje článkom viery. 
212 BUCHER, Richard. The Ecumenical Luther. 2003, s. 28. 
213 Nutná doktrína musí byť založená na správnom Písme: články viery majú byť založené na jasných biblických 
miestach, z kánonických kníh a nie z apokryfných. Mali by vychádzať z vyučujúcich miest a nebyť odvodené 
z príkladov. Nemali by sa opierať o Mojžišovský zákon a ani o tie slová, ktoré boli povedané individuálnym 
ľuďom a nie všetkým: napr. prikázanie dané Abrahámovi obetovať syna. 
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 V Lutherovej teológii existuje silné puto medzi slovom Božím a Božou čistou náukou (doctrina 

pura).214 V prvom rade, je „náuka“ ovocím viery ale potom spätne „náuka“ pomáha lepšie dôverovať 

slovu Božiemu. Luther rozlišuje medzi doktrínou založenou na slove Božom a ľudskou doktrínou, 

ktorú si ľudia vytvorili bez Božieho slova. Pravá náuka predstavuje hlbšie duchovné poznanie a 

pomáha v lepšom vyjadrení obsahu viery na základe Písma svätého. F. Beisser k tomu dodáva: 

„Claritas scripturae je nutným predpokladom pre puritas doctrinae.“215 To znamená, že v prvom rade 

musí teológ dbať na to, aby sa slovo jasne zvestovalo. Potom je možné dosahovať čistotu učenia. 

Prakticky teda, viac ako o hľadanie nového učenia ide zachovávanie čistého učenia, čím sa nemyslí 

formálna korektnosť myslenia (nestačí, že doctrina je správna), ale vernosť veriaceho jednoduchému 

zmyslu Písma (doctrina je súčasťou života veriaceho). Zachovávanie pravého učenia podľa zmyslu 

Písma svätého formuje apoštolský základ cirkvi ako i jej jednoty, svätosti a katolicity. Písmo nielen, že 

má autoritu, ale je aj „dostatočné“ (suficientia scripturae), pretože spomedzi všetkých kníh je práve 

v ňom a nikde inde obsiahnuté všetko, čo človek potrebuje a môže vedieť o Bohu a spáse. Ako už bolo 

povedané, skrze Písmo sa k človeku dostáva slovo Božie, a ako to vyjadril Oswald Bayer: „Kde je 

slovo Božie, tam je cirkev. Všetko, čo Luther hovorí o cirkvi, ..., nie je ničím iným, ako rozvedením 

tejto základnej tézy.“216 Slovo ako základ cirkvi – spoločenstva veriacich – trvá, dá sa od neho len 

oddeliť a vzdialiť sa, alebo zostať pri ňom. Pretože tento základ nepoložil človek, ale Duch Svätý, 

človek môže stavať na inom základe (keď prestane počúvať slovo Božie alebo vyhlási slovo človeka 

za rovnocenné slovu Božiemu), ale nemôže ho zrušiť. 

Pre úplnosť obrazu treba povedať, že v Lutherovej teológii je zrejmá značná polarita v opise 

protichodných postojov. Luther je presvedčený, kto učí proti slovu Božiemu, nemôže učiť nič sväté, 

lebo je to mimo Boha. Keď bola spomenutá metaforika „stromu“ v časti o peccatum radicale, je 

možné povedať, že život veriaceho Luther prirovnáva k „stromu zasadenému pri vodných tokoch a 

pevných brehoch“ (Ž 1, 3, por. Ž 92, 13)217, zatiaľ čo život bezbožného je prirovnaný k „neužitočnému 

prachu“ (Ž1, 4). Aj pri najtvrdších výrokoch o „bezbožníkoch“ je potrebná v prvom rade pokora, 

pretože všetky zlé náuky pochádzajú z pýchy a chýbajúcej pokory.218 Luther nepoužíva tieto žalmické 

obrazy na moralizovanie (keďže nežil v kontexte sekularizovanej spoločnosti) a nemyslí primárne na 

ľudí mimo cirkvi. Tieto slová adresuje so spoločenstva cirkvi ako slová potešenia pre veriacich a slová 

súdu pre tých, ktorí sa nespoliehajú na slovo Božie.  

