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MUŽ, KTORÉHO DOBA 
POTREBOVALA
Martin Luther patrí k najvýznamnejším reformá-
torom v dejinách, pričom počas jeho pôsobenia 
vrcholí reformačné úsilie a reformácia preniká 
do európskych krajín.

Podobne ako prví hlásatelia evanjelia, tak aj 
Luther pochádzal z chudobných pomerov. Det-
stvo prežil v skromnej nemeckej rodine na de-
dine. Jeho otec sa mu snažil zabezpečiť lepšiu 
budúcnosť tým, že prácou v bani zarábal pe-
niaze na jeho ďalšie vzdelanie – túžil, aby sa 
z neho stal právnik.

Boh však s ním mal iné úmysly: Luther 
sa mal stať staviteľom „veľkého chrámu“, kto-
rého výstavba sa uskutočňovala postupne, 
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 počas mnohých stáročí. Boh ho pripravoval na 
jeho dôležité životné poslanie skrz školu živo-
ta – cez náročné situácie, odriekanie a prísnu 
disciplínu.

Lutherov otec bol energický a rázny muž, 
mal pevné zásady, medzi ktoré patrili hlav-
ne čestnosť a úprimnosť. Vďaka zdravému sed-
liackemu rozumu rýchlo pochopil, že mníš-
skemu povolaniu nehodno dôverovať. A práve 
preto ho veľmi zasiahlo, keď Martin bez jeho 
zvolenia vstúpil do kláštora. Dlhé dva roky sa 
s tým nevedel vyrovnať, no ani potom svoj 
názor nezmenil.

V škole, kde ho rodičia poslali už počas ra-
ného detstva, s ním zaobchádzali drsno a bez 
súcitu. Doma žili v biednych podmienkach, 
tak že keď začal chodiť do školy v inom meste, 
musel si zarobiť na stravu spievaním po do-
moch. Vtedajšie pochmúrne a poverami pre-
sýtené náboženské predstavy mu naháňali 
strach. Chodieval spať utrápený, bál sa temnej 
budúcnosti a triasol sa od hrôzy pri pomysle-
ní na Boha, ktorého poznal skôr ako prísneho, 
neúprosného sudcu a krutého tyrana než ako 
láskavého nebeského Otca. Napriek všetkým 
nepriaznivým okolnostiam sa pevne pridŕžal 
svojej veľkej mravnej a racionálnej sily.

LUTHER NA UNIVERZITE 
A V KLÁŠTORE
Keď vo svojich osemnástich rokoch nastúpil na 
univerzitu v Erfurte, bol v oveľa priaznivejšom 
rozpoložení a jeho vyhliadky boli perspektív-
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nejšie ako v minulosti. Jeho rodičia vďaka usi-
lovnému šetreniu nadobudli určitý majetok 
a mohli ho tak podporovať. Pozitívny vplyv 
jeho priateľov na úrovni akoby potlačil nega-
tívne účinky jeho predchádzajúcej výchovy. Čí-
tal knihy od najlepších spisovateľov, usilovne 
zhromažďoval ich najhlbšie myšlienky a osvo-
joval si múdrosť tých najmúdrejších. Dobrá 
pamäť, živá predstavivosť, bystrý úsudok a ne-
únavná snaha ho čoskoro korunovali za pre-
mianta triedy. Bola to takzvaná príprava na 
zápasy, ktoré ho v živote čakali.

Keď si raz prezeral knihy v univerzitnej 
knižnici, objavil latinskú Bibliu. Kedysi sa za-
počúval do útržkov z evanjelií a epištol, kto-
ré sa predčítavali pri bohoslužbách, a myslel 
si, že to je kompletná Biblia. No až teraz mal 
v rukách celé Božie slovo a so zmiešanými po-
citmi posvätnej úcty a úžasu v ňom listoval.

Skutočná túžba po oslobodení od hrie-
chu a po mieri s Bohom ho nakoniec privied-
li k tomu, že vstúpil do kláštora a stal sa 
mníchom. Tam mu nariadili vykonávať tú naj-
horšiu prácu a musel sa znížiť aj k žobra-
niu. Trpezlivo a s pokorou to znášal, preto-
že si myslel, že za svoje hriechy musí trpieť. 
Čím viac silnelo jeho presvedčenie o tom, že je 
hriešnik, tým viac sa snažil vlastnými skutka-
mi získať odpustenie a pokoj. Pôst, odopieranie 
si spánku a bičovanie mu pomáhali potlačiť 
jeho prirodzené potreby, ktorých ho mníšsky 
život nezbavil. Neskôr hovorieval: „Bol som na
ozaj zbožným mníchom a zachovával som pra
vidlá svojho rádu prísnejšie, ako by som dokázal 
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 opísať. Ak sa mních môže dostať do neba vďaka 
svojim skutkom, potom by som si to isto zaslú
žil… Ak by to pokračovalo ďalej, určite by som 
si umŕtvovaním privodil smrť.“ Napriek tomu, 
že sa snažil zo všetkých síl, jeho vnútro nena-
chádzalo pokoj. Nakoniec sa dostal až na po-
kraj zúfalstva.

Vo chvíli, keď myslel, že už je všetko strate-
né, Boh mu poslal priateľa a pomocníka v jed-
nom. Bol to zbožný Staupitz. Otvoril mu Božie 
slovo a viedol ho k tomu, aby prestal myslieť 
na seba, dumať o večnom zatratení za poruše-
nie Božieho zákona a zameral sa viac na Ježi-
ša Krista, svojho Spasiteľa, ktorý odpúšťa hrie-
chy. „Netráp sa nad svojimi hriechmi, ale radšej 
sa vrhni do náručia Vykupiteľa. Dúfaj v neho, 
v spravodlivosť jeho života, v moc vykúpenia jeho 
smrti… Miluj Krista, ktorý ťa miloval ako prvý“ 
(D’Aubigné, sv. 2, kap. 4). Tieto slová posla mi-
losti na Luthera hlboko zapôsobili. Konečne po 
toľkých bojoch s bludmi, ktoré ho tak dlho su-
žovali, mohol lepšie rozpoznať pravdu a prísť 
k vnútornému pokoju.

Luther bol vysvätený za kňaza a povola-
ný z kláštora na univerzitu vo Wittenber-
gu ako profesor. Tam sa venoval štúdiu Biblie 
v pôvodných jazykoch. Začal prednášať o Bib-
lii, mnohým nadšencom vysvetľoval Knihu žal-
mov, evanjeliá a epištoly. Staupitz, jeho priateľ 
a súčasne predstavený, nástojil, aby sa po-
stavil za kazateľňu a šíril Božie slovo. Luther 
váhal, cítil sa nepovolaný hovoriť k ľuďom 
z miesta Kristovho. No až po dlhom vnútor-
nom boji sa odhodlal. Poslucháči boli uchváte-
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ní jeho výrečnosťou. Jasnosť, s ktorou predkla-
dal pravdy, ich presviedčala, a jeho vrúcnosť si 
získavala ich srdcia.

Bol stále verným synom rímskej cirkvi a ani 
mu nenapadlo, že by mohol byť niekým iným. 
Božia prozreteľnosť ho však viedla, aby navští-
vil Rím. Išiel pešo a prespával v kláštoroch. Ko-
nečne v diaľke uvidel mesto rozprestierajúce 
sa na siedmich pahorkoch. Od veľkého dojatia 
padol na zem a zvolal: „Svätý Rím, buď pozdra
vený.“ Potom vošiel do mesta, navštevoval kos-
toly, počúval zvláštne príbehy, ktoré rozprá-
vali kňazi a mnísi, a vykonával všetky nutné 
obrady. Všade sa však stretal s prejavmi, ktoré 
v ňom prebúdzali úžas a hrôzu. Napísal: „Nikto 
si nedokáže predstaviť, aké hriechy a hanebnos
ti sa v Ríme dejú. Treba to vidieť a počuť, aby sa 
tomu dalo vôbec uveriť. Ak existuje nejaké pek
lo, potom je Rím postavený na ňom. Toto mesto 
je bezodný pažerák, ktorý chrlí všetky druhy 
hriechu“ (D’Aubigné, sv. 2, kap. 6).

Martin Luther
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Krátko predtým vydal pápež výnos zaru-
čujúci odpustky všetkým, ktorí kolenačky vy-
stúpia po Pilátových schodoch. Hovorilo sa, 
že vraj po nich zostupoval náš Spasiteľ, keď 
opúšťal Pilátovu súdnu sieň. Tieto schody boli 
údajne zázračným spôsobom prenesené z Je-
ruzalema do Ríma. Luther si takto jedného 
dňa zbožne zodieral kolená výstupom po scho-
doch, keď sa mu zrazu zazdalo, že počuje hlas 
podobný hromu, ktorý mu hovorí: „Spravodli
vý bude žiť z viery“ (R 1,17). V momente sa po-
stavil na nohy a ponáhľal preč z tohto miesta 
hanby a hrôzy. Odvtedy chápal oveľa viac ako 
kedykoľvek predtým, aké je nezmyselné ve-
riť, že si človek môže spasenie zaslúžiť svojimi 
skutkami, a aké je dôležité veriť v zásluhy Je-
žiša Krista. Keď potom opustil Rím, odvrátil sa 
od neho aj svojím srdcom.

SPOR O ODPUSTKY

Po návrate z Ríma získal Luther na univerzi-
te vo Wittenbergu hodnosť doktora teológie. 
Teraz mal možnosť venovať sa naplno štúdiu 
Písma, ktoré toľko miloval. Slávnostne sa za-
viazal, že bude celý svoj život usilovne študo-
vať a verne hlásať Božie slovo, ale nie to, čo 
hlása rímska cirkev. Už nebol obyčajným mní-
chom alebo profesorom, ale povereným po-
slom Biblie. Bol povolaný, aby ako pastier na-
sycoval Boží ľud, ktorého hlad a smäd upokojí 
jedine pravda.

Svetlo a tma však nejdú ruka v ruke. Za-
chovávať a brániť jedno znamená vyvracať 
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a útočiť na druhé. Rímska cirkev v tom obdo-
bí začala obchodovať s Božou milosťou. A to 
žiadnym iným spôsobom ako kúpou odpust-
kov za hriech, čo bolo dômyselne odôvodnené 
formou nutných finančných prostriedkov na 

výstavbu 
Chrámu 
sv. Pet-
ra v Ríme. 
Celý akt 
bol zastre-
šovaný 
pápežom. 
Za cenu 
takýchto 
zločinov 
mal byť 
postavený 
chrám na 
Božiu poc-
tu, jeho 
„základný 
kameň“ 

mal byť položený za „mzdu nespravodlivosti“. 
No, paradoxne, prostriedok, ktorý si Rím vy-
bral, aby zažil ešte väčší rozmach, zasadil smr-
teľnú ranu jeho moci a veľkosti.

