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vzpoMíNÁtvl, tnDv JsEM
Žalm tr03,I-I3

1. Minulost jde s námi
Pro Žil'ot Člověka je zjevně důležitá paměť, Vzpomínání, r,zpomínky, Vzpomínkami člor,ěk jakoby z1]o\,t1
rekonstruuje sr'Ůj Život. Upomíná se a hledí na ty radostné, podstatné a smysluplné okamžiky, které jeho žii,otu cla11,

nějaký dobry ráz, směr a jsou důležité až do rysokého věku. Ale jsou zde jistě i vzpomínky neradostné. které naopak
tísní a ííŽÍ, na které bychom raději zapomněli. Ale i ty jsou součástí našich příběhů amaji vněm sré místo. A
v duchor,'ním Životě tomu není jinak. Jistě nežijeme jen z minulého, ale i to, co už dávno pominu1o, má pro nás stále
zr'l1rŠtní r.ýznam. Je v tom přece naše zkušenost, náš život, naše cesta s Pánem Bohem.

To. co.]sme proŽili. totíž nejsou jen nějaké události včase, l1eré tu kdysi byly, ale nyní už nejsou. Někd1.
tnťtŽene hledět na minulost jako na něco, co bylo, ale v současnosti to už neexistuje. V jistém smyslu to sanozřejmě
PlatÍ. -\1e ne ÚPlně. },Iin.ulost, to je z velké části i naše současná realita - r,e smvslu: to co j sme prožili, nás tbtnru.; c.
utr'ářÍ. je tu nějakým zpŮsobem s námi dnes. To, kde jsme a jací jsme, se tu neobjevi1o dnes z čista jasna. To. co jsetl
dnes. rvclrází ztoho, co jsem byl včera. A jaký budu zítra, ktomu dár,ám předpokiady dnes. N{inulost tak rrikcl1-
tremťlŽene jerr odevzdat jakémusi propadlišti nebYí. Minulost je tu s námi víc, než si někdy dokážeme pr:ipustit, A
bud' j e pl o nás koulí na noze, nebo naopak větrem, kteý nám pomáhá j ít dál.

\I Žalnu 103. krá1 David také hiedí zpětnato, co proži1. A připomíná si jak ty dobré a poželrnané zkušeriosti.
tak t ty bolestné, zejména své hříchy a své selhání. A to vše před Božityáři zpracovár,á a veden Duchem Božírn i
nánr naznačuje cestu.

2. Dar clobrych vzpomínek
1Ýejpn'e lybízí David sám sebe, aby nezapomínal, na žádné Boží dobrodiní. Patrně si tedy uvědomor,.al. jaké
nebezpeČÍ r,'sobě skryvá zapomnětlivost, Je tu jisté nebezpečí, že někeré důležité věci ve svém životě tn[iženle
Pominout a zasunout někam mimo. Taková zapomnětlivost úzce souvisí s lhostejnosti. Pokud je mi něco lh..stejné.
Patmě to v myslí nepodržím příliš dlouho. A 1ze b}t lhostejný i vuči důležitým událostem života. Patlatltjerllc si t.l.
ctl je plt) rtás ně_jakým zpťrsobem významlé, co považujeme za určující, co nás životně fonrruje. A záIeži., elrce. 1aké-:_]:,]:,,]. 1]!] jlkérršciseorientuietne.iakÝmr,ěcemtuzvláštnídůležitostdár,áme.r,čenrr.idírletr stlr,,ilupliré

- . - - . zl- _:e. ]--e:'j ]ej.ll,_.il :l; koll;l Z1\ota llebudL.lne 1lluset por-ažor.at za
- ,: - - - : . -- ::: - ".. ..e ,;e:: si.]iecne buů.lu síaí za vzponrínánÍ, protože b_v11,, sml.slupirré a nesly náš život blíž k
B.l]lii, P1.'liL) také r'Bibli slyšíme slova: ,,}íauč nás počítat naše dny, ať získáme nloucJrost srdce" ě 91,12). Znáne
také r'ýzlu aPoŠtola Pavla k ,,r,ykupování Času": ,,Dalejte si dobry pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako
nemoudřÍ, ale jako moudřÍ; nepromarněre (dosl. r,ykupujte) tenío čas, nebot'nastaly dny zlé" (Eť 5,15-16).

