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I. Na úvod


1. Obecné požadavky
Schopnost pěkně mluvit není lidem vrozena, přestože k ní máme jisté dobré předpoklady. Umění mluvit se učíme od nejútlejšího dětství. To však nevylučuje vážnou skutečnost, že se řeči a vyjadřování myšlenek potřebujeme učit po celý život, a to někdy s velikým úsilím.


Naslouchá-li člověk mluvícímu, musí nejen dobře slyšet, ale také rozumět, aby slyšeným slovům přikládal patřičný význam. Jestliže naslouchající člověk může k vjemům sluchovým připojit i vizuální a citovou stránku vnímání, pak určitě je vytvořeno mnohem hodnotnější spojení mezi mluvčím a posluchačem (komunikace). Přímý vzájemný kontakt nemůže být vytvořen při čtení textu, ba ani při naslouchání prostřednictvím reprodukční techniky (kupř. rozhlasu) apod. Toto vše by si měl uvědomovat každý, kdo se postaví před posluchače, a to nejen ve velkém, ale i v tom nejmenším kolektivu. Je samozřejmé, že toto vše má hluboký význam už při přípravě na mluvní vystoupení (je-li na to čas).


Současná nedostatečná úroveň v práci se slovem, s větou, sdělením, ale i kvalita vlastního vystoupení mluvícího bývá až zarážející. Nevšímavost k jakosti promluveného slova je patrná nejen mezi laiky, ale často i mezi tzv. profesionály. Zdá se dokonce, že někteří (mladí ?) lidé mají obavu, že budou směšní nebo že přijdou o svou originalitu, když se budou trochu víc namáhat, aby mluvili pěkně. Je opravdu smutné, když se někdo brání požadavkům na kvalitnější vyjadřování tím, že říká: „Forma přece není podstatná, důležitější je obsah sdělení“ nebo: „Já to stejně jinak nedokážu...“ a podobně.


Řečník si dále musí uvědomit, ke komu mluví, potřebuje sledovat svého posluchače, jak on vnímá slyšené a jak na to reaguje. Posluchač zase naopak musí jasně vědět, o čem je řeč, aby porozuměl.


Bez technických schopností mluvit a bez určitých znalostí, jak kvalitně a přesně vyjádřit myšlenku, pozbývá i dobrý obsah svou sdělitelnost. Mluvit bychom měli i v náročných situacích stejně přirozeně jako v životě vůbec, ale při tom kultivovaně, bez zbytečného afektu apod. Je známo, že styl mluvy je ovlivněn dobou, společností a prostředím. Smíme však tvrdit, že nemáme právo ignorovat základní výslovnostní normy a dobré zásady platné pro mluvený projev i pro formu vystoupení. S dětskými nebo školáckými dovednostmi nevystačíme. Hledejme proto příležitosti a možnosti, jak se zdokonalovat. Nestyďme se učit u zkušenějších. Příležitosti se najdou, jen chtít.


(Pozn.: Afekt – 1. prudké hnutí mysli, projevující se mimovolnými pohyby, zrychlením tempa apod., 2. hledanost, strojenost, nepřirozené chování.)


Píše se o umění kazatelském, což se nazývá homiletika. To je velice obsáhlá tematika. Její studium je pro odborníka, a tím spíše pro laika náročné, protože vhodné poučení je roztroušeno v mnoha literárních pramenech, které jsou většinou těžko dostupné.


V této své práci určené především laickým pracovníkům v církvích se pokouším podat jen výběr – téměř heslovitý – zkušeností, pouček a možná i rad. Nechci se podrobně zabývat všemi dále uvedenými pojmy, které dále připomenu. Jsem si vědom toho, že ani jejich výčet není úplný, ale pro naši práci ve sborech by měl vystačit. V některých případech půjde jen o stručnou charakteristiku daného pojmu nebo o poznámky k jejich vzájemnému rozlišení. Mnohé z dále uvedených pravidel platí současně pro většinu druhů slovního projevu.


Nejvíce pozornosti chci věnovat 1. technice přípravy a provedení slovního projevu, tedy formálním otázkám, 2. významu diskuse především v biblických hodinách, 3. pravidlům pro úspěšné vedení diskuse.

2. Základní pojmy


V našem obvyklém společenství věřících lidí se setkáváme nejčastěji s následujícími pojmy:
Kázání, Homilie, Přednáška, Proslov, Projev, Svědectví, Pojednání, Polemika, Referát, Komentář, Recense, Kritika, Vyučování, Rozprava, Rokování, Volné vyprávění, Rozhovor, Debata, Dialog, Diskuse, Diskusní vystoupení, Biblická hodina, Promluva k dětem, Veřejná či společná modlitba.
Kazatel, Přednašeč, Referent, Vyprávěč, Kritik, Komentátor, Recensent, Učitel, Čtenář, Posluchač, Účastník diskuse, Vedoucí diskuse, Diskutér, Debatér, Besedník, Modlitebník.




3. Literatura


Aksenov, Scherl, Vnouček: O uměleckém přednesu – Orbis 1957
Jan Augusta: Práce díla Páně
Jan Blahoslav: Vady kazatelské
Jarmila Cmíralová: Učte se mluvit – Brno 1992
Dr. A Frinta: Novočeská výslovnost – 1919
B. Hála: Technika mluveného projevu
B. Hála, M. Sovák: Hlas, řeč, sluch
Jar. Hubáček: Jak mluvit a přednášet
Dr. J. B. Jeschke: Nauka o kázání
J. Křivohlavý: Povídej, naslouchám
J. A. Komenský: Umění kazatelské
Pavel Just: Z Homiletiky
J. Mistrík: Rétorika – Bratislava 1978
J. Mistrík: Kompozícia jazykového prejavu – 1968
F. Miko: Estetika výrazu – 1969
Jan Mrazík: Umění správně a krásně čísti a přednášeti – 1919
Nožin: Mistrovství mluveného projevu – Svoboda 1980
J. Novotná-Hůrková: Třicet let vývoje české výslovnostní normy
Rektorysová: Česká divadelní mluvnice – Praha 1943
Otto Rutrle: Křesťanská služba slovem – 1952
Jos. Štifter: Homiletika – 1949
Toman: Jak dobře mluvit – Svoboda 1976
Tupý: ABC začínajícího řečníka – Ostrava 1976
Ženatý: Výrazný přednes – SPN 1965
J. Sekera: Umění slova – 1980
ThDr. Jiřina Kubíková: Kažte evangelium – 1992
Příprava kázání (Knižnice Snahy, 8 str.) – 1947




4. Charakteristiky jednotlivých mluvených projevů


a) Kázání (z lat. predicato) – veřejně zvěstování Božího slova, jeho výklad, katechetická činnost ku poznávání podstaty náboženských pravd, řada řečí sestavených k určitému cíli, přednáška s duchovním cílem náboženským. Kázání se konala již od 9. stol. před n. l. Křesťanské kázání poprvé teoreticky definoval sv. Augustin. Vynikli kupř. Hus, Luther a další. Kázání apeluje na přijetí a zachovávání některých náboženských, případně morálních zásad.