Tetzel, úradník poverený predajom odpust-
kov v Nemecku, bol usvedčený z najhorších zlo-
činov proti spoločnosti aj proti Božiemu záko-
nu. Dobrovoľne sa dal najať, aby presadzoval 
bezohľadné plány pápeža. Absolútne bez han-
by šíril najväčšie lži a táral výmysly, ktorý-
mi chcel oklamať dôverčivých ľudí. Ak by však 

Johann Tetzel – známy nemecký 
kazateľ a predajca odpustkov
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 ľudia poznali Božie slovo, tak jednoducho by sa 
oklamať nedali. Keď Tetzel vchádzal do mesta, 
išiel pred ním posol a oznamoval: „Milosť Božia 
a Svätý Otec vchádzajú do vašich brán.“ Ľud ví-
tal hanlivého obchodníka akoby k nim zostú-
pil z nebies samotný Boh. Znevažujúci obchod 
sa konal v kostole, kde tento úradník z kazateľ-
nice vychvaľoval odpustky ako najcennejší Boží 
dar. Vyhlasoval, že jeho potvrdenia o odpustení 
majú moc odpustiť aj hriechy, ktoré bude ku-
pujúci chcieť ešte len spáchať – a to bez potre-
by vykonať pokánie. Navyše tvrdil, že odpustky 
dokážu zachrániť nielen živých, ale aj mŕtvych 
a v okamihu, keď peniaze dopadnú na dno jeho 
pokladnice, opustí duša, za ktorú bolo zaplate-
né, očistec a dostane sa do neba.

Luther sa zhrozil, keď počul potupné slová 
predavačov odpustkov. Tie si kúpili aj mnohí 
členovia jeho zboru a čoskoro začali prichádzať 
k svojmu duchovnému, spovedali sa z rôznych 
hriechov a očakávali rozhrešenie – ale nie pre 
to, že by svoje hriechy ľutovali a chceli sa na-
praviť, ale pre to, že si kúpili odpustky. Luther 
im odmietol dať rozhrešenie a upozorňoval ich 
na to, že bez pokánia a nápravy života vo svo-
jich hriechoch zahynú. Bezradne sa obrátili 
na Tetzela so sťažnosťou, že ich spovedník ne-
uznáva potvrdenia o odpustkoch. Niektorí do-
konca žiadali, aby im vrátil peniaze. To preda-
vača rozčertilo, zúril a nadával, na námestiach 
dal zapáliť ohne a vyhlasoval, že dostal od pá-
peža príkaz upáliť všetkých kacírov, ktorí sa 
odvážia postaviť proti jeho najsvätejším od-
pustkom.
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LUTHEROVE TÉZY

Keďže Tetzel nepoľavil vo svojom úsilí pri pre-
daji odpustkov a ďalej hlásal bezbožné bludy, 

Luther sa rozhodol ostrejšie zakročiť pro-
ti týmto nerestiam. Čoskoro sa mu naskyt-
la vhodná príležitosť. V zámockom kostole vo 
Wittenbergu uschovávali množstvo pozostat-
kov a počas niektorých sviatkov ich verejne 
vystavovali. Práve sa blížil Sviatok všetkých 

95 Lutherových téz – norimberská tlač z roku 1517
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svätých. Deň predtým sa Luther pripojil k zá-
stupom, ktoré sa hrnuli do kostola, a pribil na 
dvere chrámu listinu obsahujúcu 95 téz pro-
ti učeniu o odpustkoch. Súčasne vyhlásil, že je 
ochotný ich obhájiť na ďalší deň na univerzite 
pred všetkými, ktorí by ich chceli vyvrátiť. 

Jeho tézy vzbudili všeobecnú pozornosť. Ľu-
dia ich čítali stále dookola a všade sa o nich 
rozprávalo. Vyvolali veľké emócie na univerzi-
te, ale aj v celom meste. Články dokazovali, že 
právo odpúšťať hriechy alebo odpustiť trest za 
ne nebolo nikdy dané ani pápežovi, ani žiad-
nemu inému človeku. Celá tá šaráda s odpust-
kami je podvod – spôsob, ako vymámiť od na-
ivných ľudí peniaze. Tézy takisto dokazovali, 
že Kristovo evanjelium je najcennejším pokla-
dom cirkvi a že Božia milosť, ktorá je v ňom 
zjavená, je zadarmo udeľovaná všetkým, ktorí 
ju prijímajú prostredníctvom pokánia a viery.

Lutherove tézy boli výzvou do diskusie. 
Nikto sa však neodvážil do nej vstúpiť. Otáz-
ky, ktoré predložil, sa o pár dní rozšírili po 
celom Nemecku a o niekoľko týždňov o nich 
vedel celý kresťanský svet. Mnohí oddaní ka-
tolíci, ktorí vedeli o nešvároch v cirkvi a ho-
rekovali nad nimi, no nevedeli zastaviť ich 
postup, čítali tézy s veľkým nadšením a spo-
znávali v nich Boží hlas. Cítili, že Pán sa po-
staral o to, aby neovládateľná záplava skazy, 
ktorej zdrojom bol Rím, bola zastavená. Knie-
žatá a svetská vrchnosť sa tajne radovali, že 
bude konečne zastavená samoľúba sila, ktorá 
neuznáva právo odvolať sa proti jej rozhod-
nutiam. 
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Hoci Luthera viedol k začatiu reformačné-
ho diela Duch Svätý, vo svojom úsilí však ne-
mohol ďalej pokročiť bez vážnejších konfliktov. 
Jeho nepriatelia ho ohovárali a odsudzova-
li, prekrucovali jeho úmysly, posmievali sa mu 
a mali sarkastické poznámky. On však žil v is-
tote, že vedúci predstavitelia cirkvi aj škôl 
sa k nemu ochotne pripoja s cieľom napraviť 
danú situáciu. Povzbudenie, ktoré mu prejavi-
li vysokopostavení ľudia, mu dodávalo radosť 
a nádej. No aj táto podpora sa časom zmeni-
la na výčitky a odsudzovanie. Mnohí cirkevní 
aj svetskí hodnostári síce boli presvedčení, že 
jeho tézy sú pravdivé, rýchlo však pochopili, 
že keby na ne pristúpili, rozpútalo by to veľ-
ké zmeny. Osvietenie a reforma v širokých ľu-
dových vrstvách by nutne viedli k podkopaniu 
moci Ríma.

Lutherovo učenie prilákalo pozornosť inte-
ligentných ľudí v celom Nemecku. Namiesto 
mŕtveho formalizmu, v ktorom bola cirkev tak 
dlho udržiavaná, nastupovala živá viera. Ľudia 
prestávali veriť poverám rímskej cirkvi a uve-
domili si mnohé predsudky. Všeobecný záujem 
vyvolával stále väčšie obavy cirkevnej vrch-
nosti. A tak Luther dostal pozvanie do Ríma, 
kde sa mal zodpovedať zo šírenia kacírstva. 
Jeho priatelia sa však tohto príkazu zľakli. Veľ-
mi dobre si uvedomovali, aké nebezpečenstvo 
by mu hrozilo v takomto skazenom meste. Ne-
súhlasili s tým, aby šiel do Ríma, a žiadali, aby 
bol vypočúvaný v Nemecku. Nakoniec bola ich 
požiadavka vypočutá. Pápež vymenoval vy-
slanca, ktorý mal prípad vyriešiť. V písomných 
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pokynoch mu vysvetlil, že Luthera už vyhlá-
sil za kacíra, a nariadil mu, „aby ho neodkladne 
stíhal a trestal“. Ďalej pápež svojmu vyslancovi 
nariadil, aby vyhubil „kacírsku nákazu“ – a to 
tým spôsobom, že vylúči z cirkvi s výnimkou 

cisára všetkých, nehľadiac na ich postavenie, 
ktorí nebudú chcieť Luthera a jeho prívržen-
cov zatknúť a doviesť do Ríma.

V tomto období, keď Luther potreboval tak 
veľmi nejakého priateľa, ktorý by ho povzbu-
dil, prípadne mu aj poradil, poslala mu Bo-
žia prozreteľnosť Filipa Melanchthona. Bol to 
skromný a hanblivý mladý muž. Vďaka svoj-

Vstupné dvere do kostola vo Wittenbergu
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mu zdravému úsudku, obsiahlym vedomos-
tiam a pôsobivému prejavu, ale aj ušľachtilej 
povahe a zmyslu pre spravodlivosť si viac-me-
nej získal všeobecný obdiv a úctu. Jeho lás-
kavosť, opatrnosť a presnosť harmonizovali 
s Lutherovou odvahou a činorodosťou. Ich spo-
lupráca bola pre reformáciu vítanou posilou, 
pre Luthera sa navyše stala zdrojom dôležité-
ho povzbudenia.

Cirkevný súd sa mal konať v Augsburgu 
a Luther tam chcel ísť pešo. Jeho priatelia sa 
však o neho báli, počuli klebety, že sa ho chys-
tajú cestou zajať a zavraždiť. Preto ho odhová-
rali, aby sa na cestu ani nevydával; naliehali 
naňho, aby na nejaký čas odišiel z Wittenber-
gu a ukryl sa do bezpečia u ľudí, ktorí ho radi 
ochránia. On však nechcel opustiť miesto, kde 
ho postavil Boh. Hovoril: „Som ako Jeremiáš, 
muž sporov a bojov, čím častejšie sa však ozýva
jú ich hrozby, tým väčšiu mám radosť… Znevá
žili moju česť a dobré meno. Zostáva len jediné, 
a to je moje úbohé telo; nech si ho vezmú, skrá
tia tak môj život o niekoľko hodín. Pokiaľ však 
ide o moju dušu, tú mi vziať nemôžu.“

Luther pri sebe nemal ochranný list. Priate-
lia mu dohovárali, aby pred vyslanca bez neho 
ani nepredstupoval; sami potom o tento list 
cisára požiadali. Pápežský legát chcel prinú-
tiť Luthera, aby odvolal; pokiaľ by sa to nepo-
darilo, chcel ho dať dopraviť do Ríma, kde by 
pochodil podobne ako Hus a Hieronym. Prá-
ve preto sa vyslanec prostredníctvom svojich 
agentov snažil Luthera nalákať na to, aby ho 
navštívil bez ochranného listu a zveril sa jeho 
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milosrdenstvu. To však Luther odmietol. Až 
keď získal listinu, ktorá mu zaručovala cisáro-
vu ochranu, vydal sa za pápežským legátom.

PRED SÚDOM V AUGSBURGU

Zástupcovia pápeža sa rozhodli, že budú naj-
skôr diskutovať láskavo a pokúsia sa tým 
Luthera získať. Vyslanec preto prejavoval 
v rozhovoroch s Lutherom priateľskú náklon-
nosť, požadoval však, aby sa bezvýhradne pod-
robil autorite cirkvi a odvolal všetky svoje 
články bez dokazovania alebo vysvetľovania. 
Ako veľmi sa však mýlil v povahe muža, kto-
rý stál pred ním. Luther vo svojej odpovedi 
vyjadril úctu k cirkvi, svoju túžbu po pravde, 
svoju ochotu odpovedať na všetky námietky 
proti svojmu učeniu a predložiť svoje myšlien-
ky na posúdenie významným univerzitám. Sú-
časne však vyslovil nesúhlas s kardinálovou 
požiadavkou, aby svoje názory odvolal, bez 
toho, že by bol najskôr usvedčený z bludov.

