BRNO – KOUNICOVA 04. 01. 2014

Heslo sboru na rok 2015

Možnost a umění svěřovat své starosti Pánu Ježíši

Byl jeden muž z Ramatajim-sófímu, z Efrajimského pohoří; jmenoval se Elkána. Byl to
Efratejec, syn Jeróchama, syna Elíhúa, syna Tochúa, syna Súfova. 2 Měl dvě ženy: jedna se
jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. 3 Ten muž putoval
rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam byli
Hospodinovými kněžími dva synové Élího, Chofní a Pinchas.
4 Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a
dcerám díly z oběti; 5 Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval; Hospodin
však uzavřel její lůno. 6 Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jen
aby jí dráždila. 7 Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova
domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. 8 Její muž Elkána ji uklidňoval: "Chano,
proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi tak ztrápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset
synů?"
9 Jednou, když v Šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Élí seděl na stolci u
veřejí Hospodinova chrámu, 10 a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala.
11 Složila slib. Řekla: "Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své
služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své
služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život; břitva se jeho hlavy
nedotkne."
12 Když se před Hospodinem tolik modlila, Élí dával pozor na její ústa. 13 Chana
hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Élí
pokládal za opilou. 14 Řekl jí proto: "Jak dlouho budeš opilá? Zanech už vína!" 15 Ale Chana
odpověděla: "Nikoli, můj pane; jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný
opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. 16 Nepokládej svou služebnici
za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti." 17 Élí
odpověděl: "Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila."

Text dnešního kázání, jak je tradicí, tvoří slovo, které jsme při silvestrovském shromáždění
přijali na cestu do letošního roku. Je zapsáno v listu apoštola Pavla filipskému sboru (FP
4,6):
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Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a
předkládejte své žádosti Bohu. [7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení,
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.]
To, že je apoštol Pavel při psaní těchto slov ve vězení, dává jeho povzbuzení ještě jinou
váhu, než kdyby tato slova psal z tepla svého obývacího pokoje. A ještě jednu skutečnost si
připomeňme z kontextu jeho dopisu: píše jej jako vděčnou a radostnou odpověď za péči,
kterou mu filipský sbor projevil, když mu do vězení poslal materiální pomoc. Filipští ulevili
Pavlovi v jeho starostech tím, že o něj měli péči a starost.
Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne. Vím, vždycky
jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost. 11 Ne že bych si naříkal na nedostatek;
naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. 12 Dovedu trpět nouzi, dovedu mít
hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i
nedostatek. 13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 14 Avšak učinili jste
dobře, když jste mi pomohli v mých těžkostech. (Filipským 4,10-14)
Apoštol Pavel věděl, co to znamená mít starost v nejširším slova smyslu. Věděl, že starosti
jsou nedílnou součástí života a že jsou tím, co člověka umí paralyzovat, co ovlivňuje jeho
mysl, jeho srdce (a celé jeho zdraví), co ovlivňuje vztahy s druhými. I my to víme, že
starosti nás ovlivňují, otravují a berou nám síly k životu. Podle situace a přirozenosti s nimi
každý nějak bojujeme. Někdy úspěšně, jindy ne, a pak se to projeví buď na zdraví, ve
vztazích anebo v neschopnosti dostát povinnostem.
Počátek starostí je někde v ráji, kde Adam po svém hříchu slyšel slova:
Adamovi řekl: …Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v
trápení. 18 Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. 19 V potu své tváře
budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach
se navrátíš." (Genesis 3,17-19)
Starosti jsou nám tedy připomínkou ztraceného ráje. A nejde jenom o to, že za vše
může Adam. Od jeho dob dodnes platí, že zdroj našich starostí bývá tam, kde nedbáme na
Stvořitele a jeho řády.
Uvažujeme-li pak nad charakterem našich starostí, pak je můžeme rozdělit do dvou
základních kategorií:
(1) Máme starosti s tím, co není v naší moci ovlivnit
(2) Máme starosti s tím, co můžeme ovlivnit – i to, co je v našich možnostech
nám přináší starosti. Starosti souvisejí s naší každodenní odpovědností, s našimi
vztahy a zájmy.
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Je to Boží milost, že v poutech trápení nejsme uzavřeni bez naděje a pomoci. V jedné
z písní, kterou je možno čas od času slyšet nejenom na schůzkách dorostu a mládeže,
slyšíme text: „Do tvých starostí, smutků, úzkostí, přišel ten, kdo má tě rád a z bíd tě
vyprostí…“ Náš stvořitel nás ve své lásce nenechává napospas bídě a starostem. Přichází
do našich starostí se svou pomocí – nabízí ji.
V nynější vánoční době si připomínáme, že tak neučinil nijak zvenčí, ale zevnitř. Pán
Ježíš se narodil jako člověk, aby sdílel naše starosti, dotýkal se jich a nesl je spolu s námi – a
nejenom s námi, ale namnoze i za nás. S Pánem Ježíšem – jeho služnou a jeho slovy – se
mění pohled na starosti. Máme je komu svěřovat. Nejsme s nimi ponecháni sami sobě –
často své bezmocnosti, s níž bychom očekávali, že se „něco“ stane. Máme je komu svěřovat.
Tuším, že se mnou budete souhlasit, když povím, že jednou z nejhorších věcí, která se nám
může stát, je zůstat se svými starostmi sám.
Apoštol Pavel povzbuzuje věřící: „Netrapte se starostmi, ale s vděčností je předkládejte
Bohu…“ Aby to pro nás nezůstalo takto obecným slovem, i když myslím, že mu docela
dobře rozumíme, chtěl bych nám předestřít před oči některé konkrétní příběhy lidí,
kteří měli starosti. Chci ukázat na to, jaké měli starosti a jak se s nimi vyrovnávali. Rád bych
na těchto příkladech ukázal, že Písmo nečeká, že dokonalý a dospělý křesťan se nebude
trápit. Čeká ale, že se ve svém trápení budeme obracet na nebeského Otce, který
doprostřed lidského trápení, pečování a starostí posílá svůj pokoj.

