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Abstract:  
The purpose of this paper is to present the teaching on natural law as it is found in the 

work of Augustine and Martin Luther with an emphasis on the ʻlocus classicusʼ for 

natural law in Romans 2:13-16. The article using comparative method presents the 

different approaches that Augustine and Luther had, and shows in which way Luther 

departed from the influence of Augustine and medieval natural law teaching.   
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1. Úvod  

Učenie o prirodzenom zákone zažíva v poslednej dobe „renesanciu“, či už je to v 

protestantských akademických kruhoch2, alebo u rímskokatolíckych autorov3. Z tohto 

dôvodu je nutné venovať pozornosť dvom teológom, ktorí zanechali stopu na západnom 

teologickom myslení, Augustínovi (354-430) a Lutherovi (1483-1546). Augustínovo dielo 

                                                 

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-

0280. 
2 Robert C. Baker a Roland C. Ehlke, ed. A Lutheran Affirmation of the Natural Law (Saint Louis: Concordia 

Publishing House, 2011); J. Daryl Charles, Retrieving the Natural Law: A Return to Moral First Things 

(Grand Rapids: Eerdmans, 2008); Stephen Grabill, Rediscovering the Natural Law in Reformed Theological 
Ethics (Grand Rapids: Eerdmans, 2006); David VanDrunen, Divine Covenants and Moral Order: A Biblical 
Theology of Natural Law (Grand Rapids: Eerdmans, 2014); David VanDrunen, Natural Law and the Two 
Kingdoms: A Study in the Development of Reformed Social Thought (Grand Rapids: Eerdmans, 2010).    

3 John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: Oxford University Press, 2011); Robert P. George, In 
Defense of Natural Law (Oxford: Oxford University Press, 2001); J. Budziszewski, The Line Through the 
Heart: Natural Law as Fact, Theory, and Sign of Contradiction (Wilmington: Intercollegiate Studies 

Institute, 2011).   
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podstatne ovplyvnilo Luthera, a to nielen v učení o hriechu, milosti, slobodnej vôli, ale i 

pri otázke prirodzeného zákona. Keď chceme uvažovať teologicko-eticky, nemôžeme sa 

zaobísť bez tejto problematiky. Svedčí o tom história konceptu prirodzeného zákona, ktorá 

siaha až k Platónovi, Cicerovi, stoikom, ale nachádzame ju aj v normatívnych spisoch 

kresťanstva, v Starej a Novej zmluve.4   

 Batka uvádza, že „zákon nebol daný jednému národu, ale celému ľudstvu“.5 Ako 

naznačuje tento výrok, je tu badateľná univerzálnosť prirodzeného zákona, z ktorej sa dá 

vyvodiť aplikovateľnosť na rôzne etické problémy, akým je napríklad téma spravodlivej 

vojny (just-war theory, lat. jus bellum iustum).6 Vojna v Iraku si len v roku 2017 vyžiadala 

12 472 obetí.7 Avšak pri detailnejšom skúmaní uvedenej koncepcie spravodlivej vojny 

vyplynie, že v kresťanstve to bol práve Augustín, ktorý podrobne rozpracoval toto učenie, 

a to na základe Listu Rímskym. 8 

 Etické výzvy, ktoré dnešná doba prináša, sú komplikované a týkajú sa rôznorodých 

oblastí života, zahŕňajú teda bioetické, sociálne i ekonomické témy. Podľa Jeany Porter je 

to jeden z dôvodov, prečo „medzi filozofmi a právnikmi vidíme oživenie záujmu o učenie 

o prirodzenom zákone a príbuzných témach.“9 Aby sme však mohli participovať na tejto 

diskusii týkajúcej sa prirodzeného zákona, je potrebné vedieť definovať toto učenie u 

                                                 

4 Plato, Gogrias (Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992); Marcus Tullius Cicero, De Re 
Publica (Leipzig: Teubner, 1969); Pre starozmluvné pochopenie učenia o prirodzenom zákone pozri: John 

Barton, Etika a Starý zákon (Jihlava: Mlýn, 2006), 60-78; David Novak, Natural Law in Judaism (New 

York: Cambridge University Press, 1998); Markus Bockmuehl, „Natural Law in Second Temple Judaism,“ 

Vetus Testamentum 45, no. 1 (1995): 17-44; doplniť NZ. Ekumenický potenciál vyzdvihuje aj publikácia 

Anver M. Emon a David Novak a Matthew Levering, Natural law: A Jewish, Christian, and Islamic 
trialogue (Oxford: Oxford University Press, 2015).  

5  Ľubomír Batka, Prirodzený zákon a stvoriteľský poriadok v evanjelickej etike (Bratislava: Univerzita 

Komenského, 2015), 32.  
6 Jean Bethke Elshtain, „The Just War Tradition and Natural Law,“ Fordham International Law Journal 28, 

no. 3 (2004): 742-755.  
7 Projekt Iraq Body Count project zaznamenáva počet obetí od vypuknutia konfliktu v Iraku v roku 2003, 

https://www.iraqbodycount.org/database/. Toto číslo sa však týka obetí v rozpätí mesiacov január - 

október.  
8 John Mark Mattox, St. Augustine and the Theory of Just War (Londýn: Bloomsbury Academic, 2009); 

Samozrejme, toto učenie je súčasťou väčšieho celku u Augustína, konkrétne jeho politickej teórie, pozri 

Robert W. Dyson, Natural Law and Political Realism in the History of Political Thought Volume I: From 
the Sophists to Machiavelli (New York: Peter Lang Inc, 2005), 167-209. K Lutherovmu chápaniu 

spravodlivej vojny pozri J. Daryl Charles a David D. Corey, The Just War Tradition: An Introduction 
(Wilmington: Intercollegiate Studies Institute, 2014), kap. 5, Kindle vydanie.  

9  Jean Porter, Natural and Divine Law Reclaiming the Tradition for Christian Ethics (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1999), 15. [Všetky cudzojazyčné preklady sú vlastnými prekladmi autora]. 
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významných teologických osobností, akými sú aj Augustín a Luther10. Napriek tomu, že sa 

náš svetonázor a moderné teologické vnímanie odlišuje od toho antického a stredovekého, 

nemalo by nám to „brániť v tom, aby sme sa učili z ich teologického chápania morálky.“11 

 Cieľom tohto článku je predstaviť, či a do akej miery bol Luther ovplyvnený 

Augustínovým učením o prirodzenom zákone. Obaja autori svoje učenie o prirodzenom 

zákone rozvíjajú na základe biblických miest, ako príklad sa dá uviesť Rim 2,13-16. Pre 

pochopenie ich interpretácie je preto potrebné stručne uviesť ich hermeneutické princípy, 

s ktorými pristupovali k Písmu. Učenie o prirodzenom zákone, nazývané aj ʻlex naturalisʼ, 

je ale súčasťou teologického systému, ktorý je oveľa obsiahlejší, a zahŕňa antropologické, 

kozmologické, no i hamartologické časti. Na dosiahnutie stanoveného cieľa bude použitá 

komparatívna metóda.  

