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Abstrakt:  

Dieser Beitrag möchte das Predigtziel in der gegenwärtigen homiletischen Diskussion 

nahebringen. Den Ausgangpunkt bilden die Verben, die im NT für die Verkündigung 

verwendet werden und aus deren sich ihre homiletischen Konsequenzen ergeben. Für 

die Bestimmung eines Predigtzieles sind auch Erkenntnisse aus der Rhetorik über 

„genera causarum“ und aus der Literaturwissenschaft über die Sprechakttheorie 

hilfreich. Schließlich wird darauf Akzent gelegt, dass die Frage eines Predigtzieles nicht 

eine Frage der Rhetorik oder der Rezeptionsästhetik ist, sondern der theologischen 

Hermeneutik. 
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1. Úvod 

„Kázeň musí niečo chcieť“ – je názov často citovaného homiletického článku významného 

nemeckého homiletika Gottfrieda Voigta, autora mnohých uznávaných homiletických 

meditácií.1 Za kritérium pre správnu kázeň považuje Voigt fakt, že poslucháči budú aj po 

istom čase vedieť, čo kázeň chcela, aký cieľ sledovala. 

O cieli kázne budeme v tomto príspevku uvažovať tak, že budeme najskôr vychádzať 

zo slovies, ktoré sa pre zvestovanie nachádzajú v NZ a potom z nich vyplývajúcich 

systematicko-teologických dôsledkov pre kázeň, ako sa prejavili v homiletickom uvažovaní 

                                                           
1 Gottfried Voigt, „Die Predigt muss etwas wollen,“ in Grundfragen der Predigt, eds. Wilfried Engemann a 

Frank M. Luetze (Leipzig: EVA, 2006), 33-42. 
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pri niektorých autoroch v minulosti a v súčasnosti. Robíme tak preto, že v NZ nie je 

jednotný pojem pre niečo také, ako je naša dnešná kázeň. No v slovesách, ktoré vyjadrujú 

určité aspekty kresťanského zvestovania, sa nachádza jadro, ktoré bolo postupne v dejinách 

rozvinuté do podoby, s akou sa s uvažovaním o kázni stretávame podnes. Tento teologický 

pohľad budeme ďalej konfrontovať s rečníckou teóriou o druhoch reči („genera dicendi“ 

alebo presnejšie „genera causarum“) a s lingvistickou teóriou o rečových aktoch. 

 

2. Cieľ kázne v Novej zmluve 

V NZ sa nachádza vyše 33 slovies týkajúcich sa zvestovania.2 Venovať sa budeme len tým 

najdôležitejším. K nim patrí predovšetkým sloveso khru,ssein – verejne niečo oznámiť 

prostredníctvom posla (kh/rux). Moeller3 ho vysvetľuje v súvislosti s oným poslom, ktorý 

bežal z Maratónu do Atén, aby verejne oznámil víťazstvo nad Peržanmi. V kresťanskej 

kázni v jej centre je tiež veľkonočné zvolanie o víťazstve nad smrťou: „Pohltená je smrť vo 

víťazstve“ (1K 15,54). Spomenúť si tu môžeme aj na proroka Izaiáša, ktorý ako Boží posol 

potešuje Boží ľud v jeho bezútešnej situácii i „na vzácne nohy blahozvestov na vrchoch, 

ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu“ (Iz 52,7), alebo z NZ na Pavlovu 

výzvu: „Miesto Krista sme teda poslovia, ako by (vás) Boh napomínal skrze nás. Miesto 

Krista prosíme: Zmierte sa s Bohom“ (2K 5,20). Kerygmatická homiletika dialektickej 

teológie kládla veľký dôraz práve na kerygmu až do tej miery, že posol ustupoval celkom do 

úzadia. Nevenovala mu vôbec žiadnu pozornosť, iba ak tak, že hovorila o poslovi ako o 

prekážke posolstva. Išlo jej o dôraz na Božie zmierujúce a spásu prinášajúce konanie 

v Ježišovi Kristovi, čo je obsiahnuté v slovese khru,ssein. V misijnej kázni sa to deje volaním 

k obráteniu, v zborovej kázni upomínajúc na tento Boží čin a posilňujúc vo viere v Krista. 

Ďalším dôležitým slovesom pre zvestovanie je dida,skein. V kázni totiž nestačí len 

oznamovať o tomto rozhodujúcom Božom spásnom dianí, ale aj objasňovať, čo tvorí jeho 

obsah a aká je jeho cesta. Ježiš chodiac po celej Galilei učil (dida,skwn) a zvestoval (khru,sswn) 

                                                           
2 Michael Giebel, Predigt zwischen Kerygma und Kunst (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2009), 

196. 
3 Christian Moeller, Einführung in die Praktische Theologie (Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, 2004), 122. 
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evanjelium o KB (Mt 4,23; 9,35). V kázni treba rozviesť, čo Boh pre nás v Ježišovi Kristovi 

urobil, ako to v jednotlivých etapách dejín spásy prebiehalo, a to pomocou znakov, 

symbolov a metafor priblížiť Božiu blízkosť a prejav Jeho milosti v živote jednotlivca, cirkvi 

i spoločnosti. Zatiaľ čo sa kazateľ pri plnení kerygmatickej funkcie kázne angažuje ako Boží 

posol, pri katechetickej funkcii to robí ako učiteľ, ktorý prináša nové i staré (Mt 13,52). 

Engemann4 si všíma, že slovesom vyučovať je viac ako 50krát oslovená Ježišova „kazateľská 

činnosť“. Niekedy synonymne v spojení s inými slovesami, niekedy len týmto slovesom ako 

napr. na začiatku kázne na vrchu, keď si Ježiš sadol, otvoril ústa a učil (Mt 5,1-2) a následne 

je predstavená suma jeho učenia. Z tohto pozorovania odvodzuje Engemann ako úlohu pre 

dnešnú kázeň dôraz, že Ježiš nielen podáva informácie o spáse, ale sprostredkuje náuku 

o živote v hlbokom slova zmysle: učí umeniu žiť. Teda kázeň by nemala len hovoriť 

o veciach viery alebo volať k viere, ale aj učiť sa viere, respektíve osvojovať si vieru ako 

životný postoj. Na inom mieste svojej homiletiky5 hovorí o úlohe kázne dnes takto:  

 

„Je potrebné možnosti a šance, výzvy a perspektívy života z viery tak 

komunikovať, aby ľudia mohli byť – zásadne a všeobecne formulované – 

posilnení vo svojej slobode a mohli zakúsiť lásku.“  

 

Tretím slovesom, ktorému chceme venovať pozornosť, je parakalei/n. Je to sloveso so 

širokým významom od prosiť, cez napomínať až po potešovať. Pavel toto slovo často 

používa vo svojich listoch, ba na samotné jeho listy sa dá pozerať ako na para,klhsij. 

Používa ho aj pre vzájomné napomínanie a potešovanie s úmyslom posilňovať sa vo viere. 

