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Abstrakt
Homiletische Gestaltung der Botschaft des Evangeliums für Menschen von heute ist eine 
komplizierte Sache. Es sind viele Faktoren zu berücksichtigen und sie im wechselseitigen 
Zusammenhang und Komplementarität zu sehen. Zuerst werden einige Akzente 
gegenwärtigen homiletischen Konzeptionen präsentiert, die Einwirkungen auf die Gestaltung 
der Botschaft des Evangeliums haben. Danach wird die Aufmerksamkeit der richtigen 
Unterscheidung von Gesetz und Evangelium in der Predigt, Ergebnissen empirischer 
Forschung beim Predigthören, der Predigtvorbereitung, der Konkretheit der Predigt, dem Ort 
der Verkündigung gewidmet. Die Berücksichtigung dieser Faktoren soll zu einer Predigt 
führen, die nicht der Gesetzlichkeit unterliegt, Kommunikation mit den Hörern fördert und die 
Situation, in der gepredigt wird, beachtet.

A/  Súčasné homiletické koncepcie v službe homiletického stvárnenia evanjeliového 
posolstva

      Na začiatok si stručne priblížme  pohyb homiletického myslenia z posledného obdobia, 
lebo v ňom sa odráža pokus o stvárnenie evanjeliového posolstva pre človeka súčasnosti.
      To, čo priniesla po liberálnom prístupe do homiletickej diskusie dialektická teológia 
Karola Bartha, zostáva stále platné a aktuálne. Teda dôraz na  podstatu a obsah kázne, na 
zvesť Božieho slova, na zvesť Božích skutkov, všetkého toho, čo Pán Boh urobil pre záchranu 
hriešneho človeka. Tomuto prístupu sa my môžeme vlastne učiť už od Luthera. Tento dôraz 
na  tzv.  objektívnu stránku kázne  prevládal  v nemeckom evanjelickom prostredí  do  konca 
šesťdesiatych rokov minulého storočia. U nás určuje homiletické myslenie vlastne až dosiaľ 
vďaka  u  nás  známej  homiletike   pod  názvom  Evangelische  Predigtlehre  od  Wolganga 
Trillhaasa, ktorej základné dôrazy sprístupnil vo svojej Homiletike prof. Ján Michalko. W. 
Trillhaas bol luteránsky teológ vychádzajúci z Bartha. Koncom 60-tych rokov 20. storočia 
dochádza však v Nemecku k tzv. empirickej zmene. Táto zmena prináša homiletický príklon 
k človeku,  k poslucháčom a  ku kazateľovi.  Do homiletickej  diskusie  sa  vnášajú  poznatky 
z empirických vied ako je psychológia, sociológia, lingvistika, komunikačné vedy, rétorika a 
iné.  Je to reakcia na postupujúcu sekularizáciu a diferenciáciu spoločnosti,  v ktorej  cirkev 
koná  svoje  poslanie.  Verejnú  mienku  začínajú  silne  ovplyvňovať  a  formovať 
masovokomunikačné  prostriedky.  Šíri  sa  individualizmus,  pluralizmus,  konzumne 
orientovaný spôsob života zameraný na zážitok. 
      Ernst Lange hovorí o potrebe všímať si homiletickú situáciu, do ktorej kážeme. Táto 
situácia  je poznačená miestnymi  udalosťami,  kde sa káže a dianím vo svete. Prvú nazýva 
„miestnou situáciou“  a  druhú „homiletickou  celkovou poveternostnou situáciou“.  Celkovú 
poveternostnú  homiletickú  situáciu  získavame  predovšetkým  z masovokomunikačných 
prostriedkov  a štúdia  odbornej  literatúry.  Situáciu  na  mieste  poznávame  rozhovormi 
s miestnymi ľuďmi i svojimi spolupracovníkmi. Takto získané poznatky využívame pri práci 
na kázni, kde spájame text a situáciu. Týmto spôsobom je koncipovaná dodnes vychádzajúca 
kázňová  prípravka  Predigtstudien,  kde  vždy  jeden  autor  spracováva  text  a  druhý  autor 



situáciu. Táto dialogicky štruktúrovaná  kázňová prípravka má vyvažovať kázňovú prípravku 
Göttinger Predigtmeditationen, ktorá je zameraná na exegézu a výklad textu. Obidve kázňové 
prípravky  sú  v Nemecku  dosiaľ  vydávané  v najväčšom  náklade  a vzájomne  sa  svojimi 
dôrazmi doplňujú. 
      Po tzv. empirickej zmene sa dostáva výraznejšie do popredia v homiletike  aj rétorika. Jej 
výrazným predstaviteľom je Gert Otto, ktorému pred  10 rokmi vyšla Rétorická homiletika 
(Rhetorische Predigtlehre, 1999). Podľa neho kázať znamená predovšetkým kompetentne a 
zodpovedne narábať s rečou. Centrálnym prvkom každej práci na kázni je podľa neho otázka 
jazykovej formy, preto zvláštnu pozornosť venuje vzťahom kázne k verejným, politickým i 
literárnym textom.

      Vo vzťahu kázeň a kazateľ sa do pozornosti dostáva otázka osobnostnej štruktúry 
kazateľa,  jeho  psychického  i  duchovného  formovania,  vplyvu  týchto  faktorov  na  výber  i 
chápanie  biblického  textu.  Predovšetkým štyri  osobnostné  štruktúry  od  Fritza   Riemanna 
(schizoidný,  depresívny,  nutkavý  a hysterický)1 slúžili  na  to,  aby  kazateľov  zaradili  do 
určitých typov. Nemyslí sa tu na psychopatologické nálezy, ale na dominujúce prvky, ktoré sú 
vlastné  tej  ktorej  osobe.  Napríklad  depresívny  kazateľ  je  rodený  pastorizátor:  empatický, 
súcitný, potešujúci, schopný silných identifikácií a osobného vzťahu. To prirodzene neplatí 
pri  chorobnej  depresii.  Nutkavý  kazateľ  stráži  podľa  tejto  typológie  svedomite  tradíciu 
a korektne spravuje úrad.  Je  zástancom poriadku a spoľahlivosti.  Ak je  nutkavých prvkov 
príliš veľa, prejavujú sa v autoritatívnom, intolerantnom spôsobe správania. 

Axel Denecke v ďalšom rozvíjaní tejto typológie  popisuje jednotlivé typy viac z ich 
pozitívnych strán. Nutkavý typ je „zodpovedný kazateľ poriadku“, hysterický zase „zmeny 
schopný  kazateľ  slobody“,  depresívny  „empatický  kazateľ  lásky“  a schidzoidný 
„dištancovaný  kazateľ  poznania“.  Ku  každému  typu  sa  priradzuje  ďalej  obsahová 
a vzťahová rovina pri komunikácii v kázni. Pri nutkavom type obsah pohlcuje vzťah, zatiaľ čo 
pri depresívnom type vzťah pohlcuje obsah. Takéto typológie môžu poslúžiť ako pracovné 
hypotézy (prirodzene s potrebným kritickým prístupom), ktoré ponúkajú kritériá na získanie 
homiletickej skúsenosti kazateľov. 
      Tieto  i  ďalšie poznatky z iných vied mali  vplyv  aj  na doterajšie  klasické podelenie 
homiletiky na principiálnu, materiálnu a formálnu časť. Aj taký klasik evanjelickej homiletiky 
ako už spomínaný W. Trillhaas po piatich vydaniach Evangelische Predigtlehre  z roku 1964, 
kde je ešte zachované  uvedené delenie homiletiky, napísal v roku 1974 Úvod do homiletiky, 
kde  upúšťa od tohoto delenia  a  celá  štruktúra tejto homiletiky je  formovaná otázkou po 
skutočných poslucháčoch. Dôvod, prečo sa upúšťa od tohto trojitého delenia nie je len otázka 
rozšírenia  okruhových  záujmov,  ale  predovšetkým  skutočnosť,  že  toto  delenie  môže 
vyvolávať dojem, že principiálny, materiálny a formálny aspekt sa dá určiť nezávisle od seba. 
Dodnes pod vplyvom tohto delenia akoby panoval predsudok, že obsah a forma kázne sa dajú 
určiť nezávisle od seba. Na úzky súvis obsahu a formy nás upozorňuje najnovšia tzv. estetická 
paradigma  v praktickej  teológii,  ktorá  –  zdá  sa  –  má  ambície  vystriedať  tzv.  empirickú 
paradigmu. Jej  zástanca   (k  jej  významným  predstaviteľom  patrí  aj  Albrecht  Grözinger, 
ktorému  v roku  2008  vyšla  učebnica  homiletiky  a  v nej   umenie  kázať  -  ars  praedicandi 
-chápe pomerne široko ako umenie života a umenie pre život)2 Martin Nicol k tomu hovorí: 
„  Dôležité  je,  že  v udalosti  kázne  je  forma  a  obsah vždy už  vedľa  seba.  To,  čo v kázni  
počujem, sa nedá oddeliť od spôsobu, ako to kazateľ hovorí a ako to ja vnímam. Nemôžem 
viac oddeliť abstraktný „obsah“ od spôsobu, ako si poslucháči s kázňou poradia či neporadia. 
Tým sa na kázeň  už konečne nepozerá ako na produkt spoza písacieho stola, ale oceňuje ako 

