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Biblické texty: 
 

Žalm 104,1 a 13-30: Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl 
ses velebnou důstojností. Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst 
trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk, a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro 
radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly. Hospodinovy 
stromy se sytí vláhou, libanónské cedry, které on zasadil. A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má 
domov čáp. Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou útočištěm pro damany. Učinil jsi měsíc k 
určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří; 
lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. Slunce vychází a stahují se, v doupatech se 
ukládají k odpočinku. Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera. Jak nesčetná jsou tvá 
díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů. Tu je veliké a širé moře: hemží 
se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi livjátana, aby v 
něm dováděl. A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si 
berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, 
hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost 
země. 
 
Filipským 4,4-9: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem 
lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i 
mysl v Kristu Ježíši. 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. Čemu jste se 
u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. 
 
Matouš 6,24-34: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého 
milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. 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 a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je 
váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj 
život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: 
nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z 
nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče 
tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si 
budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno 
potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 
Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. 
 

Nemějte starost o svůj život 
 

Dávný skladatel 104. žalmu, který jsme dnes četli, nám dává nahlédnout do přírody, kde roste tráva 
pro dobytek, kde vzchází na poli obilí, abychom měli co jíst. Připomíná nám to, co bezmyšlenkovitě 
bereme jako samozřejmost: že prší, že vychází slunce a měsíc, že v moři je plno nespočetných 
živočichů, nad nimiž se tají dech. Pro žalmistu to všechno není náhoda, ale dílo Stvořitele, jemuž v 
úžasu a vděčnosti zpívá: „Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine. Všechno jsi učinil moudře, země je 
plna tvých tvorů.“ A Bůh celé své stvoření udržuje: „otvíráš svou štědrou ruku a ve své přízni sytíš 
všechno, co žije.“ 



Když Pán Ježíš mluví v Kázání na Hoře ke svým učedníkům, také je vede do přírody. Vybízí je, aby 
zvedli hlavu a podívali se pořádně na ptáky v nebeské výši. A pak mají upřít pozorný pohled na zem: 
„Podívejte se na polní lilie, jak rostou.“ Tato prostá výzva je o to víc potřebná nám, kteří se 
okouzleně díváme do svých zářivých obrazovek televize, mobilů či počítačů. Jistěže mluvíme o 
přírodě, dokonce dnes víc než jindy, když se strachujeme o křehké ekosystémy, bojujeme proti 
množství obalů nebo s uhlíkovou stopou. Někdo využívá přírodu ke sportu, když pokořuje – tak 
pošetile se to říká – velehory, nabíjíme se z ní energií, kterou vyzařují různé tajemné lokality. Ale to 
vůbec není Ježíšův pohled na přírodu, k němuž i nás zve. 
On chce, abychom jím dospěli k poznání, že když Pán Bůh pečuje o ptáčky, o to víc pečuje o nás. 
Když dává květům nádherné barvy – a je to jen na chvilku, než odkvetou, uschnou a skonči někde na 
ohýnku, jak by nám nedal to, co potřebujeme na sebe. Dívat se Ježíšovým pohledem do přírody 
znamená za ní vidět nejen Stvořitele, o němž zpívá žalmista svou chválu, ale nebeského Otce, který 
přece nenechá své děti na holičkách. „Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co 
budete mít na sebe.“ Tak nám to Pán Ježíš říká, když se díváme na zázraky přírody kolem sebe. Když 
Bůh otvírá svou štědrou ruku ptáčkům, jak by ji zavřel těm, kdo se ho dovolávají jako jeho děti? 
I to nebeské ptactvo, i ty polní lilie nás mají vést k důvěře, že i o nás Pán Bůh ví, že ví o tom, co 
potřebujeme dnes a co budeme potřebovat zítra. Ten, kdo nemá zrovna slunnou a bezstarostnou 
povahu, se může doslova děsit právě toho zítřku, té budoucnosti, kterou nezná. Pán Ježíš má pro to 
pochopení. Neslyšíme od něj, že život je krásný, on ví, že každý den má dost svého trápení. Zítřek 
také bude mít své starosti. Tak pravdivě nám ukazuje náš život, který nikdy nebude zcela bez 
nejrůznějších problémů a starostí. 
A přece i zítra do všech těch starostí nám budou kázat ptáčci a polní květy o péči toho, který je 
naším Otcem; který ví, co potřebujeme a jemuž patříme dnes i zítra i na věky. A proto jednu starost, 
která je na místě, nám Pán Ježíš přímo doporučuje, starost, která nás má zcela naplnit a určit náš 
život. Máme se totiž starat (to je obsahem onoho „hledat“ v našem překladu) o Boží království a 
jeho spravedlnost. Všechny ostatní starosti jsou už vyřešeny v náš prospěch, ale tuto starost máme 
mít stále: starost o to, aby v tomto nespravedlivém světě se prosazovala Boží spravedlnost a jeho 
království pokoje a lásky přemáhalo ve zvěsti evangelia lidskou pýchu, nenávist a nevěru. O to nám 
má jít na prvním místě. „Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám 
bude přidáno.“ 