Moc slova Božieho sa ukáže tiež pri opačnom uvažovaní: Čo sa stane, ak ono absentuje? Pri 3. a 7. 

žalme, v reči o kráľovi Dávidovi, ktorého prenasledoval vlastný syn Absoĺón, Luther opisuje podstatu 

                                                 
214 BEISSER, Friedrich. Claritas Scripturae bei Martin Luther. 1966, s. 173-180. 
215 BEISSER, Friedrich. Claritas Scripturae bei Martin Luther. 1966, s. 175. 
216 „Wo das Wort Gottes ist, da ist Kirche. Alles was Luther sonst noch zu Kirche zu sagen hat ..., ist nichts 
anderes als eine Entfaltung dieses Grundsatzes.“ BAYER, Oswald. Martin Luthers Theologie. 2003, s. 233. 
217 WA 5: 50.31. 
218 WA 5: 126.36-127.3. 
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duchovného zápasu, ktorý má charakter „zlomu v komunikácii“. V takejto situácii sa človeku zdá, že 

je opustený celým stvorenstvom i Bohom, ktorý je pri všetkých, všetkých zachováva, o každého sa 

stará, len jeho jediného nezachováva.219 Ešte viac o duchovných zápasoch, keď sa človeku zdá, že je 

zabudnutý Bohom, pojednáva Luther v Ž 13,1-3.220 Prameňom duchovného utrpenia môžu byť 

„ľudia“, „svet“, „telo“, „démoni“221. Lutherove výklady žalmov obsahujú výpovede, v ktorých 

Anfechtungen prichádzajú od Božích nepriateľov a ich cieľom je strata viery a prekrútené poznanie 

Boha pri človeku. Nie je možné „odinterpretovať“ Lutherove stredoveké predstavy o diablovi 

a démonoch zdôrazňovaním všepôsobnosti Božej. Horst Beintker argumentuje, že v tejto pasáži Luther 

nemyslí, že satan môže byť pôvodcom duchovného zápasu, reč o satanovi ako pôvodcovi duchovných 

zápasov znamená len „pojmy a termíny na rozlíšenie dôvodov a možno na usporiadanie druhov 

pokušenia. Svoju moc [Anfechtugsmächte] získavajú v prvom rade z hriechu a nie sú preto pôvodcom 

duchovných zápasov“222 a aj v takomto „najťažšom“ zápase ide o Božom spôsobené Anfechtung223. 

Luther ale hovorí jasne, že podstatou takýchto pochybnosti je (falošné klamstvo o Božom konaní), 

že „Boh sám toto všetko urobil“224. Cieľom „nepriateľa“ je strata viery v Boha pri veriacom. 

Z celkového pohľadu na Lutherovo myslenie (napr. výklad 6. prosby v Modlitbe Pánovej v Malom 

katechizme) je možné rozlišovať medzi Božím konaním v slove zákona, ktoré pokoruje a „zabíja“ 

hriešnika, aby ho viedol k ospravedlneniu a medzi konaním „nepriateľov Božích“, ktorí aktívne 

vystupujú proti Božiemu slovu s cieľom poraziť Boha a tých, ktorí mu patria. Tento rozdiel možno 

uviesť v porovnaní Lutherovho chápania „pokory“. 