 

2. Aurelius Augustinus Hipponensis 

Môžeme povedať, že Augustín bol jedným z prvých autorov, ktorý systematicky 

rozpracoval teóriu o interpretácii Biblie. Jeho prístup k hermeneutike je najlepšie 

znázornený v diele „De doctrina Christiana“12. Rôzne aspekty jeho osobitého spôsobu 

čítania Písma sú badateľné nielen v tomto spise, ale tiež v iných traktátoch, kde sa venuje 

„často a spontánne vysvetleniu jeho prístupu k hermeneutike.“13  

 

2.1 Hermeneutika 

Treba poznamenať, že pre Augustína „credo ut intelligam“ znamená, že „východiskom 

jeho uvažovania a argumentácie je viera, ktorú nespochybňujeme, ale snažíme sa ju 

                                                 

10 Jaroslav Pelikán sa vyjadril nasledovne: „[…] no figure in Christian history has so dominated a millennium 

with his teachings as Augustine did. How he was understood (or misunderstood) and how he was 

transmitted (or superseded) is, therefore, a central element in the story [of Christianity].“ Jaroslav Pelikan, 

The Christian Tradition. A History of Development of Doctrine The Growth of Medieval Theology (600–
1300) (Chicago: The University of Chicago Press, 1978), viii; „Luther, however, would never have been 

who he was without Augustine. It is perhaps due to this very fact that both the Church Father and the 

Reformer’s teachings are until now of crucial importance in Western Christian theology.“ Jairzinho Lopes 

Pereira, Augustine of Hippo and Martin Luther on Original Sin and Justification of the Sinner (Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2013), 22. 
11 Jean Porter, The Natural and Divine Law, 18. 
12 Aurelius Augustín, Křesťanská vzdělanost, preklad Jana Nechutová (Praha: Vyšehrad, 2004).  
13 Thomas F. Martin, „Modus Inveniendi Paulum Augustine, Hermeneutics, and his Reading of Romans,“ in 

Engaging Augustine on Romans: Self, Context, and Theology in Interpretation, ed. Daniel Patte a Eugene 

TeSelle (Harrisburg: Trinity International Press, 2002), 64.  



PAVEL-ANDREI PRIHRACKI 

104 

 

racionálnou úvahou podporiť a aj vysvetliť.“14 Biblia bola pre Augustína dedičstvom cirkvi, 

ktoré bolo možné objavovať aktívnym prístupom k nej. Thomas Martin nachádza u 

Augustína v jeho spontánnych vyjadreniach sedem hermeneutických princípov15:  

I. Kristologická interpretácia je podľa Augustína daná už v samotnom Písme a platí 

rovnako pre Starú aj Novú zmluvu: „Ad illum Christum omnia quae divinitus scripta sunt, 

referentur.“16  

II. Dobová hermeneutika je prítomná, pričom je pozostatkom Augustínovho života 

ako rečníka a učiteľa gramatiky a rétoriky.17 Augustín naplno využíval poznatky, ktoré 

získal zo slobodných umení 18 , a nebránilo mu v tom ani chápanie Písma ako 

inšpirovaného Duchom Svätým, pretože stále uznával prítomnosť ľudského pisateľa: „[...] 

sed abiecta esset humana condicio si per homines hominibus deus verbum suum 

ministrare nolle videretur.“19 

III. Intelectus fidei. Viera v Augustínovom poňatí musí byť schopná intelektuálne 

uchopiť tiež záhadné biblické verše a popasovať sa s nimi. „Pretože uchopenie týchto vecí 

je náročné pre tých menej schopných, nesmie sa pretaviť do výhovorky napísať alebo 

tvrdiť niečo, čomu my sami neveríme.“20 

IV. Obscuritas et mysterium. 21  Tento princíp má v určitom slova zmysle svoj 

ekvivalent vo Varšovom pravidle „illa est genuina lectio, quae ceterarum originem 

explicat“. 22  Nejasné či polysémantické miesta sú pre Augustína pozvaním k hlbšiemu 

skúmaniu tajomstiev Písma, a tak k odhaľovaniu jeho skrytého významu. Vedľajším 

účinkom snahy vysvetliť dve kontradiktórne biblické miesta môže byť aj exegétova 

pokora. Takéto hĺbavé interpretovanie Písma je v určitom slova zmysle duchovnou 

aktivitou, počas ktorej dochádza k rastu vo viere.   

                                                 

14  Michal Chabada, Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I. Kresťanský starovek (Bratislava: Univerzita 

Komenského, 2014), 95. 
15 Thomas F. Martin, „Modus Inveniendi Paulum,“ 65-73. 
16 Aurelius Augustín, En.Ps 71,18.  
17 Henning Graf Reventlow, History of Biblical Interpretation: from Late Antiquity to the end of the Middle 

Ages (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2009), 77. 
18 Aurelius Augustín, Vyznania (Bratislava: Lúč, 1997), 90-113.  
19 Aurelius Augustín, De Doctrina Christiana, Prológ 6.  

    http://www.augustinus.it/latino/dottrina_cristiana/index2.htm. 
20 Aurelius Augustín, De Genesi ad litteram libri duodecim, VI, 6. 9: „[...] cavendum est ne propter ipsarum 

rerum aliquanto difficilem perceptionem, quam tardiores assequi non sufficiunt, putemur aliquid sentire ac 

dicere [...].“ http://www.augustinus.it/latino/genesi_lettera/index2.htm. 
21 Pri tomto princípe zdôrazňoval hlavne Rim 9,20 a 11,33. Thomas F. Martin, „Modus Inveniendi Paulum,“ 

79-80. 
22 Juraj Bándy, Exegéza Starej zmluvy  (Bratislava: Univerzita Komenského, 2002), 31. 
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V. Slová poznačené hriechom. Pád zasiahol každé slovo a platí to rovnako o 

slovách, ktoré tvoria Bibliu. Vedomie toho, že slová sú často nejasné a obmedzujúce, vedie 

Augustína k určitému paradoxu. Hoci má Božie slovo zachraňujúcu moc, ľudskosť 

presiaknutá hriechom je neustále prítomným elementom - či už pri vzniku Písma, alebo 

pri samotnej exegéze. Ľudské slová sa nemôžu rovnať „verbum immortale“, ale bez nich by 

sme boli zatratení. Napriek spomenutej fascinácii týkajúcej sa slova, vykazuje Augustínova 

hamartológia stopy jeho hermeneutiky.23 To však neznamená, že by Augustín obmedzoval 

autoritu Písma. Práve naopak - vyzdvihuje ju a trvá na nej, pretože Duch Svätý sa podieľal 

pri písaní Biblie. 24   

VI. „Mores scripturarum“. Zvláštnosť biblického jazyka by mala podľa cirkevného 

otca viesť k tomu, že sa čitateľ naučí, pochopí a osvojí si biblický spôsob vyjadrovania, 

a bude tak spôsobilý správne porozumieť Písmu. 