1 Riemann, F. Die Persönlichkeit des Predigers aus tiefenpsychologischer Sicht. In Engemann, W.  Grundragen 
der Predigt, s.  61nn
2 Grözinger, A. Homiletik, s. 328
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životný fenomén, v ktorom obsah i forma, ako vo všetkých životných fenoménoch, je vždy 
spolu navzájom zrastená“. 3

      Od sedemdesiatych rokov sa môžeme stretnúť s homiletikami, ktoré sú písané zo zorného 
uhla určitého problému a zvykne sa im hovoriť, že sú to homiletiky s prívlastkom. Spomeňme 
niektoré názvy, za ktorými je určitý dôraz, ktorý autor pre tú ktorú dobu považuje za potrebné 
pripomenúť.  Sú to:  Pastorálne  kázať(Möller),  Konkrétne  kázať  (Hirschler),  Osobne kázať 
(Denecke), Pozitívne kázať (Arens), Zmysly oslovujúco kázať (Grethlein), Dialogicky kázať 
(Hollenweger) a iné. V poslednej dobe sa hovorí o potrebe pracovať na celostnej homiletickej 
koncepcii,  kde  by  sa  integroval  pohľad  na  kázeň  z hľadiska  systematicko-teologického, 
z hľadiska empirického a z hľadiska dejinného.

B/  Čas  a  spôsob  prípravy  kázne  ako  dôležitý  prvok  pri  homiletickom  stvárnení 
evanjeliového posolstva

      Luther na jednom mieste hovorí, že máme podávať poslucháčom zrelé ovocie. A zrelé 
ovocie potrebuje čas na dozretie. Mnohé kázne  „nechutia“ preto, lebo nemali čas dozrieť, 
boli  narýchlo  pripravené,  na  poslednú  chvíľu.  Bohren  hovorí,  že  na  prípravu  kázne  si 
rezervuje minimálne dva plné dni. Ideálne je pripravovať si kázeň počas celého týždňa. O tom 
môžeme nájsť zmienku u nás v Evanjelickom kazateľovi z dvadsiatych rokov. Podobne prof. 
K. Gábriš, keď spomína na svoje kaplánske roky u farára Maderu, píše: „Temer pravidelne mi 
v pondelok povedal, aký biblický text chce v nedeľu použiť ako kázňový text (aby som si ho 
aj ja dobre pozrel) a povedal mi: „V stredu poobede budeme meditovať.“ Meditovali sme, 
totiž skúmali sme tak, že sme sa zhovárali o biblickom texte a o tom, čo je v ňom vždy a 
nanovo prekvapivé a čo možno a treba z neho podať. Madera to nerobil len vtedy, keď šlo o 
moje kázne, na ktorých si dal veľmi záležať, ale aj keď šlo o jeho kázne“ .4 V Nemecku medzi 
mladšou  generáciou  farárov  je  to  už  dnes  veľmi  rozšírený  spôsob  prípravy  kázne. 
Zástupne si  uvedieme veľmi stručne  Möllerov model prípravy kázne počas týždňa. V nedeľu 
si zvolíme text a snažíme sa ho vidieť v kontinuite kazateľského procesu, teda toho, čo sme 
zažili  s biblickým  slovom  na  posledných,  či  na  predchádzajúcich  službách  Božích. 
V pondelok voľne meditujeme biblický text ešte nie s úmyslom naň kázať, ale s úmyslom, čo 
nám  osobne tento text dáva, pričom si všetky myšlienky zapisujeme. V utorok prichádzame 
k odbornej exegetickej práci nad textom. V stredu sa snažíme vidieť text v jeho zvláštnosti i 
v celku biblického posolstva a dogmaticky a eticky to spresňujeme. Vo štvrtok ideme akoby 
na púšť. Meditatívne prehlbujeme dosiaľ nazhromaždené myšlienky a poznámky. V piatok sa 
snažíme na premeditovaný materiál pozerať zo zorného uhla poslucháčov, ktorým budeme 
kázať. V sobotu treba venovať pozornosť napísaniu a osvojeniu si kázne. 
      Na potrebu  venovať  dlhší  časový úsek  na  prípravu  nejakej  reči  nás  upozorňuje  aj 
psychológia kreativity, ktorá spomína štyri fázy. Prvá fáza je fáza zhromažďovania materiálu. 
Druhá  fáza  je  inkubačná,  kedy  často  bezradne  stojíme  nad  zhromaždeným materiálom a 
nevieme, čo s ním a ako ďalej. Dochádza často k frustrácii a pocitu nechuti. Túto fázu treba 
vydržať  a predčasne ju neukončiť. Po nej prichádza iluminačná fáza, kedy dochádza  k aha- 
zážitku,  takto  to  teda  urobím.  A  nakoniec  je  fáza  verifikačná,  v ktorej   dochádza 
k doslovnému vypracovaniu reči. 
      Najnovšie  sa  príprave  kázne  veľmi  podrobne  venuje  Frank  Thomas  Brinkmann. 
Porovnáva prípravu špičkového športovca  zameraného úplne na svoje vystúpenie s prípravou 
farára počas týždňa na nedeľný výkon na kazateľnici. Hovorí o tréningovom pláne a o šiestich 
tréningových jednotkách či  šiestich  zastávkach,  ktoré  sa  dajú rozložiť  na celý  týždeň,  no 
možno ich rozložiť aj inak. Dôležité je však mať radosť z tréningu i z vystúpenia. V prvej 

3 Nicol, M. Grundwissen, s. 76
4 Kraus, M. Ako sme začínali, s. 39
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zastávke kazateľ venuje pozornosť v súvislosti s kázňovým textom sebe a svojmu vnútornému 
povolaniu, v druhej zastávke svojmu externému povolaniu, ktoré dostal v rámci svojej cirkvi 
a  službám  Božím,  na  ktorých  bude  kázať,  v tretej  zastávke  sa  venuje  exegeticky  textu, 
v štvrtej  zase  poslucháčom,  v piatej   vypracovaniu  kázňového  skopusu  a  formulovaniu 
hlavného posolstva a nakoniec počas šiestej zastávky dochádza k doslovnému formulovaniu a 
osvojeniu si kázne. Pripojený je aj protokol prípravy kázne počas týždňa od jedného farára, 
kde sa dá dobre sledovať myšlienkový postup prípravy jeho kázne, to, čo prežíval osobne i 
v rámci svojho zboru počas týždňa – mal v ňom dva pohreby, niekoľko pastorálnych návštev 
a iné podujatia. 5

      Tento  postup  prípravy kázne  počas  dlhšieho časového obdobia,  ak  už pre  rozličné 
námietky by sme si ho chceli skrátiť na niekoľko dní a neplánovali si ho na celý týždeň, je 
založený  aj na inom časovom umiestnení a inom chápaní meditácie. Meditácia bola  chápaná 
doteraz  ako  druhý  krok,  ktorý  nasleduje  po  exegéze  textu.  M.  Seitz  upozorňuje  na 
nedostatočnosť tohto postupu  a navrhuje priblížiť sa takému chápaniu meditácie, ktoré by 
nebolo  zamerané  len  na  úlohu,  že  máme  kázať,  ale  bolo  naším  stálym  sprievodcom pri 
zaobchádzaní s Písmom. Aj samotný Luther hovorí, že k príprave na kazateľskú službu patria 
tri predpoklady teologickej existencie a to oratio, meditatio a tentatio. Modlitba, meditácia i 
prechádzanie skúškami patria teda nepretržite k príprave kázne. Miesto a čas prípravy kázne 
sa v živote evanjelického farára a farárky  môžu stať centrom ich spirituality. Sú šancou pre 
rozvíjanie vlastného teologického myslenia i  kresťanskej identity. Hoci je pravda, že práve 
príprava  kázne  nám pripravuje  veľa nepokoja,  trápenia,  pocitov  vlastnej  nemohúcnosti   a 
často  i  márnosti  nášho  úsilia,  je  tiež  pravda,  že  práve  z tohto  zápasu  a  prijímania  sily 
z meditovania  nad  biblickým  textom,  prijímame  veľa  síl  a  motiváciu  pre  naše  konanie. 
Skúsenosť, že napriek nášmu odcudzovaniu sa Bohu, vždy preskočí nejaká iskra z textu do 
nášho  života,  môže  sa  stať  pevným  záchytným  bodom  pre  našu  teologickú  existenciu. 
Kázanie je predovšetkým počúvanie. Počúvanie na slovo Pánovo v Písme i počúvanie tých, 
ktorým chceme kázať. Sme odkázaní najskôr na to, aby nám bolo otvorené naše ucho i srdce 
pre Božie slovo  a potom i pre radosti a starosti našich poslucháčov. O tom prvom pekne 
hovorí prorok Izaiáš (50, 4-5): „Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel 
občerstviť ustatého, každého rána prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin, 
Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.“ Schopnosť hovoriť vyrastá 
z viery, ktorá nie je dielom človeka, ale človek ju môže žiť a zakusovať.  O tom druhom – ako 
sa  dostať  k poslucháčovi  –  hovorí  trefne  Bohren,  keď svoju  cestu  k poslucháčovi  uvádza 
v siedmich krokoch 6

1/ Vďaka
       Cesta k poslucháčovi vedie cez vďaku. Môžeme si to ukázať na apoštolovi Pavlovi. 

