
Důvěrou proti úzkosti                                                kázání 19.2.2017

1. ČTENÍ: Žalm 23
TEXT KE KÁZÁNÍ: Mt 6,25-34

Musím se přiznat, že s dnešním textem z Matoušova evangelia jsem zápasil jako se silným 
soupeřem. Praly se ve mně mé zkušenosti s mou vírou a nadějí. Opravdu mohu vzít Ježíšova slova  
s vírou a použít je v reálném životě?

Nikde nejste tak bezmocní, jako na oddělení pro dlouhodobě nemocné pacienty. Pokaždé se 
modlím, aby mi Pán dal moudrost a vedení. Mnozí pacienti jsou hledající, jiní věřící. Ale i věřícím 
dochází mnohdy trpělivost, když míra utrpení a vlekoucí (nebo selhávající) léčba přesáhne všechny 
meze únosnosti. V takové chvíli si lidé pokládají otázky, jako: „Jak tu budu ještě dlouho?  Uzdra-
vím se vůbec? Proč za mnou nepřijdou moje děti častěji? Jak mám vydržet bolest? Bude se bolest 
stupňovat? Vrátím se ještě někdy domů? Je to konec?“ Stejně bezmocný je člověk tváří v tvář ro-
dičům, kterým zemřelo jediné dítě, nebo partner. Bezmocní jsme tváří v tvář ženě se třemi dětmi, 
kterou opustil manžel a ona zůstala sama na život i na dluhy. Co takovému člověku říct? Máme říci:
„Neboj se, vždyť Bůh to vidí a on se o tebe postará?“ Anebo, „nedělej si starosti, vždyť život je víc 
než pokrm a tělo víc než oděv? Proč si děláš starosti, vždyť tím si nepomůžeš.“ A máme mrznou-
címu bezdomovci říci „podívej na polní lilie, jak je Bůh obléká, což neobleče i Tebe ty malověrný?“ 
Myslel to Ježíš opravdu vážně, když svým posluchačům navrhl něco takového? Není to víra spíše 
pro lidi poněkud omezené, nebo pro malé děti v besídce? Ptáci nesejí a přeci žerou, jeleni nesklízejí 
do stodol a jsou naživu, kytky nepředou a přece rostou do krásy. Každý dospělý člověk přeci ví,    
že tohle je rada tak pro malé děti, které ještě neumějí myslet dopředu a vnímají svět dětskýma 
očima. Dospělý rozumný člověk přeci nepostaví svůj život na tak chatrném základě. Stačí se po-
dívat kolem sebe a vidíme, že kytky usychají, ptáci mrznou a srny zastřelí myslivci. Vidíme mnoho 
případů lidí, v jejichž životech to nefunguje! Dobří lidé procházejí nesmírným nezaslouženým 
utrpením, děti umírají na leukemii, dokonce i věrným služebníkům Božím se nevyhýbá utrpení.       
I biblický král David se v úzkosti modlil: Žalmy 18,5-6 Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě 
dravé proudy Ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti. A když 
přišli přátelé k Jobovi, nemohli ho poznat, jak byl zohavený nemocí. Když ho spatřili, propukli       
v hlasitý pláč. Pak s ním seděli 7 dní a nebyli schopní promluvit jediného slova. Jób prožíval takové
utrpení, že proklíná den, kdy se narodil, říká:  Jób 3,3 "Ať zanikne den, kdy jsem se zrodil, noc, 
kdy bylo řečeno: »Je počat muž.«“ A když se jeho přátelé vzpamatovali z šoku, začali Joba pře-
svědčovat, že musel zhřešit. Protože jinak by ho Bůh přeci nemohl takhle potrestat. Ale nakonec     
to byli oni, kdo musel činit pokání a Job za ně vysloužil obětní hod. Jsou situace, kdy můžeme jen 
oněmět nad utrpením druhého člověka. Všechna slova jsou zbytečná a prázdná pokud je nemůžeme 
podepřít skutkem. Nemůžeme mrtvému vrátit život, slepému zrak, chromému chůzi, umírajícímu 
život. Můžeme jen oněmět, jako Jobovi přátelé na počátku shledání. 

