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Bůh mluví – také v kázání
sbírky kázání nepatří mezi knižní bestsellery. 
„kázání“ nemá mezi lidmi příliš dobrou pověst. 
„dostat kázání“ znamená v  lidové mluvě vy-
slechnout si na svou adresu výtky a kritiku. na 
to nejsme příliš zvědaví. Proč tedy (další) sbírka 
biblických kázání? Je to proto, že navzdory všem 
výhradám a předsudkům má křesťanské kázání 
v naší postmoderní a postoptimistické době své 
místo. Jsem přesvědčen, že je důležité nepřestat 
mluvit o živém Bohu kristu, nepřestat připomí-
nat duchovní rozměr života a nepřestat ukazo-
vat na Boží východiska z různých slepých uliček 
a  životních labyrintů. Jedním ze způsobů, jak 
je možné mluvit o Bohu, je křesťanské kázání, 
které vyrůstá z kazatelovy zkušenosti, že „Bůh 
mluví“. 

Má cesta ke kazatelskému úkolu začala před 
léty osobní zkušeností: „Bůh mluví!“. Jako ka-
zatel kristova evangelia jsem se učil zaslechnout 
Boží řeč v textu Písma svatého a Boží oslovení 
přibližovat a  tlumočit účastníkům bohoslužeb. 
všechna kázání obsažená v  této knize vznikla 
díky tomu, že „Bůh mluví“ a mluvit nepřestal. 
Mým velkým přáním je, aby čtenáři této knihy 
mohli sami na sobě zakusit něco z tohoto divu 
a daru Božího promluvení.

ThDr. Bronislav Kaleta se narodil v  hrádku 
u  Jablunkova. Maturoval na gymnáziu v  Čes-
kém těšíně a  v  roce 1977 ukončil studium na 
komenského evangelické bohoslovecké fakultě 
uk v Praze. Jako kazatel církve bratrské půso-
bil v Brně, v Bystrém v orlických horách, v Pra-
ze 1 a v Praze 3 – Žižkově, kde je dosud. v roce 
2003 vyšel soubor autorových kázání na biblic-
ké desatero s  názvem „Pozvání ke svobodě“. 
v  lednu 2014 autor úspěšně obhájil rigorózní 
práci „dar spásy a křesťanův vztah k němu“, slo-
žil rigorózní zkoušku a získal titul Thdr. tuto 
práci v doplněné podobě vydal Bronislav kaleta 
v dubnu 2015.

sbírka kázání na všechny neděle a  svátky cír-
kevního roku s  názvem „Bůh mluví“ je výbě-
rem z  kázání, která měl autor v  letech 2006-
2014 ve sboru církve bratrské v  Praze 3,  
příležitostně v Praze 1, Bystrém v orlických ho-
rách a v Poděbradech. 

Bronislav kaleta je ženatý, s  manželkou Janou 
mají 5 dcer a 12 vnoučat.

obalkaFINAL.indd   1 15/09/15   18:47