Negatívna konotácia slova napomínať, ktorá sa objavuje aj dnes, nie je NZ primeraná. 

Podľa Nembacha6 Luther videl úlohu kázne v učení a napomínaní (lat. „docere et 

exhortare“). Významná lingvistka Birgit Stolt a znalkyňa Luthera zaujímavo interpretuje 

slovo „exhortatio“ v súvislosti s Lutherom7 a konštatuje, že jeho významový rozsah je 

                                                           
4 Wilfried Engemann, Homiletik, 2. vydanie (Tübingen: A.Francke UTB, 2011), 437. 
5 Engemann, Homiletik, XXI. 
6 Ulrich Nembach, Predigen heute (Stuttgart: Kohlhammer, 1996), 218. 
7 Birgit Stolt, Martin Luthers Rhetorik des Herzens (Tübingen: Mohr Siebeck, 2000), 67-82. 
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„napomínaním“ len nedostatočne uchopený. Obsahuje väčšinu vzdelávateľných foriem 

duchovnej útechy. Okrem napomínania aj varovanie, potešovanie a dnes by ho bolo možné 

hovoriť aj o pojme „inšpirácia“ ku kresťanskému životu. A k tomu druhému, Lutherom 

spomínanému slovu „učiť“, Stolt porovnáva Melanchtonovo chápanie kázne s Lutherovým. 

U Luthera je vyváženosť medzi učením a napomínaním v tom zmysle, že oslovuje rovnako 

poslucháčov rozum ako aj jeho emócie a vôľu, čo pripisuje aj dobrému poznaniu 

a používaniu rečníckych prostriedkov pri pôsobení na poslucháča, zatiaľ čo u Melanchtona 

prevažuje učenie, čo malo vplyv na evanjelickú kázeň v tom, že bola silnejšie pod vplyvom 

ducha, ktorý poučuje viac intelekt ako cit.  

Ďalším slovesom pre zvestovanie v NZ je sloveso profhteu,ein. Profhteu,ein v súvislosti 

so zborom má budovať zbor (oivkodomei/n). Prorocká reč je nesená duchom lásky. Pavlovi 

záleží na jej zrozumiteľnosti. Prorok hovorí vlastnými slovami, ale Boh jeho reč legitimizuje 

tým, že mu prepožičiava svojho Ducha. Pavel svoj obraz prorockej reči získava zo SZ. 

Prorokom pripadala úloha napomínať, konkrétne volať k pokániu (Zach 1,4) a potešovať (Iz 

40,1-2). Analogicky to má platiť aj pre prorokov v zbore. Prorocká reč bola bez textu, 

synagogálna reč na základe textu. Pavel pozná obe formy. Najdôležitejšie kritérium pre 

kázeň v dôsledku toho nie je textuálnosť, ale kristocentrickosť. Toto slovo má v Jamnického 

homiletike dôležitú úlohu v chápaní kázne.8 V súvislosti s darmi, ktoré má mať kazateľ, 

hovorí Jamnický, že tým zvláštnym darom pre kázeň nie je „charizma didaskalias“, typický 

pre katechétu, ale „charizma proféteias“, spôsobnosť prorokovania. Nie v zmysle SZ ako 

aybin", ale v zmysle NZ má prorok Ducha Božieho spoločného s celou cirkvou a zvestuje 

Boží plán spásy tak, ako sa už zrealizoval v cirkvi kresťanskej a ako ho pozná. Úlohou 

novozákonného proroka je to, čo buduje, napomína a potešuje a odkrýva tajomstva srdca 

(1K 14,3.25). Je to vnímavosť voči hlasu evanjelia i nadanie k osobnej zvesti.  

Stručne spomenieme ešte štyri slovesá. Pravda evanjelia má byť osobne dosvedčovaná, 

na čo nás upomína sloveso marturei/n. Pravda evanjelia má byť podávaná s potrebnou 

odvahou, bez zahmlievania, čo vyjadruje sloveso arrhsia,zomai. Pravda evanjelia je 

radostnou zvesťou, lebo prináša záchranu človeka. Zvestovanie evanjelia ako radostnej 
                                                           
8 Ján Jamnický, Kompendium evanjelickej homiletiky (Bratislava: 1928 rukopis), 65. 
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zvesti na záchranu človeka zdôrazňuje sloveso euvaggeli,zei/n. òmilei/n znamená dôverne sa 

rozprávať ako to robia učeníci na ceste do Emmaus (Lk 24,14nn). 

 

3. Cieľ kázne v úvahách homiletikov 

Po uvedení niekoľkých slovies o zvestovaní v NZ sa môžeme pýtať, čo má teda naša kázeň 

chcieť? Aký má mať cieľ? Voigt na to odpovedá, že konkrétne sa dá na to odpovedať len na 

základe jednotlivých textov. Ak pochopíme „tendenciu“ textu, to, čo text chce a spoznáme 

jeho význam pre zbor dnes, máme to vedieť aj povedať. To, že text niečo „chce“, je zrejmé 

bezprostredne pri parenetických textoch NZ. Sú tu imperatívy, ktoré hovoria, čo sa tu má 

diať. Treba len vedieť, že toto „chcenie“ predpokladá indikatívne výpovede. Napríklad 

v Liste Židom (13,22) ò,lo,goj th/j paraklh,sewj chce skúšaný zbor povzbudiť, aby vydržali. 

V zásade treba mať na pamäti, že evanjelium sa neuspokojuje s tým, aby len 

„interpretovalo“ našu situáciu, ale ju chce „zmeniť“. To tkvie hlboko v podstate evanjelia. 

Kde nie je Kristus, tam je hnev, súd, zatratenie. Kam príde, platí Božia ponuka. Neplatí to 

mimo neho, ale v ňom. Z nepriateľov Božích sa stávajú Božie deti. Odtiaľ diabol odchádza. 

Putá padajú. Smútok sa mení na radosť. Túto jednu tému možno podľa Voigta rozmanito 

varírovať. Kresťanské zvestovanie má podľa toho, čo chce, rozličné registre. Cieľ musí byť 

rozpoznateľný. Môže sa teda vyskytnúť, že kázeň má celkom jednoduchú úlohu zoznámiť 

ľudí s tým, čo Boh v Kristu urobil, prirodzene so zámerom pripravovať rozhodnutie viery 

pre Krista alebo ho naliehavo žiadať. Iná kázeň bude sledovať cieľ, aby opäť spojila 

rozdelený zbor. Tretia bude chcieť rezignovaným vliať nádej, štvrtá misijne zbor 

aktivizovať, piata zranených potešovať, iná zase objavovať hĺbku sviatostí. Mohli by sme 

pokračovať – zdôrazňuje Voigt. Vždy ide o to, čo text konkrétne vyžaduje. 

