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Neděle trojiční

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha
svatého se všemi námi! Amen.
„Království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve
spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.“ Ř 14,17
Píseň 604 Buď sláva Bohu, chvála Otci
Modlitba: Hospodine, svatý a věčný Bože,
Stvořiteli nebe i země, Ty jsi tvůrcem a původcem všeho
dobrého, Ty jsi celý svět i nás každého jednotlivě vyvolal
k životu, Ty jsi nám dal i svobodu věci světa utvářet podle
našeho rozumu a svědomí. Pane, vyznáváme, že v mnohém
ohledu nedokážeme dobré rozpoznat, vytvářet je, ani při něm
setrvat a ochránit je. Jsou zlé věci, na kterých máme přímo svou
vinu, jsou zlé věci, vůči kterým jsme bezmocní. Prosíme,
pomoz. Pomoz nám zvláště svým odpuštěním - svým ujištěním,
že nejsme ztraceni, že Ty svůj zájem o nás a o celé své stvoření
nevzdáváš. Pomoz nám zvláště k víře, že evangelium Ježíše
Krista je vskutku Tvým uzdravujícím, spásným Slovem do
tohoto nemocného světa. Ať z něj smíme brát naději, sílu a
inspiraci, ať se na jeho působení smíme podílet. Ať Tvá moc a
Tvé království přichází mezi nás i ke všem potřebným. Amen.
Čtení: Ex 16,14-21
Píseň 613 Oči všech se upírají
Text: Mt 6,19-34
Kázání:
Starostí a stresem si život neprodloužíš. Svatá pravda.
Tedy se nestresuj a nestarej. - Taková dobrá rada ovšem často
vede k tomu, že se ještě více stresuji z toho, jestli se náhodou
moc nestresuji. A začnu se sledovat a hlídat. Jestlipak dnes
nejsem moc ustaraný? A bojím se čím dál víc. Ale zvolnit tempo

a změnit životní styl se nedaří.
Ježíš mluví jinak. Spolehni na Boha. Důvěřuj. Prostě, až
naivně. Bezelstně, přímočaře se dívej na svět. Hospodin je
Bohem exodu. Vyjití, východiska. Spočinout v Božích rukou
důvěřivě je osvobodivé. Nech se tedy vyprostit ze zajetí svých
starostí. Nehlídej se tolik. Stresu se nedokážeš zbavit svou vůlí,
svým větším nasazením. To víra je matkou skutečné
bezstarostnosti. Požehnané bezstarostnosti.
Jde ovšem o to, jestli skutečně stojíme o to, zbavit se své
ustaranosti. Nedodává nám před druhými pocit důležitosti? Co
všechno na mně leží! Podívejte se na mne! Nehroutit se před
kolegy je společensky neúnosné.
Ale měli bychom si ještě ujasnit, upřesnit, o čem Ježíš
mluví. O zítřku. O starosti o budoucnost. Dnešek má své trápení.
Dnešní den má své zápasy, ze kterých se nemůžeme vykroutit.
Před tím, co se děje teď a tady, ani není dobré utíkat. Zavírat oči
před nouzí, kterou máme přímo před nosem. Modlíme se: chléb
náš vezdejší dej nám dnes. Starost o tuto chvíli je na místě. Ježíš
nás učí takto se modlit. Chápe tedy a uznává, že naše potřeba
posily pro dnešek je legitimní a náš nebeský Otec se nad ní
nebude ošklíbat. Ježíš nenabádá nějakého chudáka, který nemá
co do úst, ať se nestará, ať na to nemyslí.
Jde o budoucnost. Malověrní byli ti, kdo si cestou na
poušti chtěli nasbírat a schovat manu do zásoby. Mana padala
spolu s rosou každý den. Bylo jí dostatek. Jenže někteří se
nechtěli spokojit s porcí jen pro tento den. Báli se, že zítra
nebude? Malověrní. Není to příliš tvrdý odsudek? Kdo ví, co
bude zítra? Není vytváření zásob a rezerv projevem
odpovědnosti? Vždyť díky zásobám ve stodolách a díky kázni
při hospodaření s nimi zachránil Josef v Egyptě životy
mnohých. Díky své prozíravosti a předvídavosti. Díky své
opatrnosti a podnikavosti. Polemizuje Ježíš vůbec s takovou
odpovědností vůči budoucnosti? Anebo spíš se sobectvím? O
sebe přílišně nepečuj?
Anebo je to jemný rozdíl mezi starostí, která je projevem