Kázání biblická, naučná, didaktická, tematická, cyklická apod. Někdy nese kázání charakter zvěstný, jindy prorocký, napomínající. Rozlišujeme mezi kázáním psaným (třebas biblická úvaha), určeným k soukromému čtení a kázáním obvyklým, totiž mluveným. Kázání mluvené má být uskutečněno takovou formou, aby vznikldobrý a užitečný kontakt mezi kazatelem a posluchači. Posluchač má být osloven a získán. V kázání se má projevit osobní zaujetí kazatele, jeho duchovní postoj, vyznání, víra, výzva,... Kázání obsahuje citovou složku, kazatel uplatňuje vlastní myšlenky, ale je na místě i jejich doplnění vhodnými citáty z bible, případně i z jiné literatury a také v rozumné míře myšlenkami jiných autorů. K tomu osobní zkušenosti, svědectví i stručné tzv. ilustrace, které mají svoji cenu pro zvýšení pozornosti posluchačů a k lepšímu pochopení. Jasný postoj kazatele k věci vede přítomné ke konkrétnímu myšlenkovému a duchovnímu cíli a k tomu, aby se pro něj také rozhodli.


Kázání je monolog a nutno si uvědomit, že posluchač je pasivním účastníkem, který nemá dostatek možnosti, aby se samostatně a libovolně zastavil v myšlenkovém proudu, nebo se dokonce vracel, jak je to možné při čtení. Vnímá jen sluchem, zrakem nanejvýš mimiku a gestikulaci kazatele. Přitom může být v soustředění rušen mnoha vlivy vnějšími i vnitřními (pohoda, teplota, vzduch, zvuky, únava apod.).


Proto na pomoc posluchači během plynulého kázání je dobré vkládat myšlenkové oddychy, důrazy, rozumně měnit spád řeči a intonaci, opakovat, shrnovat apod. Kratší kázání bývá účinnější (neuděláš chybu, když kázání bude kratší, je to lepší, než když „přetáhneš“; lépe, když posluchač řekne „škoda, že kazatel skončil“). Hlavním úkolem kazatele je přivádět lidi ke Kristu, probudit v nich víru v Něho a připravit je tak, aby sám Ježíš Kristus je mohl strhnout k následování – 1. Kor. 11, 1.


Od kazatele obdařeného většími dary se více žádá, nenadanému kazateli se mnohé promine, bude-li kázat svým životem a skutky. Kazatel má citlivě reagovat na skutečný život. Má mít tisíc očí a uší, aby jeho kázání odpovídala na potřeby života křesťanů. Přestože zde uvažujeme převážně o technických a formálních požadavcích na kázání a konečně na každý slovní projev v církvi, musíme si vždy opakovat a připomínat, že niterná cena kázání je důležitější než forma, počítat s mocí a působením Ducha svatého. Kazatel se má především modlit, aby jeho slova vykonala své dílo mocí Boží.


A ještě jedno: Kázání není jakýsi komentář! Nedejme se svádět k tomu, abychom pouze komentovali Boží Slovo nebo víru druhých. To by bylo žalostně málo. Nekážeme člověka nebo dokonce sebe, ale Krista Ježíše jakožto Páně. Sami jsme jen Jeho služebníci. – 2. Kor. 4, 5.


b) Homilie – Bratrská rozmluva uvnitř sboru za účelem budování církve. Kázání vázané k mravoučnému námětu nebo k oddílu z bible. Původně bývaly čtené. Soustředění na myšlenkovou souvislost určitých oddílů bible.


c) Apologie – obrana, obhajoba idejí a tezí.


d) Přednáška – opět monolog – útvar výkladový a úvahový, širší rozsah, předkládá složitější problémy. Seznámení s poznatky, které vyžadují podrobnější systematický výklad. Náročné pro posluchače i pro autora. Nejde o pouhou informaci, ale spíše o poučení a přesvědčení. Obsah přednášky je spíše faktografický, přednašeč nemusí být zainteresován na obsahu, není nutný citový vztah. Důkazy a závěry bývají formulovány tak, aby předem vyvracely pochybnosti a případné námitky, ledaže by autor plánoval diskusi. Přednášky populární, přednášky odborné, vědecké. Srozumitelnosti výkladu pomáhají vhodné příklady a přirovnání. Je dobré oznámit posluchačům předem postup (osnovu) a po úvodu a po hlavní části dojít ke shrnutí, případně i k dotazům či k diskusi. Vhodné je uplatnění vjemů zrakových (názor, grafy, tabulky...) apod. Základním předpokladem k pochopení přednášky je pečlivě promyšlená a logicky členěná skladby. Přednášející musí vědět, ke komu mluví, a musí sledovat reakce posluchačů.


e) Pojednání – studie, disertace (doktorská, kandidátská,...), spíše písemná, ale i proslovená. Odborně probírá a rozebírá určitý problém na základě konfrontace dosavadního poznání s novým pozorováním a s novými fakty. Snaží se podat novou dopověď na danou otázku, formuluje novou hypotézu nebo teorii apod. Pojednání je ryze věcné bez emocionálního zabarvení.


f) Projev – obvykle řečnický útvar, který hodnotí nějaký jev, období nebo skutečnost, která přítomné zajímá. Většinou přispívá slavnostnímu rázu, nepoučuje, spíše rozebírá a hodnotí, používá i citové prostředky. Posluchačinečekají, že by se něco podstatně nového dověděli.


g) Proslov (obdobou je přípitek) – kratší projev, obsahem stručný, vtipný, často citově zabarvený. Končívá výzvou nebo přáním.


h) Polemika (z řec. polemos = boj) – spor vědecký, umělecký nebo filosofický, často emocionálně zabarvený, vyslovení vyhraněně protichůdných názorů, vyvracení nebo obhajoba tezí. Nejde o kritické zhodnocení, ale o vyvrácení protivníkových názorů. Projeví se osobní zaujetí, někdy až vyhrocený, ba jízlivý sloh.


i) Referát (z lat. reffero = opět vynáším) – stručná, nekritizující zpráva o díle, o činnosti, hlubší informace se zaujetím stanoviska, ze kterého se hodnocení provádí. Bývá to východisko pro další postup nebo diskusi při posuzování uměleckého nebo vědeckého díla, kulturní, sportovní a jiné události. Referát bývá přednesen převážně ústně, řidčeji písemně. Je nutno dbát, aby se nečinily ukvapené závěry bez odůvodnění, aby nedocházelo k povrchnosti.


j) Komentář (commentarius = deník, záznam) – soubor informací o události nebo o vydaném textu (liter. díle, usnesení, vyhlášce, nařízení apod.) a o vydavatelově práci. Shrnutí základních myšlenek textu, o vzniku díla, jeho odůvodnění, proměně, o možnostech praktického využití a důsledcích. Možno vyjádřit i nezaujaté osobní stanovisko. Podružné možno vynechat nebo jen naznačit. Předpokládá se dobrý přehled a schopnost výkladu některých pojmů, které autor komentované práce použil. Pak je užitečné vědět něco o osobnosti autora. Je možno polemizovat i oponovat. Citová složka a osobní vztah nejsou na závadu. Vlastní doplňky však nutno řádně odlišit od myšlenek autorových. Komentář není kázání!


k) Recenze – stručná informace, posudek o vědeckém, literárním nebo i jiném uměleckém díle, jeho zhodnocení, ocenění, případně i jistá kritika.


l) Kritika (z řec. kritikos = učenec, posuzovatel) – jakékoli měření kulturních projevů určitou normou. Kritika zkoumá části celku, zda odpovídají platným zásadám, pravdám, zvykům. Kritika objektivní – normy absolutní; kritika subjektivní – hodnotící normy relativní, ale vždy by mělo jít o pravdivé vystižení skutečnosti. Kritická studie je pojednání, které obsahuje podrobnou analýzu díla nebo sledovaného jevu. Měřítka: praktická, kulturní, estetická, náboženská, filozofická, historická, filologická, vědecká. Kritika poznání = noetika – snaží se nalézt kriteria tzv. pravdivosti poznání.