Na začiatku prednášky Operationes, napr. pri výklade Ž 2 sa Lutherova reč o kríži podobala na 

mníšsku prax acusatio sui: Nikto sa nemôže chváliť pred Bohom a nikto sa nemôže ani sťažovať na 

utrpenie a kríž, pretože žiadne utrpenie sa nevyrovná trestu, ktorý by si hriešnik zaslúžil za svoje 

hriechy. Takže musí prenasledovanie s pokorou prijať. Tento spôsob uvažovania sa postupne mení, 

pričom táto zmena súvisí s rozvojom „teológie kríža“. Theo Bell poukázal ta takýto vývoj v prípade 

nazerania na pokoru. Z mníšskeho ideálu kresťanskej cnosti pokory (humilitas) ako ho Luther 

nachádzal u obdivovaného Bernharda z Clairvaux, sa ku koncu Operationes dostáva do popredia 

humiliatio (pokorenie). Rozdiel je v tom, že pokiaľ „pokora“ bola spôsobom „poznania samého seba“ 

a „cestou k pravde“ a vychádzala „zo slobodného súhlasu vôle k pokoreniu“, pri „pokorení“ 

                                                 
219 WA 5: 78.36. Ku Ž 7 (od WA 5: 219.10n.) viac v HILBURG, Johannes. Luther und das Wort Gttes in seiner 
Exegese und Theologie. 1948, s. 78-80. 
220 WA 5: 384.25-387.33. 
221 WA 5: 385.33-34. 
222 BEINTKER, Horst. Die Überwindung der Anfechtung bei Luther. 1954, s. 104. K Beintkerovej interpretácii 
sa pridáva i AURELIUS, Carl, Axel. Verborgene Kirche. 1983, s. 93. 
223 BEINTKER, Horst. Die Überwindung der Anfechtung bei Luther. 1954, s. 96. Na s. 98 Beintker uvádza 
zásadnú tézu: „Gott ficht an, um gerecht zu machen.“ 
224 WA 5: 387.9-11: „Etsi enim ordinante deo inimicus exaltatur, tamen in media tentatione non apparet 
inimicus, sed solus deus omnia facere. Atque id etiam satagit inimicus, ut tentatus non sibi, sed deo tribuat soli, 
...“ 
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(humiliatio) sa Luther dostáva k „nevlastnému konaniu (opus alienum), ktoré koná Boh na to, aby 

mohol uskutočniť svoje vlastné dielo.“225 Takýto spôsob konania spadá teda pod „zákon“ a Božie 

konanie na hriešnikovi. 

No práve v rovine odpovede veriaceho a života veriaceho sa otvára priestor na „duchovné 

pochybnosti“, ktoré neveriaci v svojej „duchovnej hluchote“ nemá. Nemožno zabudnúť, že podľa 

Luthera sa istota čistého slova a učenia sa nedokazuje primárne na čistom živote v tom, čo oči vidia na 

prvý pohľad. Paradoxne sa dokazuje na tom, čo ich skrýva, ako skúsenosti pochybností (Anfechtung, 

tentatio, Kreuz). Je to argumentačný kruh: Pri „bezbožnom“ človeku prichádza „pokorenie“, aby 

mohol povstať nový život viery. Pri tom, kto začal „nový život viery“ sa objavuje „kríž“, aby sa stal 

bezbožným. Karl-Heinz zur Mühlen upozorňuje, že Lutherovi tu nejde o „dialektiku utrpenia nejakej 

zbožnosti“, ale o podstatu „nasledovania Krista v Kríži“ 226. Tam, kde je viera, prichádzajú duchovné 

zápasy (tentationes, Anfechtungen).  

Dôvod, prečo sa tak deje je v konečnom dôsledku založený na hriešnosti človeka. Tento predpoklad 

je rozhodujúci a dôležitejší ako otázka, či pôvodcom Anfechtungen je Boh alebo diabol. Luther si 

nemyslí, že viera je niečo slabé a nedokonalé, no v srdci veriaceho zostáva nevera (veriaci ako simul 

iustus et peccator).227 V zápasoch viery niet inej pomoci ako utiekať sa len k Pánovi a vzývať len 

jeho.228 Anfechtung nie je „nástrojom“ mocností, ale „priestorom“ v ktorom peccator môže podľahnúť 

a istus môže rásť. Treba prosiť o to, aby sa človek najprv zbavil „príčiny“ tentatio, teda hriechu a preto 

veriaci – tak hovorí Luther – nech nehľadá „odstránenie pochybovania“229, ale odstránenie vevery. 

