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Putování životem se vším, co přináší a k němu nabízí
Pastýř, Král, Průvodce a Hostitel má svůj konec. Otvírá
se druhé patro domova, do něhož patříme.
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Život ve světle poselství 23. Žalmu – 9. část

„Hospodin je dobrý a přímý, proto vyučuje hříšníky cestě. Pokorné uvádí do
práva, pokorné učí své cestě. Všechny Hospodinovy stezky jsou milosrdenství a
věrnost pro ty, kdo dbají na jeho smlouvu a jeho svědectví.“
Žalmy 25,8-10

>> Píseň 51
1. Pane Bože, Otče náš, | který v nebi přebýváš, |
ve své lásce k nám se znej, | pod svá křídla uschovej!
2. Z dobroty své otcovské | rozdáváš nám dary své. |
O nás o všech dobře víš, | hojnost všeho udílíš.
3. Na všecky nás pohlédni, | Pane náš, i v dnešním dni! |
Osvěcuj nás Duchem svým, | syť nás chlebem nebeským!
Hospodine, Tvoje království je království í všech věků, tvoje vláda přečká
všechny pokolení.
Ty podpíráš všechny klesající a všechny sehnuté napřimuješ. Naše očí s nadějí
vzhlížejí k Tobě, který dáváš pokrm v pravý čas, který otvíráš svou ruku a ve
své přízni sytíš všechno, co žije.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
Amen.
(Na motivy 145 Žalmu)
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Žalmy 27:1 Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach? 2 Když se na mě
vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a
padli. 3 Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby
proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat. 4 O jedno jsem prosil
Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl
bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu
vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. 5 On mě ve zlý den schová ve svém
stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

>> Píseň 294,1 Pán Bůh má síla jest a světlo všech mých cest
"Jeden člověk měl dva syny. 12 Ten mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku,
který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění.
13 Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké
země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. 14 A když už
všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 15 Šel a
uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. 16
A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty
nedostával.
17 Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba
nazbyt, a já tu hynu hladem! 18 Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu:
Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. 19 Nejsem už hoden nazývat se
tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ 20 I vstal a šel
ke svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a
políbil.
21 Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už
hoden nazývat se tvým synem.´
22 Ale otec rozkázal svým služebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte
ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. 23 Přiveďte vykrmené tele, zabijte
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je, hodujme a buďme veselí, 24 protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije,
ztratil se, a je nalezen.´ A začali se veselit.
25 Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu,
uslyšel hudbu a tanec. 26 Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho,
co to má znamenat. 27 On mu odpověděl: `Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec
dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.´ 28 I
rozhněval se a nechtěl jít dovnitř.
Otec vyšel a domlouval mu.
29 Ale on odpověděl: `Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil
žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se
svými přáteli. 30 Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami
prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.´
31 On mu řekl: `Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. 32 Ale
máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije,
ztratil se, a je nalezen.´".

