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Literatura: 
Filipi: „Pozvání k naději“ (vybrat si, co nám z toho bude sedět)  
            Hl. kap. 7 a 8 – povinně 
            Současné pokusy o interpretace evangelia 
Kraus: Rétorika 
 
 
Úkoly:  
(Já) Zpracovat kázání „Výběr ze spisů“- kázání Martina Luthera (teoreticky 
      zpracovat) 
 
(Andrejka) E. Jüngen „co je to kázání + teze“ – přeložit a převyprávět a  
                             Udělat analýzu kázání 
 
Vytvořit kázání z exegeze, kterou jsme minule dělali do exegeze NZ 

 
Náplň hodin: teze od Jüngela + co nám Lukeš odpřednáší 
Riziko strukturalismu: udělá z textů modely, které jsou aplikovatelné v celé šíři – ne jak 

jedná Bůh s námi dnes? SZ je něco jiného než JK!  
 
Luther: situační analýza (dle své situace), rétorická analýza, Luther byl divoký 
 
Lukeš: pošle nám rozbor kázání Pavla ze Sk a Sk Pavla a Thekly. Analyzovali bychom to 

v hodinách. 
 
Práce s kázáním: 

• Přeložit  

• Říci o čem je, jak na nás působí 

• Jakou má strukturu  

• Jak to prezentuje 

• Přečíst k tomu text i řecky 

• K čemu autor dochází 

• Prostředky, figury (epištoly) 
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Kázání 
Specifický termín v řečtině ani latině není. Homilia i sermon – rozhovor, přeneseně je to 

kázání. Kázání můžeme definovat jako veřejný výklad posvátného textu.  
 

JIŘÍ KRAUS: RÉTORIKA V EVROPSKÉ KULTUŘE 
Rétorika umožní argument analyzovat Kázání je u nás spíše orientace na posluchače, je 

třeba se ale soustředit i na text.  
Augustin: rétorika jako pomůcka při hlásání, vytříbenost řeči a metafora 
Boetchius: základy homiletické rétoriky středověku 
Středověká vzdělanost: víra + věda, rétorika byla zásadní 
Když pracujeme s textem – exegeze, ale při kázání vypíchnout určité myšlenky (metafora, 

logická stavba).  
 
Kazatelská rétorika středověku 
Rozkvět klášterů, přepisování rukopisů za karolínské doby (i práce rétoriky). Počátky 

kazatelství vznikají v antickém Římě.  
V antickém Římě: četba Písma + komentář + poselství � postupně jak se zvětšovala 

shromáždění. Od 4. století vznikají homilie. 
Vzorovým textem Augustinuv traktát o víře křesťanské – obsah a žánr udal on. 
Řehoř Veliký (540-604) napsal „Regula pastoralis“(Péče pastýřská) – církevní 

administrativa, přednes a příprava kázání dle současných posluchačů (posluchačské typy – 
pohlaví, věk, role). Kazatel se musí přizpůsobit. 

 

QUIRTIRIÁN: „ZÁKLADY RÉTORIKY“ 
Řečník: kdo má dobré vzdělání podle Antických měřítek; čestný a zkušený v mluvení. 

Slovo může člověka postavit na nohy či zničit. Za jistých okolností může mít slovo stejný 
účinek jako čin. Zde hraje roli i svědomí, kt. máme dnes ochablé. Čistá mysl před psaním řeči 
a kázání (pro tu chvíli vypnout a soustředit se jen na to).  

Pravda má morální etický nárok, je nutný nárok na člověka.  
Řečník má morální kvality 
Rétorika u soudu: obhájce i žalobce musí mít morální kvality 
 

13.2.2009 
Kázání na Jk 3,1-12 
1  Nechtějte všichni učit druhé, moji bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. 

2  Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své 
tělo. 3  Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. 4  Nebo si 
představte lodi: Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník 
chce. 5  Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký 
les! 6  I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován 
pekelným plamenem. 7  Všechny druhy zvířat i ptáků, plazů i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny 
člověkem, 8  ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu.9  Jím 
chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. 10  Z týchž úst vychází 
žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji. 11  Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i 
hořkou? 12  Což může, bratří, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou 
vodu. 