 Toto je Lutherova cesta k teologickej múdrosti a základ rastu nádeje (R 5, 4): „Teológom sa človek 

stane cez život, dokonca cez umieranie a zatratenie, nie cez chápanie, čítanie alebo speculando.“230 

Pretože „keď utrpenie vezme od nás všetko, ponechá nám jedine Boha, pretože Boha ani nemôže vziať 

preč, a nám ho dokonca prináša.“231 Ale aj tento proces prekonávania duchovných zápasov, skúsenosti 

                                                 
225 BELL, Theo. Divus Bernhardus. 1992, s. 120. (K Operationes pozri strany 109-121). K téme pozri aj ZUR 
MÜHLEN, Karl-Heinz. Das Kreuz Jesu Christi und die Kreuzesnachfolge des Christen bei Martin Luther. In: 
LEXUTT, Athina, ORTMANN, Volkmar. Reformatorische Prägungen. 2011, s. 111-113. 
226 ZUR MÜHLEN, Karl-Heinz. Das Kreuz Jesu Christi und die Kreuzesnachfolge des Christen bei Martin 
Luther. In: LEXUTT, Athina, ORTMANN, Volkmar. Reformatorische Prägungen. 2011, s. 124. 
227 H. Beintker o tom hovorí v kap. 3, kde vychádza s všeobecnej hriešnosti človeka: „Die Anfechtung als 
Gericht Gottes deckt auf, daß wir alle Sünder sind und vor seinem Gericht zunichte warden.” BEINTKER, Horst. 
Die Überwindung der Anfechtung bei Luther. 1954, s. 68. V záverečnej časti hovorí o simul iustus et peccator v 
kritologickom kontexte, čím sa pridáva na stranu H . Bornkamma a jeho interpretácie K. Holla: „In der 
Rechtfertigung, also im simul von Sünde und nicht anrechnender vergebender Gnade, drückt Luther das 
Geheimnis und die Wirklichkeit der wiederhergestellten Gemeinschaft mit gott aus. Christus selbst ist die 
Klammer zu er Gott entfremdeten und abgekehrten Menschheit.“ BEINTKER, Horst. Die Überwindung der 
Anfechtung bei Luther. 1954, s. 187. Por. tam aj. s. 145-162. 
228 WA 5: 99.18-20. 
229 WA 5: 102.17: „Nam primum deprecanda est causa tribulationis (quae peccatum est), non tribulatio.“  
230 WA 5: 163.28-29. 
231 WA 5: 165.39-166.1; WA 5: 166.11-16. 
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zúfalstva v nádeji sa deje len z moci slova Božieho zasľúbenia, čím sa uzatvára kruh k Lutherovej 

teológii slova v Operationes.232   

 Hoci Luther venoval Operationes kurfirstovi Fridrichovi, ich pravým Sitz im Leben bola 

prednášková miestnosť. Druhé venovanie Luther napísal pre študentov teológie a v celej prednáške je 

mnoho dôležitých odkazov na úlohu a poslanie teológa: „Vidím, že nie ten je teológom, kto veľa 

pozná a mnoho učí, ale ten, kto žije sväto a ako ten, kto je vyučený v Božích veciach (theologice).“233 

Keď následne Luther použil známy obraz nebeského ženícha a nevesty, chce vyjadriť, že objatie 

a zjednotenie nevesty so ženíchom neznamená nič iné ako zjednotenie v smrti ženíchovej! V procese 

umierania telu vzniká priestor pre nové duchovné ovocie.234 Len tak sa človek môže stať naozajstným 

a dobrým vykladačom Písma.   

Záver 
 Žalmy boli v Lutherovom ponímaní napísané Duchom Svätým. To znamená, že slovo na strane 

autora žalmov a pochopenie slova na strane čitateľa musia byť inšpirované Duchom Svätým. 

Vyrieknuté slovo a pochopenie slova môžu byť od seba vzdialené i niekoľko storočí, a preto je Kniha 

žalmov v Lutherových očiach prameňom mnohorakého duchovného dobrodenia aj v jeho dobe. 

