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The story of Jesus
Reflections on Prof. Trojan‘s theological proposal (an outline)
Pavel Hošek

Justified critique:
-overemphasis on the miraculous framework of Jesus‘ life: virgin birth, death and resurrection
-overemphasis on the cross and its salvific meaning
-overemphasis on the notion of substitutory sacrifice – one interpretive scheme among others

Justified proposals:
-importance of Jesus‘ life: as a paradigm, an example to follow, opening new being, revealing the 
new Adam, how to be a human being, what it means to be human, search for meaning (more 
relevant today than post mortem destiny)
-Jesus of the synoptic Gospels in balance with (or instead of?) Jesus of John and Paul

Questions:
is it really an either/or question?
is it possibly a paradoxical unity, a multiplicity of (legitimate, i.e. „canonical“) interpretations?
(reconstructions of what Jesus realy meant sometimes tends to be arbitrary and selective)

missiological considerations: if this (new) interpretation makes more sense for contemporary 
people, let us use it, but: is it meant to replace the old ones?

How about those who still respond to the traditional kerygma?
(Third world countries)
(New converts in Europe: student outreach, statistics, myself etc.)

Acts 5, 38-39 – let us see
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Ježíšův příběh

Reflexe k teologickému návrhu prof. Trojana (náčrt)
Pavel Hošek

Oprávněná kritika:
–přílišný důraz na zázračný rámec Ježíšova života: panenské narození, smrt, vzkříšení
–přílišný důraz na kříž a jeho spásný význam
–přílišný důraz na pojem zástupné oběti – jedno interpretační schema mezi jinými

Oprávněné návrhy:
–význam Ježíšova života: jako paradigma, příklad k následování, otvírání nového bytí, odhalení 
nového Adama, jak být lidskou bytostí, co znamená lidství, hledání významu (dnes relevantnější 
než osud post mortem)
–Ježíš synoptických evangelií v rovnováze s Ježíšem Jana či Pavla (nebo místo něho?)

Otázky:
je to opravdu otázka buď/anebo?
je možná paradoxní jednota, množství interpretací (legitimních, tj. "kanonických"?)
(rekonstrukce toho, co Ježíš opravdu znamenal, někdy směřuje k libovůli a selekci)

misiologické úvahy: je-li tato (nová) interpretace smysluplnější pro současné lidi, užijme ji, avšak: 
myslí se tím nahradit starší?

Co s těmi, kteří stále zabírají na tradiční kerygma?
(Země třetího světa)
(Noví konvertité v Evropě: studentský dosah, statistika, já sám atd.)

Skutky 5, 38-39 – podívejme se na to
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