Kázání jako epištola – dva dopisy, které na sebe reagují. Forma fikce. 
Je zachován literární žánr: současná rovina a rovina Jakobovy doby 
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Metafora: Boží království – je to protimluv – Bůh nemá žádné svoje pozemské království 
se svou armádou. Nemáme zkušenost Božího království, tak se to musí popsat metaforou.  

Metafora: přenesený význam.  
 

PODOBENSTVÍ: SOUDCE A VDOVA 
Lukáš 18:1 Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: 2 "V jednom 

městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. 3 V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně 
chodila a žádala: 'Zastaň se mne proti mému odpůrci.' 4 Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: 'I 
když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, 5 dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem 
stále bude chodit a nakonec mě umoří.'" 6 A Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! 7 Což 
teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? 
8 Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?" 

 
Antimetafora 
Mluví tady zřejmě hlavně s učedníky. V době, kdy Ježíš bude pryč a učedníci si budou přát 

jeho příchod, mají se neustále modlit. Učedníci v čase těžkostí si mohou připadat, že 
Hospodin je jako soudce. Soudce je zde protityp Boha. V 6 verši je napsáno – Pán řekl. Pán 
říká, že zjedná právo všem, kteří k němu volají. V NZ je futurální, prézentní, mimosvětská 
eschatologie. 

 
Kontext – čekání Syna člověka (17,22) 
Ke komu – učedníkům, čekají Syna člověka, ale i když se nic neděje, mají být vtrvalí a 

neochabovat  
 
Synchronní – postavy 
Soudce – dle SZ to byl vyhlašovatel Božího slova, soudu � zde selhává1 
 Vdova – někdy mají učedníci pocit, že na ně Bůh kašle 
Odpůrce  
 

 
Diachronní – výroky Páně 
Kontext: příchod člověka 
O vyslyšení proseb (půlnoční přítel) – v kontextu modlitba Páně 
Modlitba: kontakt s Hospodinem, čekání na příchod Syna člověka 
 

 

EMIL BRUNNER (1889 – 1966) 
 (23. prosince 1889 Winterthur- 6. dubna 1966 Curych)  

• byl švýcarský evangelický (reformovaný) teolog. Brunner platí vedle Karla Bartha za 
jednoho z vůdčích představitelů dialektické theologie. 

 

Život 
Brunner studoval theologii v Curychu a Berlíně. Mezi lety 1916-1924 sloužil jako reformovaný 

farář ve švýcarských vsích Obstalden a Filzbach u jezera Wallensee (kanton Glarus). Promoval na 
základě dizertace Symbolické v náboženském poznání. Příspěvky k teorii náboženského poznání 
(1914), habilitoval se spisem Prožitek, poznání, víra (1921). Poté trvale působil v Curychu, kde od roku 

                                                 
1 Podobně jako kněz a lévita v Milosrdném Samaritánovi (Lk často ukazuje, že SZ kvality v NZ selhávají) 
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1922 působil jako soukromý docent a v letech 1924-1953 jako profesor systematické theologie. 
Brunner na rozdíl od svého kolegy a přítele Karla Bartha často a rád hostoval v zahraničí: přednášel 
mj. Nizozemí, Švédsku, Finsku, Dánsku a USA. Zde byl v roce 1938 hostujícím profesorem v 
Princetonu. Po válce, kdy jako rektor curyšské university vystupoval na podporu okupovaných zemí, 
uskutečnil r. 1946 přednáškovou cestu po USA, 1953-1955 působil v Japonsku. Vedle své akademické 
činnosti se Brunner věnoval působení v církvi: Mezi lety 1931-1960 pravidelně kázal v curyšském 
Fraumünsteru, v letech 1927-1939 vyučoval náboženství na gymnáziu. Angažoval se též v 
ekumenickém hnutí: účastnil se konference světových církví v Oxfordu 1937 a prvních dvou 
shromáždění Světové rady církví v Amsterdamu (1948) a v Evanstonu (1954). Emil Brunner byl ženat s 
Margrit Lautenburgovou a měl čtyři syny: Heinze Henricha, Petra, Andrease a Thomase. 