Podľa Voigta by sme nemali prepadať ani schematizmu. Boh má tisíc spôsobov. Niečo 

sa má stať, avšak či sa stane, je v Božích rukách. My by sme sa mali snažiť odovzdať to 

najlepšie z nás. Treba sa však usilovať o dôkladnú argumentáciu. Pavel to robí. Dôležité je 

vcítenie sa do pozície poslucháčov. Nestačia naše duchovné monológy. Netreba ani povedať 

všetko v jednej kázni, ale to, čo je jedinečné v danom texte. Iste, ide aj o celok. Ale našťastie 

sa jedno biele svetlo rozkladá do mnohých farieb. Každá jednotlivá farebná nuansa 
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pochádza z jedného bieleho svetla. Kto chce v kázni povedať všetko naraz, hrozí, že nepovie 

nič. Jedinečnosť konkrétneho textu ukazuje na to jedno, ktoré je potrebné – uzatvára svoju 

úvahu Voigt. 

V homiletickej literatúre pri určovaní cieľa kázne sa hovorí o potrebe hľadať skopus 

textu, najskôr exegetický a potom aj homiletický. Proti skopusu sa ozývajú aj kritické hlasy. 

Najznámejší je Barthov kritický postoj, ktorý vyplýva z obavy, že skopus zatieni vlastné 

Božie slovo:  

 

„Celou Bibliou prechádza len jedna téma a to: Božie slovo, jeho vyjavenie, Ježiš 

Kristus. Pokus určovať tému nemôže byť nič iné ako nešvár, namyslené 

a bezmocné počínanie uviesť na scénu Ježiša Krista cez naše uvažovanie“.9  

 

Z pozície slobody poslucháčov je proti aj novozákonník Gerd Theissen. Kladie si otázku: 

„Prečo by sa kazateľ nemal uspokojiť so skopusom?“ A odpovedá: „Deje sa to kvôli slobode 

poslucháča. Ten nie je vedený k jedinému skopusu, ale sa mu ukážu alternatívy a on sám sa 

rozhodne pre svoj skopus“.10 

Určovanie skopusu pre kázeň má však dlhú tradíciu, na ktorú poukazuje Winkler vo 

svojom článku „Úvahy ku kázňovému cieľu“11, o ktorého argumenty sa budeme ďalej 

opierať. K napísaniu článku o cieli kázne ho inšpiroval už spomínaný Voigt. Najskôr si 

všíma Barthove námietky a aj tie z pozície dospelosti poslucháča. Na adresu Bartha hovorí, 

že cieľový aspekt neuberá textu nič z jeho záväznosti, ale má slúžiť na to, aby sa v biblickom 

slove obsiahnutý Boží zámer uplatnil pri poslucháčovi. Winkler venuje viac priestoru 

druhej námietke. Všíma si tendenciu, že mnohí kazatelia dnes svoje kázne chápu ako 

ponuku, ktorá sa podobá ponuke na spôsob švédskeho stola. Každý je pozvaný vybrať si to, 

čo sa mu páči. V minulosti sa vyžadovalo jasné slovo svedčiť o viere, nie ju spochybňovať. 

Dnes je skôr tendencia k solidarite s hľadajúcimi a pochybujúcimi. Sloboda dospelých 

poslucháčov je podporovaná aj dnešným bádaním o recepcii. Podľa recepčnej estetiky 

                                                           
9 Karl Barth, Wir haben ja das Wort (Berlin: EVA, 1987), 278. 
10 Gerd Theissen, Zeichensprache des Glaubens (Gütersloh: Gütersloher Verlag, 1994), 45. 
11 Eberhard Winkler, „Überlegungen zum Predigtziel,“ Kerygma und Dogma 38 (1992): 29. 



CIEĽ KÁZNE V SÚČASNEJ HOMILETICKEJ DISKUSII 

17 

 

recipient rozhoduje o tom, čo recipované pre neho znamená. Najnovšie sa kázeň pod 

vplyvom estetickej paradigmy označuje ako otvorené umelecké dielo. Kázeň podľa tohto 

chápania má vytvárať „priestor pre hru“, má byť herným priestorom KB. Poučovanie 

a napomínanie takému dôrazu akoby prekážalo. Avšak aj hry prebiehajú podľa pravidiel, 

namieta Winkler, a pokračuje:  

 

„Práve ten, kto počíta s dospelým poslucháčom, jasne povie, o čo mu ide. 

ʻOtvorená kázeňʼ potom znamená, že otvorene hovorím, o čo mi ide. Pritom 

zostáva otvorené, čo si poslucháč z kázne zoberie a ako to spracuje. Beriem 

zodpovednosť svojich poslucháčov vážne práve tým, že im dôverujem, že si 

vytvoria svoju mienku k mojej reči a svojím spôsobom si ju osvoja alebo ju 

odmietnu“.12 

 

Skôr než Winkler prejde k exegetickému a homiletickému skopusu, približuje potrebu určiť 

si cieľ kázne na príklade Lutherovho spôsobu kázania a na spôsobe kázania Clausa Harmsa. 

Luther viackrát zdôrazňuje význam takzvaného statusu z antickej rétoriky. Je to integrujúce 

jadro reči, na ktoré sa vzťahujú všetky argumenty, k nemu všetko smeruje. Ak kazateľ 

vystihol status, sám potom vie, čo chce a ak poslucháč status pochopil, je mu jasné, o čo ide. 

Poslucháči si nemajú z kázne odniesť niečo ľubovoľné, ale to podstatné. Kázeň má podľa 

Luthera smerovať k tomu, aby mimo mňa („extra me“) existujúca pravda sa stala vo svojom 

význame pre mňa („pro me“) účinnou. Patrí k tomu aj logické priraďovanie myšlienok ku 

statusu. Umenie kázať je potom v tom, že si kazateľ vie správne určiť priority, ktoré 

zodpovedajú obsahu textu i poslucháčom. Musí vedieť rozlíšiť, čo je z hľadiska cieľa 

nevyhnutné a čo je potrebné redundanciou a príkladmi vyzdvihnúť. Luther hovorí aj 

o generálnom scopuse, ktorý určuje známou vetou „nihil nisi Christus praedicandus“. Tento 

generálny skopus je rozhodujúci pre poverenie kázať, no podľa Winklera nezbavuje 

kazateľa povinnosti jednotlivú kázeň stvárňovať tak, aby poslucháči mohli povedať – „to 

bola kázeň“.  

                                                           
12 Winkler, „Überlegungen zum Predigtziel,“ 22-23. 
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Dietrich Rössler13 vo svojom zobrazení Lutherovho kázania hovorí, že pozostávalo 

z troch krokov. V prvom kroku sa zvesťou zákona pokúšal Luther otriasť svedomím 

poslucháča. V druhom kroku zvesťou evanjelia chcel dať možnosť zažiť potešenie z Krista, 

ktorý je jediné potešenie pre otrasené svedomie. V treťom kroku pomocou príkladov 

z Biblie i zo života chcel vyjadriť skúsenosť viery, ktorá premáha pochybnosť v pokúšaní, 

lebo svedomie človeka nie je statickou veličinou. Tomuto tretiemu kroku Luther venoval 

vždy veľa pozornosti.  

