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ÚVOD 
• Důkladná analýza domácí teologické situace 

• Jak oslovit vírou v Boha v eschatologických kategoriích zaslíbení a nových možností 

I. Nová reformace? 
Křesťanské církve se ocitají v nové situaci (podobně jako v době reformace): stará vyznání ztrácejí 

zvučnost, katechismy se přestávají memorovat. 
II. Vatikán � růst ekumenických snah 
 
15 – 16 stol.: Člověk byl takřka „zaklet“ do církve; každý pokus se z toho zakletí dostat, rozbít 

konstantinský krunýř, vyžadoval nezměrné hrdinství. Reformace 15. Století se odehrává jen uvnitř 
církve. 

Současná situace: církev se nemůže vyhnout otázkám, které jsou jí kladeny z oblasti světa. Jde 
také o otázku poměru církve k sekularizovanému světu. 

 
Reformace: mohla se omezit na prvotní církev, na její zvěst, vysluhování svátostí, její řády, na její 

prostotu.  
Současná reformace: odhaluje církev prvotní v jejím zápasu tlumočit evangelium do nového 

prostředí, v jejím boji o stále novou interpretaci evangelia.  
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Exegetická práce: která odpovídá na otázku kontinuity a diskontinuity, jednotnosti a rozdílů 
evangelijního zvěstování v NZ, nabývá v současné situaci neobyčejné ozvučnosti. 

 
Schweitzer a Käsemann přesvědčivě dokazují, že v NZ jsou tři hlavní proudy, různé typy NZ 

ekklésiologie: 
a) Jeruzalémský sbor – chápe církev jako lid boží, očekává mesiášskou obnovu lidu dvanácti 

pokolení 
b) Helénistický sbor – mluví o novém B lidu v protikladu ke starému; nový lid jsou Židé a pohané 
 
Käsemann: NZ je možno číst právě pod zorným úhlem konfrontace (setkávání) evangelia se 

světem, do kterého vstupovalo a s vlivy, s kt. se setkávalo v církvi. NZ – mnoho pokusů a zápasů o 
novou interpretaci. 

Pavel: podnikl mohutný interpretační pokus při kt. se podařilo na jedné straně zachovat základní 
obsah evangelia, na druhé formulovat obsah v nových kategoriích. 

Janovské spisy: pokračují dál 
 
NZ společenství: společenství „rozevřené“ novým věcem: helenismu, gnosticismu, vůči člověku 

pohanského světa. V této otevřenosti formulovaly se vším rizikem kérygma.  

H. Thielicke: „jen ten, kdo má odvahu k herezím, může získat pravdu“ 

 

II. Krize zvěstování 
Potřeba „nového slova“ vystupuje na pozadí člověka 2 pol. 20 stol. – „čtvrtý člověk“ – o povaze 

dnešního, sekularizovaného člověka. 
 
Weber: označení „čtvrtý člověk“  

• První člověk – neandertálský člověk (500 000 př. Kr.) 

• Druhý člověk – aurignacký člověk (100 000 př. Kr.) – přežívá v současných primitivech 

• Třetí člověk – člověk od roku 4 000 př. Kr. do naší současnosti – znakem je synteze 
panství a antipanství ústící v plné polidštění  

• Čtvrtý člověk – vynořuje se pod tlakem technokracie a je viděn jako rozpolcení osobnosti 
v negativních, temných barvách.  

Weber se „čtvrtého člověka“ bojí a chce proti němu zachránit „třetího člověka“ 
 
Miskotte (holandský teolog): „čtvrtý člověk“ jako neoslovitelný v tradičních křesťanských 

pozicích. Výraz „třetí“ a „čtvrtý člověk“ – nejde o individualistický pojem, ale označení dějinných 
epoch.  

 
Třetí člověk 
Církev svým poselstvím oslovuje „třetího člověka“, kt. je produktem antiky a křesťanství. I když je 

tento člověk necírkevní, má s církví ještě tolik společného:   

• můžeme s ním o základních křesťanských skutečnostech hovořit 

• má účast na společné základně, na mutuus konsensus, kt. charakterizoval „křesťanskou 
civilizaci“ 
 

J. L. Hromádka – rozdíl před válkou a po válce 
Bonhoeffer - stejné 
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ČTVRTÝ ČLOVĚK 
• neschopnost porozumět základním kategoriím zvěsti současné církve 

 
J. Hoekendijk -  obraz vojáka, kt. se po této válce vrátil do západní společnosti má názor na 

církev: „Na kazatelně stojí farář a hovoří. My mu nerozumíme. Přes kazatelnu je položen skleněný 
zvon, který tlumí zvuk. Také se navzájem ještě vidíme, jak mluvíme, avšak už si navzájem 
nerozumíme. …. Obraz je takto vykládán k lepšímu. Zvon není prostě z obyčejného skla. Je zhotoven 
podivuhodným způsobem. Proto je obraz chybný. Zvenčí je vidět zvláště cize vypadající shromáždění 
lidí s lehce směšným životním stylem, kterému nechybí zvláštní slavnostnost. „Církev“ vyvolává 
asociace na astmatické harmonium, naříkavý zpěv a na věčně mluvícího Černého muže….“  
 
Cíl knihy: 

na pozadí myšlenkového úsilí řady evropských a amerických teologů ukázat hlouběji 

• v čem spočívají podle jejich mínění základní znaky „čtvrtého člověka“ 

• jakou cestu volit, abychom se k němu dostali se základními pojmy kérygmatu 

• vzniká otázka � do jaké míry je kérygma snahou interpretovat je „čtvrtému člověku“ 
 
Zvěst současných kazatelen je neživotná, je to způsobeno: 

• tlakem tradice 

• institučním rámcem 

• kananejským jazykovým hávem, do kt. je kázání zahaleno 
 
Tlak tradice na kazatelnu: 
Když se vrátili kazatelé, kt. byli na vojně, domů „myslel každý, že se to musí velice znatelně 

projevit ve způsobu jejich zvěstování. Bylo-li před tím poněkud vybledlé a vzdálené životu, bude nyní 
jistě plnokrevné a nasycené životem, kt. jim bylo protrpět. Když však vstoupili na kazatelnu, nebylo již 
cítit vůbec nic z této bezprostřednosti (jíž předtím vyprávěli zkušenosti). Jednotvárně a v obvyklém 
řečišti pluly známé vody.“ (H. Thielicke) 

 

• diktatura homiletické situace – konzervativní se sklony k verbální inspiraci zabarvená 
tradice 

• Kritické biblické bádání (u nás ani v Německu) neproniklo na kazatelny. 

• Homiletický doketismus: kazatelny se omezily na podávání analýz, podnětných rozborů a 
vzdaly se Slova, které mění skutečnost � tím mizí eschatologický výhled, sborům pohyb 
dopředu, kázání se stane určitým dodatečným luxusním aktem pro ty, kdo si udělají čas 
na meditaci. 

• Kazatelny nejsou zajištěny proti „zpětné projekci“: posluchači si vybírají z kázání to, co 
z něho slyšet chtějí a dovedou úplně přeslechnout, co slyšet nechtějí, i když jde o 
ústřední motivy kázání. Tímto výběrem promítají ze své situace do kázání sami sebe. 
Výsledkem je, že z kázání často slyší docela jiný záměr, nežli byl záměr kazatelův.  

• Rušivý poslech kázání 
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II. Hledání východiska 
 

1. Překonání kazatelova subjektivismu (Karel Barth) 
 
Karl Barth (10. 5. 1886 Basilej – 10. 12. 1968 Basilej)  

• švýcarský protestantský teolog, iniciátor a vůdčí osobnost tzv. dialektické theologie (zvané 
též theologie krize či theologie Slova).  

• Řada autorů jej považuje za nejvýznamnějšího a nejvlivnějšího teologa 20. století.  
 

Mezi nejvýznamnější Barthova díla patří  

• jeho komentář k Pavlovu listu Římanům ( Der Römerbrief )  

• a především několikasvazková Církevní dogmatika (Kirchliche Dogmatik). 
V nich se snaží navázat na teologii kříže, zdůrazňuje Boží moc a iniciativu.  

 
Barth přijímá kritiku náboženství (Nietzsche, Feuerbach) a sám kritizuje lidskou 

snahu se dostat k Bohu. Oproti tomu staví víru, že Bůh ve své lásce sestoupí k lidem 
sám. Víra se tak stává spíše pasivním přijetím toho, že tím, kdo je aktivní, je Bůh. 

 
Krize kazatelny (Barth, ve 20. letech) – poslání kazatele zůstal věren až do svého stáří… „Mám-li 

nejen své hledisko, nýbrž také něco jako své vlastní stanovisko, pak je to jednoduše prosté stanovisko 
muže na kazatelně. Před ním leží bible, plná tajemství, a před ním sedí jeho více nebo méně četní 
posluchači, také plni tajemství. A co je vskutku tajemnější? Co nyní? Táže se kazatel. Kdyby se mi jen 
podařilo přiblížit vám živě celý obsah tohoto „Co nyní“, získal bych vás nejen pro své 
stanovisko…nýbrž i pro své hledisko, nezáleží na tom, co si myslíte o mé teologii.“ 

Kázání je ve velikém úpadku, do kostela přijdou dva, tři, přičemž je zázračně, že vůbec ještě jsou 
shromáždění. 

V čem je příčina nezájmu o kázání, v čem spočívá jeho hluboký úpadek: Lidé se v kazatelích 
zklamali“. Církev jim dávala všelijaké náhražky a dráždila místo čistého Božího slova. Kazatelé se 
soustředili sami na sebe, postavili kolem kazatelny hráz lidských názorů a citů, která zabránila slovům 
Bible, aby mohla pronikat k posluchačům � posluchači odcházeli zklamáni. To je kazatelova osobní 
věc, co on si prožívá neb o co on si myslí. Jakým právem se odvažuje užívat kazatelny, aby vykládal 
své nápady. Posluchač čeká, že mu kazatel bude rozumět lépe, než on sám soběrozumí a že jej bude 
brát vážněji nežli on sám sebe. 

 
Záměr: vymanit kázání z jeho bezvýznamnosti a dodat mu vlastní obsah – Barthova teologie 

byla pokusem vyrovnat se s tím, co mám dělat na kazatelně a najít proto lepší metodu, nežli byla ta, 
které nás učili na univerzitě. Velikým úkolem teologie je nalézt cestu nejprve do bible, potom z bible 
do života.  

 
Krize kazatelny: kazatelny se zmocnil subjekt kazatelův. 
 
 Schleiermacher: označil kázání jako „sebesdělování kazatele“. Kázání je uměleckým 

projevem, v němž kazatel odhaluje své nitro. Právě zde nasazuje Barth páky svého 
teologického myšlení – Posluchače nemohou přece v posledu zajímat city a prožitky 
člověka. Ve víře jde o hlubší skutečnost B slova. 

 
Zdrojem pravdy není člověk, jeho nitro, nýbrž Slovo Boží, které přichází shůry. V době, kdy se 

kazatelna stala obětí lidského subjektivismu, nemohl být důraz na vyvýšenost Boží, na vyvýšenost 
Slova předimenzován. Naopak Barthovo odmítání „existencionálně filozofického zdůvodnění anologia 
entis navazovacího bodu pro zjevení v lidské přirozenosti, působilo přímo osvobodivě. 
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J. Moltmann mluví právem u Bartha o „ontotheologickém zdůvodnění zvěstování“ jako o 
základním východisku Barthovy teologie, které se v perspektivě současné situace ovšem i 
Moltmannovi jeví ve formulacích Barthových jako předimenzované. 

 
 Biblické kérygma: Barth se snaží nově interpretovat přihlížeje k církevní tradici. Při tom využívá 

výsledky kritické exegeze. Základní homiletická zvěst, kt. Barth vypracovává, je vlastně obsahem jeho 
dogmatiky, kt. představuje nedokončené dílo. 

 
Barthova kázání: středem kázání je velký indikativ – veliký čin Boží v JK. Jde o to, abychom tento 

B čin, kt. se stal jednou pro vždy, v němž je vydobyto spasení světa, při sobě nechali platit. Zachovává 
univerzální, světové obzory své zvěsti, avšak aplikuje ji na jednotlivce, kt. v této zvěsti nachází 
svobodu. Slovem zasažený posluchač smí mít účast na odvaze k životu, na radosti. Důležitý je u 
Bartha důraz na církev, na křesťanské společenství, ve kt. se učíme „pamatovat“ na Boha. Modlitba, 
pokání nám otevírají přístup k účasti na přítomnosti JK. V nejrůznějších obměnách zní z Barthových 
kázání indikativ dané milosti a imperativ volající k plné svobodě. 

 
„Kirchliche Dogmatik“: s novou naléhavostí postavil všechny základní články vyznání tak 

pronikavě a výrazně, že jej prostě není možné obejít. Církvím ve světě zatím ani zdaleka není dáno, 
aby Barthovu teologii dokázaly z hlubokých teologických motivů překonat jako celek, jako základní 
křesťanská zvěst, vnitřně překonána nebyla. 

 
Eklesiologický církevní zájem a univerzalistický dosah 
Barthův interpretační pokus je s užitím kritických metod. Ale i tak Barth vědomě a výrazně 

eliminuje tyto metody pro určitý obsah svých vyznavačských výpovědí. Tento pokus není podnikán 
jako oslovení sekularizovaného člověka, oslovení „čtvrtého člověka“, nýbrž je adresován farářům, 
presbyterům, členům sborů, kteří představují „třetího člověka“. Jejich úkolem teprve je provést onen 
civilně interpretační pokus, při němž by zvěst (jak ji Barth vyinterpretoval pro ně) tlumočili člověku 
dnešnímu v jeho plně sekularizované podobě. 

 
Barth se soustřeďuje na „třetího člověka“ (s jeho zvláštním druhem přirozené teologie): v zápase 

na této frontě, uvnitř stávající církve se v posledu rozhoduje budoucnost světa i kosmu � 
universalistický dosah. Universalismus je založen v dosahu JK díla, je dán objektivně, je hotov. Je 
potenciálně spasen. Církev to má vzít vážně. Vezme-li církev svoji zvěst vážně, vše ostatní se poddá. 

 
Kritika Bartha  

• zda se Barthovi neztrácí eschatologický pohyb dějin, ve kt. mají jiné události charakter 
průniku BK 

• zda bere posluchače v jeho homiletické situaci dneška opravdu s poslední vážností, ke kt. 
jej vede Slovo Boží 

• Moltmann kritizuje: „právě původně platonská formulace „věčného ducha“ a „věci“ 
Bible, kt. je na věčnosti sama se sebou identická, ukazují u Bartha tendenci 
k neeschatologickému a také nehistorickému myšlení, s kt. je možno se setkat také 
v pozdějších formulacích o Slově Božím a sebezjevení…“ 

• R. Bohren: Stálý důraz na hotovost Kristova díla je zároveň jeho slabostí – neboť ukazuje 
na nedostatek eschatologického výhledu a pohybu v jeho teologii. 

• Vyhýbá se jakoby: dějinná situace, nové stvoření, nový přínos v dějinách � souvisí to 
s jeho bojem proti přirozené teologii. Barth pokud možno nebere přirozeného člověka na 
vědomí, aby nemusel potvrdit, že existuje. Uznává sice transcendentní působení Kristovo, 
kt. má univerzalistický dosah, avšak neuznává přirozeného člověka. 

 



J. Smolík: Současné pokusy o interpretaci evangelia 

- 7 - 
 

V r. 1951 Barth připouští možnost spravedlivé války – ale atomové zbraně odhalují dle něho 
strašnou tvář válečného konfliktu. 

 

J. L. Hromádka a Barth 
Hromádka:  

• nemá tak ostře vyhraněné teze proti přirozenému člověku 

• eschatologie má u něho větší roli 

• teologické hodnocení dějinné situace - rozdíl 

• praktické rozhodování jako Barth 
 
Bonhoeffer píše: Barth se soustředil na církevnického člověka, nezaměřil se do situace 

„dospělého“ člověka a tedy zůstal v restauraci. Je-li náboženství pouze rouchem křesťanství – a toto 
roucho v různých dobách vypadalo velice různě – co je pak nenáboženské křesťanství.  

Barth dle Bonhoeffera nevzal vážně „odnáboženštělého“ člověka, člověka s jeho vědeckým, 
kritickým přístupem ke skutečnosti. Barth dovede tento přístup použít v exegezi, má před ním 
respekt, když se s ním setkává u Bultmanna, sám však nebere současné přírodovědecké myšlení tak 
vážně, jak zasluhuje.  

 
 
Barthovy výklady o Bohu 
Barth bez rozpaků užívá pro své výpovědi o Bohu předmětných kategorií – užívá termínu 

„prostorovost Boha“. Bůh zjevuje sebe sama. Sebezjevení pro něho neznamená personalistické 
sebeotevření Boha podle analogie lidského vztahu Já – Ty. Bůh se zjevuje jako „někdo“ a jako „něco“ 
pro člověka, ne jako čisté, absolutní Ty. 

Ten, který ke mně mluví v slově svého zjevení a dává mi poznat sebe sama i mé nitro, „stojí mi 
naproti“ v tvrdé předmětnosti jako ten, kt. je v poměru k mému poznání vždycky větší.  

Jde o dosvědčení „panství Božího“. Prostorové kategorie nejsou u něho užívány v jejich 
přírodovědeckém, fyzikálním smyslu, nýbrž slouží jako prostředek, jak dosvědčit realitu Božího 
panování v prostoru dějin.  

Bůh není šifrou pro určité polohy lidské existence, Bůh se nemůže rozplynout v humanismu. 
Jde o tajnou kapitulaci nebo spíše o poslání křesťanské teologie v myšlení naší doby a o selhání 

v tomto poselství, proto je potřebí pečlivě zkoušet, za jakých podmínek existenciální interpretace Bb 
poselství – tajně, třeba nechtěně – se může stát interpretací ateistickou. 

Předmětná existence znamená prostě vědecky manipulovatelnou existencí, o kt. platí Hegelovo 
„Všecko, čeho se může zmocnit věda -, je mrtvé. 

 
Barth nebere „dospělého“, odnáboženštělého člověka s tou vážností, kt. mu patří. V Dogmatice 

se opírá pří výkladu zvěsti o stvoření světa pouze o Bb text a úmyslně vylučuje vědecký přístup k této 
otázce ze zorného pole svého zájmu. 

