34. Příprava kázání

Na začátku i během celé přípravy kázání nás provází modlitba – za věrný výklad textu a Boží působení skrze výklad Bible. Zároveň je třeba, aby kazatel nebyl ve vnitřním napětí se sborem – pak nemůže nalézt pro sbor Slovo Boží. Je třeba žít v odpuštění. (J.Smolík, Radost ze slova, Kalich 1983, str.91)
Na přípravu kázání je nutné vymezit si dostatek času – slovo v člověku roste, rozvíjí se. To vyžaduje čas. (Je dobré se přípravě kázání věnovat průběžně celý týden.)
Volba textu kázání – trojí. 
Dle církevního roku – výběr je určen jednotlivými perikopami – stanovenými oddíly na tu kterou neděli. Perikop je zpravidla několik řad (např. na 4 roky). 
Umožňuje zmínit všechny důležité texty Nového zákona (evangelií). Řada perikop je např. uvedena v Agendě ČCE (II., str.401)
Kazatel je nucen vykládat i texty, kterým by se jinak vyhnul. 
Lectio continua – průběžné probírání biblické knihy. Umožňuje posluchači hlouběji proniknout do poselství knihy - má svou strukturu a slovník, téma.
Při křesťanských svátcích je vhodné řadu přerušit a kázat na texty vhodné ke svátkům.
Libovolný výběr textu – kazatel nevybírá text podle nějakého klíče. Umožňuje reagovat na konkrétní situaci sboru či aktuální události. Nevýhoda – nebezpečí, že nikdy nepřijdou na pořad texty, ke kterým kazatel nemá vztah.

Každá z metod má své pro a proti, je třeba vše uvážit. Jednotlivé metody lze kombinovat.

Práce s textem:
Na začátku si přečíst text, několikrát. Přemýšlet o tom, co znamená.
Jde o „meditaci“, Luther ji popisuje jako „přežvýkávání v srdci“. Kazatel se ptá, jak text oslovuje jeho samého, jak k němu mluví. Je tedy prvním posluchačem textu.
Rozbor textu (exegese) – slouží k tomu, abychom odhalili, co text chce říci a vyloučili nesprávný výklad.
	Číst text v různých překladech (Kralická Bible; Nová Smlouva – studijní překlad, nejblíže řeckému textu; Slovo na cestu – parafráze; Žilkův překlad, jinojazyčné překlady) – pomůže nám lépe pochopit zvěst
	kontext – je třeba text číst v rámci celé kapitoly, nejlépe celé knihy. Ozřejmuje nám souvislosti textu, zabraňuje jednostrannému výkladu.
	paralely – kde se tento text vyskytuje jinde v podobném znění (především synoptická evangelia)
	pochopení textu v rámci kontextu knihy či celé Bible pomáhá konkordance – v ní najdeme, kde se slovo vyskytuje na jiných místech. Pomáhá nám pochopit, jaký význam má určité slovo v Bibli a zda je chápeme i my dnes stejně či jinak (např. slovo tělo má v Bibli dva významy – fyzické tělo a lidská přirozenost)
	slova, která jsou zde častá nebo kterým nerozumíme – najít v biblickém slovníku
	číst komentář – umožní pohled na další výklady a většinou uvede do dobového pozadí (jinak také biblický slovník nebo další knihy)

	Během meditace i exegese přicházejí různé nápady, jak zvěst předat dnešnímu posluchači. Nápadů se vynoří celá řada, je třeba je vždy porovnávat s Biblí. Leckdy je třeba některé, byť hezké ale nebiblické, opustit.
	Sepsání kázání – mělo by to být časově nejkratší období. Z nashromážděného materiálu je třeba vybrat jeden motiv, jednu rovinu zvěsti a s tou pak dále pracovat. Mnoho zpracovaného materiálu tak může zůstat ležet ladem, což není nic neobvyklého.
Kázání můžeme rozdělit na úvod, stať a závěr. Stává se, že úvod je nejdelší, protože člověk jej píše plný síly, nicméně postupně sil ubývá a závěr pak bývá krátký a mdlý. S tím je třeba počítat a kázání psát např. na dvě etapy nebo jej po napsání ještě druhý den dopracovat.
Autoritu Písma nejlépe podtrhují citace z něj. Uplatňuje se tak zásada výkladu Písma Písmem.

(Podrobněji – Kážeme Krista I., 1994 - Úvod)

Středem bohoslužeb je vzkříšený Kristus – ten má být i středem kázání. Kristus, který byl vzkříšen a který přijde ve své slávě. To je doba, ve které žijeme a to je i prostor, ve kterém se má kázání pohybovat. Vždyť tento Kristus je nám přítomen, tento Kristus má přijít ke slovu. (Toto rozpoznání znovu objevila reformace - Hus poznává, že ne Písmo, ale živý Kristus je pravda. Luter – živý Kristus je nadřazen liteře. Kážeme Krista, ne literu.)

