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Milí čitatelia, bratia a sestry!

Prežívame mimoriadne obdobie svetovej pandémie, keď okolo nás zúri 
nový Koronavírus a ešte viac sa šíri strach, bezmocnosť a neistota, ktorú v nás 

vyvolávajú otázky, ktoré nevieme zodpovedať. Spoločnosť sa v mnohých oblastiach 
zastavila. Avšak naša služba sa nezastavuje. Božie slovo musí znieť aj v takýchto 

časoch, ba práve v takýchto časoch musí znieť ešte viac. Preto k Vám prichádzame aj 
v týchto dňoch s novým číslom Služby slova.

Okrem pravidelných prípraviek na nedele a sviatky v mesiacoch apríl až jún v nej nájdete 
článok nám dobre známeho brata Mgr. Jozefa Benku. Venuje sa v ňom „dobrej kázni“ 

a prináša nám niekoľko podnetov, ako kriticky hľadieť na kázeň a zodpovedať si otázku, či je 
moja kázeň dobrá a či nemôže byť ešte lepšia.

V rozhovore s riaditeľom Slovenského evanjelizačného strediska Slávom Slávikom sa vrátime 
k Teologickej konferencii 2019 a požiadame ho, aby sa s nami podelil o myšlienky, ktoré tam 

prezentoval na svojom seminári s veľavravnou témou: „Ako osloviť ľudí okolo nás“.

V historickej rubrike si pripomenieme osobnosť brata emeritného biskupa ThDr. Jána Antala,
ktorý odišiel k Pánovi pred desiatimi rokmi.

Keďže v uplynulých mesiacoch sa konali aj kázňové prípravky, organizované oboma našimi dištriktmi, 
nazrieme cez malé okienko do prednáškových siení a zistíme, čo sa tam dialo. Či to bolo na niečo dobré, 

sa opýtame priamo účastníkov.

O svoje moderné podobenstvo sa s nami podelil brat farár Viliam Solárik.

Dáme Vám tip na slovo v mediálnom priestore, tentokrát to, ktoré prichádza zo Západného dištriktu a nebude 
chýbať ani tip na dobrú knihu, ktorá by nám mohla byť v kazateľskej službe prínosom.

Prajeme Vám požehnané čítanie a veľa múdrosti aj inšpirácie z našich riadkov, no hlavne z Božieho Ducha,
ktorý veríme, pomáhal pri zostavovaní tohto čísla, a ktorý chce pomáhať aj Vám v kazateľskej službe.

Štefan Kiss

Úvodné slovo
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Ťažko dnes nájsť homiletiku, ktorá by nezačínala konštatovaním, že dnešná 
kázeň sa nachádza v kríze. Neoslovuje, nehovorí do života poslucháčov, skôr 

nudí ako vzbudzuje pozornosť. Gerhard Ebeling ju posúva dokonca až do 
polohy „inštitucionálnej bezvýznamnosti“ (1) O nedostatkoch v kázňach, či 

predovšetkým o nedostatkoch kazateľov (Vady kazateľov – Vitia concionatorum) 
hovorí aj vyše 400 rokov (z roku 1570/71) starý homiletický spis bratského biskupa 

Jana Blahoslava v Čechách. K „vadám“ kazateľov sa v jednom svojom článku z roku 
1986 vyjadruje Josef Smolík (2) a s mnohými jeho postrehmi môžeme súhlasiť aj dnes. 

Podľa Smolíka sú kazatelia vystavení mnohým pokušeniam a značnej námahe, takže 
sú často z toho unavení a poľavujú v horlivosti. Príčina je aj v tom, že si nenájdu dosť 

času na meditáciu a modlitbu, kazatelia vo svojich modlitbách nedostatočne myslia aj na 
poslucháčov, ktorých majú osloviť. Keďže chýba často meditácia nad textom, kázeň sa zužuje 

na poučovanie a moralizovanie. Hĺbka pokánia či zase radosti v kázni nezaznie. Bohatstvo 
textov zostane ležať ladom. Kazateľ si nekladie otázku, prečo je práve tento text v Písme, aké 

je jeho špecifické posolstvo. Metóda práce s textom je pri mnohých kazateľoch skôr „metódou 
voľných asociácií“. Nad veršami textu kazateľa napadajú rôzne asociácie, ktoré voľne, ani nie dosť 

usporiadane, rozvíja. Kazateľ potom káže svoje nápady, či všeobecné kresťanské pravdy a nekáže na 
konkrétny text. Smolík ako príklad rešpektu pred autoritou Božieho slova pripomína Husov spôsob 

práce s biblickým textom. K ďalšej chybe kazateľov patrí podľa Smolíka aj to, že je v kázni príliš 
mnoho myšlienok, ktoré nie sú dohromady skĺbené, takže poslucháč stratí súvislosť. 

Túžba po dobrej kázni však neutícha. A neutícha ani snaha sa o ňu pokúšať, či sa k nej aspoň priblížiť. 
Jay E. Adams na konci svojej homiletiky (3) píše o tom, že nedávno počul veľmi dobrú kázeň. Bola to 

kázeň, nie nudiaca, suchá prednáška, ani zhluk za sebou idúcich rozličných príbehov. Biblické výpovede 
boli podávané ako Božie posolstvo pre prítomných poslucháčov, nie pre zbor, ktorý žil pred dávnym časom 

a vo vzdialenej krajine. Prostredníctvom kázne bolo zrejmé, že Boh je tu dnes prítomný a že sa o nás stará. 
Poslucháči boli podnecovaní rozmýšľať o svojich rodinách, svojom zbore, spoločnosti, v ktorej žijú.

Kázeň bola aj biblicky fundovaná. Nebola to úvaha na nejakú tému. Obsahom tejto kázne bola Božia zvesť. 
Napomenutia nasmerované na každého jednotlivého človeka neboli vnímané ako mienka človeka, ale ako slovo 

prichádzajúce od Boha. Kazateľ kázal s autoritou, ktorá je primeraná Božiemu posolstvu a ako také bolo prijímané.
Okrem toho bola kázeň zaujímavá. Kazateľ neurobil tú chybu, aby text „zohrieval“ tak dlho, až stratí silu a šťavu. 

Ani „neservíroval“ slovo v „polodusenom“ stave. Pripravoval ho s láskou a primerane ho obložil, takže si zachovalo 

O dobrej kázni z pohľadu 
súčasnej homiletickej teórie