 
„Dospělý člověk“ je charakterizován prudkým odporem proti autoritářství, důrazem na 

autonomii. Čím pronikavěji ovládá život – sítí industrializace a technizace (vědeckého přístupu ke 
skutečnosti), tím více roste a sílí důraz na autonomii. Tento důraz na autonomii chápeme jako hledání 
pravého a plného lidství. Tyto styčné body vidíme zejm. v jeho předřazení milosti před zákon.  

Myšlenka B panství � pozitivizmus zjevení (jak to u Bartha nazval Bonhoeffer), zabsolutnění 
Slova – jeho zvěst o Bohu podaná předmětně, jeho zvěst o B panství, o vyvolení. 

 
Barthovo soustředění na církev, církevního posluchače, na faráře: 
Soustředí se na „třetího člověka“ 
Všechny výpovědi zasazuje do měšťáckého ovzduší, kterému tento „třetí člověk“ patří 
Obliba Mozarta 
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Píše, že pokládá poměry ve Švýcarsku za takové, že by pro jejich udržení byl ochoten riskovat 
válku.  

Překonává liberalismus starého zrna. 
 

2. Oslovení moderního člověka (Rudolf Bultmann) 
 
Rudolf Bultmann (20. srpna 1884 Wiefelstede, Oldenburg – 30. července 1976 Marburg)  

• byl německý luterský teolog a biblista, představitel školy dějin 
forem (Formgeschichte) a autor projektu demytologizace a 
existenciálního výkladu Nového zákona. 

 
Narodil se v rodině luterského faráře, maturoval v Oldenburgu a pak 

studoval teologii v Tübingen, v Berlíně a v Marburgu, kde roku 1910 promoval 
prací o slohu epištol svatého Pavla. Mezi jeho učiteli byli Hermann Gunkel a 
Johannes Weiss.  

O dva roky později se habilitoval a přednášel Nový zákon v Marburgu, v 
Vratislavi a od roku 1921 až do svého emeritování 1951 opět v Marburgu. Zde jej také silně ovlivnilo 
setkání s Martinem Heideggerem a jeho filosofií pobytu (existence).  

Už jeho první dílo, Dějiny synoptické tradice (1921), vzbudilo velkou pozornost svou metodou 
rozboru textu evangelií, jejž Bultmann rozkládal na krátké tropy či textové jednotky a sledoval pak 
jejich vývoj v různých synoptických evangeliích. Součástí tohoto rozboru je i určení „životního 
zasazení“ (Sitz im Leben), to jest dobové souvislosti a kazatelského použití textu. 

“Cílem kritiky forem je určit původní podobu textového úseku, například Ježíšova výroku nebo 
podobenství. Tak můžeme rozlišit druhotné dodatky, což vede k důležitým výsledkům pro dějiny 
textové tradice.“ 

Roku 1941 vydal Janovo evangelium, důkladný a kontroverzní kritický výklad, který ho vedl k 
předpokladu ztraceného Evangelia znamení, z něhož Janovo evangelium čerpalo zprávy o Ježíšových 
zázracích.  

Téhož roku vydal rovněž velmi diskutovanou přednášku Nový zákon a mytologie, kde představil 
svůj projekt demytologizace, to jest výkladu mytických a zázračných prvků Bible jako výrazů určitého 
sebepochopení vypravěče. Inspirován Heideggerovou filosofií nechápal Bultmann taková vyprávění 
jako pokusy o objektivní popis vnějších událostí, ale jako výrazy vnitřní zkušenosti vypravěče a 
evangelium pak jako teologii ve formě příběhů. Zázračné příběhy se tedy nemají ignorovat, nýbrž 
vyložit přiměřeně současné životní zkušenosti. Jiný významný protestantský teolog, Karl Barth, proto 
Bultmanna ostře kritizoval, že přizpůsobuje Boží zjevení na míru člověka. 

Radikální Bultmannova kritika rozlišovala mezi historickým Ježíšem a zvěstovaným Kristem a 
nakonec vyústila do tvrzení, že křesťanství je založeno na kázání či kérygmatu, ne nutně na 
historických událostech (Kérygma a mýtus, 1953). Tento extrémní kriticismus už jeho žáci většinou 
kritizovali a opustili, jeho metoda se však stále používá a jeho vědecká pečlivost a akribie je i dnes 
vzorem pro mnoho biblistů. 

 
Bultmann byl členem Vyznavačské církve, která odmítala nacismus, a vychoval řadu významných 

žáků, mezi nimiž byli například Hannah Arendtová, Günther Bornkamm, Herbert Braun, Hans 
Conzelmann, Gerhard Ebeling, Ernst Käsemann a Heinrich Schlier. Do diskuse o Kérygma a mýtus 
vstoupil kriticky i pražský biblista profesor Josef Bohumil Souček. 

 

TEOLOGIE 
Zaměřil se na „čtvrtého člověka“ – jemu patří budoucnost i v křesťanských sborech. Jeho adresáty 

jsou sekularizovaní lidé, dospělý člověk mimo církev. 
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I Bultmann se soustřeďuje na církev: „Jak nyní, když mám jako farář v kázání a vyučování vykládat 
texty, kt. mluví o tělesném vzkříšení JK, o démonech či o magicko-kauzálním působení? Nebo když 
mám jako vědecký teolog uvádět faráře svou interpretací do jeho úkolů.“ 

Vědecká kritická mentalita – pronikne i do církve, církev se s ní musí umět vyrovnat. Nechce jako 
Barth dělat okliku (Barth totiž nejprve v rámci tradičního myšlení zjistil, co je obsahem zvěsti a pak se 
ta zvěst tlumočila) � konfrontací s „čtvrtým člověkem“ se lépe, pronikavěji a hlouběji vystihne samé 
jádro zvěsti. 

 

METODA INTERPRETACE KÉRYGMATU 
Odmytologizování biblické zvěsti 
 
Obraz světa, jak jej podává NZ, je mytologický. Pisatelé NZ vidí vesmír v prostorovém, 

tříposchoďovém uspořádání. Nahoře je nebe, ve středu země a dole peklo. Do středního poschodí, kt. 
není uzavřeno, může zasahovat Bůh shora a démon zdola. Člověk není svobodný. Do jeho života 
zasahují démoni, ovšem také Bůh může člověku propůjčit nadpřirozenou sílu svého ducha. Průběh 
světových dějin je ovládán bytostmi, kt. zasahují zvnějšku. Přítomnost propadla satanu a jeho 
mocnostem, smrti a hříchu. Jde vstříc svému konci, kosmické katastrofě.  

Základní zvěst NZ, Boží spasitelný skutek v Kristu, je zasazena do tohoto mytologického rámce NZ 
představ, kt. mají dvojí pramen 

• gnózi 

• židovskou apokalyptiku 
 
Kristus je popisován jako preexistentní bytost, jejíž příchod znamená konec přítomného věku. 

Jeho smrt je výkupným za hříchy lidstva. Jeho vzkříšení znamená, že smrt je oloupena o svou moc. 
Démonickým mocnostem je vychvácena všecka vláda. Tím je dán začátek nového věku. JK vstupuje 
na nebesa, kt. jsou chápána prostorově. Tam odtud přijde na oblacích, aby dokončil své dílo, aby 
definitivně přemohl hřích a smrt. Dokud nepřijde, jsou s ním věřící spojeni svátostmi a darem Ducha. 

Toto vše (tento tradiční obsah křesťanského kázání) je podle Bultmanna forma mytologie. Od 
moderního člověka nelze chtít, aby se vpravil do tohoto myšlenkového světa.  

 
Moderní člověk má jiný obraz: případ epilepsie/schizofrenie nepokládá za posedlost ďábelstvím. 

Skutečnost nesplněných apokalyptických předpovědí o konci světa činí tuto stránku NZ svědectví pro 
moderního člověka nepřijatelnou. Moderní způsob života a Bb svět jsou v rozporu: „Není možné 
užívat el. světlo a radiového přístroje, v případě nemocí užívat lékařské a klinické prostředky a 
zároveň věřit na svět duchů a démonů NZ.“ 

Co má dělat farář či teolog, když pochopí, že to po lidech nemůže chtít? Musí se pokusit o 
přiblížení Bb svědectví moderními člověku tím, že je zbaví zastaralých světonázorových prvků, kt. pro 
ně nejsou podstatné. Tento úkol musí být proveden důkladněji, nežli se o to pokusil liberalismus. 

Bultmann nechce zbavit Bb svědectví jakékoliv pohoršlivosti a učinit je modernímu člověku 
srozumitelným stůj co stůj. Chce ho zbavit nepravého pohoršení, kt. je dáno v jeho světonázorových 
představách, aby mohlo vniknout pravé pohoršení, skandalon kříže, poselství o neschopnosti 
člověka nalézt spásu v sobě či ve světě. Věty o sestoupení do pekel, nanebevstoupení prý nebyly pro 
první století pohoršením (není to tedy „pravé pohoršení“). Mytologické prvky interpretuje a ne 
eliminuje (jako liberální teologie). Víra je událostí, nikoli souhrnem mravních pravd nebo mystických 
zážitků.  

 

INTERPRETACE MÝTŮ 
Na základě antropologického (ne kosmického) chápání mýtu. Mýtus je prostředkem, jímž si 

člověk uvědomuje a formuluje svou vlastní existenci.  
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Např. víra v démony: tato víra není ani primitivní medicínou nebo fyzikou, nýbrž projevem 
vědomí, že život člověka je omezen a podmíněný činiteli, kt. leží mimo jeho moc a vliv, kt. křižují jeho 
plány.  

Máme-li co dělat s mýtem, ptejme se, co jím říká vypravěč o své vlastní existenci. 
 
Soustřeďuje se na epištoly Pavlovy, aby z nich vyložil smysl události v Kristu. Na zákl. epištol 

podává popis života bez Krista a s Kristem. Srovnáme-li život bez Krista a život s Kristem � v moderní 
teologii vyjádřit, co pro nás Kristus a jeho dílo znamená. 

Život bez Krista: život starosti a úzkosti, z něhož by Pavel Korinťany rád vysvobodil (1K 7,22). 
Člověk je vydán mocnostem, jež jsou vůči němu lhostejné či nepřátelské. Hledá tedy jistotu ve světě, 
v tom, co má tento svět viditelného a co se v něm dá nabýt. Spoléhá na tělo (Fp 3,3) = sebejistota je 
iluzorní, neboť podoba tohoto světa pomíjí a s ní člověk, kt. v ní hledá oporu (1K 7,3). Lidé, kt. hledají 
poslední jistotu v pozemských věcech, se dostávají do sebe, neboť každý chce mít pozemské věci, ve 
kt. hledá vlastní jistotu. Tak vzniká nenávist, boj. To je odmytologizovaný obraz člověka, kt. nevěří 
v Krista. 

Věřící člověk: hledá svoji jistotu ve světě neviditelném. Nespoléhá v tělo, domy, statky, své vlastní 
výkony, nýbrž věří v B milost. Spoléhá na to, že „právě to, co je neviditelné, neznámé, 
nedisponovatelné, co se setkává s člověkem jako láska… neznamená pro něho smrt, nýbrž život.“ 
Tato B milost přináší odpuštění hříchů. Člověk, kt. žije z milosti, je svobodný od minulosti, ve kt. 
hledal své zajištění ve věcech, což je vlastně podstatou hříchu. Život ve víře je poslušným životem, 
neboť člověk, kt. nehledá jistotu v sobě samém, je otevřen, svoboden pro Boha, aby mu sloužil. To 
není útěkem ze světa, neboť křesťan žije ve světě. Má však moc nad mocemi světa, zatímco ony 
nemají žádnou moc nad ním. 

 
Existovat eschatologicky: takto existovat, znamená existovat eschatologicky; uskutečněná 

eschatologie je odmytologizovaná eschatologie, jak se s ní setkáváme v ev. dle Jana.  
Další motivy odmytologizování: spasení a Duch – nelze chápat tělesně. Duch nepůsobí jako 

přírodní síla, „nýbrž jako faktickou možností života, kt. musí být uchopena v rozhodnutí“. 
 
Přechod ze života bez Krista v život v Kristu: je zapotřebí B činu v Kristu. Odmítá jakoukoliv snahu 

demytologizovat, odkerygmatizovat kříž Kristův. Člověk sám o sobě nemá moci, aby přešel z jedné 
existence od druhé. Zákonické židovstvo se o to sice pokusilo, ale bez úspěchu. Člověk nemůže sebe 
vytáhnout sám za vlasy. Přirozený člověk je propadlý hříchu a nechce si to uvědomit. V tom, že si chce 
pomoci sám, je právě jeho hřích. Proto se mu může hřích zdát mytologickým, poněvadž jeho 
podstatu vlastně nevidí a neuznává. „V tom okamžiku se už nejeví člověku řeč o hříchu jako 
mytologická, když se s ní setká B láska. , která mu dává, aby existoval takový, jakým není, to znamená, 
kt. jej vysvobozuje od něj samého., takového, jaký je. Jen ten, kdo již je milován, může milovat; jen 
ten, komu je darována důvěra, může důvěřovat; jen ten, komu se dostalo oddanosti, se může oddat. 
Jsme osvobozeni k oddanosti Bohu tím, že se pro nás vydal.“ 

 
Předporozumění (Vorverständnis): je třeba k pochopení díla JK; člověk se cítí otřesen ve svých 

základech existenciálních pozicích a hledá oporu. Předporozumění lze dosáhnout filozofickou 
analýzou situace. 

 

ZÁKLADNÍ ČLÁNKY KÉRYGMATU O JK 
Zvěst o ukřižování (nejdůležitější pro Bultmanna): na jedné straně je pro něj tato událost striktně 

historickou. Přece však jako křesťané tvrdíme, že se odlišuje ode všech historických událostí tím, že 
má rozhodující význam pro náš dnešní život, takž v ní nacházíme svůj vlastní život. Tento význam kříže 
nazývá „dějinný“ nebo „eschatologický význam kříže“.  

Učení o zástupné oběti Kristově: pokládá za mytologický prvek, kt. dosvědčuje, že ukřižování 
„není událostí minulosti, na kt. bychom se mohli dívat nazpět, nýbrž je to eschatologická událost 
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v čase a zároveň přesahující čas, do té míry, do jaké je stálou přítomností, je-li pochopeno ve svém 
významu, to znamená ve víře“. 

Vzkříšení: nepokládá za důkaz eschatologické povahy kříže, ačkoli musí přiznat, že místo Sk 17,31 
tímto směrem ukazuje. Uvádí však spíše ta místa, kde ukřižování a vzkříšení jsou ztotožněny (Ř 4,23). 
„Víra ve vzkříšení není ničím jiným nežli vírou v kříž jako spásnou událost.“ Nepopírá, že existuje 
něco, co tkví „za“ velikonoční vírou učedníků; historická bádání může učinit pochopitelným to, co 
nazýváme visionářskými zážitky učedníků. Zážitky vzdálené minulosti se nedotýkají přímo křesťanské 
víry. Naopak „kde je člověku dnes zvěstováno vzkříšení, znamená to, že je vzýván, aby se nyní a zde 
dal ukřižovat s Kristem vzdávaje se vší jistoty v tomto viditelném světě a tím vstávaje z mrtvých 
s Kristem ke své vlastní, pravé existenci.“ 

 

KRITIKA BULTMANNA 
Oslovit „čtvrtého člověka“: Bultmann je otcem „světské interpretace“ (i když tak to razil 

Bonhoeffer). Bultmann pracuje s někt. předpoklady, kt. jsou příliš podmíněny dějinným filozofickým a 
vědeckým myšlením a proto zbavují jeho závěry širší, obecné platnosti. 

Přílišná závislost na existenciální filozofii: důraz na sebeporozumění. Barth – radikálně odmítal 
jakékoli sebepoznání. Bultmann – antropologická dimenze sebepoznání, soběporozumění člověka je 
jedním z centrálních pojmů pro oslovení člověka. Chybou Bultmanna je, že bere přirozeného člověka 
příliš vážně a tím upadá do omezení a omylů, kt. nutně souvisí s každým lidským sebeporozuměním. 
Křesťanskou zvěst je potřebí tlumočit v určité dějinné situaci s užitím myšlenkových kategorií, kt. jsou 
této situaci vlastní. Teologie, zvěstování, se nemůže vymanit z užití myšlenkových, filozofických 
představ své doby. Filozofii bere od Heideggera, ale existenciální filozofie není jediná filozofie, kt. 
vystihuje moderního člověka – tím zužuje zvěst. 

Barth a Hromádka: reálné poznání lidské situace se děje teprve ze slova Božího. Poznání hříchu 
hluboce transformuje obraz člověka a skutečnosti, ke kt. dochází existenciální či jiná filozofie. 
Bultmann – je třeba vzít sebepochopení moderního člověka vážně – jedině tak ho můžeme oslovit. 

Bere vážně posvátný respekt před profánní svézákonitostí světa a jeho vědy: skutečnost je 
charakterizována redukcí pojmu skutečnosti na to, co se dá konstatovat ve smyslu přírodních věd 
jako světsky objektivně dané – daný v oblasti přírodních věd jako světsky objektivně dané. 
„Skutečnost“ Boží a Boží jednání je naprosto skryt – bůh, jeho jednání představují kategoriálně jinou 
„skutečnost“. Bývá vytýkáno Barthovi, že v jeho teologii vědecká skutečnost a skutečnost zjevení se 
směšují. Bultmann – táhne ostrou čáru mezi skutečností historickou, přírodní, kt. má svoji vlastní 
zákonitost a skutečnost víry. 

Otázka skutečnosti - otázka poznatelného světa a jeho dějin na jedné straně a otázku víry v Boha 
na straně druhé (mimo skutečnost kříže Kristova, kt. je zároveň historická a zároveň eschatologická, 
zároveň skutečností zjistitelnou vědecky a skutečností víry) – není prakticky žádného spojení mezi 
„skutečností světa“ a „skutečností víry“. Svět je vydán vědě, kt. nemůže být jiná než ateistická (nemá 
kategorie pro skutečnost zjevení); skutečnosti víry se pak omezují na pouhé nitro člověka. Tím se 
ocitáme v oblasti gnóze � svět má negativní povahu (viz janovské spisy). Ebeling – svět je pouze 
něčím negativním, co nemá pravou existenci 

Fuchs (Bultmannův žák): mýtus v evangeliích podle Jan se stává prostředkem nikoli zatemnění, 
nýbrž výrazného dosvědčení historicity JK, použijeme-li metody demytologizační na posluchači 
zamotaném do nesprávného vztahu k sobě. 
 