Sebekritika vyžaduje větší míru mrav. hodnot jedince, upevňuje charakter, vychovává skromné, opravdové a poctivé lidi.


m) Dialog – projev střídavě pronášený dvěma, někdy i více mluvčími, kteří si své promluvy navzájem adresují (repliky). Dialog platónský – má vést k poznání pravdy. Dialog dramatický. Dialog může být jako samostatná literární forma. Dialog v hudbě pro dva i více hlasů – jde o dramatické rozlišení hlasů, nástrojů, témat. Pro úspěšný dialog je nutno dodržovat jistá pravidla. (O nich později!)


n) Diskuse (z lat. discutere = přetřásat, probírat) – rokování o něčem z různých hledisek, kdy jsou přítomni více než dva účastníci. Jde o výměnu názorů, o rozpravu vedenou obvykle ústně, ale vždy by měla být řízená, aby splnila svůj účel. Záleží samozřejmě na dodržování osvědčených pravidel. Tzv. „kulatý stůl“ je diskuse na určitý živý časový problém. Diskuse nepřipravená. Diskuse připravená – využívá možnosti písemné přípravy diskutujících. Je vhodná při závažných společenských jednáních, protože předem zadávané náměty diskusních vystoupení plánovitě probírají a doplňují problematiku uváděnou zpravidla v úvodním proslovu. Předejde se nežádoucímu rozptylu v diskusi, dochází ke koncentrovanosti jednání a zároveň to usnadní lepší řízení diskuse. V diskusi tzv. panelové jednají o tématu odborníci před posluchači, kteří ovšem do diskuse mohou také zasahovat.


Diskuse má mnoho kladných stránek. Vede k přemýšlení, učí pohotovosti, obratnému vyjadřování, vede ke kritičnosti, soudnosti, k umění abstrakce, ke schopnosti vybrat věci důležitější mezi méně důležitými, podporujelogické myšlení. Z hlediska psychologického se při diskusi vychází vstříc touze jedince po samostatnosti a uplatnění mezi ostatními přítomnými. Cenný je také jistý nátlak na formulování zdvořile odlišného mínění při nesouhlasu či vyvracení námitek.


Diskuse umožňuje koordinovat myšlení účastníků, diskutující jsou vedeni k tomu, aby pozorněji naslouchali mluvícímu. Tím jsou prostě nucení upřesňovat také svoje myšlenky, urovnávat je, přicházet na vlastní řešení problémů, pokoušejí se myšlenky zřetelněji formulovat. Poznávají bezprostředně názory jiných – a vůbec musejí být pozornější. Učí se při tom odhalovat chyby jak při ostatních diskutujících, tak v myšlení vlastním. Jedinec, který je uzavřen sám do svých myšlenek nemůže mít takovou kontrolu, jako se tomu děje v kolektivu, i když uznávám, že kolektiv naopak může trochu rušit či rozptylovat. Dobré nápady mohou být dále rozvíjeny. Správně vedená diskuse aktivizuje účastníky a napomáhá jim, aby se učili stavět se zdravě kriticky k problémům, chápat tyto problémy a nakonec umět hájit své vlastní názory. Předpokladem k tomu však je ochota i schopnost naslouchat trpělivě a odpovědně druhým – a souběžně s tím v jiných případech umění číst s porozuměním daný text.


Cílem diskuse by mělo být osvětlení problému z různých hledisek, hledání možných řešení, vzájemná a přitom konstruktivní výměna názorů – nikoli však nějaká konfrontace. Mezi věřícími křesťany by samozřejmě neměla chybět otevřenost, upřímnost a ani odvaha vyslovit námitky a také třebas i názory, s nimiž by druzí nemuseli souhlasit, nebo i tak zvané neoficiální a neobvyklé. Žel, toto občas v našich kruzích postrádáme. Je opravdu na místě otázka, proč tomu tak bývá. To ovšem patří do zcela jiné kapitoly.


Připomeňme si aspoň stručně apoštola Tomáše a jeho pochybnosti (Jan 14, 1–5 a Jan 20, 24–28). Pán Ježíš tehdy na ně odpovídal trpělivě a moudře tak, že z Tomáše se stal později věrný a oddaný svědek evangelia.


V dobře řízené diskusi musí také docházet k pohotovému a přitom trpělivému a taktnímu uvádění názorů diskutujících na správnou cestu. Opakujme si: nejen mluvení, ale též naslouchání platí pro každého účastníka! Kdosi pověděl: „Máš jedna ústa, ale dvě uši; mluv, ale více naslouchej!“ Velice záleží na vedoucím diskuse. Tomuto problému bude věnována zvláštní pozornost.


o) Beseda – přátelský rozhovor lidí, kteří se navzájem znají, tedy jaksi soukromý. Může být však beseda veřejná mezi odborníky o jednom předmětu, obvykle nekončí nějakou formulací závěrů. Možno odbočovat. Snadno může přejít do diskuse.


p) Debata – obdoba besedy, ale přece jen už porovnávání a výměna názorů na nějaký problém, i když opět bez snahy formulovat závěry. Opět v užším kruhu účastníků.


r) Biblická hodina – častá forma duchovního obecenství věřících křesťanů. Během kázání jsou posluchači v roli pasivní. Naproti tomu při biblických hodinách je příležitost více využívat možnosti, kdy se všichni přítomní stávají aktivními spoluúčastníky. Při biblické hodině by tedy nemusel existovat vztah kazatel–posluchači, ale spíše vedoucí a spolupracovníci. K tomuto cíli může přispět uplatnění některých forem diskuse. Nemějme ovšem na mysli pouhý volný rozhovor či besedu, ale řízenou diskusi, která je pak pro zúčastněné velice prospěšná. Napomáhá jim totiž k hlubšímu přístupu k danému tématu, než jak tomu může být jen při pouhém naslouchání. Jeden od druhého se učíme. Nejen názory kazatele, nejen mé vlastní myšlenky, ale společné uvažování a formování myšlenek – to je zisk biblické hodiny. Možno připomenout, že biblické hodiny se konají často navečer, kdy samozřejmě každý účastník je po celodenní činnosti unaven a jeho pozornost je oslabena, a tedy pasivní poslech by byl málo efektivní. Biblická hodina by neměla být striktně rozdělena na část úvodní či výkladovou nebo vyučovací a pak na závěrečnou diskusi, jak tomu bývá při přednáškách. Diskusní forma může vhodně prolínat i do té tzv. úvodní části.