Bohren sa pýta, čo to homileticky znamená, že Pavel svoje listy začína vďakou. A odpovedá, 
že ak by sme v širšom zmysle  chápali  jeho listy ako kázne,  môžeme povedať,  že apoštol 
začína svoju kázeň s vďakou. 

      2/ Pohľad (videnie)
      K ľudskej stránke kázne patrí, že sa na nej zúčastňuje aj oko kazateľa a poslucháča. 

Kázeň sa uskutočňuje nielen od úst  k uchu, ale aj  od oka k oku. Nie hodný pohľadu, nie 
hodný slova  –  to  sú  paralelné  výrazy  pre  pohŕdanie,  pre  neľudský vzťah.  Človekom pre 
druhého sa stávam vtedy, keď mu darujem svoj pohľad, keď mu doprajem slova. Tým ho 
rešpektujem ako človeka. To je predpoklad oslovenia. Oslovovaný chce byť aj rešpektovaný. 
Aby sme zniesli pohľad aj na nedostatky a nezatrpkli, potrebujeme lásku. Lüthi raz povedal, 
že na ceste od sakristie na kazateľnu sa modlí a prosí o lásku k poslucháčovi. Musíme si však 

5 Brikmann,  F. Praktische Homiletik, s. 15 nn
6 Bohren, R., Predigtlehre, s. 474nn
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byť vedomí, že naše oči nie sú Božími očami, ktoré vidia všetko. Preto je namieste prosba 
o darovanie nám Božieho pohľadu z moci Ducha.

      3/ Kladenie otázok (dopytovanie sa)
      „Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si?“  (l M 3,9). Boh sa pýta na 

človeka  ktorý  upadá  do  hriechu.  Kazateľ  si  túto  otázku  má  osvojiť.  Vidíme  blízkosť 
s predchádzajúcim:  po  niekom  sa  obzerať,  na  niekoho  sa  pýtať.  Keď  sa  prestaneme  na 
niekoho pýtať,  je  to  prejav nášho nezáujmu.  Pýtanie  sa na niekoho je signálom vernosti, 
pripravenosti pomôcť. Chcem byť tu pre teba. Preto sa pýtam, kde si, ako sa ti vedie. Kto chce 
kázať, musí sa pýtať na ľudí, na tých, ktorí počúvajú i na tých, ktorí nepočúvajú. 

       4/ Počúvanie
       Kto sa pýta a nechce počúvať, pýta sa len naoko. Kto sa pýta, má hneď tomu 

druhému nastaviť ucho. Kto chce kázať, najskôr musí počúvať. Božie slovo môžem kázať len 
vtedy,  keď mu budem načúvať. K človeku prehovorím len vtedy,  keď sa najskôr dokážem 
naučiť človeku načúvať. Kto iným dokáže načúvať, toho aj iní budú počúvať.

        5/ Vziať si do srdca
       Cesta k poslucháčovi prechádza stredom našej existencie. Kto chce kázať, musí si 

poslucháčov  zobrať  do srdca.  Nestačí  sedieť  alebo  stáť  oproti  poslucháčom,  aby sme  ich 
videli,  pýtali  sa  na  nich,  alebo  im načúvali.  Kazateľ  musí  mať  voči  poslucháčovi  nielen 
otvorené  uši,  ústa,  ale  aj  srdce.  Potom  nájde  správne  slovo.  Aj  Pavel  píše  filipským 
kresťanom, že ich nosí v srdci (l,7).

      6/ Sen a vízia
      Kto chce kázať, musí mať o poslucháčovi víziu, musí dokázať o ňom snívať. Kto 

vidí poslucháča, kto sa naň dopytuje, kto mu načúva, kto si ho zoberie k srdcu, nebude sa 
spoliehať len na to, čo videl, počul, neuväzní ho vo svojom srdci. Stručne povedané, nebude 
ho chcieť pochopiť len v jeho skutočnosti, v tom, aký je, ale aj v jeho možnosti, v tom, aký 
môže byť. Viera sa díva na skutočnosť z pohľadu budúcnosti a preto dokáže objavovať nové 
možnosti.  Sen  a vízia  vytvárajú  možnosť  objaviť  budúcnosť.  Snáď  únava  z  kázania 
u mnohých kazateľov je príčinou toho, že nemajú víziu o poslucháčovi a nevedia, čo kázeň 
môže vykonať.

      7/ Diakonia
      Čo bolo doteraz povedané o ceste k poslucháčovi,  môže vyzerať sentimentálne 

alebo ako hra na slová a myšlienky.  Môžem pozerať  a predsa nevidieť,  pýtať  sa a predsa 
nepočuť, vziať k srdcu a stratiť, sen môže byť bublinou. Preto je potrebné nakoniec opísať 
cestu k poslucháčovi ako diakoniu, ako cestu služby v tom zmysle, že službou ho zastihnem. 
Tak tvorí  diakonia  potrebný predpoklad  a doplnenie  k  zvesti.  V diakonii  sa  mi  poslucháč 
stáva  blížnym,  ktorému  som  zaviazaný.  Bez  diakonie  poslucháč  zostane  cudzincom 
a vzdialeným.  Diakonia  naznačuje,  že  aj  kazateľ  je  poslucháčom  slova.  Kto  chce  kázať 
o Tom,  ktorý bol  medzi  svojimi  ako Služobník,  má byť  medzi  svojimi  tiež  služobníkom. 
Diakonia naznačuje, že nehovorí len človek, ktorý má oči a uši, ktorý má srdce, ale ktorý má 
aj  ruky a nohy.  Skutok  lásky  signalizuje  moc  reči.  Je  to  otázka  vierohodnosti  kresťanov 
v súkromnom i spoločenskom rozmere vôbec.

      8/ Premena
      Kto sa vydá s evanjeliom na cestu k poslucháčovi, stane sa z neho cestou iný človek. 

Pod vplyvom poslucháča, ale predovšetkým a hlavne pod vplyvom evanjelia, sa s kazateľom 
niečo stane. Duch Svätý mu dá živé slovo. Tá premena sa udeje s kazateľom i poslucháčom. 
A to je vlastne zámer Božieho slova pri nás, zámer jeho zvestovania i počúvania.     

