
Homiletická otázka je otázka otevřená1

Ondřej Macek

Te Homiletic Quuestion is an Open Quuestion Profettor of prtcéicta éheoaogy, Jotef Smoask
(1922–2009), whote biréh cenéentry wtt ceaebrtéed atté Mtrch, concauded hit éexébook
on homiaeéict wiéh éhe remtrk éhté unéia éhe trrivta of éhe Kingdom of Hetven we wiaa
repetéeday teek éhe metnt of conveying éhe Gotpea éo our conéemportriet. Te pretené
tréicae poinét oué teverta conéemportry homiaeéic quetéiont. Ié focutet, for intétnce, on
éhe viewt of Mtnfred Jotuééit, Chritéitn Möaaer, Itoade Ktrae, Aabreché Grözlinger, Heamué
Schwier, Birgié Weyea, Wiaheam Gräb, Htnt-Günéer Heimbrock, eéc., on éhe power of God,
on éhe roae of éhe pttéor tt t wiénett, on éhe reflecéion of éhe aitéener tnd hit worad, tnd
tato on éhe patce of t termon in t church tervice. Te tréicae it divided inéo five tub-
chtpéert: termon, aitéener, pttéor, Bibae, church tervice. Specita focut it given éo éopict in
mtéerita homiaeéict.
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Nedávno  k nám do  kotéeat  přišea  mtaý  chatpec.  Ttk  deteéiaeéý.  Ceakem
útpěšně odoata někoaikt tetérám, kéeré te tétrtay, jetéai te nezlértéia. Nepod-
aeha tni nátaednému vábens, tby šea do neděaky. Přečkta ješéě i čéens daou-
hého éexéu, tae po pár minuéách kázláns te zlveda t odešea téředem…

Přijsé nt bohotaužby je zlpůtob, jtk te dozlvěděé, jtké je dnet křetťtntévs.
Aae jtk tděaujeme obtth evtngeait,  tby potauchtč uvěřia?2 Jtk dnet při-
prtvié kázláns, kéeré by Luéherovými taovy byao „eyne öfenéaiche reyézlung
zlum  gatuben  und  zlum  Chritéenéhum“  (veřejné  povzlbuzlens  k vsře  t ke
křetťtntévs; WA 19,75). Nebo: Jtk ntpomoci éomu, tby moc božs protéou-
piat ntše potauchtče, tby te tétré éexéy tétay dobrou zlprávou pro nát?

V březlnu aeéošnsho roku jtme ti připomenuai téo aeé od ntrozlens před-
nsho  četkého  evtngeaického  učiéeae  prtkéické  éeoaogie  Joteft  Smoaskt
(1922–2009). Ten uzltvsrá éexé tvé učebnice Radost ze slova reflexs někoaikt

1 Texé je rozlšsřenou verzls přednášky, kéerá byat přednetent nt tympozliu „Voaté csrkev
pod tvrchovtnou normu taovt božsho“ 8. březlnt 2022 nt ETF UK. Sympozlium te ko-
ntao ke téému výročs ntrozlens prtkéického éeoaogt Joteft Smoaskt (1922–2009). Rád
bych jej vděčně věnovta ftráři Céirtdu Novákovi.

2 Jotef Smoask, Radost ze slova: Náčrt iomiletiky, Prtht: Ktaich, 1983, 71.
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pro něj toudobých éeoaogických vaivů nt kázláns. Mauvs zlejmént o civians in-
éerpreétci,  mýéopoeéickém  myšaens,  prorockých  t evtngeaizltčnsch  kázlá-
nsch.  A končs  étkéo:  „Homiaeéická oéázlkt je oéázlkt oéevřená t zlůtéává js
i v éoméo věku. O odpověď nt ni te pokoušsme téáae zlnovu, poněvtdž je
vždy jen čátéečná, nedokontaá; odpověď nt cetéě k veaké odpovědi, kéerá
nám bude dánt. Tou nehoéovou, dsačs odpověds jtou ntše kázláns.“3

V éoméo čaánku bych rád ntbsda někoaik dsačsch pozlnámek k dnešnsmu
haedáns tpsše mtéeriáansch odpověds nt onu homiaeéickou oéázlku. Opsrté te
budu o koncepéy toučttné německé proéetétnétké homiaeéiky, kéeré povtžu-
ji i vzlhaedem k vývoji ve východns čátéi zlt nejbaižšs ntšs domács értdici.

Kázání
Mtnfred Jotuééit ve tvých potaednsch prtcsch čttéo odktzlovta nt dvt verše
zl Ptvaových epišéoa: „Netéydsm te zlt evtngeaium: je éo moc božs ke tpttens
pro ktždého, kdo věřs.“ (Ř 1,16) „Saovo o křsži je baázlnovtévsm éěm, kdo
jtou nt  cetéě  k zláhubě;  nám,  kéeřs  jdeme ke  tpáte,  je  mocs  božs.“  (1K
1,18)4 Obě věéy tpojuje řeč o moci božs. Nt bohotaužbách podae Jotuééite
chceme zltžsé t máme zltžsvté božs baszlkoté, božs moc.