Závěr biblické hodiny by měl vyústit do chvíle společných modliteb, pokud možno k probíranému tématu. Pak bude biblická hodina požehnáním a významnou částí života sboru.

s) Čtenář – vnímá svým individuálním způsobem předlohu, má možnost kdykoli se při čtení textu zastavit, vracet se, porovnávat, opírat se případně o obsah literárního díla, vybírat si pasáže, opakovat čtená místa, užívat slovníky, podtrhávat, glosovat (psát si vlastní poznámky nebo vysvětlivky) apod. Čtenář může ukončit, kdy chce, libovolně pokračovat.


t) Posluchač – pasivní účastník, podléhá únavě, roztěkanosti, nemůže tok informací přerušit a pak pokračovat apod. Naproti tomu má však výhodu ve vizuálním a sluchovém vnímání. Dochází k cennému citovému kontaktu s mluvícím na základě jeho hlasového zabarvení, gestikulace a mimiky a možná i na vnímání reakce ostatních naslouchajících.


u) Modlitba
Rozlišujeme:	modlitbu soukromou (v pokojíčku)
				modlitbu veřejnou (kupř. v úvodu a na závěr bohoslužby apod.)
				modlitnu společnou (při modlitebné chvíli nebo tzv. Unisono)
Kazatel se má modlit příkladně, věcně a ukázněně. To znamená také, že se v modlitbě neopakuje, ani nevyslovuje stále jméno Páně. Děkuje, prosí, chválí, v modlitbě nenapomíná, nekáže, nepředvádí krasomluvu. Spolumodlitebník se modlí k Bohu, nekáže druhým, nediskutuje slovy modlitby. Uvědomuje si, že se připojuje k modlitbám druhých věřících. Uvědomuje si, že jde o společnou věc, společný zájem a úkol. Cílem je jednomyslnost. Kratší modlitby povzbuzují, přítomní mají možnost je sledovat celé. Čím prospějí modlitby dlouhé? Mnohomluvnost, snaha umluvit? Je třeba také v daném vymezeném čase poskytnout příležitost dalším přítomným modlitebníkům. Podobně jako při společné návštěvě u význačné osobnosti světské není vhodné, aby jedinec se „blýskl a držel dlouhou řeč sám“ a druhé nepustil k slovu. Jde přece o společnou touhu a projev věřících. Navíc je třeba také dbát o dostatečnou hlasitost, aby ostatní přítomní slyšeli.


Úvod k modlitební chvíli by neměl být „kázáním“, protože přece převážná část času má být věnována modlitbám. Dlouhý úvod rozmělňuje myšlenky, místo aby napomáhal k soustředění přítomných.






II. Stručná metodika přípravy k mluvenému projevu, především kázání a diskuse


1. Úvod


Mluvní projev člověka je jedním zcela charakteristickým druhem činnosti, tedy určitým pracovním výkonem. Jako každá lidská práce, tak i slovní projev dosahuje u každého člověka rozdílné kvality stupně dokonalosti. Kromě píle věnované přípravě i vlastnímu provedení práce záleží výsledek na znalostech mluvčího, na množství dosud nabytých zkušeností, na praxi, na rutině, na tzv. řemeslné zručnosti či na odbornosti, na vzdělání, na inteligenci. Tomu všemu pro práci je možno, ba nutno se učit. Proto pomáhají teoretické poznatky, pravidla, poučky, základní pravdy, dobré příklady práce jiných. Vyšší stupeň kvality slovního projevu je ovšem spojen s nadáním a s uměním. To je člověku darováno Bohem. I za to se však můžeme modlit. Nejvyšším stupněm je pak přímé povolání k Boží práci, posvěcení Duchem Svatým.


V Novém Zákoně čteme více míst, která napomínají a vybízejí k pravé službě Slovem, kupř. Jan 5, 41–44, 2. Tim. 1, 6–7 a 14–15 a 2. Tim. 4, 1–2., Řím. 10, 17. Sv. Augustin napsal: Pravda má být zvěstována tak, aby našla cestu k srdci posluchače zaujetím jeho pozornosti a poutavostí slova. Kazatel káže proto, aby zvítězil nad posluchačem, aby ho získal svou řečí a pohnul k činům. Přitom však nejde o osobní zalíbení, ale o pravdu, která nemá být zastírána prázdnou výmluvností.


Slovo biblické stojí ve službě víry, z víry se rodí, aby působilo víru dále. Kdo je volán k tomu, aby mluvil o Kristu a o Božích věcech, nemůže se spokojit s pouhou naukou o Bohu. To by se očekávaný živý vztah měnil na teorii, na tvorbu teologických systémů, možná až na jakési náboženské normy apod. Takovou službu Pán nežádá. Ona totiž neprobouzí víru, posluchače neuchvacuje, nezískává k následování Krista. Naopak, vede k neosobnímu postoji člověka k Bohu, k evangeliu a ke Kristu-Spasiteli. Je sice možné křesťanské hodnoty učinit předmětem rozumových úvah či jakési filosofie, morálky a podobně, pak ale člověk tyto úvahy přijímá, jen pokud se mu hodí do jeho názorového systému. Zvěst evangelia Pána Ježíše, zvěst evangelia taková, jakou ji známe z Bible, má však jiný cíl. Jde přece o osobní setkání s Božím slovem, s Bohem, jde o osobní životní rozhodnutí víry. Zdravé biblické slovo, a tedy i kázání v duchu biblickém, se rodí z víry, stojí ve službě víry a další víru působí. A ještě jedno: Podle Kol. 3, 16, Sk. 6, 7 a 12, 24 nejde o poznávání pouze individuální, třebas „u nohou mistrových“. Skutečná živá biblická pravda má být poznávána uprostřed společenství, tedy v kruhu dalších lidí.


Uvažujme teď o konkrétní přípravě na mluvené slovo v křesťanském společenství. Připomeňme si tedy dále, že lidské slovo se stává kázáním, jestliže zvěstuje to, co člověk uslyšel a přijal od Boha. Jer. 20, 7–9.




2. Obecná pravidla


1.Otázka písemné přípravy – jde o poctivost, o odpovědnost. Převážná většina zkušených kazatelů dělá pravidelně písemnou přípravu. Tím spíše ji potřebuje méně zkušený. Zpočátku asi doslovně, později třeba jen heslovitě – záleží na schopnostech. Jen pozor: není dobré míchat oboje, protože se pak snadno ztratí kontakt s myšlenkou nebo řeč je jaksi jalová. Br. Josef Štifler říkal: „Řeč Božího posla nemá být nedbalá, ledajácká. Je dobře, počítat s pomocí Ducha Svatého, ale nesmí to být pláštíkem nedbalosti a lenivosti. Duch sv. nepodepíše prázdný list papíru.„ Je možno mluvit „spatra“, ale držet se připravené osnovy. Naproti tomu čtené vlastní kázání ztrácí životnost.
2.První a nejdůležitější krok je modlitba.
3.Studium Písma
4.Osobní vztah k Pánu
5.Osobní zájem o duše posluchačů
6.Studium různé literatury


