Vyznání hříchů a usmíření

Modlitební nástroj:
Zástupné pokání
Co?
Zástupné pokání je formou modlitby, při níž vyznáváme Bohu hříchy své rodiny, církve nebo národa.
Tento modlitební nástroj ukazuje, jak zástupné pokání používat.

Proč?
„Lidé, kteří se modlí, jsou nezbytní proto, aby naplnili Boží plán pro spasení lidstva.“ E. M. Bounds

Biblické odkazy:
„Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář
a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich
zem.“ 2. kniha Letopisů 7,14

Stručný úvod k zástupnému pokání
Biblický příklad modlitby vyznání, který se často ignoruje, je zástupné pokání. Tento složitě znějící
termín jednoduše popisuje modlitbu, kdy se identifikujeme s hříchem své rodiny, církve nebo národa
a vyznáme ho před Bohem.
Jde o spojení modlitby vyznání a přímluvy, kdy naše srdce volá k Bohu, aby vylil svého Ducha na
církev, skupinu lidí nebo národ. Taková mohutná modlitební vlna předcházela všem významným
Božím jednáním v historii.

Původ zástupného pokání
Principy zástupného pokání vycházejí ze Starého zákona. Izraelský národ byl povzbuzován k tomu, aby
po vzoru svého vůdce Mojžíše, který se přimlouval za svůj lid mimořádným způsobem, zástupně činil
pokání za hříchy svého národa a předků.
Nejlepší příklady zástupného pokání ve Starém zákoně najdeme v Nehemiáši (1,6), Jeremiáši (14,20)
a Danielovi (9,8 a 20). Nikdo z těchto lidí přímo nespáchal hříchy, které vyznávali, ale jakožto vedoucí
se zástupně identifikovali s hříchy lidu a vyznávali je Bohu. Bůh je slyšel a reagoval.
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Když pochopíme dynamiku korporátní identity, pomůže nám to ve čtení Písma. Například Žalmy byly
psány mnoho generací po Exodu, ale objevují se v nich věty jako:
„Zhřešili jsme jako už naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle.“ Žalm 106,6
Tento náhled na svět stále vidíme ve službě Ježíše a apoštolů. V souvislosti s jejich jednáním a hříchy
mluvili k městům (Mt 11,21-24, Lk 10,13-15) a k církvím nebo společenstvím křesťanů v rámci celého
regionu (Zj 2 a 3).
Bible nám jasně ukazuje, že ačkoli Bůh s námi zcela jistě jedná osobně a jednotlivě, také má k nám
vztah jako k rodinám, kmenům a národům. Zvláště na Západě, kde individualismus a konzumní
způsob života pronikly i do církve, se potřebujeme touto nerovnováhou zabývat.

Společná zodpovědnost
Bůh je sice osobní, ale ne soukromý. Proto je úkolem církve v každé generaci, aby převzala společnou
zodpovědnost za duchovní stav své církve, etnické skupiny nebo národa.
Je důležité rozumět tomuto biblickému předpokladu: Bůh netrestá děti za hříchy jejich otců a matek,
ale důsledky jejich provinění mohou „navštívit“ (ovlivnit) jejich děti.
Zodpovědností každé generace je rozeznat svůj duchovní mandát být v Kristu kněžími (jak říká 1. list
Petrův 2,9: „Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo“), rozpoznat a vyznat hříchy současné
generace a činit pokání za své předky. Když to křesťané udělají, vymaní se z hříšných vzorců „ducha
doby“ a z vlivu minulosti, který stále visel nad jejich generací.

Prakticky: Zástupné pokání
Postupuj podle těchto kroků:
1. Poraď se: Takovou věc bychom neměli dělat sami – promluv si nejdříve s vedením své církve
nebo se skupinou zralých křesťanů.
2. Modli se: Začněte tím, že se budete modlit, aby vám Bůh ukázal duchovní klima ve vaší
oblasti. Proste ho, aby vám zjevil, co se ve vaší komunitě opakuje jako hříšný vzorec, z něhož
je třeba činit pokání.
3. Průzkum: Udělejte si průzkum (někdy se mu také říká duchovní mapování) historie svého
města/oblasti nebo národa. Věci, na které je dobré se zaměřit, jsou:
Historie vaší oblasti: O jakých základních principech nebo historických událostech by bylo
dobré vědět?
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Věci, které brání evangeliu: Jaké hlavní hříchy nebo hříšné cykly ovlivňují vaši komunitu,
zejména celé její generace? Například rasismus, sektářství, alkoholismus, rozpad rodin,
materialismus.
Svrchované základy: Co by mohlo být takovými základy nebo kořeny vykoupení ve vaší
oblasti? Může to vyplynout z průzkumu, který uděláte – například Boží jednání, které nastalo
v minulosti, historie místní církve, zdravé základní principy, které jste v oblasti objevili. Také
bych Boha žádal o slovo zaslíbení pro vaši oblast. Po čem On touží pro vaše spoluobčany,
město nebo národ? Takový slib byste pak měli použít jako základ modliteb za svou oblast.
4. Uctívání: Přistoupíte-li k vyznávání hříchů, začněte uctíváním Ježíše. Prohlašujete jeho
charakter a přirozenost a zaujměte pozici pokory.
Poznámka: Pokud je ve vaší oblasti určité místo, které reprezentuje nějaký konkrétní hřích,
s nímž se chcete vypořádat, může být dobré se tam ve skupině vydat a modlit se přímo na
místě.
5. Vyznání: Vyznejte hřích – pojmenujte daný hřích nebo hříšný vzorec, z něhož činíte pokání,
a proste Boha za milost k odpuštění. Napojte se v těchto okamžicích na Boží srdce a vnímejte
ho.
6. Večeře Páně: Aplikujte Ježíšovu krev – pokud je to vhodné, může být dobré vykonat Večeři
Páně na připomenutí Ježíšovy oběti, na jejímž základě vyhlašujete odpuštění hříchů
a vítězství nad zlem, hříchy a pevnostmi ve vašem městě/oblasti nebo národě.
7. Díkůvzdání: Zakončete chválou a díkůvzdáním Bohu za jeho odpuštění a prohlašujte jeho
dobrotu a Boží záměry pro život své konkrétní oblasti.
8. Sledujte: V následujících dnech se snažte poznat, zda byly vaše modlitby zodpovězeny.
Všímejte si posunu v atmosféře, článků v místních novinách, které ukazují na nějakou změnu,
konverzací, které vedete s lidmi a na nichž je vidět, že Bůh jednal.

Knihy pojednávající o zástupném pokání
•

Gaining Ground – Martin Scott

•

Healing America’s Wound – John Dawson

•

Sins of the Fathers – Roger Mitchell and Brian Mills

Modlitební nástroj: Zástupné pokání