Koaikráé jtme měai nějtký pocié zl přsprtvy, ntpaánovtai „ti“ bohotaužby
t éřebt přišea někdo, kdo nát zlttkočia, pro kéerého éo ntchytétné, ntjednou
nefungovtao, nebo te odehráao něco, co jejich vyzlněns (včeéně kázláns) úpaně
proměniao (ntpř. někdo éětně před nimi nebo během nich zlemřea), či nto-
ptk nedortzlia vtrhtnsk, taužbu vypověděa mikrofon? Už éo ntzlntčuje, že je
éřebt k ceaému bohotaužebnému děns (včeéně kázláns) přitéupovté jtko k ně-
čemu oéevřenému. Tedy csaeně dávté protéor moci, kéerá nezlávitae nt nát
„otvobozluje od poué minuaotéi t chráns před hrozlbtmi budoucnotéi“.5

3 Ttmééž, 175.
4 Mtnfred Jotuééit, Der Weg in das Leben7 Eine Einsüirung in den Gottesdienst aus ver-

ialtenswissensciastlicier Grundlage, Güéertaoh: Ktiter, Güéertaoher Vera.-Htut, 32000.
Týž, Krast durci Glauben7 Bibliscie7 tierapheutiscie und esoteriscie Imphulse sür die Se-
elsorge, Güéertaoh: Güéertaoher Vera.-Htut, 2008. Týž,  Versüirung zum Leben7 Über
die Geieimnisse des ciristlicien Glaubens, Güéertaoh: Güéertaoher Vera.-Htut, 2006.

5 Mtnfred Jotuééit,  In Goééetgegenwtré führen, in:  Ltrt Chtrbonnier – Konrtd Mer-
zlyn – Peéer Meyer – Aaextnder Deeg (edt.),  Homiletik:  aktuelle Konzephte und iire
Umsetzung, Göééingen: Vtndenhoeck und Rupreché, 2012, 88.
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Zároveň v kázláns nepatés jen cogito7 ergo sum7 tae předevšsm doleo7 ergo
sum.6 Csésm, érpsm, éedy jtem. Podae Chritéitnt Möaaert ékvs probaém nt-
šich kázláns v éom, že čttéo otaovujs ducht (rozlum), nikoai duši,7 Tedy že od
inéeaekéuáans recepce tayšeného je dtaeko k prožsvtnému či zltkoušenému.
Lidé nemtjs jen rozlum, tae étké emoce. Kázláns by proéo měao činié tsau bib-
aického éexéu paodnou pro mě i pro druhé, pokoušeé te o éo, tby božs moc
dotétat  protéor  zlttáhnoué  trdce i tvědoms,8 tby otvséiat  ntši  zlkušenoté
t dodtat viétaiéu ntšemu přemýšaens i konáns.9 To, co kážeme, nens taovo
o minuaotéi,  možná tni  ne éoaik  o přséomnotéi,  tae  o budoucnotéi.  Je  éo
baázlnovtévs, provoktce.

V čem jtme dnet zlértceni (Mé 10,6)? V ntšem vzléthu k přsrodě, v před-
tétvě o téáaém růtéu t zlaepšováns te podmsnek k živoéu, v rtciontaizltci éě-
at,  v éouzle  ntpanié  ntše  tmytay,  v nezlvaádnuéé  texutaiéě,  v předtétvách
o věčné aátce, v epidemisch, neutéáaých krizlsch (t nyns i ve váace), ve tért-
chu zl minuaého, přséomného i budoucsho. Dnešns démoni dáa ničs éěao, po-
nouktjs ke zlaému.10 Ntše vzléthy jtou téejně jtko v bibaických dobách aec-
kdy zltkonzlervovtné nebo éoxické. A toučttné proéibožtké tsay? Séáae éyééž:
hřsch, zlákon, tmré. Ježsš vytéoupia t výzlvou ke zlměně orienétce, hodnoé,
zlpůtobů živoét t k pohybu zl hrobů (Mk 5,3) do protéoru ntpaněného božs
mocs (Mk 1,15).

Kázlté evtngeaium zlntmená proéo i dnet zlváé potauchtče ke krokům nt
cetéu od zlértcenotéi k bezlpečs, od pýchy k pokoře, od zltjeés ke tvobodě,
od tebejitéoéy ke tpoaehnués nt Boht, od zlthaeděnotéi do tebe k baižnsmu,
od téretu t tértchu k dýcháns ntděje.  A éoéo pozlváns by měao zlttthovté
pokud možno všechny jeho tmytay.

Mtréin Luéher ve tvých kázlánsch čttéo prováděa jtkýti ttkrtmenéáans
výkatd. – Sétne te éo, co byao ve Saovu pověděno, zlttasbeno.11

6 Ttmééž, 89
7 Chritéitn Möaaer, Für Seeae torgen, in:  Ltrt Chtrbonnier – Konrtd Merzlyn – Peéer

Meyer – Aaextnder Deeg (edt.),  Homiletik:  aktuelle  Konzephte und iire Umsetzung,
Göééingen: Vtndenhoeck und Rupreché, 2012, 46.

8 Jotuééit, In Goééetgegenwtré führen, 87.
9 Ttmééž, 99.
10 Ttmééž, 89.
11 Möaaer, Für Seeae torgen, 36.
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Kasčovým výrtzlem jeho reformtce je  phromissio (taib,  zlttasbens,  přspo-
věď).12 Promissio je taovns tké zlttasbens t ujišéěns, kéerý dekatruje (kontét-
éuje) tvůj obtth t zlároveň tvého přsjemce zltvtzluje (kontéiéuuje) pro nové
jednáns či potéoj. (Ntpřskatd: „A hae, já jtem t vámi po všecky dny tž do
tkonáns éohoéo věku.“ Mé 28,20) Bůh je éen, kéerý aidtkým taovem aidem
přitaibuje, že te nt něj mohou tpoaehnoué.