odpovědnosti, a ustaraností, která je projevem strachu? Ale o
těchto jemnostech v našich vnitřnostech, v našich motivacích
Ježíš nemluví. Mluví o tom, k čemu se nakonec tváří v tvář
budoucnosti upínáme. K Bohu či mamonu? Jazykově je mamon
odvozen od stejného slovního kořene jako amen, což značí
spolehlivost, jistotu. Bible přiznává majetku, bohatství
skutečnou váhu. Představuje jistou podobu jistiny pro
budoucnost. Ježíš jen upozorňuje, že majetek nás právě svou
vahou strhává zpět, zastiňuje obzor, poutá na sebe a svazuje. Má
tendence vázat na sebe celou pozornost, okupovat naši mysl,
opanovat nás. Takže neslouží nám, ale my sloužíme jemu. Nadto
pak, poctivě vzato, nakonec žádnou jistinou není. Jen se tak
tváří, ale je to klam. Budoucnost totiž nemá pod kontrolou.
Budoucnost mu nepatří. A pokud máme dojem, že se s ním
nemáme čeho bát, jen jsme podlehli iluzi, nechali se opít
rohlíkem. A jestliže vědomě či nevědomky se ženeme za
vidinou, že jednou budeme mít dost, abychom mohli mít
zajištěnou budoucnost, mýlíme se.
Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Do čeho vložíš
své doufání, svoje naděje, tam budeš celý. Tam budeš
nasměrován a uvázán. Na tom budeš zavěšen a ukotven. Vyber
si poklad v nebi, radí Ježíš. Myslí to vážně? Do nebe přece
nedosáhnu! A co o něm vím? Může být něco vzdálenějšího a
mlhavějšího? Připadá mi to tak absurdní a nesouměřitelné. Spíš
mám dojem, než že nějakou jistinu, kterou bych si bezpečně
mohl uložit v nebi jako v nějakém trezoru, tady po mně Ježíš
chce, abych se představy takových úložišť úplně vzdal. Přenech
to Hospodinu! Celé a úplně.
Vůbec se nestarej. Zaměř se k něčemu jinému: Hledejte
jeho království a spravedlnost! Dobrá, chci to vzít vážně, ale
najednou se lekám: není to ještě větší starost? A větší břemeno?
Království nebeské? Můj úkol? Moje odpovědnost?
Včera jsem byl na pietní vzpomínce na zničenou obec
Lidice. Pořád se mi vracely na mysl úvahy o tom, co se třeba
dalo dělat ještě dávno před tím, než věci došly tak daleko. Zda i

moudří lidé přehlédli varovné signály. Zda chyběli odvážní a
prozíraví, kdo by včas dokázali zastavit cestu zrůdné ideologie k
moci. Zda byla na vině apatie, hloupost, lhostejnost. A v čem
žijeme dnes a co je naší odpovědností tváří v tvář budoucnosti.
A nějaké lehkovážné nestarejte se, nepečujte – není právě teď
strašně nebezpečné?
Hledejte především jeho království a spravedlnost! Jeho
království, nebeské, Boží se přece zastává pravdy a
spravedlnosti, chrání slabé, brání bezohledným, vzdoruje zlému.
A zároveň, myslím, ani Božím věcem nervozita neprospívá. Že
se o něj nemáme starat, ale že ho máme hledat, je možná
podstatný rozdíl. Hledáme něco, co není naše, není v nás, je to
mimo nás, už to tady někde je, nemusíme mít starost, jestli to
vůbec je ani jestli jsme schopni to vytvořit, vybudovat. I když
jsou momenty, kdy nenacházíme, snad smíme doufat, že tohle
království není zcela ztraceno. V naléhavé situaci, kdy se
bojíme, že stydne láska mezi lidmi, zápasíme o odvahu a
odhodlání, přemáháme strach, potíme se, smíme mít přece ten
podivný vnitřní klid, tu důvěru, že živý Kristus je přítomný,
Duch svatý působí, království nebeské je blízko, přichází a jistě
neselže. Ani dnes ani zítra. Amen.
Píseň 689 Proč se svět marností, bohatstvím honosí?
Ohlášky + Sbírka
Píseň (Svítá) 280 Přijď království tvé – přímluvná modlitba
Otče náš – zpívaný dle EZ 583
Poslání: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve
všem jednejte s nimi.“ Mt 7,12
Požehnání
Píseň 699 Pane, dej ať nás nic už nerozdvojí

