
      VIII. neděle v mezidobí 

Iz 49,14-15 
1Kor 4,1-5 
Mt 6,24-34 

Nedělejte si starosti…  

Mt 6,25 

Ježíš nám dnešním evangeliem předkládá velikou výzvu: buď člověkem jinak, buď člověkem jiným způsobem! Nedělej si starosti o věci, 
o to, co budeš jíst, o své tělo, o to, do čeho se budeš oblékat (srv.: Mt 6,25). Je to výzva obsažená v modlitbě Páně: chléb náš vezdejší 
dej nám dnes, tedy dávej nám chléb na dnešní den. Být člověkem jinak, tedy být každodenně závislý na nebi. Výzva pro nás, kteří jsme 
plní věcí a starostí o budoucnost. Výzva, která říká, že život je víc než jídlo a oblečení, že pokud chceme být šťastní a svobodní, máme 
se víc starat o život než o věci, o opravdový život poskládaný ze vztahů, z lásky, svobody… Chceš létat vysoko jako ptáci, chceš rozkvést 
jako lilie? Tak musíš odložit zátěž. Méně věcí, a víc srdce. To není askeze, zřeknutí se… to je osvobození. Osvobození od věcí, které opa-
novaly naše myšlenky, které ovládají náš život. 
 

Pozdvihni svůj pohled vzhůru, nad všechny starosti, zmatky a pochybnosti, podívej se kolem, abys viděl ptáky, viděl lilie, abys ještě do-
kázal žasnout nad tím, s jakou moudrostí a prozřetelností Bůh svět stvořil a řídí ho. Kdyby měl pták strach, že zítra přiletí  dravec nebo 
přijde lovec, dnes by už nezpíval, nelétal by s volností vysoko do nebe. Kdyby se lilie bála, že zítra přijde bouřka, dnes by jistě nevy-
kvetla. Ježíš se umí dívat kolem. Pozoruje život a ten k němu promlouvá o důvěře a o Bohu. A nám říká: blahoslavení, tedy šťastní, čis-
tého srdce, neboť oni uvidí Boha, ve všem, co je, uvidí Boží láskyplnou přítomnost, Boží mateřskou blízkost (srv.: Iz 49,14-15). Takže si 
nedělejte starosti, protože starosti nám berou dech, a tak už nemáme neděle, nemáme čas na ty, které máme rádi, čas na odpočinek, 
na pozorování ptáků a lilií…  

 

Zkusme tedy pozdvihnout svůj pohled vzhůru, nad svírající obzor naší všednosti a hledejme nejprve Boží království a jeho spravedlnost. 
To ostatní nám pak bude přidáno! (srv.: Mt 6,33). Je to krása! Evangelium není moralizující! Nejde proti našim přáním, naší touze po jíd-
le, po oblečení. Neříká: to je špatně, je to hřích. Ale naopak: to všechno vám bude přidáno. Jenže jinak, v jiném světle. Evangelium nás 
osvobozuje od malých přání, abychom si přáli víc, abychom toužili po něčem větším, abychom hledali to, co nám umožní vzlétnout, to, 
co nám dovolí rozkvést. Učí nás důvěrnému a svobodnému vztahu k sobě samým, k svému tělu, k penězům, k ostatním lidem a k Bohu. 
Nenechme se tedy oklamat tisíci hlasy, které křičí, že tě dovedou na cestu štěstí (úspěch, peníze, vzhled, sex…). Méně věcí a více srdce! 
 

 

„Všechno musím svěřit do jeho rukou, vždyť On ví, co má ze mě udělat, co má udělat z mé modlitby, z mého trápení.“  

o. Mario Borzaga, omi 


