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Neděle 4.10.2015 – Sbor Církve bratrské v Praze 3 

Mt 6,19-34: „Proto vám pravím: nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co 
budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm….?“ 

Tématem slavnosti Díkůvzdání za úrodu je vděčnost. Vděčnost za dar života a za to, že díky 
Boží lásce a milosti se máme dobře. Ano, chceme dnes Pánu Bohu společně děkovat za to, že 
se o nás stará. Dnes jsme ovšem otevřeli biblický text, který naši nedělní pohodu asi trochu 
nabourá. Máme přemýšlet nad tím, jestli nejsme příliš soustředěni na ty každodenní potřeby. 
– Je to vyučování našeho Pána Ježíše Krista, který od nás čeká nejen vděčnost, ale také 
správný, moudrý a duchovní životní postoj. Ježíšovo vyučování je slovo z jiného světa. My 
sami jsme až po uši ponořeni do každodenních starostí o jídlo, ošacení, zdraví a další 
potřebné i příjemné věci. Proto si neumíme představit, že bychom se nestarali. Jak by měl 
vlastně vypadat život podle Ježíše? Nestarat se o život, o to, co budeme jíst, co budeme mít 
na sebe? To snad ani nejde! 

1.  Ježíš zve k novému životu 

Ve svém Kázání na hoře, ze kterého je náš text, nás Pán Ježíš vyzývá, abychom dobře zvážili,  
kterou cestou se v životě vydáme. Budeme shromažďovat poklady na zemi anebo v nebi?  
Koho si zvolíme za pána svého života, kterému chceme sloužit? To jsou základní otázky, na 
které potřebujeme najít správnou odpověď. Teprve tehdy, až pochopíme, jaký je rozdíl mezi 
„shromažďováním pokladů na zemi“ a „ukládáním pokladů v nebi“, když porozumíme tomu, 
jaký je rozdíl mezi službou Bohu a službou majetku, jsme připraveni se rozhodnout… Pak nás 
už nepřekvapí ani další Ježíšovo slovo o tom, že se nemáme starat.  Když se podíváme na 
poslední verše 6.kap. (32,33), pak zjistíme, že Pán Ježíš vycházel z toho, že všichni lidé něco 
hledají a za něčím v životě jdou. Tak jsme stvořeni, že musíme pro něco žít, mít něco, co dává 
našemu životu smysl. Takovému životnímu cíli, nejvyššímu dobru nebo životnímu poslání 
zasvěcujeme svůj život. Na to ukazuje Ježíš, když mluví o tom, že pohané hledají své věci a 
křesťané hledají nejprve, na prvním místě něco jiného, Boží království. Jistě že to je velké 
zjednodušení, když Ježíš redukuje životní cíle na 2 alternativy. Jako příklad životního 
zaměření pohanů, které neschvaluje, zmiňuje Ježíš starost o jídlo, pití a oblečení. Naopak 
jako správné životní zaměření uvádí hledání Božího království a Jeho spravedlnosti. Proto o 
Ježíšových učednících platí, že se nechovají jako bezvěrci, ale úplně jinak: nestarají se o své 
věci, ale myslí hlavně na Boha a Jeho zájmy. Máme to skutečně tak anebo v tom máme 
trochu zmatek? Naše základní volba, kterému pánu chceme sloužit, úplně změní náš postoj 
k oběma. Jednoho si vybereme a druhého odmítneme. Když se takto rozhodneme pro Ježíše 
jako svého Pána, dostanou se Jeho věcí, věcí Boží v našem životě na první místo.  

2. Ustaranost se neslučuje s křesťanskou vírou (25n) 

Abychom tomu správně rozuměli. Pán Ježíš tělesnými potřebami nepohrdal ani je 
nepřehlížel. Měl je také a staral se o ně. Učí se nás modlit „chléb náš vezdejší dej nám dnes“. 
Ve svém učení se nám snaží vysvětlit, že není správné, když se dáme úplně zaměstnat 
starostmi o tělesné potřeby a životní pohodlí. Je to také zbytečné, když vyznáváme, že 
důvěřujeme Bohu. Pak je to nedůstojné, protože takový pohled snižuje lidské bytosti na těla, 
která je třeba akorát nakrmit a ošatit a nic víc. Z toho by vyplývalo, že fyzické přežití je 
jediným, hlavním cílem naší existence. Že žijeme jen proto, abychom žili. Ale tak to není! 
Lidský život má daleko vzácnější a vznešenější význam! Život je Boží dar a je důležitější než 
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jídlo a pití. Také naše tělo jako úžasné Boží stvoření, Boží dílo je víc než oblečení. Bůh si je 
vybral za chrám Ducha svatého! 

