ZPĚT

K ZÁKLADŮM

Kázání ze soboty 29.10.2022 – br. Michal Balcar
Žalm 32 nese dva nadpisy. Prvně Davidův, tedy že je dílem krále Davida nebo že má
davidovské téma. Druhý nadpis nám říká, že se jedná o tzv. maskil (vyslovováno krátce), což
ČEP překládá jako poučující. Tento žalm tedy není spontánní modlitbou, který vytryskla z
autorova nitra v době nouze, ale spíše promyšleným poetickým textem, který má svému
čtenáři a posluchači sdělit něco důležitého. Posluchač je navíc vyzýván k tomu, aby k přijetí
sdělení použil svůj rozum a nebyl jako mezek či kůň, tedy zvířata bez rozumu, jak o nich mluví
verš 9.
První verše navíc naznačují, že se jedná o tzv. blahoslavenství. To je žánr, který
známe velmi dobře z Kázání na hoře. A blahoslavenství je vlastně – moderně řečeno – hledání
cesty ke štěstí. Nakonec, tak ono „blaze tomu“ překládají některé modernější překlady:
„šťastni jsou“ (Slovo na cestu).
Co se týče struktury, i ona je velmi promyšlená. Celý žalm vlastně pracuje s
paralelismy, které ale nejsou jako obvykle řazeny po dvou, nýbrž po čtyřech. Paralelismus je
tradiční hebrejský poetický prostředek, který využívá opakování. Autor důležitou myšlenku
zopakuje jinými slovy (paralelismus synonymický). V některých případech jsou tyto
paralelismy synonymické (verše 1-2, verše 3-4), ale v některých případech čtvrtý člen
strukturu narušuje a tím vlastně doplňuje. To je například verš 5., ve kterém se třikrát opakuje
důraz na vyznání hříchu: 1) Svůj hřích jsem před tebou přiznal, 2) svoji nepravost jsem
nezakrýval, 3) řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ Navazuje ale jako čtvrtý člen
Hospodinova odpověď: 4) A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj. Verš 10 je naopak
příkladem paralelismu antitetického, kdy obě výpovědi stojí vůči sobě v kontrastu: svévolník
nedopadne stejně jako ten, kdo doufá v Hospodina.
Při přípravě na 120. výročí našeho sboru jsem několik dní strávil v Národním
archivu, kde je uložen fond písemností naší církve do roku 1952. Do rukou mi padl mj.
evangelizační leták (jeho scan je připojen k textu ve zpravodaji) naší církve z doby první
republiky se sloganem: Prečo nedosiahnuť úplného šťastia, keď je to tak lahké? To je slogan bez
bázně a hany. Naši předchůdci v marketingovém oddělení církve se toho nebáli. Ale měli
pravdu? Je to opravdu lehké? A nebo platí spíše refrén Richarda Müllera: Nebude to také
ľahké, drahá?
Náš žalm ukazuje cestu ke štěstí. Je lehká? Nebo těžká? Odpověď nechť zváží každý
sám. Každopádně je to cesta pokání. Ke štěstí nevede jiná cesta než cesta vědomí vlastní viny,
vyznání a pojmenování této viny před Bohem a doufání v jeho odpuštění. A na konci pokání
je radost a oslava Boha.
Moji věrní posluchači již jistě vědí, že jsem vášnivý fotbalový fanoušek. Dovolte mi
tedy takovou fotbalovou ilustraci. Když se týmu nedaří a hledá se příčina, obvykle bývá
nejúčinnější cestou zjistit, jestli fungují ty základní věci. Dnešní fotbal je neobyčejně
propracovaný a promyšlený, ale pokud neděláte ty základní věci pořádně, nemůže fungovat
sebelepší taktický plán. Musíme se vrátit k základům, řekl by kouč.
V něčem jsme my, jako církev i jako sbor, takovým nefungujícím fotbalovým
týmem. Někde to drhne. Lidé se po covidu nevracejí, děti odcházejí ze sboru a my se ptáme,
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kde je problém. Bible nám říká, že cesta k nápravě vede, když se vrátíme k základům. Je
potřeba pojmenovat chyby a viny. Je potřeba vyznat je Pánu a doufat.
Jeden verš se z celého žalmu vymyká. Je to verš 8. Ten je sice taky čtyř
paralelismem, protože i Hospodin má rád krásné básně. Ale výjimečný je právě tím, že v něm
promlouvá přímo Bůh. A slibuje nám důležitou věc, kterou dostaneme, když budeme činit
pokání: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
AMEN
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