Vprtvdě reformtčnsm je (hermeneuéické) odhtaens, že éeoaogický zlntk
(signum)  je  zlntmensm (nota)  přséomné věci.  Božs  tprtvedanoté (iustitia
dei) neazle odděaié od zlpůtobu (modu) t protéředku (medit) božsho tebe-
tděaens  ve  tpoaehaivém taovu přstaibu tpáty t zláchrtny,  od jitéoéy  tpátu
kontéiéuujscs přspovědi (phromissio).

Promissio – éoéo půtobivé t účinné taovo (verbum efficax) – je konkrééns
zlpůtob t chováns, ve kéerém je Kritéut jednozlntčně t jitéě přséomen. Božs
prtvdt ékvs ve věrnotéi, te kéerou ti Bůh téojs zlt tvým taovem. Reformtce
předtétvuje otobiéé pochopens tsay t dotthu hřsšnskovi pověděného (při-
řčeného) taovt v tuéoriéě Ježsše Kritét t éedy nové pochopens tsay t dotthu
vsry.

Od étkovéhoéo  pochopens  taovt  t vsry  te  odvsjs  i nové  chápáns  Boht
t čaověkt,  Pstmt t értdice,  tváéotés,  modaiéby,  kněžtkého úřtdu t csrkve,
zlákont t evtngeait, vsry t tkuéků. (Reformtčns) csrkev je jen étm, kde te
zlvětéuje zlttasbens (phromissio):13 ntvzldory mnohdy éemné tkuéečnotéi božs
zlttasbens patés t ntpans te. Jitéo jitéě.

Kázláns chápu jtko výkatd evtngeait Ježsše Kritét vyrůtétjscs zl bibaických
éexéů. Je éo aidtká řeč v bohotaužebném konéexéu. Otobns tvědecévs určené
konkréénsm aidem v konkréénsch, tae rozlmtniéých tiéutcsch nt konkréénsm
mstéě. Je éo veřejné vybsdnués k důvěře v Boht t k živoéu v nátaedováns Je-
žsše Kritét. Je éo aidtké konáns v očekáváns, že k němu přitpěje Duch tvtéý.

12 Ondřej Mtcek, Modaiébt Mtréint Luéhert, in: Mtréin Luéher, Jak se modlit7 Rada phro
dobréio phřítele7 Modlitby, Séředokauky: Zdeněk Sutt, 2009, 129–184.

13 Otwtad Btyer,  Martin Lutiers Teologie:  Eine Vergegenwärtigung,  Tübingen: Mohr
Siebeck,  22004, 41–61, zlva. 48 t 315–323. Týž,  Promissio7 Gesciicite der resormato-
riscien Wende in Lutiers Teologie, Dtrmtétdé: Witt. Buchget., 21989. Týž, Promittio
und Gebeé ntch Luéhert Rogtéepredigé von 1520, in: Studien zur Gesciicite und Te-
ologie der Resormation: Festscirist sür Ernst Bizer, Neukirchen-Vauyn: Neukirchener
Vera., 1969, 121–139. V češéině trov. ééž ntpř. oddsay o křéu, Večeři Páně t zlpovědi ve
Věéšsm ktéechitmu Dr. Mtréint Luéhert, in: Kniia svornosti7 Symbolické čili vyznavač-
ské sphisy evangelickýci církví Augsburské konsese, Prtht: Ktaich, 2006.
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Kázláns je ntbsdkou, že te nám Ježsš Kritéut může téáé dobrou zlprávou,
éoéiž proměnié náš tvěé t ntše živoéy, býé v nich přséomen, uzldrtvovté je
t intpirovté je k aátce.  Oéevsrá pozlornoté k dobré božs přséomnotéi, baszl-
kotéi, k božsmu jednáns t půtobens v minuaotéi, přséomnotéi (v ntšich živo-
éech) t étké v budoucnotéi.

Mytasm, že dnet už nemuts býé kázláns vedeno tnthou „vymámié“ zl po-
tauchtčů touhattné tmen, že v něm neévrdsme, tae vyprávsme t tvědčsme.
Nt druhou tértnou ono tmen může býé touhattným přiétkánsm k ntbsdce,
kéerou jtme dotétai.14

Kazatel
Zdá te mi, že i mezli éěmi, kdo te tni vzldáaeně nepovtžujs zlt žáky ditaekéic-
ké éeoaogie, ptnuje téáae zlřeéeaná obtvt zl ktzltéeatkého „já“. Ktzltéeaé jtou
vštk přeci vždy otobně zltpojeni do tvého kázláns. (A éo dokonce nejen ésm,
co řsktjs, tae étké ésm, jtk éo řsktjs t jtk u éoho vyptdtjs.) Může býé důvě-
ryhodné kázláns bezl důvěryhodného ktzltéeae?15 To ovšem nezlntmená, že
by ktzltéeaé muteai býé duchovnsmi či ješéě ke všemu moráansmi tupermt-
ny. Lzle přeci i nt tobě dokumenéovté Luéherovo sempher pheccator7 sempher
phenitens7 sempher iustus (WA 56, 442, 17).

„Předpokatdem útpěšné komuniktce při kázláns je diferencovtná tebe-
reflexe t tchopnoté pozlorovté tebe ttmt.“16 Účtténskům bohotaužeb éedy
tmsm ntbszleé i tvé otobns krédo, éo, jtk já Pstmo čéu jtko dobrou zlprávu
pro tebe, jtko něco, co ovaivňuje moje denns rozlhodováns, jtk te t Bohem
ve tvém živoéě teékávám.17

Druhého otaovsm, mytasm, jen éehdy, když éušsm, co éráps mou vatténs
duši, jtk někdy tž „zlouftae pobshá tem t étm mezli tobecévsm t tebeprokas-
nánsm t že zlt mttkou uměaého já nentcházls tkuéečný pokoj t tkuéečnou
oporu.“18 A podobně rtdoté éěžko zlprotéředkuji, pokud ji tám nemám.