Jedinou odpoveďou na to bolo: „odvolaj, od
volaj“. Luther dokázal, že jeho stanovisko vy-
chádza z Písma, a s pevným odhodlaním vyhlá-
sil, že sa nemôže zriecť pravdy. Počas ďalších 
diskusií predložil stručný, jasný a presvedči-
vý výklad svojich názorov, pričom sa opie-
ral o mnohé citáty z Písma. Prečítal listinu na-
hlas a odovzdal ju kardinálovi. Ten ju však 
s opovrhnutím odhodil a zašomral, že to je len 
kopa prázdnych slov a bezvýznamných citátov. 
To Luthera pobúrilo. Rozhodol sa, že sa „stret-
ne“ s arogantným prelátom na jeho vlastnej 
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pôde, a on takto v dišpute o tradícii a učení 
cirkvi jeho výroky úplne vyvrátil.

Keď si vyslanec uvedomil, že Lutherove dô-
kazy sú nespochybniteľné, prestal sa ovládať 
a zlostne sa rozkričal: „Odvolaj, lebo ťa pošlem 
do Ríma pred sudcu. Exkomunikujú z cirkvi 
teba a všetkých tvojich prívržencov aj každé
ho, kto by sa chcel za teba postaviť. Odvolaj ale
bo sa už nevracaj!“ Luther so svojimi priateľmi 
okamžite odišiel, a tak dal jasne najavo, že od-
volať svoje výroky nehodlá. 

Napriek tomu, že mal ochranný cisársky 
list, jeho odporcovia usilovne premýšľali, ako 
by ho mohli zatknúť a uväzniť. Priatelia naň-
ho tlačili, aby sa okamžite vrátil do Witten-
bergu, pretože jeho ďalší pobyt v Augsburgu 
je už zbytočný. Poslúchol a odišiel pred svi-
taním na koni, iba v sprievode stráže, ktorú 
mu dal na cestu mestský úrad. S obavami taj-
ne prechádzal temnými a tichými ulicami mes-
ta. Dokážu uniknúť všetkým nástrahám? Boli 
to chvíle úzkosti a úprimných modlitieb. Dora-
zili k malým vrátam v mestskej hradbe, a keď 
sa otvorili, Luther so strážou bez problémov 
opustil mesto. Len čo sa bezpečne dostali z do-
hľadu, utečenci zrýchlili jazdu a skôr, ako sa 
pápežov vyslanec dozvedel o jeho odchode, 
boli už mimo dosahu prenasledovateľov. Ten, 
o ktorom si mysleli, že je v ich moci, im unikol 
ako vtáčik z klietky.

Pápežský legát bol od zlosti celý bez seba, 
keď sa dozvedel, že Luther utiekol. Svoj hnev 
si vylial v liste saskému kurfirstovi Fridricho-
vi, v ktorom sa na Luthera sťažoval a  žiadal, 
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aby ho poslal do Ríma alebo vyhostil zo Saska. 
Až dovtedy kurfirst o reformačnom učení veľa 
nevedel. Otvorenosť, sila a jasnosť Luthero-
vých myšlienok však naňho hlboko zapôsobili. 
Fridrich sa rozhodol, že ho bude chrániť, po-
kým sa nepreukáže, že sa mýli. Na vyslanco-
vu žiadosť odpovedal listom, v ktorom napísal: 
„Malo by vám stačiť, že k vám dr. Martin Luther 
prišiel do Augsburgu. Nečakali sme, že budete 
od neho žiadať odvolanie bez toho, že by ste ho 
presvedčili o jeho bludoch. Žiadny z učencov náš
ho kniežatstva mi neoznámil, že Lutherovo uče
nie je bezbožné, protikresťanské alebo kacírske.“ 
Kurfirst odmietol poslať Luthera do Ríma ale-
bo ho vyhostiť z krajiny. Uvedomoval si, že 
v spoločnosti nastal všeobecný mravný úpa-
dok a že je nutné vykonať zásadnú reformu. 
Vedel, že Lutherova činnosť sleduje tento cieľ, 
vlastne ho tešilo, že sa jej vplyv začína preja-
vovať v cirkvi.

ŠÍRENIE LUTHEROVHO UČENIA

Lutherove spisy a jeho učenie postupne pre-
nikali do všetkých kresťanských krajín. Jeho 
vplyv sa rozšíril do Švajčiarska a Holandska, 
opisy jeho prác sa dostali do Francúzska a Špa-
nielska; v Anglicku bolo jeho učenie prijaté 
ako slovo života; pravda sa rozšírila aj do Bel-
gicka a Talianska. Tisícky ľudí akoby sa prebu-
dili zo smrteľnej úzkosti a radovali sa z nádeje 
života viery. Rím sa snažil Luthera zničiť, Boh 
ho však chránil. Jeho učenie bolo počuť vša-
de – v chatrčiach aj v kláštoroch, v zámkoch, 
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na univerzitách aj v palácoch… Všade sa našli 
ušľachtilí muži pripravení podporiť jeho úsilie.

Práve v tom čase čítal Luther spisy Jana 
Husa a zistil, že pravdy, ktoré objasňoval vo 
svojich prednáškach, hlásal už tento český re-
formátor. Vyhlásil: „My všetci, Pavol, Augustín 
a ja, sme husiti napriek tomu, že by sme o tom 
vedeli! … Boh istotne potrestá svet za to, že 
pravda, ktorá mu bola hlásaná už pred sto rok
mi, bola upálená“ (Wylie, sv. 6, kap. 1).

Luther vo výzve cisárovi a nemeckej šľach-
te k reforme kresťanstva o pápežovi napísal: 
„Je hrozné sledovať muža, ktorý sa síce vydá
va za Kristovho zástupcu, pritom si však po
kojne žije v prepychu, ktorým sa mu nevyrov
ná žiadny cisár. Podobá sa chudobnému Ježišovi 
alebo skromnému Petrovi? Tvrdí sa o ňom, že 
je pánom sveta! Kristus, za ktorého námestní
ka sa pasuje, však vyhlásil: ‚Moje kráľovstvo nie 
je z tohto sveta.‘ Môže panstvo námestníka pre
vyšovať panstvo jeho pána?“ (D’Aubigné, sv. 6, 
kap. 3). Táto výzva sa rozšírila po celom Ne-
mecku a mala obrovský vplyv. Lutherovi odpor-
covia, ktorí horeli túžbou po pomste, naliehali 
na pápeža, aby proti nemu rázne zakročil. Rím 
tak vydal nariadenie, že jeho učenie má byť 
okamžite zakázané. Luther a jeho učenci dosta-
li šesťdesiat dní na rozmyslenie. Ak sa nepod-
volia, budú z cirkvi vylúčení. V tejto chvíli na-
stala pre reformáciu rozhodujúca chvíľa.

Keď sa Luther dozvedel o pápežskej bule, 
vyhlásil: „Odmietam ju a som proti nej, preto
že je bezbožná a nesprávna… V nej je odsúdený 
samotný Kristus… Radujem sa z toho, že  takéto 
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zlo dokážem znášať pre to najlepšie na svete. 
Teraz cítim vo svojom srdci väčšiu voľnosť, lebo 
konečne viem, že pápež je antikrist, že jeho trón 
je trónom samotného satana.“ Pápež pohro-
zil Lutherovi exkomunikáciou, ak to neodvo-
lá – a teraz sa jeho slová naplnili. Vydal novú 

bulu, ktorou ohlásil, že Luther bol vylúčený 
z rímskej cirkvi, označil ho za nebesami pre-
kliateho a rozšíril kliatbu aj na všetkých, ktorí 
prijmú jeho učenie. A tak sa začal veľký zápas.

Odpor proti pravde môže mať rôznu podo-
bu, nepriateľstvo sa môže prejavovať aj v skry-
tejšej forme. Rozpor však bude stále rovnaký 
a bude sa prejavovať až do konca času.

SNEM VO WORMSE

Na nemecký trón zasadol nový cisár – Karol V. 
Z Ríma sa hneď k nemu náhlili vyslanci, aby 

Luther pred snemom vo Wormse (Anton von Werner, 1877)
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panovníkovi zablahoželali; zároveň ho však 
chceli presvedčiť, aby použil svoju moc a zakro-
čil proti reformácii. Saský kurfirst, ktorému Ka-
rol V. do značnej miery vďačil za svoju korunu, 
ho však žiadal, aby proti Lutherovi nič nepod-
nikal, pokým ho nevypočuje. Cisár sa tak do-

stal do chúlostivej a neprí-
jemnej situácie. Prívrženci 
pápeža sa neuspokoja s ni-
čím iným ako s cisárskym 
výnosom, ktorý Luthera od-
súdi na smrť. Kurfirst však 
dôrazne vyhlásil, že ani 
jeho cisárska milosť, ani nik 
iný nedokázal, že Lutherove 
spisy sú nepravdivé, a preto 
žiadal o ochranný list – aby 
mohol predstúpiť pred tri-
bunál vzdelaných, zbožných 
a nestranných sudcov.

Všeobecná pozornosť 
sa sústredila na snem nemeckých štátov vo 
Wormse, ktorý zasadal krátko nato, ako cisár 
začal panovať. Tento národný snem mal posú-
diť dôležité politické otázky a štátne záujmy; 
súčasne to bolo prvý raz, keď sa nemecké knie-
žatá mali stretnúť so svojím mladým panov-
níkom na skutočnom zhromaždení. Prichádza-
li sem cirkevní a štátni hodnostári zo všetkých 
kútov ríše – urodzení a mocní šľachtici, ktorí 
chorobne strážili svoje dedičné práva, cirkevné 
kniežatá vo vysokých funkciách, ktoré vôbec 
neskrývali svoju nadradenosť, rytieri so svoji-
mi ozbrojenými sprievodmi, vyslanci  cudzích 
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aj vzdialených krajín. Najviac pozornosti však 
vzbudzoval prípad saského reformátora.

Ešte predtým však cisár nariadil kurfirsto-
vi, aby priviedol Luthera so sebou na snem. Ci-
sár mu zaručil ochranu a sľúbil, že bude môcť 
otvorene rozprávať o sporných otázkach s oso-
bami na to povolanými.

LUTHER PRED SNEMOM

Keď sa vo Wormse rozkríklo, že Luther pred-
stúpi pred snem, vyvolalo to všeobecný roz-
ruch. Alexander, pápežský legát, ktorému bol 
prípad zverený, prskal od zlosti; bolo mu jas-
né, že celá záležitosť sa pre pápeža skončí po-
hromou. Začať vyšetrovanie prípadu, v ktorom 
pápež už vyniesol rozsudok, znamenalo vlast-
ne odmietnuť pápežovu zvrchovanosť. Navyše 
sa obával, že veľavravné a presvedčivé dôkazy 
Luthera by mohli mnohé kniežatá odvrátiť od 
pápeža. Preto u cisára Karola nástojčivo pro-
testoval proti Lutherovmu príchodu do Worm-
su. V tom období bola uverejnená aj pápežská 
bula, ktorá proklamovala Lutherovu exkomu-
nikáciu z cirkvi. Tento fakt spolu s protestom 
pápežského vyslanca donútil cisára, aby ustú-
pil. Napísal kurfirstovi, že pokým Luther neod-
volá, musí zostať vo Wittenbergu.