JAK BULTMANN MLUVÍ O BOHU 
Skutečnost Boží – vymyká se všem pojmům disponovatelnosti, objektivní poznatelnosti (s kt. 

pracuje rozum); skutečnost se dá vyjádřit jen v existenciálních kategoriích. O Bohu lze vypovídat jen 
v souvislosti s vlastní existencí. Každá výpověď o Bohu má svoji antropologickou komponentu, je 
výpovědí o člověku. „Předmětem teologie je Bůh, o Bohu mluví teologie tak, že mluví o člověku, jak je 
postaven před Boha, tedy z víry.“ 
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Uznává existenci Boha i mimo oblast víry? Bůh je poznatelný jen v setkání. „Že Bůh mimi víru 
není viditelný, neznamená, že mimo oblast víry není“. Bůh je mimo mne ještě jiným způsobem, nežli 
třeba moje minulost a moje vina jsou mimo mne. Bůh je mimo mne do té míry, pokud se se mnou 
setkává – a to tak, že proměňuje moji existenci. 

Bůh je protějškem člověka, a to transcendentním.  
Transcendentno – překonání subjektivity, kt. zmocňuje člověka, aby sám sebe chápal jako toho, 

kdo je nesen transcendentní mocí Boží. Není to ale záhrobí, byry uprostřed světskosti – světská 
transcendence. Chápeme Boha jako „Nepodmíněné“ v oblasti podmíněného. 

Obsahem setkání s Bohem je: Boží milosrdenství, Boží láska. Lásku je možno poznat jen v setkání, 
hraje zde velkou roli bližní. Mluví o „poznání Boha jako bližního“, jde o pochopení Nepodmíněného 
v podmíněném. 

Bůh jako osoba: jednající osoba, proto je antropomorfní řeč o Bohu přiměřená 
Víra: ve víře nejde o uznání nějakého obrazu Boha, nějaké představy Boha, ale o otevřenost pro 

setkání s B skutečností, pro otevřenost pro „proměny Boží“. 
Moment rozhodnutí pro nepodmíněné: vychází z existenciální filozofie – a uznání autonomie 

světa a dějin � Bůh jako protějšek, kt nese naši existenci svou láskou, kt. však dějiny vlastně 
svrchovaně nepřesahuje. (proti Barthovi a jeho myšlence Božího panování nad dějinami). Je 
vyloučeno teologické vidění dějin zvnějška, futurální eschatologie jako mýtus. Jde tu o prohloubení 
víry v osobního Boha nebo o její zúžení, o nový začátek – hlubší, bránící se spekulaci – jde o zúžení 
víry v Boha. 

Představa Boha v širším kontextu současné církevní situace: Bůh je živým Bohem, ačkoliv jde o 
zúžení Bb svědectví, zatímco klerikální církve mají Boha jako mrtvou modlu (ačkoliv učení je v něm 
široce vyvážené) 

 
Kázání Bultmannova 
Zvěst o BK, kt. je možno velice schematicky vyjádřit takto: Nad tebou, člověče, je živý Bůh, kt. se 

k tobě v Kristu sklonil, kt. jsi odpověden. On je tvým Pánem. 
Bultmann začíná zvěstí o B lásce. Setkání s touto láskou v hlubinách lidské existence předchází 

poznání hříchu, rozhodnutí víry a vše ostatní.  
 

3. „Nenáboženská“ interpretace (Dietrich Bonhoeffer) 
 

Dietrich Bonhoeffer (4. února 1906 – 9. dubna 1945)  

• byl německý evangelický teolog, etik, filosof a bojovník proti 
nacismu. 

• Narodil se v Vratislavi něm. Breslau).  
Po své habilitaci (již ve 24 letech!), působil v zahraničí: jako vikář v Barceloně 

a jako docent systematické theologie v New Yorku, po té soukromý docent 
evangelické teologie a studentský farář (spirituál) v Berlíně. Působil i jako člen a 
teologický poradce pro otázky mládeže přípravné organizace dnešní -
Ekumenické rady církví (ERC). Brzy po té, co moc v Německu převzala NSDAP v 
čele s Adolfem Hitlerem, zaujal jednoznačně odmítavý postoj k jejímu 
antisemitismu pronásledování Židů, angažoval se v rámci tzv. Kirchenkampfu 
proti "Deutsche Christen" a Norimberským zákonům. 

Od roku 1935 vedl kazatelský seminář (od roku 1940 zakázaný) tzv. Vyznávající církve ve 
Finkenwalde (dnes polský Szczecin). Asi roku 1938 se připojil ke Canarisovu protihitlerovskému 
spiknutí. 1940 mu byly veřejné projevy zakázány, roku 1941 i písemné. 5. dubna 1943 byl zatčen a po 
posledním nezdařeném atentátu na Hitlera 20. června 1944, který provedli jeho bývalí spojenci, 
odsouzen k smrti. Působil duchovně i mezi spoluvězni, pro které sepsal velké množství písní a básní. 
O velikonocích 9. 4. 1945 byl v koncentračním táboře Flossenbürg na zvláštní Hitlerův rozkaz 
popraven (odveden přímo z vězeňské kazatelny). 
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• byl svébytným teologem a křesťanským etikem, který zdůrazňoval význam Kázání na hoře a 
Následování Ježíše, jak slovem, tak i svým osobním příkladem.  

• Ve svých dopisech z vězení (posmrtně vydáno jako Widerstand und Ergebung) nastínil svoji 
vizi budoucího dospělého člověka i nenáboženské interpretace Bible a křesťanství. Tato 
myšlenka byla v Čechách populární zvláště v 50. a 60. letech 20. století, a to zejména mezi 
evangelickými teology Nové orientace či civilní interpretace, dnes je spíš odmítána a 
kritizována. 

 

TEOLOGIE: SVĚTSKÁ, NENÁBOŽENSKÁ INTERPRETACE 
Stojí mezi Barthem a Bultmannem  
Otázky církve: hlavní cíl jeho práce, nepřijímá ji nekriticky. Církev ztuhlá ve svých institučních 

formách, mající strach sama o sebe a neochotná sama se obětovat, vyvolává u Bonhoeffera velice 
vážné a hluboké pochybnosti. Předně se to týká způsobu zvěstování „naše církev je neschopná být 
nositelem slova smíření a vykoupení pro lidi a pro svět“ � důvodem je, že se církev soustřeďuje na 
sebe, na udržení a zajištění své existence, že se izoluje od světa. To vede ke stagnaci. „Musíme zase 
na čerstvý vzduch duchovního vyrovnávání se světem.“… Přijde den, ve kt. budou zase lidé povoláni, 
aby slovo Boží vyslovili tak, že se svět pod ním změní a obnoví. 

Ne tedy nové formy, ne mimo oblast tradice, nýbrž v jejím středu, navzdory vší zatuchlosti a 
všemu balastu dojde k objevení nové řeči, osvobozující řeči nového zvěstování. Bude to nová řeč, 
snad docela nenáboženská, ale osvobozující a vykupující, jako řeč Ježíšova, že se lidé nad ní užasnou a 
přece budu její mocí přemoženi, řeč nové spravedlnosti a pravdy, řeč, kt. zvěstuje Boží mír s lidmi i 
příchod jeho království. 

Kritizuje Bartha: chybí mu základní motiv „nenáboženské interpretace“ 
 

ZÁKLADNÍ RYSY „SVĚTSKÉ“, „NENÁBOŽENSKÉ“ INTERPRETACE 
• Biblická víra se týká nejprve tohoto světa, nikoli záhrobna, nikoli zásvětného 

transcendentálna. 

• Mohutný pathos čerpá ze SZ – pathos lásky k tomuto světu, k životu v něm 

• Pravá skutečnost víry, pravá transcendence, je jeden ze základních tónů, bez něhož není 
možno pochopit polnost evangelia – Bůh je transcendentní uprostřed našeho života. 

 

BONHOEFFER A BULTMNANN 
1) Svět 

• Bonhoeffer: Svět, dějiny bezprostředně patří do jeho víry, sz východisko se u něho 
mocně prosazuje. 

• Bultmann: do víry patří pouze jedinost jednotlivce, nikoli svět a dějiny ve svém širším 
kontextu. 

2) Skutečnost 
• Bonhoeffer: pojetí skutečnosti je širší, hlubší a svobodnější (SZ důraz) – odmítá 

existenciální filozofii 
 
Sekularizované, zesvětštělé evangelium, je pravé evangelium a sekularizovaná situace se stává 

zvláštním kairem (časem) pro jeho zvěstování. 
Intelektuální poctivost 
Racionalismus = pozitivní. Je otevřený pro skutečnost zjevení či skutečnost disponovatelného 

světa. Dává však plné právo k užití rozumu. Čtvrtý člověk se při vyrovnávání se skutečností, kt. jej 
oklopuje, obejde bez hypotézy Boha. Patří k intelektuální poctivosti nechat tuto pracovní hypotézu 
padnout, resp. ji vyloučit tak dalekosáhle, jak to jen lze. Vzdělavatelný, náboženský přírodopisec, 
medik atd. je hermafrodit… nemůžeme být poctiví, aniž bychom uznali, že musíme žít na světě.  

Pokud se moderní člověk obejde bez hypotézy Boha � „nenáboženský člověk“.  
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Třetí člověk = náboženský člověk. Náboženskost člověka jej v jeho bídě odkazuje na moc Boží ve 
světě, Bůh je deus ex machina. Bb však odkazuje na člověka, na bezmocnost a utrpení Boží. 

 
Dospělost světa („čtvrtý člověk“):  

• člověk se chce vyrovnat se skutečností bez Boha 

• potřebu pracovní hypotézy Boha neuznává 

• je v tom smyslu nenáboženským člověkem 

• nemá v sobě žádné metafyzické předpoklady pro Boha – všechny důkazy jsou překonány, 
všichni bohové jsou sekularizačním procesem definitivně zlikvidováni, jako byla 
příchodem evangelia zlikvidována obřízka 

• čtvrtý člověk je otevřen pro Boha Bible – žádné náboženské představy tohoto Boha 
nezatemňují (je třeba očistit nenáboženskou interpretací představy o Bohu) 

 

Kazatelská a pastýřská péče 
Existuje velká propast mezi Bohem církevní tradice a životem tohoto člověka. Píše, že se často 

ostýchá před náboženskými lidmi jmenovat jméno Boží. Zdá se mu, že zní falešně a připadá si 
nečestně. „Obzvláště zlé to je, když druzí začnou mluvit v náboženské terminologii, tu oněmím skoro 
úplně a je mi nějak dusno a nepříjemno.“ Před nenáboženskými lidmi jmenuje příležitostně Boha 
docela klidně a samozřejmě. 

 
Bonhoeffer studoval současné vědce 
 
Einstein: odmítá představu boha jako bytosti, kt. zasahuje do běhu světového dění. 
 
Bonhoeffer: postavil současné zvěstování před ústřední otázky, s nimiž se musí vyrovnat. 
Životní svědectví Bonhoeffera: zápas jak program „nenáboženské interpretace“ životně 

uskutečnil. 
 

SVĚTSKÁ INTERPRETACE 
Trpící Bůh: výchozí bod pro svět. interpret.  
Christologické východisko zvěstování: byla-li země poctěna tím, že nesla člověka JK, jestliže žil 

člověk jako JK, potom a jen potom to má pro nás lidi smysl žit. V JK poznáváme Boha 
Co je Bůh? Ne nejprve všeobecná víra v Boha, v B. všemohoucnost… to není žádná pravá 

zkušenost Boha, nýbrž kus prodlouženého světa. Setkání s JK. Zkušenost, že zde je dán obrat všeho 
lidského bytí v tom, že JK tu je jen a jen „pro druhé“. JK „bytí pro druhé“ je zkušeností transcendence. 
Ze svobody od sebe samého „bytí pro druhé“ až k smrti vzniká teprve všemohoucnost, 
vševědoucnost, všudypřítomnost. Víra je účastí na tomto JK bytí (vtělení, kříž, vzkříšení). Náš poměr 
k Bohu není „náboženský poměr“ k nějaké myslitelné, nejvyšší, nejmocnější, nejlepší bytosti – to není 
žádná transcendence – ale náš poměr k Bohu je nový život v „bytí pro druhé“, v účasti na bytí JK. „Ne 
nekonečné, nedostižitelné úkoly, ale právě daný, dosažitelný bližní je transcendentno.“ 

Účast na JK bytí: se projevuje „bytím pro druhé“, v angažovanosti pro člověka v celé šíři a 
hloubce dějinné skutečnosti. Otec JK = Pán nad dějinami. 

Bůh: role v osobní zbožnosti – odevzdat se do B rukou a nechce chytráckými řečmi disponovat 
s věcmi a lidmi, aby se vyhnul komplikacím vězení a byl na vánoce doma. Mluví o B vedení v životě: B 
ruka a její vedení je mu naprostou jistotou, že vždy zůstane v této jistotě ochráněn. Zasahování B do 
života, modlitba k Bohu = něco samozřejmého. 

Modlitební život – viz jeho veršované modlitby pro spoluvězně. Modlí se v době náletů, nemůže 
jinak než myslet na Boha, jeho soud, na „napřaženou ruku“ jeho hněvu a na svou nedostatečnou 
připravenost. 
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Boj proti nacismu – málo záznamů o jeho vnitřních bojích; boj proti nacismu chápe jako boj za 
záchranu křesťanského Západu (jednota ale nebyla udržitelná � začal se opět věnovat „čtvrtému 
člověku“) 

Vědomí B soudů: Bůh panuje nad dějinami  
Čtvrtý člověk: už není ten „měšťácký třetí člověk“, křesťanská morálka upadá. Později se dívá 

přímo do tváře „nenáboženského člověka“, nevidí v něm projev úpadku, ale naopak: „dospělý člověk“ 
musel vstoupit na jeviště dějin, aby Bůh, evangelium, mohlo být osvobozeno o svého falešně 
náboženského nánosu a zvěstováno v bezprostřední ryzosti. 

Teologie kříže (theologia crucis): kříž není možné z života křesťanského vyznavače odsunout. 
Boha poznáváme v JK, v JK kříži. Křesťané stojí při Bohu v jeho utrpení, to je odlišuje od pohanů… to 
je odvrat ode všeho, co náboženský člověk od Boha očekává. Člověk je vyzýván, aby spolu trpěl Božím 
utrpením, kt. Bohu působí bezbožný svět. Je to Bůh, kt. je s námi v našem utrpení a spolu s námi nese 
naše utrpení, je odpovědí víry na otázku utrpení, s kt. se kazatelna posledních 30. let setkávala velice 
často a tíživě. 
 

 
 
 

4. Existenciální interpretace  

A. EXISTENCIALISMUS 
Otázka utrpení člověka, ztráty smyslu života, odcizení 
Technická společnost potřebuje řešit tyto otázky 
 
Emanuel Rádl: nástup renesance = největší zvrat v dějinách Evropy; do té doby – myšlení 

metafyzické, myšlení v podstatách, esencích (nejvyšší esencí byl Bůh). Renesance = nové myšlení – 
vychází z přírody, rozboru přírodních zákonitostí, za matematicko-fyzikálního pojetí světa. 

Čtvrtý člověk: pohybuje se v oblasti, ve kt. se automaticky počítá s autonomností přírodních 
zákonů, objektivní věda; metafyzika mizí, imanentního chápání skutečnosti – prostředek osvobození 
člověka od hladu, bídy a vnějších tlaků. 

F. Hegel: jako poslední se pokusil o syntézu metafyzického pojetí světa s pojetím nastupující vědy 
(svět jako proces božského sebeuskutečnění; esence se aktualizuje v existenci, existence je projevem 
esence) – důraz na racionální stránku bytí. 

 

S. KIERKEGAARD (5. května 1813 Kodaň – 11. listopadu 1855 Kodaň) 
• byl dánský filosof, teolog, spisovatel a svérázný myslitel, přezdívaný též 

Sokrates z Kodaně. 

• kritik Hegela  
uznává objektivní zákonitost přírody a dějin a poznává, že tím je B z této oblasti 

vyřazen (vědecký ateismus). Bůh nemůže zasáhnout přímo, protože nelze izolovat 
jednotlivce od představ státu a celku společenství. 

 
Víra už jen v oblasti subjektivna: nejde o obsah vyznání víry, nýbrž o niternost. V JK se protíná 

věčnost a časnost v dějinnosti. Věřit znamená být „současný“ s JK, což se děje v rozhodnutí pro JK, v 
„okamžiku“. Věřit je možno jedině v následování. Křesťanství, kt. se pokusilo o syntézu se světem, 
Kierkegaard kritizuje.  

Kritizuje běžná, rétorická kázání: křesťanství může být sdělováno pouze svědky, těmi, kt. 
vyjadřují existenciálně to, co říkají, a tím to činí skutečností. Kázání by se neměla kázat v kostele – 
škodí to křesťanství, ocitá se v umělé vzdálenosti od skutečnosti života, a to právě proto, aby nedošlo 
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ke srážce. Všechny řeči o klidném, místě a hodinách jako pravém prostředí pro křesťanství, jsou 
absurdní. Kázání se mají kázat na ulicích, uprostřed života, skutečnosti denního života. 

 

M. HEIDEGGER (26. září 1889 Meßkirch – 26. května 1976 Freiburg im 

Breisgau) 
• byl německý fenomenologický filosof, žák Edmunda Husserla a jeden 

z nejvlivnějších filosofů 20. století, který je však také kritizován za 
svůj postoj k nacismu. 

 
Odpor k předmětnému myšlení a mluvení -  je pro něho lež (předmětné 

mluvení = mluvení metafyzické, mluvení v esencích). Chtít založit svoji existenci 
na tom, co je zjistitelné, co je disponovatelné, je lež. Pravá skutečnost se objevuje na jiné rovině 
„svědomí“, kt. člověk naslouchá dálce.  

