Vnitřní svět starostí a hlubina jistoty
„Nedělejte si … starosti o zítřek“ (Mt 6,34)
(8. neděle mezidobí 2017)
Nechodit do práce? Nevzdělávat se? Zanedbávat svoji rodinu,
nestarat se o obživu dětí či oblečení? Toto Ježíš neříká, když
mluví o nedělání si starostí o zítřek. Sám byl nějakou dobu
tesařem a zajišťoval sobě i své matce živobytí. Moc dobře věděl
později, že je třeba se postarat o učedníky a nakrmit je nebo
i hladové zástupy, moc dobře věděl o péči žen, které je
doprovázely a o něho i apoštoly se staraly.
Ježíš spíše poukazuje na naše osobní prožívání starostí, které
člověka může pohltit, sebrat radost ze života, oddělit od Boha.
Jde mu o náš vnitřní svět. Jde mu o to, abychom se v něm, světě
starostí neutopili.
Známe Ježíšovo podobenství o rozsévači, jehož setba padá jak do připravené půdy, tak i na
okraj pole. Připomíná, že vzešel i plevel, trní starostí, který vzcházející setbu udusil. Podobně
naši mysl přirovnal ke služebníkovi majícím dva pány. Oba nelze stíhat. Něco poté nebude
dobře fungovat. Tím něčím jsme my samotní, naše vztahy i ten vztah nejdůležitější přinášející
proud života, totiž vztah k Bohu.
Starosti však potřít nemůžeme. Bývá jich plná hlava, a to i když se modlíme. Liturgické texty
Božího slova dnes nabízejí, co se starostmi dělat.
Prorok Izaiáš povzbuzoval lid, který zahlcen starostmi navíc ve vynuceném exilu začal říkat,
že Bůh na něj poněkud zapomíná, nebo už úplně zapomněl. Takové myšlenky jistě už napadly
nejednoho z nás. Prorok, aby dodal odvahu v čekání a k trpělivosti v daných situacích použil
srovnání: „Copak může zapomenout žena na své nemluvně“ a co teprve Bůh? „I kdyby ona
zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!“ (Iz 49,14-15). