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10. 10. 2021 – Utvrzení 

 
1. čtení: Dt 8, 11-20 
 
Píseň (Svítá): S273 – Proč zvykli jsme si snadno žít 
 
Základ kázání: 1Pe 5, 8-11 
 

Kázání: Milí shromáždění, 
 

konfirmace je pro evangelíky trochu zvláštní slavnost. Nemá 
žádný základ v Bibli, přestože prý evangelíci upřednostňují Bibli 
před lidskými tradicemi. A svého času nabrala dokonce 
konfirmace závažnost připouštěcí slavnosti – kdo nebyl pokřtěn, 
neměl přistupovat k Večeři Páně. 

Připouštěcí moment, přidaný evangelickou tradicí zcela bez 
biblické opory, už naštěstí pomíjí. Nakonec není na čem biblicky 
založit, že člověk pokřtěný v dětství nesmí přijímat u Večeře Páně, 
dokud neprojde konfirmací. Ono nakonec není ani na čem biblicky 
založit, že až pokřtěným je dovoleno přistupovat k eucharistii. 
Nemáme žádný doklad o tom, že by Ježíšovi učedníci byli pokřtění. 
A přesto s ním sdíleli jeho Poslední večeři – předobraz Večeří 
Páně. Ba dokonce je velmi zásadním argumentem, že jejich 
„křtem“ bylo až seslání Ducha svatého. 

Tak v západní katolické církvi smějí pokřtěné děti přijímat 
eucharistii od doby „rozumnosti.“ Tj. když dokážou rozlišit, že 
svaté přijímaná není to samé, jako když jedí jídlo doma nebo 
v restauraci. Obvykle je to kolem šestého, sedmého roku. 

Svátost biřmování tedy vůbec není vyžadována k přijímání, 
dokonce taková spojitost nikoho v katolické církvi ani nenapadla. 
Tím inspirativnější je toto pojetí, když pandemie obřad konfirmace 
nebo křtu o více než rok oddálila: Smějí nebo nesmějí katechumeni 
(připravující se na křest/konfirmaci) přijímat u Večeře Páně, když 
obřad jako takový neproběhl – kvůli nemoci? Nebo kvůli válce? 
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Nebo je rozhodujícím momentem konfirmační zkouška? Nebo jiná 
lidská tradice? 

A nebo víra toho, kdo touží přistoupit, vyznat své viny a 
přijmout Boží odpuštění skrze Ježíše Krista? 

Tak možná není divu, že uprostřed takto protichůdných 
tradic, postojů a zvyků evangelických církví právě z nich 
„vykonfirmováváme“ z církve. Tj. že puberťáci věky 
nejpubertálnějšího z tlaku rodiny, prarodičů, sboru, faráře a 
dalších tedy trochu otráveně odchodí konfirmační přípravu, 
projdou konfirmační „zkouškou,“ snesou konfirmační slavnost – a 
zmizí z církve. 

Právě puberťáci jsou totiž extra vnímaví na pokrytectví, 
rozpornosti světa dospělých. Hned si všimnou, když úplně nejde 
dohromady, co říkají učitelé, rodiče, faráři a další autority. Navíc si 
toho všimnou obvykle dost hlasitě a posměšně. Tím víc, když je to 
v nápadném rozporu: Spasení je z víry. Boží milost přijímáme 
vírou. Ale k Večeři Páně až po nebiblické konfirmaci. V církvích, 
které se chlubí tradicí semper reformanda, trvalé obnovy, zejm. po 
vzoru Bible. 

Západní katolická církev je chytřejší. Ačkoli je biřmování 
v češtině podivně odlišného jména od konfirmace, v latině 
(firmare), němčině (firmen) i dalších jazycích jde o stejnou 
slavnost a obřad. Samozřejmě také obsahem, nejen jménem. 

A také se biřmování obvykle děje kolem desátého roku 
života. Tj. ještě před psychologickou pubertou. Ale zároveň v již 
dostatečně rozumném věku. Navíc také v dědictví židovských 
iniciačních obřadů do náboženské dospělosti – bar i bat micvy, 
které se konají kolem stejného věku. 

Tak jestli náhodou v evangelických církvích nevyrábíme 
zbytečné problémy? Jestli naše lidské tradice a priority nejsou 
významným podílníkem odcházení čerstvých konfirmandů? A 
možná také dalších? Jestli náhodou dokonce nevyrábíme zbytečné 
problémy ostatním lidem, zatímco máme plná ústa vzájemné lásky 
a hezkého společenství – jen v nich ani naše děti většinou žít 
nechtějí? 
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Proto jsem vybral k dnešní konfirmaci slyšené texty. Buďte 
střízliví! Buďte bdělí! Bděte a střízlivě zkoumejte, co je dobré a 
k dobrému, tedy co je Boží a Bohumilé a dokonalé! Protože vše, co 
oponuje Kristově Církvi, vytrvale obchází, volá, řve, láká a hledá, 
koho vytrhnout. Koho odvést. Koho odlákat. Ve starověké 
poetičnosti v symbolu řvoucího lva. 

Ale to neplatí jen těm, kteří už mají křest a konfirmaci dávno 
za sebou. Platí to také novým generacím. Těm, ve které doufáme, 
že budou lepší, než jsme byli a než jsme my: 

Buďte střízliví, milí konfirmandi! Nedejte se „opít rohlíkem,“ 
povídačkami, dojmy ani pocity svými nebo bližních – střízlivě 
zkoumejte, co je dobré a Bohumilé. A toho se bděle držte. Tedy 
aktivně, s očima dokořán. Jinak velmi snadno jednoho dne zjistíte, 
že z vašeho křesťanství nezbylo o mnoho víc než vzpomínka. A tak, 
že žijete vlastně stejně jako pohané. 

Vzpírejte se tedy vlivům všeho, co není dobré. Nejen zvenčí, 
ze společnosti světské i církevní, ale také z vašeho vlastního nitra. 
Ten „lev řvoucí,“ totiž sice zvenku obchází, ale v srdci a mysli 
člověka má teplé a vyzdobené doupě. Dokonce domov. 

A neděste se, až budete pro své křesťanství trpět. Snad ne 
moc. Snad skutečně jen krátce. Dokud nežijeme v Božím 
království, je utrpení neoddělitelné od živé víry ve vzkříšeného 
Krista. Jak to dávají najevo už spolužáci ve škole. Ale běžně také 
členové sboru starší i mladší. 

Však také proto byste během konfirmačního obřadu dostali 
políček, malou facku. Pokud bychom se drželi římskokatolické 
tradice. Stejně jako dostávají „ránu“ mečem naplocho všichni, kteří 
jsou pozdvihnuti do stavu rytířského. Totiž abyste i při tomto 
obřadu znovu prožili, že Boží milost a láska nejsou jen darem. Ale 
také závazkem. Že je mnoho lidí nechce, nerozumí jim, nechce je. A 
tak nenávidí a napadají slovně i fyzicky ty, kdo zvěstují možnost 
dokonalosti, pokoje, pravdy, lásky a věčného života. 

Ale Hospodin zůstane věrný svému slibu milosti a odpuštění. 
I těm učiněným vám ve svátosti křtu a slavnosti konfirmace. Stejně 
jako byl věrný a spolehlivý vždy a ve všem. Bude vám prokazovat 
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milosrdenství – aby stvrdil, potvrdil, utvrdil svou smlouvu. 
Nepotvrzujete, nestvrzujete dnes jen vy! 

Tak na Hospodina nezapomeňte. Až se vám nebude chtít 
vstávat a cestovat do kostela. Až se budete mít dobře. Až budete 
mít pocit, jak jste si dobře zařídili život. Nezapomeňte, že vše 
dobré je nejprve z Boží milosti. Protože velmi snadno na nás řve 
ten symbolický lev to, že Boha nepotřebujeme. Že si to zařídíme 
bez něj jinak. Lépe. Ať už ve sboru. V církvi. V rodině. V osobním 
životě. 

A kéž se vaše srdce nevypíná – vždyť pýcha je prvním 
projevem hříchu. Namyšlenost, arogance, nafoukanost, dojem, že 
jsem nebo jsme lepší než ostatní; že jsem samostatný a nikoho 
nepotřebuju. Včetně Boha. To vše jen utvrzuje ulhanou lidskou 
sebestřednost, která jde ruku v ruce s pýchou. 

A tak buďte lepší, než jsme my – vaši rodiče, presbyteři, 
kazatelé. Buďte lepší hlavně v náležení Kristově království se vším, 
co k tomu patří. Amen. 

 

Píseň: 684 – Učiň mne, Pane, nástrojem 