Vůle mít svědomí: pomocí svědomí, kt. je oslovováno zdálky, člověk nabude pravé blízkosti 
k věcem, nalezne svou pravou existenci.  

Dasein – bytí ve světě, do kt. je člověk vržen: neosahuje v sobě pravou existenci, pravdu. O 
pravdu je třeba zápasit, což se děje rozhodnutím. Teprve správným rozhodnutím nachází Dasein 
pravou existenci. Toto rozhodnutí má vztah k určitým dějinám (např. křesťan. Západu), nese život 
jednou již rozhodnutý dále a dává mu závaznost. Toto rozhodnutí tvoří pravou existenci, pravé bytí 
(Sein). Člověk sám v sobě poznává pravou existenci.  

Rozhodnutí: děje se sice ve světě přírody a dějin, avšak svět patří na vnitřní ne vnější stranu 
našeho Dasein. Dasein je dějinná a v dějinách přijatá možnost člověka být člověkem. Tato možnost se 
s člověkem setkává jako svět.  

Řeč, hermeneutická otázka porozumění – pro něj důležitá! 
Pojetí Bytí: snaží se zabránit nihilismu. Bytí chápané antropologicky � pravá skutečnost, vše 

ostatní je lež (viz i Bultmannova škola „existenciální interpretace“ pro moderního člověka). 
Představa Boha: ne metafyzická představa; k nejvyššímu principu přece není možno se modlit, 

k otázce Boha je lhostejný (neřeší ani Nietzeho tezi „Bůh je mrtev“). Metafyzický svět idejí je u konce. 
Láska není v tomto světě působivým a skutečně působícím principem toho, co se nyní děje.  

 
Existencionalismus obecně 
Některé formy existencionalismu radikalizují metodu existencionálního myšlení � člověk svým 

rozhodnutím sám sebe tvoří, volí sám sebe, jak po stránce ontologické, tak etické. Není žádné lidské 
přirozenosti, jen neomezená svoboda, ke kt. je člověk odsouzen. Tato radikalizace poměru mezi 
existencí a esencí spojená a angažovaností vychází z člověka spíše nežli z bytí. 

 
Jiné formy existencionalismu: rozhodování, kt. tvoříme svou existenci, se děje v odpovědnosti za 

člověka, za celé lidstvo. Člověk může svoji existenci jedině tak, že volí všechny lidi. Máme-li se o sobě 
dovědět jakoukoli pravdu, musíme projít druhým člověkem. Bližní je nezbytným pro naši existenci, 
stejně jako je nezbytný pro poznání, kt. o něm máme. Za těchto podmínek znamená odhalení naší 
nejvnitřnější bytosti zároveň odhalení bližního, kt. pro nás znamená svobodu, kt. nám stojí naproti.  

 
Existencionalismus: v některých podobách je ateistický. Prohlašuje: I kdyby byl Bůh, nic by to 

nezměnilo. Člověk musí nejprve najít sám sebe a přesvědčit se, že jej před ním samotným nemůže 
zachránit nic, ani platný důkaz Boha. Člověk je v otázce Boha lhostejný.  

 
Instituční církev činí dojem, že se vzdává lásky k člověku, drží s mocnými tohoto světa, aby si 

zachovala svého Boha. Hledání Boha se míjí cílem, ve stávajících formách křesťanství tento člověk 
Boha nepoznává.  

 
 



J. Smolík: Současné pokusy o interpretaci evangelia 

- 17 - 
 

Homiletická situace „čtvrtého člověka“: 
• moderní člověk je v otázce Boha lhostejný 

• stávající formy křesťanství jej nenutí, aby si tuto otázku kladl vážně 

• palčivou otázkou je pro něho překonání individualismu a etický obsah humanismu. 
 

B. EXISTENCIÁLNÍ INTERPRETACE V NĚMECKÉ SITUACI 

(1) Položení problému: Gerhard Ebeling 

                (* 6.7. 1912 Berlin; † 30.9. 2001 Zürich) 
 

• je významným moderním evangelickým teologem – hermeneutem, 
jedním z předních zástupců tzv. teologie slova (Worttheologie).  

Studoval teologii a filosofii na universitách v Marburku u R. Bultmanna a 
M. Heideggera, v Curychu u E. Brunnera a v Berlíně u N. Hartmanna. Od roku 1939 
nějakou dobu působil jako farář Vyznávající církve. Pro toto povolání se připravoval 
také v letech 1936 –1937 na kazatelském semináři ve Finkenwalde, kde se seznámil 
s D. Bonhoefferem. Během války pracoval jako pastor Vyznávající církve v Berlíně – 
Hemsdorfu, posléze jako sanitní voják. Po válce se stal Ebeling, který byl v roce 1938 
promován doktorem teologie, vědeckým asistentem u církevního historika H. Rückerta. V roce 1947 se 
představil akademické veřejnosti jako mladý extraordinarius pro církevní dějiny vstupní přednáškou 
„Dějiny církve a církevní právo. Vyrovnání s Rodolphem Sohmem“. Pak již střídavě působil na univerzitách 
v Tübingene a v Curychu. V roce 1954 ještě v Tübingen vystřídal profesora H. Thielickea na profesuře pro 
systematickou teologii. Roku 1956 působil na ordinariátě  pro systematickou teologii, dějiny dogmatu a 
symboliky v Curychu. Zde také roku 1962 založil Institut pro hermeneutickou teologii. V roce 1965 však 
byl povolán zpět na univerzitu v Tübingenu, na učitelské místo pro systematickou teologii. Roku 1968 se 
Ebeling vrátil do Curychu, kde vyučoval hermeneutiku a fundamentální teologii. Zde byl roku 1979 
emeritován. 

Ebeling se řadí do proudu tzv. dialektické teologie. Tato byla reakcí a jakýmsi „proti-hnutím“ vůči 
liberální teologii, která se v druhé polovině 19. století definovala jako „exaktní“ věda ve zkoumání Písma 
na základě tzv. historicko-kritické metody. Pokusy historickým výkladem zbavit křesťanství mytické a 
mytologické dimenze dialektická teologie jednoznačně neschvalovala. Naopak usilovala o plnohodnotné 
zařazení lidského rozumění do teologických postupů ve zkoumání Písma. Tento proud protestantské 
teologie vycházel z názorů Karla Bartha, uveřejněných především v jeho díle „Römerbrief“ z roku 1919. Ve 
svém pojetí „krize kazatelny“ upozorňoval Barth na propast mezi domnělým a skutečným zvěstováním 
evangelia. Podobným směrem se ve svém uvažování nechal vést také Rudolf Bultmann se svou 
významnou teorií o demytologizaci (Entmythologisierung) a Dietrich Bonhoeffer, který se pokoušel o tzv. 
nenáboženskou interpretaci. Tedy jedni z těch, kteří měli na Ebeling. myšlenkové zrání bezprostřední vliv. 
Pak spolu s Bultmannovými žáky Ernstem Fuchsem, Ernstem Käsemannem, Herbertem Braunem a dalšími 
znovu nastolil otázku po historickém Ježíši, v němž viděl především svědka víry a kritérium vší pozdější 
dogmatické christologie. 

Ebelingovi práce věnované moderní hermeneutice usilují o zpřístupnění evangelia tzv. čtvrtému 

člověku, člověku moderní doby. Jednou ze základních podmínek je přitom nalezení úlohy řeči v lidském 
poznání a i zařazení člověka do světa kolem nás.  

Ebelingova teologie slova: v sobě spojuje vědomí běžného života dnešního člověka s evangelijní 
zvěstí. Vyzdvihuje rozumění člověka nad jednoznačně fixované výklady na základě historické metody. Ve 
sbírce přednášek Wort und Glaube, na kterých je zvláště patrná tato snaha, se zabývá problémy častého 
nesouladu mezi teologií a jejími požadavky  a skutečností, nezapomíná ani na nelehkou úlohu teologie 
v době zvýšeného podílu ateismu v myšlení dnešního světa. Pro něj je proto důležitá obnova uvnitř 
teologie a církve, které má napomoci právě moderní pojetí úlohy řeči. 

 Ebeling je  vynikající a určující postavou evangelické teologie po roce 1945. Jako dlouholetý 
předsedající evangelicko-teologického fakultního sněmu a jako dřívější vydavatel renomovaného 
„Časopisu pro teologii a církev“, ale především jako organizátor  a vydavatel velkých vědeckých edičních 
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projektů: Výmarského vydání Lutherových spisů a kompletního vydání Schleiermacherových děl Ebeling 
podstatně přispěl k akademické reputaci  evangelické poválečné teologie. Jeho mezinárodní věhlas se 
zakládá na mnoha erudovaných vědeckých studiích i monografiích a na schopnosti představit teologické 
myšlení všeobecně srozumitelnou řečí, aniž by ztratila vědeckou úroveň. 

 

Teologie Ebelinga (str. 49) 

Existenciální interpretace: razí E. Fuchs, promýšlí Ebeling 
Hermeneutická otázka: otázka zvěstování, srozumitelnosti, interpretace evangelia. 

Hermeneutický problém = pojetí slova, víry jako dění v protikladu proti jakékoliv objektivizaci 
(navazuje na Bultmanna). Otázka porozumění Bb zvěsti dnes.  

Hermeneutika: nauka o slovu Božím, neboť slovo Boží může existovat pouze existenciálně. 
Existence je existencí ve slově a skrze slovo. 

Situace kázání: situace je znepokojivá – je potřebí značné dávky dobré vůle k tomu, aby člověk 
nebyl tváří v tvář průměrnému kázání nuděn či rozzloben, nestal se sarkastickým či se ho nezmocnil 
hluboký smutek…. Uvědomuje si, že současný křesťanský posluchač je indolentní. Soustřeďuje se na 
„čtvrtého člověka“. Nevěřící je kritériem srozumitelnosti kázání. Slovo zvěstování chce působit víru, 
nevyžaduje však víru jako předpoklad. 

 
 Problémy:  

• cizost výrazových prostředků zvěstování 

• slovní vyprahlost víry 

• náboženské žvanění 

• neoslovujeme skutečného člověka 

• nevedeme je k vlastnímu slovnímu projevu 

• vzdálenost skutečnosti 
 
křesťanská zvěst nemá vůbec co činit přímo s ateismem, ale nejprve musí být ateista ve svých 

názorech vyvrácen, nežli mu můžeme přinést křesťanské zvěstování. 
 
Pojem skutečnost: přistupujeme k ní s otázkou, jak se jí zmocnit, jak ji zvládnout – 3 možnosti: 

1) disponujeme jí – dáváme jí vnější podobu 
2) snaha o její správné poznání konstatováním fakt o dějových souvislostech 
3) snaha o pochopení skutečnosti – pochopení smyslu a o dání smyslu skutečnosti. 

Přírodní vědecké bádání a kritické bádání historické � moderní člověk je přesvědčen, že víra je ve 
své podstatě vzdálena skutečnosti, je nepřátelská skutečnosti. Jedině nevěra má přímý a objektivní 
poměr ke skutečnosti. Proto jsou současná kázání vzdálená skutečnosti. 

 
Pojem víra: osvobodit teologii od objektivizujícího myšlení 
Pojem Bůh: slovo „Bůh“ dnes ztratilo svoji srozumitelnost – není možno spojit tradicí přejatou 

křesťanskou víru s poznáním skutečnosti. Ebeling mluví o ateistickém věku. 
 
Tradiční představa Boha je pro moderního člověka nepřijatelná: 

• nepřijatelná v metafyzických kategoriích – „nadpřirozené strašidlo“, které se přidává ke 
skutečnosti 

• děsí metafyziky, nadpřirozena, transcendentna 

• potřebují nové, světské mluvení o Bohu 

• jakákoliv výpověď o Bohu, kt. nemá či nechce mít vztah k pozemské skutečnosti, není 
výpovědí o Bohu 

Světské mluvení o Bohu: pozemské, existenciální (ne metafyzické), nadpřirozené mluvení o 
Bohu. Bůh je na této straně skutečnosti, nikoli na oné. 
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O Bohu lze mluvit odpovědně jen tak, že vypovídáme předmětně o světě. Víra v Boha odhaluje 
pravou skutečnost, dává jí smysl, vede k jejímu zvládnutí. Místem, kde člověk odhaluje skutečnost 
v pravé podobě, je svědomí.  

Svědomí: matematický bod, kde se setkávají Bůh a svět (nechápe svědomí moralisticky); tam se 
rozhoduje, kde člověk opravdu je. 

Svrchovanost, nadřazenost Boží: svědomí samo o sobě nemůže dát odpověď na otázky, kt. 
skutečnost klade. Tuto odpověď dává slovo Boží, víra, Bůh sám. Poznání Boha spočívá v tom � člověk 
je poznán Bohem. Milování Boha spočívá v tom � Bůh člověka miluje. Přiznání se k Bohu spočívá 
v tom  � Bůh se přiznal k člověku. 

Víra a řeč: nástroje, jimiž se člověk zmocňuje skutečnosti. Událost, dění slova. Víra je nerozlučně 
spjata s historickým Ježíšem. Víra se zmocňuje skutečnosti, je vůči ní svobodná k lásce i k utrpení.  

 
S Bohem se lze setkat: 

a) jedině ve svědomí 
b) jedině v události Slova 

 
Personalistické pojetí Boha: poznání Boha jako osoby � možnost modlitby. Jen tehdy se mluví o 

Bohu, když při tom vstupuje do zorného pole člověk jako osoba.  
 
 
 

Světsky mluvit o Bohu 
1) Mluvit o Bohu a o světě – každá správná výpověď o Bohu je zároveň pravou výpovědí o 

skutečnosti. Mluvení o bohu má být vždy odpovědným mluvením, děje se v oblasti 
posledních otázek pravdy. 

2) Není předmětným mluvením o Bohu – bůh není objektivně (předmětně) daný, o Boží danosti 
lze mluvit jen ve smyslu dějinnosti. 

3) Je angažovaným mluvením – vztažení toho, kdo ji činí do odpovědnosti, do stavu ručení za 
tuto výpověď. 

 
Snaží se přiblížit Bb svědectví člověku, kt. se snaží vyrovnat se se skutečností bez Boha; 

konfrontuje se se sekularizovaným světem, uvědomuje si vnitřní krizi institučního křesťanství a jeho 
forem zvěstování. 

 
Víra: to není člověk, kdo dává víře její skutečnost; víra není předem existující skutečností lidství 

jakoby v předem daném rámci. Víra nevyrůstá z lidských, antropologických možností a předpokladů, 
víra se týká celé existence člověka. Poněvadž víra rozbíjí panství světa, dává vládu nad světem a 
odpovědnost za svět. 

 

Kritika Ebelinga 
Dle Moltmanna: Ebelingovo pojetí existence neobsahuje v sobě tělesnou, fyzickou, sociální 

existenci člověka a není s ní totožná.  
Paradox Ebelinga: Jde mu o to, aby víra se vyrovnávala se světskou skutečností přírody, dějin, aby 

se vyrovnávala odpovědně a přiměřeně. Avšak svým východiskem si sám klade překážky 
bezprostřední a přímé komunikace se světem. Zůstává v mezích antropologie. � nedořešenost 
poměru víry a přírodní a dějinné skutečnosti. 

Téma pracovní hypotézy Boha: pomíjí (oproti Bonhoefferovi) 
Ebeling má nedostatek otevřenosti pro budoucnost � ztrácí se mu futurální eschatologie. 
Jeho antropologické východisko nestačí pro rozvinutí interpretace, kt. by dopomohla celé šíři 

svědectví k jeho srozumitelnosti „čtvrtému člověku“.  
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Ztrácí se mu potřebný odstup, ze kt. by mohl skutečnost jemněji diferencovat, vidět ji v jejím 
pohybu v eschatologické perspektivě a tak ji svobodněji a svrchovaněji zvládat. Jeho teologie vede 
spíše k protrpění skutečnosti v rámci individuelních rozhodnutí, nežli k jejímu zvládání ve společenství 
poutníků.  

 

(2) Radikalizace problému: Herbert Braun 

(* 4.5. 1903 Wallonien (Westpreußen); † 1991)  

• Bůh je výraz pro to nepodmíněné v lidském životě; pro to, odkud jsem určen 

• Žák Bultmanna, radikalizuje ho 
 
Kritické myšlení moderního člověka: snaží se v NZ, kt. přednáší, nalézt onu skutečnost, kt. 

přesahuje disparátnost (nesrovnalost) jeho výpovědí chápaných doslova. Vytyčuje tyto teze: 
1) NZ nemůžeme porozumět, chápeme-li jej doslova � výpovědi zařazuje do světa svého 

prostředí. Kánon Z obsahuje představy, kt. jsou navzájem neslučitelné. Tím je prokázáno, že 
pozdější pisatelé nebrali dřívější pisatele doslova. 

2) Správné porozumění NZ nezávisí na přijetí tohoto předem daného předpokladu: existuje 
nadvětný Bůh, kt. mluví v NZ a kt. jedná tak, že zasahuje do světa. 

3) Zabránit tomu, abychom slova NZ nechápali jako iluzi. Docílit toho, aby se nám stala 
autoritou, lze jen v události slyšení, kt. vtáhne člověka do věci. V této události je Bůh. Nelze 
toho dosáhnout nějakou představou předem daného boha či nějakým výrokem NZ. 

 

Dva světy v NZ: 
a) Myšlenkový svět – dle dobového pozadí, představa Boha jako danosti, základní předpoklad 

pro pochopení výpovědí NZ 

• V oblasti spasení � chápání Boha jako představa lokální B sféry, kde dojde k stavu spásy. 

• Pojetí zákona � určuje ho myšlenka Boha jako heteronomní autority 

• Eschatologická představa božstva � naivní, existuje sama o sobě a řídí běh dějin, stanoví 
začátek a konec. 

• Svátosti � pojetí Boha časové a předmětné podoby, to je také naivita 
Braun vylučuje předmětnou představu Boha z myšlení víry a snaží se interpretovat poselství NZ 

bez této představy. Teismus je stanovisko – Bůh podle něho představuje prázdný obal, do kt. každý 
podle svého stanoviska balí své obsahy. Je to bianko šek, do kt. teista vpisuje hodnoty, kt. se mu zdají 
správné.  

Lidské představy nanesené na Boha mohou mít tak hustou barvu, že zatemní i v církvi Boha 
Otce, JK, že není uctíván Hospodin, ale ďábel, kt. je dáno B jméno.  