VII. Náboženský kontext. Augustín výklad Božieho slova nevníma ako akademickú 

alebo špekulatívnu činnosť, ale Biblia musí byť vždy interpretovaná v rámci náboženskej 

skupiny reprezentovanej cirkvou. Hermeneutickým dôsledkom je určitý pastorálny spôsob 

čítania Písma, pri ktorom je náboženská cirkev vnímaná ako participant na biblickom 

texte, ktorý k danej skupine hovorí. Naskytá sa však otázka, či sám Augustín dodržiaval 

jeho vlastné princípy pri exegéze Písma, hlavne pri Pavlových listoch.  

 

 2.2 Augustínovo chápanie ʻlex naturalisʼ a interpretácia Rim 2,13-16  

Od Augustína sa k samotnému Listu Rímskym zachovali dva komentáre: „Expositio 

quarundam Propositionum ex Epistola ad Romanos“ a nedokončené dielo „Epistolae ad 

Romanos Inchoata Expositio“25 a výklady k vybraným častiam, ktoré nájdeme v rôznych 

dielach.26 Princíp „obscuritas et mysterium“ je spätý s osobným rastom a teológia má podľa 

afrického biskupa stále nachádzať nové impulzy a rozvíjať sa. Ako jeden z mála autorov 

napísal Augustín sebakritický spis „Retractiones“27 (427), v ktorom sa vyjadruje k tým 

bodom jeho vlastnej teológie, ktoré chce revidovať. Simon Gathercole upozorňuje, že v 

„Retractiones“ sa cirkevný otec vyjadruje k druhej kapitole Listu Rímskym a vyzdvihuje, 
                                                 

23 Táto myšlienka je obsiahnutá tiež v jeho chápaní „vecí“ a „znakov“, pozri Henning Graf Reventlow, 

History of Biblical Interpretation, 80-81. 
24 Henning Graf Reventlow, History of Biblical Interpretation, 83 a 85. 
25 Aurelius Augustín, Propositions from the Epistle to the Romans. Unfinished commentary on the Epistle to 

the Romans, text a preklad Paula Frederiksen Landes (Atlanta: Scholars Press, 1982). 
26 Augustín pomocou R 2,14 argumentuje v prospech adopcií. Pozri Aurelius Augustín, Kázeň č. 1, 28.  

    http://www.newadvent.org/fathers/160301.htm 
27 Meredith F. Eller, „The "Retractationes" of Saint Augustine,“ Church History 18, no. 3 (1949): 172-183. 
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že „Augustín mení svoj názor ohľadom identity pohanov, ktorí majú zákon vpísaný do 

srdca.“28  

 Jeden z prvých spisov, v ktorom sa Augustín venuje výkladu Rim 2,13-16, je „De 

Sermone Domini in Monte“ (393). Cirkevný otec, odkazujúc na apoštola Pavla, tvrdí, že 

napriek sile hriechu neexistuje človek, ktorý by nemal v srdci vpísaný zákon. O tomto 

univerzálnom zákone svedčí svedomie a s tým súvisiace myšlienky ako doplňujúci 

svedok.29 Je to práve uvažovanie, ktoré prostredníctvom svedomia svedčí o ʻlex naturalisʼ, 

keďže každý človek je obdarený racionalitou. Kto iný ako Boh mohol napísať tento zákon? 

Nech je to akokoľvek zvrhlý človek – zaslepený vášňou – tento je stále obdarený 

schopnosťou poznať pravdu, ktorá má svoj pôvod v Bohu. Keďže je Boh Pravda, tak 

neexistuje taký hriešny človek, ku ktorému by Boh svojím zákonom neprehovoril.30 

Vo svojom prvom31 komentári k Listu Rímskym s názvom „Expositio quarundam 

Propositionum ex Epistola ad Romanos“ (ca. 395) sa Augustín stručne vyjadruje aj k 

                                                 

28 Simon J. Gathercole, „A Conversion of Augustine: From Natural Law to Restored Nature in Romans 2:13-

16,“ in Engaging Augustine on Romans: Self, Context, and Theology in Interpretation, ed. Daniel Patte a 

Eugene TeSelle (Harrisburg: Trinity International Press, 2002), 147.  
29 Grécke znenie Rim 2,16 „οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 

συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ 

ἀπολογουμένων“ umožňuje podľa niektorých komentátorov identifikovať troch možných svedkov: 1. 

„ἔργον τοῦ νόμου“;  2. „συνειδήσεω“; 3. „λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων.“ Avšak podľa 

latinského textu, ktorý Augustín používal, svedectvo svedomia (conscientia ipsorum) je z gramatického 

hľadiska absolútny ablatív, a teda podľa tohto znenia textu preklad určuje, že svedectvo svedomia 

pozostáva z myšlienok, ktoré obviňujú alebo ochraňujú. Grécky text Novej zmluvy je citovaný podľa 

Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, ed. 27. 
30 Augustin, De Sermone Domini in Monte, II, 32. „Nam quando illi valent intellegere nullam esse animam 

quamvis perversam, quae tamen ullo modo ratiocinari potest, in cuius conscientia non loquatur Deus? Quis 

enim scripsit in cordibus hominum naturalem legem nisi Deus? De qua lege Apostolus dicit: Cum enim 

gentes, quae legem non habent, naturaliter quae legis sunt faciunt, hi legem non habentes ipsi sibi sunt lex; 

qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, contestante conscientia illorum et inter se invicem 

cogitationum accusantium aut etiam excusantium, in die qua iudicabit Deus occulta hominum. Quapropter 

si omnis anima rationalis etiam cupiditate caecata tamen cum cogitat et ratiocinatur, quidquid in ea 

ratiocinatione verum est non ei tribuendum est sed ipsi lumini veritatis, a quo vel tenuiter pro sui 

capacitate illustratur, ut verum aliquid in ratiocinando sentiat, quid mirum si diaboli anima prava 

cupiditate perversa quidquid tamen verum de iusto viro cogitavit, cum eum tentare vellet, ipsius Dei voce, 

id est ipsius veritatis voce audisse perhibetur, quidquid autem falsum, illi cupiditati tribuitur qua diaboli 

nomen accepit?“  

   http://www.augustinus.it/latino/montagna/index2.htm. 

