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DEEG, Alexander(Hg.). Aufbruch zur Reformation : Perspektiven zur 

Praxis der Kirche 500 Jahre danach. Leipzig : Evangelische 

Verlagsanstalt, 2008. ISBN 978-3-374-02635-7. 

 

V evanjelických cirkvách po svete prebieha teraz príprava na 500. 

výročie reformácie, ktoré sa bude sláviť v roku 2017. Konajú sa rozličné 

akcie, konferencie, vydávajú sa knihy, spoločne sa uvažuje o tom, ako 

toto jubileum osláviť dôstojne a primerane jeho významu. K tomuto 

úsiliu sa pridružuje aj táto publikácia, kde nemecký praktický teológ 

Alexander Deeg ako editor predkladá príspevky 14 zástupcov praktickej 

a systematickej teológie ako aj zástupcov zo zborovej cirkevnej praxe a vedenia cirkvi v Nemecku 

s cieľom ponúknuť podnety pre súčasnú cirkevnú prax uvažovaním nad prínosom reformácie. 

Vykročenie k reformácii nemá byť len akýmsi mechanickým návratom k reformácii či 

Lutherovi, ale skôr sú to rozhovory s reformátorom z pohľadu dnešných skúseností a pre problémy 

dnešnej doby. Hlavným akcentom mnohých príspevkov je dôraz na spoľahnutie sa na Boha a silu Jeho 

slova, z ktorého plynie pokoj a istota. Preto Deeg začína svoj predhovor citátom z Luthera, v ktorom 

Luther hovorí, že on nič neurobil, iba nechal konať Božie slovo. Tento základný tón je dôležitý práve 

dnes , keď je plno rozličných  pokusov o reformy a zmeny v cirkvi, v ktorých sa kladie dôraz na 

ľudské aktivity a ľudské schopnosti V stručnosti si  teraz priblížme základné dôrazy jednotlivých 

príspevkov. 

Horst Gorski (19 - 34) nalieha na to, aby sa dostalo viac do zorného poľa cirkvi jej sociálno-

spoločenské poverenie, aby sa analyzoval a kriticky zhodnotil príspevok cirkvi k rozvoju spoločnosti 

a požaduje novú evanjelickú  spiritualitu, kde by sa spájala spoločenská angažovanosť s dôverou 

v Boha v zmysle učenia o ospravedlnení. 

Walter Sparn (35 - 48) vo svojom biblicko-hermeneutickom príspevku kladie dôraz na čítanie 

a poznávanie Biblie, na jej pochopenie a osvojenie čitateľom. 

Uta Pohl-Patalong (49-64) odkrýva relevantnosť biblických textov ako slovo života a úlohu 

kazateľov vidí v moderovaní procesu stretávania sa  biblického textu a zboru tak, aby sa rozličným 

poslucháčom táto relevantnosť biblických textov  nanovo stávala zrejmou. 

Isolde Karle (65 - 83) z ekleziologického hľadiska vidí úlohu cirkvi v zamýšľaní sa nad Božím 

slovom, ktoré cirkev tvorí a je proti prehnanému zdôrazňovaniu riadiacich a hierarchických prvkov na 

úkor dôrazu vytvárania cirkvi zdola ako spoločenstva svätých. 

Alexander Deeg (85 - 103) sa venuje liturgickej obnove cirkvi. Liturgický diskurz obohacuje 

teatrologickým a empirickým  a kladie dôraz na služby Božie v ich rituálno-liturgických  formách. 

Podstatnú udalosť služieb Božích však vytvára Božia prítomnosť i keď kladne hodnotí poučené 

inscenačné úsilie liturgov a zboru. 
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Elisabeth Naurath (105 - 120) odvolávajúc sa na Luthera v pastorálnej oblasti vyzdvihuje silu 

viery a potešenia z viery. Prameň potešenia je mimo nás, „extra nos“. Sebaistotu človeka tvorí 

vedomie o Božej prítomnosti v našom živote. 

Pedagogickej činnosti v cirkvi svoj pohľad venuje Ingrid Schoberth (121- 138) s dôrazom na 

život vo viere ako na celoživotné učenie sa a v súvislosti s vyučovaním katechizmu hovorí o tom, čo je 

trvalo dôležité. 

Dietrich Stollberg (139 - 151) si všíma v dnešnej dobe hlad po  náboženskom zážitku 

a uvažovaním o pokúšaní a potešení sa snaží odpovedať na otázku, nakoľko kresťanská viera 

a kresťanská sloboda môžu sa stať v takejto situácii základom pre evanjelickú spiritualitu. 

Jochen Arnold (153 - 178) skúma, akú úlohu zohrala v čase reformácie duchovná pieseň 

a uvažuje o jej možnostiach dnes  v súvislosti s kázňou, pastorálnou činnosťou i vzdelávaním v cirkvi. 

Stefan Heuser (179 - 196) približuje Lutherov prínos pre sociálnu etiku v kontexte „dobrých 

skutkov“ nadväzujúc na príspevok od Horsta Gorskeho. 

Christoph Dinkel (197 - 214) uvažuje o možnostiach cirkvi v masmediálnej spoločnosti. Vidí 

potrebu väčšej profesionalizácie cirkevných predstaviteľov v mediálnej oblasti a zároveň zdôrazňuje 

nenahraditeľnú hodnotu priamej komunikácie „tvárou v tvár“ v cirkevných zboroch. 

Katharina Wiefel- Jenner (215 - 228) poukazuje na perspektívu zboru, v ktorom viera a činy 

nie sú od seba na míle vzdialené a kde sa kladie dôraz na úzke spojenie služieb Božích a diakonie. 

Oswald Bayer (229 - 240) snaží sa teologicky priblížiť hodnotu Božieho obrazu z pohľadu 

evanjelicko-kresťanského. Zdôrazňuje súvislosť viery a poznania Boha i význam rozumu v Lutherovej 

teológii a to na pozadí dnešnej medzináboženskej  situácie. 

Posledný príspevok pochádza od katolíckeho teológa Heinza – Günther Schöttlera (241-255).  

Schöttler chápe s Lutherom pravú teológiu ako praktickú teológiu, ktorá zohľadňuje skúsenosti ľudí 

a možnosti pre ekumenický rozhovor dnes vidí v žitej ekuméne. 

Tento súbor príspevkov viacerých autorov, ktorí sú výbornými znalcami Lutherovej teológie, 

ponúka hodnotné podnety, ako Lutherove teologické dôrazy preniesť do dnešnej  situácie, aby cirkev 

vo svojej praktickej činnosti sa nimi mohla opäť inšpirovať. 
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