C/ Správne rozlišovanie  zákona a evanjelia ako teologická nevyhnutnosť pri stvárnení 
evanjeliového posolstva
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      Správne  rozlišovanie  zákona  a evanjelia  je  podľa  Luthera  najvyšším  umením 
v kresťanstve.  Tento  Lutherov  výrok je  aj  v dnešnej  homiletickej  diskusii  považovaný  za 
základný a orientujúci a schopnosť správne rozlišovať zákon a evanjelium, nepomiešať ich 
a ani ich neoddeľovať sa považuje za prejav  najvyššieho kazateľského umenia. 
      Ako kazatelia Božieho slova máme ho zvestovať v podobe zákona i evanjelia. Zo zákona 
poznávame svoju hriešnosť a Boží súd nad nami, v evanjeliu prijímame Božiu milosť a nový 
život.  Zákon  nám  stanovuje  diagnózu,  evanjelium  ponúka  liek.  V poznávaní  zákona  si 
uvedomujeme svoju poviazanosť hriechom, na ktorej konci je smrť. V evanjeliu prijímame 
slobodu dietok Božích a plný život. Hriech nás oslabuje, evanjelium dáva silu. Potrebujeme 
počuť jednoznačné slovo zákona, ktoré odokrýva náš hriech i jasné slovo evanjelia, ktorým 
prijímame  odpustenie.  Podľa  Josuttisa  najväčším  nedostatkom  dnešných  kázní  je  sklon 
k zákoníckosti.  Zákon  sa  zmäkčuje,  evanjelium  pritvrdzuje.  Vážnosť  zákona,  že  hriech 
človeku spôsobuje smrť, sa oslabuje. A kde nie je jednoznačný súd, nie je ani jednoznačná 
milosť. Zákon i evanjelium sa moralisticky dezinterpretuje. Kto nedokáže nahliadnuť do hlbín 
hriechu, ktoré odhaľuje zákon, nedokáže oceniť potešiteľnú moc evanjelia. Zostáva akoby na 
polceste v poznaní zákona i evanjelia. Dnes akoby sekulárne umenie dokázalo viacej priblížiť 
obrovské rozmery zla, ktoré sú v človeku. Akoby sme nemali odvahu to robiť my. Že by sa 
v tomto ohľade dalo hovoriť o „teologickej kompetencii“ Hollywoodu? Zákon zmäkčujeme, 
evanjelium pritvrdzujeme. A ak o zle v človeku dokáže presvedčivo prehovoriť aj niekto iný 
okrem nás, zvestovať a svedčiť o sile a moci evanjelia - to nemôže urobiť nikto za nás. Tu 
však  máme  aj  najviac  nedostatkov  a  tu  robíme  aj  najviac  chýb.  Keď počúvame  hovoriť 
znalcov  vážnej  hudby  o  tom,  koľko  energie  a  človeka  formujúcej  sily  je  ukrytých  vo 
vrcholných dielach najväčších skladateľov, sme často zahanbení, že o moci, o zachraňujúcej 
dynamis evanjelia nedokážeme tak presvedčivo a s takým nadšením hovoriť. Akoby sme tejto 
sile nedostatočne dôverovali a radšej sa utiekame k zákonu či zákoníckosti. Hans Wolgang 
Heidland, teologický profesor a evanjelický biskup, keď hodnotil svoju celoživotnú kázňovú 
tvorbu, napísal: „Za nedostatok možno považovať, že aktuálna tematika v nich často zatlačila 
text. Po druhé: moja osoba v kázňach je príliš v popredí. A po tretie – to je najväčšia chyba – 
nie  raz  som radostný  zvuk  evanjelia  moralisticky  sfalšoval.  Nedokázal  som pri  všetkom 
svojom  homiletickom  dôvtipe  a  názornosti  v kázňach  udržať  odstup  od  bežného 
sekularizujúceho  a  tým pádom aj  moralizujúceho  infektu“.7 Evanjelium je  moc  Božia.  Je 
v ňom oslobodzujúca  sila,  prináša  radosť,  povzbudzuje  vieru,  dáva  odvahu,  vlieva  nádej, 
napĺňa láskou, vedie k oslave. Istý profesor teológie spomína, že chodil  5 rokov  do zboru, 
kde bol celkom obratný kazateľ. Keď však vychádzal z kostola, cítil sa vždy ako zbitý pes. Na 
homiletickom cvičení  kázal  jeden náš  poslucháč  na text:  „Neboj  sa,  lebo ja  som s tebou, 
nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem 
ťa  svojou  spásonosnou  pravicou“  (Iz  41,10).  Tak  živo  a  presvedčivo  vykreslil  súčasné 
existenčné starosti ľudí a tak málo objavil a podal evanjeliovú hodnotu tohto textu, že celkový 
„efekt“  jeho kázania  trefne  pomenovala  jedna  poslucháčka  slovami:  Po tejto  kázni  mi  je 
veľmi smutno. Kde sa podelo to : Neboj sa, ja ti pomôžem – tá obrovská sila k činu?  - mohli 
by sme sa spýtať.
      Je potrebné zvestovať zákon i evanjelium. Na zvestovanie zákona a evanjelia sa nedá 
vymyslieť nijaká schéma. Kedy treba zvestovať viac zákon a kedy viac evanjelium, záleží od 
rozličnosti  časov – hovorí  Luther.   A keďže správne rozlišovanie  zákona a evanjelia  býva 
považované  za  dar  Ducha  svätého,  za  dar  Ducha  svätého  treba  považovať  i správne 
rozdeľovanie zákona a evanjelia. Kazateľ by mal o tento dar ustavične prosiť, aby slovo Božie 
správne  v podobe  zákona  a evanjelia   podľa  rozličnosti  časov  rozdeľoval  a tak  sa  mohla 
budovať cirkev Božia.

7 Heidland, H. Das Ende der Predigt? , s. 223
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      Pri zvestovaní zákona a evanjelia je veľkým nebezpečenstvom  ich pomiešanie. Boží 
zákon nás učí báť sa  Boha, evanjelium nás učí  ho milovať. Tieto rozličné úlohy patria spolu 
a predsa ich treba starostlivo rozlišovať. Zákon a evanjelium  sa nesmie pomiešať. Pomiešanie 
pokazí oboje a tým  Božie slovo. Aký je potom dôsledok? Hriech sa bagatelizuje, podceňuje. 
Nevidí  sa  v ňom obrovská  sila,  ktorá  vedie  k  smrti,  iba  sa  vypočítavajú niektoré  prejavy 
hriechu,   o ktorých  sa  hovorí  tak,  že  je  v schopnostiach  človeka  ich  odstrániť.  Vážnosť 
zákona,  ktorý hriech človeka radikálne odsudzuje,  sa znižuje,  zmäkčuje.  Poslucháč potom 
nenazrie  do  priepasti  hriechu  a nespozná  svoju  celkovú  stratenosť  pred  Bohom a tak  ani 
nezatúži  po  evanjeliu.  Evanjelium  sa  dá  účinne  zvestovať  len  tam,  kde  sa  hriech 
nebagatelizuje. Kde sa zákon moralisticky nesploští. Pri pomiešaní zákona a evanjelia však 
nedochádza len k splošteniu zákona, ale i ku skráteniu evanjelia.  V obidvoch prípadoch je 
človek ponechaný sám na seba. Pri skrátení evanjelia Ježiš Kristus je v kázni predstavený ako 
príklad,  ktorý má  človek nasledovať a nie  ako jeho Záchranca,  Spasiteľ.  Zvesť o Božích 
skutkoch ustupuje do pozadia, o to viac rastú požiadavky a očakávania na človeka. Zabúda sa 
na základný homiletický zákon, že nijaký imperatív obrátený ako požiadavka na človeka by 
nemal zaznieť bez predchádzajúceho indikatívu o tom, čo Boh pre človeka už urobil .  
      Hovorili  sme  o nebezpečenstve  pomiešania  zákona  a evanjelia  v kázni.  Rovnako 
nebezpečné  je  aj  ich  oddeľovanie,  izolovaná  zvesť  evanjelia  od  zákona,  ako  aj izolovaná 
zvesť zákona od evanjelia. Kázeň zákona je typická pre začiatočníkov, ktorí radi kladú vysoké 
požiadavky,  sú  naplnení  ideálmi,  množia  imperatívy  a superlatívy.  I keď  je  to  pri 
začiatočníkoch pochopiteľné, čistá zvesť zákona je ťažko prijateľná i ťažko praktizovateľná. 
Nezískava,  ale  odpudzuje.  Čím  je  menej  účinná,   tým  viac  sa  stupňujú  jej  požiadavky. 
Dochádza k začarovanému kruhu. Jej výsledkom je bezvýchodiskovosť a rezignácia. Pri čistej 
zvesti evanjelia, kde už zákon nepočuť, dochádza k zvesti „lacnej milosti“, čo je ruinovaním 
každej dobrej kázne. Zvestovanie milosti nie je paktovanie so zlom. Zvesť evanjelia len tam 
zostáva  nepochopiteľným  zázrakom,  nad  ktorým  má  človek  vždy  stáť  v úžase,  kde  je 
zvestované v kontexte odsudzujúceho  zákona.

D/ Prehľadné usporiadanie (členenie)  kázne ako dôležitá požiadavka pre homiletické 
stvárnenie evanjeliového posolstva

      Kázeň sa má vyznačovať jasným usporiadaním myšlienok. Má sledovať jasnú líniu od 
začiatku  až  do  konca  a  centrálna  myšlienka  sa  má  vinúť  celou  kázňou  ako  červená  niť. 
Myšlienky majú byť nielen logicky usporiadané, ale musia mať aj potrebnú dynamiku a majú 
smerovať  k určitému cieľu.  Takéto  logické  a dynamické  rozvíjanie  myšlienok  je  potrebné 
nielen z hľadiska kazateľa, aby sa kázeň dala dobre predniesť, ale aj z hľadiska poslucháča, 
aby  sa  dala  dobre  a s plným  zaujatím  sledovať.  Nejasné  a logicky  nesúvislé  rozvíjanie 
myšlienok ako i kázeň s nedostatočnou (či opačnou gradáciou – najsilnejšia je na začiatku 
a postupne jej  hodnota klesá)  nedosiahne pri poslucháčovi svoj cieľ.
      Čo sa týka štruktúry a členenia kázne, zvykne sa hovoriť o dvoch formách, o homíliovej 
forme  kázne  a o tematickej  forme kázne.  Keďže tieto  formy sú známe,  nebudeme o nich 
bližšie   hovoriť.  Priblížime  si  však  jeden  model,  ktorý  kázeň  chápe  ako  didakticky  a 
psychologicky  štruktúrovaný  učebný  proces.  Bol  vypracovaný   R.  Zerfassom8 a  P. 
Bukowskim9 ako  proces  prebiehajúci  v piatich  fázach.  Má  svojich  zástancov  i odporcov. 
Keďže sa v dnešnej homiletike objavuje ako riešenie, ktoré ponúka šetriť pri príprave kázne 
čas  a  často sa  používa v kázňach v médiách,  napriek niektorým výhradám z teologického 
hľadiska, stručne si ho predstavíme.
Schematicky sa dá zhrnúť takto:

8Zerfass, R.  Grundkurs der Predigt, s. 97n 
9 Bukowski, P. Predigt wahrnehmen, s. 26nn
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                                   1                                       1 Motivačná fáza
                                                                            2 Ohraničenie problému    
                                                                            3 Pokus a omyl  
                                                                            4 Ponuka riešenia
                                                                            5 Zosilnenie riešenia