Chroust sa zhrňujúco vyjadruje: „Hence, no one, not even the heathens, unbelievers or the most depraved 

people, may plead ignorance of the lex naturalis. Man's moral conscience, which can never be silenced, is 

the lex naturalis of these heathen.“ Anton-Hermann Chroust, „The Fundamental Ideas in St. Augustine's 

Philosophy of Law,“ The American Journal of Jurisprudence 18, no. 1 (1973): 69. 
31 V druhom komentári, Epistolae ad Romanos Inchoata Expositio, ktorý Augustín nedokončil, sa venuje 

výkladu prvej kapitoly.   
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prirodzenému zákonu. V stati Rim 2,15 sa venuje svedomiu, ktoré v myšlienkach svedčí 

„illum locum loquitur Iohannis apostoli, quo ait: Dilectissimi, si cor nostrum nos 

reprehenderit, maior est deus conscientiae nostrae.“32 Je zaujímavé, že latinský preklad na 

tomto mieste neprekladá ἡ καρδία ako srdce, ale ako svedomie. Zvláštne použitie Jn 3,20 

vedie k interpretácii, podľa ktorej bude Boží rozsudok (Rim 2,15) vykonaný napriek 

svedectvu nášho svedomia, 33  keďže Boh je väčší ako naše svedomie („maior est deus 

conscientiae nostrae“). Druhá kniha „Vyznaní“ (398) hovorí o tom istom zákone vpísanom 

do srdca:  

 

„Na krádež je trest v tvojom zákone (lex tua), Pane, ako aj v zákone napísanom 

do ľudských sŕdc (lex scripta in cordibum hominum), ktorý nijaká neprávosť 

nemôže zničiť. Lebo ktorý zlodej by sa dal spokojne okradnúť? Ani bohatý nie, i 

keď nedostatok vohnal zlodeja do krádeže.“34 

 

Odborník na patristické obdobie Henry Chadwick pri preklade naznačuje, že „tvoj zákon“ 

a „zákon napísaný do ľudských sŕdc“ sú dva rôzne zákony. Prvý by sa dal stotožniť s ʻlex 

aeternaʼ a druhý s ʻlex naturalisʼ. Aj keby toto neplatilo, predsa je však táto vzťažnosť 

medzi ʻlex aeternaʼ a ʻlex naturalisʼ v iných traktátoch jasne naznačená. V „De Libero 

Arbitrio“ Augustín podáva nasledovné vysvetlenie: „Ut igitur breviter aeternae legis 

notionem, quae impressa nobis est, quantum valeo verbis explicem, ea est qua iustum est 

ut omnia sint ordinatissima: tu si aliter existimas, prome.“ 35  ʻLex naturalisʼ teda 

reprezentuje spôsob, akým jednotlivec participuje na ʻlex aeternaʼ, Božom zákone 

určujúcom usporiadanie celého vesmíru. Ako určitá podmnožina ʻlex aeternaʼ je 

prirodzený zákon normatívny pre morálne jednanie, ktoré ľudia poznávajú 

prostredníctvom racionálneho uvažovania a svedomia. Ako píše Chroust, „lex naturalis je 

podľa sv. Augustína vedomá participácia racionálneho jedinca na lex aeterna. Pod lex 

                                                 

32 Augustín, Propositions from the Epistle to the Romans: Unfinished commentary on the Epistle to the 
Romans, 5. v súlade s apoštolom Jánom, keď hovorí „že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše 

srdce a vie všetko“ (1Jn 3,20).“  
33 Takéto spojenie rôznych veršov nebolo neobvyklé, súvislosť medzi Rim 2,15 a 1Jn 3,20 nájdeme aj u 

Origena, ale on interpretuje svedectvo svedomia v pozitívnom zmysle, na rozdiel od Augustína.  
34  Augustín, Vyznania, 60. Je to práve racionalita prirodzeného zákona, ktorá vyzdvihuje iracionálnosť 

hriechu, keďže krádež hrušiek, ktoré ani nepotreboval, ani nechcel, Augustín opisuje nasledovne: „[...] 

kradol som [...] z túžby po neprávosti.“ Augustín, Vyznania, 60. 
35 Aurelius Augustín, De Libero Arbitrio I, 6. 15. 

    http://www.augustinus.it/latino/libero_arbitrio/index2.htm. 
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naturalis [Augustín] zaraďuje predovšetkým lex rationis alebo racionálny zákon [k tomu je 

nasledovná poznámka pod čiarou Epistola CLVII 3. 18 (PL 33, 683)].“36 

 Príklad krádeže hrušiek odhaľuje sčasti obsah prirodzeného zákona, pretože nikto 

nechce byť okradnutý, podvedený alebo zavraždený, a preto z tohto pocitu vyplýva 

pozitívna afirmácia obsahu ʻlex naturalisʼ. Zlodej, ktorého „nedostatok vohnal do krádeže“ 

si je tiež vedomý toho, že krádež je nemorálna, a jeho existenciálna situácia na tom nič 

nemení.  

 V súlade s princípom „obscuritas et mysterium” sa Augustín snaží vysvetliť, ako 

môžu byť pohania vinní z prestúpenia zákona, ak žiaden zákon nemajú? Ide mu vlastne o 

zosúladenie výrokov zo Ž 119,118 „Zavrhuješ všetkých, čo sa vzďaľujú od tvojich 

ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé“ a Rim 4,15b „Kde však nie je zákon, tam nie je ani 

priestupok.“ Augustín dospieva k tomu, že pohania participujú na ʻlex naturalisʼ, a tým 

poznajú zákon. Z tohto dôvodu zákon, od ktorého sa pohania „vzďaľujú“, nie je 

obmedzený a poznaný iba Izraelom. V tomto zmysle taktiež nie je podstatné, či zákon, 

ktorý nás obviňuje, „bol daný v nebi, od prírody spätý s ľudstvom, alebo na doskách.“37  

 Na základe doteraz povedaného je možné o prirodzenom zákone usúdiť nasledovné 

tri veci: 1. ʻLex naturalisʼ je univerzálne prítomný a nevymazateľný, pretože všetci ľudia 

majú určitú schopnosť myslieť racionálne. 2. ʻLex naturalisʼ nemá donucovaciu moc, a 

teda nie je dodržiavaný národmi. 3. ʻLex naturalisʼ je zhrnutý v negatívnom vyjadrení 

Zlatého etického pravidla.38  

 Africký biskup venuje rozsiahlu pozornosť Rim 2,13-16 v antipelagiánskom spise 

„De Spiritu et Littera“ (ca. 412-413), kde sa snaží odhaliť identitu pohanov. Augustín sa 

obracia na Jer 31,31 a Rim 5,15 a pýta sa, či zákon vpísaný do sŕdc pohanov nezatemňuje 

novú zmluvu, ktorú Pán zasľúbil, že napíše na srdcia jeho ľudu. 39  Keďže Hospodin 

rozlišuje medzi starým zákonom, ktorý napísal na Mojžišove dosky, a novým, ktorý bude 

napísaný na srdcia kresťanov, tak potom nemajú pohania (Rim 2,14) výhodu nad starým 

zákonom a prioritu pred novým.40 Tu dochádza k zmene v Augustínovom doterajšom 

                                                 

36 Anton-Hermann Chroust, „The Fundamental Ideas in St. Augustine's Philosophy of Law,“ 68.  
37 Aurelius Augustín, Enarrationes in Psalmos, 118, serm. 25. (ca. 420).  