 V diele Operationes in Psalmos (1519-1521) sa Luther zameriava na komunikatívny proces 

Božieho konania skrze slovo vo svete,  na človeku a v cirkvi. Analýza Lutherových myšlienok v tomto 

významnom reformačnom výklade Knihy žalmov ukázala Lutherovu teológiu slova, ktorá sa odvíja od 

Božieho konania vo všetkých osobách Sv. Trojice. Spôsoby Božieho konania navonok sa dajú opísať 

na základe trojičnej náuky ako oslovenie Bohom Otcom, zjavovanie Boha ako Otca v slovách Boha 

Syna a v diele inšpirácie skrze Boha Ducha Svätého. 

 Relacionálne pochopenie podstaty človeka, ktorý žije vo vzťahu k oslovujúcemu trojjedinému 

Bohu, má v Lutherovej reformačnej teológii zásadné hamariológické implikácie. Hriech sa dá s 

Lutherom vyjadriť ako odmietanie slova, nevera a „duchovná hluchota“ voči slovu Božiemu, s tým, že 

„hluchý“ človek nezostal nemý. Aj nevera artikuluje svoj postoj v určitej náuke a dokáže vyučovať 

iných takejto ceste. Učenie o hriechu orientované na Boha a nie na neosobný zákon znamená, že pravá 

podstata hriechu nespočíva v negativite skutkov, ale v „srdci človeka“, ktorý Bohu nedôveruje. Od 

roku 1517 Luther celkom jasne učil, že základným hriechom je nesplnenie prvého Božieho prikázania, 

ktoré plynie z prevráteného uvažovania o Bohu, Božích slovách a skutkoch. V konečnej fáze sa hriech 

dá aplikovať ako nedôvera voči Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.  

                                                 
232 ZUR MÜHLEN, Karl-Heinz. Hoffnung und Erfahrung nach Luthers Operationes in Psalmos 5,12. In: 
LEXUTT, Athina, ORTMANN, Volkmar. Reformatorische Prägungen. 2011, s. 241. 
233 WA 5: 26.18-20: „Ego hoc video, non esse Theologum, qui magna sciat et multa doceat, sed qui sancte et 
Theologice vivat.“ 
234 WA 5: 165.22-27. Pozri poznámku WERNISCH, Martin. Mystika a reformace. Theologia Deutsch, 2007, s. 
82-83, ktorý upozorňuje, že tu Luther nepracuje s „vypožičanou metaforikou“, ale myslí naozajsné „bytostné 
prežívanie“. Takisto pripomína, že podiel duše na daroch božskej prirodzenosti platí len v spoločenstve 
s Ježišom, a nie je mysliteľné vzťahovať dané dary na dušu samotnú. 
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 Obnovený človek je z Božej moci vytrhnutý z tejto hluchoty. V Operationes ide Lutherovi 

o celkovú spásu človeka, čím sa myslí viac ako „učenie o ospravedlnení“. Žalmy vo svojich obrazoch 

a obsahu komprehenzívnym spôsobom zvestujú a vyučujú, čo znamená spása. Viera v Krista dáva 

človeku silu, aby počul, čo počuť nemohol, učí ho to, čo nevedel, dáva mu slová tam, kde hovoriť 

nedokázal, potešuje ho v pokúšaniach a duchovných zápasoch. Luther tu hovorí o „iustitia passiva“. 

Nemyslí pasivitu s predestinačnými závermi, ale proces počúvania, v ktorom slovo vstupuje cez 

sluchový orgán merre passive a zasahuje srdce človeka. Deje sa to vo viere, ktorá stojí na slove 

evanjelia Ježiša Krista.  