 
Theologie 

Do dějin theologie se Brunner zapsal především jako iniciátor sporu o oprávněnost, vhodnost, 
příp. prospěšnost návratu k umírněné přirozené theologii. Tím se postupně myšlenkově oddělil od 
Karla Bartha, jenž jakoukoliv přirozenou theologii odmítal. 

 
Dílo 

Fundamentální theologie 
• Die Mystik und das Wort. Der Gegensatz zwischen moderner Religionsauffassung und 

christlichem Glauben, dargestellt an der Theologie Schleiermachers (1924, 1928) 
• Offenbarung und Vernunft. Die Lehre von der christlichen Glaubenserkenntnis (1941) 

Dogmatika 
• Der Mensch im Widerspruch. Die christliche Lehre vom Wahren und vom wirklichen 

Menschen (1937,1941,1985) 
• Die christliche Lehre von Gott. Dogmatik I (1946) 
• Die christliche Lehre von Schöpfung und Erlösung. Dogmatik II (1950) 
• Die christliche Lehre von der Kirche, vom Galuben und von der Vollendung. Dogmatik III 

(1960) 
Etika 

• Das Gebot und die Ordnungen. Entwurf einer protestantisch-theologischen Etik (1932) 
• Gerechtigkeit. Eine Lehre von den Grundgestzen der Geselsschaftsordnung. (1943) 

 
6.3.2009 

O DOBRÉM SAMARITÁNU, EMIL BRUNNER 
Varovný příběh: není to o BK, ale spíše o nové realitě; dualita – dvoje jednání vůči sobě 

protikladné. 
Úvod k textu: obecné věci 
Pak příběh vztahuje na teology a pastory 
Myšlenka: je lepší správně jednat, než o tom jen mluvit 
Ekumenicky zaměření: přikázání lásky je důležitější než jiná přikázání  
Lidi se mají modlit za to, aby i faráři měli takové jednání 
Metafora: symfonie je hotová teprve, až když se zahraje 
Milost vede člověka k činům 
 
Struktura kázání 
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15.5.2009 
 

TEZE OD JUNGELA K  EXEGETICKÉMU KÁZÁNÍ  
(referát Andrejky) 
 

Eberhard Jüngel 
Evangelický teolog, nar. 1934 v Magdeburku, profesor systematické teologie na 

univerzitě v Tübingen.  
 
Důležitá díla: 

• Paulus und Jesus (Pavel a Ježíš) 1962, přeprac. vyd. 3. 1966, Gottes 
Sein ist im Werden (Boží bytí je v dění) 1966, přeprac. vyd. 2. 1967,  

• Tod (Smrt) 1971, Gott als Geheimnis der Welt (Bůh jako tajemství 
světa) 1977,  

• Geistesgegenwart. Predigten (Přítomnost Ducha. Kázání) 1979,  

• Entsprechungen: Gott – Wahrheit – Mensch (Souvislosti: Bůh – pravda – člověk) 
1980,  

• Barth--Studien (Studie o Barthovi) 1982 
 
 

ČO MÁ SPOLOČNÉ KÁZANIE S TEXTOM? 

 
Hodný  zástupca liberálnej teológie konštatoval  v jednom rozhovore s niekoľkými  teológmi 

Bekennender Kirche kazateľmi Slova Božieho: Máte síce dnes čisté učenie, ale my sme mali plné 
kostoly. 

 
Táto veta vedie k rozmýšľaniu. Aj keď zvážime, že zmenou vzťahu štátu a cirkvi a so všetkými inými 

zmenami. 
Je pravda, že veľa predstaviteľov liberálnej teológie bolo konfrontovaných s prázdnymi kostolmi. 

Malo by nás však viesť k premýšľaniu, že významné obnovenie teológie , ktoré vzniklo po kríze 
obdobia prvej svetovej vojny tiež neviedlo k tomu, že boli preplnené kostoly. Čiže sa dá povedať, že 
prelom v teológii k novým brehom existencie cirkvi, neviedol k prelomu čo sa týka členov cirkvi.  

Keďže je zvestovanie závislé od textov, môže situácia zvestovania byť len čiastočne zvážená, ak 
súčasne zvažujeme situáciu textu. Pritom sa musí ukázať prečo je zvestovanie závislé od textov.  