Alexander sa však s týmto víťazstvom ne-
uspokojil. Vynaložil všetky svoje schopnos-
ti a zákernosť, aby bol Luther odsúdený. Podľa 
nemeckých zákonov si to však žiadalo súhlas 
kniežat. Cisár – pod tlakom legátovej neod-
bytnosti – ho vyzval, aby prípad predložil sne-
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mu. Pre nuncia to bol veľký deň, keď sa pre-
zentoval ako najväčší vzdelanec a rečník. Na 
Lutherovu hlavu sa sypalo jedno obvinenie 
za druhým. Vyslanec ho označil za nepriate-
ľa cirkvi a štátu, živých aj mŕtvych, ducho-
venstva i svetskej vrstvy. „V bludoch Luthera 
je toho dosť,“ zdôrazňoval, „aby to ospravedlňo
valo upálenie stoviek tisícov kacírov.“ Tento pre-
jav zástupcu pápeža zapôsobil na snem naozaj 
presvedčivo.

Napriek tomu, že väčšina členov snemu by 
neváhala Luthera vydať Rímu na potresta-
nie, boli medzi nimi aj tí, ktorí zreteľne vní-
mali skazenosť cirkvi a priali si, aby tieto ne-
hanebnosti boli odstránené – vedeli totiž, že 
pre amorálnosť a hrabivosť cirkevnej vrchnosti 
trpí predovšetkým nemecký ľud. Boh zapôsobil 
na jedného z členov snemu, saského vojvod-
cu Juraja, a ten verejne opísal následky pápež-
skej tyranie. S úžasnou presnosťou vymenoval 
klamstvá a zločiny pápežstva a v závere dodal: 
„To sú len niektoré z nehanebností, ktoré svedčia 
proti Rímu. Všetka hanba šla bokom, jediným 
cieľom sú… peniaze, peniaze, peniaze,… tak
že kazatelia, ktorí majú učiť pravde, nešíria nič 
iné než lži a sú nielen znášaní, ale dokonca sú 
za to odmeňovaní, pretože čím viac klamú, tým 
väčšie sú ich zisky. Práve z tohto skazeného pra
meňa vytekajú skazené vody. Musí sa uskutoč
niť všeobecná náprava.“

Snem okamžite ustanovil výbor, ktorý mal 
za úlohu pripraviť zoznam toho, čím pápež-
stvo tak veľmi utláča svoj ľud. Zoznam obsa-
hoval 101 položiek a cisárovi bol predložený 
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so žiadosťou, aby urýchlene prijal opatrenie 
týkajúce sa nápravy týchto nemravností. Teraz 
členovia snemu požadovali, aby sa na snem 
dostavil Luther. Napriek Alexandrovým pros-
bám, hrozbám a protestom cisár nakoniec sú-
hlasil, a tak bol Luther pozvaný, aby predstú-
pil pred snem. S pozvánkou dostal aj ochranný 
list, ktorý mu zaručoval návrat na bezpečné 
miesto.

Cestou sa Luther stretával s veľkým záuj-
mom. Všade navôkol sa zhromažďovali zá-
stupy a priateľské hlasy ho upozorňovali na 
zámery pápežských vyslancov: „Upália ťa,“ ho-
vorili niektorí, „skončíš na hranici ako Jan 
Hus“. Luther im však odpovedal: „Aj keby po 
celej ceste z Wormsu do Wittenbergu zapáli
li oheň, ktorého plamene by šľahali až k nebu, 
prejdem ním v mene Pána. Prídem na snem, 
vstúpim do tlamy tohto netvora a vylámem mu 
zuby, pretože vyznám Pána Ježiša Krista.“

TU STOJÍM A NEMÔŽEM INAK

Keď prišiel do Wormsu, pri bráne ho vítal dlhý 
zástup ľudí. Toľko ich neprišlo privítať ani sa-
motného cisára. Všade panovalo neopísateľné 
vzrušenie. Zo zástupu sa ozval prenikavý, na-
riekajúci hlas a spieval pohrebný žalospev, ako 
keby chcel Luthera varovať pred údelom, kto-
rý ho čaká. „Boh bude mojou ochranou,“ vyhlá-
sil Luther, keď vystúpil z voza.

Zástupcovia pápeža sa zhrozili – neveri-
li, že sa naozaj odvážil prísť do Wormsu. Ci-
sár ihneď zvolal svojich radcov, aby zvážili, 
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aké opatrenia treba podniknúť. Jeden z bisku-
pov sa vyjadril takto: „Vaša cisárska milosť by 
sa mala zbaviť tohto človeka čo najskôr. A či ne
dal Žigmund upáliť Jana Husa? Nie sme povinní 
vydávať ochranné listy kacírom, ani nie sme po
vinní takéto listy dodržiavať.“ „Nie,“ odpovedal 
cisár, „svoj sľub musíme dodržať“ (D’Aubigné, 
sv. 7, kap. 8). Tak bolo rozhodnuté, že Luther 
môže predstúpiť pred snem.

Konečne stál pred snemom. Cisár zasa-
dol na trón a okolo neho stáli najvýznamnej-
šie osobnosti ríše. Ešte nikto nikdy nestál pred 
významnejším zhromaždením, aby sa spo-
vedal zo svojej viery, pred akým stál Martin 
Luther. Predvolanie pred snem už samo osebe 
predznamenávalo víťazstvo nad pápežstvom. 
Hoci pápež už rozsudok nad Lutherom vynie-
sol, súdny dvor mu dovolil verejne sa obha-
jovať, čím sa postavil nad pápeža. Pápež uva-
lil na tohto človeka kliatbu, a tým ho vylúčil 
z ľudskej spoločnosti; teraz bol však odsúdenec 
zdvorilo pozvaný pred najvznešenejšie zhro-
maždenie. Pápež ho odsúdil na večné mlčanie, 
on však prehovorí k tisícom pozorných poslu-
cháčov.

Luther bol privedený priamo na cisárov 
dvor. V preplnenej sále zavládlo hlboké ticho, 
zrazu sa postavil cisársky úradník, ukázal na 
kopu Lutherových spisov a žiadal, aby odpove-
dal na dve otázky: či sa k nim hlási ako k svo-
jim spisom a či je ochotný odvolať názory, 
ktoré v nich hlása. Keď boli prečítané názvy 
kníh, odpovedal na prvú otázku a potvrdil, že 
je ich autorom. Potom pokračoval: „Pokiaľ ide 
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o druhú otázku, tá sa týka viery i spásy duší 
a ide v nej o Božie slovo, najväčší a najvzácnejší 
poklad na nebi aj zemi. Bolo by odo mňa veľmi 
nerozvážne, keby som odpovedal bez uváženia. 
Mohol by som toho povedať menej, ako vyžadu
jú okolnosti, alebo viac, ako žiada pravda, a tak 
by som sa mohol previniť proti slovám Krista… 
Preto žiadam, Vaše cisárske Veličenstvo, vo všet
kej pokore, aby mi doprialo čas na to, aby som 
mohol odpovedať bez toho, že by som sa previnil 
proti Božiemu slovu.“

Luther sa zachoval múdro, keď predniesol 
túto požiadavku. Tým presvedčil zhromažde-
nie, že nekoná pochabo. Ďalší deň sa mal do-
staviť, aby odpovedal na druhú otázku. Chví-
ľami mu takmer prestávalo biť srdce, keď si 
uvedomil, aké sily sa spojili proti pravde. Veľ-
mi zatúžil po uistení, že Pán bude s ním. Napl-
nený úzkosťou spadol na zem a vyludzoval zo 
seba prerývané výkriky, ktorým mohol poro-
zumieť len Boh. Múdra prezieravosť sa posta-
rala o to, aby si uvedomil, čo mu hrozí, aby sa 
nespoliehal na svoje vlastné sily a nepúšťal sa 
strmhlav do nebezpečenstva. 

Keď ho znovu uviedli do sály, stopy po stra-
chu či rozpakoch boli preč. Pokojne a dôstojne 
stál ako Boží svedok pred mocnými sveta. Ci-
sársky úradník ho vyzval, aby oznámil, či chce 
odvolať svoje učenie. Luther predniesol mierne 
a pokojne: „Najjasnejší cisár, vznešené knieža
tá, milostiví páni, stojím pred vami na základe 
príkazu, ktorý mi bol včera doručený. Milosr
denstvom Božím zaprisahávam vaše Veličenstvo 
a vašu vznešenú Výsosť, aby ste milostivo vypo
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čuli obranu veci, o ktorej som presvedčený, že je 
spravodlivá a pravdivá. Prosím, aby ste mi od
pustili, ak sa pre nevedomosť previním proti 
dvorským zvykom a pravidlám, lebo som nebol 
vychovaný v kráľovských palácoch, ale v ústra
ní kláštora.“ Potom sa vyjadril k otázke a pove-

dal, že jeho spisy nie sú všetky rovnaké. Nie-
ktoré hovoria o viere a dobrých skutkoch a aj 
jeho nepriatelia o nich vyhlasujú, že sú nielen 
neškodné, ale prospešné. Odvolať tieto spisy 
by znamenalo odsúdiť pravdy, ktoré vyznávajú 
všetci. Druhú skupinu tvoria knihy, ktoré od-
haľujú skazenosť a nešváry pápežstva. Odvolať 
ich by posilnilo krutovládu Ríma a doširoka 
by otvorilo dvere všetkým veľkým neprávos-
tiam. Tretia skupina spisov útočí na tých, kto-
rí zastávajú panujúce nemravnosti. O týchto 
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 spisoch úprimne povedal, že v nich bol prísnej-
ší, ako by sa patrilo. Netvrdil, že je neomylný; 
no ani tieto knihy nemohol odvolať, pretože 
by to povzbudilo nepriateľov pravdy, ktorí by 
utláčali Boží ľud o to krutejším spôsobom.

„Som však len človek, nie Boh,“ pokračoval 
Luther ďalej, „preto sa budem obhajovať tak, 
ako sa obhajoval Kristus: ‚Ak som povedal nie
čo zlé, dokáž, že je to zlé…‘ (J 18,23). Pre milosr
denstvo Božie, zaprisahávam vás, najjasnejší ci
sár, a vás, najjasnejšie kniežatá, a príslušníkov 
všetkých vrstiev, aby ste dokázali zo spisov pro
rokov a apoštolov, že som sa mýlil. Len čo ma 
o tom presvedčíte, odvolám každý blud a budem 
prvý, kto vezme knihy, ktoré som napísal, a hodí 
ich do ohňa“ (D’Aubigné, sv. 7, kap. 8).

Luther rozprával po nemecky, a keď skon-
čil, požiadali ho, aby predniesol to isté po la-
tinsky. Napriek tomu, že bol už veľmi vyčer-
paný, vyhovel žiadosti a predniesol svoju reč 
znovu – rovnako jasne a energicky ako prvý 
raz. Božia prozreteľnosť to takto viedla. Mys-
le mnohých hodnostárov boli totiž také za-
temnené klamstvami a poverami, že pri prvom 
prednese nerozoznali závažnosť jeho argumen-
tov. Až keď svoje slová druhý raz opakoval, 
umožnilo im to lepšie pochopiť situáciu. Keď 
ukončil svoj prejav, hovorca snemu mu zlost-
ne povedal: „Neodpovedal si na otázku, na kto
rú sme sa pýtali… Žiadame, aby si jasne a pres
ne odpovedal… Odvoláš alebo neodvoláš?“

Luther odpovedal: „Keďže najjasnejšie Veli
čenstvo a urodzené panstvo žiada odo mňa jas
nú, obyčajnú a presnú odpoveď, dám vám ju, 
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znie takto: Nemôžem podriadiť svoju vieru ani 
pápežovi, ani snemom, pretože je nad slnko jas
né, že sa často mýlia a navzájom si protirečia. 
Preto teda, dokiaľ nebudem presvedčený dôkaz
mi z Písma svätého alebo zdravým rozumom, 
dokiaľ nebudem presvedčný tými staťami, ktoré 
som uvádzal, a dokiaľ sa tým neuvoľní moje sve
domie spojené s Božím slovom, nemôžem odvo
lať a neodvolám, pretože sa nepatrí kresťanovi, 
aby protirečil svojmu svedomiu. Tu stojím a ne
môžem inak. Boh mi pomáhaj. Amen“ (D’Aubig-
né, sv. 7, kap. 8).