 Podľa Luthera neexistuje žiadna duchovná múdrosť mimo slova Božieho. Takéto spásu pôsobiace 

a vyučujúce slovo nie je podávaním historických informácií o Ježišovi, ale ani  sprostredkovaním 

Krista samotného v ontologickej rovine. To, čo slovo dáva človeku do daru, je viera a nie samotný 

Kristus. Duch Svätý sprítomňuje Kristovu spravodlivosť a iné dobrodenia pre človeka na základe 

zvesti evanjelia. Všeobecne podľa teológie v Operationes platí, že slovo Božie prichádza zvonku 

a preto je vždy extra nos. Lutherovo uvažovanie vedie k tomu, že obnovená vôľa vo vzťahu s Kristom 

skrze vieru nevedie priamo do neba, ale – typicky pre teológiu kríža jasne vyjadrenú v Operatioens – 

ku Kristovej smrti na kríži.  

Výrokom, že „jedine kríž je našou teológiou“ chce Luther vyjadriť, že exegéza žalmov, hľadanie 

(jedného) zmyslu Písma a teologická „náuka“ sa nedajú oddeliť od skúsenosti kríža: sola 

autem experientia facit theologum.235 Luther tu nemyslí na pocitovú skúsenosť a emocionálny zážitok, 

ale hovorí o stvoriteľskej, spasiteľnej a posväcujúcej dráme s trojičným charakterom. Duchovné 

zápasy veriaceho sú „priestorom“, v ktorom „hriech hriešnika“ v človeku prehráva a „spravodlivosť 

veriaceho“ môže rásť. Silný kristocentrický výklad žalmov je spojený s jasnou kristológiou. Kristus tu 

v Lutherových výkladoch nefiguruje ako príklad (exemplum), ktorý treba nasledovať. Na Kristu 

ukazuje, ako Boh zaobchádza s ľuďmi, Kristus je teda „exemplar“. Tak, ako v Kristovej osobe je 

zjednotený pravý Boha a pravý človek, obdobne Luther vykladal žalmy (a Pavlove listy) ako Božie 

hovorenie i ľudské hovorenie v jednote. Náročný návrat k sebe privráteného a od Boha odvráteného 

človeka späť k Bohu sa deje skryte pod bezvýznamnými vecami. Deje sa nepozorovanie pod 

paradoxom kríža, na ktorom zomiera pravý človek a pravý Boh, na ktorom sa „ponížený Boh 

povýšenému človečenstvu“ nejaví ako „pravý nástroj povýšenia a požehnania“, ale ako „nástroj 

pravého poníženia a smrti“. Pri tých, ktorí hľadia na seba samých zaslepujúcim spôsobom, sa kríž 

stane znova len nástrojom väčšieho zaslepenia. Iní, naopak, stratia vďaka krížu slepotu a uvidia, 

takže skrivením ich pokrivenosti budú narovnaní. Čiže, zmyslom Písma (a žalmov) je, podľa Luthera 

v Operationes, Ježiš Kristus. Keď Luther povie, že „celé Písmo“ svedčí o Kristu (was Christum 

                                                 
235 WATR 1: 16.13 (č. 46). Analýzu pojmu experientia, ako skúsenosť smrti, viery a spásy je v KNUTH, Hans, 
Christian. Zur Auslegungsgeschichte von Psalm 6. 1971, s. 223-224. Por. aj Dictata super Psalterium: „V Písme 
svätom je najlepšie odlišovať ducha od litery, lebo to robí človeka vpravde teológom“ (WA 3: 12.2-3). 
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treibet), to neznamená, že všetky biblické miesta svedčia o Kristu. Je to výpoveď viery o obsahu 

Písma. 

Božie zdanlivo nevýznamné konanie sa deje dnes vo zvestovaní slova Božieho, ústami kazateľov, 

ale tiež v „meditovaní“ slova v modlitbe a uvažovaní nad učením cirkvi. Veriaci ale dôveruje hlasu 

slova Božieho. V Operationes Luther zdôrazňuje, že viera človeka spája so slovom. To je cesta 

k pravde, ktorú človek nemôže vlastniť, môže sa na nej podieľať skrze vieru v Boha, ktorá so spojí 

s Božím pravdivým slovom. V tomto zmysle je Lutherov výklad žalmov reformačný vo svojej postate 

a stále aktuálny. 
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