Je potrebné brať v úvahu:  
1. Situáciu zvestovania 
2. Situáciu textu 
3. Zvestovanie situácie 

 
 

SITUÁCIA ZVESTOVANIA 

 
Situácia zvestovania je zakaždým tým určovaná, že je: 
 
1. Niečo na zvestovanie 
2. Adresáti zvestovania 
3. Zvestujúci 
 

Adresátmi kresťanského zvestovania sú v zásade všetci ľudia. Adresátom zvestovanie je teda 
variabilná veľkosť. Zvestovaľmi sú spravidla ľudia, ktorí môžu adresátov zasiahnuť. Zvestovateľ nás 
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má zaujímať hľavne z pohľadu teológie. Pretože čo sa dá zvestovať to je objekt/predmet teológie. Ak 
má zvestovateľ vecne zvestovať musí za vyznať v teológii. Teológ má úlohu rozpoznať svoju vlastnú 
variabilitu a variabilitu adresátovu, aby to čo sa má zvestovať zvestoval trefne. Pretože to, čo sa má 
zvestovať neexistuje – len v rámci dejinnej skutočnosti. To, čo sa má zvestovať malo adresátov a to 
celkom určitých. Napr. kresťanov v Korinte medzi rokmi 50 – 55 po Christu. Títo tu však už niesú. A to, 
čo sa má zvestovať malo od začiatku zvestovateľa napríklad Pavla a tento tu tiež už nie je. Teda sa dá 
povedať, že situácia zvestovania je dejinná situácia.  

Ak sa teda vyprázdnia kostoly, tak si hneď musíme klásť otázku, či tému, ktorá sa má zvestovať je 
naozaj zvestované v dejinnom kontexte. To nemá nič spoločné s apologetikou. Teológia teda musí 
zohľadňovať historický kontext.  

Patrí k situácii zvestovania, že sa teológia stáva zodpovednou za to, čo sa počas zvestovania deje 
v cirkvi. Pretože v teológii sa rozhoduje, čo sa v zvestovaní cirkvi deje.  

 
 

TÉZY 

 
I. 

 
1. Hermeneutika je v rámci teológie tá teologická funkcia, ktorá necháva texty starého a nového 

zákona stávať sa kázaním. 
2. Hermeneutika nie  je v tomto zmysle konkuretkou, ale usilovnou služobnicou Ducha Svätého.  
3. Hermeneutická práca s textom  prebieha tak, že vykladač je tak dlho držaný textom, dokiaľ 

text nazačne sám hovoriť a vykladač začne mlčať. 
4. Text hovorí vecne len ak ho necháme hovoriť. Vykladač mlčí vecne len vtedy, keď počúva 

text. 
5. V tom, že hermeneutická práca tak privádza k vecnému HOVORENIU a vykladača k vecnému 

mlčaniu textu ako k Božej reči.  
6. Keď sa z textu stane nálezisko Božieho Slova, stane sa z textu  text kázania. 
7. Keď sa z textu stane text kázania, tak splnila hermeneutika v rámci teológiu svoju úlohu. 

 
 

II. 
 

1. Božie Slovo prichádza každej ľudskej reči. Takže ľudskému tvrdeniu, zdôvodneniu, ľudskému 
klamstvu a kecaniu, rozprávaniu o vlastnom JA. 

2. Kazateľ nemá žiadne slovo pre blížneho svojho, ktoré by mu predtým nebolo dané.  
3. Z textu ku kázaniu sa dostaneme len tým, že sa budeme držať textu.  

 
 
 
 

III. 
 

1. Ako vykladač textu má kazateľ dávať pozor na pohyb, ktorý robí z textu text ku kázaniu: Ako 
sa dostane k slovu/k reči Hospodin? 

2. Pohyb, ktorý robí z textu text určený ku kázaniu, sa kázaním tak opakuje, že je poslucháč 
vystavený do pohybu: Tak sa dostaneš TY ku slovu.! 

3. Opakovanie tohto pohybu – ako kázanie je preklad textu.  
4. ? Kázanie musí ako preklad textu zároveň Počúvajúceho preložiť, tak že sa Počúvajúci je 

prichádzajúcim Slovom Božím zasiahnutý určite sa dozvedá.  
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IV. 
 

