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Dietrich 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 najnovšia 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 niektoré zásady pre 

kázeň. Lebo ešte stále patrí podľa neho  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. 

Kniha obsahuje predhovor, 16 nedeľných kázní, jednu krstnú kázeň, sobášnu kázeň, kázeň pri 

príležitosti diamantovej svadby a dve pohrebné kázne, ďalej homiletickú úvahu  s názvom: Čo  

znamená „luteránsky kázať“?, zoznam prameňov a literatúry ako aj charakteristiku miest a situácií, do 

ktorých boli kázne povedané. 

Zaujímavé a prospešné by iste bolo bližšie si všimnúť aj jednotlivé Stollbergove kázne, či už 

nedeľné alebo kazuálne. Našu pozornosť v tejto recenzii však obrátime len na Stollbergovu 

homiletickú úvahu s konštatovaním, že Stollberg  sa jej myšlienkami   riadi aj pri vypracovaní 

publikovaných kázní. 

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. 

Keďže Stollberg patrí medzi veľkých milovníkov vážnej hudby a vidí úzku spojitosť teológie 

a hudby, začína svoju charakteristiku základného postoja ku kázni Johannom Sebastianom Bachom 

a jeho základným postojom pri tvorbe svojej hudby. Keď Bach začínal tvoriť, nad začínajúcu skladbu 

si napísal: J.J. to jest Jesu Juva – Ježiši, pomôž a keď skončil zase: S. D. G. -  Soli Deo  Gloria. Chcel 

tým vyjadriť, že bez Božej pomoci to nejde a za všetko vďačí práve Bohu. A iste to platí aj pre tvorbu 

kázní. 

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. 
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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 „solá“. Nemáme teda kázať o všetkom mysliteľnom, čo by kresťana mohlo zaujímať, ale 

máme  vykladať Bibliu („sola skriptura“). A aj keď by 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“  

i „viva vox evangelii“ 

V tretej časti svojej homiletickej úvahy sa Stollberg bližšie venuje zásade „iba 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 ženie ku Kristu „ ( Alles, was 

Christum treibet). Nie je to však také jednoduché, ako to vyzerá, lebo 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 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 

biblicky kázať. 

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) dochádza 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 
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alebo spoločensky dôležitých vecí, ale o Boha, či ako na inom mieste Stollberg píše, že kázeň má byť 

doxologickou interpretáciou biblického podania (IJPTh, 9/2005, s. 243). 

Nakoniec sa Stollberg v poslednej časti svojej homiletickej úvahy venuje stručne praktickým 

radám pri príprave kázne. Odporúča kázať podľa perikopálnych systémov, lebo kto by chcel kázať len 

podľa svojich obľúbených textov, nebude mať za chvíľu čo povedať a bude sa opakovať. Text kázne si 

treba najprv niekoľkokrát nahlas prečítať a poznačiť si myšlienky. Dobre je ďalej siahnuť aj po 

pôvodnom texte a všímať si paralelné miesta. Potom je dôležité si myšlienky usporiadať a vytvoriť  

členenie podľa obsahu: Ktoré myšlienky 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 sám, ale nie sú v texte a to starostlivo rozlíšiť, lebo len potom ich budem 

vedieť zodpovedne vzťahovať navzájom na seba.  Kto text dostatočne pochopil a objavil v ňom to, čo 

sa ho v tomto texte priamo dotýka, Biblia je dosť aktuálna kniha na to, aby sa musela aktualizovať  

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 

celkom na záver uvádza Stollberg 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 dobre padne takto sústredene a na jednom mieste 

si pripomenúť hlavné dôrazy evanjelickej kázne inšpirovanej Lutherom ako aj môcť si prečítať 

a inšpirovať sa Stollbergovými kázňami, ktoré v tejto svojej knihe ponúka. 
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