POTŘEBUJEME

ZPOVĚDNÍKY

Kázání ze soboty 14.4.2018 – br. Michal Balcar
Jak je to ve skutečnosti
Kdybych mohl přepsat podobenství o ztraceném synu pro 21. století, dovolil bych si
přidat jeden odstavec:
Ale po několika letech poctivého a dobrého života, začalo mladšího syna pálit dobré
bydlo. V otcovském domě ho ubíjela monotónní šeď zemědělských prací a stýskalo se mu po
městských radovánkách. Tak v pátek večer vyrážel do klubů a na diskotéky. Nakonec už to
se svatouškovským starším bratrem a stále laskavým otcem nemohl vydržet, a tak se sebral
a znovu vyrazil do světa. Jenže to dopadlo stejně jako poprvé. Dostal se na mizinu
a s prosíkem se vrátil domů. Otec ho znovu přijal, ale celá věc se znovu opakovala za další
rok. A pak zase a zase.
Taková verze přece mnohem přesněji odpovídá realitě našich životů. Málokdy se nám
podaří odvrátit od vlastních chyb hned napoprvé. Problém totiž nebývá v tom, že
nedostaneme odpuštění. Bývá v naší hlavě. A tak ten, kdo mívá potíže s penězi, se dostane
do dluhů znovu, i když mu pomůžeme. A ten, kdo mívá milenky, si najde nějakou další
i když mu jeho žena odpustí. A tak dále.

Bludné kořeny duchovní cesty
Když vykročíme na duchovní cestu s Hospodinem, jsme obvykle plní víry, že všechno se
bude jen zlepšovat. A ono se zlepšuje. Některých věcí se zbavíme snadno a rychle. Jenže pak
se stává, že překročíme bludný kořen. Víte, co je bludný kořen? To je čarovný kořen, který
princ (nebo hloupý Honza) překročí na cestě za princeznou a najednou neví, kudy kam.
A stejně je to i s námi. Narazíme na nějakou věc, které se nedokážeme zbavit. Stále znovu
a znovu jí podléháme. Poprvé je nám to hrozně líto. Prosíme Boha o odpuštění
a zapřísaháme se sami před sebou, že to bylo naposled. Jenže ono není. Popáté už neprosíme
o odpuštění a začínáme si své chování omlouvat. „Vždyť to tak dělají všichni. Nakonec na
tom není nic špatného. Každý něco má.“

Jak najít uzdravení?
Apoštol Jakub mluví ve svém listu právě o uzdravení. Nejenom fyzickém (které je méně
důležité), ale hlavně tom duchovním.
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil,
aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť
a země přinesla úrodu. Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět vězte, že
ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.
(Jakub 5, 16-20)

(Taky) skrze zpověď
To, o čem chci dnes mluvit, není 100% garancí úspěchu, ale je to nezbytnou součástí
cesty za uzdravením. Co mám na mysli? Zpověď.
„Bratře!?! Zpověď mají přece katolíci, my ne!“ My kupodivu také. Jenže nefunguje.
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Naše verze zpovědi je odlišná od té katolické v tom, že nemá institucionální povahu.
Nemáme se zpovídat knězi v dřevěné budce. Máme svěřovat hříchy jedni druhým. Proč to
nefunguje? Chybí nám zpovědníci. Chybí nám lidé, ke kterým bychom měli bezmeznou
důvěru, že to, co uslyší ponechají v důvěrnosti. A že to, co uslyší jim nezabrání v tom, aby
zůstali našimi přáteli.
„Copak nestačí, že vyznávám své hříchy Bohu?“ To je nezbytně důležité, ale nestačí to.
Kupodivu je vyznání Bohu jednodušší. Tak jednoduché, že časem ztratí hodnotu. Bůh přece
snese všechno. Proto nás Jakub vede k tomu, abychom vyznávali své hříchy, své zápasy, svá
selhání sobě navzájem.

(Taky) skrze modlitbu
Jakub nekončí u zpovědi. Říká také, že se máme jeden za druhého modlit. A přidává
jeden z největších zázraků, které se v Bibli odehráli – Elijášovo 3,5 leté období sucha. Jestli
Hospodin dokáže na základě modlitby takové zázraky, dokáže i změnit naše srdce. Což je
možná mnohem obtížnější, než v případě klimatické změny.

Hledáme zpovědníky
Dovolte mi, sestry a bratři, dát vám duchovní úkol. Najděte si zpovědníka a nebo se
zpovědníkem staňte. Pokud budete osloveni, vězte, že se jedná o jeden z nejposvátnějších
úkolů, jaké jako křesťan můžete mít. Jste slavnostně zavázáni před Bohem, abyste neporušili
zpovědní tajemství. Ten, kdo by tak učinil, páchá strašlivý hřích. Avšak ten, kdo
zpovědníkem vydrží být, může získat největší odměnu, protože zachrání duši svého bratra
a sestry od smrti a přikryje množství hříchů.
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