1. Kazateľ má pre milostivé Slovo Božie brať vážne hriech. 
2. Kazateľ berie hriech vážne, tým, že hľadá vždy nové spôsoby prekladu, aby bol schopný všade 

zastihnúť hriešnika. Hriech je principium individuationis kázania.  
3. Kazateľ berie hriech vážne, tým, že beriu počúvajúceho – Hoerer  a jeho skutočnosť vážne. 

Preskočenie skutočnosti počúvajúceho – Hoerera robí z kázania propagadu proti vlastnej 
cirkvi.  

4. Kazateľ berie počúvajúceho – Hoerera a jeho skutočnosť vážne, tým, že Hoerera 
počúvajúceho láskyplne a statočne  preloží? Presunie do reality – uebersetzt. Táto realita 
neleží abseits, alebo ausserhalb, ale  vo vnútri faktickej skutočnosti, na mieste, kde sa kazateľ 
dotýka počúvajúceho Hoerera. 

5. Pravá skutočnosť počúvajúceho – a zároveň kazateľa je cestou skrze faktickú skutočnosť 
počúvajúceho – a kazateľa. 

6. Kázanie ako opakovanie textu kázania je tým prekladom, ktorý počúvajúceho prevádza  vo 
vnútri jeho skutočnosti skrze túto skutočnosť. Kam? Do Golgaty. 

V. 
 

1. Kde sa stane toto hnutie udalosťou, takže kde človek prichádzajúcim Slovom Božím je daný 
do pohybu, tam sa stáva kázanie kázaním  a to je cirkev.  

2. Preto je každé kázanie zakladajúcim spoločenstvo. 
3. Takéto kázanie nie je ale propagandou pre cirkev. 
4. Propaganda pre cirkev je propagandou proti Bohu.  
5. Kázanie nie je realizovanie sa kazateľa a jeho názorov a pohľadov, ale je to ospravedlnenie 

hriešnieka.  
6. Kázanie spočíva nespočíva na nápadoch, výpadoch  akciách a na prekladoch  - skutokoch 

kazateľových, ale jedine na pohýnajúcej sile prichádzajúceho Slova Božieho.  
7. Kazateľovo JA by  nemalo počas kázania nahlas – ani potichu siahať po samouskutočnení, ale 

musí myslieť len na Boha a na svojho blížneho. Kázanie musí byť od začiatku až do konca byť 
poctivé, úprimné a taktné. Kázanie sa nestane úprimným, poctivým a taktným skrze frázy ako 
: Sám so niečo také zažil/a, Ty a Ja, Ja a Ty  - ak ide o vety ohľadne súdu.  

 
VI. 

 
1. Boh nie je nudným Bohom, ale je Bohom zmilujúcim sa. Preto by nemal byť žiadny kazateľ 

byť nudným, ale zmilujúcim sa. 
2. Boh nie je nervóznym Bohom, ale je Bohom pokoj, je  verný. Preto by nemal byť žiadny 

kazateľ nervózny, ale mal by byť utešujúci.  
3. Božia sila sa v slabých dokonáva. Preto by nemalo žiadne kázanie vyvolávať strach. Každé 

kázanie má silu uzdravovať. 
4. Boh povolal Ježiša zo smrti do života. Preto by žiadne kázanie nemalo zabudnúť, že kázanie 

ako preklad textu je zvestovaním o zmŕtvychvstaní. Čo je zmŕtvychvstanie?  
5. Poslucháč chce Boha chváliť a ďakovať mu. Preto vedie každé kázanie k vďačnosti  a k chvále 

Boha. Pretože viera je piesňou chvály.  
6. Kazateľ by mal po kázaní: 

a.) Počúvajúcim ( predovšetkým priateľom a známym � 
b.) Textu 

Vedieť s dobrým svedomím pozrieť do očí, byť hladným po ďalšom kázaní (napriek všetkému�, 
mal by sa tešiť na ďalšie kázanie.  
7. Potom hermeneutika v rámci teológie splnila svoju úlohu.  
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L IBERALISMUS  
Náboženský prožitek 
Ježíš jako ideál 
Liberalismusm překonával ortodoxii – snažil se o teologickou čistotu, ale vyprázdnili se jim 

kostely. 
 