                                   3

                                   5          

      Uvedený graf naznačuje, že myšlienkový  sled sa striedavo rozširuje a zužuje a tým ako 
by sa zobrazoval rytmus života, kde sa tiež strieda napätie a uvoľnenie. Motivačná fáza je 
„široko“  koncipovaná,  aby  sa  poslucháčom  tematika  otvorila  na  pozadí  ich  rozličných 
životných skúseností. Táto šírka by však viedla k dezorientácii, ak by sa nezúžila ohraničením 
problému.  Poslucháčovi  musí  byť  jasno,  na  čo  sa  má  naladiť.  Fáza  „pokus  a omyl“  má 
poslucháčovi  umožniť  vnútorne  sa  zúčastniť   na  hľadaní  riešenia  resp.  na  preverovaní 
rozličných možností  riešenia. Ak poslucháč cíti,  že kazateľ s ním vážne počíta pri hľadaní 
riešenia, ponuku riešenia ľahšie príjme. Fáza zosilnenia riešenia nespočíva iba v zopakovaní 
ponúkaného  riešenia,  ale  aby  sa  nájdené  riešenie  aplikovalo  a   presadilo  v každodennom 
živote.
      Tento model má svojich zástancov kvôli jeho prehľadnosti, časovej efektívnosti, kvôli 
väčšej zainteresovanosti poslucháčov, kvôli jasnému ohraničeniu problému, sledovaniu cieľa 
i presadeniu  riešenia  do praxe.  Odporcovia  jeho využitia  pre  vypracovanie  kázne  hovoria 
o možnosti  jeho  zneužitia  na  manipulovanie   s poslucháčom.  Kázeň  má   volať  k viere 
a ponúkať pravý život a nie riešiť problémy a praktizovať nejaký učebný proces. Najtvrdší 
argument  proti  tomuto modelu  spočíva v tom,  že je tu nebezpečenstvo  inštrumentalizovať 
biblický  text  a využiť  ho  až  vo  4.  fáze  ako  potenciál  riešenia  ľudských  problémov. 
Zástancovia hovoria, že možnosť zneužitia ešte nehovorí proti jeho použitiu, čo je iste tiež 
pravdou.  Predsa  však  spomínané  teologické  výhrady musíme  mať  vždy na  pamäti,  ak  sa 
rozhodneme pre občasné použitie tohto modelu na vypracovanie kázne. Tento model je však 
veľmi  vhodný na preskúšanie  vlastných kázní.  Po ich napísaní  je dobre na základe tohto 
modelu  postaviť  si  nasledovné otázky:  Motivoval  som dostatočne  poslucháčov,  aby moju 
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kázeň dokázali sledovať? Vymedzil som jasne problém, o ktorý mi v kázni ide? Aké riešenie 
ponúkam a akú cestu k tomu navrhujem?

E/  Konkrétnosť  a  názornosť  ako  dôležité  kritérium  homiletického  stvárnenia 
evanjeliového posolstva

      Buď konkrétny  –  počujeme  občas  výzvu  svojho  partnera  v rozhovore.  Táto  výzva 
znamená, že nášmu partnerovi z doterajšieho priebehu rozhovoru nie je jasné, čo mu vlastne 
chceme  povedať  Je  to  výzva  priblížiť  bližšie  jadro  veci.  Aj  pri  kázňach  počujeme  často 
sťažnosti, že sú všeobecné, pohybujú sa väčšinou v abstraktnej rovine a sú málo blízke životu. 
Ako tomu odpomôcť?

1/ Viac meditovať
      Naša všeobecná, málo jasná a nepresvedčivá reč je preto taká, že sme málo nad textom 
meditovali, málo sme sa ponorili  do jeho hĺbok. Zostali sme len na povrchu a uspokojili sme 
sa  s prvými  nápadmi,  ktoré  sú  väčšinou  všeobecné  a často  už  počuté  Neotvárame  sa 
dostatočne novým nápadom, novým pohľadom. Nové veci  objavíme poctivou exegézou i 
pokusom o vlastný preklad textu. Dostať sa k podstate akejkoľvek  veci vyžaduje námahu 
a čas. R. Preul hovorí: „Podľa môjho pozorovania väčšina kázní zlyháva v prvom rade nie na 
nedostatočných  rétorických  schopnostiach,  ale  preto,  že  kazateľ  to,  o  čom  hovorí, 
nedostatočne premyslel  (premeditoval) a preto skĺzol do nejasných formulácií“ (cit. podľa 
Müllera,  Homiletik,  str.  290)10.  Písmo je  celkom prístupné  len  cez  meditáciu,  napísal  vo 
svojom poslednom diele (Meditácia ako životná prax, 1977) O. Haendler. Cez meditáciu sa 
dostávame ku komplexnejšiemu poznaniu skutočnosti ako iba cez rozumové poznanie. Zvlášť 
objaveniu významu symbolickej a poetickej reči  a ich využívaniu v kázni môže meditácia 
dnes veľmi napomôcť.

2/ Viac sa o veciach informovať
      Kázne sú aj preto často všeobecné, že kazateľ si k danej téme alebo veci, o ktorej hovorí, 
nezískal dostatočné množstvo presných informácií. V dnešnej informačnej spoločnosti veľa 
záleží na presných a včasných informáciách. Nestačí len ledabolo niečo rešeršovať a ostatné 
si domyslieť. Potom naša reč nedostatočne diferencuje zložité javy a  dochádza k falošnému 
paušalizovaniu. Musíme si často klásť otázku: Zodpovedá skutočnosti to, o čom hovoríme? 
Nezjednodušujeme veci?

3/ Viac argumentovať
      Kázne  majú  všeobecný  charakter  aj  preto,  že  sa  v nich  dnes  málo  argumentuje. 
V minulosti  sa dával  veľký dôraz na tzv.  homiletické dokazovanie a podvracanie,  teda na 
predloženie pozitívneho dôkazu (confirmatio) a negatívneho dôkazu ( refutatio). Pozitívnym 
dôkazom  sa  zamýšľalo  neznámu  vec  tak  argumentačne  podložiť,  aby  bola  poslucháčmi 
prijatá. Používanie negatívneho dôkazu malo za cieľ vyvrátiť zlú mienku či predsudky o danej 
veci.  V rétorike sa stretávame aj  s odporúčaním ako postupovať pri používaní pozitívneho 
i negatívneho  dôkazu.  Pri  pozitívnom  dôkaze  treba  začať  so  stredne  silnými  dôvodmi, 
pokračovať relatívne  najslabšími,  aby sa poslucháč mohol   nadýchnuť a potom použiť  tie 
najsilnejšie dôvody, ktoré ho majú už úplne premôcť Pri negatívnom dôkaze treba podvrátiť 
najskôr slabé dôvody, potom sa obrátiť proti dôvodom relatívne silným a napokon premôcť 
jeho  najslabšie  dôvody.  Iste,  vec  viery  sa  nedá  dokázať,  ale  môžeme  za  ňu  dôvodiť 
a argumentovať. Dobrým majstrom  argumentačnej či apologetickej teológie je P. Tillich so 
svojou metódou korelácie, ktorá sa dá využiť aj v kázni.

10 Preul, R., Deskriptiv predigen. In: Müller, H., Homiletik, s. 290
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4/ Viac domýšľať dôsledky etických výpovedí
      Naše  kázne  sú  všeobecné  aj  preto,  že  nedomýšľame  dôsledky  svojich  etických 
požiadaviek  na  poslucháčov,  ktoré  podávame  v takej  podobe,  že  sú  nesplniteľné.  Tomu 
venuje svoju pozornosť zvlášť P. Bukowski. Zostávame  často vo veľmi všeobecnej rovine. 
Napríklad kazateľ povie: Všetci musíme pracovať na tom, aby sa zmenšovala priepasť medzi 
chudobnými a bohatými.  Bukowski  uvádza  pozitívny príklad  kazateľa,  ktorý  aj  k   tomuto 
problému  zaujíma  stanovisko,  ale  robí  to  v konkrétnych  a uskutočniteľných  krokoch.: 
„Možno sa spýtate,  čo ja tu môžem urobiť? Nie som ani politik  a ani toho veľa nemám. 
A predsa môžete niečo urobiť. Môžete dokonca niečo veľmi dôležité urobiť. Tri možnosti 
vám teraz chcem menovať. Mnohí z vás sa zúčastňujete na výchove svojich detí a vnukov. 
Môžete  ich naučiť,  že  rovnako dôležité  ako poriadok,  čistota  a usilovnosť je aj  vedieť sa 
podeliť. Mnohí z vás sa modlia. Modlite sa aj za to, aby ľudia vo vedúcich postaveniach mali 
dosť fantázie minimalizovať biedu vo svete. A nakoniec by som vám chcel povedať, že nie je 
jedno či ste ochotní niečo pre núdznych obetovať, že to aj tak veľa nepomôže. Nie je to jedno. 
Obetujte.“ 11 Pre takéto domýšľanie splniteľnosti etických požiadaviek, ktoré poslucháčom zo 
zvesti  predkladáme,  je potrebné mať veľa fantázie,  kreativity a hlavne venovať tomu dosť 
času.

