
Ahoj :) 

Pozorne som si to prečítal. 

V prvom rade chcem povedať, že sa mi veľmi páči nosná téma - aktívne 
kresťanstvo. Je presvedčením môjho srdca, že skutočný kresťanský život ani 
nemôže byť iný ako aktívny, plný Božích skutkov. 

A keďže o Inkym zmýšľam dosť dobre, som o to viac prekvapený jeho 
konštrukciami. Keď by som to mal totiž zhodnotiť ako celok, nevychádza mi z 
toho nič iné, ako buď neznalosť základných faktov, alebo zámerné hrubé 
zavádzanie. Takže zopár bodov: 

1. Lutherovo učenie o ospravedlnení sa do veľkej miery zakladá na učení 
Augustína, ktoré bolo schválené Oranžskou synodou r. 529 po historickom 
spore Augustína s Pelagiom, od ktorého sa ale cirkev časom úplne odklonila. 
Nešlo teda o nič také neslýchané. 

2. Lutherove výroky sú vytrhnuté z kontextu, čo sa týka významu aj čo sa týka 
doby, v ktorej vyjadrovanie týmto spôsobom bolo bežné - prečo neuviesť aj 
výroky z opačnej strany, na ktoré teraz nemám čas, ale stačí okrídlená básnička, 
ktorá všade sprevádzala hromadný predaj odpustkov, z ktorého sa financovala 
výstavba chrámu sv. Petra: "Keď minca v pokladni zazvučí, duša hneď z očistca 
vyskočí." Práca s citátmi v tomto článku by sa možno hodila do bulvárneho 
časopisu, rozhodne to ale nie je seriózna teologická práca. :) 

3. Luther učil o ospravedlnení jedine vierou, to však v nijakom prípade 
neznamenalo, že tým je všetko hotové, lebo Luther poznal ďalej koncept 
posvätenia, v ktorom dochádzalo k premene človeka. Keď sa toto vynechá, 
samozrejme, že jeho učenie o ospravedlnení vyznie len ako nejaká zásterka. K 
tomuto doplním, že osobne sa celkom nestotožňujem s celým Lutherovým 
konceptom ospravedlnenia a posvätenia, nakoľko Biblia jasne hovorí, že k 
dôležitej premene človeka dochádza už pri znovuzrodení. Tu ale treba povedať, 
že Luther nebojoval proti skutočným dobrým skutkom, ale proti záslužníctvu a 
najmä proti "zásluhám", ktoré sa dali kúpiť, teda odpustkom. Je všeobecne 
známym faktom, že bezprostredným začiatkom reformácie bolo 95 téz, ktoré 
Luther všetky napísal proti systému odpustkov. Účinok reformácie bol v 
skutočnosti úplne opačný, než vyznieva z článku - bol to práve posun od 
svetskosti a pokryteckej zbožnosti k reálnemu kresťanskému životu. 



Luther neoslobodil ľudí od kresťanských povinností, iba urobil ich spasenie 
nezávislým od kléru, cez jediného priameho prostredníka Ježiša Krista (1. 
Timotejovi 2:5). 

4. Luther nikdy nevyhodil list Jakuba z Biblie. Je pravda, že sa mu nepáčil a 
nazval ho slamenou epištolou, a v tom sa s ním vôbec nestotožňujem. Pokiaľ 
viem, nikdy nebola vytlačená žiadna Biblia bez listu Jakuba a všetky 
protestantské vydania ho dnes uvádzajú na obvyklom mieste. 

5. Povedať, že nikto nemôže mať istotu spasenia, je jasným popretím biblických 
veršov, napr."kto verí, vo mňa, má večný život, nepríde na súd a prešiel zo smrti 
do života" (Ján 5:24), alebo "toto som napísal vám, ktorí veríte v meno Božieho 
Syna, aby ste vedeli, že máte večný život... (1. Jána 5:13), alebo "Jeho láska k 
nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu (1. Jána 4:17) a 
ďalších, ale aj celého konceptu toho, že sme Božie deti, Boží synovia. Veď ako 
sa niekto môže vôbec modliť "Otče náš", ak si nie je istý, čo Boh vlastne naozaj 
je jeho Otcom? :) Alebo akú neistotu mal márnotratný syn, keď sa vrátil domov 
k otcovi? :) Osobne som veľmi vďačný Bohu za toto svedectvo Ducha v mojom 
vnútri, že viem s istotou, že som Jeho. Neviem si predstaviť svoj kresťanský 
život bez toho. 