OSKAR CULLMANN (1902 – 1999) - Štrasburg, Švýcarsko 

Život  

• Luteránský bohoslovec, ekumenicky zaměřený (dialog mezi luterány a římskokatol.c.) 

• Na gymnáziu ho učitel ovlivnil � stal se liberálem, pak liberalismus překonává 

• Studoval teologii a filozofii ve Štrasburgu, stal se profesorem NZ, vyučoval dějiny rané 
církve 

• Učil v Basileji NZ a dějiny rané církve 

• Učil v Paříži na Sorboně 

• V roce 1972 šel do výslužby 
 
 
Teologie: Studoval křesťanskou eschatologii a christologii: navrhoval třetí pojetí oproti tehdy 

populárnímu (jak to pojímal C.H. Dodd a A. Schweitzer – „dějiny spásy“) 
Ježíš je vyvrcholením posvátné historie, která je součástí historie obecné a vede od stvoření po 

konečné dovršení. Zdůraznil objektivní realitu posvátných dějin oproti existenciální interpretaci R. 
Bultmanna a dalším německým teologům 

 

• nové teologie zjevení, v plnějším souladu s biblickými pojetími zjevení.  

• Vnikají tak nová pojetí: zjevení jako spásonosné „Boží jednání“ (actio Dei) v dějinách 
(Oscar Cullmann) 

• Vymezuje se proti Barthovi a Bultmanovi 
 
Dílo: 

•  Baptism in the New Testament 
• Christ and Time 
• The Christology of the New Testament 
• Early Christian Worship 
• Salvation in History 
• The Immortality of the Soul or the Resurrection of the Body: The Witness of the New 

Testament 

 

ADOLF HARNACK (1850 - 1930) - církevní historik 

Hodně měnil postoje 
Označován jako „nevěřící teolog“ – nemohl fungovat v církvi (nikdy ho v církvi nejmenovali 

ačkoliv sbíral „metály). 
Relevantní je to, co je racionální 
 
Př. CČSCH – Farský byl liberál, zpochybňování vzkříšení a zázraků � vyprázdnily se jim kostely. 

Např. Do Kováře (husita) byli husité liberální, Mánek byl také husita (už ale není liberál). 
Husitská kolumbária: předsíň s mrtvými (církev zvítězilá), pak se jde do části, kde jsou živí (církev 

bojující) 
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Smolík („Současné pokusy o interpretaci evangelia): začíná 2. Sv. válkou, kdy jsou velké prožitky, ale na 
kazatelně nejsou účinné – kostely se vyprazdňují. 

 

29.5.2009 
JIŘÍKOVO KÁZÁNÍ: 2K 1,18-2,16 

Úvod:  Milost vám a pokoj od Boha otce…  Pak rovnou číst Biblický text 

 
 

LIBERALISMUS – POHLED NA HISTORICKÉHO JEŽÍŠE 
 

FRIDRICH SCHLEIERMACHER (1768-1834)  
byl německý protestantský teolog, filosof a pedagog, rektor berlínské univerzity. 

Přeložil celé Platónovo dílo do němčiny a je považován za zakladatele liberální 
teologie a moderní hermeneutiky. 

Narodil se v rodině reformovaného pruského vojenského kazatele a navštěvoval 
školy Moravských (Herrenhutských) bratří v Niesky a v Barby. Toto pietistické 
prostředí mu však nevyhovovalo, přihlásil se na univerzitu v Halle, kde se seznámil s biblickou 
kritikou a křesťanství se vnitřně vzdálil. Nicméně roku 1796 se stal kaplanem v nemocnici v Berlíně, 
kde se seznámil s romantickým okruhem kolem Friedricha Schlegela. Studoval Platóna a Spinozu, 
Fichta a Schellinga a snažil se o vyrovnání s Kantem. Z této snahy vznikly jeho slavné „Řeči o 
náboženství“ (Über die Religion: an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 1799).  