    http://www.augustinus.it/latino/esposizioni_salmi/index2.htm.  
38 Simon J. Gathercole, „A Conversion of Augustine,“ 153.  
39 Aurelius Augustín, De Spiritu et Littera, 26, 43.  

    http://www.augustinus.it/latino/spirito_lettera/index.htm  
40 Augustín, De Spiritu et Littera, 26, 43 „Si Deus hinc discernit a Vetere Testamento Novum, quod in Vetere 

legem suam scripsit in tabulis, in Novo autem scripsit in cordibus, fideles Novi Testamenti unde 

discernuntur a gentibus, quae habent opus legis scriptum in cordibus suis, quo naturaliter quae legis sunt 
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chápaní totožnosti pohanov. Navrhuje nasledovné riešenie: je možné, že pohania, o 

ktorých sa apoštol zmieňuje v Rim 2,14 vlastne patria do kategórie ľudí, ktorí sú členmi 

novej zmluvy. Augustín sa odvoláva na Pavlov výrok: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium 

(Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj 

Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: 

Spravodlivý z viery bude žiť“ (Rim 1,16-17) a pokračuje poukazujúc na prirodzené 

poznanie Boha, ktorým sú ľudia obdarovaní a ktoré končí v modloslužbe (Rim 1,18-23). 

Následne Židov vníma ako tých, na ktorých sa vzťahujú Pavlove slová v Rim 2,8nn a 

pohanov identifikuje ako tých, pre ktorých platí nová zmluva41: 

 

„Ak teda pod pohanmi [Pavel] chápe Grékov, ktorí podľa prírody robia skutky 

zákona, je zjavné, že pohania, ktorí majú zákon napísaný v ich srdciach, patria 

pod evanjelium: sú veriaci, ktorým je moc Božia spásou. Ako mohol Pavel 

zasľúbiť slávu, česť a pokoj za dobré skutky pohanov nachádzajúce sa mimo 

evanjelium? Pretože u Boha nie je prijímanie osôb. [...] Ako by mohol tvrdiť, že 

Gréci, ktorí dodržujú zákon, budú ospravedlnení bez milosti Spasiteľa?“42 

 

Augustín v zmysle zasľúbenia Jer 31,31 identifikuje pohanov ako tých, ktorí patria pod 

nový ľud Boží a ʻlex naturalisʼ je znamením prítomnosti Ducha Svätého, ktorý ten zákon 

napísal. Ak Augustín interpretoval v jeho pôvodnom chápaní prirodzený zákon ako zákon, 

ktorý nemá donucovaciu moc, tak teraz je to Boží zákon vpísaný do sŕdc veriacich, ktorí v 

ňom majú záľubu a plnia ho s pomocou Ducha.43 Dochádza tak k obnove imago Dei, ktoré 

napriek tomu, že bolo poznačené hriechom, predsa nebolo úplne zničené. V roku 412 

dochádza u Augustína k zmene výkladu Rim 2,14 a pohanov tu označuje ako tých, ktorí 

boli obnovení milosťou a s pomocou Ducha plnia zákon. 44  Kristologický princíp je 

                                                                                                                                                         

faciunt, quasi iam illo populo vetere potiores, qui legem accepit in tabulis, et novo populo priores, cui hoc 

praestatur per Testamentum Novum, quod his natura iam praestitit?“ 
41 Aby sa však vyhol kritike toho, ako môžu pohania plniť skutky podľa prírody a nie z milosti alebo s 

pomocou Ducha, Augustín obraňuje: „Nec moveat, quod naturaliter eos dixit quae legis sunt facere, non 

spiritu Dei, non fide, non gratia. Hoc enim agit spiritus gratiae, ut imaginem Dei, in qua naturaliter facti 

sumus, instauret in nobis. Vitium quippe contra naturam est, quod utique sanat gratia.“ Augustín, De 
Spiritu et Littera, 27, 47. 

42 Augustín, De Spiritu et Littera, 26, 44.  
43 Augustín, De Spiritu et Littera, 21, 36.  
44 Augustínova námietka proti interpretácii ʻlex naturalisʼ ako univerzálneho zákona, ktorým disponuje 

každý človek, je nasledovná: „[...] how will their thoughts defending them on the day when God judges 

the secrets of men be of any use except perhaps that they be punished more mildly?“ Simon J. Gathercole, 
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aplikovaný tiež na identitu pohanov, a tým je potvrdené, že Augustín dodržiaval svoje 

hermeneutické princípy, hoci nie vždy všetky.  

 Biskup z Hippo úplne nezanecháva pôvodnú interpretáciu ʻlex naturalisʼ, iba 

umenšuje jej význam: stále uznáva, že imago Dei, ktoré je prítomné v každom človeku, nie 

je možné vymazať45, a preto všetci ľudia disponujú prirodzeným zákonom. Ak by aj žili 

podľa prirodzeného zákona, tak na Poslednom súde neobstoja,46 pretože spása je možná iba 

cez Kristovu milosť. 47  Ukazuje sa, že radikálnosť hriechu − či už ako hermeneutický 

princíp, alebo teologický koncept − ovplyvňuje spôsob, akým Augustín čítal Písmo.   

 Záujem o výklad Rim 2,13-16 je prítomný od počiatku Augustínovej tvorby, vracia 

sa k nemu striedmo počas celého svojho života. Tieto zmienky sú však niekedy stručné a 

časovo od seba vzdialené. Zosúladiť Augustínove, niekedy protirečiace si, názory sa javí 

ako problém, ktorý je neriešiteľný, pretože on sám zdôrazňoval nutnosť rešpektovať obe 

časti verša Rim 2,15.48 Simon Gathercole zosumarizoval vplyv Augustínovho konceptu 

ʻlex aeternaʼ a ʻlex naturalisʼ takto: 

 

 „Augustínova teistická definícia lex aeterna sa stala základným konceptom a 

autoritatívnym vyjadrením pre celý stredoveký (scholastický) právny poriadok 

a učenie o prirodzenom zákone. Jeho výklad Rim 2 sa neuplatnil.“49  

 

3. Martin Luther  

Zverejnenie „Výkladu Listu Rímskym“ 50  vo vedeckom bádaní Luthera je približne 

porovnateľná s objavom jaskýň v Nag Hammádí pre novozmluvné bádanie. Čitateľom bol 

Lutherov spis zverejnený v roku 1908. Ako Pauck poznamenáva v úvode:  

                                                                                                                                                         

„A Conversion of Augustine,“ 156. Augustín pripúšťa existenciu ʻlex naturalisʼ u všetkých ľudí, ale je tak 

poznačený hriechom, že je potrebná Božia milosť, aby ho znovu oslobodila, a mohol si plniť svoju úlohu.  
45 Podobná argumentácia je v De Trinitate, XIV, 21. http://www.augustinus.it/latino/trinita/index2.htm.  
46 Podobná argumentácia a výklad Rim 2,15 je v spise Contra Iulianum, kde pripúšťa, že pohania môžu síce 

plniť určitú formu Zlatého etického pravidla, ale nemôžu byť na tomto základe bez milosti spasení, môžu 

byť ale odsúdení a miernejšie potrestaní.   

