
Kdo hledá, nalézá

Hošťálková 17. 5. 2020

Písně:  33, 382, 673, 427, 203
Čtení z Písma:  ev. Lukáše  11, 1 - 13
Text kázání:  ev. Lukáše  11, 9 - 13

     Milí bratři a sestry,

jsme tu opět spolu - díky Bohu za to! Vyzkoušeli jsme si co to znamená být v neděli
doma, když bych chtěl a měl být spolu s ostatními v kostele, domě Božím, u jeho
Slova. Trávili jsme tento čas u obrazovek a snažili se mít na bohoslužbách alespoň
tak podíl. Ale být přímo zde, je něco jiného. Trávili jsme tento čas též na modlitbách,
modlili jsme se za to, aby ty neobvyklé a různě těžké časy pominuly. Modlili jsme se
také za mnohé uzavřené ve svých domácnostech a opuštěné, také za všechny, kteří
stáli v přímem zápase s koronavirovou infekcí. A přednášíme Pánu své prosby dál,
protože onen zápas s neviditelným nepřítelem stále pokračuje. Ale už jsme zde, naše
vděčnost patří Pánu Bohu.

     Dnešní páté neděli po Velikonocích dala církev v minulosti název „Rogate“, to
znamená „Modlete se!“ A k této neděli se nabízí onen přečtený text. Nechme se vést
tímto tolik potřebným a aktuálním tématem: „Modlete se!“ Ptejme se: Co je to pravá
modlitba? Jak taková modlitba vypadá? Ptejme se po ní tak, jako se kdysi Ježíše
ptali jeho učedníci, když ho žádali, aby je pravé modlitbě vyučil.

     Ve své tradované zbožnosti judského národa byli tito lidé vedeni k modlitební
aktivitě od svého dětství. Modlili se ve svých synagogách každou sobotu předepsané
žalmy i jiné formulované modlitební texty, uměli to dobře zpaměti. Ale pak se setkají
s Ježíšem a na své pouti s ním se na něj náhle obrátí s prosbou: „Pane, nauč nás
modlit se!“ U Ježíše a na Ježíši samotném poznali, že modlitba je něčím víc, že je
živým děním, že se v ní o něco jedná a něco se v ní skutečně odehrává - posiluje,
proměňuje,  vede  k mocným  činům.  „Pomoz  nám  tedy,  Pane,  modlitbu  správně
pochopit, správně k ní přistoupit, správně a smysluplně se do této aktivity ponořit.“

     A tu jim Ježíš vypráví podobenství o půlnoční návštěvě jednoho člověka, který
přišel za svým přítelem s prosbou. Ta prosba je velmi naléhavá, nesnese odkladu a
je velmi konkrétní. Jeho návštěva se sice uskuteční ve zcela nevhodné hodině, ale
on po svém příteli žádá pomoc. Proto se nenechá odradit a neodejde ode dveří ani
když zevnitř uslyší: „Neobtěžuj mne! Nebudu přece vstávat, abych ti to dal!“ Trvá
prostě na svém. A zakusí, že to nebylo zbytečné.

     „Tak se máte modlit!“, říká Ježíš. Není nutné být pevně vázán na stanovený čas,
nebo na určité místo. Tento řád je při modlitbě záležitostí pomocnou, je tu proto, aby
na modlitbu nebylo zapomínáno a zapomenuto. Ale vy s tím nepotřebujete být pevně
svázáni. Různé úřady mají pevně stanoveny a vyvěšeny návštěvní hodiny a když se
potom  člověk  dostaví  v jinou  dobu  než  tuto,  bude  jen  málokdy  vyslyšen.  Avšak
s našimi  prosbami,  s  naší  modlitbou  můžeme  intervenovat  u  našeho  Boha,
nebeského Otce vždy, v každém čase.

     Je  to  jako  s  dobrým  přítelem.  Za  každým  člověk o půlnoci nepůjde, porozumí



tomu jen dobrý přítel - „u něj si mohu dovolit na dveře zabušit, mohu si to troufnout“.
Zde ten časový okamžik - půlnoc - není tak důležitý. Člověk může přijít kdykoliv, když
je to důležité a naléhavé. Vzájemná důvěra zde nemá nic společného s nějakými
návštěvními hodinami. V takovou hodinu bychom jistě nemohli přijít se svou prosbou
za nikým jiným než právě za dobrým přítelem. Jemu se otevřít a svěřit mohu. Jeho
mohu  s mým  velkým  nebo  malým  problémem  obtěžovat,  nemusím  dbát  na  to,
abychom mu „dali pokoj“.

     Denní kontakt s mnohými lidmi - na pracovišti, ve škole, nebo také v rodině -
sebou nese mnoho různých konfliktů, které v sobě často raději skrýváme. K tomu se
pak přidruží ještě naše osobní obavy a úzkosti, neradi se s nimi vystavujeme na odiv,
mohou nás ale velmi znepokojovat. Mohou to být otázky jako například: Co bude
z mých dětí až dospějí, jak se v životě zorientují, jaká je vlastně čeká budouc-nost? A
co bude se mnou až zestárnu, jak budu vycházet se svými dětmi, nebudu jim na
přítěž? Budu dostatečně zdráv, abych se byl schopen postarat sám o sebe - nebudu
trvale odkázán na péči jiných? Člověka napadají mnohé otázky, které sebou nesou
mnohé úzkosti. Svěřit se s tím a očekávat pochopení, mohu jen u dobrého přítele.