Pán věděl jak ke komu promluvit

Pán Ježíš ale věděl, jak ke komu promluvit. On zná srdce člověka, jeho situaci i bolest. 
Někdo je třeba silný a odvážný od své přirozenosti a tak to není ovocem jeho víry, ale jeho lidské 
přirozenosti. Takového člověka nejspíš Pán učí spoléhat se na něho a ne jen na sebe. Ale jiný člověk
je třeba křehký a úzkostlivý od své přirozenosti. Toho bude Pán učit důvěřovat, aby se nehroutil. 
Bude ho povzbuzovat a dodávat mu jistotu. Bůh nepřistupuje ke každému člověku stejně, protože 
každý člověk je jiný. 
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Ke komu Ježíš hovořil?

Dnešní biblický text je o tom, že si jako křesťané nemáme dělat starosti. Ježíš jej směřoval  
k lidem, kteří si dělali starosti o věci základního přežití. Kladli si otázky, jestli budou i v budoucnu 
mít co jíst a pít a co si oblékat. My dnes si takové otázky většinou neklademe. Potraviny jsou 
cenově dostupné, vody máme zatím také dost. Oblečení se dá pořídit v sekáči za pár korun. Dnes    
si lidé kladou většinou jiné otázky: „Jak splatím dluhy s tak malými příjmy? Co když onemocním    
a nebudu moct splácet hypotéku na dům?“ Mladá žena, která žije nedobrovolně jako singles            
se trápí samotou a touhou po partnerovi a dětech. A někteří muži se trápí obavami, že selžou ve 
svém poslání být mužem a otcem. Jiní nemohou najít pravou partnerku a zase jiní se po padesátce 
rozhlížení a kladou si otázku jestli to nejhezčí v životě mají již za sebou, nebo mohou ještě od 
života něco očekávat? A jsou lidé, kteří se trápí starostmi ne o sebe, ale o své děti a vnoučata. Trpí 
úzkostmi, protože si dokážou představit, co vše se jim může stát. Mohli bychom pokračovat dále   
ve výčtu strachů, obav a úzkostí, které přicházejí v dnešní době na mnohé lidi, ale myslím, že není 
třeba. 

Na každého člověka někdy přicházejí obavy a úzkosti. Král David byl velmi odvážný a udat-
ný bojovník, ale i on někdy prožíval stavy úzkosti. I on měl někdy pochybnosti o Bohu a jeho milo-
srdenství. I David se někdy cítil opuštěný a bezradný. A nejen David, ale i sám náš Pán Ježíš na kří-
ži zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Každý, kdo prochází něčím, co ho srazí na 
zem jako střela, může prožívat pocit, že Bůh asi na nebi není, nebo jej opustil. Když ještě máme sílu
bojovat a vzepřít se, když máme ještě vztek, máme sílu klást odpor osudu a porvat se o vítězství.    
V takové chvíli se ještě dobře věří. Ale když dojde adrenalin, klesá někdy i víra. 