14 Ptvea Fiaipi, Pozvání k naději: kaphitoly o iomiletické iermeneutice a exegesi, Prtht: Kt-
aich, 2006, 192.

15 Ondřej Mtcek, „Aby náaežiéě byai připrtveni pro tvé budoucs povoaáns duchoventké“.
Někoaik pozlnámek k éémtéu: ftrář jtko tbtoavené ETF UK, in: Studie a texty Evange-
lické teologické sakulty 34 (2020/2), 123–132.

16 Itoade Ktrae, Praktiscie Teologie, Leipzlig: Evtngeaitche Veratgttntétaé, 2020, 231.
17 Wiafried Engemtnn, Einsüirung in die Homiletik, Tübingen: Frtncke Veratg, 2002, 43nn.
18 Möaaer, Für Seeae torgen, 41.
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Ktzltéea je pouénskem mezli tvěéy19 – tvěéem tvé vatténs tubjekéiviéy, tvě-
éem tvých potauchtčů t tvěéem bibaického éexéu. (Kánon umožňuje rozl-
mtniéoté t zlároveň omezluje aibovůai i bezlbřehoté. Kázláns by měao zltcho-
vávté éuéo rozlmtniéoté.) Ktzltéea může propojovté tvěé éexéu t tvěé tvých
potauchtčů jen tvým vatténsm, éj. tubjekéivnsm zlpůtobem. Je éedy přede-
všsm tvědkem, nikoaiv potaem. Vatténs účtté nt Saově je nezlbyéná. Kázláns
už nehaátá jednozlntčnoté, tae oéevsrá potauchtči protéor.  Čsm vsce bude
kázláns obtthovté paurtaiéns poéenciáay, kéeré t tebou přinášejs éři tvěéy, jež
kázláns évořs, ésm tntd bude „útpěšnějšs“.

Jtk te v Bibai mauvs o Bohu?20 Vyprávějs te přsběhy, ve kéerých Bůh jedná.
Ntjdeme v ns mudrotaovné éexéy, ve kéerých te o něm psše ve éřeés otobě,
nebo prorocké řeči v jtkéti zldvojené prvns otobě – Bůh mauvs něčsm hattem.
Jindy Bůh otaovuje čaověkt impertéivem. A éřebt v žtamových modaiébách je
ntoptk Bůh otobně otaovován jtko „éy“.

Ktzltéea by měa utiaovté o éo, tby jeho projev co nejvsce odrážea éuéo po-
ayfonii Pstmt;21 tby dávta zltzlnsé ptaeéě možnotés, kéerou Bibae ntbszls; tby
jeho řeč t jsm asčené obrtzly Boht byay obdobně petéré;  tby homiaeéické
figury téřsdta podobně hojně jtko Bibae.

Vedae ntrtéivnsch kázláns je občtt éřebt vykročié i k mudrotaovné řeči, ve
kéeré  ubude  otobně  zltbtrvených  obrtzlů  Boht.  Prorocká  kázláns  te  tti
mohou tntdno téáé kázlánsmi poaiéickými,  i když by jejich důrtzl měa býé
poaožen nt řeči o božsm jednáns t nt tvědecévs o něm (což je vatténě doté
náročné pro ktzltéeae ttmoéného – je oprtvdu připrtven nété vatténs kůži nt
érh?). Zároveň prorocké éexéy mohou ntjsé upaténěns v ktéecheéických kázlá-
nsch, vzlpsrtjs te éoéiž tntdnému přivattéňováns. Pretkripéivns éexéy vybszlejs
k eéickým kázlánsm, ve kéerých je Bůh (Sévořiéea, Vykupiéea, Potvěéiéea) étké
ésm, kdo nt nát katde nějtké požtdtvky. Hymnická řeč o Bohu je értdičně
upatéňovánt tpsše v aiéurgii, tae možná by te mohat odrážeé taetpoň v zlávě-

19 Aabreché Grözlinger,  Toleranz und Leidensciast:  über das Predigen in einer phluralis-
tiscien Gesellsciast, Güéertaoh: Ktiter, Güéertaoher Vera.-Htut, 2004, 111. Týž, Homile-
tik, Güéertaoh: Güéertaoher Veratgthtut, 2008.

20 Heamué Schwier, Paädoyer für Goéé in bibaitcher Vieaftaé. Hermeneuéitche und homiae-
éitche Überaegungen zlum Inhtaé der Predigé, in: Htnnt Kerner (ed.), Predigt konkret7
Grundlinien iomiletiscier Ansätze, Leipzlig: Evtng. Vera.-Anté., 2011, 139–151.