Druhy kázání – dva hlavní – homilie a tématické kázání. Homílie znamená výklad zvoleného textu verš po verši, postupně, tématické kázání si z textu vybere téma, které rozvádí jako téma obsažené v celém Písmu (dokládá citáty z jiných míst,...).

Přednes - Je dobré si psát celé kázání. Nicméně pro přednes je užitečné, když kázání jen nečteme, ale jsme schopni od textu odhlédnout a navázat kontakt s posluchači. Dodává to kázání živosti a opravdovosti (stojím si za tím, co říkám). Někteří doporučují naučit se kázání zpaměti. Zkušeným kazatelům pak po určité době stačí poznámky či skicy.
Při psaní kázání je třeba také dávat pozor na to, že jde o záznam řeči, ne psaného díla. Je tedy třeba psát co nejvíce v hlavních větách (vedlejší věty posluchač hůře sleduje, nemůže se k nim vrátit jako v knížce), utvářet odstavce tak, aby na sebe logicky navazovaly, upřednostňovat dějová slovesa před podstatnými jmény apod.
Mluvit jasně a srozumitelně, ne monotónním hlasem. Hlasově zdůraznit důležité výpovědi v kázání, hlasově modulovat otázky, imperativy, tvrzení. Jde o rozhovor, ne o akademickou přednášku.
Dobré je užití ilustrací (příběhů), nicméně nesmí se stát tím hlavním.

Kázání má v posluchačích vzbudit radost ze Slova (která též žije v kazateli) a vést shromáždění k modlitbám a chvalám. Tak sbor odpovídá na Slovo, které slyšel od svého Pána. Činí pokání ze svých hříchů a zároveň se raduje z Ježíšova odpuštění a jeho lásky.

Vztah zákona a milosti - Zákon je třeba kázat, ovšem vždy ve vztahu ke Kristově milosti. „Zákon je cestou k sebepoznání jen ve vztaženosti k příběhu a kříži Ježíše Krista.“ (J.Smolík, Radost ze slova, str.67) Starý zákon kážeme skrze Krista, on je výkladový klíč k SZ.

Posun v chápání člověka sebe sama - Od renesance žije představa, že veškerá skutečnost je plně v rukou člověka. Bůh zaskakuje jen tam, kde tato představa zklame.
Psychoanalytik H.E.Richter vykládá cestu člověka ze středověku do nové doby jako cestu k iluzi o lidské všemocnosti, cestu k naprostému egocentrismu (Nietzsche) a k utopistickým spásným nadějím (Freud, Mercuse), přičemž „logika srdce“ (Pascal) podlehne „logice hlavy“ (Descartes, Spinoza). Důsledkem je psychická a sociální rozpolcenost člověka, jeho neschopnost trpět. Tuto neschopnost nazývá Richter „nemoc“.
Tuto situaci je také třeba mít na paměti. Bůh je také trpící Bůh, který jde s námi naším utrpením (D.Bonhoeffer) - (J.Smolík, Radost ze slova, str.65)


Dva citáty:
„Práce na kázání začíná nad otevřeným textem modlitbou. Neboť kázání není přednáška, v níž bych měl rozvíjet své myšlenky, není mým, nýbrž Božím vlastním slovem. Proto prosím o Ducha svatého, aby mluvil on. Přijď, Bože, a ujmi se lidí svým slovem, jemuž dopouštíš procházet mými ústy. Tato modlitba patří k věcnému řádu práce na kázání, není záležitostí jen osobní zbožnosti.“ (D.Bonhoeffer, Finenwalder Homiletik, str.258, in: Kážeme Krista I.,Praha 1994)

„Stále číst totéž slovo, zapsat si myšlenky, učit se veršům zpaměti. (Každý skutečně promeditovaný text se zná zpaměti!)“ (D.Bonhoeffer, Anleitung zur täglichen Meditation, str. 481; in: Kážeme Krista I., Praha 1994)

Seznam perikop: Agenda ČCE II, Kážeme Krista I a II; případně agendy luterské církve ap.
Texty ke kazuáliím (žalm, SZ, NZ, epištola – jde o návrhy, textem kázání může být jakýkoli z navržených textů):
	svatba – Ž 127, 	Gn 1,26-31, 	Mt 19,3-12, 	1Tm 4,1-5
			Mal 2,10-15, 	Mk 10,1-12, 	Ef 5,22-32
			Gn 2,18-24,			1Kor 7,29-31
			Ag 2,3-10, 	J 15,12-17, 	Jk 3,13-18

	pohřeb – Ž 130, 	Jb 19,25-27, 	Mt 20,29-33, 		Ř 8,33-39
	Iz 25,7-9, 	Mk 5,21-24. 35-43, 	2Kor 4,13-5,1
	Kaz 11,1-12,1, 	L 20,27-40, 		1Te 4,13-18
	Pl 3,18-33, 	J 11,17-27, 			Zj 20,11.12; 21,1-5
(in: Radost ze slova, Praha 1983, str.202)