6. Dôležitým faktom je tiež, že Luther bol do poslednej chvíle verný katolíckej 
cirkvi napriek tomu, že bol hlboko otrasený jej svetskosťou, ktorú stretol v 
samotnom Ríme, a rozišiel sa s ňou až vtedy, keď bol exkomunikovaný. 

7. Nietzsche ju úplne iný príbeh. Vyrastal v dobe, kedy mala luteránska cirkev 
už úplne inú podobu, než akú jej vtlačil Luther. Bolo to spôsobené najmä 
liberálnou teológiou, ktorá luteránsku cirkev v 19. storočí do veľkej miery 
ovládla a ktorá bola v priamom protiklade k Lutherovmu dôrazu na Písmo. Toto 
pravdepodobne každý teológ vie, a tu by sa žiadalo hľadať chybu skôr u ľudí 
ako Schleiermacher. 

8. Povedať, že medzi protestantskými cirkvami nenájdeme takmer alebo vôbec 
žiadne koncepty duchovného napredovania, duchovného života a už vôbec nie 
radikálne formy nasledovania Krista, to je jednoducho lož a určite aj krivda voči 
mnohým misionárom a pracovníkom, ktorí najmä v 19. storočí priam prečesali 
celý svet s dobrou zvesťou o Kristovi a mnohí za to zaplatili aj životom. Taktiež 
veľkou chybou je spájať celý protestantizmus s Lutherom. 



9. Záverečný zvýraznený text vyznieva trochu komicky :) Spomína sa tam totiž 
presne to, z čoho Luther vyšiel. Keď sa snažil Bohu slúžiť v kláštore, žil v 
takomto otroctve, s neustálymi výčitkami svedomia, neraz sa aj bičoval, aby 
mohol duchovne napredovať, no nešlo to. Jeho stretnutie s Bohom ho z toho 
zachránilo. Jeho zvesť teda bola zvesťou o vyslobodení, pravý opak toho, čo je 
tu podsunuté. 

Dalo by sa pokračovať s ďalšími detailmi a myšlienkami, zaujímavé by 
napríklad bolo, aký vplyv mal protestantizmus na celkovú aktivitu ľudí aj v 
ekonomickej oblasti alebo skutočnosť, že práve v protestantských kruhoch sa 
zrodila moderná demokracia, vďaka ktorej dnes môžeme smelo vyjadrovať 
svoje myšlienky bez toho, aby nás niekto prenasledoval alebo vykázal na okraj 
spoločnosti, ako sa to v stredoveku robilo. 

Samozrejme, Luther mal aj svoje tienisté stránky, najmä jeho antisemitizmus 
spôsobil veľa problémov, ale aj ten bol v istom zmysle zdedený. 

Na záver ešte toto: študoval som evanjelikálnu teológiu, teda protestantskú, a aj 
ďalej sa jej venujem, ale nikdy som sa v teologických kruhoch nestretol s 
jednostranným odsudzovaním katolíckej cirkvi. Vždy sa vyzdvihovali aj 
pozitívne veci, ktoré katolícka cirkev urobila. Žiaľ, takýto postoj mi v Inkyho 
článku strašne chýba. Ako keby nemal odvahu urobiť ani trochu sebareflexie a 
priznať, že reformácia, hoci mala svoje chyby (to vôbec nepopieram), bola 
aspoň trochu potrebná :) 

Takže toľko, rozhodne by som nechcel v Tebe vzbudiť niečo proti Inkymu, ako 
som povedal, zmýšľam o ňom dosť dobre :) akurát som považoval za potrebné 
uviesť pár faktov :) a dosť ma prekvapili jeho postoje v tomto článku. 

Nech sa ti darí, nech ťa Boh žehná! 

 

Tomáš 