Harms odmietal homíliu ako formu kázne, ako poznamenáva Winkler, lebo pri nej 

mu chýbalo jasné stanovenie cieľa (známy je jeho výrok: homília nás nenasýti, hoci sme 

z nej plní). Na obranu homílie však treba povedať, že ju ako formu kázne používali aj veľkí 

kazatelia v minulosti a že jej zameranie na cieľ nemusí nevyhnutne chýbať. 

Pri obhajobe metódy formulovať skopus pri určení cieľa kázne si Winkler uvedomuje 

aj spornosť tejto snahy, lebo môže viesť k tomu, že sa vzdáme jazykového pohybu textu 

a jeho vzťahu k situácii v prospech nejasného zovšeobecňovania. Pri formulovaní skopusu 

však má ísť nie o všeobecné zhrnutie textu v podobe abstraktnej výpovede, ale o stručnú 

formuláciu hlavnej intencie, pri ktorej sa tá ktorá situácia zohľadní. Homiletický skopus má 

vyjadriť, čo dnešný kazateľ chce svojou kázňou vo svojom zbore dosiahnuť (exegetický 

skopus vyjadruje, čo chcel biblický autor dosiahnuť v situácii, do ktorej mal text 

prehovoriť). Čo majú poslucháči spoznať, v akom poznaní sa majú utvrdiť, aký impulz na 

konanie majú dostať, akú skúsenosť im kazateľ chce dosvedčiť – to sa má skopusom vyjadriť. 

Skopus nemá teda obsah len zrekapitulovať. To by viedlo k vysokému stupňu abstrakcie. 

Skopus má naopak slúžiť konkrétnej reči. Vo formulácii skopusu je vyjadrené zameranie na 

cieľ a myšlienkový pohyb kázne. Preto sa odporúča homiletický skopus verbalizovať vo 

formálnej analógii ku cieľovej vete v katechéze, pripomína Winkler. Katechetické učebné 

ciele sa formulujú pomocou slovies, ktoré vedú k duchovnému konaniu napr.: zakúsiť, ako 

sa môže zvládnuť vina, alebo pochopiť ako je pre Ježiša každý dôležitý. Aj homiletický 

skopus môžeme formulovať napr. na text 1K18-25: Zbor utvrdiť v tom, že v slove kríža 

                                                           
13 Dietrich Rössler, „Beispiel und Erfahrung: Zur Luthers Homiletik,“ in Klassiker der protestantischen 

Predigtlehre, eds. Albrecht Christian a Martin Weeber (Tübingen: Mohr Siebeck, 2002), 9-25. 
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dosahuje múdrosť a silu, ktorá človeka podrží. Homiletický skopus sa formuluje do situácie 

zboru. Keďže v Korinte dochádzalo k triešteniu, skopus by sa mohol vyjadriť podľa 

Winklera aj takto: Varovať pred tým, aby preceňovanie vlastnej múdrosti viedlo 

k rozdeleniu zboru. 

 

4. Cieľ kázne z pohľadu rečníckych druhov reči 

Teraz si všimneme, ako rečnícke „genera dicendi“ (či „genera causarum“) ovplyvnili 

uvažovanie o kázni a jej cieli. V antickej rétorike sa rozlišovali tri druhy reči: bola to súdna 

reč, politická reč pri verejnom zhromaždení a slávnostná reč. Súdna reč mala za úlohu 

odokryť pravdu, obracala sa na intelekt, prinášala argumenty a protiargumenty, jej funkcia 

bola „docere“. Politická reč vo verejnom zhromaždení chcela priviesť k rozhodnutiu, 

obracala sa na vôľu, jej funkcia bola „movere“, chcela vôľou pohnúť. Slávnostná reč mala 

vzbudiť alebo posilniť city, jej funkcia bola „delectare“. Tieto tri funkcie reči, ktoré chcú 

poučiť, pohnúť a potešiť, dodnes zostávajú dôležitým dedičstvom antickej rétoriky. Do 

homiletiky ich ako prvý vniesol Augustín14, ktorý bol pred svojou konverziou učiteľom 

rétoriky. Pre kresťanskú kázeň chcel využívať všetky tri funkcie: „docere, movere 

i delectare“. Aj Melanchton15 vychádzal z týchto antických „genera dicendi“, pridal však 

ešte „genus didascalicum“, ktorým hovorí učeník podľa Iz 50,4 („Hospodin, Pán, dal mi 

jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každého rána prebúdza mi ucho, 

aby som počúval ako učeník“). 

Andreas Hyperius, autor prvej evanjelickej homiletiky, vypracoval homiletickú náuku 

o druhoch16 a vychádzal z toho, že kázeň môže najlepšie vyhovieť charakteru textu 

a požiadavkám situácie a svojim určením cieľa najskôr dosiahnuť jasnosť, keď je priradená 

určitému druhu, napr. „genus consolatorium“ ako kázeň, ktorá potešuje alebo „genus 

didascalicum“ ako didaktická kázeň. Väčšinou prakticky dochádzalo k zmiešaným formám 

a sám Hyperius určil ešte jeden druh, „genus mixtum“. V každom prípade si kazateľ musel 

                                                           
14 Hans Martin Müller, Homiletik (Berlin: Walter de Gruyter, 1996), 33. 
15 Müller, Homiletik, 72. 
16 Müller, Homiletik, 73. 



JOZEF BENKA 

20 

 

určením druhu ujasniť, o čo by tu malo ísť. Hyperius pri určení týchto druhov vychádzal 

z dvoch biblických textov, z 2Tim 3,16 („Každé Písmo, vdýchnuté od Boha, [je] aj užitočné 

učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti“) a z R 15,4 („Lebo čokoľvek bolo 

napísané, nám na poučenie bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem 

mali nádej“).  

Peter Bukowski17 pri vyučovaní homiletiky v súčasnosti radí študentom pozerať sa na 

text aj očami „genera dicendi“ z antickej rétoriky a pýtať sa, či text chce poučiť („docere“), 

potešiť a povzbudiť („delectare“) alebo priviesť k rozhodnutiu („movere“). Veľkou pomocou 

na ceste ku kázňovej intencii je podľa Bukowskeho aj pozrieť sa na text z dvojitého aspektu 

obsahu a intencie. Teda otázku: Čo hovorí text?, treba rozšíriť o otázku: Čo chce text? 

Biblické texty reprezentujú podľa Bukowskeho celé spektrum možných intencií, niektoré 

texty sú – čo sa týka intencie – otvorené.  

Najnovšie sa tejto problematike vo svojej Náuke o službách Božích, v ktorej spojil 

liturgiku a homiletiku, venuje Meyer-Blanck.18 Konštatuje v nej, že tieto antické tri druhy 

(„genera dicendi“) na jednej strane pomáhajú homiletike, na druhej strane nevystihujú 

celkom špecifikum bohoslužobnej reči. Kázeň má niečo zo všetkých troch druhov, slúži 

vyjasneniu (reč na súde), tomu, ako sa človek cíti (slávnostná reč) a konaniu (politická reč). 

