Velikonoční zpověď
Příprava na zpověď nebývá příliš oblíbenou
činností. Přesto je dobré ji nepodcenit. Vyhradit si
určitý čas, ztišit se před Pánem a poté vzývat
Ducha Svatého, aby osvítil naši mysl. To jsou
první kroky k dobré zpovědi. Nejde ani tak
v posledku o zpověď, ale o to, co bude po ní, jak
se zkvalitní náš čas poté.
Tento rok bych rád spolu s vámi vykonal přípravu
na velikonoční zpověď. Podle čeho se připravit?
Otec Špidlík radí vzít si do ruky duchovní knihu a
podle ní se připravit. To může být i lákavé, něco
nového se dozvím a přitom najdu i nějaký ten svůj
hřích. Kde ale rychle něco shánět do příštího
týdne? Nabízí se také zpovědní zrcadlo
v kancionále se seznamy hříchů, pokud se ale
příprava na zpověď nezvrhne do stylu vyplňování
dotazníku, jako bych vyplňoval sportku.
Jak, jsem již říkal, spolu s vámi bych se rád na velikonoční zpověď připravil.
Pomůckou bude Ježíšovo horské kázání u Matouše - pátá až sedmá kapitola. Co
je tam tak světoborného? Je tam Ježíšův výklad desatera, jsou tam jeho očekávání
k učedníkům, jsou tam témata modlitby, půstu, vztahu k druhým,
pravdomluvnosti, lásky k nepřátelům, na čem stavět život, jak být vytrvalý
v prosbách k Bohu.
Tato příprava nebude jednorázovou událostí jednoho večera. Týden se poznačí
lepší postní dekorací, než je postní plátno a zahalený kříž, totiž otevřenou biblí
s tužkou a papírem do ní založeným. Promýšlet Ježíšovo učení směrem k sobě,
tomu říkám pořádná postní výzva.
Pozor na zkratky! Kdy vše uzavřu: „No, tak toto moc nedělám“, nebo „Na toto
nemám.“ Nevyplňuji sportku! Ale promýšlím svůj vztah k Ježíšovi, co mu chci
odevzdat, za co ho chci poprosit, aby mi dal sílu. Kudy chci jít dál?
Horské kázání od páté do sedmé kapitoly přijměme, jak postní výzvu. Přeji vám
požehnaný týden. Věřím, že alespoň někdo z vás vezmete do ruky Matoušovo
evangelium, tužku a papír. Pokud budete chtít povzbudit třeba i svého faráře,
pošlete mu večer sms: „Tak sedím nad biblí, čtu, přemýšlím, modlím se.“