Zhromaždenie na chvíľu onemelo od úžasu. 
Počas svojho prvého prejavu totiž Luther ho-
voril tichšie a jeho spôsob bol úctivý a pokor-
ný. Zástancovia pápežstva si to vysvetlili tak, 
že začína strácať odvahu. Jeho žiadosť o odro-
čenie považovali za predohru pred odvolaním. 
Sám cisár Karol si všimol mníchovu chabú te-
lesnú schránku, jeho úbohý odev a obyčaj-
ný prejav a sčasti opovrhujúc povedal: „Ten
to mních zo mňa kacíra nikdy neurobí.“ Odvaha 
a sila, s ktorou teraz Luther vystúpil, rovnako 
ako presvedčivosť a zrozumiteľnostť jeho argu-
mentov, boli pre poslucháčov prekvapením. Ci-
sár s obdivom zvolal: „Tento mních hovorí veľ
mi odvážne.“

Prívrženci Ríma boli zahnaní do kúta… Ich 
vec sa dostala do nepriaznivého svetla, a tak 
sa pokúsili obhájiť svoju pozíciu – no nie Pís-
mom, ale výhražkami, osvedčeným prostried-
kom Ríma. Hovorca snemu vyhlásil: „Ak neod
voláš, cisár a ríšske vrstvy zvážia, ako zakročia 
voči nenapraviteľnému kacírovi.“ Lutherových 
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priateľov, ktorí s veľkou radosťou počúvali slo-
vá jeho úžasnej obrany, pri týchto slovách 
striaslo. On však pokojne odpovedal: „Bože, 
buď mojím pomocníkom, pretože nemôžem 
nič odvolať.“ Potom dostal pokyn, aby opustil 
snem, aby sa kniežatá mohli poradiť. Každý cí-
til, že nastáva rozhodujúca chvíľa. Lutherova 
tvrdohlavosť a neochota ustúpiť môžu ovplyv-
niť dejiny cirkvi na celé stáročia.

Snem rozhodol, že mu poskytne ešte jednu 
príležitosť. Znovu a naposledy bol privedený 
pred snem a zase sa ho spýtali, či chce odvolať 
svoje učenie. „Nemôžem odpovedať inak,“ vyhlá-
sil, „než ako som už odpovedal.“ Bolo zrejmé, že 
ho nikto sľubmi ani hrozbami neprinúti pod-
voliť sa nátlaku. Keď si pápežský legát uvedo-
mil, aký účinok mala Lutherova reč, zmocnili 
sa ho ešte väčšie obavy o osud Ríma a rozho-
dol sa ho zničiť za každú cenu; bol pripravený 
na to využiť všetky dostupné prostriedky. Svo-
jou povestnou výrečnosťou a diplomatickým 
umom sa snažil cisára presvedčiť, aké nero-
zumné a riskantné by bolo obetovať kvôli bez-
významnému mníchovi priateľstvo a podporu 
mocneho pápeža.

LUTHER VYHLÁSENÝ 
ZA „KACÍRA“
Jeho slová zapôsobili. Deň po Lutherovom pre-
jave cisár predložil snemu posolstvo, v kto-
rom oznámil svoje odhodlanie pokračovať 
v politike svojich predchodcov – zachovávať 
a chrániť kresťanstvo. Keďže sa Luther odmie-
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tol zriecť svojich „bludov“, budú použité naj-
prísnejšie opatrenia proti nemu a proti ka-
círstvu, ktorého sa dopustil. „Obyčajný mních, 
zvedený svojou vlastnou pochabosťou, sa posta
vil proti kresťanskej viere. Aby som zadržal ší
renie takejto bezbožnosti, obetujem svoje krá
ľovstvo, svoje poklady, svojich priateľov, svoje 
telo, svoju krv, svoju dušu i svoj život. Chystám 
sa prepustiť Martina Luthera z úradu a zaká
zať mu, aby vyvolával v krajine zmätky a nepo
koj. Zakročím potom proti nemu a proti jeho 
prívržencom ako proti zarytým kacírom. Exko
munikujem ich, uvrhnem na nich kliatbu, aby 
som ich vyhubil. Vyzývam príslušnikov meštian
stva, aby konali ako verní kresťania“ (D’Aubig-
né, sv. 7, kap. 9).

Cisár napriek tomu vyhlásil, že Lutherov 
ochranný list musí byť aj naďalej rešpektova-
ný a že – skôr ako sa voči nemu začnú opatre-
nia – musí mu byť dovolené vrátiť sa bezpeč-
ne domov.

V sále panovali protirečivé názory. Vyslan-
ci a zástupci pápeža znovu požadovali, aby 
sa nerešpektovala integrita ochranného lis-
tu. Tvrdili: „Jeho popol by mal byť vhodený do 
Rýna, ako bol doň vhodený pred sto rokmi popol 
Jana Husa.“ No nemeckí šľachtici, hoci sa svo-
jím nepriateľským postojom voči Lutherovi vô-
bec netajili, nesúhlasili s porušením verejnej 
záruky, ktorá by poškvrnila česť národa. Pripo-
mínali pohromy, ktoré prišli po Husovej smrti, 
a vyhlásili, že sa neodvážia privolať na Nemec-
ko a na hlavu svojho mladého cisára podob-
né hrôzy.
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Cisár Karol na to reagoval slovami: „Aj keby 
česť a viera zmizli z celého sveta, musia trva
le zostať v srdciach kniežat.“ Keď potom naň-
ho odporcovia Luthera naliehali, aby si s ním 
poradil rovnako ako Žigmund s Husom – teda 
aby ho vydal cirkvi, spomenul si na výjav, keď 
Hus na sneme verejne poukázal na svoje re-
ťaze a pripomenul cisárovi daný sľub. Pri tej-
to spomienke Karol V. povedal: „Nechcel by som 
sa červenať ako Žigmund“ (Lenfant, 1. časť, 
str. 422).

Panovník vedome odmietol pravdy hlása-
né Lutherom. „Som pevne odhodlaný riadiť sa 
príkladom svojich predkov,“ napísal (D’Aubigné, 
sv. 7, kap. 9). Namiesto toho, aby sa vydal po 
ceste pravdy a spravodlivosti, rozhodol sa neo-
pustiť vyšliapanú cestu zvykov. Aj v súčasnos-
ti množstvo ľudí lipne na zvykoch a tradíciách 
svojich predkov. Napriek tomu, že im Boh po-
siela ďalšie pravdy, odmietajú ich prijať s tým, 
že čo nebolo odovzdané ich otcom, neprijmú 
ani oni.

Krátko po tom Luther dostal cisárske na-
riadenie, aby sa vrátil domov. Tušil, že sa blí-
ži jeho odsúdenie. Dni jeho života sa zdali byť 
spočítané. Keď však odchádzal z Wormsu, cítil 
radosť a vďačnosť voči Bohu. Onedlho po jeho 
odchode zástupcovia papeža vydobyli od cisá-
ra, aby vydal proti Lutherovi edikt. V tejto lis-
tine bol označený za „samotného satana, kto
rý ma ľudskú podobu a je oblečený v mníšskom 
rúchu“. Edikt nariaďoval, aby – len čo presta-
ne platiť ochranný list – boli podniknuté kro-
ky na ukončenie jeho pôsobenia; ďalej zakazo-
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val, aby mu ktokoľvek poskytol prístrešie, dal 
mu najesť alebo napiť, aby mu poskytol po-
moc slovom alebo činom, verejne alebo tajne. 
Mal byť zajatý, nech by sa zdržiaval kdekoľ-
vek, a vydaný úradom. Takisto jeho prívržen-
ci mali byť uväznení a ich majetky zhabané. 
Jeho spisy mali byť zničené a nakoniec všetci, 

ktorí by sa opovážili konať proti tomuto na-
riadeniu, mali byť prekliati tiež. Saský kurfirst 
a kniežatá, ktoré sa správali k Lutherovi naj-
priateľskejšie, opustili Worms krátko po jeho 
odjazde, a tak cisárovo nariadenie získalo sú-
hlas snemu. To bol pre pápežstvo víťazný oka-
mih. Domnievali sa, že osud reformácie je tým 
spečatený.

LUTHER NA WARTBURGU

V týchto náročných chvíľach Boh umož-
nil svojmu služobníkovi príležitosť na útek. 
Bolo logické, že Rím sa uspokojí len s jeho 

Hrad Wartburg
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 smrťou – a pred tou ho mohol zachrániť 
iba bezpečný úkryt. Boh vnukol Fridricho-
vi Saskému nápad, ako reformátora zachrá-
niť. Verní priatelia kurfirstov zámer zrealizo-
vali a Luther bol ukrytý tak dobre, že o ňom 
takmer nikto nevedel. Cestou domov bol pre-
padnutý, zajatý, odlúčený od svojich sprie-
vodcov, pričom ho rýchlo previezli cez lesy na 
hrad Wartburg – osamelú pevnosť v horách. 
Jeho únos aj úkryt boli zahalené tajomstvom, 
takže ani Fridrich dlho netušil, kde ho odvied-
li. Toto utajenie malo svoj zmysel; pokiaľ kur-
first nevedel, kde sa Luther zdržiava, nemohol 
nič vyzradiť. Stačilo mu uistenie o tom, že je 
v bezpečí.

Uplynula jar, leto a jeseň, prišla zima 
a Luther stále zostával vo väzení. Alexander 
a jeho prívrženci jasali. Mysleli si, že „svetlo 
evanjelia“ čoskoro zhasne. Namiesto toho však 
reformátor doplňoval svoju lampu zo „záso-
bárne pravdy“. V bezpečí a priateľskej atmo-
sfére na Wartburgu nejaký čas odpočíval po 
predchádzajúcich vypätých a dlhých zápasoch. 
No pokoj a odpočinok mu neprinášali uspo-
kojenie. Bol zvyknutý na činorodý život, pre-
to veľmi ťažko znášal túto situáciu. V myš-
lienkach sa stále dookola zaoberal sám sebou 
a začal sa obávať, že by mohol byť obvine-
ný zo zbabelosti, keďže utiekol z boja. Pritom 
však za jeden deň dokázal vykonať viac prá-
ce ako ktokoľvek iný. Jeho pero sa nezastavilo. 
Jeho nepriateľov, ktorí si mysleli, že bol umlča-
ný, to riadne rozčúlilo, keď získali jasný dôkaz, 
že vo svojej činnosti naďalej pokračuje.
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Celým Nemeckom sa šírili jeho traktáty, 
pričom svojim krajanom preukázal neobyčaj-
ne významnú službu, keď preložil do nemčiny 
Nový zákon. 