Krá1 David nebyl dokonalý člověk. Známejeho příběh, i jeho fatátní selhání, kluli kterénru už věci nadále
nebyly takové jako dřív. Ale byl to člověk orientovaný na Bolra. Horlivě touži1 po Bohu, miloval jej. A i kdl.ž licis§,
selha1, Přece znor,u v pokání zoufale hledal Boha. A tou nejr,yšší hodnotou, klerou v životě vrdě1 a za ktelou pi-es
r'ŠechnY své PřeŠlap_v a pády še1, mu byl Bůh sám. Proto nechtěl ve svém životě zapomínat na Boží stop.v. na to, co
BŮlr v něm i skrze něho učinil. Měl i temné stránky minulosti, ani ty nezamlčoval, i ty si kajícně připonínal. Svou
naději, ale vidě1 vBohu, vjelro milosrdenství, věrnosti a slitování. ,,On ti odpouští všechny nepralltl.s,ri. ze yšech.
nentocí tě uzdravuje, vykupt1je ze zkázy tvŮj život, yěnčí tě svým milosrdensnítn a ,slitovánínt, po celý nnťtj ,-ěk tě .s,ytí
dobrem, tvé m.ládí se obnovuje jako mládí orlcl" (v.3-5). To je jen krátký ýčet toho, nač nechce David zapon]enout.
Na BoŽÍ odPuŠtěnÍ, na záchranu života v různých nebezpečných situacích, na Boží věrné milosrdenství. které po ceiÝ
Život nePřestár'á, na ,,sycení dobrem", na to, jak v těch mnoha nebezpečích a potížich směl přece okoušet dobro, jak
nabýval norÝch a noých sil do všech zápasu. To vše chtěl vidět stále a nezapomínat na to. To jsou ty jeho rrrčující
okolnosti a prožitky, které ho nesou i do budoucna.

A ProČ je tak dŮležité na ta Boží požehnání nezapominaí? Protože nás to vede ke dvěma pro duchovní žir.ot
velice dŮležitým oblastem: kvděčnosti a důvěře. To, že si můžeme připomínat Boží dobra a požehnání l, našem
Životě. to probouzí vděčnost. Vděčnost je ujištění, že je tu štědý Dárce, někdo, kdo mě miluje, komu na né zá|eží a
komu nejsern 1hostejný. \rděčnost zvěstuje, že jsem někým obdarován - zdarma, zlásky. A toto vědomí pťtsobí

Pevnou pŮdu pod nohama. Nenrusím si myslet, že všechno závisí jen na mě a že všechno musím ur-vat sám, N{o1rr_r

vědět a r.,idět, že všechno dobré, co v životě mám, přichází jako dar od Boha, Proto je dobré .,sčítat dat 
"-", 

připomínat
sije a děkovat, Zvěstují nám dobrého a přejného Dárce. A nezapomínání na vše dobré od Boha vede takó kdúvěře.
Jestli nad sebou a při sobě mám dobrého a přejného Boha, mohu mu důvěřovat. Mohu důvěřovat, že všecln_v né
potřeby jsou mu dobt'e známy,ještě lépe nežli mě samému. A nejen, že mu jsou známy, ale také, že na ně jako dobrj,
Otec pamatuje.



2. Bůh vzdaluje hříchy
David ovŠem v tom Žalmu nepracuje jen s pozitivními vzpomínkami. Nezamlčí ani to, co život člověka ílačí atíží.
PřemýŠlÍ. co s hříchy a selháními, které jsou v našich životech také přítomny. V životě samotného Davicla nebyly jetl
1rezké vzpomínky, které ho podpíraly a nesly, ale i vzpomínky tísnivé a tižtvé, kde přemýšlí a hledá, jak se s nirni
rlYrovnat. I{aŽdý z nás si Životem neseme jak vzpomínky budující, tak ovšem i vzpomínky, na které nejsne 1rrdi,
Ted-v i r'Šechla ta Špatná rozhodnutí, která jsme udělali, všechny životní kotrmelce a karamboly - i to vše utl.áří náš
Žjvot. Také to jsme my, T.v věci radostné, nadějné, posilující můžeme Pánu Bohu \),Jádřit vděčnost. Co ovšem s těnri
oblastmi Života, zaLd"eré se spíše stydíme, nežže bychom na ně s láskou vzpomínali? Někdy je clrceme z paměti a
ze Ž,ivota výěsnit. ZWátka déIat, že nejsou. AIe ony se nedají tak snadno odbýt. Kdosi řekt: Žádný člověk není tqk
bohall,, aby si mohl koupit ylastní minulost.