5/ Učiť sa dobre a dynamicky rozprávať
      Obrazy, symboly a dynamické procesy pôsobia v ľudskej duši dlhšie ako statické pojmy 

a argumenty. Akademická reč pojmov a  tvrdení oslovuje len úzku vrstvu spoločnosti. 
Obrazná  a naratívna  reč  oslovuje  všetky  vrstvy  spoločnosti.  Kresťanstvo  je  aj 
naratívnym  spoločenstvom.  Pracovať  na  zlepšení  svojej  rozprávačskej  schopnosti 
znamená   pracovať  na  oslovujúcej  a dynamickej  kázni.  Používať  naratívne  prvky 
v kázni  znamená  zbavovať  ju  všednosti  a všeobecnosti.  Ak  chceme  použiť  nejaký 
pojem v kázni,  skúsme skúmať, aká skúsenosť alebo udalosť je za týmto pojmom a 
namiesto  použitia  pojmu porozprávajme  o  tejto  skúsenosti,  udalosti.  Na dosiahnutie 
väčšej dynamiky reči treba používať slovesá, kde sa len dá a vyhýbať sa slovesným 
podstatným menám. Používať viac priamu reč, aktívne tvary, nepreháňať s dĺžkou viet. 
Vťahovať poslucháča do deja,  pripravovať poslucháča na prijatie  pointy či  dôležitej 
výpovede.  Po určitom období (napr.  po troch mesiacoch)   si  pravidelne kontrolovať 
častý výskyt určitých pojmov, výrazov vo svojich kázňach a snažiť sa hľadať iné. Štýl 
si treba ustavične cibriť čítaním literatúry i mnohých kázní dobrých kazateľov.

6/  Nachádzať vhodné príklady
      Ku konkrétnosti  kázne  prispieva  voľba  vhodných  a primerane  podaných  príkladov. 
Uvedieme  tu  jeden  príklad  z kázne  študenta  teológie  na  text  Áronovského  požehnania 
s komentárom  Birgit  Weyel:  „ Sedel som v metre.  Nastúpila  doň žena postihnutá ťažkou 
chorobou. Jej tvár bola poznačená únavou. Len ťažko sa posúvala  pomocou svojich palíc. 
Keď sa usadila, poprosila ma prekvapujúco pevným a príjemným hlasom o milodar. Aby som 
mala odvahu žiť, povedala. To o tej odvahe žiť ma dojalo. Niečo som jej dal. Pozrela na mňa 
a povedala:  Boh  vás  požehnaj.“  B.  Weyel  to  komentuje  takto:  „Považujem tento  príklad 
konkrétnej  kázne  za  vydarený.  Nie je  podaný rozvláčne.  Choroba ženy nie  je  vykreslená 
s prehnaným  vyžívaním  sa  v jej  prejavoch.  Rozprávanie  je  koncentrované.  Neobsahuje 
vedľajšie  poznámky,  ktoré  by  odvádzali  poslucháča  od  veci.  Rozprávanie  nestrháva 
pozornosť na seba. Kazateľ priznáva, že ho to dojalo, avšak  o svojom vnútornom živote sa 
nerozširuje tak, aby to bolo pre poslucháča trápne. Požehnanie má tu svoje prekvapivé miesto 
v každodennom živote. Nie je to niečo vymyslené a nalepené na kázeň, ale je to kus zažitej 

11  Bukowski, P., Predigt wahrnehmen, s. 105
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skutočnosti“.12 S  B. Weyel tu môžeme súhlasiť a ešte raz zdôrazniť, že pre konkrétnu kázeň 
je potrebné hľadať vhodné a presvedčivé príklady a vedieť ich aj primerane podať.

F/ Príspevok empirického výskumu pre homiletické stvárnenie evanjeliového posolstva

      Dnes sú už viaceré metódy kvalitatívneho i kvantitatívneho charakteru, ktoré sa pokúšajú 
skúmať pôsobenie kázní na poslucháčov i keď treba povedať, že ideálna metóda nejestvuje. 
Skúsime si teraz priblížiť niekoľko odporúčaní pre tvorbu kázne z hľadiska výskumu odozvy 
u  poslucháčov,  ktorú  niekoľko rokov skúmal  Ernst  Lerle  a  publikoval  vo  svojom Náčrte 
empirickej homiletiky.13

      Pre usporiadanie kázne nie je bez významu sledovať meniacu sa schopnosť vnímania u 
poslucháčov  a  rešpektovanie  prejavov  únavy  z počúvania,  ktoré  prichádzajú  v určitých 
časových  vlnách.  S najväčšou  pozornosťou  a  tým  s najpriaznivejšími  podmienkami  na 
počúvanie môže kazateľ počítať v prvých minútach.  I keď treba pripomenúť,  že o tom, či 
poslucháč  bude  kázeň  pozorne  počúvať  ďalej,  pretože  ho  kazateľ  zaujal,  sa  rozhoduje 
v prvých  20-30  sekundách.  Prvé  príznaky  únavy  z počúvania  sa  dajú  pozorovať  už  po 
niekoľkých minútach.  Asi po 10 minútach pozornosť sa znižuje a svoje najnižšie hodnoty 
dosahuje asi po 16 minútach. Skúsený a empatický kazateľ nepotrebuje meranie, aby vedel, že 
v druhej polovici svojej kázne musí rátať s prejavmi únavy u poslucháča. Keď pokles úrovne 
pozornosti dosiahol svoju najnižšiu hodnotu, nejaké zoširoka podávané poučovania, ktoré sú 
náročné  na uvažovanie,  sú chybné.  Vhodné sú vtedy obrazné  prirovnania,  príklady,  nové 
prekvapivé  formulácie  či  nejaké ozvláštnenie  formy.  Vhodnejšie  ako oslovovať  rozum,  je 
vtedy oslovovať cit  alebo vôľu. Po dvadsiatich minútach pozornosť výrazne klesá. Z toho 
však sa nedajú vyvodiť nejaké záväzné predpisy na dĺžku kázne. Lerle pripomína, že  zvesť, 
ktorá ide od srdca k srdcu, nemala by byť prerušená stopkami. Dlhšie ako dvadsaťpäť minút 
by mali podľa Lerleho kázať len charizmatici, ktorí cítia či a kedy je už zbor unavený.
      Na  udržanie  pozornosti  a  celostné  oslovenie  človeka  má  význam  aj  kvalitatívne 
nuansovanie zvestovania. V NZ je veľa výrazov pre kázanie. Katolícki homiletici používajú 
na  charakterizovanie  homílie,  ktorú  odporúčajú  kázať  na  každej  omši,  5  novozmluvných 
termínov:  kéryssein,  didaskein,  proféteuein,  parakalein,  martyrein  a  jeden  tradíciou 
vytvorený,  hovoriaci  o  mystagogickom  rozmere  homílie,  ktorým  má  homília  vrcholiť  . 
Významný  slovenský  rímskokatolícky  homiletik  Jozef  Vrablec  odporúča  zvesť  každej 
homílie  formovať  podľa  troch  novozmluvných  pojmov  pre  kázanie:  kerygma,  didaskalia, 
parakléza  a  nakoniec  podľa  štvrtého  pojmu:  mystagógia.  Je  to  iste  zaujímavý  pokus 
zdôrazniť, že každá zvesť má obsahovať oznámenie, čo Pán Boh pre nás urobil a to vždy 
určitý aspekt z toho na základe konkrétneho textu, potom to rozviesť, potešovať i napomínať 
a nakoniec doviesť k zážitku Božej blízkosti a spojenia sa s Ním.
      Lerle toto diferencované zvestovanie pri svojich výskumoch mapoval tak, že skúmal, ako 
pôsobí na rozum, cit i  vôľu poslucháča.  Všímal si kázne z hľadiska týchto troch dimenzií 
(koľko je v nich informácií, pôsobenia na cit a na konanie) i keď  tento model nevystihuje 
všetky kvalitatívne nuansy zvestovania.
      Naše kázne sú často preťažené  poučovaním a informáciami,  ktoré  často prekračujú 
kapacitu vnímania  u poslucháčov. Pôsobenie na emocionálnu stránku človeka je v  kázňach 
nevyhnutné. Dôležitá je tu však otázka spôsobu. Rovnako je dôležitý spôsob ako motivovať 
ku konaniu z viery.  Pri  všetkých troch dimenziách  je potrebné si  uvedomiť,  že  jednotlivé 
kázňové  výpovede  pôsobia  na  poslucháča  oveľa  viac  samostatnejšie  ako  sa  kazatelia 
domnievajú. Aby sa to nestávalo, kazateľ si musí  pozorne strážiť a rozvíjať hlavnú myšlienku 
12 Weyel, B., Arbeitsbuch der Praktischen Theologie, s. 83
13 Lerle, E. Grundriss der empirischen Homiletik, s. 5nn
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počas celej kázne. Zvlášť sa zvyknú osamostatňovať negatívne informácie. Napríklad kazateľ 
chce predstaviť námietky dnešného človeka voči evanjeliu a robí to tak presvedčivo, že sa mu 
dokonale  podarí  splniť  službu  advokáta  diaboli.  A  hoci  rovnako  presvedčivo  dokáže 
predstaviť  pozitívnu stránku evanjelia, vo vedomí poslucháčov  vyvolá nanajvýš nulový stav. 
To negatívne dostalo taký priestor a bolo podané tak presvedčivo, že vo vedomí poslucháča sa 
osamostatnilo z celkového zamýšľaného cieľa kázne. Samozrejme, že farár musí artikulovať 
aj problémy a pochybnosti . Robil to aj apoštol Pavel. Vždy však bolo jasné, kde predstavuje 
námietky protivníkov a kde už začína jeho zvesť. Takúto jasnosť kázeň vyžaduje. Je preto 
zle, ak uvádzame napr. problémy citovaním niekoho bez toho, aby sme jasne povedali, či ten 
výrok citujeme súhlasne alebo odmietavo. 
      K podobnému  efektu  osamostatňovania  sa  dochádza  aj  pri  snahe  oslovovať   cit 
poslucháča. Ak zvolíme nejaký obraz alebo udalosť s veľkým citovým nábojom a tento obraz 
či  udalosť   sa  nekryjú  so  zámerom  textu  či  kázne,  zvyknú  sa  so  svojím  posolstvom 
osamostatniť  a  pôsobia  kontraproduktívne.  Ak  však  zvolíme  priliehavý  obraz  či  udalosť, 
vďaka ich citovému náboju sa zámer textu i kázne dostane hlboko do vedomia poslucháčov. 
V Goetheho Faustovi   sa hovorí, že na počiatku bol čin. V Biblii sa dočítame, že na počiatku 
bolo slovo. Čin je dôsledok z prijímania slova a preto je zmysluplné výzvu ku konaniu nedať 
na začiatok, ale na koniec kázne. Empirický výskum ohlasu kázní  u poslucháčov ukazuje 
celý  rad výsledkov,  ktoré  úplne  súhlasia  so stavbou Pavlových listov.  Výzvy ku konaniu 
nasledujú vždy po dlhších statiach, ktoré sú venované biblickému učeniu a zdôvodneniu a až 
po tejto dlhšej stati nasleduje povzbudzujúci i napomínajúci záver.  Jednotlivé povinnosti sú 
veľmi stručne formulované.  Pre nás to znamená,  že každá výzva k činu v kázni  musí  byť 
najskôr dobre biblicky zdôvodnená a predstavená a potom  podľa možnosti jadrne a stručne 
vyslovená. Niečo v zmysle záveru podobenstva o milosrdnom Samaritánovi.
      Empirická homiletika nás upozorňuje na to, aby sme v kázni podporovali prvky, ktoré sú 
zamerané  na  oslovovanie,  komunikáciu  s poslucháčmi.  Hlboký  a  bohatý  kontakt  môže 
kazateľ  mať  ako  charizmu  i  môže  na  ňom  pracovať  z lásky  k slovu  Božiemu  i  z lásky 
k poslucháčom. Je totiž rozdiel medzi kázňou ako živým oslovením poslucháčov a kázňou 
podávanou ako nejaký  vecný referát. Impulzy pre zvyšovanie úrovne kontaktu môžu mať 
verbálny charakter ( otázky, vťahovanie do deja, otváranie možností identifikácií, oslovenia 
atď.) alebo i neverbálny ( očný kontakt, mimika, gestikulácia).