7.Ve studované pomůcce, knize podtrhávat, glosovat, vypisovat základní myšlenky, nejasné formulace, neobvyklé a zajímavé postřehy,...
8.Studovat jiná kázání
9.Schraňovati náměry do soukromé kartotéky (jednou dozrají...)
10.Pročíst si několikrát celý uvažovaný oddíl z Bible, případně výklady a komentáře k oddílu podle jiných autorů. Hledat případně v biblickém slovníku apod.
11.Uvážit, co mne nejvíc zaujalo.
12.Uvážit, čemu sám nerozumím (význam, formulace, souvislosti,...)
13.Snažit se nalézt jádro myšlenky, ale teď z hlediska posluchačů (co může zaujmout většinu posluchačů?, co vám, posluchači, vlastně chci říci, přinést, o co mi vlastně jde?). Uvážit, jaký dopad na můj, na náš život dnes má probírané téma.
14.Možná, že dané téma obsahuje více problémů, ale je nutné zaměřit se raději na jediný, a ostatní buď potlačit nebo je vůbec vynechat. Dát už tímto výběrem posluchači možnost, aby on se mohl zaměřit na základní. Nezahltit množstvím, nerozmělnit.
15.Mít na mysli posluchače, ne sebe. Uvážit složení posluchačů či účastníků (věk, zájmy, zkušenosti, duchovní vyspělost apod.). Uvážit, o co mohou mít zájem. Uvážit, co není nutné říkat a také co není možné či vhodné říkat.
16.Rozdělit předlohu na odstavce či oddíly a ty pak studovat samostatně.
17.Připravit případně další citáty z Bible, ale ne dlouhé!
18.Uvážit vhodnost „ilustrací“, příkladů a podobně.
19.Určit, které pasáže z jiného díla možno číst doslova, a které jen připomenout nebo jen komentovat.
20.Považujeme-li něco za důležité, nebojme se tomu dát dostatek místa.
21.Zaujmeme posluchače, když vzbudíme jeho zvědavost.
22.Posluchač má cítit, že jde o něho, o jeho smýšlení, osobní rozhodnutí, o jeho palčivé otázky, a nikoliv o moje.
23.Příběh, děj, srovnání se lépe zapamatuje než tvrzení nebo pravidlo.
24.Aby posluchač pochopil slyšené slovo, musí proniknout k jeho smyslu.
25.K posluchači je nutno mluvit mluvou dneška, nejen slovy dneška. Způsobem dnešního myšlení.
26.Uvážit, jak vyústí probíraný předmět k případnému modlitebnému obecenství, k modlitebnému úsilí v soukromí, k případnému soukromému uvažování doma.
27.Příprava písní – náročné téma, kterému se pravděpodobně věnuje málo potřebné pozornosti, jak je to zřejmé z mnoha rozpačitých nebo až kritických poznámek návštěvníků našich shromáždění. Rozlišujme při své přípravě proto písně, které mají poslání liturgické, vzdělávací, evangelizační, písně chval, písně příležitostné, mládežnické, popěvky apod. Jsou písně vhodné ke zpěvu společnému, jindy sborovému, písně skupin, písně k poslechu. Nezapomeňme dále, že každá píseň má dvě složky: text a hudbu! Při společném zpěvu záleží velice na možnostech a na kvalitě hudebního doprovodu. Neodmítejme však ni zpěv bez doprovodu! Je třeba se věnovat i občas nácviku nových písní, a naopak nebát se dobrou píseň s chutí znovu použít, opakovat. A co s těmi, kteří nikdy nezpívají – jen naslouchají, třebas s otevřeným zpěvníkem v rukou. (?)


Někdy bývá píseň využívána pro oddych, jako tzv. rekreační výplň. Obávám se však, že pak může dojít k znevážení úsilí, které skladatel při tvorbě své písně věnoval. Současně to může vést k bezmyšlenkovému zpívání. Přimlouvám se proto za výběr písní, které svým textem nebo charakterem přiléhají k probíranému námětu. Otevřenou otázkou zůstává užití písní s mnoha slokami. Zajímavé by bylo zjištění, kolik lidí třebas ihned po přezpívání písně by bylo schopno povědět, o čem se zpívalo. – Není toho málo, nač třeba pamatovat při přípravě mluvního projevu!


Podobně: Otázka výběru textu ke čtení z Bible (rozsah; souvisle, nebo je některé pasáže?)






3. Příprava na diskusi


–Hledat spojitosti oddílu, o kterém se má diskutovat, s celkovým obsahem a koncepcí širšího problému, do něhož probírané téma náleží. Pakliže se postupně má uvažovat o rozsáhlejším textu, kupříkladu podle nějaké knihy, jsou ty spojitosti nejpatrnější v úvodních a závěrečných pasážích dobře koncipovaného díla.
–Stanovit hlavní problémy a zaměřit se na jejich pochopení nebo řešení, vymezit dílčí témata a připravit se na ně. Není dobré připustit obsahovou různorodost.
–Připravit formulace několika později kladených otázek. Velmi dobré jsou tzv. návodné podněty nebo poznámky, které přímo provokují účastníky k diskusi. Otázka ať je jednoduchá, jasná, dobře formulovaná, jednoznačná, aby bylo možno také na ni jednoznačně odpovídat či reagovat.
–Otázky nedůležité pro diskusi o daném tvrzení je třeba vyloučit. Nesmíme ovšem čekat, že na každou položenou otázku přijde očekávaná odezva a reakce.
–Rozhodnout, co sám neřeknu, ale budu to požadovat od druhých.
–Je nutno být připraven jako vedoucí diskuse i na negativní názory. Nelze se spoléhat na to, že jako vedoucí diskuse nebo přednášející mám automaticky autoritu. O tu musím moudře „bojovat“. Musím vzbudit chuť přítomných k diskusi.
–V závěrečné fázi diskuse nezapomenout na návrat k tomu, co bylo v úvodu.
–Být bezpodmínečně připraven na hodnocení a formulaci závěrů.




4. Časové rozvržení


Je třeba už v přípravě počítat s rozumným časovým plánem. Základní časová jednotka by měla být 60 minut. V homiletické literatuře se uvádí pro souvislý mluvní projev max. 30 min. V biblických hodinách ať je dostatek času na diskusi, na doplňky, dotazy. V modlitební chvíli ať je většina času věnována modlitbám a ne kázání. Příklad pro biblickou hodinu s modlitební chvílí: 15–20 minut na řeč vedoucího, 15 min. diskuse, 10 min. modlitby, 15 min. četba textu, zpěvy, organizace.




Závěr – Při kontrole hotové písemné přípravy je obvykle lépe škrtat než přidávat. Číst kriticky s tužkou v ruce, nejlépe barevnou. Hledat slabiny, věty zbytečné nebo ty, které umožňují dvojí výklad (protože kupodivu bývá posluchači spíše přijímán ten chybný...).
Poznamenat si dodatečně, co by se dalo probrat formou otázky, na kterou budou přítomní formulovat své vyjádření.




Stručné shrnutí pravidel


1.co? – o čem chci mluvit
2.proč? – důvody, které mne vedou k tomuto tématu
3.kam? – kam až se chci dostat
4.komu? – je projev určen
5.kde? – budu hovořit, jaké jsou podmínky projevu
6.kdy? – je to ráno, večer, v napjaté situaci...
7.jak dlouho? – budu hovořit




Martin Luther vypočítává minimum přirozených schopností mluvčího:


1.Schopnost mluvit a učit jasně a souvisle.
2.Mít dobrou hlavu.
3.Mít dobrou vyjadřovací schopnost.
4.Mít dobrý hlas.
5.Mít dobrou paměť.
6.Vědět, kdy přestat.
7.Vědět, co chci říci.
8.Být hotov dát tělo i duši i reputaci v zájmu pravdy.
9.Pilně studovat.
10.Dát se kritizovat kýmkoliv.




Tři stránky mluvního projevu


1.obsahová (věcná)
2.kompoziční (slohová)
3.citová – emocionální (zvuk, zrak,...)