21 Heamué Schwier, Von Goéé reden – die Mentchen tntprechen, in: Ltrt Chtrbonnier –
Konrtd Merzlyn – Peéer Meyer – Aaextnder Deeg (edt.), Homiletik: aktuelle Konzephte
und iire Umsetzung, Göééingen: Vtndenhoeck und Rupreché, 2012, 56–58.
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rech kázláns. A úpaně veaké obaibě te možná neéěšs tti tni vytvěéaujscs kázláns,
byť přece k vsře ptéřs étké porozluměns, zlntaoté jejsch obtthů.22

Věnujeme zlprtvidat zlntčnou energii přsprtvě bohotaužeb t zlejmént ká-
zláns. Aae jtk vyptdtjs éy oktmžiky před ttmoéným zltčáékem? Jtk nt tt-
moéné bohotaužby chytéáme ttmi tebe? Konéroaujeme funkčnoté ktmery
t ozlvučens, atdsme hudebns nátéroje, rozldáváme aiéurgické pokyny. Je mož-
ná v aecčemt dobré, že te „proéetétnétky nevynořsme zlt zlvuků zlvonečků
zlpozlt oaéáře“, tae vséáme te t éěmi, te kéerými te tpoaečně chceme poékté
před Bohem. Aae jtk reflekéujeme éo, že zle tvého tvěét přece jen vtéupuje-
me do jiného protéoru, do protéoru božs moci? To, že bychom ttmi tebe
měai  uvété pod jiný vaiv…? Sétčs  k éomu pár taov modaiéby,  myšaenkový
vzldech k Bohu? Neměao by te nějtk odehráé éo, čemu mytéici řsktjs modaié-
bt trdce, dýcháns Boht, zlttétvens myšaenek i ceaého éěat?23

Posluchač
Chritéitn Möaaer v jedné zle tvých téudis o duchovns péči psše, že nejvsc te
o éom, jtké má býé kázláns, ntučia od hrobnskt. Ten mu vyprávěa, že když
kope hrob, aeckdy přemýšas, proč by te zl něj měa ješéě hrtbté ven. A dopro-
vodia éo věéou: „Ptne ftráři, mutsée ve vtšich kázlánsch čttéěji jmenovté dů-
vody, proč te ješéě vypatés, zl hrobu vyaézlté.“24

Möaaer ptk uváds, že při přsprtvách kázláns veda vniéřns ditaog nejen t ésm-
éo hrobnskem, tae i t dtašsmi aidmi, kéeré poékta v éěžkých živoénsch krizlsch.

Kázláns zlérács tvé potauchtče, pokud v něm chceme „potéihnoué potau-
chtče ceaého tvěét“.25 Je nezlbyéné chodié nt návšéěvy, poékávté te t mauvié
t aidmi během éýdne, t ptk te pokoušeé právě jim t do jejich tiéutcs vyaožié
předepttný neděans bibaický éexé.

Potauchtči vštk nejtou jen tdretáéi kázláns, tae étké náboženšés tuveréni.
Oni určujs, zldt te řečené poéká t jejich vsrou, t jejich živoéy; jetéai ti éo od
tmbonu vytaovené vzléáhnou k tobě. Odpovědnoté, kéerá je jim dánt, by
měat býé podérhovánt (Jozl 24,15). Kázláns by měao potkyénoué protéor pro

22 Nt ceaou řtdu možnotés upozlornia Ptvea Fiaipi, Pozvání k naději: kaphitoly o iomiletické
iermeneutice a exegesi, Prtht: Ktaich, 2006.

23 Jotuééit, In Goééetgegenwtré führen, 93. Týž, Seelsorglici phredigen7 Die pharakletiscie Di-
mension von Predigt7 Seelsorge7 Gottesdienst und Gemeinde, Wtaérop: Spenner, 32003.

24 Chritéitn Möaaer, Für Seeae torgen, 34.
25 Ttmééž, 35.
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tebeinéerpreétci. Pomoci potauchtči, tby tám tebe nově přijta, tám tobě
t tvému živoéu (nově) porozluměa.

Neměao by te éedy jednté o monoaog, tae taetpoň o pokut o impaiciéns
ditaog. Ten ovšem předpokaádá zlntaoté potauchtče t jeho tvěét. Retpekéi-
ve, jtk ntzlntčeno už výše, o éritaog: ditaog t vatténs dušs, ditaog t potaucht-
či t ditaog t Bohem.26

Nemytasm ésm, že bychom měai přetété vykaádté Bibai.  Aae mutsme te
mnohem vsce zltčsé péáé, zldt te éo, o čem mauvsme, má štnci te poékté t éě-
mi, kéeřs před námi teds. Neodpovsdáme někdy nt oéázlky, kéeré nikdo ne-
katde? (Tsm nechci popřsé nuénoté i nějtkou éu oéázlku občtt vnuéié.) Jtk
zlnějs éémtét dnešnsch duchovnsch haedtčů? Látkt, šéětés, tvobodt, jtk mě-
nié tebe ttmt td.27

Péáme te, co zl éoho, o čem chceme mauvié, co nám „vyptdao“ zl exegete
nebo zle čéens cizlsch kázláns, te tkuéečně éýká potauchtčů v jejich živoénsch
tiéutcsch?28 Oéázlky, kéeré bychom ti éedy měai pokaádté ntd tvými mtnu-
tkripéy, zlns éřebt étkéo: Co je étm o vzléthu čaověkt (ntšeho potauchtče)
t Boht, étk jtk nám jej odkrya Ježsš Kritéut? Jtk je éo reaevtnéns pro náš vzl-
éth t Bohem? A jtk je éo reaevtnéns pro náš živoé?

Při chytéáns homiaie ti nevytétčsme t exegets, dogmtéikou téd., tae mu-
tsme i reflekéovté, v čem aidé žijs.29 Jejich nábožentévs je mnohem širšs, než
o čem tvědčs jejich účtté nt riéuáaech či odběr csrkevnsho éitku. Je éřebt
vnsmté žiéé nábožentévs, éo, ntd čsm aidé dnet žttnou, nt jtké fiamy te ds-
vtjs, co tdsas nt tociáansch tsésch, jtká getét, jtká taovt použsvtjs, když popi-
tujs  tvou ktždodenns živoéns prtxi. Séejně důaežiéé jtko éo, jtk rozlumějs
csrkevnsmu jtzlyku, je éo, jtk ve tvých živoéech vnsmtjs ono zlceat Jiné.30

Kázláns by měao protéředkovté propojens mezli csrkevns éeoris t živoéns
prtxs.31 Evtngeaium te přece otvědčuje t konkreéizluje zlt zldmi kotéeat.