V prvním čtení jsme slyšeli část příběhu starozákonní ženy Anny. Měla starost a
velkou starost. Starost, se kterou sama nemohla vůbec nic dělat. Neměla děti, což bylo
samo o sobě smutné. Byla to nejenom osobní tragédie (což bývá dodnes), s neplodností
bylo spojeno také společenské ponížení. Zdá se, že ani její manžel jí nedokáže potěšit,
jakkoli se snažil – a zdá se, že se snažil opravdu hodně.
Anna měla starost. Velkou a pochopitelnou. Byla zdrojem žalosti a beznaděje (1Sa
1,16). Sžírala jí, a to tak, že ve své zoufalosti na výroční návštěvě chrámu se v hořkosti duše
modlila k Hospodinu. Usedavě plakala. A také slíbila Hospodinu, že jestli jí syna dá, vrátí
mu ho zpět.
Že s Annou nebylo něco v pořádku, to poznal i kněz Élí, který ji sledoval. Měl ovšem za
to, že její stav je důsledkem opilosti. Dokonce ji napomenul, aby již nepila! Umíte si
představit, co asi v tuto chvíli prožívala? Ve chvíli její zoufalé modlitby je podezírána
z opilosti! – No, i tak se někdy my lidé dokážeme necitlivě „povzbuzovat“.
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Anna se ovšem neurazila, ani ještě více nezahořkla. Vyznala svou hořkost před
knězem, který velice rychle rozpoznal svůj omyl a poznal, kde je jeho místo. Da starosti,
žalu a modlitby Anny přináší slovo pokoje a naděje: „Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho
tak naléhavě prosila.“ Do starosti Anny po její modlitbě přichází Boží pokoj.
Slovo apoštola Pavla Filipským zní: „Netrapte se žádnou starostí, ale… v každé modlitbě
předkládejte své žádosti Bohu.“ A pak hned dodá: „A pokoj Boží bude střežit vaše srdce i
mysl…“
Naše starosti mohou mít takový či podobný osobní charakter jako byl ten Anny.
Trápí nás, a po pravdě řečeno asi nepotřebujeme v takových chvílích slyšet utěšování:
„Netrap se!“ Potřebujeme najít cestu modlitby, v níž své starosti svěříme svému dobrému
Pánu. Třebas i v hořkosti a s pláčem. Taková modlitba je cestou k pokoji, který starost
nemusí úplně odstranit, ale otevře cestu pokoje a naděje. V takové modlitbě si totiž
uvědomujeme, že na svou starost nejsme sami.
Druhý příběh a příklad starosti nás zavádí k jednomu z judských králů Chizkijášovi.
Z jeho života bychom mohli vybrat hned několik situací velkých starostí. Ke konci svého
života byl ovšem konfrontován s těžkou smrtelnou nemocí (2Kr 20). To je samo o sobě
zdroj starosti a trápení. K tomu pak přichází prorok Izajáš, který ještě dodá: „Udělej
pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“
S pláčem se obrátil král v modlitbě k Hospodinu. Boží odpověď tenkrát na sebe
nenechala dlouho čekat. Ještě na cestě od krále zaznělo k proroku Izajášovi slovo pro krále:
„Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Uzdravím tě…“
Nemoci a blízkost smrti – to jsou chvíle, kdy přichází úzkost a skutečná starost.
Umíme si představit, jaké to je, když s těmito starostmi zůstáváme sami? I v takové chvíli je
řešením cesta modlitby, v níž můžeme jako Chizkijáš předkládat své prosby a žádosti
Bohu. Na něm pak je, co přijde. Že ovšem smíme čekat pokoj, protože se odevzdáváme do
Božích rukou (tedy do těch nejlepších rukou), to je naší oprávněnou nadějí.
Dalším zdrojem starostí, úzkostí a trápení, se kterým se setkáváme na stránkách
Písma, je tupení a pronásledování. Prožil to již zmíněný král Chizkijáš (2Pa 32,20). Pán
Ježíš na to připravoval své učedníky – apoštoly, když jim pověděl doslova:
A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu
vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch
vašeho Otce.
Matouš 10,19-20
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Člověk si dělá starosti, když se má přiznat k víře, když má vydat počet ze své víry.
Máme starosti s tím, jak a co vyjádřit, přičemž v kontextu soudního procesu pro víru jsou
tyto starosti o to tíživější. Pán Ježíš povzbuzuje – nedělejte si starosti, co řeknete. A dodá
pozitivní radu: „Spolehněte se na Ducha svatého. On bude při vás a vloží vám do úst pravá
slova.“
Když apoštol Petr později povzbuzoval maloasijské křesťany v jejich zápase
s protivenstvím, napsal jim: „Všechnu svou starost uvrhněte na něj… A Bůh veškeré milosti,
který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví…“ (1Pt 5,7.10).
Lékem na starosti v tupení a pronásledování je důvěra v přítomnost a moc Ducha
Božího. Tato důvěra se projevuje (a také získává a utvrzuje) modlitbou, v níž své starosti
doslova „vrháme“ na svého Pána.
S jiným druhem starosti se setkáváme u apoštola Pavla, který jednou pověděl:
„Častokrát jsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od
vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v
nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, 27 v námaze do úpadu, často v
bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. 28 A nadto ještě na
mne denně doléhá starost o všechny církve.“ (2K 11:26-28).
Jestli příběhy starostí, které jsem zmínil doposavad, patřily k těm, které prostě
přijdou, a my si moc nemůžeme vybrat, pak tentokrát máme před sebou Pavlovu starost,
kterou vlastně mít ani nemusel. A přece ji měl – měl starost o církve; sbory, na kterých mu
záleželo. Je to jako starost o vlastní děti. Bývá to tak, že to, na čem nám záleží, bývá zdrojem
starostí.
Starost o církev je dobrá starost. Ostatně tak vlastně apoštol popisuje jednu
z charakteristik církve. Jsou to jakoby údy těla, které se navzájem potřebují, a starost
jednoho je starostí všech. Tato starost je motivem k péči jeden o druhého. Chybí-li, pak je
to dokonce něco špatně.
I starost o církve má ovšem své hranice. Setkáváme se s nimi ve chvíli, kdy se apoštol
Pavel loučí natrvalo s Efezskými staršímu v Milétu:
Proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne,
27 neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. …32 Nyní vás
svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi
všemi, kdo jsou posvěceni. Sk 20,26-27.32
Apoštol Pavel uměl mít starost, která se projevovala péčí tam, kde to bylo na místě.
Pak ovšem uměl v pravou chvíli „svěřit“ sbor (církev) Bohu a slovu jeho milosti. V životě
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přicházejí chvíle, kdy starost už nemůže vést k činu a péči, ale je namístě svěření v
modlitbě do rukou Božích.
Uměním duchovního života je rozpoznávat, kdy je potřebí jedno a kdy druhé. Toto
téma je tak trochu živé v dalším příběhu – předposledním:
Tento i polední příběh budou příběhy starostí a pečování se záporným
předznamenáním. Nejprve je to příběh přátel Pána Ježíše – Lazara, Marie a Marty. Při jedné
z návštěv Pána Ježíše se Marta starala o pohoštění a její sestra Marie seděla u Mistra a
naslouchala mu. Pečující Marta to nesla nelibě a překvapivě byla za svou péči laskavě
pokárána:
"Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba.
Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde." Lukáš 10,41-42
Cítíme, že nám by často Pán Ježíš pověděl totéž: Děláte si starosti a trápíte se pro
mnoho věcí – dobrých věcí!!! Zkrátka berete si toho na sebe příliš anebo volíte špatně => je
potřeba si dělat starosti o ještě podstatnější věci; děláte si starosti na špatném místě.
Pohled na příběh Marty, která se snažila dobře pohostit Mistra, nám klade otázku,
zdali se trápíme pro správné věci; zdali nám neuniká v životě cosi podstatnějšího. I starost
o prokazatelně dobré věci (jako je například pohoštění hostů) může být cestou po slepé
koleji.
Slovo apoštola Pavla „Netrapte se žádnou starostí…“ jsou nám ve světle příběhu
Marty vedením k rozpoznávání, na čem skutečně záleží. Že se toto rozpoznávání děje
v určitém ztišení na modlitbách, to si také smíme vzít z apoštolova slova.
V posledním zastavení u některých biblických příběhů přicházím ke slovům Pána
Ježíše, která pověděl s ohledem na živobytí a starosti o materiální zabezpečení života.
V kázání na hoře (Mt 6,25-34) odhaluje všeobecnou lidskou tendenci dělat si více starostí o
živobytí, než je nutné. Pohled na pomíjivé polní lilie, které Bůh odívá krásou, má povzbudit
jednak k důvěře v Boha, který pečuje i o pozemské potřeby, a pak má povzbudit k hledání
Božího království a jeho spravedlnosti. Snad i proto, že pro mnohé pozemské pečování na
Boží království v naše, srdci a našem světě už pak nezbývá mnoho času.
Ještě jinak a tvrdším způsobem to pověděl Pán Ježíš v podobenství o rozsévači, kde
jedno zrno Božího slova padlo mezi trní (Mt 13,22). Tím trním, které pak slovo udusí, „jsou
časné starosti a vábivost majetku.“ Tady Pán Ježíš naráží na starosti, které jsou přímo proti
Bohu, s Bohem nepočítají. Jsou vlastně znamením bezbožnosti.
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Slova Pavlova na naši cestu do letošního rolu „Netrapte se žádnou starostí…“ ve světle
slov Pána Ježíše jdou v rozpoznávání charakteru našich starostí dál, než tomu bylo u Marty.
Už nejde o „legitimní a dobré starosti“, ale starosti, které jsou známkou bezbožných.
Myslím, že bychom v Písmu našli i jiné zdroje starostí. Připomenul jsem dnes, že:







máme starosti o ty nejběžnější lidské záležitosti v příběhu Anny;
máme starosti, které souvisejí s nemocemi a smrtí
máme starosti v situaci pronásledování (co budeme říkat)
jsou starosti, které máme mít – starost o sbor a církev
máme starosti, které vyplývají z péče o druhé (pohoštění Marty)
jsou starosti, které nás odvádějí od Boha, jsou známkou života bez Boha

Jsou situace, kdy povědět „netrap se“, se nám nezdá příliš adekvátní. Lehce se to řekne a
zní to necitlivě. Starosti zde jsou a budou. Nelze je vymazat. A apoštol Pavel to asi ani
nechtěl. To, k čemu nás Boží slovo zve, jsou modlitby, skrze které přichází do našeho života
pokoj, a to doprostřed starostí. Písmo nás v příbězích svědků víry zve k tomu, abychom se
učili svěřovat v modlitbách své starosti Bohu. Tudy vede cesta k pokoji, který bere našim
lidským starostem jejich paralyzující moc. Proč? Byl to apoštol Petr, který to
pronásledované církvi pověděl takto:
Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží
(KP: neboť o nám o vás péči.) 1 Petrův 5:7
Proto trápení a starosti ztrácejí svou sílu, protože v modlitbách si uvědomujeme, že přece
on má o nás starost; on o nás pečuje, a to svým zvláštním, někdy nečekaným způsobem.
Tuto skutečnost nám chce vždy připomenout slavení večeře Páně. Chléb a víno večeře
Páně nám zpřítomňují Pána Ježíše, který měl a má o nás takovou péči, že za nás zemřel, a to
proto, abychom mohli žít věčný život ve věčné lásce Stvořitele nebe a země.
P.S. Pokud jste si všimli, že jsem ve výkladu opomenul vděčnost, kterou zmiňuje
apoštol Pavel, pak to bylo záměrně, protože o vděčnosti, která velice souvisí se starostmi,
bude příští neděli kázat s. Uhlíková.

Jan Asszonyi, Brno, 4. 1. 2015
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