Formy projevu (jak?)


–Přehledně
–Logicky
–Srozumitelně
–Přesvědčivě
–Působivě
–Přiměřeně k posluchačům
–Názorně
–Ve spojení teorie s praxí
–Bez otřelých výrazů a nefunkčních slov: tedy, že,...






III. Vlastní provedení mluveného projevu – technika




Zahájení
Příchod nenucený, rozhlédnutí po účastnících (Jsem tu, cítím odpovědnost, ale vím, že jsem připraven...), jistota, skromnost, ale ne bázeň, někdy malá pauza, až se přítomní uklidní, dívat se, sledovat reakce posluchačů. Vytvářet kontakt s přítomnými stále – pohledem i chováním. Zbytečný ostych, omlouvání, spěch ovlivňují důvěru i pozornost. Případná tréma není na závadu, rychle přejde.


Oznámit název obsahu řeči, smysl, cíl textu nebo úvahy, námět... Někdy je dobré seznámit s osnovou, s členěním probíraného námětu. Snažit se upoutat pozornost již v prvých větách.


Řeč
Mluvící si má uvědomovat, že posluchači nejen poslouchají, ale také se dívají a ve svém myšlení hodnotí, ba kritizují. Hodnotí to, co je sdělováno (obsah), ale i jak je sdělováno a také osobu mluvícího. Mluvící brzy odhalí před posluchači své kvality odborné i povahové i svůj osobní postoj víry. Správný vztah k posluchačům se získá srdečností, zájmem o ně, vcítěním se do jejich duševního stavu. Posluchač chce myslit a na něco také sám přijít.


Příliš tiché mluvení vzbuzuje dojem nejistoty, vyvolává pocity pochybnosti, namáhá posluchače, zvlášť starší. Přílišná hlasitost zas může působit dojem útočnosti.


Výška hlasu stoupá, když vyslovujeme otázku, nerozhodnost, pochybnost. Hlas klesá, chceme-li vyjádřit rozhodnost, důvěru, konečnost kritického stanoviska, nebo když odpovídáme na otázku.


Dobře se naslouchá mluvě modulované. To se týká intonace řeči, dynamiky, tempa i barvy hlasu. Je nutno všímat si členění řeči, a to v jejím rytmu, v přízvuku slovním i větném, ve frázování větných celků a ve vhodných pauzách. Škála je ovšem velice široká, od monotónnosti až po afektovanost. (Podrobnosti o tom možno nalézt v řadě textů uváděné literatury.) Upozorňuji též na potřebu správné dikce, tj. znalost správného dýchání (respirace), tvoření hlasu (fonace) a tvoření hlásek (artikulace), a využívání způsobů, jak s těmito složkami řeči zacházet. Posluchač má pokud možno slyšet mluvu jasnou, srozumitelnou a pěkně znějící. Nikdo z mluvících ať se nevymlouvá, že to nedokáže. Každý z nás máme povinnost i možnost se učit. Zvláště když se jedná o práci pro Boží království!


Otázky užívání spisovné řeči: Spisovná řeč je kodifikovaný útvar národního jazyka, ideální forma řeči. Na takovou podobu řeči má každý posluchač právo. Každý ji dobře zná od svých školních let. Od mluvčího se oprávněně očekává tedy projev společenské úcty k posluchači.


Mluvený, i když spisovný jazyk, má proti písemné formě jazyka jisté výhody, protože jeho vývoj je rychlejší, blíží se mluvě hovorové, je zabarven emocionálně, prostě je živý. Nebojme se však užít někdy způsoby řeči lidové (a posílení emoce), ale vždy s mírou.


Naše řeč ať je zřetelná a přesná. Pozor na rychlost – posluchač nemá možnost se vracet, jako tomu je při čtení. Zarazí se a ztratí kontakt. Podobně tomu je při vyslovení chyby. Ta dovede posluchače pořádně vyrušit!


Kazatel nesmí být příliš stručný (jak tomu smí být v knižní, psané formě, určené pro čtení), ale ani zase mnohomluvný.


Dlouhé věty, věty složené unavují pozornost. Ovšem nahromadění krátkých vět působí monotónně. Je dobré střídat krátké s delšími, ale jednoduchými. Souvětí jsou náročná – méně vět vedlejších, méně přídavných jmen, podmiňovacího způsobu. Používání zájmen místo podstatných jmen, především místo jmen osob může vést k nedorozumění. Hlavní myšlenku má vyjadřovat věta hlavní a nikoli věta vedlejší. Mnoho podstatných jmen pohromadě nepůsobí dobře. Nevynechávat podmět, i když se má v několika větách po sobě opakovat.
Posluchač starší nebo necvičený či unavený nedokáže sledovat (zde poznámka připsaná rukou: nudící se, ospalý) dlouhou větu, tím spíše ne souvětí (otázka psychologie posluchače). Ohled na posluchače vyžaduje rozumné oddechy, přehlednost, logičnost, srozumitelnost – jednoduchou větnou stavbu. Není únosné hromadit mnoho faktů vedle sebe. Vyslovený text nemá znít příliš knižně, lepší je osobní vztah. Logické členění látky do menších celků, mezi nimi dobré přechody i přestávky – oddych pro posluchače. Neužívat přechodníky. Nehromadit ilustrace.


Nežádoucí a rušivé prvky, kazy a nedostatky řeči jsou mnohé. Patří mezi ně mluvní manýry, slova parazitní (tak, tedy, a–,...), zvuky parazitní (é–, h–,), dlouhé pauzy, nadužívání cizích výrazů, zkratek a fráze.


Sloh řeči
Obyčejný, prostý, střední, elegantní, vznešený apod. – záleží na významu, na výběru slov = na slovníku. Opatrně s krajnostmi! Není dobré podávat vše příliš hotové, aby se posluchač nenudil. Je třeba jej trochu zaměstnat, ale ne zas příliš samozřejmým a všedním. Posluchače zajímá víc to, co obsahuje spíše optimistický prvek. Má-li posluchač pochopit mluvené slovo, musí být učiněno vše, aby pronikl k jeho smyslu. To je víc než jen porozumět! Proti tzv. knižní strohosti vyjádření je dobré občas vhodně užít slova „totiž“, „protože“, „přesto“, „když toto víme...“ apod. Tomu se odborně říká koherentní stavby věty. Otázkou je, jaký smysl má kupř. delší opakování děje čteného předtím z Bible, i když třeba jinými slovy? Stačí jen poukaz, připomínka,...


Cizí slova
Raději méně (žádná, když je lze nahradit). Neužívat pojmy neznámé, leda že by byly předem vysvětleny. Totéž platí pro odborné termíny a abstraktní pojmy.


Výslovnost
Pozor na začátky a hlavně na konce slov, frází a vět! Opatrně s dlouhými slovy! Malá chybička zbystří velice pozornost posluchače, ale odvádí jeho mysl.


Chybu je třeba taktně přiznat a vymazat. Spíše s humorem, a hlavně toto nerozvádět.


Citování, citace
Při citaci obtížného textu si nepomáhejme zvyšováním hlasu, spíše pomoci k pochopení smyslu. Nestačí pouhé, byť sebedůraznější opakování v původní formulaci.


