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v evanjelickej etike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave - 

Vydavateľstvo UK. 2015. 93 strán. ISBN 978-80-223-3955-1. 

Univerzita Komenského v Bratislave vydala v roku 2015 vo Vydavateľstve 

Univerzity Komenského v Bratislave monografiu docenta Ľubomíra Batku 

Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike. Autor 

monografie je autorom viacerých monografií: Peccatum radicale. Eine 

Studie zu Luthers Erbsündenverständnis in Psalm 51 (2007), 95 výpovedí 

Dr. M. Luthera (2014), Nebeské štebotanie. Žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch  

1519 – 1530 (2015), či spolueditorom významnej vedeckej publikácie Oxford Handbook of Martin 

Luthers Theology (2014).  

Ľubomír Batka si vo svojej najnovšej monografii1 stanovil za cieľ nazrieť na témy manželstva, 

rodičovstva a interrupcií z pohľadu učenia o prirodzenom zákone. V jednotlivých kapitolách sa pokúša 

poukázať, že v kresťanskej etike môžeme za výstižnú formuláciu prirodzeného zákona považovať 

Ježišovo zlaté etické pravidlo (tzv. regula aurea), formulované v Evanjeliu podľa Matúša 7, 12.2  

V prvej kapitole (s. 7 – 16) vychádza z predpokladu, že aj v dnešnej dobe existuje možnosť 

nachádzania spoločných etických východísk, ktoré budú platné aj v globálnom rozmere. Použitie 

uvedeného predpokladu vníma vo formulovaní prírodných zákonov,  

ale i ďalších, čo najvšeobecnejších popisov vzťahov vo svete (ak je možné formulovanie fyzikálnych 

zákonov, je možné formulovanie zákonov aj v iných oblastiach; ak platia univerzálne určité 

východiská, existujú vo svete aj určité kauzálne vzťahy).  

Od otázky kauzality vo svete prichádza autor k reči o Božom stvoriteľskom pôsobení vo svete. 

Ako systematický teológ evanjelickej proveniencie, v kontexte diskusie novších autorov hodnotí 

Lutherovo učenie o stvoriteľskom poriadku sveta a prirodzenom zákone. Zdôrazňuje, že Luther chápe 

stvoriteľský poriadok mimo rámca kauzálneho determinizmu. Tým vytvára a opisuje priestor, 

v ktorom môže hovoriť o stvorení a o poriadku stvorenia, ktoré vytvárajú kontext aj pre predstavenie 

manželského stvoriteľského poriadku.  

                                                 
1 Monografia vyšla ako súčasť riešenia gratovej úlohy VEGA č. 1/131/12 – „Možnosti jednotného postoja 
k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov“.  
2 „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.“ 
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Luther zvlášť zdôrazňuje učenie o troch stavoch (ktoré predstavuje v rámci širšieho kontextu 

učenia o dvoch ríšach), medzi ktoré patrí ecclesia (cirkev), oeconomia (kam možno zaradiť 

manželstvo, rodičovstvo či širšiu spoločnosť) a politia (vrchnosť). Všetky tri stavy vníma ako miesto 

a priestor Božieho pôsobenia vo svete. Človek je vo všetkých troch stavoch povolaný k spolupráci 

s Bohom. Nakoľko stavy limitujú bezbrehú slobodu, majú formu zákona, čo vedie k možnosti 

i nutnosti pohľadu na prirodzený zákon.  

Prirodzeným zákonom v pohľade novšej evanjelickej teológie, ale opäť aj Lutherovej teológie 

sa autor zaoberá v druhej kapitole (s. 17 – 22). Na základe rešerše novšej literatúry potvrdzuje,  

že učenie o prirodzenom zákone je v evanjelickej teológii spojené s článkom o stvoriteľskom 

poriadku, čím potvrdzuje svoju tézu i správnosť štruktúry prvej časti diela (s. 18). Práve v tejto 

kapitole predstavuje svoju hlavnú tézu (ako zásadnú črtu Lutherovej teológie), ktorá za súčasť 

prirodzeného zákona považuje zlaté etické pravidlo (Mt 7, 12).  

Správne zdôrazňuje, že pre Luthera bol dôležitejší správny spôsob použitia zákona, ako jeho obsah. 

V kontexte tohto dôrazu autor predstavuje Lutherovo učenie o použití zákona, čo možno vnímať ako 

isté repetitórium Lutherovej teológie. Na jeho pozadí stručne načrtol i vnímanie prirodzeného zákona 

Filipom Melanchtonom.  

 V tretej kapitole (s. 23 – 40) autor podrobne predstavuje manželstvo a rodinu v kontexte 

reformačného učenia M. Luthera. Túto kapitolu možno svojim spôsobom považovať ako nosnú 

kapitolu. Okrem „výbornej čítavosti“ vyniká na slovenské pomery podrobnou rešeršou  

a chronologickým predstavením Lutherových diel, v ktorých sa Luther vyjadruje k rodine,  

k manželstvu, k rodičovstvu a výchove detí. Ak by sme ju vnímali izolovane, je výbornou 

prehľadovou štúdiou Lutherovho učenia o manželstve a rodičovstve. Autor navyše svoju rešerš 

zaraďuje do rámca Lutherovej životnej skúsenosti, čím sa akademicky precízna argumentácia stáva 

pre čitateľa „civilnejšou“. Čitateľ iste ocení, že autor predstavované Lutherove diela nielen uvedie  

a predstaví, ale i zhodnotí.  

Argumentačný vrchol diela a východisko riešenia dilemy vykonávania interrupcií z pohľadu 

evanjelickej etiky predstavuje autor v poslednej – štvrtej kapitole (s. 41 – 51). Nájdeme tu prehľad 

vybraných pohľadov na vznik života, ich predstavenie a zhodnotenie z pohľadu luteránskej teológie, 

včítane náčrtu jej rázcestí. Autor tu predstavuje etickú interpretáciu problému v kontexte prirodzeného 

zákona, vnímaného ako Ježišovo zlaté etické pravidlo (regula aurea), ktorým následne koriguje 

kresťansko-etickú dvojkoľajnosť. Uvedená argumentácia, v ktorej autor predkladá návrh svojho 
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teologického stanoviska predstavuje vrchol a ukončenie predloženej rozpravy. Práca končí záverom, 

ktorý je stručným zhrnutím hlavných argumentov v kontexte širšej vedeckej, ale aj odborno-

spoločenskej diskusie. 

Hĺbku a presvedčivosť tomuto dielku vypracovanému na 93 tlačených stranách dodáva 

presvedčivé predstavenie názorov M. Luthera, založené na dôkladnom štúdiu a citovaní Weimarského 

vydania Lutherových spisov, ale i jasná, na riešenie definovaného problému zameraná argumentácia.  

  

Milan Jurík, PhD. 
 