V letech 1802-1804 byl pastorem v Pomořansku a začal pracovat na překladu Platónových 
dialogů, který dokončil až 1828. Od roku 1804 byl kazatelem a profesorem v Halle a roku 1807 se 
odstěhoval do Berlína, kde se hned po založení univerzity (1810) stal profesorem teologie. Zároveň 
byl i tajemníkem Pruské akademie věd a podílel se na reformách pruské církve. Přednášel filosofii, 
teologii, etiku i psychologii a začal pracovat na svém hlavním díle, "Křesťanská víra podle zásad 
evangelické církve" (1820-1821). Politicky zůstal i po pádu Napoleonově zastáncem osobní svobody 
a hájil také nezávislost církve, a to i vůči panovníkovi. Přes nesmírnou popularitu musel čelit mnoha 
útokům z různých stran a zemřel na zápal plic roku 1834. Jeho pohřbu se prý zúčastnilo 20 až 30 tisíc 
lidí 

 
Teologie: 
Schleiermacherovým životním cílem bylo smířit křesťanství s požadavky moderní subjektivity a 

vyhnout se jak osvícenské skepsi, tak Kantovskému racionalismu a moralismu.  

• Náboženství není především soustava dogmat, nýbrž hluboký lidský cit, vědomí 
závislosti na Bohu, jak ji kázal Ježíš Kristus.  

• Církev je – vedle rodiny, školy/univerzity a státu – jedním z nezbytných lidských 
společenství a zároveň vyjádřením univerzálního nároku křesťanství. 

 Schleiermacherova teologie upouští od řady tradičních dogmat a klade důraz na vnitřní prožitek 
zbožnosti, tím však náboženství také subjektivizuje. Protestantská „nová ortodoxie“ a zejména Karl 
Barth byla jistou reakcí na dlouhodobý Schleiermacherův vliv v německé teologii 

 
Historický JK 
Vnímá JK jako vzor člověka, který se liší trvalou mohutností svého vědomí Boha a svou bytostnou 

bezhříšností a úplnou dokonalostí. Kristovo zmrtvýchvstání, nanebevzetí, parusii vnímá jako cizí 
součásti učení o JK (jsou to jen představy církve). 

JK neustanovuje VP – význam tomu přisoudí až církev  
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ALBRECHT RITSCHL (1822-1889)  
• prof. teologie v Tübingenu a Göttingenu, revidoval Shleiermacherovo 

myšlení, nejvlivnější liberální teolog 19. stol.; na přel. 20. stol. jeho škola 
početné příznivce 
 
Teologie 

• založil svou teologii na kř. Zkušenosti, celé jeho učení má moralistickou příchuť 

• odpověď hledal v dějinách, jež měly poskytnout lék jak na subjektivismus, tak i na 
racionalismus; teologie měla být postavená na Božím zjevení v JK, zaznamenaném v NZ 

• odpor k individualismu a subjektivismu ⇒ spásu lze zakusit jen ve společenství c.; kř. je 
možné prožívat pouze v živém společenství 

• teologické formulace spíše hodnotové soudy než logicky zdůvodnitelné teoretické úsudky; 
nejsou otevřené nezaujatému, mravně neutrálnímu hodnocení; byl přesvědčen, že staří círk. 
otcové zdeformovali kř. tím, že do něho zavlekli řeckou filozofii, čímž z biblického Boha 
udělali absolutno filozofů a z Ježíše věčný Logos řeckého platonismu 

• výchozí bod teologie o Bohu – jeho konání pro nás, jež se projevilo v odpuštění našich hříchů 
skrze JK 

• Pojem hřích a spása: odmítal učení o prvotním hříchu a tvrdil, že je možné žít bezhříšný 
život; smíření, jež přinesl Ježíš – proměna našeho postoje k Bohu;  

• Ježíš je Bohem v tom smyslu, že měl dokonalé poznání Boha a byl s ním jedno svou mravní 
poslušností 

• Království Boží: mravní sjednocení lidského rodu láskou ⇒ podnítilo „sociální evangelium“ – 
hnutí vedené americkým teologem Walterem Rauschenbuschem (1861 – 1918) – hlavní úkol 
c. v transformaci společnosti, jež měla být uvedena v soulad s Božím královstvím 
 
Díla 

• Ospravedlnění a smíření – 3 svazky, 1870 - 1874 

• Dějiny pietismu – 3 svazky, 1880 – 1886 
 
Historický JK 
Jednota mezi JK a Bohem je ve zjevení, ne v podstatě. Ježíš je dokonalý zjevovatel Boha, 

představuje zjevný vzor duchovního opanování světa. 
Kristovo božství – hodnotové ocenění křesťanským sborem. 
Popírá Kristovu preexistenci, Krista z něho udělal prvotní sbor. 
 