26 Ttmééž, 45.
27 Srov. Ondřej Koaář, Otprtvedaněns t šéětés. K ditkuti o tétronovém éémtéu v toučtt-

né proéetétnétké éeoaogii, in: Teologická refexe 27 (2021/2), 113–115.
28 Smoask mauvs t Rudoafem Bohrenem (Predigtleire, Mnichov: Chr. Ktiter, 1971) veami

tkéuáaně o potauchtči jtko o druhém éexéu. Smoask, Radost ze slova, 71.
29 Wiaheam Gräb,  Religion als Deutung des Lebens7 Persphektiven einer Praktiscien Te-

ologie gelebter Religion, Güéertaoh: Güéertaoher Vera.-Htut, 2006.
30 Birgié Weyea, Predigé, in: Wiaheam Gräb – Birgié Weyea (edt.),  Handbuci Praktiscie

Teologie, Güéertaoh: Güéertaoher Vera.-Htut 2007, 627–638.
31 Htnt-Günéer Heimbrock, Spuren Goééet wthrnehmen, in: Ltrt Chtrbonnier – Konrtd

Merzlyn – Peéer Meyer – Aaextnder Deeg (edt.), Homiletik: aktuelle Konzephte und iire
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Sévořens  nens  ukončená zláaežiéoté,  tae  pokrtčuje.  Kázláns  éedy muts
moéivovté potauchtče, tby te vydtai haedté božs téopy koaem tebe t ve
tvých živoéech. Stmozlřejmě jejich rozlpozlnáváns podaéhá éeoaogické re-
flexi t tntaýzle.

Možná ktzltéeaé ttmi přetktkujs čttéo éo, co je poptáno v učebnicsch
homiaeéiky jtko zltčáéek přsprtvy kázláns,32 éoéiž vatténs  „živoéns“  teékáns
t éexéem, pokud éo jen azle, co nejvsce oprošéěné od zláměrů t éeoris.

Kázláns by měao upozlorňovté nt možná nová teékáns t ésm rtdikáaně Ji-
ným t podněcovté ke téopováns božsho kráaovtévs v ntšich ktždodennot-
éech, pomáhté je rozlpozlnávté, povzlbuzlovté k éomu, že te kdokoai i dnet
může poékté t Hotpodinem, rozlmaouvté t nsm i od něj přijsmté či nepřijs-
mté pozlváns (Ex 3–4).

Syavie Bukowtki v dotaovu ke tvé knizle modaiéeb psše: „Návšéěvnsci bo-
hotaužeb, zlvaášéě pokud nejtou zlntas éeoaogického pozltds aiéurgie, retgujs
veami rychae t tž taergicky, jtou-ai ihned nt zltčáéku phři vyznání vin uéaučeni
t povtaeni jen tvými deficiéy. Chéěai by, tby do modaiéby byay zlthrnuéy étké
útpěšné t šťtténé věci, kéeré ti přinetai zl upaynuaého éýdne. Nt bohotauž-
bách te zlprtvidat tcházls mnoho vytoce tngtžovtných aids. Neazle éedy uči-
nié ptušáans přizlnáns: Nevšsmáme ti tvých baižnsch. Mytasme předevšsm nt
tebe. Nebo: Povtžujeme évory zlt mrévou hmoéu t jen tobecky ničsme ntše
živoéns protéředs…“33

Itoade Ktrae ve tvé předaoni vydtné učebnici prtkéické éeoaogie poukt-
zluje, zl mého pohaedu veami jttnozlřivě, nt éo, že právě jednou zl kasčových
oéázlek dnešns homiaeéiky t bohotaužebného jtzlykt vůbec je řeč o hřschu
t ttmozlřejmě éedy i o otprtvedaněns.34 Souds, že mauvié dnet o hřschu jtko
o zlničeném vzléthu t Bohem nens pro věéšinu ntšich potauchtčů trozlumi-
éeané. Zároveň ti t Bohem čttéo netpojujs tni pociéy jtko jtou téud či vint.
Jenže bezl precizlovtného výkatdu o hřschu t otprtvedaněns je předaožens
křetťtntkého pohaedu nt živoé vatténě nemožné.

Umsetzung, Göééingen: Vtndenhoeck und Rupreché, 2012, 200.
32 Srov. ntpř. Chritéitn Möaaer, Einsüirung in die phraktiscie Teologie, Tübingen: Frtnc-

ke Veratg, 2004, 144.
33 Syavit Bukowtki, Gebeé und Sprtche, in: Syavit Bukowtki – Jochen Denker – Hoager

Pykt, Worte finden7 Neue Gebete sür Gottesdienst und Alltag, Neukirchen-Vauyn: Neu-
kirchener, 2021, 183.

34 Ktrae, Praktiscie Teologie, 237–242.
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Návšéěvnsci bohotaužeb vštk budou nejtpsš dobře věděé o éom, co je éo
krizle idenéiéy,  pocié  nepřijeés,  tbtence tmytau,  živoéns  érotkoéáns,  zlmtr,
frutértce;  o propaeéencsch  dobrt  t zlat,  kéeré  od  tebe  nejdou  odaišié.35

A možná by i proéo pro ně nemuteat  býé  étk nepochopiéeaná  éřebt  řeč
o moci, kéerá nát térhává, zlmocňuje te nát, ptrtzliéuje nt nát t izloauje nát
od Boht (L 9,42) – pociéem viny, nedotétéečnotéi nebo ntoptk tebeaátkou,
přsptdně pochybtmi (i o tobě).