>> Píseň 220,1 Tvá vzácná milost

Žalmy 23,1 Žalm Davidův.
ON: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 2 Dopřává mi odpočívat
na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, 3 naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
TY: 4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou
jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 5 Prostíráš mi stůl před zraky
protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití.
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů
[– a přebývati bud v domě Hospodinově dlouhé časy (KP)].
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Davidův 23. Žalm, jímž jsme se nechali několik posledních nedělí unášet,
dospívá ve svém závěru k cíli. Poutník, který zakusil v životě pod péčí
svého pastýře, hostitele a průvodce dny odpočinku, ale také dny úzkostí a
stínů, dny strávené tváří v tvář nepřátelům, dochází na konec své cesty –
domů. Dobrota a milosrdenství, to je to, co ho provázelo v jeho putování.
Teď se blíží k vrcholu – ke spočinutí ve skutečném domově.
Král David se ohlíží zpět a za sebou vidí Boží dobrotu a milosrdenství.
Jistě i proto jsme svědky jeho jistoty: Budu přebývat v domě Hospodinově –
navěky! A tady se dotýkáme snad největší touhy králova a žalmistova
života: přebývat v Božím domě. Nešťastnější se cítil právě tam. Tam se
vždy těšil, tam chtěl být, to bylo místo, kde se dostávalo více, než
potřeboval.
Ozvěny touhy po přebývání v domě Hospodina nalézáme i v jiných
Žalmech. Již v prvním čtení (Ž 7,4) jsme slyšeli asi nejpůsobivější popis
této skutečnosti:
27
5 On mě ve zlý den
schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě
zvedne.
63,2-5 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu,
. Mé
tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. 3 Proto tě
; 4 tvé milosrdenství je
lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. 5 Proto ti žehnám po celý život, v
tvém jménu pozvedám dlaně.
„Abych směl bydlet“ – nepovažoval to za samozřejmost, bylo mu to často
odpíráno! „Po všechny dny, co budu živ“ – kontakt s domem Hospodinovým pro
něj nebyl jenom otázka budoucnosti. Neuměl si bez něj představit své
pozemské dny! „Abych patřil na Hospodinovu sílu, slávu a vlídnost (okrasu
– no´am = příjemnost, krása)“ – chtěl mít před očima Hospodina, protože
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společenství s ním ho „nabíjelo“. Dnes by možná pověděl, že se nemůže
vynadívat na Boha, že mu Bůh nemůže zevšednět. Mít před očima Boha, mít
společenství s ním, to je to, co přináší nekonečný pokoj, štěstí, jistotu
a odpočinek. Stejně jako David i my potřebujeme patřit na Hospodinovu
vlídnost (krásu, harmonii) v nevlídném světě, v němž se setkáváme také
(nejen) s nevlídnými/nepříjemnými lidmi a okolnostmi
Krása - a zvláště pak krása ctností – na člověka působí. I proto
žalmista realisticky dodá: „Abych zpytoval jeho vůli v chrámě“. Ano, má
hlavu v nebi, ale nohama stojí na zemi. Hledá Boha a svůj životní soulad
s ním, a to v jeho domě, v chrámě.
Toto všechno je pro krále Davida Hospodinův dům, o němž měl jistotu,
že v něm bude přebývat na věky. Před našima očima tváří v tvář žalmistovi
vyvstává otázka: Sdílím jeho touhu po přebývání v Božím domě?
A k této otázce můžeme přidat i další. Co je vlastně oním domovem, o
němž mluví David? Co se tím myslí? Jak souvisí s naší přítomností a jak
souvisí s budoucností?
Dům Hospodinův je pro krále Davida metaforou (obrazem) Boží blízkosti.
Co se lokalizace Božího domu týče, pak víme, že přece celá země je
Hospodinova, a proto ji můžeme nazvat domem Hospodinovým. V užším slova
smyslu – a tak je to v případě žalmisty – vnímáme, že domem Hospodinovým
je chrám. To proto, že právě tam, v chrámě zaslíbil Bůh svou zvláštní
přítomnost.
Žalmy 26,8
Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek
tvá sláva.
To, co Davida přitahovalo, nebyla krása chrámu. Ten nakonec v jeho
době ještě ani neexistoval. To, co ho přitahovalo, byla Boží blízkost spojená se
stánkem úmluvy. Přebývat v domě Hospodinově = přebývat v té nejužší,
ničím nerušené Boží blízkosti. O tu Davidovi šlo, po ní toužil, a to je
cosi, co s ním můžeme sdílet.
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Jestli jsem na začátku pověděl, že na konci Žalmu 23. poutník přichází
na konec své cesty a je na prahu domova, pak v Davidově lokalizaci domu
Hospodinova vidíme kromě celé země a chrámu také věčný domov – věčné
příbytky u Boha, jak o nich mluví Pán Ježíš.
A tak zjišťujeme, že v žalmistových výrocích o domě Hospodinově se nám
prolínají dvě roviny – rovina pozemská: už tady a teď je možné prožívat vše,
co znamená a přináší Boží domov, už je tady. Pán Ježíš o něm řekne, že se
jedná o Boží království přítomné mezi námi. A pak je zde druhá rovina,
rovina nebeská. To jsou ony věčné příbytky, v nichž nám připravil místo Pán
Ježíš. Tyto dvě prolínající se roviny – pozemskou a nebeskou – můžeme
vnímat jako dvou patrový (či vícepatrový dům – až skutečný nadmrakodrap)