Zvláštnosťou nie je vyjasňovanie, verbalizovanie stavu a výzva ku konaniu, ale že sa to 

všetko deje v „mene Ježišovom“ („Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, 

tam som medzi nimi“; Mt 18,20). Špecifikum liturgie je sebasprítomňovanie Krista pod 

spôsobom („v, s a pod“) vyjasňovania, verbalizovania stavu a výzvy ku konaniu. 

Kázeň ako bohoslužobnú reč musíme preto označiť ako „genus liturgicum“ alebo ako 

„genus performativum“. Tie tri druhy reči sa cez tento špecifický liturgický, rituálny 

a semiotický genus držia podľa Meyera-Blancka pohromade, takže „genus liturgicum“ 

musíme považovať za rozhodujúci.  

                                                           
17 Peter Bukowski, Predigt wahrnehmen (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1990), 51. 
18 Michael Meyer-Blanck, Gottesdienstlehre (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), 469-472. 
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Meyer-Blanck v tejto súvislosti bližšie charakterizuje aj ciele kázne a hovorí, že čím sú 

ciele jasnejšie, tým skôr sa k tomu môže poslucháč postaviť kladne alebo záporne, a tým 

skôr sa posilní jeho dospelá viera. 

Kázňové ciele majú byť podľa Meyera-Blancka konkrétne. Všeobecné teologické 

výpovede sa k tomu nehodia. Nepomôžu ciele ako „chcem zvestovať ospravedlnenie 

z viery“ alebo „chcem zboru sprostredkovať vianočnú radosť“. Slovesá pri formulovaní 

cieľov by mali byť tiež čo najkonkrétnejšie. Primerané sú slovesá ako: rozlišovať, porovnať, 

priradiť, odporovať (kognitívne ciele v zmysle didaktickej kázne) alebo dotknúť sa, 

rozradostiť, upokojiť, otriasť (emocionálne ciele v zmysle slávnostnej kázne) a vyzvať, 

prosiť, varovať (apelačné ciele v zmysle etickej kázne).  

Dôležitým nástrojom pre analýzu cieľov v ostatných desaťročiach v homiletike je 

široko recipovaná teória rečových aktov. 

 

5. Cieľ kázne vo svetle teórie o rečových aktoch 

V snahe bližšie si priblížiť zámer a cieľ kázne vniesol do homiletiky lingvistickú teóriu 

o rečových aktoch Hennig Luther19 a preberá ju od J. L. Austina a J. R. Searleho, pričom 

si všíma aj klasifikácie rečových aktov podľa Jürgena Habermasa. Ide mu o to, aby si kazateľ 

uvedomil svoj zámer a zvažoval jazykové prostriedky, ktorými tento zámer chce v kázni 

realizovať tak, aby to bolo zo strany poslucháčov pochopené, prijaté a v ich živote 

uskutočňované. Možno totiž hovoriť bez toho, aby sme si robili starosti s tým, čo chceme 

kázňou dosiahnuť a ako to bude pôsobiť na poslucháčov. Bolo by to len na úrovni 

jednoduchej lokúcie. Hovoriť však možno vedome so zameraním na určitý cieľ. Potom ide 

o ilokúciu. A nakoniec s určitým zámerom hovoríme preto, aby sme niečo pri poslucháčoch 

dosiahli. V teórii rečových aktov sa to nazýva perlokúcia. Teória rečových aktov podľa 

Henniga Luthera zvýrazňuje, že hovorenie sa deje s určitým zámerom v pohľade na 

zamýšľaný účinok. Hovorenie sa nedeje kvôli vyslovovaniu viet, ale preto, aby sme dosiahli 

porozumenie s poslucháčom. Porozumenie dosiahneme vtedy, keď poslucháčovi bude jasné, 

s akým zámerom (ilokúciou) k nemu hovoríme. Kazatelia musia mať jasno v tom, aký zámer 
                                                           
19 Hennig Luther, „Predigt als Handlung,“ Zeitschrift für Theologie und Kirche 80 (1983): 223-243. 
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sledujú, akými jazykovými prostriedkami to chcú dosiahnuť a ako to bude pôsobiť na 

poslucháčov. Podľa teórie rečových aktov kvalita kázne spočíva v konvergencii intencie 

a pôsobenia, v konvergencii ilokúčnej a perlokúčnej roviny. 

Habermasovu typológiu rečových aktov do homiletického vzdelávania zaviedol 

Dannowski.20 Habermas rozlišuje štyri kategórie rečových aktov.  

Prvá kategória rečových aktov, ktoré nazýva „komunikatíva“, slúži na to, aby 

vyjadrila zmysel reči ako reči a pragmaticky ju určila. Príklady slovies, ktoré takéto rečové 

akty naznačujú, sú: hovoriť, pýtať sa, odpovedať, súhlasiť, odporovať, reprodukovať, citovať. 

Druhou kategóriou sú „konštatíva“, ktoré popisujú zmysel kognitívneho používania 

viet a výpovedí. Dominantným slovesom v tejto kategórii asertívnych rečových činností je 

„tvrdiť“. 

Treťou kategóriou sú „reprezentatíva“, ktoré vyjadrujú spôsob sebazobrazenia 

hovoriaceho pred poslucháčmi. Tieto rečové činnosti odhaľujú intencie a postoje rečníka. 

Príklady takýchto slovies sú: vedieť, myslieť, mieniť, dúfať, milovať, nenávidieť, priať, 

priznať. 

Štvrtou kategóriou sú „regulatíva“, ktoré naznačujú, aký vzťah zaujímajú rečník 

a poslucháč k pravidlám, ktorým sa môžu podriadiť alebo ich porušiť. Takéto výpovede 

prezrádzajú slovesá ako: rozkazovať, prosiť, napomínať, radiť, ospravedlňovať, prepáčiť. 

Dannowski vo viacerých jednotlivých kvalitatívnych výskumoch kázní podľa tejto 

Habermasovej teórie konštatoval silnú dominanciu „tvrdení“ v dnešnom zvestovaní. Čím 

menej otázok má zbor smerom ku kázni, tým viac sa používa rečový akt „tvrdenia“, 

poznamenal Dannowski.  

Táto dominancia konštatív v súčasnej kázni má však ďalekosiahle následky. Prevaha 

konštatív v neprospech regulatív obmedzuje činnostnú kompetenciu kázne. Od kázne 

nevychádzajú impulzy na konanie, nanajvýš impulzy na vedomosti, je to známa 

intelektualizácia kázní, ktorá oslovuje len elitu a nie nižšie vrstvy. Evanjelikálne kázne, 

ktoré častejšie používajú regulatíva, majú bližšie k nižším vrstvám. 

                                                           
20 Hans Werner Dannowski, Kompendium der Predigtlehre (Gütersloh: Gütersloher Verlaghaus, 1985), 121-

122. 
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Prevaha konštatív v neprospech reprezentatív robí kázeň menej osobnou, teologická 

dimenzia svedectva sa stráca. Prevaha konštatív v neprospech komunikatív kázeň izoluje od 

rozhovoru so zborom, robí z nej monológ toho, ktorý je učený a všetko vie. 