   Pozri Contra Iulianum. http://www.augustinus.it/latino/contro_giuliano/index2.htm  
47 Augustín, De Spiritu et Littera, 28, 48.  
48 Augustín, De Spiritu et Littera, 28, 48: „A cuius gratia si alieni sunt illi de quibus agimus, qui secundum 

illum modum, de quo superius satis diximus, naturaliter quae legis sunt faciunt, quid eis proderunt 

excusantes cogitationes in die, qua iudicabit Deus occulta hominum, nisi forte ut mitius puniantur?“ 
49 Simon J. Gathercole, „A Conversion of Augustine,“ 162.  
50  WA 56. Pre podrobnejší opis k nálezu samotného dokumentu pozri Jacob W. Heikinnen. „Luther's 

Lectures on the Romans (1515–1516),“ Interpretation: A Journal of Bible and Theology, no. 2 (1953): 179-

180. 
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„[...] je pochopiteľné, prečo autor týchto prednášok nemohol byť donútený 

odvolať svoje názory púhym presadzovaním autority, a prečo ho nebolo možné 

umlčať konvenčnými prostriedkami používanými pri kacírstve. Ktokoľvek by 

mu oponoval, aby ho podvrátil, musel by sa s ním stretnúť na základe takého 

chápania evanjelia, ku ktorému sa dopracoval poctivým štúdiom a duchovným 

zápasom.“51  

 

Luther prednášal „Výklad Listu Rímskym“ tri semestre, a to letný semester 1515, zimný a 

letný semester 1516 (celkovo to bolo 90 vyučovacích hodín).52 „Vonkajší priebeh jeho 

prednášok zodpovedal vtedajšej bežnej praxi na európskych univerzitách: Luder prednášal 

denne dve hodiny − spočiatku v lete od šiestej ráno, v zime od siedmej; potom od letného 

semestra 1516 od jednej popoludní.“53  

 „Výklad Listu Rímskym“ je dôležitý spis, v ktorom Luther „spomedzi cirkevných 

otcov podrobne zohľadňoval iba Augustína, a to najmä pri interpretácii Listu Rímskym.“54 

Tento spis preto bude slúžiť ako základ analýzy Lutherovho chápania ʻlex naturalisʼ a 

vďaka prepojeniu s Augustínom jasnejšie vyniknú podobnosti, ale i rozdiely medzi týmito 

dvoma teológmi.  

 

3.1 Lutherova hermeneutika  

Luther využíval všetky moderné metódy, ktorými disponoval. Týkalo sa to predovšetkým 

nových technických vymožeností, akou bola vtedy kníhtlač55 (text pre študentov dával 

vytlačiť s centimetrovou medzerou, 56  medzi riadkami bolo možné zapisovať si 

interlineárne glosy; a tiež s veľkými okrajmi, čo vytvorilo možnosť zapisovať diktované 

vysvetlivky). Používal a aplikoval tiež všetky filologické nástroje, ktoré mu mohli pomôcť 

lepšie pochopiť Písmo. Pod vplyvom humanizmu, ktorý bol v Nemecku rozšírený a 

                                                 

51 Wilhelm Pauck, Luther: Lectures on Romans (Philadelphia: The Westminster Press, 1961), XVII. 
52 Wilhelm Pauck, Luther: Lectures on Romans, XX. 
53 Heinz Schilling, Martin Luther: Rebel v prevratných časoch (Bratislava: Aleph, 2017), 133. 
54 Heinz, Schilling, Martin Luther, 133. 
55  Túto možnosť netreba podceňovať. Anglicko malo v tej dobe iba jednu kníhtlač, ktorá podliehala 

centrálnej autorite (Peter Marshal, The Reformation: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford 

University Press, 2009), 17), kým rozdelené nemecké kniežatstvá, ako súčasť Rímskej ríše nemeckého 

národa, mali väčšiu slobodu. Wittenberg, ktorý mal v tej dobe 2100 obyvateľov, mal viacero kníhtlačiarní. 

Martin Brecht, Martin Luther: His Road to Reformation 1483-1521 (Philadelphia: Fortress Press, 1985), 

110.   
56 Jacob W. Heikinnen, „Luther's Lectures on the Romans (1515-1516),“ Interpretation: A Journal of Bible 

and Theology, no. 2 (1953): 179.  
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zameraný na Pavla skrze jeho koiné gréčtinu, Luther aplikuje princíp ad fotnes a venuje sa 

biblickým jazykom: hebrejčine a gréčtine.57   

 Luther nejavil žiaden záujem zachovať iba to, čo bolo pred ním povedané, ale snažil 

sa preniknúť k podstate Božieho slova. Nevyhovoval mu zaužívaný štvoraký zmysel Písma 

(doslovný, alegorický, anagogický, tropologický 58 ), pretože vnímal, že takýto spôsob 

interpretácie nedokázal vyčerpať zmysel biblického textu. Zvolil si preto doslovný a 

prorocko-kristologický výklad. Luther úplne nerešpektuje dokonca ani zaužívaný spôsob 

glos. Interlineárne glosy boli stručné vyjadrenia k etymológii slov alebo k vzťahu rôznych 

veršov a okrajové glosy pozostávali z výrokov cirkevných otcov. U mladého (34-ročného) 

doktora teológie však dochádza k zmene a odkláňa sa od zaužívaného systému. 

Interlineárne glosy v jeho výklade často slúžia ako stručné zosumarizovanie slov apoštola a 

jeho okrajové glosy sa pretvárajú: 

 

„na prenikavé komentáre k vybraným krátkym pasážam alebo jednotlivým 

výrazom a frázam. Kombinuje ich s citátmi z Písma alebo s kritickými, či 

chvályhodnými poznámkami zo spisov cirkevných otcov [...], alebo s odkazmi 

na interpretáciu súčasných bádateľov (najmä Faber Stapulensis a Erazmus).“59  

 

Augustína hodnotil pozitívne, to mu však nebránilo vysloviť na jeho adresu aj kritické 

slová. Luther tak praktizoval nový spôsob exegézy, ktorý aplikoval na všetky texty, 

ktorým sa venoval.  