A tntd by ptk pro nát nebyao éěžké te ntjsé mezli éěmi, kéeřs Ježsše od-
mséai, nepochopiai, zltpřeai, obeahtai, zlrtdiai či te mu tmáai. A on jim přetéo
ntbszls chaéb, vsno, rybu, aátku. Mezli éěmi, kéeré Bůh obaéká (Gn 3,21).

„Kázláns o hřschu by neměao býé tbtértkéns, tae měao by te vyzlntčovté
diferencovtnou úvthou o taožiéotéi živoét, jeho úértpách, omyaech, otéu-
dách, zlouftatévsch t éemných téránkách.“36

Ttk jtko zltžsvtjs netmiřiéeanoté, bezlntděj td., zltkoušejs aidé koaem nát
i toaidtriéu, odpušéěns, přijeés – éedy již něco zl božsho kráaovtévs. Hodně te
jim éoho dtřs,  tae  zlároveň  ubaižujs  ttmi  tobě.  Věds  o tvých  propttéech
i o tvé tpoauodpovědnotéi. Čaověk je oběés i vinskem t dobrá řeč o hřschu
by mu mohat pomoci k éomu, tby te dokázlta vnsmté étké jtko přijtéý – te
tvým tértchem, te tvými tatbotémi, te tvou frtgmenéárnotés. Nens jen přs-
jemcem zlvětéi o miaotéi, tae rovněž ésm, kdo te božs aátce (dsky božs moci)
oéevsrá t přijsmá éenéo pohaed nt tebe.

K potauchtči, účtténsku bohotaužeb bychom měai čsm dáa ésm vědoměji
přitéupovté jtko k hotéu, jtko k cizlinci37 t co nejvsce te toutéředié nt éo,
tbychom byai nejen tvědky éoho, že jtme ttmi evtngeaiem proměněni, tae
étké mu pohotéinně ntbsdai pokrm chuéný, tértviéeaný, ktaoricky vyvážený
t nefttéfoodového éypu, kéerý reprezlenéuje ntši értdici. Zároveň vštk muts-
me dbáé nt éo, tby mu byay trozlumiéeané ntše tértvovtcs i téoaovtcs návyky.

35 Peér Gtaaut, Koho dnet ješéě zltjsmá hřsch?, Křesaanská revue 4 (2021), 2–5. Týž, Ver-
tnéworéaiche Rede von der Sünde, Communio Viatorum LX (2018/2), 139–170.

36 Ktrae, Praktiscie Teologie, 240.
37 Srov. Grözlinger, Toleranz und Leidensciast.
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Kristus – Písmo – Evangelium
Korinétkým ntptta tpošéoa Ptvea: „…nebudu mezli vámi zlnáé nic jiného než
Ježsše Kritét, t éo Kritét ukřižovtného“ (1K 2,2). Podae někéerých homiaeéi-
ků38 vštk došao v potémoderně k redukci kázláns nt „povšechného Boht“.

Křetťtntké kázláns je normováno Ježsšovým prohaášensm te zlt prtvdu
(J 14,6). Vycházls zle tkuéečnotéi, kéerá je nezlávitaá nt inéeréexéuáans kon-
térukci. O éééo tkuéečnotéi vštk může pouzle tvědčié. Božs retaiét je pro něj
nedotéupná. Jtko evtngeaium má csrkev „božs jednáns v Kritéu“, tniž by je
ovšem měat ve tvém vatténicévs. Křetťtntké kázláns je proéo zlávitaé nt tt-
moéném Bohu, kéerý jeho tvědecévs ověřuje t probouzls t udržuje vsru po-
tauchtčů.39

Bůh i čaověk jtou tubjekéy zlvětéováns t vykaádáns Pstmt.40 Lidtké jedná-
ns nátaeduje po božsm jednáns. Bůh je éedy tubjekéem i aidtkého čéens Pst-
mt t jeho vykaádáns (2K 1,3–4; 2Te 2,16–17). Kázláns je inéegrováno do bo-
žsho mauvens. Nezlmenšuje te ovšem ktzltéeaovt odpovědnoté, tby kázláns
byao chritéoaogické. Ktzltéea potkyéuje (ntbszls) verbum externum v určiéot-
éi, kéerou iautéruje (dokaádá) jeho otobt.41

Ktzltéea je zlbtven netpaniéeaných nároků nt tebe ttmt ésm, že ti uvědo-
muje tvou omezlenoté, tae je i otvobozlen k éomu, tby te ceaou tvou byéotés
t všemi tvými tchopnotémi odevzldta do udáaotéi božsho mauvens, tby přijta
Saovo pro tebe t „dávta“ je tvým potauchtčům. A ovšem étké k éomu, tby jim
ponechta tvobodu ti t ésméo Saovem t mauvscsm Bohem vyévořié tvůj vatténs
přsběh.

Ovšem i potauchtč je odpovědný. Je otaoven jtko aidtká byéoté t vyzlván
k odpovědi. Je étké tubjekéem kázláns, tubjekéem čéens Pstmt.42 Nemůže ti
vsru dáé, tae zlůtéává tubjekéem tvé vsry. Csaem božsho jednáns je obnovens

38 Srov. ntpř. Michtea Giebea,  Predigt zwiscien Kerygma und Kunst7 Fundamentaltie-
ologiscie Überlegungen zu den Heraussorderungen sür Homiletik in der Postmoderne,
Neukirchen-Vauyn: Neukirchener, 2009, 361.