Zo svojho skalnatého úkrytu takmer celý 
rok bez prestania hlásal evanjelium a napomí-
nal hriešne správanie a bludy tej doby.

POSTUP REFORMÁCIE 
V NEMECKU
Lutherovo tajuplné zmiznutie vyvolalo v ce-
lom Nemecku zdesenie. Ľudia sa veľmi zau-
jímali o to, čo sa s ním stalo; šírili sa, samo-
zrejme, aj všelijaké zvláštne zvesti a mnohí 
si mysleli, že bol zavraždený. Správy o tom, 
že je v bezpečí, hoci ako väzeň, zmiernili vše-
obecné obavy a ešte viac povzbudili nadšenie 
v mene Luthera. Ľudia čítali jeho spisy ešte 
oduševnenejšie ako predtým. Zástupy jeho 
prívržencov stále rástli; veď práve on bránil 

Lutherova izba na hrade Wartburg
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Božie slovo pred obrovskou presilou. Refor-
mácia nadobúdala silu – „sejbe,“ ktorú Luther 
zasial, sa darilo všade. Prostredníctvom jeho 
neprítomnosti sa podarilo to, čo by inak ne-
bolo reálne. Jeho zástancovia cítili väčšiu 
zodpovednosť, keď bol ich majster v ústraní, 
a vynaložili všetky svoje sily, aby sa reformá-
cia nezastavila.

Ani satan však nezaháľal. Pokúsil sa o to, 
o čo sa snažil v každom reformnom hnu-
tí – oklamať a ničiť ľudí tým, že im podstr-
čí podvrh namiesto originálu. Pôsobenie fa-
lošných učiteľov zažila cirkev už v 1. storočí 
svojej existencie; falošní proroci sa objavovali 
aj v 16. storočí. Niekoľko mužov, ktorých hlbo-
ko zasiahlo náboženské vzrušenie, sa domnie-
valo, že zažili zvláštne zjavenie z neba. Tvrdili, 
že ich Boh poveril, aby dokončili reformáciu, 
ktorú vraj Luther iba začal. V skutočnosti však 
jeho dielo iba kazili. Odmietali dôležitý prin-
cíp, ktorý je základom reformácie – a to, že Bo-
žie slovo je jediným a dostatočným pravidlom 
viery a života. Na miesto tohto neomylného 
merítka stavali svoje neisté a nestále dojmy 
a pocity. Tým, že prehliadali Písmo, ktoré od-
haľuje bludy a klam, umožnili satanovi, aby 
ovládal myslenie ľudí.

Jeden z týchto prorokov tvrdil, že dostal po-
kyny od anjela Gabriela. Istý študent, ktorý sa 
k nemu pridal, zanechal štúdium a vyhlaso-
val, že mu Boh vnukol múdrosť, s ktorou má 
vykladať jeho slová. K nim sa potom pripoji-
li ďalší ľudia, ktorí inklinovali k fanatizmu. Pô-
sobenie týchto blúznivcov vyvolalo značný 
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rozruch. Lutherove kázne pôsobili burcujúcim 
vplyvom – ľudia cítili potrebu nápravy; no tvr-
denia falošných prorokov zviedli na zlé chod-
níčky mnoho čestných a poctivých ľudí.

Vodcovia tohto hnutia prišli do Wittenber-
gu a začali proti Melanchthonovi a jeho spo-
lupracovníkom uplatňovať svoje domnelé ná-
roky: „Boh nás poslal, aby sme učili ľud. Mali 
sme s Pánom dôverné rozpravy; sme apošto
li a proroci a obraciame sa na doktora Luthera.“ 
To reformátorov zaskočilo, cítili sa bezradní. 
Melanchthon vyhlásil: „V týchto ľuďoch je sku
točne mimoriadny duch, ale aký to je duch? … 
Buďme ostražití, aby sme na jednej strane ne
uhasili Božieho Ducha, na strane druhej nebo
li zvedení satanovým duchom“ (D’Aubigné, sv. 9, 
kap. 7).

Výsledky nového učenia sa onedlho dostavi-
li. Ľudia začali zanedbávať Bibliu alebo ju úpl-
ne odložili. V školách nastal zmätok: študen-
ti prestali rešpektovať pravidlá a odchádzali 
zo škôl. Ľuďom, ktorí si mysleli, že sú schopní 
oživiť a riadiť reformáciu, sa vlastne podarilo 
priviesť ju na pokraj skazy.

LUTHER PROTI FALOŠNÝM 
PROROKOM
Keď sa Luther dozvedel o týchto udalostiach, 
trápilo ho to. Pochopil pravú povahu tých-
to zdanlivých prorokov a rozpoznal nebezpe-
čenstvo, ktoré ohrozovalo vec pravdy. Z ľudí, 
ktorí sa vydávali za priaznivcov reformácie, 
sa stali jej najhorší odporcovia. Aj samotný 
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 Wittenberg, stredisko reformácie, sa rýchlo do-
stával pod vplyv fanatizmu a anarchie. Tento 
alarmujúci stav nebol dôsledkom Lutherovho 
učenia, no aj tak ho z neho obviňovali. V tom-
to nedobrom období si uveodmil, že už nemô-
že zostať skrytý pred svetom, a preto sa roz-
hodol pre návrat do Wittenbergu.

Okamžite sa vydal na cestu. Bolo to nebez-
pečné – stále sa naňho vzťahovala ríšska kliat-
ba a nepriatelia ho mohli zabiť. Pre priateľov 
aj naďalej platil zákaz poskytnúť mu pomoc 
alebo prístrešie. Cisárska vláda prijala naj-
prísnejšie opatrenie proti jeho prívržencom. 
Luther však videl, že dielo evanjelia je ohroze-
né, a preto neváhal a vydal sa do boja za prav-
du. Veľmi obozretne, s pokorou, ale energicky 
a s vervou začal svoju činnosť. Povedal: „Slo
vom musíme zvrhnúť a zničiť to, čo bolo usta
novené násilím. Nepoužijem silu proti poverči
vým a neveriacim… Nikoho nemožno do ničoho 
nútiť. Pravou podstatou viery je sloboda“ (D’Au-
bigné, sv. 9, kap. 8).

Čoskoro sa vo Wittenbergu rozchýrilo, že sa 
Luther vrátil a že bude znovu hlásať slovo Bo-
žie. Ľudia prichádzali zo všetkých strán a kos-
tol bol zrazu preplnený. V jednej chvíli vystú-
pil za kazateľňu a múdro a láskavo poučoval, 
napomínal a vystríhal pred zlom. Rozprával 
aj o konaní ľudí, ktorí sa snažili nasilu zrušiť 
omše: „Omša je vec nedobrá. Boh s ňou nesúhla
sí. Mala by byť zrušená a prial by som si, aby 
bola na celom svete nahradená večerou Pána. 
Nikto však od nej nesmie byť odtrhnutý násilím. 
Musíme túto vec nechať v Božích rukách. Nech 
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rozhodne Božie slovo, nie my.“ Celý týždeň odo-
vzdával Boží odkaz pozorným zástupom. Bo-
žie slovo rozptýlilo ovzdušie fanatického vzru-
šenia a moc evanjelia priviedla tých, čo sa od 
neho odvrátili, znovu na cestu pravdy.

Fanatizmus bol na určitý čas zažehnaný. 
O niekoľko rokov neskor však vypukol ešte 
s väčšou silou a desivejšími následkami. Luther 
sa vyjadril o vodcoch tohto hnutia takto: „Pre 
nich bolo Písmo sväté len mŕtvou literou, všet
ci hneď vykrikovali: ‚Duch, Duch.‘ Určite nepôj
du tam, kam ich vedie ich duch. Kiež ma Boh 
vo svojom milosrdenstve uchráni pred cirkvou, 
v ktorej sú samí ‚svätí‘. Chcem žiť s pokorný
mi, so slabými, s bezmocnými, ktorí vedia o svo
jich hriechoch a ktorí stále volajú k Bohu z hĺbky 
svojich sŕdc, aby od neho získali pomoc a úte
chu“ (D’Aubigné, sv. 10, kap. 10).

PÔSOBENIE TOMÁŠA MÜNZERA

Tomáš Münzer bol jedným z najhorlivejších fa-
natikov. Keby svoje schopnosti navigoval tým 
správnym smerom, mohol ľuďom priniesť veľa 
dobrého. On však neprijal hlavné zásady pra-
vého náboženstva. Bol posadnutý túžbou zre-
formovať svet a zabúdal na to, na čo zabúda-
jú všetci jemu podobní blázni – s reformáciou 
musí začať od seba. Chcel získať postavenie 
a vplyv – ale nedokázal sa zmieriť s tým, že 
bude vždy až ten druhý. Tvrdil, že reformá-
tori na miesto pápeža „dosadili“ autoritu Pís-
ma a vytvorili tak vlastne inú formu pápež-
stva. Vyhlasoval o sebe, že ho Boh poveril, 
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aby  zaviedol skutočnú reformáciu, čo tlmočia 
aj jeho slová: „Kto má tohto ducha, má pravú 
vieru, aj keby nikdy v živote Bibliu ani nevidel“ 
(D’Aubigné, sv. 10, kap. 10).

Poblúznení učitelia pod jeho vplyvom pod-
liehali svojim dojomom a každý svoj pocit po-
važovali za Boží hlas. Preto zachádzali do ex-
trémov. Niektorí dokonca spálili svoje Biblie. 
Odôvodňovali to slovami: „Slovo zabíja, ale 
Duch oživuje“. Münzerovo učenie zodpovedalo 
túžbe ľudí po zázrakoch a súčasne uspokojo-
valo ich pýchu, pretože ľudské názory a pred-
stavy nadraďovali nad slovo Božie. Jeho učenie 
prijali tisícky ľudí. Zakrátko Münzer verejne 
pri bohoslužbách odmietol akýkoľvek spolo-
čenský poriadok a vyhlásil, že počúvať vrch-
nosť je to isté, ako pokúsiť sa slúžiť Bohu 
a satanovi zároveň. To vyústilo v divoké vzbu-
ry a boje… nemecká zem nasiakla krvou.

Šľachta, ktorá bola na strane pápeža, vyhla-
sovala – a mnohí tomuto tvrdeniu aj verili – 
že vzbury sú logickým dôsledkom Lutherovho 
učenia. Napriek tomu, že toto obvinenie bolo 
úplne neopodstatnené, reformátora to veľ-
mi zasiahlo. No Luthera nenávideli aj vodco-
via vzbury, pretože nielenže odmietol ich uče-
nie a zdanlivý nárok na božskú inšpiráciu, ale 
navyše ich označil za povstalcov proti štátnej 
správe. Tak ho obvinili, že je bezočivý klamár. 
Zdalo sa, že proti nemu stála šľachta aj ľud. 
Satan sa neustále snaží klamať ľudí a viesť ich 
k tomu, aby hriech nazývali spravodlivosťou 
a spravodlivosť hriechom. A aký je vo svojom 
pláne úspešný! Ako často sú verní Boží nasle-
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dovníci kritizovaní a znevažovaní, pretože od-
vážne stoja za pravdou. Zatiaľ čo ľudia, ktorí 
konajú satanovo dielo, sú oslavovaní a chvá-
lení, dokonca sú považovaní za mučeníkov. Tí, 
ktorí si zaslúžia úctu a podporu za svoju ver-
nosť Bohu, sa však stávajú terčom podozrenia 
a nedôvery. Luther neohrozene vzdoroval úto-
kom, ktoré boli vedené proti evanjeliu; Božie 
slovo sa pritom osvedčilo ako tá najúčinnej-
šia zbraň.