Vilheim Hermann 
JK není stejné podstaty s Bohem, jen Boží zjevení. 
JK vykupující síla lidi zdolává a dovolí jim, aby se jim Ježíš stal zážitkem. 
Zakusit můžeme jen JK vnitřní život v podobě JK mravní energie. Jeho důvěru v lásku B, kt. je 

nutila, aby v sobě viděl zachránce bratří. 
Tyto rysy � čistá důvěra, naše vlastní prožívání 
Panenské narození, vzkříšení, povýšení, preexistence – nemají sílu nás sami o sobě přemoci. 
 

ERST TROELTSCH (1865 – 1923) 
byl německý protestantský teolog a sociolog náboženství, svým působením zasáhl i do 

religionistiky. Byl představitelem německé liberální teologie a tzv. nábožensko-historické školy 
(Religionsgeschichtliche Schule). 

Život: Narodil se v Haunsstettenu. Vystudoval teologii a dějiny náboženství v Göttingen, Erlangenu a 
Berlíně. Po ukončení studií začíná působit nejdříve krátce v Göttingen a Bonnu, načež až do roku 1915 působil v 
Heidelbergu. Poté působil v pozici profesora teologie na univerzitě v Berlíně. 
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Teologie: Troeltsche vychází z prostředí liberální teologie.  
Náboženství je něco, co nelze vyvodit z jiného pojmu a je těsně spjato s lidskou kulturou. 

Křesťanství sice hodnotí kladněji ostatní náboženství, ale podle Troeltsche křesťanství pořád zůstává 
„pouze“ náboženstvím. Je každého osobní věc, které náboženství si zvolí. 

Byl jedním z hl. představitelů tzv. Religionsgeschichtliche Schule (Škola dějin náboženství). Tato 
skupina vznikla v Německu na konci 19. století a měla velký význam ve formování studia náboženství. 
Snažila se mimo jiné o prokázání ovlivnění textů Starého a Nového zákona jinými starověkými 
náboženstvími. 

Sociologie náboženství: Ve své knize Sociallehren der christlichen Kirchen und Gruppen se snaží 
rozebrat sociální učení církví a náboženských skupin. Podle Troeltsche náboženská skupina vznikne 
kolem charismatické osoby. Jakmile se počet osob ve skupině zvyšuje, nastává problém organizace a 
předávání autentického učení svého vůdce. Proto se jeho myšlenky začínají zaznamenávat a vznikají 
tak náboženské spisy. V další fázi vznikají instituce, které se ve snaze udržet si své sociální postavení 
ve společnosti přizpůsobují okolnímu světu. 
 

Historický Ježíš u Trotscheho 
JK je ústřední a základní osobnost zjevení, vzor křest. osobního života, symbol víry. 
JK jednota s Otcem: není jednota podstaty, ale jen jednota vůle. 
JK není Bůh, ale ten, kt. vede k B. 
 

RUDOLF BULTMANN (1884 – 1976) 
Výpověď nestojí na historickém JK, ale orientuje se na Vyvýšeného. 
Existenciální důrazy � výpověď musí obsahovat výpovědi o mě 
Aspekt významu pro člověka = z toho je význam posuzován = Kristologie zdola 
 
Schweitzer a Bultman �překonáni 
 

JOACHIM JEREMIAS (1900-1979)  
Šel paralelní cestou, neponořil se do podniku historickému JK 
Prožil života s otcem v Jeruzalémě (1910-1915) – zásadní, rozhodl se studovat 

orientální jazyky (Lipsko, Oxford, Upsala). 90 článku, 30 knih 
Griesland 
Göttingen 
Materiál nehistorický odlišný od materiálů nalezenému v judaismu z 1. stol a 

ranému křesťanství. Jakoby JK nikam nezapadal. 
Křesťanský Ježíš – lze ho těžko definovat 
JK a Nový zákon musí být interpretováni v dosahu historického a lingvistického zasazení do 

prostředí 1. stol. 
 

 