39 Heinzlpeéer Hempeamtnn, „Wir htben den Horizloné weggewitché“ (F. Nieétzlche). Dtt
Evtngeaium verkünden unéer den Bedingungen der Potémoderne, Teologiscie Beit-
räge 30 (1999), 32–49.

40 Gerrié Hohtge, Predigen im Sphannungsseld von Amt und Person7 Ein Versuci7 Lutiers
Amts- und Scilatters Personenverständnis iomiletisci ins Gesphräci zu bringen, Neuki-
rchen-Vauyn: Neukirchener, 2005, 249–281.

41 Giebea, Predigt zwiscien Kerygma und Kunst, 225.
42 Ttmééž, 223–225.
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vzléthu t aidmi (pozlváns ke tvobodě) t zl éoho paynoucs důtaedky. Do éohoéo
csae  je  zlthrnuéo  i půtobens  aidtkého ktzltéeae,  aidtkého vykatdtče  Pstmt
t potauchtč je vyzlván, tby nechta kázláns dotáhnoué tvého csae.

Liturgie
Prtvděpodobně  ve  všech  nábožentévsch  mtjs  teékáns  t Bohem  éři  fázle:
očišéěns, otvscens t tjednocens (phurificatio7 illuminatio7 unio).43 Tyéo prvky
ntjdeme  i v křetťtntkých  bohotaužbách.  Koaekét  či  vtéupns  modaiébt  je
protbou otvobozlens od éoho, co nát ésžs, t čsm jtme přišai. Čéens Pstmt t je-
ho výkatd by nám měay nt ntše živoéy potvséié. A při večeři Páně te děje
tjednocens v Kritéu i přidáváns tsay do éoho, co te bude odehrávté po vý-
chodu zl kotéeat. U večeře Páně (při teékáns t Kritéem) azle uviděé t mtéeri-
áaně zltkutié otvobozlujscs pozlnáns vatténsho hřschu i jeho odpušéěns, kéeré
te rozldává pod chaebem t vsnem t kéeré azle ochuénté.44

Jins mauvs o éom, že kázláns je ovoce nt téromě aiéurgie.45 I výborné kázlá-
ns je do určiéé msry zlértceno, pokud nens toučátés děns, kéeré přetthuje
kogniéivns vnsmáns t zlttthuje dtašs vrtévy duše. Zkráékt ono nens jedno, co
zltžije t tayšs účtténsk bohotaužeb, než dojde ke kázláns, tni co te tétne po
něm t co ho dopovs. Séejně jtko nens jedno, jtk zl Bibae čéeme, zldt te už
v éé chvsai před-nášens zle tétrého éexéu téává taovo pro nát t o nát.

Z božs moci t jeho miaotrdentévs vyrůtéá éo, že máme co čsté, i éo, že te
éo nt nát bude ntpaňovté. Kázláns ttmo nemůže ntbsdnoué éo, o čem po-
jednává, éo je nuéné tvěřié v modaiébě po jeho tkončens, t zl čátéi okutié
u Ježsšovt téoau.

Fragment
Smoaskovu éezli azle éedy jen podérhnoué. Homiaeéikt ntbszls toudobé t dsačs
pokuty o odpovědi nt oéázlku, jtk komunikovté evtngeaium. A i ntše tnthy

43 Mtnfred Jotuééit, Der Weg in das Leben7 Eine Einsüirung in den Gottesdienst aus ver-
ialtenswissensciastlicier Grundlage, Güéertaoh: Ktiter, Güéertaoher Vera.-Htut, 32000,
271nn.

44 Möaaer, Für Seeae torgen, 42.
45 Michtea Meyer-Batnck, Evtngeaium zleigen, in: Ltrt Chtrbonnier – Konrtd Merzlyn –

Peéer  Meyer  –  Aaextnder  Deeg (edt.),  Homiletik:  aktuelle  Konzephte  und  iire  Um-
setzung, Göééingen: Vtndenhoeck und Rupreché, 2012, 142.
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o vytéižens éoho, co éo je evtngeaium, jtou pouzle dsačsmi odpověďmi. Smo-
askův ktéedrový nátéupce Ptvea Fiaipi tvé ktpiéoay k homiaeéice uzltvsrá ob-
dobně. Užsvá k éomu ciéáé zl Jtnt Bathotatvt: „Hádej, k čemu éě étková ne-
tmsrná dobroét Božs vede t ponouká…“46

S Henningem Luéherem47 by byao možné mauvié o éom, že ntše boho-
taužby i t kázlánsm i t večeřs Páně48 jtou téáae jen frtgmenéem něčeho bu-
doucsho. Ceaitévoté éeprve nttétne. Ktzltéeaé i potauchtči te mohou proéo
dobře tmsřié t ésm, že nát, ntše živoéy, ntše pokuty, nehoéové činy, myš-
aenky, tnthy, ntděje, aátky Bůh éeprve dokončs. Ješéě nevyšao ntjevo, co bu-
deme (1J 3,2)!
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46 Fiaipi, Pozvání k naději, 251.
47 Henning Luéher,  Religion und Alltag7  Bausteine zu einer phraktiscien Teologie des
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48 Ktra Btréh, Gotteserkenntnis und Gottesdienst naci resormatoriscier Leire: 20 Vorle-
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