Zlozvyky
Mrkání, olizování rtů, toporný postoj, ledabylý postoj, přílišná dobrosrdečnost, zakrývání úst. Pohled upřený kamsi nad posluchače nebo dolů, zavírání očí apod. Nápadná gesta, mimika mohou jen někdy doprovodit či doplnit mluvené slovo, i když jsou jinak mírná gesta i přiměřená mimika dobrými prostředky živé řeči.


Nahlížení do rukopisu
Nestydět se za papíry, užívat je samozřejmě, ale nenásilně, nenápadně, nemávat jimi. Trapné je zoufalé listování.


Kontakt s posluchačem
Stále, pohledem sledovat jeho reakce a chápání, považovat jej za spoluúčastníka uvažování, za spolupracovníka, nementorovat, nepoučovat. Nevyrušovat v soustředění, neradit, nedělat z posluchače hlupáka. Načatou myšlenku dokončit, jinak posluchač bude sám v duchu pokračovat a ztratí další kontakt. Chceme-li posluchači vyložit něco nového, dáme mu čas, aby pochopil (já přednášející to už vím, ale on ještě asi ne). Uvést příklady, nesnadné v jiné obměně opakovat... Výklad od jednoduchého k složitějšímu, od známého k novému. Není-li očekávaná odezva, hledej chybu u sebe a ne u posluchače. Je nutno pamatovat stále na zpestření, oživení a pak teprve prohloubení. Zpozorujeme-li u posluchačů únavu, roztěkanost, zařadíme výjimečně třeba píseň apod. Postaráme se o větrání, osvětlení. Sám sebe nestrkat do popředí, vyhýbat se slovu já.


Souvislá vyprávění
Více zaujmou příběhy ze života lidí, děje než popis neživých předmětů. Vynechat všechny nepodstatnépodrobnosti. Rychlý sled pomůže k vyvrcholení a účinnosti.


Epická šíře příliš neprospívá, spíše škodí. Právě tak uvádění příliš mnoha detailů. Ovšem přehnaná stručnost také není dobrá. Myšlenka nadhozená krátce, nedostatečně vyjádřená nebo neúplně doložená vymizí snadno z paměti. To platí také při spěšném opakování několika bodů za sebou.


Otázky
Klademe je posluchačům, když chceme zlepšit součinnost, spolupráci, zájem. Správná odpověď závisí nejen na znalostech nebo na úsudku posluchače, ale velice také na stupni srozumitelnosti kladené otázky. Je třeba velice pečlivě volit otázku a pak dát dostatek času na její promyšlení a formulaci odpovědi. Dáš-li otázku, nevyslovuj hned další, neruš myšlení a počkej klidně na odpověď. Jen na jednoduchou otázku může přijít jednoduchá odpověď. Neodpovídej sám, ale vyprovokuj k myšlení. Něco jiného je otázka zvaná řečnická. Ale i ta musí být jasná. A odpověď na ni jako by vycházela z úst posluchačů, i když ji řečník vysloví sám.


Ukončení
Když jednou naznačí řečník, že bude končit, musí tak opravdu učinit. Zdlouhavé ukončování bývá trapné, ale ani uspěchané ukončení nepůsobí na posluchače příznivě. Nekončit několikrát!


Různé další poznámky
–Při ohlašování písně nebo místa biblického textu není vhodné okamžitě znovu vyslovené opakovat. Je třeba okamžik vyčkat, až přítomní začnou ve svých zpěvnících nebo biblích hledat, a pak jim opět "napovědět". Ne každý byl v prvé chvíli dost pozorný, možná byl něčím jinak zaměstnán, a teď teprve rád přijme opakované ohlášení. Chybou by bylo jej nějakým mluvením vyrušit.
–Není nutné každý citovaný text z Bible podrobně uvádět (kupř. 1. Kor., 2, 8 apod.), zvláště, je-li citací více. Má to význam, když posluchači si píší poznámky, nebo při biblické hodině. Jinak tomu ovšem je v projevu psaném. Tam mají citace své důležité místo. Jestliže mluvící vyslovuje biblická místa jakoby v závorkách, posluchač je nemůže řádně registrovat a spíše to ruší plynulost vnímání řeči.
–Příklady, zkušenosti, svědectví, srovnání... zařazovat, ale opravdu s rozmyslem a pokud možno krátce, výstižně. To je pak účinné.
–Žert z kazatelny? Ano, ale vtipně, úsměvně, jako koření.
–Má-li kázání více částí (bod 1., 2., 3.,...), musí být před vyslovením třetího nebo následujícího ty předchozí stručně připomenuty. Na závěr pak všechny shrnuty, ale asi jinými slovy, ovšem stručně, bez opakovaného či dokonce dalšího výkladu.
–Má-li být některá myšlenka zdůrazněna v mluvním projevu, nutno ji opakovat, obvykle trochu jinými slovy, s použitím příkladů, svědectvím autorit apod. Dobré je pak ji třebas připomenout ke konci projevu.
–Otázka: Jak se zachovat, když se sejde málo účastníků? Mnohdy se osvědčí diskusní forma.
–Tréma: Pomáhá hluboké dýchání a hlavně připravenost. Dívat se po posluchačích. Oni mají cítit, že mluvčí má o ně zájem. – Je užitečné se doma někdy podívat při řeči do zrcadla a jindy zas nahrát si kus projevu na magnetofonovou pásku a poslechnout vlastní řeč.
–Nepoužívat nemístně podmiňovací způsob: Přečetl bych vám,.. Zazpívali bychom si teď..., Zamysleli bychom se nad..., Pověděl bych... apod.
–Příjemnost či nepříjemnost osobnosti mluvícího je dána (podle G. Egona) z 55 % výrazem obličeje, z 38 % kvalitou hlasu a ze 7 % celkovým zjevem řečníka.
–Jaký smysl mají věty, kupř.: Když dovolíte, řeknu vám..., On prosí, vyslovuje prosbu..., Byla matkou, měla dítě..., Prosí, uchýlí se k prosbě..., Rozbíhá se, začíná běžet..., Co nám říká tento verš, a podobné?


–Promluva k dětem: Poznal jsem několik kazatelů i laických pracovníků za kazatelnou, kteří dovedli promluvit k dětem tak, aby jim rozuměly. V čem toto umění záleží? Jak oni to dělají? – Vycházejí z dětských zkušeností v rodině, v jejich životě, ve škole, v dosud poznané přírodě a společnosti lidí. Odvolávají se na jejich vztahy k bližním, kamarádům i dospělým, rodičům, k povinnostem. Užívají slovník, který je dosud dětem znám, dají jim čas na pochopení vysloveného, a hlavně je nedělají menšími, než jsou, nebo hloupějšími. Zájem se dá podchytit zvídavostí, živostí, dramatičností, konkrétností, stručností, jasností, obrazností. U menších dětí nelzese spoléhat na logičnost. Problém dítěti přinášený předkládají jako jeho problém. Neodvádějí pozornost zbytečnými podrobnostmi, ale ani hromaděním příkladů, které by měly navodit pochopení hlavní myšlenky dětem předkládané. Dětská duše má dobré dispozice k víře, důvěře, lásce, spoléhání na někoho silného. Pravda vystupuje jako jistota víry, ale nesmí být směšována s iluzivním světem fantazie. K dítěti musí promluvit skutečný, živý a milující Ježíš Kristus.
–Užívání názorných pomůcek mimoslovních: Tabule, grafy, obrázky,... Ale také pomocné nahrávky, pomoc druhé osoby apod.