Pán Ježíš ve svém kázání označuje ty, kteří se starají hlavně o jídlo a oblečení, jako lidi „malé 
víry“, jako „malověrné“. Právě proto, že přijímáme svůj život jako dar od Boha a věříme, že 
On nás udržuje při životě, a proto, že věříme, že Bůh dal lidskému životu vyšší cíl, věčný cíl, se 
jako křesťané nemáme zbytečně starat a trápit tím, jestli budeme mít co jíst a co na sebe. 
Aby to Pán Ježíš znázornil, obrací naši pozornost ke stvořenému světu. Na ptactvu ukazuje, 
jak je Pán Bůh zaopatřuje potravou, a na příkladu květin zase to, jak dokáže ošatit polní lilie. 
„Podívejte se“, říká Ježíš v obou případech. Pokud se budeme pozorně dívat kolem sebe, 
uvidíme totéž, co viděl Ježíš. Ptáčci nesejí a nebeský Otec je živí, polní lilie nepracují a Bůh je 
nádherně šatí. – A když je to tak, neměli bychom Mu v těchto věcech důvěřovat naplno i my, 
když jsme navíc daleko cennější než ptáci a květiny? Ano, určitě! 

3. Ustaranost se neslučuje se zdravým rozumem (34) 

Ježíšovo slovo je namířeno proti ustaranosti ještě z jiného důvodu: přílišná ustaranost se  
neslučuje se zdravým rozumem. Na konci 6.kapitoly slyšíme „nedělejte si tedy starost o 
zítřek“. V podstatě je to tak, že všechny naše starosti se týkají zítřka, budoucnosti. Ovšem 
všechny tyto starosti prožíváme dnes. Kdykoliv si děláme starosti, trápíme se kvůli něčemu, 
co se může stát v budoucnosti. Přitom se naše obavy o zítřek, které prožíváme dnes, nemusí 
vůbec naplnit. Lidé se starají, že neudělají maturitu, zkoušku, že nenajdou práci nebo o ni 
přijdou, že onemocní, že nezvládnou děti nebo nebudou mít pro rodinu peníze. To je jen 
určitý vzorek našich obav, které nás zaměstnávají, děsí nebo nám někdy nedají spát. Ježíš o 
těchto našich starostech říká, že nám nepomohou, že jimi nic nevyřešíme a nic neovlivníme. 
Jen se trápíme obavami a většina z nich se nikdy nenaplní. Pak jsme se strachovali zbytečně. 
Anebo se naplní a pak jsme se strachovali 2krát. 

Podle Pána Ježíše se tedy neslučuje ani s naší vírou ani se zdravým rozumem, když se 
necháme pohltit starostmi o jídlo, oblečení a živobytí. Spotřebovává to veškerou naši energii, 
zatěžuje naši mysl úzkostmi a nakonec ničemu nepomůže. Takovým životem projevujeme 
nedůvěru vůči nebeskému Otci. Jako Jeho děti, jako Ježíšovi učedníci se nemusíme bát a 
nemáme starat víc než je třeba. Náš Bůh ví, co potřebujeme. On má pro nás své dary, On je 
nám dává, On chce Ježíšovým slovem probudit v našem srdci důvěru, že to tak je. Ovšem náš 
Pán nás svým Slovem vede ještě dále: na cestu hledání těch pravých hodnot, Jeho království. 

Děkujme našemu Bohu a Spasiteli Ježíši Kristu za dar života a jeho bohatství, za to, že nám 
dává všechno, co potřebujeme. Děkujme především za dar spásy, za život věčný, za Ducha 
svatého, za Bibli i společenství Kristovy církve. Ale v této vděčnosti se nechme osvobodit od 
zbytečného starání o každodenní potřeby, o budoucnost, od nedůvěry v Boží péči. Tuto 
známou a běžnou ustaranost překonáme nejlépe tehdy, když na první místo svého života 
dáme zájem o Boží věci, o Boží království. Co to znamená? To znamená, že se ptáme na Boží 
vůli, na Jeho cestu, dovolujeme, aby v našich životech platilo Boží slovo, zajímáme se o Boží 
dílo ve sboru, v církvi, ve světě. K tomu hledání Božího království patří také modlitba „Přijď 
království Tvé!“ Na této cestě se z našeho srdce vytrácí zbytečné starosti, strach a nedůvěra a 
zavládne tam Boží pokoj, radost a naděje. To je Boží bohatství, ke kterému nás vede Pán Ježíš 
Kristus. Nechme se jím obdarovat! AMEN.                                                       Bronislav Kaleta 
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