G/ Miesto zvestovania ako formujúci činiteľ pre homiletické stvárnenie evanjeliového 
posolstva

      Cirkev dostala od Pána príkaz zvestovať evanjelium. Ísť do sveta a získavať učeníkov. Po 
etablovaní sa kresťanstva v spoločnosti poverení služobníci cirkvi kázali a kážu predovšetkým 
v chrámoch pravidelne v nedeľu a vo sviatok. Komu vlastne zvestujú? Schleiermacher hovorí, 
že v zborovej kázni sa majú kazatelia obracať  k poslucháčom ako ku kresťanom. Oddeľuje 
bohoslužobnú  kázeň  od  misijnej  kázne.  V predhovore  k svojej  prvej  kázňovej  zbierke 
argumentuje  takto:  „Ak  by  naše  náboženské  zhromaždenia  mali  byť  misijným  ústavom, 
v ktorom by sme z ľudí mali urobiť kresťanov, museli by sme na to ísť celkom ináč. Ak sa 
nemá hovoriť o ich vzťahu ku kresťanstvu, neviem prečo sa o kresťanstve má hovoriť. Snáď 
sa  vec  uskutočňuje  opäť  aj  tým,  že  ju  predpokladáme.  Nič  nie  je  zničujúcejšie  pre  naše 
náboženské prednášky ako ustavičné kolísanie medzi oboma prístupmi, či máme hovoriť ako 
ku kresťanom alebo ako ku nekresťanom“.14  Dnes sa už taká výrazná čiara medzi zborovou a 
misijnou  kázňou  nerobí.  Ba  hovorí  sa  o  potrebe  aj  misijného  dôrazu  v zborovej  kázni. 
Zloženie našich zhromaždení je rôznorodé. Okrem ľudí vo viere pevne zakotvených máme aj 
ľudí  klátiacich  sa,  pochybujúcich,  hľadajúcich.  A mali  by sme pamätať aj  na tých,  ktorí 

14 Schleiermacher, F.D.D., Vorrede zur ersten Sammlung der Predigten (1801). In: Wintzer, F., Predigt, s. 16
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prichádzajú zo sveta. A predsa jediným kritériom pri stvárňovaní evanjelia by nemali byť tí, 
ktorí sa ešte s kresťanstvom nestretli. Neďaleko Chicaga je jeden veľký zbor „Willow Creek, 
ktorý sa stal v posledných rokoch pojmom pre typ služieb Božích, ktorý sa celkom orientuje 
podľa  tých,  ktorí  prichádzajú  zo  sveta.  Spôsob  používania  reči  i  témy  kázní  sa  snažia 
formulovať tak, aby to bolo „stráviteľné“ pre neveriacich. I keď je to jeden zo zaujímavých 
evanjelizačných  pokusov oslovovať  dnešného človeka,  teologicky  celkom neobstojí.  Prof. 
Smolík hovorí, že máme vychádzať zo živého Krista uprostred zboru a byť otvorení pre tých, 
ktorí prichádzajú zo sveta. Hans Martin Müller vo svojej homiletike z   posledného obdobia 
(1996)  posúva  dôraz  ešte  bližšie  k Schleiermacherovi:  „Pre  obsah  kázne  je  konštitutívne 
evanjelium, pre jej formu zhromaždenie veriacich“.15 Aj misijná kázeň alebo kresťanská reč 
mimo liturgických služieb Božích, napríklad v rozhlase a televízii sa má diať podľa Müllera 
smerom od zhromaždenia veriacich, má stáť v ich zodpovednosti a majú to dávať najavo. Ak 
zbor  už  nevie,  prečo  sa  zhromažďuje,  kázeň  to  má  pripomenúť:  k modlitbám a  chválam 
v prítomnosti Pána. Ak to, čo kazateľ hovorí a ako to hovorí, sa nemôže stať modlitbou, či 
vyústiť  do  modlitby,  nepatrí  podľa  Müllera  do  evanjelickej  kázne.  Kázeň  je  potrebné 
koncipovať tak, aby ju zbor mohol „potvrdiť“ svojím Amen.  S týmto stanoviskom možno 
v podstate súhlasiť, lebo pomáha strážiť čistotu evanjelia a predsa mali by sme pamätať aj na 
to, či naše homiletické stvárňovanie evanjeliového posolstva berie ohľad aj na tých, ktorí žijú 
vo svete a my ich máme získať pre Krista a to platí už aj pre naše  zborové kázne a v stále 
väčšej  miere,  keď  máme  príležitosť  zvestovať  evanjelium  v rozličných 
masovokomunikačných prostriedkoch. Lebo jedno je isté,  cirkev vždy sa snažila  využívať 
všetky prostriedky, ktoré boli pre tú ktorú dobu typické, dnes cez tlač, rozhlas, televíziu až po 
leitmédium budúcnosti internet. Je to pre nás nová oblasť, nie sme na ňu dobre pripravení. Je 
tu viacej otázok ako odpovedí, lebo aj samotná homiletika ako keby bola dosiaľ koncipovaná 
prevažne len pre vnútornú potrebu kresťanov. A preto aj za cenu riešenia systémom pokus 
omyl by sme touto cestou mali ďalej ísť a využívať všetky masovokomunikačné prostriedky 
na  šírenie  evanjelia.  Pritom  si  však  musíme  uvedomovať,  že  média  dnes  sa  snažia 
ovplyvňovať už spôsob vnímania človeka. Aby nestratili jeho pozornosť, aj vecné programy 
sa posúvajú stále viac do zábavnejšej polohy a používa sa agresívnejší jazyk i prostriedky, 
ktoré pôsobia na emócie človeka a znižujú jeho schopnosť nad tým uvažovať. 
      Známy je výrok kanadského mediálneho teoretika  Marshalla Mcluhana, že už samotné 
médium je posolstvom (The Medium is the message). V súvislosti so zvestovaním v médiách 
Martin Nicol uvádza tri možné reakcie na tento výrok:
       „Prvý, ktorý považuje za naivný, znie: Cirkvi ide o Božiu zvesť človeku. Táto zvesť 
nemôže byť závislá od toho, do akého média je „zabalená“. Obsah musí byť vopred určený 
bez prihliadania na formu.
      Druhý postoj, ktorý označuje ako manipulujúci zo strany médií a pred ktorým varuje, 
znie: Nejestvujú absolútne pravdy. Mediálna trhová hodnota produktu rozhoduje, či a ako sa 
to k ľuďom dostane. Jestvujú len mediálne manipulované posolstvá. Forma robí obsah. 
      A tretí,  ku ktorému sa prikláňa, znie: Posolstvá  existujú nielen ako púhy obsah, ale 
v komplexnej podobe. Médium, jazyková forma, aktuálna situácia, sociokultúrny kontext – 
jestvuje  veľa  iných  faktorov,  ktoré  by  sme  (v širokom  slova  zmysle)  mohli  označiť  za 
mediálne a ktoré  posolstvo obsahovo spoluurčujú. Forma i obsah sa vždy už podávajú spolu. 
( Nicol, Grundwissen.“16