dům, v němž první patro Božího domu tvoří naše pozemská současnost a druhé
patro (případně další patra) tvoří Boží věčný dům. Ve chvíli smrti
vystupujeme o patro výš. Zůstáváme ve stejném domově, jen jdeme o patro
výš. Pořád můžeme být s Bohem a u Boha doma, jen v jiném patře.
Důsledky tohoto přemýšlení: Časnost a věčnost proti sobě nestojí jako
protiklady, ale jako jeden dům. Že jsme ho my lidé rozdělili a dělíme, to
je věc druhá, a ta nám působí problém. Lidé, kteří odmítají Boha, nejenže
odmítají svůj přirozený domov. V obraze domu se jakoby nastěhovali do
svého bungalovu, který sice může být i krásný, ale stále jenom
jednopatrový! Chybí mu druhé patro, jež by bylo jeho střechou, ochranou a
nadějí.
V jednom z dnešních biblických čtení jsme naslouchali také známému
evangelijnímu příběhu o jednom domově. Bydlel v něm otec a dva synové –
ten příběh si pamatujeme pod názvem „příběh marnotratného syna“. Tento
příběh Pána Ježíše sám o sobě tvoří docela dobrou protiváhu Davidovu 23.
Žalmu.
Mně ovšem tento evangelijní příběh vytanul na mysli díky
nejednoznačnosti v překladech závěrečných slov právě 23. Žalmu. Vy, kteří
znáte nazpaměť kralickou verzi, víte, že v závěru se čte: „…a přebývati
budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.“ (s důrazem na „přebývati, bydlet“:
hebr.: j-š-b). Ekumenický překlad (a také studijní překlad ČSP) oproti
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tomu překládá malinko jinak: „Do Hospodinova domu se budu vracet do
nejdelších časů.“ (s důrazem na „vracet, obracet“ – slovo v NZ označující
pokání, obrácení). Asi teď není prostor pro vysvětlování, proč tomu tak
je. Pro tuto chvíli nám musí postačit, že neumíme rozhodnout, které
z oněch docela rozdílných slov (bydlet - vracet se, obracet se: hebr.: šv-b) máme v textu vidět. A tak je nejlepší vzít vážně obojí.
Do Hospodinova domu (do je ho blízkosti) se vracíme – znovu a znovu se
k němu obracíme (potřebujeme se k němu obracet), a v Hospodinově domě
bydlíme a budeme bydlet. Právě tato dvojakost závěru 23. Žalmu mě přivedla
k příběhu marnotratného syna, jeho bratra a otce.
NÁVRATY: Jsou chvíle v životě, kdy je potřeba se do Božího domu – do
Boží blízkosti – vracet, protože jsme ho(ji) opustili. Jako marnotratný
syn. Prostě odešel, aby si stavěl vlastní dům života.
BYDLENÍ: Vedle návratů je zde pak bydlení, a tady máme vedle sebe
postavu staršího syna z podobenství Pána Ježíše a oproti němu krále
Davida. Oba bydleli v domě Otce. Ten z podobenství ovšem jakoby doma
nebydlel – neuměl bydlet doma a užívat si slávu toho, že je doma po boku
otce, v jeho přítomnosti. Ze života doma se mu stala těžká a nudná
povinnost bez radosti. Někdy je potřeba se vracet a někdy je potřeba učit
se bydlet v Boží přítomnosti a s Boží přítomností v onom prvním patře
světa, církve, sboru, vlastního srdce.
Kdybychom měli vykreslit v podobenství Pána Ježíše o dvou synech
kladný obraz toho staršího, který neutekl z domu a přece jakoby nebyl
doma, pak tím kladným obrazem může být právě král David. Muž, který věděl
o bohatství domu Hospodinova a toužil po něm více než po čemkoli jiném.
A tady naše uvažování o 23. Žalmu končí. Náš život je v něm vykreslen jako
pouť poutníků a ne (duchovních) bezdomovců. (Duchovní) Bezdomovci nemají
pastýře (který sytí, chrání, vede k odpočinku a potravě při duši i tělo),
nemají průvodce (různými stinnými údolími života), nemají hostitele –
zkrátka nemají domov.
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Lidé víry nalézají svůj domov v Bohu – směli ho nalézt a být do něj
nově adoptováni. To pro Boží lásku, která je základním přívlastkem Boha,
jeho domu a jeho přítomnosti. Smíme být adoptováni do Boží rodiny pro
Kristovu oběť a jeho přímluvy u Otce. Marnotratní synové, kteří jdou do
sebe a v pokoře přicházejí k Otci, jsou vítáni. A tak se Boží dům vnějšně
trochu mění – je jím sám Bůh přebývající skrze víru a svého Ducha v srdci
člověka, je jím člověk přebývající v Bohu. Svůj domov si poutníci nesou
s sebou, a tak je jejich domov všude.
Nepotřebujeme objevit ztracený duchovní domov? Nepotřebujeme se
vrátit? K sobě, ke svému osamělému srdci, a pak k Otci, které je v Kristu
a s Kristem tím nejlepším pastýřem?
Nepotřebujeme se učit vděčně a uvědoměle bydlet v Božím době a
uvědomovat si, co všechno nám v Bohu a s Bohem patří, k čemu jsme byli
adoptováni a povoláni, na čem smíme mít účast a co je naší nadějí, totiž
postup z prvního – pozemského – patra Božího království, Božího domu, do
druhého patra věčnosti? Kéž je nám 23. Žalm a jeho závěr povzbuzením pro
první i druhé patro života v Božím domě:
Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů
[– a přebývati bud v domě Hospodinově dlouhé časy (KP)].
27

Jaký je můj vztah k Božímu domu? Nechme nyní doznít tuto
otázku v přemýšlení za tónů hudby.
>> Preludium – motivy 506 Tam, tam kde teče Jordán

>> Píseň 506 Tam, kde teče Jordán
+ sbírka
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