Existuje jen jedno řešení. To, které naznaěíIDavid ve svém žalmu. Vede otevt'ít celý svůj život Bohu. Jak t;,
slunné stránky - za ty smírne děkovat, tak i ty stinné, I ty můžeme Bohu pr"ináš et a vyznávat. A jaký to má stlvs],
wznávat sr'é hříchy a selhání Bohu? Protože Pán Bůh: ,,Nenakládá s nárui podle nqšich hříchú, neoclplúcí ncim clle
naŠich nepravosíí" (v, 10). Pán Bůh s námi jedná ještě nějak jinak než podle dikce přísné spravedlnosti. Ten nejýše
svatý a sPravedliý s námi nenakládá podle našich hříchů, A podle čeho s námi tedy nakládá? ,, Hospoclin.f e ,sl.itrll,tt..,':
a milosti,-ý, shovívavý, nejvýš milosrdný " (". 8). Pán Bůh by měl plrré právo nakiádat s námi podl.e našic|r hříchťl,
Ale neČiní tak. Proč? Protože je slitovný, milostiý, nejýš milosrdný. To jsou vlastnosti, které brání splavedlir,ému
a svatému Bohu jednat s námi poůze na základě strohé spravedlnosti, Kdyby tak Bůh jedna1, nikdo z rrás by neobstái
a každý Člověk by muse1 zahynout daleko od Boží slávy. Ale Bůh není jen nanejýš svatý a spravedlii. On.le také
nejvýŠ milosrdný,a soucitný, Proto snámi nenakládátak,jak zasluhujeme, podle našich hr'íchťl, ale jedná slrátli
jinak. ,,Jakvy,srlko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství ruad těmí. kdo se ho bojí, jck.fc l;zcltilctt
východ od zcipadu, t.ak od ná,s vzdclluje naše nevěrnosti" (v. 11-12). Co tedy činí Bůh s našimi hříclr,v? Vzdaluje je
od nás. Kd_vbychom se o to snažili my sami, nikdo z nás by to nedokázal. Není r, člověku atlj ve sl,ětě sí1},. která b1,

od nás :,zdáLlla naše hříclry. To dokáže jen Boží milost.
NemŮŽeme zde pominout. že plné r,1,,jádření této moci, se sta1o v Kristu. Zde vidíme, jak od rrás Btilr vzďáll1

náŠ hřích. Jakto r,ystihuje jednapíseň zkancionáiu Chválíllle tě syroucností, žes námpo.slal zt,ý.sosti Syna sl,éhtl
drahého, hřích náš vložils na. něho a my svobodni j,sme nyní (1 - Bože tebe chr,álíme). Hřích rráš l,ložils na ttěilo. lak
je od nás vzdalován náš lrřích, To je tajemství evangelia, které r,.1astně nedokážeme plně poclropit, Boží Syn nes1 i
mŮj hříclr. Jak to bylo možné plně nechápeme, aie věříme a hlavně ptoživáme, že je to pravda. Poznár,áne to z toho,
ŽekdllŽ sr'é hříchy Pánu Ježíši lryznáváme a prosíme za odpuštění, že se dostal,í r,nitřní pokoj a smíření. Tento rrlitilí
Pokoj nedokáŽeme r,yprodukovat nebo si nějak namluvit sami. To je projev toho, že naše hřích.v od nás Búh vzdalrr.le.

\re Starém zákoně měii jeden takoý symbolický úkon. V den smíření, kdy docháze1o k takor-é ..gerter,álrií
oČistě" celého Izraele fiom kipur) hráli důležitou roli dva kozlové. Jeden by1 obětor.án za hi,ích1,,Izlaele a zqítrrar,,é
je i to. co se dělo s tím druhým. Velekněz na něj vložil tuce a lryznával hříchy Izraele. A pak by1 tento kozel r,l,hirán
pryČ do pouŠtě, Byl to symbol toho. že hříchy lzraele jsou odnášeny pryč, že jsou vzdalor.án.v od lzraele. Bv1 to
symbolický Úkon. ktery zvěstoval tu skutečnost evangelia, že Bůh nás nechce pro náš lrřích odsoudit. ale nás chce
zachovat a zachránit. A co by1o kdysi jen symbolem, se v Kristu stalo skutečností. On nes1 náš hřích. r,zdálil ocJ nás
náš hřích. Tryě1 a zemře1 za naše hříchy nakšiži. Nemusíme proto své hříchy vláčet sebou jako kouli na noze, máme
místo. kde je můžeme yyznat, složit a dojít smíření pokoje - tam pod kŤížem.

Tak zde márn-e dva pohledy na minulost: NezapomínatnaBoži požebnání, za to vše dobré, co jsme mohli přijmout
- probouzí to vděčnost za obdržené a důvěru do budoucnosti. A při pohledu na svá selhání a hříchy můžeme přícházeí
k tomu, kdo s námi nenakládá podle našich hříchů, a\e vzdal,qeje od nás. Dnes už asi vyhlížíme události nového
roku 2019. Ale dnešní Boží slovo nám ukazuje , že ali věci minulé nejsou v duchovrrím životé bez ýznamu a hrají
v něm dŮleŽitó místo. Smíme svou minulost, přítomnost i budoucnost svěřovat do Boží milostivé ruky. AMEN
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