Nemusíme se trápit

Tento dnešní oddíl však hovoří spíše do všedních dní, než to těch dní, kdy procházíme 
peklem. Je nám dán do obyčejných dní každodenního života. Do dní, kdy nás pomalu, ale ne tak 
velkou silou drtí soukolí života. Nejsou to velké boje, ale spíše velké množství obyčejných zápasů. 
Takové ty lidské starosti o život, zdraví, děti, práci, konflikty, budoucnost. Do těchto úmorných 
zápasů nám přichází Ježíšovo povzbuzení. Může na někoho působit dětinsky, nebo jako provokace, 
ale já myslím, že v tomto případě to Ježíš tak nemyslel. Šlo spíše o pragmatické myšlení v každo-
denním životě věřícího člověka. Není to slovo pro lidi, kteří Boha ještě nepoznali. Ježíšovo podo-
benství počítá z předchozí zkušeností víry. Co nám dodává důvěru v budoucnost? Víru v to, že se 
Pán o nás postará, nenechá nás klesnout a bude nás podpírat v čase zlém? Co nás posiluje v důvěře, 
že naše životy a životy našich blízkých jsou v jeho rukách? Jistě si pomyslíte, že je to Boží slovo.   
A máte pravdu, ale i Boží slovo se v našem srdci opírá o naši zkušenost s Bohem. „Kde je tvé srdce,
tam bude i tvůj poklad.“ Jestliže se podíváme do zpětného zrcátka naší víry, jistě spatříme mnoho 
milosti, kterou jsme dostali od našeho Pána. Zpětně vidíme, že Pán nás skutečně nikdy neopustil,  
že se o nás vždy staral, že nám dával mnohdy více, než jsme potřebovali a více, než jsme doufali. 
Když se podíváme do své vlastní minulosti, vidíme Boží lásku a věrnost. A to nám dodává naději  
do budoucna. To, co jsme prožili s Kristem, nám nikdo nevezme. To je potvrzením legitimity naší 
víry a našeho spolehnutí se na Pána. Prof. Jan Heller řekl v rozhovoru s Markem Ebenem v pořadu 
„Na plovárně:“V Písmu nacházíme Tvora, ze kterého voní něco, co se ve světě moc nevyskytuje – 
láska, odpuštění, radost, která není zplodinou okolností, ale roste z vědomí toho, že někomu 
patříme, a ten se o nás stará tak, že se v životě nemusíme trápit. Trápit se, to není povinností 
křesťana.“ Jinými slovy: V Bibli se setkáváme s živým Bohem z něhož voní láska, která je nám 
blízká, protože jsme jí v životě mnohokrát zakusili. Víra, láska, radost a síla k životu pramení z 
vědomí, že patříme Nebeskému Otci, který se o nás stará tak, že se v životě nemusíme trápit. 

Proto si Ježíš může dovolit říct: „Podívejte se kolem sebe, všechno co Bůh stvořil, má rád    
a stará se o to. Jakpak by se nepostaral i o tebe človíčku.  A jestli se snažíš, pracuješ a nezahálíš, pak
se nemusíš bát. Modli se, pracuj, služ Pánu s láskou a věrností a hledej jeho vůli a on se postará o to
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ostatní. Když se budeš úzkostlivě bát co vše se může stát, prožiješ svůj život ve strachu. Namísto, 
aby sis ho prodloužil důvěrou, spíše si ho zkrátíš strachem.“ Pán Ježíš si uměl vychutnat život. 
Uměl se radovat a žil v důvěře ve svého nebeského Otce. Právě Boží blízkost a známost Nebeského 
Otce jej naplňovala pokojem a radostí. Můžeme se skutečně obávat mnoha věcí a skutečně nám 
hrozí. Nemusí to být jen výtvory naší úzkostlivé fantazie. Nežijeme v bezpečném světě. Může se 
nám přihodit vše, co se kdy přihodilo druhým lidem. Ale pokud jsme poznali, že nás má Pán Ježíš 
rád, máme důvod věřit jeho zaslíbením a spočinout v pokoji v něm. A pokud se ohlédneme zpět       
a vidíme Boží dobrotivou ruku v našem životě, můžeme žít v důvěře, že nás neopustí a bude s námi.
Boží vůlí není, abychom se trápili, ale abychom měli pokoj a žili v důvěře, že když nám Bůh dal 
život a má nás rád, postará se o naše potřeby. 

Láska je nad všechna slova

Co tedy máme říci lidem, kteří se trápí? Možná nic. Mnohdy slova nezmůžou nic. Ale 
láska, hovoří k srdci člověka vždycky. A láska nezůstává bez skutků. Láska přemýšlí nad druhým 
člověkem, jak ho povzbudit, potěšit, posílit. Nebojme se bezmoci. I drobnost, kterou pro druhého 
uděláme, může vydat svědectví za mnoho slov. Pá Ježíš říká: „Pojďte ke mně milovaní, neboť jsem 
hladověl, a dali jste mi jíst, byl jsem nahý a oblékli jste mne a byl jsem nemocen a navštívili jste 
mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Pojďte a vejděte do mého království.“ AMEN

Požehnání
Filipským 4
6 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.
8 Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné 
lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
9 Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
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