BIBLIA – PODPORA 
REFORMÁCIE
Po návrate z Wartburgu Luther dokončil pre-
klad Nového zákona a krátko nato nemecký 
ľud už čítal evanjeliá vo svojom materinskom 
jazyku.

Preklad prijali s veľkým nadšením všetci, 
ktorí milovali pravdu; s opovrhnutím ho, na-
opak, odmietli tí, ktorí sa viac stotožňovali 
s ľudskými výmyslami a prikázaniami.

Kňazov desilo pomyslenie, že by mali oby-
čajným ľuďom zodpovedať otázky týkajúce sa 
Božieho slova a že tak vyjde najavo ich vlast-
ná nevedomosť. Rím sa márne snažil zabrániť 
šíreniu Písma. Nepomohla mu ani jeho auto-
rita, ani vydávanie dekrétov či kliatby a mu-
čenie. Čím viac Rím Bibliu odsudzoval a zaka-
zoval, tým viac ľudia túžili poznať jej obsah 
a učenie. Všetci, ktorí vedeli čítať, chceli sa zo-
známiť s Božím slovom. Nosili Bibliu so se-
bou, čítali ju stále dookola a po čase poznali 
celé state naspamäť. Keď Luther videl, ako bol 



44

Nový zákon prijatý, pustil sa hneď do prekladu 
textov Starého zákona. Hotový preklad uve-
rejňoval po častiach, len čo sa mu niektorú zo 
starozákonných kníh podarilo dokončiť.

Podobne na tom boli aj jeho spisy – kto-
ré si získali srdcia ľudí v mestách aj na de-
dinách. To, čo s priateľmi spísal, ostatní 
rozširovali. Niektorí mnísi, presvedčení o ne-
správnosti kláštorných sľubov, túžili vymeniť 
monotónny darebný život za život aktívny. 
Nevedeli však hlásať Božie slovo, a tak pre-

Lutherova Biblia
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chádzali krajinou, navštevovali dediny a osa-
dy a predávali knihy, ktoré napísal Luther 
s priateľmi. Vzápätí sa Nemecko hmýrilo ľuď-
mi, ktorí odvážne šírili knihy. So záujmom 
ich študovali všetky vrstvy – bohatí aj chu-
dobní. Dedinskí učitelia ich po nociach čítali 
pri kozuboch mnohým ľuďom. Vďaka tomuto 
úsiliu niektorí poslucháči poznali pravdu, pri-
jali zvesť evanjelia a nadšene ju potom šírili 
medzi ostatných.

Všetky výzvy určené na elimináciu kacír-
stva, ktoré boli adresované cirkevným a štát-
nym úradom, boli ignorované. Väzenie, mu-
čenie, upaľovanie na hraniciach ani popravy 
mečom neprinášali žiaduce výsledky. Napriek 
tomu, že tisícky veriacich spečatili svoju vieru 
krvou, šírenie evanjelia sa nezastavilo. Prena-
sledovanie skôr pomohlo pravdu rozšíriť a fa-
natizmus, ktorý sa prejavil v časoch Luthe-
rovho skrývania sa, spôsobil iba to, že sa len 
zreteľnejšie prejavil rozdiel medzi Božím a sa-
tanovým pôsobením.

SPEYERSKÝ PROTEST 
A PROTESTANTSKÉ VYZNANIE
Jedným z najkrajších svedectiev, ktoré kedy za-
znelo v prospech reformácie, bol protest ne-
meckých kresťanských kniežat na sneme 
v Speyeri v roku 1529. Odvaha, viera a pevnosť 
týchto Božích mužov pomohli zaistiť pre nad-
chádzajúce stáročia slobodu myslenia a sve-
domia. Protest kniežat pomenoval reformač-
nú cirkev ako protestantskú; jeho základné 
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 myšlienky tvoria „najvlastnejšiu podstatu“ pro-
testantizmu.

Pre reformáciu nastali ťažké časy. Na zák-
lade Wormského ediktu, ktorý postavil Luthe-
ra mimo zákon a zakazoval šíriť a podporo-
vať jeho učenie, vládla doteraz v nemeckej ríši 
náboženská znášanlivosť. Božia prozreteľnosť 
akoby postavila múr proti silám, ktoré úto-
čili na pravdu. Karol V. chcel reformáciu zni-
čiť – no zakaždým, keď sa chystal udrieť, bol 
núteny to vzdať. Z pohľadu Ríma tak živo-
ty prívržencov reformácie stále viseli na vlás-
ku; no keď prišlo na lámanie chleba, vždy sa 
vyskytlo niečo dôležitejšie ako reformácia sa-
motná: na východnej hranici sa objavili turec-
ké vojská; potom to bola vojna s francúzskym 
kráľom alebo dokonca pápežov žiarlivost-
ný postoj voči cisárovmu rastúcemu vplyvu. 
A práve preto v tomto období – medzinárod-
ných konfliktov – mohla refomácia silnieť a ší-
riť sa ďalej.

Nakoniec však katolícki panovníci vyrieši-
li svoje spory, aby mohli proti reformátorom 
spoločne zakročiť. Snem v Speyeri, ktorý sa ko-
nal v roku 1526, poskytol každému štátu plnú 
slobodu v záležitostiach náboženských až do 
zvolania všeobecného koncilu. Len čo však po-
minulo nebezpečenstvo, ktoré viedlo k tomu-
to ústupku, zvolal cisár v roku 1529 do mesta 
Speyer druhý snem, ktorý mal kacírstvo vy-
hladiť. Na ňom mali byť kniežatá, pokiaľ mož-
no pokojným spôsobom ovplyvnené, aby sa 
postavili proti reformácii. Ak by sa to nepoda-
rilo, cisár bol pripravený siahnuť po meči.
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Panovník poslal snemu posolstvo, v kto-
rom ho žiadal, aby zrušil uznesenie zaručujú-
ce slobodu svedomia, pretože toto uznesenie 
spôsobilo veľký chaos. Reformátori zase žiada-
li slobodu, ktorá im bola predtým zaručená. 
Bolo pre nich neprijateľné, aby Rím znovu vlá-
dol v krajinách, ktoré tak radostne prijali Bo-
žie slovo. Nakoniec bol predložený kompro-
misný návrh, aby v tých krajinách, kde sa ešte 
reformácia nepresadila, bol prísne dodržiavaný 
Wormský edikt. A „v tých krajinách, kde sa ľud 
od neho odchýlil a kde nemožno vynútiť jeho do
držiavanie bez hrozby vzbury“, aby nezavádzali 
žiadne nové reformy, nerozoberali sporné body 
a nepripustili, aby rímski katolíci prijímali lu-
teránstvo. Ak by dodržiavanie tohto ediktu 
bolo vynútené, nemohla by sa reformácia šíriť 
tam, kde o nej doteraz nik nevie, ani by sa ne-
mohla upevniť na dobrých základoch tam, kde 
sa už rozšírila. Sloboda prejavu bola potlačená. 
Nebolo by možné pristúpiť na inú vieru.

KOMPROMIS ZAMIETNUTÝ

Našťastie, reformátori správne rozoznali, čo 
sa skrýva za navrhovaným riešením, a roz-
hodli sa konať na základe svojej viery. Knie-
žatá sa dohodli: Odmietneme toto nariadenie, 
v otázkach svedomia nerozhoduje väčšina. 
Za pokoj, ktorý teraz vládne v krajine, vďačí-
me nariadeniu z roku 1526. Jeho zrušenie by 
v Nemecku spôsobilo rozkol. Snem nemá prá-
vo zrušiť náboženské slobody, pokým nebude 
zasadať koncil.
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Kráľ Ferdinand, ktorý zastupoval na sne-
me cisára, si uvedomoval, že nariadenie spô-
sobí vážne nezhody, ak s ním kniežatá nebu-
dú súhlasiť. Pokúsil sa ich presvedčiť; veľmi 
dobre totiž vedel, že použitie násilia proti ta-
kýmto mužom by len stupňovalo ich odhodla-
nie. Prosil ich, aby prijali nariadenie, a uisťo-
val ich, že cisára týmto krokom potešia. Títo 
verní muži však uznávali moc, ktorá prevyšu-
je všetkých pozemských vládcov, a tak pokoj-
ne odpovedali: „Vyhovieme cisárovi vo všet-
kom, čo môže prispieť k zachovaniu pokoja 
a cti Božej.“

Nakoniec kráľ pred snemom oznámil kur-
firstovi a jeho priateľom, že edikt bude vyda-
ný formou „cisárskeho nariadenia“ a že im ne-
zostáva nič iné, iba sa prispôsobiť väčšine. Po 
tomto vyhlásení kráľ opustil zhromaždenie 
bez toho, aby poskytol zástancom reformácie 
príležitosť, akokoľvek sa k nemu vyjadriť. Zby-
točne vyslali ku kráľovi posla s prosbou, aby 
sa vrátil. Na ich námietky odpovedal na ozaj 
stručne: „Je to hotová vec. Nezostáva nič iné, 
iba sa podrobiť.“

PREDLOŽENIE PROTESTU

Keď Ferdinand odmietol rešpektovať ich pre-
svedčenie týkajúce sa otázky svedomia, knieža-
tá sa rozhodli, že napriek jeho neprítomnosti 
predložia svoj protest národnému snemu. Tak 
spísali toto slávnostné vyhlásenie:

„Týmto protestujeme pred Bohom, naším je
diným Stvoriteľom, Ochrancom, Vykupiteľom 
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a Spasiteľom, ktorý bude jedného dňa naším 
Sudcom, a pred všetkými ľuďmi a pred všetký
mi stvoreniami, že my, za seba aj za svoj ľud 
v žiadnom prípade nesúhlasíme s navrhovaným 
nariadením a nepripojíme sa k ničomu, čo ako
koľvek odporuje Bohu, svätému Božiemu slovu, 
nášmu pravému svedomiu, spáse našich duší…

Neschvaľujeme vyhlásené nariadenie. Neexis
tuje žiadne iné pravé učenie okrem toho, ktoré 
sa zhoduje s Božím slovom… Pán zakazuje šíre
nie každého iného učenia… Písmo sväté má byť 
vykladané inými, jasnejšími textmi Biblie… Táto 
svätá kniha je pre kresťana nevyhnutná, je jed
noduché jej porozumieť a jej poslaním je niče
nie temnoty. Rozhodli sme sa, že z Božej mi
losti chceme presadzovať zvesti jedine pravého 
Božieho slova, tak ako je to v biblických knihách 
Starého a Nového zákona, a nepripustiť, aby sa 
k nemu pridávalo čokoľvek, čo by mu mohlo od
porovať. Toto slovo je jediná pravda. Je bezpeč
ným merítkom života aj akéhokoľvek učenia; 
nik dy nezlyhá, nikdy nás nesklame.

