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Pondelok 5. septembra 2016 

Text: Mt 6, 25 – 34 
25Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím 

sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? 26Pozrite vtákov 

nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či 

vy nie ste omnoho viac ako oni? 27A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo 

aj len o lakeť? 28A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa 

a nepradú; 29hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. 
30Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, 

ľudia malej viery? 31Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme 

piť? alebo: Čím sa budeme odievať? 32Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský 

vie, že to všetko potrebujete. 33Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a 

všetko toto bude vám pridané. 34Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň 

postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.  

Piesne: ES č. 230, 350 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Hovorí sa, že strach má veľké oči. To chce naznačiť aj Pán Ježiš, keď hovorí o ustarostenosti. 

Lebo ustarostenosť je vlastne strach, ktorý sa ľudí zmocňuje v normálnych i kritických chvíľach. 

Poznáme dobre paniku pred obchodmi, keď sa rozšíri nejaká zlá zvesť a ľudia skupujú všetko, 

a to len zo strachu a vo falošnej predstave, že si svoj život predĺžia čo i len o lakeť. Lenže strach 

a ustarostenosť nikomu život nepredĺži, nezachová, nezachráni. Veď život sme si nedali sami 

a sami si ho ani nezachováme, aj keby sme mali plné chladničky a mrazničky. Strach, 

ustarostenosť – to je výraz malej viery, ba často i dôkaz nevery v Toho, ktorý život dáva nielen 

nám, ale každému tvorovi. Strach o svoj život, o existenciu, ženie človeka k priam vrcholne 

sebaponižujúcemu klaňaniu sa veciam či ľuďom, od ktorých buď očakáva záchranu, alebo sa ich 

bojí. Preto Pán Ježiš v prečítanom texte oslobodzuje človeka od strachu, ustarostenosti, keď 

poukazuje na to, že náš život a jeho zachovanie je v rukách Toho, ktorý je Otcom celého tvorstva, 

ale i naším Otcom, ktorý keď neodoprie vtáčikom to, čo potrebujú pre život, ako by to odoprel 

človeku – korune svojho stvorenia? Preto nie strach, ale úcta, zvaná bázeň Božia, musí naplniť 

naše srdcia, a dôvera v Toho Otca, ktorý vie, že to všetko potrebujeme. Pán Ježiš dáva jasný 

pokyn: „Hľadajte najprv kráľovstvo Božie…“ Božia spravodlivosť všetkých rovnako miluje a učí 

nás všetkých tiež rovnako, spravodlivo milovať v praktickom živote. Kto hľadá kráľovstvo 

Božie, kto sa spolieha na cestu spravodlivosti a všade ju uplatňuje, ten uskutočňuje medzi ľuďmi 

spokojnosť, spravodlivosť a vzájomnú lásku, ten sa stáva nástrojom Božej lásky, smerujúcej 

k tomu, aby všetkým bolo pridané všetko, čo potrebujú pre život. Lebo dúfať v Boha nadovšetko 

– to znamená nie čakať, že nám z neba budú padať hotové veci, ale veriť, že cesta Božia, 

vyznačená v slove Božom, je tá správna cesta života, ktorou sa i my musíme uberať, aby sa 

medzi nami uskutočňovalo kráľovstvo Božie, pokoj, láska, spravodlivosť, aby ľudia nemali 

strach, aby nemuseli byť ustarostení, aby sa nemuseli spoliehať na mamonu a tej slúžiť, ale aby 

v dôvere v Božie riadenie slúžili milosrdnou láskou blížnym, a tak dokazovali, že majú v srdci 

Boha, ktorý hýbe ich životom. Lebo „Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh 

zostáva v ňom“ (1J 4, 16b). Amen. 

Modlitba: 
Pane, odpusť nám našu malovernosť a to, že pri pohľade na Tebou stvorený svet si 

neuvedomujeme, aká veľká je Tvoja dobrota. Veď nám dávaš veľa zo svojich darov a často 

nezaslúžene. Daj, aby sme sa viac spoliehali na Tvoju dobrotu a na to, že Ty nám dávaš často 

viac, ako potrebujeme. Nauč nás viac Ťa milovať a v Teba samého dúfať. Amen. 
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