Zámerom tohto prístupu je podľa Dannowskeho získať znovu celú šírku rečových hier 

v kázni. 

Teóriu rečových aktov využil vo svojom širokom empirickom výskume evanjelických 

kázní K. F. Daiber.21 Na základe tohto výskumu zadelil kazateľov do dvoch typov: 

dialogicko-personálny typ a dogmaticko-dosvedčujúci. Ten prvý typ kazateľov pripúšťa 

námietky, vyrovnáva sa s nimi, ponúka alternatívy, je zdržanlivý pri tvrdeniach. Kázne 

tohto typu, čo sa týka jazykového stvárnenia, sú dialogické a osobné. Takýto kazateľ 

používa najskôr reprezentatíva a komunikatíva a až potom regulatíva a konštatíva. Je viac 

emocionálny než kognitívny. Jeho osoba i skúsenosti poslucháčov sú v kázni viac citeľné.  

Druhý typ používa čiastočne opačné prvky. Štruktúra kázne je založená viac na 

kognitívnych schémach. Títo kazatelia sa sústreďujú viac na obsah evanjelia a na jeho 

vysvetlenie, ako aj na výzvu to prijať. Kázne obsahujú silne konštatujúci jazyk, založený na 

tvrdeniach. Prevládajú konštatíva a regulatíva. Každodenný život je opísaný všeobecne. 

Chýba dialogická štruktúra, kazateľ nepripúšťa námietky, nevyrovnáva sa s nimi, neponúka 

alternatívy a jeho osoba je úplne potlačená. Poslucháč je oslovovaný na kognitívnej rovine, 

nie cez skúsenosti a emócie. Ak by sme to mali všeobecne povedať, prvý typ kazateľov 

viacej pozornosti venuje poslucháčom, druhý typ textu. Prirodzene, že čisté typy sú 

zriedkavé, užitočné je však sa s nimi zoznámiť, konfrontovať a vyhýbať sa 

jednostrannostiam, respektíve vnímať ich silné aj slabé stránky. 

 

6. Cieľ kázne ako hermeneutická otázka  

V roku 2014 sa objavila publikácia od Ruth Conrad s názvom „Pretože niečo chceme“22, 

v ktorej sa zaoberá nielen obsahom dnešnej kázne, ale predovšetkým jej zámerom, cieľom. 

                                                           
21 Daiber Karl Fritz et al. Predigen und Hören: Ergebnisse einer Gottesdienstbefragung, I: Predigten – 

Analysen und Grundauswertung (München: Kaiser, 1980), 258-266. 
22 Ruth Conrad, Weil wir etwas wollen! (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2014). 
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Viedlo ju k tomu aj sledovanie vianočných kázní jednou novinárkou (Evelyn Finger) v roku 

2007, ktorá svoj postreh zhrnula do konštatovania, že je to kríza tohto žánru. Hlavnú 

príčinu videla Finger v tom, že chýba zámer kázne. Málo sa cituje z Biblie a pestuje sa skôr 

sociálna terapia a kolektívny „wellness pre dušu“. Kázeň sa stáva rituálom, ktorý sa minul 

svojho cieľa, totiž sprítomňovania evanjelia. Pretlmočenia spásneho diania do reči dnešnej 

doby. Treba ísť hlbšie. Vyžaduje si to čas a voľnú chvíľu. Nestačí len príležitosť ako sú 

Vianoce, nestačia podnety z politiky, nestačí svetská kritika na znečisťovanie prírody, nízku 

pôrodnosť, vojnu – to dosť kritizujú médiá. Conrad v záverečnej úvahe ešte raz zdôrazňuje, 

že východiskom jej práce bola téza, že kázeň musí niečo chcieť (tento dôraz sme už videli 

u Voigta). Potrebuje zámer. Zámer a cieľ kázne najprv spočívajú v komunikácii 

náboženstva. Náboženstvo chce byť komunikované. 

Toto relatívne všeobecné určenie zámeru kázne potrebuje obsahové spresnenie. Pre 

tento účel autorka preskúmala obidva podľa nej konštitutívne vzťažné body pre zbožnosť – 

vzťah k cirkvi a ku Kristu. Otázka zámeru kázne bola spojená s otázkou obsahu. Obsah sa 

však sprítomňuje až v hermeneutickom spojení tradovaného a súčasnej skúsenosti. Preto sa 

otázka zámeru kázne ukazuje ako otázka hermeneutická. Intenciu kázne nemožno v prvom 

rade určiť ani rétoricky, ani recepčno-esteticky – tým reaguje na súčasné hlavné 

homiletické koncepcie –, ale teologicko-hermeneuticky. A práve na tejto ceste sa dajú 

potom konštruktívne navzájom spojiť rétorický a recepčno-estetický prístup ku kázni. 

Úloha kázne je hermeneutická a tým teologická otázka. Homiletika je verný obraz 

teologickej hermeneutiky. 

To má podľa Conrad tieto podstatné implikácie. Po prvé, kázňový zámer sa nedá 

fixovať definíciou. Predstavuje predmet ustavičného zvažovania. Zámer kázne treba 

zvažovať z obsahu a chápať to ako otvorenie procesu premýšľania. Platí však teologická 

výhrada, že účinok kázne sa nedá metodicky zabezpečiť. Božie dielo a ľudské dielo treba 

funkčne striktne rozlišovať. Takto uvažovať o zámere kázne neznamená hovoriť tak, že 

všetci hľadáme, alebo prirýchlo odpovedať na otázky, skôr vťahovať poslucháča do procesu 

uvažovania. 
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Druhou implikáciou je to, že kázeň, ktorá zvažuje a argumentuje, je homiletickou 

realizáciou všeobecného kňazstva. Presadzuje náboženskú rovnocennosť všetkých 

prítomných na službách Božích. Poslucháčov treba brať ako dospelé náboženské subjekty, 

ktoré sú kompetentné aj v otázkach interpretácie. Títo členovia sú rovnocenní nie svojím 

vzdelaním, angažovanosťou, politickým zmýšľaním, ale svojím individuálnym vzťahom ku 

Kristu. Znázorniť túto individuálnosť vzťahu ku Kristu ako formu spoločného, to je zámer 

a obsah kázne. 

V tejto súvislosti si chceme všimnúť aj dôrazy Filipiho homiletiky.23 Na čo kladie 

akcent? Na výklad biblických textov ako základ kresťanského zvestovania z hľadiska 

homiletickej exegézy a hermeneutiky. Cieľom tohto výkladu je, aby poslucháč uveril. 