V NZ je řeč o Bohu, kt. oznamuje svou vůli, kt. pak musí člověk přijmout heteronomně; tento Bůh 
ustanovuje nositele spásy, kt. je různě nazýván; ustanovuje ve světě konečnou spásu, stanoví pevně 
časové meze a konec průběhu dějin; je se svým transcendentním světem věcně uchopitelný ve 
svátostech. 

Mytologický svět antiky je pro kriticky myslícího člověka překonán. S ním je překonán také 
světonázorový teismus jako naivita. 

 
b) Vlastní svět víry – metafyzické představy jsou jen nepodstatný obal, do kt. Z pisatelů zasadili 

poselství, kérygma a tím je zatemnili. Je třeba odhalit vlastní trend NZ, kt. obsahuje zvěst. 
Při čtení ho nezajímají JK tituly, vymítání démonů – ale co JK žádá v navázání a v protikladu na 

zákon, jak se zastává člověka v nouzi. Otvírá se ničím neomezené „ty smíš“ – zvěst volajícího, aby ses 
vzdal snahy prosazovat sám sebe a dal se nést k činům následování silou, kt. přichází z oblasti mimo 
tebe. 
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Bůh: Bůh to je odkud (původ) mého „Já mám“ a mého „Já smím“. Bůh je to, odkud (původ) toho, 
co mě drží a to, odkud (původ) mého jednání. Bůh se stává skutečností v aktu slyšení slova, kt. vede 
k angažovanosti v lásce k člověku. Bůh se děje v spolulidství, takže agapan je Bůh.  

Bůh není věcný a daný, odmítá metafyziku jako předmětné, nevědecké chápání Boha. Objektivita 
ve vztahu k věci, o kt. jde v NZ, existuje jen v nejvyšší subjektivitě. 

Jeho pojetí nutně končí v antropologii, kt. vede k ateistickému křesťanství.  
Käsemann – ho kritizuje (christologie NZ se nedá zúžit na antropologii. 
Braun je protikladem Bartha! 
 

(3) Překonání existencionální interpretace: Ernst Käsemann 

(* 12.7 1906 Bochum-Dahlhausen; † 17.2. r 1998 Tübingen) 

• Bultmannův žák 
Existenciální interpretace není jediná metoda. 
Dva důvody, pro kt. nemůže „existenciální interpretaci“ nemůže přijmout 

jako jediný přístup k poselství NZ: 
a) Příliš úzké antropologické východisko 
b) Ne dost Bb hodnocení dějin, historie 
 
Obě slabiny vynikají při řešení otázky po historickém Ježíši (otázka 

chápání dějin). 
Bultmann: otázka historicity Ježíšovy teologa nezajímá. Teologovi stačí 

skutečnost, že JK přišel, teologický obsah této skutečnosti dosvědčuje kérygma. Poměr kérygmatu 
k historicitě je teologicky irelevantní. 

Proti tomu Käsemann: „Proč evangelia pokládají za nutné podávat své svědectví ve formě 
Ježíšova příběhu. Proč tak činí v době, kdy už existuje kérygma o Kristu.  

Odpovědí je teze, že pozemský Ježíš se měl stát hrází proti entuziasmu kérygmatu, že tedy 
pozemský Ježíš patří ke kritériím, teologickým kritériím kérygmatu.  

Návrat k formě evangelijní zprávy, k vyprávění o palestinském zvěstovateli, k „jednou“ na pozadí 
„jednou pro vždy“, k historizujícímu vylíčení v rámci kérygmatu a v neposlední řadě k Ježíšovi, kt. 
putuje Palestinou, je reakcí teologicky relevantní, kt. proto církev přijala a pevně držela, neboť v ní šlo 
o nedisponovatelnou s Kristem, Duchem, vírou. Přítomnost Krista a Ducha ve sboru nesmějí být 
zneužity k tomu, že by se obé ztratilo v eschatologickém sebeporozumění věřícího. Pozemský Ježíš 
musel chránit kázaného Krista, aby se nerozpustil v projekci eschatologie.  

  

HISTORICKÝ JEŽÍŠ 
Historický Ježíš patří do tlumočení zvěsti modernímu člověku, evangelium nemůže být 

redukováno na historického Ježíše. Jde za kérygma a zjišťuje historická data, i když odmítá možnost 
historické rekonstrukce JK života.  

Bultmann: omezoval se na to, že tradice evangelií obsahuje některé rysy postavy Ježíšovy, 
„především jeho vědomí, že je pověřen zvěstováním B vůle v poslední hodině světa“.  

Käsemann: jde dále; ukazuje na výrazné rysy poslání JK: 

• JK stál v suverénní svobodě vůči doslovnému znění tóry a vůči autoritě k Mojžíšovi 

• Tato suverenita � otřásla základy židovstva a zapříčinila jeho smrt; pohnula v základech 
názory antiky a její démonologií 

 
Histor. JK: Nelze ho charakterizovat ani jako rabiho, ani proroka, ačkoli sám sobě rozumí jako 

inspirovanému. 
JK se nechápal jako Mesiáš, Ježíš kázal o budoucnosti BK. 
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Překonání židovstva a společenství s hříšníky 
Tak si JK získává učedníky, kterým sice ještě vše nebylo dost jasné, avšak toto „pozemské 

následování“ má u Käsemanna svoji váhu. 
 
Žáci Bultmannovi (Braun, Robinson): historický příběh Ježíšův, jeho zvěst odhalená historicko-kritickým 

bádáním, může vést k témuž existenciálnímu rozhodnutí jako kérygma. ALE! Historického Ježíše a jeho 
historicky rekonstruovanou zvěst je možno existenciálně interpretovat jedině v rámci církevní tradice, v rámci 
tradice, ve kt. je Písmo uznáváno � obrací se k člověku uvnitř církve. 

Zvěst „čtvrtému člověku“, kt. kázání z Bb přestalo být samozřejmostí, nemůže vycházet od historického 
Ježíše. Musí vyjít od tajemství JK, aby došla k Ježíši z Nazaretu. To je postup všech evangeliích, postup NZ. 
V historickém příběhu Ježíšově je kérygma, zvěst církve, obsažena in nuce � teologický dosah. Bultmann toto 
in nuce odmítá. 

Käsemann: blížeji se zabýval významem historie pro Bultmannovo teologické myšlení 

 
Pro Bultmanna ztrácí historie svoji relevanci. Kérygma je přítomný Kristus sám. Vše historické se u 

Bultmanna stalo bezpodstatné a bezvýznamné. Proč se vzpírá vůči teologické relevanci dějinného 
Ježíše?  

 

Otázka objektivity 
Otázka o povaze skutečnosti, kt. vírou přijímáme a vyznáváme 
Bultmann (a představitelé „existenciální interpretace“): tato skutečnost je pro ně výrazně 

antropologickou, subjektivní 
Käsemann: skutečnost JK lidský subjekt přesahuje.  
O existenciální interpretaci píše: Evangelia, Pavel i Jan také vyzývají a povzbuzují k existenciální 

interpretaci Ježíšových slov. Ale rozhodně se Käsemann staví proti tomu, že v tom viděla evangelia 
jediný most k rozpoznání relevance tohoto dědictví.  

 

Skutečnost víry a předmětného, objektivizujícího chápání 
Koriguje Bartha, v rozhovoru s Barthovým žákem – Moltmannem 
Interpretace Pavlovských míst, ze kt. Barth odvozuje christologické pojetí státu. Käsemann vidí 

Kristovu vládu nad světem jedině v úzké spojitosti se slovem zvěstování a službou sboru. Mluvit o 
Kristově panství nad světem jinak znamená propadat entusiasmu a mytologii, proti kt. Pavel bojuje. 
Barth a jeho škola se podle Käsemanna nedostatečně zajišťují proti tomuto nebezpečí. Christologicky 
totiž není možno zdůvodnit pozemské instituce a moci, nýbrž jedině shromáždění věřících a 
křesťanské jednání.  

Skutečnost světa, tělesná a hmotná, pro kt. v existenciální interpretaci není místo, vidí Käsemann 
jako onen kousek světa, jímž jsme sami a za nějž jako za dar Stvořitelům neseme zodpovědnost. 
Tento svět teologicky uznává jako stvoření jedině na cestě přes odpuštění a v odpuštění. Každý 
bezprostřední přístup (ke světu), kt. nevyplývá z eschatologie, se stává kosmologií, kt. velice ostře 
odmítá. 

 
Eschatologie: ve futurální podobě je podstatnou složkou víry, pomáhá nechápat skutečnost 

objektivisticky, staticky, bez vztahu k víře, nýbrž dynamicky. Zdůrazňuje 1K 15,28, kde poddanost říší 
světa Kristu je vyslovena ve futuru, nikoli perfektu (či prezentu), v nichž ji vyslovovali pneumatičtí 
entusiasté, kt. se obsah víry rozplynul v určité formě lidského sebeporozumění. 
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C. EXISTENCIÁLNÍ INTERPRETACE V ANGLOSASKÉ SITUACI 

(1) Bůh – hlubina bytí: Pavel Tillich 

 
(* 20.8 1886, Starzeddel – † 22. 10. 1965, Chicago, USA)  
 

• byl americký protestantský teolog německého původu, představitel 
dialektické teologie a náboženské antropologie. 

• Tillich požadoval zbavit náboženské myšlení dogmatismu a symbolů nesrozumitelných 
dnešnímu člověku.  

• Mluvení o Bohu podle něj musí vést k pohybu, akci, objektivní popisování Boha je k 
ničemu. Stejně tak Ježíšem se nemá smysl zabývat jako o historickou osobu, je třeba jít 
dál – proniknout do tajemství jeho spasitelství. 

Nehlásí se k heslu „existenciální interpretace“, ale věcně stojí na této linii, a to dříve než našla své 
výrazné představitele v německé teologii. 

 
Otázka zvěstování modernímu člověku: moderní člověk ztratil smysl pro transcendentno. 

Vychází od homiletické situace moderního člověka (ne od zjevení).  
 
Rysy moderního člověka: 

• Je autonomní, vybudoval si autonomní kulturu – moderní člověk se stal ve své existenci 
nejistým a nemá (ani není schopen) jednotný světový názor na Boha, na svět, na sebe 
(pokus o jednotný názor – marxismus, novohumanismus…). 

• Stojí blíže realitě, protože problematičnost své existence nezastírá nějakým dogmatickým 
světovým názorem. 

• Pokládá církev za nositele určitého světového názoru a odmítá ji, poněvadž nechce 
v setkání s církevním zvěstováním opustit svoji vlastní autonomii. 

 
Katolická církev 
Staví proti otřesené, vnitřně zlomené autonomii moderního člověka heteronomii danou tradicí a 

autoritou. Čím větší autonomie – tím více se vzdaluje od skutečnosti, pramenů minulosti, opouští je. 
Katolická církev však tyto prameny (tuto podstatu) zachovala, i když ve ztuhlé podobě. Katolictví má 
svoji přitažlivost – osvobozuje od břemene autonomní odpovědnosti a nabízí prastaré životní 
substance. 

 
Spojnice a mezná situace člověka 
Moderní člověk se autonomie nevzdá. Cesta do budoucnosti vede přes spojnici protestantského 

principu autonomie s principem autonomie profánní. 
Tuto spojnici nachází v lidské mezné situaci. Podstata protestantismu = zvěstování mezné lidské 

situace, bezpodmínečné ohroženosti lidského bytí.  
Protestuje proti všem prostředkům náboženským, falešných opor. Zvěst  - ospravedlnění z víry. 
Mezná lidská situace není smrt, ale vlastní bytí člověka, jeho svoboda. Člověk se musí 

rozhodnout, nemůže své svobodě nijak uniknout.  

Základní úkol církve: vzít člověka v jeho mezné situaci a dopomoci mu k tomu, aby k této situaci 
řekl své ANO a tak ji překonal. 

 
Současná situace církve 
Žádný kus jejího starého majetku není v jejích rukou zajištěn, nic z její tradice nestačí pomoci 

v situaci ohrožení: nepomáhají svátosti, církevní autorita, kult, zvěstování čistého učení. Zvěst má být 
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řečena tak, aby byla zasažena do situace člověka. Znamená to kázat ne tak jak tomu bylo za doby 
reformace ani jako se to většinou v evangelické církvi děje. 

 
Zvěstování dnešnímu člověku 
Nemůže být přímým zvěstováním náboženských obsahů, jak jsou v Bibli a tradice. 
Nebude možné žádat od člověka dneška, aby nejprve přijal náboženské obsahy, i kdyby to byli 

Bůh a Kristus.  
Musí brát vážně situaci člověka přítomnosti a musí si dát líbit, že bude odmítnuto od 

nejvážnějších posluchačů jako něco, co je nezasahuje. 
Bůh nežádá, aby člověk pro přijetí nepodmíněného soudu, NE a ANO nad sebou, přijal 

náboženský obsah „Bůh“, přemohl pochybnosti o něm… Právě tam můžeme slyšet Boha, kde nám 
vymizel obsah „Bůh“, jak jej podává náboženské zvěstování. 

 

Zvěstování protestantské církve (trojjediné schéma) 
1) Musí naléhat na radikální prožití mezné situace – musí modernímu člověku rozbít víru ve 

vědecké metody, v pedagogiku, v různé utopie, v možnost útěku do práce, povolání, 
hospodářského boje, do mystiky, okultismu. 

2) Zvěstování spočívá v ANO k této vážně prožívané mezné situaci – musí to zůstat hlubinou, 
základem, všeho zvěstování, tím, co dodává zvěstování tón a moc. 

3)  Zvěstování je svědectví o novém bytí – nové bytí se nám stalo názorným v Ježíši jako Kristu. 
Dává životu otevřenost pro svět, pro jeho kulturní náboženství i profánní hodnoty. Dnes se 
dovídáme o mezné situaci více mimo církev nežli v ní!  

 
 
 
Jeho představa Boha 
Bůh, který je nad Bohem teismu = jde o apologetickou výpověď (ne dogmatickou). Ve stavu 

radikální pochybnosti má dát odvahu k tomu, aby našli své vlastní já � v takovém stavu mizí Bůh 
církevní mluvy. Ale jedno zůstává: vážnost pochybování, v němž navzdory nesmyslnosti je potvrzován 
smysl. Pramenem nalezení smyslu v nesmyslnosti, jistoty v pochybování, není Bůh tradičního teismu, 
nýbrž „Bůh nad Bohem“, moc bytí, kt. působí také v těch, kdo pro ni nemají žádné jméno, ani jméno 
Boha. 

Chce se vyhnout supranaturalismu, (kt je podle něho vlastní tradičnímu pojetí) – ten odděluje 
Boha jako jsoucno ode všeho ostatního, ode všeho jsoucna, vedle něhož a nad nímž Bůh existuje. 
Jako takový dal Bůh v určité době existenci universu, řídí jej podle pevného plánu, vede jej k určitému 
cíli, zasahuje do jeho pravidelného běhu, aby zlomil odpor stvoření a dosáhl božského účelu, kt. bude 
dosaženo božskou katastrofou. �� toto vše Tillich popírá!! 

Bůh pro Tillicha není „vedle“ jsoucna nebo „nad“ jsoucnem, nýbrž jsoucnem samotným 
(sebetranscendující, extatický) = překonává naturalismus.  

Bůh jako „hlubina a základ bytí“ – jméno této nekonečné a nevyčerpatelné hlubiny je Bůh. Tato 
hlubina je to, co znamená slovo Bůh (hlubina mého života, pramen mé existence). Musíme 
zapomenout na vše tradiční, co jsme se o Bohu učili, zapomenout na slovo samo. „Nemůžete se pak 
nazývat ateistou ani nevěřícím. Neboť nemůžete si myslet či říci: Život nemá hloubku. Život je mělký. 
Bytí samo je pouze povrch. Kdybyste to mohli říci vážně, pak byste byli ateistou. Kdo ví o hloubce, ví o 
Bohu. 

Vykládá B vlastnosti na pozadí této představy Boha:  

• vševědoucnost znamená, že naše tajemství je zřejmé 

• všudypřítomnost znamená, že naše soukromí je veřejné 

• střed naší bytosti je zasazen do středu bytí 

•  střed všeho bytí spočívá ve středu našeho bytí 
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Boží transcendence: nevykládá ji zvnějšku (z B předpokladů zjevení), ale zvnitřku – ze 
skutečnosti, že imanentno nemůže být vyloženo ze sebe, samo se transcenduje. Tento konečný svět 
sám v sobě ukazuje nad sebe – je sebe transcendující. 

 
Náboženské symboly: Vypovídat o Bohu lze jen formou náboženských symbolů 
 
Poměr mezi Bohem a Kristem: otázka po Bohu patří k všeobecné lidské existenci. Mezi otázkou 

po Bohu a odpovědí je korelace, kt. lze formulovat tak, že odpověď nemůže být odvozena z otázky. 
Odpovědí je Kristus jako „nové stvoření“, jako překonání lidského sebeodcizení. Odmítá možnost 
zjistit empirickou pravdu o Ježíši z Nazaretu. Obsahem nového stvoření v Kristu je agapé. Absolutnost 
lásky spočívá v její moci jít do konkrétní situace, odhalit, co vyžaduje konkrétní nouze, k níž se láska 
obrací.  

 

Kritika Tillicha 
Tillich nedává odpověď ve jménu koho, ve jménu jaké pravdy problematizuje tradiční zvěstování. 

Činí z principu problematičnosti a nejistoty základní východisko. Přináší velmi málo – člověk zůstává 
sám, může se zachránit pouze v hlubinách své existence, v nichž zážitkem extáze překonává svoji 
nejistotu a najde pak pravou existenci v lásce. 

Představa Boha jako hlubiny bytí přeměňuje Boha v princip, ztrácí přeryv mezi Bohem a 
stvořením. 

Je mu jediným východiskem antropologie; staré křesťanské termíny (Bůh, Kristus, nové stvoření, 
ukřižování, vzkříšení) mu jsou pouze symboly pro postižení různých stránek lidské existence. 
 