  

3.2 Luther a ʻlex naturalisʼ a interpretácia Rim 2,13-16 

Wittenberský teológ otvára svoj kurz k Listu Rímskym nasledovnou tézou: „hlavným 

cieľom tohto listu je zlomiť, vytrhnúť a zničiť všetku múdrosť a spravodlivosť tela.“60 

Cieľom ničenia je odhalenie hriechu, ktorý Luther na základe Augustínovho spisu „De 

Spiritu et Littera“ pokladá za centrálnu časť apoštolovho listu. Takéto antropologické 

chápanie listu, ktoré odhaľuje postoj človeka coram Deo, je prepojené s prirodzeným 

                                                 

57 Používa moderné tituly ako Faberov Biblický slovník, Erazmovu Novú zmluvu (1512), práce francúzskeho 

humanistu Fabera Stapulensis, Postilla Litteralis super Biblia od Nikolasa Lýra a iné.  
58 Juraj Bándy, Úvod do exegézy Starej zmluvy, 64. 
59 Wilhelm Pauck, Luther: Lectures on Romans, XXVI-XXVII.  
60 WA 56: 157.1-2: „Summarium huius Epistolȩ Est destruere et euellere et disperdere omnem sapientiam et 

Iustitiam carnis.“  
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zákonom, keďže ʻlex naturalisʼ je súčasťou ľudskej bytosti. Pri analýze verša Rim 1,19 

„Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil“. Luther píše:  

 

„Preto vedeli, že to je podstata božstva alebo Boha – byť silný, neviditeľný, 

spravodlivý, nesmrteľný a dobrý, a tak poznali neviditeľné veci Božie a jeho 

večnú moc a božstvo. Tento ʻhlavnýʼ ʻpraktický sylogizmusʼ tvorí základný 

teologický ʻpohľad na svedomieʼ, nachádza sa v každej mysli a nemôže byť 

nikdy zakrytý.“61 

 

Na základe tohto nemôžeme hovoriť o tom, že by bol Luther zástancom prirodzenej 

teológie. To, čo zdôrazňuje, je cognitio Dei naturalis, ktorým disponuje iba človek. Je tu 

znovu badateľný antropologický prístup, pretože je tu vyzdvihnutá jedinečnosť ľudstva v 

stvorení.  

 Rovnaká otázka, ktorá zamestnávala Augustína, je reflektovaná v Lutherovom 

výklade Listu Rímskym: ako môžu ľudia bez zákona, ktorý by ich odcudzoval, byť 

zatratení?62 Zákon odhaľuje hriech,63 z toho vyplýva, že bez zákona by nemal byť „ani 

hriech, ani zásluha, a ani trest alebo odmena.“64 Pohania nemajú rituálno-ceremoniálne 

zákony, ktoré má Izrael, ani im neboli odovzdané, preto je tento zákon pre nich 

nezáväzný. Bez zákona v tomto kontexte „znamená bez ústne odovzdaného alebo 

písomného zákona.“65 To, čo však prijali pohania a židia, je duchovný zákon (na podstatu 

ktorého poukazujú tiež cermoniálno-rituálne predpisy Izraela) a zhrnutie tohto zákona 

predstavuje Zlaté etické pravidlo, ako ho nachádzame v Mt 7,12: „Všetko, čo chcete, aby 

ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.“ Celý zákon, ktorý bol 

daný Izraelu, nie je nič iné, ako napísaný prirodzený zákon.66 Ako podporný biblický text 

pre svoj argument Luther uvádza záverečnú časť Štefanovej reči (Sk 7,1-53), aj keď 

citovaný text je nezvyčajne usporiadaný: „Vy, ktorí ste prijali zákon, ale ste ho 

                                                 

61 WA 56: 177.11-16; LW 25: 157.  
62 WA 56: 197.8-10; LW 25: 180. 
63 Ľubomír Batka, „Luther's Teaching on Sin and Evil,“ Oxford Handbook of Martins Luther Theology, ed. 

Robert Kolb, Irene Dingel a Ľubomír Batka (Oxford: Oxford University Press, 2014): 233-254. 
64 WA 56: 197.9-10; LW 25: 180.   
65 Jairzinho Lopes Pereira, Augustine of Hippo and Martin Luther on Original Sin and Justification of the 

Sinner, 426. 
66 Wilhelm Pauck, Luther: Lectures on Romans, 46.  
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nezachovávali.“67 V Lutherovom ponímaní znamenajú slová „budú zatratení bez zákona“, 

že budú zatratení bez toho, aby prijali Mojžišov zákon, ale nie preto, že ho neprijali a 

nemohli ho dodržiavať. Budú zatratení, lebo nedodržiavali zákon, ktorý poznali iným 

spôsobom, ako Izrael pozná písaný zákon, a predsa ho nedodržiavali v plnosti.  

 Luther pri aplikácii Zlatého etického pravidla využíva Augustínovo chápanie Boha 

ako jediného, ktorý je dobrý a ktorého má človek milovať, pretože je jediný hodný 

milovania. Reformátor tvrdí, „[...] že si pre seba želáme iba to, čo je dobré, slávne a 

nádherné, a preto by sme to mali najprv želať Bohu.“68 Avšak človek nedokáže iného 

nezištne milovať. „Prirodzený zákon alebo Zlaté etické pravidlo, podľa Luthera, je 

najťažšie, resp. naplniteľné prikázanie. Lex naturalis je ekvivalentom zákona lásky, ktorý 

je opakom do seba zakrivenej ľudskej lásky.“69 Ľudské incurvatus in se ipsum je jeho 

opozitom preto, že človek prirodzene nechce mať žiadnu ujmu a myslí na vlastné dobro, 

ale pri blížnom neaplikuje Zlaté etické pravidlo v rovnakej miere. Antti Raunio správne 

naznačuje, že „v Lutherovom myslení sa aplikácia Zlatého etického pravidla prejavuje v 

konkrétnom živote a je organicky spojená s obsahom a realitou kresťanskej viery.“70  

 Luther nachádza u Ježiša zakotvenú lásku v prevedení Zlatého etického pravidla 

spojeného s prikázaním lásky (Mk 12,30-31). Tento postoj „nie je orientovaný len k 

dobrým, krásnym a príjemným ľuďom, ktorí sú užitoční pre toho, ktorý ich miluje. Láska 

vyžaduje lásku k tým, ktorí sa nezdajú byť jej hodnými. [Zlaté etické] pravidlo prikazuje 

lásku ku každému blížnemu, aj k tým, ktorí sú neprístupní a protivní.“71 

 Kristologická interpretácia je prítomná i na tomto mieste, keď Luther uvažuje nad 

tým, či pohania, ktorí dodržiavajú prirodzený zákon, avšak nepoznajú Krista, budú 

spasení. Luther poukazuje na Rim 2,14, kde apoštol píše, že pohania plnia niektoré veci zo 

zákona, a sú teda stále pod hriechom, pretože stále existujú veci, ktoré ʻlex naturalisʼ 

vyžaduje a ktoré oni nerobia. Doktor teológie upozorňuje na to, že ak by sme vnímali len 

dodržiavanie zákona72 bez toho, aby sme brali ohľad na Krista, milosť a hriech, tak by 

                                                 

67 WA 56: 198.4; LW 25: 181. Plné znenie biblického verša je „ktorí ste prijali zákon prostredníctvom 

anjelov, no nezachovali ste ho“ Sk 7,53 (ekumenický preklad). 
68 WA 56: 199.24-25; LW 25: 183.  
69 Jairzinho Lopes Pereira, Augustine of Hippo and Martin Luther on Original Sin and Justification of the 

Sinner, 427. 
70 Antti Raunio, „Natural law and Faith,“ Union with Christ: The New Finnish Interpretation of Luther, ed. 