Zostáva otázka, ako tieto texty vykladať dnešnému človeku, aby boli pozvaním k dôvere, že 

sa v nich ponúka také porozumenie sveta a života, ktoré nikde nenájde, ale bytostne 

potrebuje. Biblia totiž ponúka alternatívny pohľad na život a svet, a kresťanské kázanie má 

výsadu túto ponuku sprostredkovať. Kresťanská kázeň je kázňou evanjelia. Prináša dobrú 

správu „odinakiaľ“. Do ľudskej skúsenosti vnáša nový rozmer, alternatívny pohľad na svet, 

dejiny a náboženstvo. Inšpiratívnym sa pre nás môžu stať podľa Filipiho Ježišove 

podobenstvá ako forma Ježišovho zvestovania, kde je zvýraznený tento rys „pozvania“ 

k inej logike vnímania skutočnosti. Hlavná téma Biblie (J 3,16) je podľa Filipiho 

v biblických textoch rozvedená do veľkého množstva kolektívnych i individuálnych 

príbehov, životných situácií, výziev, pokušení, prejavov. Základnou úlohou homiletickej 

exegézy je potom vystihnúť správny pomer medzi koncentráciou na centrálne posolstvo 

a diferenciáciou jeho explikácie. Východiskom pri tejto kazateľskej stratégii výkladu 

biblických textov Filipimu bol Brueggemannov prístup (Biblia ponúka alternatívny pohľad 

na život a svet) kombinovaný s prístupom Longa (vzťah kázne a rozličných literárnych 

foriem Biblie), kanonickým prístupom Hellera (Sandersa) a Theissenovou teóriou 

základných motívov biblickej viery. 

 

 
                                                           
23 Pavel Filipi, Pozvání k naději (Praha: Kalich 2006). 
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7. Cieľ kázne a dobrá homiletická orientácia 

Pri uvažovaní o cieli kázne je dobré vidieť aj širšie súvislosti, ktoré sa nám snažia priblížiť 

homiletické koncepcie. Keďže je ich dnes veľa a nie je jednoduché sa v nich orientovať, 

dobrou orientáciou sú pre nás Lutherove dôrazy, videné z pohľadu dnešných potrieb. 

O také niečo sa pokúsil Dietrich Stollberg vo svojej publikácii „Všetko, čo svedčí o Kristu – 

luteránsky kázať“.24  

Stollberg je nemecký praktický teológ. Známy je ako jeden z najvýznamnejších 

predstaviteľov terapeutickej pastorálky a pastorálnej psychológie. Je aj spoluzakladateľom 

Nemeckej spoločnosti pre pastorálnu psychológiu. Jeho kniha z roku 2010 je však venovaná 

kázňam a homiletickým otázkam. Chce ňou prispieť k príprave na jubileum reformácie, 

ktoré sa bude sláviť v roku 2017 a za veľmi dôležité pokladá vniesť do tejto prípravy 

homiletickú perspektívu. V tejto svojej rozsahom neveľkej (117 strán), ale obsahom 

dôležitej knihy, chce predstaviť evanjelické kázne a v homiletickej úvahe niektoré zásady 

pre kázeň. Podľa Stollberga ešte stále patrí medzi najvznešenejšie úlohy teológov 

vysvetľovať Božie slovo a prinášať ho ľuďom. Názvom svojej knihy, odkazujúcim na hlavnú 

Lutherovu hermeneutickú zásadu pri vysvetľovaní Písma svätého, chce zdôrazniť 

luteránsky profil kázne, pretože – ako v úvode sám poznamenáva – sú aj iné chápania kázne 

a to aj v protestantizme . 

Stollberg svoju homiletickú úvahu delí na šesť častí s týmito názvami: základný postoj, 

zásady pre teológiu kázne, iba Písmom, zákon a evanjelium, úloha kázne, pokyny pre 

vypracovanie kázne. 

Luther svoj základný postoj pre tvorbu kázní vyjadril troma latinskými pojmami, 

„oratio“, „meditatio“, „tentatio“. Čo v tejto súvislosti treba chápať pod modlitbou, je zrejmé, 

pred čítaním, počas čítania a po čítaní Písma je najprimeranejším základným postojom 

modlitba. Podobne aj pred kázňou, počas kázne a po kázni. Kázeň je tiež určitým druhom 

oslavnej a ďakovnej modlitby. 

                                                           
24 Dietrich Stollberg, „Alles, was Christum treibet“ – lutherisch gepredigt (Neuendettelsau: Freimund Verlag, 

2010). 
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Pod meditáciou Luther v súvislosti s kázňou rozumie aj precízne čítanie Biblie, 

kreatívne uvažovanie nad slovom Písma, kritické zhodnotenie i usporiadanie nápadov, 

ktoré pri čítaní a uvažovaní nad Písmom vznikajú. 

Pod „tentatio“ Luther zahŕňa prechádzanie skúškami, pochybnosťami o zmysle 

kázania i života, často aj zápasom s nechuťou a apatiou, čo však neznamená, že by kazateľ 

mal s tým prestať. Práve naopak. Robí ho to skromným a pomáha mu celkom sa spoliehať 

na Boha. Veľkým pokušením pre kazateľa je podľa Luthera kazateľova samoľúbosť a 

ctižiadosť pri príprave a prednese kázne a sklon nerozlišovať medzi svojím a Božím slovom 

v kázni. Učiť sa tu môžeme podľa Stollberga aj od veľkých teológov v minulosti 

a súčasnosti.  

Pri predstavení zásad pre teológiu kázne Stollberg stručne charakterizuje známe 

reformačné „sola“. Nemáme teda kázať o všetkom mysliteľnom, čo by kresťana mohlo 

zaujímať, ale máme vykladať Bibliu („sola scriptura“). A aj keby sme niekedy mohli za 

základ kázne zobrať pieseň alebo text z Malého katechizmu, zreteľ na Písmo by mal byť 

zrejmý. Stollberg pre teológiu kázne ďalej uvádza ďalšie známe Lutherove zásady ako sú 

„solus Christus“, „sola gratia“, „sola fide“ no i „viva vox evangelii“. 

V tretej časti svojej homiletickej úvahy sa Stollberg bližšie venuje zásade „jedine 

Písmom“ a snaží sa vysvetliť, čo tým Luther myslel. Meradlom, ktoré nám uprostred 

obrovského objemu textu Biblie pomáha nájsť to pravé a dôležité, je podľa Luthera „všetko, 

čo svedčí o Kristu„ („Alles, was Christum treibet“). Ako to však bližšie chápať? Batka 

objasňuje, 

 

 „že keď Luther povie, že ʻcelé Písmoʼ svedčí o Kristovi (ʻwas Christum treibetʼ), 

to neznamená, že všetky biblické miesta svedčia o Kristovi. Je to výpoveď viery 

o obsahu Písma.“25  

 

                                                           
25 Ľubomír Batka, Nebeské štebotanie: Žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch 1519-1530 (Praha: 

Lutherova společnost, 2015), 66. 
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Stollberg to tiež prízvukuje, že to nie je také jednoduché, no na druhej strane zdôrazňuje, že 

Kristus sa nenachádza len tam, kde je vyslovene menované Jeho meno, ale je aj všade tam, 

kde je reč o Božej milosti a veľkorysosti. Treba sa preto ďalej pýtať na zámer toho ktorého 

textu, chápať nielen slová, ale aj zmysel. Je potrebné text čítať v súvislosti s biblickou 

knihou, v ktorej sa text nachádza i v súvislosti s celou Bibliou. Je prospešné si vymeniť 

pochopenie textu s inými, zvlášť takými, ktorí majú skúsenosti so zaobchádzaním s Bibliou. 