 

(2) Dnešní homiletická situace: John A. T. Robinson 

(1919 Canterbury, England –5.12. 1983) 

• Anglikánský biskup 

• Reagoval na Tillicha, rozpoutal ekumenickou diskuzi 

• Kniha: Honest to God, 1963 (velmi populární) 
Tradiční řeč víry, kt. užívá mytologických, supranaturálních a náboženských 

symbolů, je definitivně u konce. Bůh není někdo „tam nahoře“, „tam venku“. 
Věčné „Ty“ může být nalezeno jen v konečném „ty“. Bůh je základem, hlubinou 
bytí, je osobním Bohem. Odmítá ztotožnění Boha se světem. 

Christologie: jako Bonhoeffer – Ježíš jako člověk pro druhé. Ježíš je oknem, 
jímž můžeme vidět Boha při díle. Život pro druhé v následování Ježíše je transcendencí. 

 
O liturgii, modlitbě a nové mravnosti: jde o praktické projevy světskosti a pozemskosti víry, 

podává k tomu pokyny, kt. pomáhají žít v sekularizovaném světě jako vyznavač Kristův. 
 
Čerpá z: 

• Bultmanna – odmítá mytologie 

• Tillicha – boj proti supranaturalismu 

• Bonhoeffera – odmítá náboženskost 
 
Obrací se k laikům v církvi: předkládá kritickou teologii srozumitelně;  
 
Kniha ozářila situaci v církvích: 
a) Na jedné straně se objevuje „třetí člověk“, znepokojený, mnohdy rozhněvaný, když mu 

Robinson jeho představy boří (když má Robinsona za někoho, kdo si Boha představuje jako 
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předmět ve vesmíru), osvobozeného ve svém svědomí, když nemusí držet představy, kt. 
nemohl vnitřně přijmout) 

b) Na druhé straně tu je „čtvrtý člověk“, sekularizovaný, kt. formuje až deformuje základní 
obsah Bb poselství. 

Robinson se rozhodl tlumočit zvěst „čtvrtému člověku“, čím uvádí v pohyb strnulé myšlení 
„třetího člověka“. Je v tom avantgardní – ukazuje správným směrem, situace však nedozrála, hrozí 
deformace evangelia a ztráta kontaktu s „třetím člověkem“, kt. dosud tvoří zázemí církve. Je třeba 
počkat, až v zázemí bude většina „čtvrtého člověka“, je potřeba rozhovorů se sekulárním 
humanismem. 

 
Robinsonova kritika falešných představ Boha 
Biblický Bůh je v tradičním pojetí často zastíněn sytými barvami představ mocenských až 

politických, Boha jako „metafyzického výtvoru“ ustanovitele a ručitele zákonů, strážce institucí, 
jejichž původ a zájmy moderní člověk prohlédl. 

Jeho námitka: Bůh nebo církev nebo křesťanská morálka má na svědomí procesy s čarodějnicemi, 
otroctví, třídní justici atd., pro jejich legitimování inspirovala pokrytecká ideologie. o tomto Bohu, 
který se stal modlou, je možno proklamovat „Bůh je mrtev“ (Nietzce – 1880; M. Buber – šlo o 
opravdovou smrt nebo o zmizení Boha, že se nezjevuje a na modlitby neodpovídá). 

 
Teologie založená na „smrti Boha“ – pro všechny znamená „smrt Boha“ hl. nemožnost vyjádřit 

náboženskou zkušenost v tradiční náboženské řeči (např. středověké nebo reformační). Z urč. 
hlediska – rozbití idolu. Pro křesťany 19.st. se stal Bůh idolem. Připustit, že „Bůh je mrtev“ by se tedy 
rovnalo uznání, že se lidé mýlili, že sice uctívali jakéhosi boha, ale ne živého Boha.  

Robinson: klerikální představu Boha nahrazuje Bohem jako osobní láska. 
 
Důraz na „laickou teologii“: na křesťanství všedního dne; rozbíjí přehrady mezi sakrálnem a 

profágem. 
 

(3) Supremacie vědeckého myšlení: Paul M. van Burren 

                                                               (1924-1998) 

• Americký teolog 

• Kniha The Secular Meaning of the Gospel (1963) 
Vede zápas o sekulární interpretaci evangelia za pomoci evropské teologie (Bultmann, 

Bonhoeffer, Barth) a moderní linguistické filozofie. 
 
Kritizuje Bultmanna: že se soustřeďuje na sekularizovaného člověka mimo církev, zatímco člověk 

je podle Burenna v církvi.  
Van Burennova otázka: „Jak může křesťan, kt. je sám sekulárním člověkem, rozumět své víře 

sekulárním způsobem?“ Tvář tohoto sekulárního člověka odráží linguistická logistická filozofie. 
Linguistická filozofie: projev myšlení technické společnosti; distancuje se od filozofie kognitivní 

(poznávací), kt. vidí ve výpovědích víry pravdy, jejichž verifikace (ověření) může nastat teprve in 
eschato, na konci dějin. Pro výpovědi víry je možná určitá verifikace již v této časnosti.  

Filozofický moment „bliku“: „blik“ je základní vnitřní postoj člověka, kt. určuje jeho poměr ke 
skutečnosti.  

Pro sekulárního člověka je pojem Bůh naprosto bezobsažný, pro něho nemá smysl. Nemá smysl 

mluvit o Bohu metafyzickém, objektivistickým způsobem, protože takové mluvení není ani logicky 
pochopitelné, ani vědecky ověřitelné. Nemá však smysl ani nepředmětné mluvení o Bohu, protože 
takové výpovědi jsou zároveň výpovědi o Bohu zbytečné.  

Sekulární pochopení evangelia vylučuje jakékoli teistické představy.  
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Čím radikálněji odmítá teismus, tím více se soustřeďuje na Ježíše Nazaretského a christologická 
dogmata (adoptiánské tendence). Historický Ježíš, je mu základem víry; na něm podtrhuje jeho 
svobodu pro druhé lidi. Ježíšova solidarita s člověkem je osou evangelií. Ježíšův příběh, kt. je 
nakažlivý, je základem křesťanova „bliku“, křesťanova postoje ke skutečnosti. Poněvadž Ježíšův 
příběh je zakotven v dějinách, má víra historickou perspektivu. 

 
Kritika van Burenna: 
Přijmeme-i linguistické pojetí pravdy jakožto „výpovědi“ kt. vyjadřují, popisují či doporučují 

zvláštní způsob života, kt. patří k určité (křesťanské) perspektivě, musíme opustit představu Boha a 
omezit se na svobodu k lásce k člověku � sekulární humanismus s nímž víra nechce spolupracovat. 
Proto zdůrazňuje Burenn christologické východisko. 

 

(4) Teologie revoluce: HARVEY E. Cox 

               (*May 19, 1929 Malvern, Pennsylvania)  

• The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective 
(1965) 

• Mobilní eschatologická kategorie 
• Bojuje proti instituční a myšlenkové nehybnosti denominačního křesťanství 

v USA. 
Vítá sekularizační proces konkretizující se ve vzniku metropolitní, velkoměstské společnosti (v 

urbanizaci) jako proces, ve kt. je možno odhalovat kladné rysy evangelia. 
Metropolitní společnost vytváří  
• větší možnosti pohybu,  
• svobodné volby povolání a spolupracovníků, 
• je pragmatická a profánní 
Metropole jako město Boží je pro Coxe „symbolem království Božího“, místem, kde má a může 

docházet k anticipacím (očekávání) tohoto království v lidském společenství.  
Úkolem církve je rozbíjet zvěstováním předsudky, kt. se staví do cesty tomuto vývoji, kt. je 

nezadržitelný. Za tím vidí přímo Boha při díle. Církev má mít povahu jakéhosi exorcisty, kt. vymítá zlo 
a osvobozuje k plné účastí na lidství v metropoli – má být otevřená pro změny, chápat permanentní 
revoluci jako cestu kupředu, cestu humanizace. 

 
Jak vypadá člověk, jehož mentalita je formována metropolí a jak mu má být zvěstováno 

evangelium? 
 
Metropolitní člověk 
• svobodný, mobilní 
• uvažuje pragmaticky, funkčně – ne spekulativně 
• nezná rozlišení mezi sakrálnem a profágem 
• tento „čtvrtý člověk“ si neklade poslední otázky (jak to myslí Tillich) – je cele 

odnáboženštěným (viz Bonhoeffer) 
• má otázky funkční a operativní (pragmatické) � jak by moc mohla být kontrolována a 

užívána odpovědně; jak by mohl být utvořen mezinárodní pořádek uvnitř technologické 
společnosti; jak by moderní věda mohla být využita, aby nevzrůstala populace na okraji hladu 

• zájem o náboženství má periferní 
 
Kritika Bubera za rozlišení Já-ty, Já-věc: chybí tam metropolitní Já-Vy (vztahy ve velkoměstech, 

kt. nejsou zakotveni v přátelství či manželství) 
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Zvěstování metropolitnímu člověk 
Problém mluvení o Bohu je problém eschatologický, politický a teologický. Mluvit o Bohu je 

sociologickým problémem – řeč faráře nemůže dolehnout k sluchu sekularizovaného člověka, 
protože mu v tom brání sociologické zaměření farářovy osoby. Podobné jako Kierkegaardovu klanu, 
kt. v cirkusáckých šatech marně volal, aby lidé šli hasit cirkus a cirkus shořel – každý si myslel, e jde o 
originální formu pozvání. 

Pro přiblížení se modernímu člověku je nejlepší mluvit o Bohu politicky = otázka po lidské 
spravedlnosti a kulturních plánech. 

Teologicky: Bůh je skrytý (Cox odmítá transcendenci, kt. se otevírá v dimenzích lidství) – Bůh 
nesmí být ztotožňován s nějakou zvláštní vlastností v člověku nebo v lidských vztazích a není také 
jakýmsi konfusním způsobem, jak mluvit o vztazích mezi lidmi.  

Transcendentní je to, co není součástí lidského výzbroje, co přichází zvnějšku. Transcendence je 
dána v událostech sociální změny, za nimiž je Bůh, ale i v jednotlivých lidech, v klientu, pacientu, 
spoludělníku. Transcendenci zažíváme tam, kde jde o nějakou akci, historickou či osobní, ve kt. se 
pohybuje svoboda člověka kupředu. Je to transcendence lidského díla – uměleckého i lidského díla 
vůbec.  

Bůh jako partner v akci: navrhuje opuštění od výrazu Bůh, Král, Otec… dnes oslovuje výraz 
„partner“. 

Cox se setkává s Bohem v přítomných dějinách i v životě Ježíšově. 
 

KRITIKA COXE 
Otázka, zda se nedal okouzlit sekularizačním procesem, za kt. vidí Boha do té míry, že se mu 

ztrácí vztah k Písmu, ke konkrétní církvi, k živému JK, odkud může setkání s Bohem v dějinách nabýt 
realistické podoby.  

Jeho přijetí Bonhoefferova tvrzení o nenáboženskosti sekularizovaného člověka, jeho odmítání 
problému lidských vztahů jako jakéhosi buržoazního přežitku, pokládáme za falešné. 

Dal se dějinným procesem sekularizace příliš ovlivnit � dějinná teologie. 
 

(5) Americká radikální teologie 

J. C. Bennet (USA): teologie jeho země se ocitá před novou situací, kt. signalizuje „radikální 
teologie“. 

Radikální teologie: také pro označení „teologie smrti Boha“ � nesmíme se dát mást označením. 
 
Mladá teologická generace USA: prošla zkušenostmi války, poznala evropské teology a filozofy. 

Nový rys – bere na sebe odpovědnost za budoucnost Ameriky, chce se osvobodit od svých německých 

patronů (od 60. let), zájem o sekularizovaný svět (čerpají z Bonhoeffera). 
• Jako filozof je podklad Nietze 
• Jako teolog je podklad Bonhoeffer (představa „trpícího Boha“, odmítnutí Boha) 
• Kriticky přijímají jiné teology 
 
Altizer 
 
Program křesťanského ateismu: nechtějí se vzdát ani křesťanství ani ateismu  
 

Skutečnost smrti Boha 
Absence Boha ve filozofickém myšlení 19.st. a neschopnost křesťanství ovlivnit kulturu a umění 

20.st. 
Altizer: ovlivněn Kierkegaardovou dialektickou filozofií (smrt Boha v objektivní skutečnosti; 

Nieztche jde dál – smrt Boha i v oblasti subjektivní). � tak nastává filozoficky nová situace, kt. je 
možná jedině v lůně křesťanství, situace úplného pohlcení věčnosti v imanenci.  
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W. Hamilton a G. Vahanian: rozbory starší i moderní literatury � Bůh křesťanských tradic je pro 
moderního člověka mrtev. Smrt Boha neodhalují schematicky, spíše ukazují na pocit Boha jakoby 
dialekticky přítomného svou nepřítomností, svou smrtí – pocit vakua, mrtvost tradic. 

 
Alizer i Hamilton:  
smrt Boha jako dějinná skutečnost, jako událost („Bůh zemřel v naší době, naší historii, naší 

existenci). „Bůh je mrtev“ neznamená, že je mrtev Bůh modlářství či falešné zbožnosti 
(„náboženství“), ale že je mrtev Bůh historické křesťanské církve – Bůh křesťanstva. Je to konec 
křesťanstva v jeho tradičních formách, konec symbolů, kt. doposud církev užívá � nabývá to 
eschatologické potenciality. Jde o kairos v americkém myšlení, o předrevoluční bolesti, a tedy i o 
revoluci. 

Tento „kairos“ je třeba přijmout, prožít, přiznat se k němu � nové obzory a nová naděje. 
 
Christologické východisko:  
• Ježíš je ztotožněn s bližním (Hamilton);  
• christologie křesťanského Slova je teologicky nejhlubší, nejasná (Altizer) 
• odmítají historického Ježíše liberální školy a existenciální interpretace 
• důležitá je inkarnace, křesťanské slovo – Slovo, kt je přítomno v historické události (není ale 

omezeno na historické události); stává se plně inkarnovaným v konkrétní aktualitě lidského 
těla (je všude tam, kde přítomnost hledá naplnění v spásné a eschatologické budoucnosti) 

• i v dějinách, ve kt. zemřel Bůh křesťanstva, se stává křesťanské Slovo (Altizer)  
• historicitu Slova hájí proti historicismu (Altizer) – hájí proti gnosticismu (nejvyšší formě 

pokušení) 
• Slovo je Slovem jen, když se inkarnuje v dějinách – pohyb Slova zamířenému k eschatologické 

budoucnosti 
 
 
Altizerova dialektická metoda 
Negace dotažená v radikálním NE až do konce dosažení toho stupně, v němž se „ne“ mění na 

„ano“. Smrt Boha je negací prováděnou Slovem, kt. má vyústit v hlubší víru v Boha. 
Důraz na transformaci uvnitř dějin, dějiny ale přesahuje eschatologicky – eschatologické zvraty, 

zvraty dějinných řádů, radikální zvrat dějinného pohybu – revoluci (revoluci v myšlení). 
Odpověď na přítomnost Slova v současné dějinné situaci je odpovědí rozpornou, dialektickou. 

Skutečnost Slova je pro něho nezbytná. 
 
Hamiltonova transformace v dějinách 
Boj za občanská práva, práva černochů. Radikální teolog ví, kde bychom měli být – dnes např. ve 

společenství černochů v jeho boji. Nechtějí svět přijímat pasivně, chtějí jej změnit a sledují pozorně 
vše, co v jejich očích je náznakem změn, pohybu kupředu, zdrojem nového optimismu. 

 
Univerzální až kosmické obzory radikální teologie 
Odmítá partikularismus, exklusivnost – zastává univerzální otevřenost.  
Altizer: čerpá i z asijských náboženství  
 

Kritika radikální teologie 
Radikální teologie vidí svůj centrální úkol v prožití skutečnosti „smrti Boha“ – nejde jen o kulturní 

a literární povahu – jde o skutečnost hlubší, Altizer proniká až ke Slovu. 
Křesťanství musí být univerzální. 
Literatura podává obraz moderního člověka – ale je to obraz správný? Je možno připustit 

přítomnost Slova v sekularizovaném světě? Rozhodně ji nelze připustit v historických církvích.  
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Radikální teolog nemá ani moc ani schopnost sloužit v protestantské církvi ve většině jejich 
současných institučních forem (proklamovat Slovo, vysluhovat svátosti.) 

Církev je jim lhostejná 
Ono NE k tradičnímu Bohu historických církví je řečeno do prázdna, nedialekticky, jen 

konstatováno. 
Vidí se v situaci kosmického kairu, radikálně nového začátku. Jde o „negaci historie vytvořené 

západním člověkem“, křesťanská civilizace je minulostí. Mají pokušení vidět tuto změnu rovnou 
metafyzicky, eschatologicky, v potenci jako je příchod Ježíše. 

Setkání s asijským náboženstvím – náboženskému Východu chybí sekularizace. 
Prý chtějí jít dál než ekumenické hnutí 
 
 

 
 
 
 

5. Teologie tváří ke světu 
Podle J. L. Hromádky máme kázat Slovo a ne dějinnou situaci, orientace v dějinné situaci však 

není pro zvěst irelevantní. 
 

A. BUDOUCNOST UŽ ZAČALA / JÜRGEN MOLTMAN (* 1926)  
Vnesl nový vztah ke skutečnosti v její dějinnosti a univerzalitě. Upozorňuje na 

nevyužitý potenciál eschatologie, nově objevené ve 20. letech. Ztráta eschatologického 
výhledu a Božích zaslíbení vede ke ztrátě konstitutivního prvku pro dějiny. Promissio 
druhého příchodu zakládá misko lásky ke světu.  

Jeho teologie nemá dost bohosloveckých zábran, aby se nestávala neologizací 
Evangelia. To později Moltmann řeší v díle Der gekreuzigte Gott (1972)�  Ukřižovaný 
Bůh. Ukřižovaného známe jen prizmatem víry. Zdroj křest. teologie není smrt Boha 
(přesto, že i to znamená něco dobrého), ale smrt Boha v Kristu na kříži jako smrt v Bohu a Bůh v této 
smrti Ježíšově.  

Pro vztah ke světu jsou pro něj důležité pojmy „nové stvoření“ a „spravedlnost“. Spravedlnost 
nového věku je jiná než ta, kterou od Ježíše očekávali židé a zéloti. Neodpovídá však na otázku, jak 
Kristův kříž uvést do vztahu k dějinným konkrétům.  