Carl E. Braaten a Robert W. Jenson  (Grand Rapids: Eerdmans, 1998): 109.  
71 Antti Raunio, „Natural law and Faith,“ 107. 
72 Boh je pravý sudca, pretože je jediný, ktorý nekoná to, čo odcudzuje. WA 56: 19.4-5; LW 25: 16. 
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odpoveď bola pozitívna a boli by spasení. Ak ale vezmeme do úvahy Kristovu milosť, 

dedičný hriech, tak odpoveď musí byť negatívna.73  

 Luther reaguje na Augustína,74 ktorý tvrdí, že hoci sú požiadavky ʻlex naturalisʼ 

naplnené, tak sa tak deje buď zo strachu, alebo pre získanie nejakej výhody. Človek preto 

nekoná skutky z pohnútok srdca a z lásky, ako to vyžaduje Boh. Je to iba egoistické 

dodržiavanie zákona, ktoré nespĺňa princíp lásky k blížnemu. 

 Pri výklade Rim 2,14 si je Luther vedomý oboch Augustínových chápaní identity 

pohanov a predstavuje v stručnosti oboje,75 jeho vlastný názor však predstavuje určitú 

syntézu. Prikláňa sa k interpretácii, že tento zákon sa týka niekoho, kto nie je síce pod 

milosťou, no plní prirodzený zákon, a pripravuje tak svoje srdce na prijatie milosti. Nejde 

tu o synergizmus. I keby sme prijali, že Augustínovo delenie je platné, tak Luther 

argumentuje, že obe skupiny (pohania a veriaci ľudia) sa nachádzajú pod hriechom, ako o 

tom svedčí Pavel v Rim 3,9.76  

 Filologické nástroje, ktoré Luther používa, slúžia na to, aby odhalili zmysel Písma, 

a nie na dokázanie akejsi akademickej schopnosti. Pri Rim 2,14 Luther uvažuje nad 

usporiadaním slov a syntaxe, ktorú Pavel používa. Upozorňuje na to,77 že apoštol nehovorí 

o tom, že by mali vpísaný zákon v srdci, ale že „od prírody konajú, čo žiada zákon“ (Rim 

2,14).  

 Pri nasledovnom verši (Rim 2,15) Luther poukazuje na to, že pohania poznajú 

zákon v dvoch bodoch: 1. Skutky, ktoré plnia a sú naplnením zákona; 2. Ich vlastné 

svedomie a myšlienky.78 Podobne ako Augustín, Luther spája svedomie s myšlienkami do 

jedného „svedka“ prirodzeného zákona. Luther prozaicky vysvetľuje úlohu svedomia: 

„Akoby Boh chcel povedať: vidíš, nie som to ja, kto ťa odsudzuje, ja iba súhlasím s tvojím 

vlastným súdom, na ktorom súdiš seba samého, a potvrdzujem tvoj súd. Ak ty nemôžeš 

inak súdiť seba, tak nemôžem ani ja.“79 

                                                 

73 WA 56: 198.18-21; LW 25: 181. 
74 Augustín, Propositions from the Epistle to the Romans. Unfinished commentary on the Epistle to the 

Romans, 18: „[…] manifestissime docet eadem ipsa praecepta legis proterea non impleta, quamvis essent 

implenda, quoniam, quibus data erat lex ante gratiam, dediti erant carnalibus bonis et ex his beatitudinem 

acquirere cupiebant neque metuebant, nisi cum talibus bonis imminebat adversitas, et ideo, cum illa bona 

temporalia turbarentur, facile recedebant a preaceptis legis.“ 
75 WA 56: 201.24-202.5; LW 25: 185. 
76 WA 56: 202.30-33; LW 25: 186.  
77 WA 56: 202.30-33; LW 25: 186. 
78 WA 56: 203.18-20; LW 25: 187.  
79 WA 56: 203.36-204.2; LW 25: 188.  
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 Luther síce pripúšťa prítomnosť ʻlex naturalisʼ, predsa ho však jeho radikálne 

chápanie hriechu, ktoré formuluje pri výklade Listu Rímskym, vedie k tomu, že 

prirodzený zákon je obmedzený hriechom. Luther cituje Augustína: „Nie je to tak, žeby 

bola milosť zrušená prírodou, ale skôr príroda je obnovená milosťou.“80 

 

4. Záver    

Podobne ako Augustín, ktorý napísal v „qui proficiendo scribunt, et scribendo 

proficiunt“81, sa vyjadril tiež Luther „scribendo et docendo profecit.“82 Obaja teológovia 

počas svojho života prešli určitým teologickým vývojom, v rámci ktorého dochádzalo k 

zmene v učení o ʻlex naturalisʼ.  

 Stredoveké učenie o ʻlex naturalisʼ, reprezentované hlavne tomizmom, bolo 

ovplyvnené Augustínom a tvorí kontext, v ktorom Luther rozvíjal svoju teológiu. V 

niektorých veciach sa nechal ovplyvniť Augustínom, ako napríklad pri spojení ʻlex 

naturalisʼ s dvojitým prikázaním lásky. Dištancuje sa však od Augustínovho chápania 

sebalásky ako predpokladu pre lásku k blížnemu. Augustínovo rozlišovanie ʻlex aeternaʼ, 

ʻlex naturalisʼ, ʻlex humanaʼ našlo zástancu v učení Tomáša Akvinského. Luther naproti 

tomu neakceptuje chápanie ʻlex naturalisʼ ako nejakého prostredníka medzi ʻlex aeternaʼ a 

ʻlex humanaʼ. Odmieta rovnako Augustínovu interpretáciu identity pohanov z Rim 2,14. 

Luther ale prijíma univerzálnosť prirodzeného zákona, ktorý je dosvedčený skutkami a 

svedomím.  

 Radikálne vnímanie hriechu núti Luthera upustiť od myšlienky života v súlade s 

ʻlex naturalisʼ a obmedzuje pôsobnosť prirodzeného zákona na ʻcognitio Dei naturalisʼ a 

rozlišovanie dobrého od zlého, ktoré je manifestované v Zlatom etickom pravidle. 

Z predchádzajúcej časti vyplýva, že Luther prijíma v niektorých veciach od Augustína 

impulzy, ktoré inkorporuje do svojej teológie, inokedy sa zase od nich dištancuje. Každý 

takýto odklon je teologicky podmienený a reflektuje Lutherovu snahu byť konzekventný 

v teológii.  

   

 

  

                                                 

80 Augustín, De Spiritu et Littera, 24, 47. Por. WA 56: 201.28-202.2; LW 25: 185. 
81 Aurelius Augustín, Epistule, 143, 2.  

    http://www.augustinus.it/latino/lettere/index2.htm.  
82 WA 54: 428.  
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