Luther ich menuje „pomocníkmi“. K tomu patria aj papieroví pomocníci ako sú komentáre, 

homiletické pomôcky, pri ktorých treba dávať pozor na to, či nás privádzajú alebo 

odvádzajú od textu. Užitočný je aj pohľad do vykladačskej tradície. Súhrne sa dá povedať, že 

luteránsky kázať znamená kázať biblicky. 

V štvrtej časti Stollberg pripomína Lutherovo rozlišovanie zákona a evanjelia a kladie 

dôraz na privlastnenie si Krista ako Božieho daru citujúc Luthera: „Kto Krista prijíma ako 

dar, je kresťanom“. Až potom sa vytvára spojenie medzi vierou a láskou. Lebo evanjelium 

nie je učebnicou a knihou zákona. Kto by kázal iba zákon, vytváral by len pokrytcov, 

pretože nikto nedokáže žiť príkladne podľa prikázaní. V súvislosti so SZ sa podľa Stollberga 

dá vo všetkých svedectvách o Božej láske a Božej veľkorysosti v SZ objaviť to, čo nám 

Luther kládol na srdce ako jadro evanjelia. 

V piatej časti svojej homiletickej úvahy popisuje Stollberg úlohu kázne. Vychádzajúc 

z latinského slova pre kázeň („predicatio“) prichádza Stollberg k názoru, že prvou úlohou 

kázne je úctivá a vzývajúca Božia chvála, teda že v prvom rade v kázni nejde o rozoberanie 

nejakej sociálnej situácie alebo spoločensky dôležitých vecí, ale o Boha. Ako na inom mieste 

Stollberg píše, kázeň má byť doxologickou interpretáciou biblického podania (IJPTh, 

9/2005, 243). 

Nakoniec sa Stollberg stručne venuje praktickým radám pri príprave kázne 

v poslednej časti svojej homiletickej úvahy. Odporúča kázať podľa perikopálnych systémov. 

Kto by chcel kázať len podľa svojich obľúbených textov, nebude mať časom čo povedať 

a opakoval by sa. Text kázne si treba najprv niekoľkokrát nahlas prečítať a poznačiť si 

myšlienky. Je vhodné siahnuť aj po pôvodnom texte a všímať si paralelné miesta. Následne 

je dôležité usporiadať si myšlienky a vytvoriť členenie podľa obsahu: Ktoré myšlienky 
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logicky vyplývajú z ktorých? Kam sa máme dostať? Čo je zámer textu? Čo hovorí text 

priamo alebo nepriamo o vzťahu medzi Bohom a nami ľuďmi? Je potrebné preskúmať 

myšlienky podľa toho, ktoré myšlienky, obrazy atď. pochádzajú priamo z Biblie, a ktoré 

som snáď vniesol do textu sám, ale v ňom nie sú. To je nevyhnutné starostlivo rozlíšiť, lebo 

len potom sa budú dať zodpovedne vzťahovať navzájom na seba. Kto textu 

porozumel, objavil v ňom to, čo sa ho v tomto texte priamo dotýka, Biblia je dostatočne 

aktuálna kniha na to, aby bola aktualizovaná lacnými príbehmi zo súčasnosti. Nakoniec si 

kázeň sformulujeme podľa predbežného členenia textu na členenie pre kázeň tak, aby sme 

ju dokázali voľne hovoriť. Kvôli osvojeniu kázne by sme si ju mali viackrát nahlas predniesť. 

Ak sa na niektorom mieste nedá dobre zapamätať, niečo s obsahom nie je v poriadku a treba 

ho zmeniť. Reč kázne by mala byť jednoduchá a zrozumiteľná a má pochádzať zo srdca. 

Teda žiadna akademická prednáška. Majster všetkých prekladateľov Biblie, Luther, 

o preklade do nemčiny hovorí:  

 

„Treba sa opýtať matky v domácnosti, detí na ulici, jednoduchého človeka na 

trhu a pozerať sa im na ústa, ako rozprávajú...čoho je plné srdce, to hovoria ústa. 

To znamená dobre nemecky hovoriť“.  

 

A čo platí pre preklad, platí aj pre kázeň. Pre kazateľovo vystúpenie na kazateľnici uvádza 

Stollberg celkom na záver Lutherovu osobnú radu: „Vystúp smelo, otváraj ústa, skonči 

včas“. 

Celkove o tejto Stollbergovej publikácii môžeme povedať, že vo svojej homiletickej 

úvahe neprináša niečo, čo by už o Lutherových dôrazoch pre kázeň a vysvetľovanie Písma 

nebolo známe, avšak v dnešnej „húštine“ homiletických prác a úvah je dôležité zdôrazniť 

hlavné dôrazy evanjelickej kázne inšpirovanej Lutherom. 

 

8. Záver 

Čo teda vyplýva pre nás z vyššie povedaného? Pre naše kázanie je dôležité si uvedomiť, že 

každou našou kázňou by sme mali niečo chcieť dosiahnuť. Naplniť tento cieľ nám môže 
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pomôcť poznanie rozličných novozmluvných pojmov pre zvestovanie s ich rozličnými 

akcentmi i poznanie rozličných druhov textov a foriem textov v ich jedinečnosti, aby sme 

hlavné posolstvo Biblie dokázali vyjadriť vždy v nových variáciách. Pomôcť nám môže aj 

formulovanie skopusu pri uvedomení si nebezpečenstiev, ktoré pritom hrozia, totiž 

skĺznutie do abstraktnosti namiesto využitia konkrétnosti textu. Ciele by sme si mali 

určovať čo najkonkrétnejšie a podľa možnosti vyjadrené aj slovesom ako pri katechetických 

cieľoch. Pri určovaní cieľa kázne nám môžu pomôcť aj znalosti o rečníckych „genera 

dicendi“ i teória o rečových aktoch z lingvistiky. Odniesť by sme si mali z tohto príspevku i 

to, čo zdôraznila Conrad, že určovanie zámeru a cieľa kázne nie je ani tak otázka rétorická 

či recepčno-estetická, ale hermeneuticko-teologická. Hermeneutika, ako to zdôrazňuje aj 

Filipi, je dnes veľmi dôležitá pri výklade biblických textov ako základu pre kázeň i pri 

uvažovaní o jej cieľoch. A nakoniec by sme si mali odniesť to, že pri určovaní cieľa kázne je 

dôležitá dobrá orientácia aj v súčasných homiletických koncepciách a hlavne takých, ktoré 

nás neodvádzajú od biblického textu a od učenia evanjelickej cirkvi. 
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