To je otázka ekklesiologická, kterou řeší v práci Kierche in der Kraft des Geistes … . Tato kniha 
vychází z pavlovsko-charizmatického pojetí církve a nevstupuje do palčivých otázek dějinného 
kontextu. Moltmann nedosahuje hloubky a šíře ekklesiologické pozice Bonhoeffera.  

 

B. MUSEL TRPĚT? / DOROTHEE SÖLLE  
Kristovo utrpení a jeho spravedlnost se dostávají do středu teologického zájmu. Na 

dílech této ženy se ukazuje, že pod vlivem osvícenského humanismu v podstatě 
dochází k vyprázdnění kříže a veškerá aktivita ve světě a odpovědnost za svět se v 
posledu přenáší na bedra moderního sekularizovaného člověka. Ne zcela Biblicky 
podloženě tvrdí: „Nadějí všech zastupovaných a cílem všech, kdo zastupují, je zrušit 
zastupování. Kristovo zastoupení spolu se vzkříšením je eschatologicky předběžným 
zastoupením. JK zastupuje budoucnost člověka u Boha a drží otevřenou budoucnost světa pro Boha. 
V tomto kontextu ztrácí Kristus, jeho dílo svoji teologickou závažnost.  

Nicméně nadhazuje závažnou otázkou, kam až sahá Boží prozřetelnost a kam zodpovědnost 
„dospělého člověka“ (tuto otázku nadhodil také Bonhoeffer).  
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C. ZJEVENÍ JAKO DĚJINY? / WOLFHARDT PANNENBERG (*1928)  
V něm se hlásí ještě jednou ke slovu veliké dědictví německého idealismu v díle 

Zjevení jako dějiny, 1963. Jak zvěstovat kristovskou událost, která se stala 
v minulosti, aby se z ní stala událost působící v současnosti? Bultmann se soustředí na 
JK v kérygmatu, že se ztrácí Kristus historický.  

Pannenberg chce, aby se kérygma nerozplynulo v události řeči.  Správně 
rozpoznává, že existencionalistická interpretace ztrácí porozumění pro dějiny jako 
celek. Podle něj Bůh působí univerzálně, a to nejen v křesťanství, nýbrž i v ostatních 
náboženstvích – tím navazuje na Hegelovu filosofii. Nejprve tyto Boží zásahy do dějin vnímá jako 
verifikovatelné, později tvrdí, že „spornost Boží skutečnosti“ stále pokračuje.  

Historické skutečnosti dle něj mluví o Bohu, kázání o Božích skutcích je „řeč skutečnostní“ a dá se 
odhalit historickou kritikou.  

CHCE INTEGROVAT HISTORICKO-KRITICKOU METODU DO ZVĚSTOVÁNÍ CÍRKVE.  

Není motivován ohledem na sekularizovaného posluchače, ale historickou povahou zjevení (v tom 
je zajedno s Käsemannem). Problémem však je, že nerespektuje pneumatologický přístup k biblickým 
dějům.  

Otázkou je, jestli jeho přístup nás nevrhá zpět do poloh, z nichž vycházel Schleiermacher. Ukazuje 
se, že osvícenská racionalita nestačí. I Pannenberg se začíná ohlížet po obecném náboženském 
vědomí, dokonce po zbožnosti 

 

D. MATERIALISTICKÁ ČETBA PÍSMA / FERNANDO BELO  
Dravě se objevuje přístup některých mladých teologů, kteří vychází z materialistické dějinné 

analýzy situace, do které biblický svět mluví.  
Patří sem Fernando Belo, Sergio Rostagno, Michel Clévenot, Giorgis Girardet. Odmítají dočasnou 

měšťáckou, idealistickou exegezi nerespektující „Sitz in Leben“ biblických textů (např. třídní boj). 
Belo to dokládá analýzou výrobních způsobů v palestinské oblasti. Jde o „naději království Božího, 
která prochází tělem.“ 

Vzkříšení je symbol otevřené budoucnosti světa, perspektiva univerzálních dějin. 
Kladem je, že tato interpretace ukazuje, jak Slovo vstupuje do historického kontextu až na dno a 

má co činit s celou šíří i hloubkou dějinných struktur. Záporem je však to, že cestu Slova za člověkem 
historizuje a Boha strhává do napětí mocenských dějinných struktur a programů.  Tím klade otázku, 
jak moc se má křesťan angažovat ve světě. 

 

E. EKKLESIOLOGICKÁ FUTUROLOGIE / KARL RAHNER, J. B. METZ, HANS KÜNG  

KARL RAHNER (1904 – 1984) 

Rozpracovává na pozadí tohoto hesla cestu a službu církve v dnešním světě 
(Handbuch der Pastraltheologie I- V, 1969). 

Církev žije v přechodném období: přítomnost/budoucnost určuje pohyb 
proměny světa více než minulost. Budoucnost již začala � pro církev začala její 
vnitosvětská budoucnost. V minulosti bylo mezi „starostí o zítřek“ a „utopií zlatého 
věku“ prázdno – to se ale nyní zaplňuje (člověk začíná plánovat geneticky, 
psychologicky, hospodářsky, sociologicky). 

Boj proti sebeodcizení: přechází z dimenzí myslícího ducha a mravní niternosti do dimenzí světa 
a hmotných dějin.  

Budoucí vyznání víry: dnes to lze jen těžko tušit; nepůjde o dogma v celé šíři, je třeba přihlédnout 
k existenciálnímu dosahu zvěsti.  
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Svět bude v náboženském smyslu (také skrze víru a hřích) stále světštější � nikde nebudou státy 
(společnosti), kt. by se jako celek ztotožňovaly s křesťanstvím. 

Žijeme v přechodném čase mezi konstantinovským věkem a obdobím, kdy církev musí žít ze 
svých vlastních sil. Církev má odpovědnost za svět, i když sama nemá vytvářet a rozvíjet společenské 
koncepty (politiku).  

 
Vztah zvěsti ke světu 
Na prvním místě je kázání, i když nejvýznamnější místo patří eucharistii. 

a) Misijní kázání 
b) Sborové kázání 

• Kristova přítomnost v kázání � energická přítomnost v DS 

• Podstatná přítomnost � ve svátostech 
 

J. B. METZ 

Politická teologie � později teologie narativní.  
Zur Theologie der Welt (1968) � provedl v katolictví rehabilitaci sekularizace. Odmítl pojetí 

teologie dějin jako mystické zastírání bezbožné situace světa � rozvinul pozitivní charakter trvající 
světskosti světa na základě christologickém, inkarnačním.  

Rozvíjí Rahnerův eschatologický přístup � „společensko-kritický koncept“ poslání církve (později 
to ale opouští) 

 

HANS KÜNG (*1928) 

Christsein (1974) – Být křesťanem 
Práce o ospravedlnění u Bartha (přiblížil se protestantismu). Zvěst Evangelia 

promítá do konkrétní situace dneška. 
„Nanebevstoupení“ – svědectví o tom, že Velikonocům porozuměli jen ti, kt. 

nehledí jen k nebi, nýbrž vydávají ve světě svědectví pro Ježíše. Ve středu zvěsti = 
synoptický Ježíš (tak se mají číst i apokalypsy). 

Historizující důraz: podtrhuje Ježíšovo lidství natolik, že se stává modelovou existencí a jeho 
zvěst programem.  

� neutralistická pozice, odmítání teologie osvobození. 
 
 

6. Kvalita vztahu ke světu 

A. SLAVENÍ / METAMORFÓZA HARVEY COXE  
Před 70. rokem: Cox jako politický teolog (otázky nitra člověka jsou pro něho jen zbytkem 

buržoazní politiky). 
The Feast of Fools (Teologický esej o slavení a fantazii – Luděk Brož): angažovanost v lidských 

dějinách spojuje s motivy vnitřního života člověka. 
Politická teologie – v technologickém světě hrozí nebezpečí, že se ztratí onen rozměr lidství – 

„slavení“, rozměr „homo festivus“ a „homo fantasia“. Tento rozměr je třeba vrátit do středu života 
sekularizované společnosti.  

Slavení: umožňuje odstup od dějinné situace a otevírá cestu fantazii a hře. Cox neřeší otázku, jak 
problém slavení souvisí s bohoslužebnými projevy života církve a s jejím kázáním dnes.  
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Křesťanství x náboženství:  
křesťanství je zakotveno ve světě faktů stejně jako ve světě fantazie; náboženství ale pracuje 

pouze s mýtem a fantazií. 
 
The Seduction of the Spirit – náboženství je kladná skutečnost, umožňuje se vyrovnat s dějinami 
Náboženství lidu: pokušení zneužít je 
 
Moltman (kritizuje ho): Cox měl vzít vážněji kříž Kristův, aby probudil ducha slavení a radosti 

z fanzatie na základě jeho vzkříšení. Místem slavení – bohoslužby…. Bohoslužba má prioritu před 
etikou (jádrem je slavnost vzkříšení – eucharistie) 

 

B. BOŽÍ KRÁSA / RUDOLF BOHREN  
Univerzálně pneumatologický a trojiční přístup, teologická estetika  
Stoupenec Bartha – kritika užití historicko-kritické metody při přípravě 

kázání � vede k bezradnosti (ne kázání) 
Text je třeba zasadit do širšího kontextu, vrátit jej do rukou DS, kt. si jej 

použije a dá mu promluvit  

„Základní otázkou nad Bb textem není: Co znamená text pro sbor? Pro mne?, nýbrž: Co Bůh tímto 
textem činí dnes a co učiní zítra?“ 

Kritika jednotlivých kázání, kritika Barthova pojetí kázání (že se mu vytrácí futurální aspekt partie, 
nezapojuje sbor, nezabývá se Slovem, kt. Bůh mluví mimo církev) 

Lidský subjekt vedený Duchem je účasten na Božím díle ve světě � tak se Bůh realizuje ve světě, 
a to ve všech oblastech – přírodě, kultuře, dějinách. 

 
Interpretace evangelia 
Oblast apokalyptiky, mluvení jazyky, snu, fantazie – v Písmu mají své místo, nelze je vyloučit 

z interpretačního procesu (jak to činilo osvícenství). 
 
Teologická estetika 
Motiv krásna v souvislosti s teologií je v katolictví běžný (i u Bartha) � radost z B krásy patří 

k podstatě křesťanské víry. Vyznávat tuto krásu i uměleckými prostředky je mu antipací nového věku 
 
Obrácení, posvěcení, zbožnost, styl života, askeze, poezie a umění: důrazy probuzeneckých 

hnutí, na něž Bohren navazuje (Zinzendorf). Radost z Boha a Boží chvála – v poezii; každé křesťanské 
shromáždění má poetický charakter. 

 

C. PŘÍNOS LINGVISTIKY / PAUL RICOEUR, E. JÜNGEL  
Existencialisté: Eschatologická zvěst Evangelia není do pojmů zachytitelná = vyžaduje novou řeč, 

řeč symbolů, řeč poezie, řeč slavení. 
Lingvistika: vztah mezi hermeneutikou symbolů a filozofií konkrétní reflexe. 
 

PAUL RICOEUR 

Fr. filozof a teolog. 
Analýza dle odkazu Freuda 
 

D. JÜNGEL 

Řeči o Bohu: analogie, metafora a podobenství mezi Bohem a Synem Božím 
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Podobenství: podstatná forma Ježíšova zvěstování, nejde v nich o část věcnou a obraznou. Při 
vyprávění podobenství přichází KB k posluchači, když se ve víře na podobenství spustí a dá se do něho 
uvést. Tak jsou Ježíšova podobenství Boha, Boha samotného. 

 
Narativní teologie 
Řeč víry, která odpovídá B zjevení v Ježíši Nazaretském v čase a v dějinách, je řeč vyprávění. Boží 

lidství vstupuje do světa ve vyprávění. Vyprávění je interesováno na faktičnosti historické události, 
avšak má více možností než holá faktičnost, neboť uvolňuje vždy znovu nejvlastnější potence, kt. tato 
událost obsahuje. 

Vyprávění o Ježíšově kříži: vyprávění nebezpečného příběhu JK, kt. v sobě obsahuje kritický 
potenciál (J. B. Metz). Církev je institucí vyprávění; udržuje se jen tím, že udržuje toto 
vyprávění(Jüngel).  

Hermeneutika dějin: v homiletické interpretaci je důležitá 
Žijeme v době post-narativní: ale požadavek narativní teologie přetrvává v samé podstatě 

příběhu Božího lidství v Kristu. 
Argumentující teologie: vědecká dogmatika ve formě narativní teologie je sotva proveditelná, ale 

vyprávějící teologie patří k praktickým disciplínám církve. 
Biblické texty, kt. mají být vykládávány, nikdy neobsahují pouhé informace, ale navrhují čtenáři 

orientace – a proto užívají mýtopoetického jazyka.  
Projevy mýtopoetického myšlení: obsahují poselství, s nímž není možno zacházet jako se 

zprávou o železniční katastrofě či s výkazem podnikové výroby � člověk se musí zúčastnit pohybu, kt. 
poezie, pohádka, legenda, pověst a bohoslužby vyvolaly – a kt. vytrvale, vždy znovu podněcují. 

 
 

7. Teologie „třetího světa“ 
 
Křesťané „třetího světa“ se neobracejí k dřívějším metropolím v učenlivém postoji ovládaných, 

nýbrž ke svému lidu, k jeho osvobozeneckému zápasu. K slavným teologiím se stavějí kriticky, 
rozpoznali, že se stali součástí ideologie ovládání (vidí, že jejich církev slouží zájmům nelidského 
systému). 

 
Teologii třetího světa na různých místech charakterizuje různě silný „mýtopoetický“ přístup, 

přístup „divokého myšlení“. 
 
 

A. TEOLOGIE OSVOBOZENÍ / LATINSKÁ AMERIKA  

Emil Castro 

Teologie se musí postavit tváří v tvář otázkám, kt. přesahují její dosavadní běžný zájem. Tyto 
otázky byly vyvolány situací Latinské Ameriky, jejíž sociální a ekonomické problémy vedly ve vědomí 
lidu k myšlenkám osvobození a revoluce. 

 
Richard Schaull 
Otázka vztahu revolučního hnutí k Božímu eschatologickému dění: zápas mezi autokratickým 

myšlením státu quo a teokratickým myšlením SZ (je plné dynamiky). Revoluční akce se stává téměř 
polohou svaté liturgie. Možnost nového života je dána jen skrze smrt starého. 

 
Paul Lehmann 
Biblický pojem promění (Mt 17,1-8) jako událost, v níž eschatologický tlak skutečnosti na lidské 

příběhy dává politickou podobu bohem stanovenému osvobozujícímu lidskému řádu, ve kt. dochází 
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k naplnění. Revoluce je chápána jako „providenčně eschatologický tlak“, jako B soud na takový řád 
moci a života, kt. byl zvážen a shledán lehkým.  V revoluci se vyjevuje „lidský smysl skutečnosti jako 
okamžik pravdy bod, odkud není návratu“. 

 
Gustav Gutierrez 
Místem teologie je účast na osvobozovacím procesu, kt. odhaluje ekonomickou závislost Latinské 

Ameriky a bojuje proti ní. Účast na osvobozovacím procesu člověka je již určitým způsobem spásným 
dílem. Vykupitelský čin Kristův je radikálním osvobozením ze vší bídy.  

 
Konference křesťanů za socialismus (1972) 
Polemika s evropskými teology 
 
Otázka interpretace evangelia 
Silná vazba na Písmo a na výsledek vědecké exegeze. Vědecký exegeze je plná vědeckých 

předpokladů, kt. je potřeba demaskovat a tak pronikat k původní historicitě Bb příběhů.  
Meditace nad Písmem: meditace historické, meditace základních biblických konceptů 
Otázka jazyka (Ruben Alvez) 
 
Konscientizace 
Uvědomění si vlastního omezení nespravedlivým status quo a přesvědčení, že změnu 

nespravedlivého řádu je třeba bojovat. Konscientizace ústí v rozhodnutí pro svobodu. Děje se formou 
rozhovoru.  

 
Teologická situace na Kubě 
Triumf kubánské revoluce je počátkem nové doby v Latinské Americe. Přechází v promýšlení 

úkolů a funkce církve v socialistické společnosti. 
 

 

B. ČERNÁ TEOLOGIE / AFRIKA  
Nelze podat obraz teologie celé Afriky! Černý Afričan je člověk silně náboženský: má orientaci 

v univerzu bytí a věcí, vztahu k nim a tvůrčímu překračování konečnosti člověka. Mají často nedůvěru 
k procesu sekularizace, s požadavkem triumf techniky redukovat (technický rozvoj Západu pro ně 
znamená postupující útlak). 

 
Základní téma: teologie osvobození člověka utištěného mocenskými strukturami a tak 

zahnaného do situace, kdy jeho odpověď Bohu je den ze dne falšována fyzickými činiteli jeho okolí:  

• chudobou,  

• odloučením od ženy a dítěte na základě pracovních zákonů,  

• stálým urážením jeho lidské důstojnosti, 

• vystavováním korupci 

• nemoci. 
 

JAMES H. CONE 

Krista jednoznačně situuje do černošského ghetta. Není-li v ghettu, kde lidé žijí na okraji své 
existenci, nýbrž je-li přítomen v pohodlném životě na předměstí, pak je Evangelium lež.  

Je to těžká obžaloba církve ze zkreslení biblické zvěsti. 
 
Afričan má smysl pro univerzalismus – náboženství dává orientaci ve vesmíru, přírodě, dějinách. 

Je mu blízká proto zvěst SZ, zatímco individualistické a moralistické zploštění Evangelia odmítá. 
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Skutečnost nerozděluje na duchovní a tělesnou, své křesťanské vyznání chce slovy i liturgicky vyjádřit 
symboly a řečí vlastní kultury. 

 
Ústřední problém: otázka moci (zejm. v USA) 
Existence církve je založena výlučně v Kristu. V Americe 20.stol. Kristus znamená černou moc.  
 

GAYRAND WILMORE 

Je otázka, zda bílí křesťané mají právo na kritiku „černé teologie“, i když teoreticky mají ve věci 
moci Evangelia pravdy. Dříve by se však měli vyrovnat se situací v Jižní Africe. 

 

MARTIN LUTER KING – JR. 