      Tieto  skutočnosti  si  musíme  uvedomovať,  aby nedochádzalo  k takému mediálnemu 
„zabaľovaniu“ evanjelia, ktoré by ho úplne vyprázdnilo.

15 Müller, H., Homiletik, s. 267
16 Nicol, M., Grundwissen Praktische Theologie, s. 186
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      Nemáme tu priestor venovať sa širšie jednotlivým médiám, preto len niekoľko viet k tlači, 
rozhlasu,  televízii  a  internetu  v poradí  ako  časovo   nasledujú  po  sebe  z hľadiska  ich 
využívania pre zvesť evanjelia.
      Reformácia bola aj  publicistickou udalosťou. Vďaka  vynájdeniu kníhtlače sa mohla 
veľmi  rýchlo  šíriť.  Dodnes  je  písané  a  tlačené  slovo  silnou  stránkou  evanjelickej  cirkvi. 
Robert  Geisendörfer,  významná  postava  evanjelickej  publicistiky  v Nemecku,  udáva  tri 
odôvodnenia pre evanjelickú publicistiku: „má podávať informácie v cirkvi a pre cirkev, má 
podávať informácie pre spoločnosť o cirkvi  a má zastupovať ľudí a skupiny bez moci“.17

      Čo tvorí  špecifikum zvestovania  evanjelia  v rozhlase?  Nad tým sa zamýšľa bývalý 
významný  a  obľúbený  rozhlasový  kazateľ  Heinz  Wagner,  profesor  praktickej  teológie 
v Lipsku.18 Ako na prvé poukazuje na skutočnosť, či náš spôsob kázania zodpovedá situácii, 
ktorá je pre toto médium typická.. Pre situáciu rozhlasového poslucháča je určujúce  napätie 
medzi univerzalitou a intimitou. Vlny nesú Božie slovo do širokého priestoru, poslucháčmi je 
však vnímané v ich osobnom  priestore.  Je na ich slobodnej vôli,  či  budú počúvať,  alebo 
vypnú. Odtiaľ plynie tlak na kazateľa,  aby zvesť formuloval tak, aby ustavične pozornosť 
poslucháča držal v napätí. Zloženie poslucháčov je veľmi pestré. Od pravidelných a v cirkvi 
zakotvených  až  po  náhodných  a  cirkvi  veľmi  vzdialených.  Kazateľ  sa  nachádza  tiež 
v charakteristickej situácii, ktorú môžeme označiť pre väčšinu poslucháčov ako anonymnú, čo 
je niekedy pre možnosť oslovenia určitej skupiny výhodou. Ďalším fenoménom a problémom 
pri rozhlasovej kázni  je otázka hlasu. Naň sa všetko koncentruje, vďaka nemu sa vytvára 
kontakt alebo aj vďaka nemu sa kontakt ničí.  Práca s hlasom je tu veľmi dôležitá. Ďalšou 
veľmi  dôležitou  otázkou  je  problém  reči.  Rozhlasový  kazateľ  musí  vedieť,  že  hovorí 
k ľuďom, ktorí nemusia hovoriť rečou, ktorou zvykne hovoriť kazateľ. Pre rozhlasovú formu 
kázne je podľa Wagnera dôležitá celistvosť a ohraničenosť témy a presvedčivosť stvárnenia. 
Zvláštnu  účinnosť  má  obrazná  reč  a  používanie  príkladov.  Rozhodujúcu  úlohu  má  aj 
aktuálnosť  témy,  ktorú  si  zvolíme.  V zmysle  aktuálnosti  témy,  primeranosti  situácie  a 
dôležitosti vybudovania kontaktu s poslucháčmi kľúčová úloha pripadá začiatku kázne alebo 
príhovoru. Pre ďalší priebeh je potrebný partnerský, dialogický postoj, ktorý udržuje kontakt 
s poslucháčmi  a vytvára dobré podmienky pre sledovanie. Je ďalej potrebný určitý rešpekt 
pred  individualitou  poslucháčov  a  ich  presvedčením.  Spomína  sa  aj  možnosť  zábavného 
prvku dostatočnej kvality. Žiadaná je jadrnosť, stručnosť vo vyjadrovaní a nie rozvláčnosť. 
V poslednej dobe ide pri rozhlasovej kázni do popredia kombinácia kázaného slova s hudbou 
alebo  piesňou.  Sú  pokusy s naratívnou  kázňou,  s následnou  reťazou  viacerých  kazateľov, 
s používaním prvkov z koláží či  použitím nejakého interview.
      Centrálnym problémom zvestovania  v televízii  je  teologické  znovuzhodnotenie  reči 
obrazov. Jednoduchá alternatíva medzi slovom a obrazom je už preto nemysliteľná, lebo aj 
reč  ustavične  pracuje  s obrazmi  a  dôveruje  obraznej  sile  slov.  Musíme  sa  naučiť  novú 
znakovú reč, ktorá vzniká spojením obraz-tón-reč. Dôležitý je súzvuk slova a výrazu. Práca 
na precíznosti slova a reči tela zvyšujú šancu, že kazateľ bude pokladaný za dôveryhodného a 
presvedčivého. Mediálna autenticita je vždy tak trochu aj inscenovanou autenticitou.
      Najmladším médiom je internet. Zvykne sa mu prisudzovať veľká budúcnosť. Veľmi sa 
šíri  a cirkev  ho nemôže nechať bez povšimnutia.  Jestvuje  už pojem internetová  kázeň a 
vytvoril ho nemecký teológ Ulrich Nembach, ktorý už o tom prednášal na našej fakulte Je 
vám iste mnohým známe, že niektorí naši farári už ponúkajú na internete svoje kázne a viacerí 
už surfujete s úmyslom nájsť kázne z domácej i cudzej tvorby. V tom smere by bolo dobre 
čím viac tieto možnosti  využívať i podieľať sa na tom.  Internet využívajú predovšetkým 
mladí ľudia a tu je šanca ich osloviť. Môžu sa stretnúť s kázňami i reagovať na ne a to je 
dôležitý zdroj spätnej väzby pre nás i pre celé naše kázanie.

17 Geisenddörfer, R., Publizistik. In: Nicol, M. , Grundwissen Praktische Theologie, s. 190
18 Wagner, H., Rundfunkpredigt. In: Handbuch der Praktischen Theologie II, s.  293nn
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      Rád by som skončil dvoma citátmi, ktoré si zachovávajú svoju sviežosť i keď boli už 
vyslovené pred mnohými rokmi:
      „Niektorý kazateľ  si  vzdychajúc nesie svoju  v sobotu rýchlo alebo v bolestiach zrodenú 
kázničku  na kazateľnicu, keď nemilý hlas zvonov volá. Iný sotva sa vie dočkať, kým opäť 
bude  smieť  kázať  a  to  pre  neho  znamená,  že  môže  zložiť   množstvo  nazhromaždených 
myšlienok, lebo vie, že je tu dosť tých, ktorí na ne čakajú, lebo duchovne z toho žijú a čo im 
v nedeľu kazateľ odovzdal, to mu ako vďaka svieti počas týždňa z tváre jeho zboru. A tak ako 
im on pomáhal zvládať  život, tak zase pomáhajú  oni jemu, aby svoju kázňovú tvorbu vedel 
nasmerovať do života“ (F.Niebergall, Praktische Theologie, Bd 2, 1919,66)
      „Kázeň musí byť skutkom kazateľa v jeho pracovni. Musí však byť novým činom na 
kazateľnici.  Kazateľ  musí,  keď schádza z kazateľnice,  cítiť  radosť rodičky,  radosť matky, 
ktorá  pod Božím požehnaním porodila  dieťa.  Len tam ,kde   kázeň bola dvojitým činom 
kazateľa,  stane sa skutkom aj u poslucháča.“ (A. Tholuck, Predigten über Haupstücke des 
christlichen Glaubens und Lebens, Bd. 1, 1843, XXIII)

    
                                                                                                               Jozef Benka
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