Pre to odmietame jarmo, ktoré je na nás kla
dené. Súčasne očakávame, že Jeho cisárska Mi
losť sa k nám zachová ako kresťanský vládca, 
ktorý miluje Boha nadovšetko. Vyhlasujeme, že 
sme pripravení byť jemu aj vám, milostiví páni, 
poslušní a odovzdaní, ako je našou pravou a zá
konnou povinnosťou“ (D’Aubigné, sv. 13, kap. 6).

Protest vyrazil snemu dych, jeho členo-
via sa nestačili čudovať drzosti protestujúcich 
a premohli ich obavy. Budúcnosť videli búrlivú 
a značne neistú. Zdalo sa, že rozkol, nezhody 
a krviprelievanie nemožno odvrátiť. 
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Samozrejme, stúpenci reformácie – presved-
čení o tom, že ich vec je spravodlivá – spolie-
hali sa na Všemohúceho a boli „plní odvahy 
a odhodlania“.

AUGSBURSKÝ SNEM

Reformácia však mala naplno zažiariť až pred 
mocnými tohto sveta. Keď kráľ Ferdinand od-
mietol evanjelické kniežatá prijať, naskytla sa 
im príležitosť predložiť túto záležitosť cisáro-
vi a prítomným cirkevným a štátnym hodnos-
tárom. Cisár Karol V. chcel totiž vyriešiť spory, 
ktoré zachvátili ríšu po vyhlásení speyerského 
protestu, a preto zvolal do Augsburgu snem, 
ktorému mal sám predsedať. Naň pozval aj 
predstaviteľov protestantov.

Evanjelické kniežatá chceli predložiť snemu 
svoje názory systematicky zoradené a dopl-
nené o dôkazy z Písma. Prípravu dokumentov 
preto zverili Lutherovi, Melanchthonovi a ich 
spolupracovníkom. Takto zrodené „Vyznanie“ 
protestanti prijali ako vyjadrenie svojej vie-
ry a potom sa zišli, aby tento významný doku-
ment podpísali.

Nadišla chvíľa, keď mali predstúpiť pred 
cisára. Karol V. prijal evanjelických refor-
mátorov, pričom sedel na tróne, obklope-
ný kurfirstmi a kniežatami. Evanjelici prečí-
tali vyznanie svojej viery a pred vznešeným 
zhromaždením jasne vysvetlili pravdy evanje-
lia a pomenovali bludy katolíckej cirkvi. Tento 
deň sa právom označuje za najväčší deň refor-
mácie a za jeden „z najslávnejších dní v deji
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nách kresťanstva a ľudstva“ (D’Aubigné, sv. 14, 
kap. 7).

Reformačnú vieru prijali aj ďalšie nemecké 
kniežatá. Sám cisár vyhlásil, že články protes-
tantov sú čistou pravdou. „Vyznanie“ bolo pre-
ložené do mnohých jazykov a rozšírené po ce-
lej Európe, a tak ho aj mnoho ďalších generácií 
prijalo ako vyjadrenie svojej viery.

VÍŤAZSTVO VIERY A MODLITBY

Verní Boží služobníci však neboli vo svojom 
diele osamotení. Boh na nich nezabudol. Zo 
skrytých modlitieb vyšla sila, ktorá v časoch 
veľkej reformácie otriasala svetom. V posvät-
nom tichu vstupovali Boží služobníci na ska-
lu Božích zasľúbení. Počas zápasu v Augsbur-
gu sa Luther každý deň modlil najmenej tri 
hodiny. V súkromí svojho obydlia otváral svo-
ju dušu pred Bohom slovami „plnými úcty, báz
ne a nádeje, ako keď sa človek rozpráva s pria
teľom“. Hovoril: „Viem, že si náš Otec a náš Boh 
a že zaženieš prenasledovateľov svojich synov, 
pretože s nami si ohrozený aj ty. Celá táto vec je 
tvoja a len z tvojho donútenia sa na nej zúčast
ňujeme. Obraňuj nás teda, Otče!“ (D’Aubigné, 
sv. 14, kap. 6).

Po speyerskom proteste a augsburskom vy-
znaní, ktoré znamenali víťazstvo reformácie 
v Nemecku, nasledovali temné roky sporov. 
Zdalo sa, že protestantizmus, oslabený roz-
kolom svojich prívržencov a útokmi nepriate-
ľov, je definitívne odsúdený na zánik. Tisícky 
ľudí spečatili svoje svedectvo vlastnou krvou; 
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vypukla občianska vojna. Niektorí z popred-
ných zástancov reformáciu zradili, najušľach-
tilejší z kniežat – stúpenci reformácie – padli 
do rúk cisára a boli vláčení ako zajatci z mes-
ta do mesta. Vo chvíli, keď zavládol pocit, že 
je víťazstvo už na dosah, utrpel cisár porážku. 
Musel sa pozerať, ako mu korisť uniká z rúk – 
pod tlakom udalostí bol dohnaný podpísať zá-
kon zaručujúci slobodu učeniu, ktoré túžil tak 
veľmi zničiť. Stavil svoje kráľovstvo, pokla-
dy aj vlastný život, aby kacírstvo zničil; dožil 
sa však iba toho, že videl svoje pobité vojská, 
prázdnu pokladnicu, veľa z jeho území bolo 
pohltených vzburami, zatiaľ čo viera, ktorú 
sa márne snažil potlačiť, sa šírila ďalej. Karol 
V. bojoval proti všemohúcej sile. Boh vyhlásil: 
„Buď svetlo,“ no cisár sa pokúšal zachovať čier-
nočiernu tmu. Svoje zámery však nedokázal 
uskutočniť. Predčasne zostarnutý, vyčerpaný 
dlhým bojom, vzdal sa nakoniec tróna a uchý-
lil sa do kláštornej samoty.
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ĎALŠÍ ŽIVOT MARTINA 
LUTHERA1

Luther napriek stále narastajúcim poslaniam 
reformácie vôbec nezanedbával záležitosti 
osobného života. V roku 1525 sa oženil s býva-
lou mníškou Katarínou von Bora. Demonštro-
val tým aj svoj pozitívny prístup k inštitúcii 
manželstva. Bohatá korešpondencia je dokla-
dom ich vzájomného hlbokého vzťahu.

Narodilo sa im šesť detí, pričom štyri z nich 
ho prežili. Veľmi živú atmosféru predstavova-
la aj jeho domácnosť, ktorá sa naozaj neobme-
dzovala len na členov rodiny, ale často bola 
útočiskom početných návštev splupracovníkov 
a priateľov.

Martin Luther napísal počas svojho života 
mnoho spisov a zložil veľa duchovných pies-
ní, z ktorých najznámejšia sa začína slovami 
„Hrad prepevný je Pán Boh náš“. Zomrel 18. feb-
ruára 1546 v Eislebene, kde sa snažil dať do 
poriadku spory medzi jednotlivými líniami 
grófskeho rodu Mansfeldovcov. Miestom jeho 
posledného odpočinku sa stal wittenberský zá-
mocký kostol.

1 Túto časť doplnil redaktor



Ludvik Švihálek
Spor pokračuje

Celými dejinami sa ako červená niť tiah-
ne spor medzi dobrom a zlom, pravdou 
a klamstvom, slobodou a manipuláciou. 
Tento spor zapríčinil aj všetky konflikty 
odohrávajúce sa v našom svete, a preto 
sme logicky jeho súčasťou všetci. Usku-
točňuje sa v našich mysliach a srdciach, 
v rodinách i medzi národmi.  

334 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.

Roberto Badenas
Ako čeliť utrpeniu

Odvaha a nádej vo svete  
plnom problémov

Utrpenie sprevádza náš život od kolísky 
až po hrob. Jeho príčinou môže byť prá-
ca i zábava, závislosť i sloboda, cnosť i 
nemravnosť, láska i nenávisť. Je jedno-
ducho súčasťou nášho života.  

240 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz
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Jacques Doukhan
Túžba zeme

Výkladový komentár k biblickej knihe 
Daniel a jej proroctvu. To nám odovzdá-
va posolstvo nádeje, ktoré viac než ke-
dykoľvek predtým napĺňa zúfalú túžbu 
našej zbedačenej zeme a odpovedá na 
problémy budúcnosti.

288 strán, 13,8 x 21,5 cm, viaz.



Morris L. Venden
Zázrak obrátenia 

Učenie o zázraku obrátenia borí všetky 
falošné nádeje, na ktorých stavajú mnohí 
kresťania. Zároveň ukazuje, že existuje 
iná, lepšia cesta. Autor v tejto knihe pou-
žíva nielen svoje texty, ale i texty ďalších 
autorov, aby vysvetlil, čo znamená obrá-
tenie a znovuzrodenie do viery.

152 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.

Morris L. Venden
Moderné podobenstvá

Spojenie neznámeho so známym je 
pointou podobenstva. Keď Ježiš hovoril 
o abstraktných ideách, ako viera, láska 
či Božie kráľovstvo, začínal práve takto: 
„Kráľovstvo nebeské je ako...“ Morris 
Venden vie, že aj dnešní ľudia milujú po-
dobenstvá, pretože vďaka nim sa nebo 
stáva súčasťou ich sveta.

160 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.

Radek Daniel
Prišiel, zomrel, zvíťazil 

Kniha rozpráva príbeh Ježiša z Nazareta. 
Kto to bol? Aký mal jeho život zmysel? 
Má vôbec cenu sa o neho ešte dnes, na 
začiatku dvadsiateho prvého storočia, 
zaujímať? Ak sa chcete s týmto výnimoč-
ným mužom zoznámiť, vydajte sa s nami 
po jeho stopách.

216 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.

Vlastimil Fürst
Začalo sa to sklamaním... 

Kniha sa zameriava na dejiny ranej 
cirkvi. Ako a prečo vlastne vzniklo 
kresťanstvo? Čomu verili prví členovia 
mladej kresťanskej cirkvi na začiatku 
nášho letopočtu? Kde brali silu na to, 
aby menili svet všade, kam prišli? Kto im 
dával odvahu zaplatiť za svoje ideály aj 
tú najvyššiu cenu?

216 strán, 13,5 x 20,5 cm, viaz.
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Je to už 500 rokov, čo 34-ročný 
augustiniánsky kňaz Martin 
Luther pribil na dvere katedrály 
vo Wittenbergu svojich 95 téz ako 
výzvu na preverenie učenia, ktoré 
predkladala cirkev. V tej chvíli ani len 
netušil, že dielo obnovy, ktoré týmto 
krokom začal, zmení náboženský 
aj politický poriadok vtedajšej 
spoločnosti.

Pri svojom štúdiu Biblie objavil jednu 
zo základných právd Božieho slova, 
a to: že ľudia nemôžu byť spasení 
skrze cirkevné rituály ani dobré 
skutky, ale len skrze vieru v Ježiša 
Krista. Jeho vnímanie spasenia 
navždy zmenilo tvár nielen cirkvi, ale 
celého kresťanského sveta.

Prečítajte si viac o živote tohto 
muža, ktorý aj v ohrození života 
pevne obhajoval pravdu biblickej 
zvesti: „Tu stojím a nemôžem inak…“