Cesta nenásilí 
 

 

C. KOSMICKÝ, TRPÍCÍ KRISTUS / ASIE  
Konzervativně evangelikální kruhy: ovoce americko-evropského pojetí (Petr Beyerhaus) 
 

KOSUKA KOYAAMA (JAPONSKO) 

Myšlenka trpícího Boha. Zvláštní citlivost pro utrpení, B solidaritu s člověkem v jeho bídě. 
Promýšlí ji na hlubokém trojičním základě. 

Indická křesťanská teologie hluboce bádá o smyslu skutečnosti, že Ježíš vstoupil do nebes jako 
Ježíš a už nikdy neobnovil své místo jako druhá osoba Trojice (jako věčný syn). Po nanebevstoupení 
nebyla už Trojice Otec, Syn a DS, ale Otec, Ježíš a DS… Ježíš si nepůjčil lidství, aby na chvíli pobyl na 
zemi. Půjčili jsme jej nebesům, aby pobyl chvíli tam. 

Žádá mysl ukřižovanou, ne křižáckou interpretaci evangelia. Ukřižovaná mysl nepřistupuje 
k asijské skutečnosti z hotových západních pozic, ale je otevřena rozhovoru s asijskou kulturou a 
náboženstvími, kt. procházejí svou renesancí. Ukřižovaná mysl je otevřená dialogu, podílí se na B 
utrpení. 

 
M. Ghándí: odhalil „konstantinský blud“ – znetvořili svět v imperialistickou víru a zasadili ji do 

systému, kt. jí byl cizí, založený na násilí 
 
Pojetí teologie z perspektivy „třetího světa“ 
1. Katolické pojetí: podtrhuje zjevení v jednostranné latinské koncepci 
2. Barth: vychází pouze z Písma ve snaze žít a myslet v jeho pojmech 
3. Světská interpretace: snaží se přeložit zvěst Písma do moderní sekularizované mluvy 
4. Bultmann: zjevení (kříž, vzkříšení) je prostředkem interpretace lidské existence 
5. Ind: vychází z obecné mystické zkušenosti, kt. uvádí do vztahu ke Kristu 
 
Asijský univerzalismus 

• Mystické rysy 

• Ontokratický 
 
Problém: přeložit metafyzický obsah do osobních výrazů, jak je užíváme o vztahu člověka k Bohu 

a Boha k člověku. 
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Asijská situace je podobná situaci církve prvních staletí, kdy se musela vyrovnávat s gnózí. 
Historické manko v asijském myšlení vytváří vakuum, kt. asijské teology přitahuje neodolatelnou 
silou a strhává je do angažované akce na historické rovině, jež nachází svůj výraz v kladném 
hodnocení výsledků techniky a v účasti na osvobozovacích bojích. 

 
M. M. Thomas 
Sekulární humanismus má pro budoucnost teologie obrovský význam – vlivem rozvoje vědy a 

techniky stal celosvětovým jevem. 
 
 
Kladné hodnocení „procesuální teologie“, kt. je amerického původu. Procesuální teologie se 

snaží zasadit výsledky vědecko-technického rozvoje do bohosloveckého systému na základě pojmu 
creatio continua (stvoření jako proces). Vzít dějiny do svých rukou (vymanit se z cyklického pojetí 
života a přejít k dynamickému pojetí dějin) � Koyoma to nepovažuje za projev „imperialistické 
pýchy“, ale za vyznavačský krok osvobození ontokratického myšlení, kt. všude v Asii stále ještě tkví až 
do morku kostí. Pro asijské teology je proces sekularizace a industrializace, v němž vidí předpoklady 
sociální spravedlnosti a lidské důstojnosti, veden B prozřetelností a je v tomto smyslu přípravnou pro 
Evangelium. 

 
 

 
 

IV. Závěry 
1. Profil „čtvrtého člověka“ 
• Je neoslovitelný z běžných náboženských pozic 
• Není to dočasné – je třeba ho vzít vážně 

 
(1) Radikální problematizace všeho, hluboké pochybování nade vším 
• Dříve – panický strach ze zpochybnění nějakého článku víry; kritické myšlení nevítáno, laikové 

nepřipravováni 
• Radikální pochybování (Tillich) 
• Dnes jsou otazníky nad vírou v Boha, Stvořitele (u teologů), JK, církev, Písmo, kázání 
• „čtvrtému člověku“ neříká nic argument, že je to takto psáno v bibli 
• Pozor na pobožné fráze! 

(2) Pojetí skutečnosti 
• Jen to, co se dá zjistit vědeckou metodou, čím se dá disponovat 
• Myšlení ve „dvou rovinách“ (viditelný a neviditelný) je mu cizí 
• Sekularizovaný člověk má otevřenější cestu k Bohu (Bonhoeffer) 
• Předmětné mluvení o Bohu (Barth) – tomu moderní člověk nerozumí 
• Poměr víry, lidské existence a hmotné skutečnosti – a) katolíci (Aristoteles a T. Akvinský – 

svět matný, poloskutečný obsah Absolutna), b) biblické pojetí (víra ve stvoření), c) teologicky 
(poměr k hmotnému světu) 

(3) Důraz na autonomii 
• Alergický na cokoliv co se mu vkládá zvnějšku, heteronomně 
• Jakákoliv oficiálnost, formálnost, frázovitost je odmítána 
• Alergie k autoritě moci, násilí, válce 
• Alergie k formální autoritě – instituce církve, klerikalismus 
• Nedůvěra k autoritě Bible 
• Vede to k individualismu, subjektivismu – člověk je sám (skepse), absurdita, prázdnota života 
• Vyrovnává se jen s tím, co se ho osobně dotýká – existenciálně 
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• Zajatcem imanentního myšlení – náboženskost jako zbožštění určitých pozemských 
skutečností (idolizace) – technický baalismus 

(4) Rozbití metafyzického pohledu na svět 
a) Radikální otevřenost „čtvrtého člověka“ ke světu (nové možnosti v prostoru i čase), 

neexistují hranice (vědecké objevy v kosmu), perspektiva bez hranic 
b) Otevřenost pro budoucnost – patos, budoucnost není temným osudem, je 

úkolem/závazkem (kosmický a dějinný optimismus) 
c) Je světský, ale dynamický – neuznává transcendentno, sakrálno a profáno (zákon 

vědy a dějin), miluje pozemský život 
d) Skutečnost pohybu – otevřenost světu, času, 
e) Univerzalistické, planetární myšlení – komos, dějiny, svět, křesťanstvo – dynamika, 

pohyb světa, zázraky techniky 
(5) Kategorie „transcendence“ jsou pro ně lidské vztahy – láska, náplň 
• Oddanost, věrnost, angažovaná láska pro druhého, ochota k oběti pro druhého 
• Pravé lidství 
• Zastat se druhého ve jménu spravedlnosti je hrdinství  
• Etika 
• Transcendence uměleckého díla, tvůrčí akce 

(6) Otázka absurdity, nesmyslnosti, utrpení 
• Sisyfovská revolta 
• Absurdita byrokracie 
• Vyvolává rebelství, nenávist proti nelidskosti institucí, boj proti utrpení 
• Člověk nechce Boha, kt. posílá utrpení ,ale Boha na straně trpících 
 
Moderní člověk od církve a křesťanství nic nečeká. Nemůže utéct posledním otázkám smyslu 

života a smrti � vede nás k opomíjeným tématům: v církvi jde o Boha tam, kde jde o člověka, lásku. 
Víra bez lásky je mrtvá. 

 

2. Norma srozumitelnosti zvěstování 
Koho má kazatel oslovit: „třetího člověka“ nebo „čtvrtého“? – nelze oba 
Zvěst formulovaná tradičním způsobem, katechismovými obraty, proložená Bb verši 

bezprostředně zasáhne tradičního evangelíka, ale „čtvrtému člověku“ zní cize nebo frázovitě.  
Pokusy oslovit sekularizovaného člověka � působí to pohoršlivě na „třetího člověka“ 
 
Homiletická strategie: jak a na koho se zaměřit: 
A. G. Ebeling: „Normou srozumitelnosti kázání nemá být tradiční posluchač, ale sekularizovaný 

člověk“. Víra není předpokladem slyšení Slova, nýbrž Slovo vždy nově, bez předpokladů 
teistických představ víru vyvolává. Pokud víru nevyvolá, není to zvěstování Slova. 

B. Půjde cesta evangelia kupředu tak, že je nejprve pochopí tradiční kruhy (ve sborech) a že 
sekularizovaný člověk bude muset proniknout do celé šíře a hloubky tohoto tradičního 
myšlení. Vede cesta od evangelia přímo k sekularizovanému člověku?  

Židé x pohané (obřízku nemuseli přijmout) – je to i tak dnes? Že evangelíci drží nějaká pravidla, 
kt. nejsou potřeba?  

 
Jak kázat:  
• rozbíjet falešné představy 
• Kázat evangelium (pozitivní zvěst) ne destruktivně rozbíjet 
• Neztratit důvěru „třetího člověka“ a zároveň oslovit „čtvrtého člověka“ 
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3. Interpretace evangelia dnes 
Kérygma, evangelium, zvěst – je jedno; musí se nově interpretovat, vykládat 
Evangelium nerelativizovat, má úlohu rozhodčího, je kritériem 
Práce kazatelská = zápas o interpretaci evangelia v té které době 
 
Problém: evangelium nám bylo předáno církví, církví reformační v metafyzické interpretaci – 

tomu moderní člověk nerozumí. 
Jürgen Moltman: hermeneutika křesťanského poslání, eschatologická interpretace – centrální 

obsah je vzkříšení JK, kt je zdrojem eschatologických perspektiv a nadějí. Nepodtrhuje ale 
historického Ježíše � nevyváženost.  

Kde začít? U lidských vztahů nelze začít. Lze tedy začít u Ježíše Nazaretského? Není naše víra iluzí? 
Ježíšův příběh se stává přímým oslovením, výzvou k následování v současnosti. Nejde o princip, ale 
eschatologickou události, univerzální povahy. 

Cesta následování = otevřenost pro svět 
Otázka po Bohu: eschatologická interpretace ji klade, kdo je Otec JK? Pojem „Pravda“ nestačí pro 

označení JK 
Na kazatelnách: stále převládá metafyzická interpretace (kořeny platonské a aristotelovské) 
Eschatologická interpretace: je interpretací a ne normou evangelia � otevřenost pro nové věci a 

naděje pro svět. 
 

4. Teologie angažovanosti: J. L. Hromádka 
 
(8.6. 1889 Hodslavice – 26. 12. 1969 Praha)  
 
• byl český protestantský filozof a (luteránský, později českobratrský) teolog, žák 

Karla Bartha a teologický interpret marxismu. Orientoval se na sociální 
problematiku. 

 
Studoval ve Vídni, Basileji, Heidelbergu, Aberdeenu a Praze. Během pastorské 

činnosti usiloval o sjednocení luterské a reformované církve. Od roku 1920 přebírá 
profesuru na Husově teologické fakultě a angažuje se v mezinárodních křesťanských 
organizacích a ekumenickém hnutí. 1939 utíká před nacismem do USA, kde přednáší dialektickou 
teologii, po válce se vrací zpět. Jeho pozice po převratu v roce 1948 vyvolala rozporné reakce, 
protože se stavěl proti slepému antikomunismu a zastával distancovanou kritickou solidaritu s 
československým státem. Angažoval se v ekumenickém (člen Světové rady církví) a mírovém hnutí 
(první prezident Křesťanské mírové konference). Za tuto svou činnost byl nositelem Leninovy ceny 
míru.  

 
K žádnému teologickému směru se nepřidal, navazuje na českou reformační tradici (sociální a 

eschatologický aspekt) 
 

Mezi válkami:  
pojem křesťanské civilizace (J. R. Mott v té době vyhlásil program na pokřesťanštění světa). Tři 

dějinné proudy 
• řecká filozofie 
• římské právo 
• dědictví židovsko-křesťanské 
 
kritický pohled na „třetího člověka“ – věřil, že je třeba zachovat křesťanskou civilizaci, je 

neformovatelná zevnitř. 
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Po otřesu zrady v Mnichova (1938) � vidí konec křesťanské civilizace a dívá se vstříc nové 
skutečnosti. Nezavřel před budoucností oči – vidí nové skutečnosti. 

 

Pobyt v Princetonu 
Chce zachránit pro nový svět dědictví třetího člověka (bez toho budoucnost neviděl). 
Po r. 1948 však mění, nazývá to „Konec konstantinovské epochy“ (vyslovil se tak i Barth) – ale 

nemá to již církevně politický dosah. Neznamená pouze to, že církve ztrácejí s nástupem čtvrtého 
člověka stále víc své politické a hospodářské pozic. Konec konstantinovské epochy je koncem třetího 
člověka, kt. svým formálním uznáním církve a svou hospodářskou podporou doposud existenci 
tohoto klerikálního křesťanství umožňuje a nese. Nastupuje čtvrtý člověk. Mnichovská krize � do 
jaké míry je otřesena pozice třetího buržoazního člověka. 

Masové útvary – církevní instituce, končí 
Národní státy z doby reformace, jsou ve velké krizi, protože se opírají o mentalitu třetího člověka. 
 
Tradice, na nichž třetí člověk lpí, mohou být zachovány jen, pokud se dokážou pozitivně vyrovnat 

s vědecko-technickou revolucí. Zúžený obzor třetího člověka � nacionální ekonomický egoismus 
brzdí řešení současných otázek. 

Pojetí pozitivního práva je v krizi – racionalizace a automatizace nesnese, aby jí v cestě stál 
uzavřený třetí člověk (tradice, statické myšlení, provincionalismem a formálním křesťanstvím). 

 
Třetí svět: se už prostě nedá ovládat imperialismem třetího člověka, jak tomu pomáhaly 

křesťanské misie (chtěli z toho těžit, ale už to nejde). 
 
Hromádka čtvrtého člověka historicky identifikuje:  
Stal se tak prorockou postavou 
Nový typ lidství – člověk světské revoluce 
Marxistický humanismus (už před 2.sv.válkou) – spolupracoval s komunisty za války ve Španělsku, 

postavil se za sociální přestavbu své země. Nedal se zmást ateismem tohoto socialistického člověka. 
Snažil se proniknout až k tomuto člověku, kt. odmítl křesťanství. Snažil se jej vidět v jeho kladech, 
nikoli chybách. Viděl v něm člověka, kt. odmítl metafyzické spekulace, má smysl pro dynamiku dějin, 
chce provést proměnu světa revolucí, solidarizuje s trpícími. Vize tohoto člověka sahají k univerzálním 
kosmickým a eschatologickým horizontům míru a spravedlnosti. Aniž se ztotožnil s ateismem tohoto 
člověka, viděl budoucí cestu křesťanů ve spolupráci s ním.  

 
Nová situace – vstup čtvrtého člověka 
Přiblížení se vizi Teilharda de Chardin o vyšším stupni humanizace? Vnitřní zápas Hromádky 
 
Budoucnost evangelia závisí na tom, jak je komunikováno čtvrtému člověku: 
• je třeba s moderním člověkem spolupracovat na velkých úkolech lidstva – ne 

z evangelizačních záměrů, ale motivací je služba. Musí vstoupit do sféry světového dění  
• Angažovaná účast na veřejném dění vyžaduje dar prorocký – rozpoznat, co slouží BK ve světě 

a mít pro to naději. 
 
Teologové angažovanosti – J. Moltman, H. Cox 
Oproti Hromádkovi je rozdíl. Moltmann a Cox nemají konkrétní východisko v konkrétní dějinné 

situaci. Nekonkrétnost velké naděje, kt. není proměněna do drobných nadějí a úkolů, svádí do oblasti 
spekulací. 

 
Dialog s teologií politiky (H.D. Bastian) 
Bastian se pokouší vybudovat politickou praktickou teologii na zkušenostech s nacismem a s „třetí 

říší“. Z jeho vášnivých výpadů proti apolitičnosti teologie zná jakoby ozvěnou důrazy Hromádkovy. 
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Podle Bastiana musí mít teologie úzký vztah ke skutečnosti, jež je dnes především skutečností 
politickou. Užívají se metody moderních věd (psychologie, sociologie, kybernetická sémantika, 
linquistika). Otázkou komunikujeme se skutečností – odpověď stojí v přímém protikladu k otázce, 
skutečnost uzavírá a dogmatizuje. Funkcí odpovědi je pouze vyvolávat nové otázky. Čtvrtý člověk je u 
Bastiana „člověk hledající proč“ – stává se jím na základě didaktického procesu.normou teologičnosti 
kázání je jeho poměr k politické skutečnosti. 

 
Hromádka: do víry nepatří jen Kristův kříž, ale také vzkříšení, hledání nových řešení a angažovaná 

účast na nich. Pro něho není jen člověk hledající proč, ale také člověk v akci, teprve on je vskutku 
člověkem politickým. 

 
Bastianovo pojetí homiletické praxe 
Komunikace evangelia jen na politické úrovni?  
 
Hromádka: evangelium je více než politika, více než historická událost. Evangelium vytváří zázemí 

odpuštění a smíření, zázemí univerzálního lidství. Teprve z tohoto zázemí, kt. sahá hlouběji nežli je 
povrch dějinných událostí, se křesťanu jeví skutečnost pravdivě jako výzva k/ke pokání a k službě.  

Své dějinné soudy nechápal Hromádka jako hotové výpovědi víry, ale jako pastorační rady, o kt. 
je možné diskutovat. 

 
Přínos Hromádky 
• Důraz na angažovanost a solidaritu s člověkem 
• Vážné chápání dějin a politiky 
• Prorocké charisma 
• Kladný postoj k instituční církvi 
• Skutečnosti eschatologické 
• Neobsahuje skepsi ani relativismus 
• Výzva: „Miluj, služ ve jménu Kristově, spolupracuj se sekulárním člověkem bez iluzí, ale plna 

naděje a najdeš komunikaci se světem.“ 
• „Jestli nám naše okolí nerozumí a jestli naše řeč vyznívá planě a bez odezvy, bývá to z velké 

části proto, že nám schází plamen víry, radost, naděje a sebeobětavá láska k lidem… Jen 
tenkrát, když z našich slov a životů je patrná závažnost naší zvěsti, bude mít naše práce smysl 
a jen tenkrát najdeme výraz, kt. bude rozuměno a na kt. bude odpovídáno. 

 
 
 