     Ježíš nás povzbuzuje a vybízí: Se vším, co tě tíží a souží můžeš přijít k Bohu jako
k dobrému příteli. Nezdržuj to v sobě, příliš v tom nehloubej, vyslov to, pověz to před
Bohem a  jemu,  důvěřuj  mu.  Neostýchej  se  jej  prosit  o  pomoc,  o  světlo  do  své
situace. Jistě, mohli bychom si pomyslet: Děkovat - to ano, tomu rozumíme, to se
sluší. Ale prosit? Není to příliš egoistické?

     Ježíš nám však k našim prosebným modlitbám dodává odvahy. Dělejte to tak
konkrétně  jako  tomu  bylo  v té  noční  scéně.  Tam  jeden,  protože  právě  dostal
návštěvu a neměl jí co nabídnout, potřeboval tři chleby. Šel o to tedy poprosit svého
přítele.  Když o něco prosíme, pak kolem toho není nutné nesměle chodit.  Vždyť
k modlitbě  patří  také  upřímnost  vůči  Bohu  i  sobě  samému.  Můžeme přijít  a  vše
povědět Dobrému Příteli. Jen tak a tehdy nám také může být pomoženo.

     Často ale mluvíme nejasně a všeobecně, jen proto, že máme strach ze zklamání.
„Chtěli bychom rybu a bojíme se, že dostaneme hada. Prosíme o vejce a bojíme se,
že  dostaneme štíra  -  škorpiona.“ Uvnitř  se  potýkáme a zadrháváme na vlastním
strachu,  že  Bůh  nás  přece  může  také  zklamat  nebo,  že  nám  nemůže  v naší
záležitosti  pomoci.  Ježíš  toto  podobenství  vypráví  proto,  abychom  se  nechali
k aktivním modlitbám, pozvat: „Osměl se k  takové důvěře a nebudeš zklamán!“.

     Slyšel jsem takový příběh, odehrál se v jakési oblasti,  kde již dlouhé měsíce
nepršelo.  Lidem bylo  jasné,  že  pokud  co  nejdříve  nezaprší,  mohou  se  s úrodou
rozloučit a nebude co jíst. A tu někdo přišel na myšlenku, že by se mohly uspořádat
bohoslužby, při kterých by shromážděné společenství prosilo za déšť. Měli se sejít
pod širým nebem. V neděli jich přišlo velmi mnoho. Všichni chtěli být přitom. Jedni
tam přišli  s myšlenkou: Na to se musím podívat, uškodit to přece nemůže! Jiní si
možná pomysleli: A proč bychom vlastně nesměli  Boha prosit také o déšť? Jedni
přemýšleli tak, druzí onak. Ale mezi těmito mnohými lidmi, kteří se sešli k modlitbám
za déšť se nacházela jen jedna stará žena, která si sebou vzala deštník. Na udivené
otázky, proč si jej sebou vzala, odpovídala jednoduše:  „Vždyť jsme se přece přišli
modlit za déšť.“ - Aby se mohlo něco dít, pak k modlitbě, k prosbě, patří také naše
důvěra, která je s ní pevně svázána.

     Když my se ale  hned zasekneme na jiných zkušenostech: Vždyť jsme se přece
již tolikrát modlili, ale nic se nestalo. Věci se nakonec stejně odehrály jinak, než jak
jsme doufali a v modlitbě prosili. Nebylo pro nás lehké se s tím vyrovnat. To je vážné.
Ale  ptejme  se  ještě  dále:  Jak  je  tomu  s tím  dobrým  přítelem,  kterého  o  něco



prosíme? Není také na nás, abychom mu ponechali čas a svobodu k rozhodnutí?
Aby měl možnost na naši prosbu odpovědět svobodně „ano“ nebo „ne“? I toto smíme
v našem textu mezi řádky číst. Má-li být tento přítel vůči nám skutečně pravdivý a
upřímný, nebude to potom pro něj obzvláště těžké naše přání naplnit? A navíc - bylo
by nám to skutečně k dobrému, pomohlo by nám, kdyby se všechna naše přání plnila
a Boží odpovědí bylo vždy jen „ano“? Nebyli  bychom tím my sami připravováni o
možnost svobodného a odpovědného jednání?

     V pravé modlitbě přece nechceme pouze přesouvat odpovědnost ze sebe na
svého Pána, to by bylo příliš jednoduché. Ale žádáme a vyprošujeme si odvahu a
sílu k tomu, abychom byli také my sami způsobilí hledat na své otázky odpovědi. To
nás pak formuje tak,  že jsme schopni  pozornějšího  a přesnějšího  naslouchání  a
nahlížení, že budeme schopni mnohem hlouběji se vcítit se do problému, aby nám
ona odpověď neunikla. A třebaže mnohé naše otázky - proč se právě toto, přes naše
modlitby, odehrálo právě takto a ne zcela jinak - zůstanou, budeme spoléhat na to,
že Bůh,  přes mnohá zklamání a  mnohou bolest,  s námi  zamýšlí  jen dobré.  Otec
přece  „nedá  svému  synu  hada,  když  ho  poprosí  o  rybu...“ Nejinak  je  tomu
s Bohem. Nedá všechno,  chce nám dát  jen to  dobré, to co nám bude k užitku a
prospěchu.

     Proto smíme ve víře a na modlitbách předstupovat před svého Pána, smíme před
něj stále přicházet také se svými prosbami. Smíme to dělat ve jménu Toho, který je
nám zárukou toho, že Bůh s námi zamýšlí jen dobré. Vždyť je to on sám, který nás
k takovému jednání vybízí a povzbuzuje:  „Proste, a bude vám dáno; hledejte a
naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo
hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by
dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho
poprosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí  (stále nakloněni ke zlému), umíte
svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého
těm, kdo ho prosí!“

                                                        Amen.