IV. Poznámky k provedení diskuse


Diskuse navazuje obvykle na nějaký úvod. Není dobré ovšem říci: „To je vše, co jsem vám chtěl (nebo měl) povědět..., a teď je řada na vás, milí přítomní.“ Má-li se pokračovat diskusní formou, musí s tím vedoucí ve své přípravě předem počítat. Může povědět, co zajímá jeho osobně, či co doporučuje, ale hlavně naznačí to, co by mělo zajímat ostatní přítomné. Musí se bránit, aby se nesnažil jen sám uplatnit tím, že by „moudře“ vše předem pověděl. Nepoučuje, ale spíše podněcuje ostatní k myšlení a k aktivitě. Ukáže na to, co je nejasné (ve formulaci, v souvislostech,...), co je polemické. Vysvětlí některé méně známé pojmy, věty, rčení. Podle potřeby přiblíží autory citací. Definuje nejasné a abstraktní pojmy.


Nechává účastníky při biblické hodině podle okolností číst hlasitě daný text z Bible, z literatury. Pokouší se je přimět, aby sami hledali v textu. Je užitečné, když jsou účastníci předem připraveni na probírané téma.


Vedoucí shrnuje, opakuje, cílí k praktickým důsledkem pro život a k modlitbám. Používá „provokující“ momenty, ale musí být připraven na negaci. Nemůže si přivlastnit právo, že všechno ví, nesnaží se triumfovat. Uvědomuje si: Připravoval jsem se a řídím. Nedovolí odbíhání od námětu. Nepřipouští zabíhání do nežádoucích podrobností a detailů. Dlouhé příspěvky taktně přeruší, uděluje a odnímá slovo. V případě potřeby shrnuje hlavní myšlenky těch diskutujících, kteří je nedokázali formulovat jasně a srozumitelně. Vázne-li diskuse, naznačí další možné přístupy, případně včas diskusi ukončí. Nepřipouští sklouznutí do osobní výměny názorů, aby nevznikla nežádoucí polemika. Tím spíše nepřipustí osobní invektivy, hrubosti, snahu o zesměšnění protivníka.


Poděkuje občas za každou připomínku. Účastníci musí být přesvědčeni, že v diskusi jsou rovnoprávní. Co může vyslovit účastník, to neříká vedoucí sám. (Domníváš se, že vše víš sám, nebo že to druhý nedokáže?)


Vedoucí je povinen učinit shrnutí a závěr, ze kterého je patrno, jaké stanovisko zastává, případně jaké bylo obecně přijato.


Zájem přítomných o účast v diskusi záleží na více okolnostech: na námětu, na vedoucím, na jeho otázkách či vedení, na potřebě reagovat na myšlení druhých apod. Každý diskutující musí mít dobrý pocit, že má co povědět ostatním a že za to nebude někým kárán. Musí samozřejmě mluvit k věci, nebýt upovídaný. Musí také on umět naslouchat, musí se třebas zřeknout svého dosavadního názoru po rozumné a odůvodněné reakci druhého diskutujícího. Nemůže chtít v dané chvíli uplatnit vše, co o problému ví. Musí také rozlišovat jasně fakta od domněnky. (Exupéry řekl: „Nezůstávejme jen na povrchu myšlenky, ale snažme se pronikat k jádru věci a naslouchejme srdcem.“ Harry Williams: „Dostat se pod povrch, pod hladinu povrchnosti je snad největší dřinou při naslouchání. Avšak když se to podaří, končí tato práce objevením pokladu.“)


Tvrzení ať jsou jednoznačná a věcně správná. Co nemůžeme vysvětlit, raději nenačínáme. Právě tak vedlejší myšlenky a citáty, které nevyužijeme. Mám-li jiný názor, řeknu důvod. Musím umět naslouchat. Pakliže nevím sám, přijmu pomoc druhých. Oponentovi umožnit, aby se necítil poražen a roztrpčen.




Několik dobrých a osvědčených pravidel pro vedení dialogu


1.Nechat se řídit Duchem svatým (Filip. 4, 8–9, Jak. 3, 17).
2.Oponent není nepřítel, ale partner.
3.Hledáme pravdu společně. Úcta k pravdě, k druhému, k sobě.
4.Snaž se druhému porozumět, naslouchej. Pokus se sám formulovat jeho námitky.
5.Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument, jinak by to bylo jen tvé mínění.
6.Neutíkej od tématu. Nesváděj diskusi jinam.
7.Nechtěj mít za každou cenu poslední slovo. Nechtěj oponenta umlčet. Množství slov nenahradí argument.
8.Nesnižuj osobní důstojnost oponenta. Kdo napadá osobu,... ztrácí právo účastnit se dialogu.
9.Je třeba kázeň. Řiď se rozumem a ne emocemi. Názor vyjádři klidně a srozumitelně.
10.Dialog nezaměňuj s monologem. Všichni mají právo se vyjádřit.
11.Nezabíhej k podružnostem.
12.Ohleduplnost vůči ostatním se projevuje tím, že dokážeš šetřit časem.
13.Autoritu má ten, kdo hodně zná, kdo sám něco tvoří a kdo dovede být tolerantní (chytrý nepřítel je lepší než hloupý přítel).
14.Pozor na stereotypy a klišé (otřelé způsoby vyjádření).
15.Dialog je impuls k nové orientaci a k sebepřetváření.
16.Dialog je buď osobní (intimní) nebo otevřený. Nesmí být velkohubý ani glorifikující.
17.Dialog má mít otevřený (sokratický) konec, to je umožňovat další rozvíjení a řešení. Tomu se brání dogmatici.






V.Biblická hodina
(Poznámky pro vedoucího i pro účastníky.)


–Uvědom si, ke komu mluvíš, komu patří tvá slova, tvůj výklad a tvé úvahy.
–Nezapomínej, že přítomní mají spolupracovat a ne jen naslouchat. Pokoušej se stále o spolupráci s nimi. Samomluva (monolog) ubíjí pozornost a ochuzuje o požehnání.
–Sleduj trvale, zda ti účastníci porozuměli. Dívej se jim do tváří a podle jejich reakce upravuj své další myšlenky a věty.
–Nepoužívej dlouhé věty a souvětí.
–Nesnaž se povědět honem všecko, co sám víš a znáš. Ať raději druhý dopoví, co jsi načal.
–Nepoučuj.
–Snaž se druhému naslouchat pozorně.
–Jsou-li účastníci věřící lidé, kteří mají své duchovní zkušenosti a znalosti, nepodávej jen obecné pravdy a samozřejmé známé myšlenky. (To bývá  možné třeba při evangelizaci.) Vyslov to, co rozšiřuje poznání Boží pravdy a podporuje růst víry.
–Mysli na praktický všední život, ne na teorii.
–Dáš-li otázku, pak jednoznačnou a srozumitelnou.
–Snaž se o diskusní formu jednání, kterou pak řiď.
–Neboj se jako diskutující vyslovit i jiný názor, než je obecně ve zvyku, nebo i pochybnosti.
–Pamatuj, že i ostatní přítomní chtějí přispět svým slovem.
–Nesnaž se tvrdohlavě uplatnit svůj názor.
–Zaměřuj se na to, zač se můžete společně modlit.


–––––––––––––






V Kolíně 21. 3. 1994   Josef Najbrt


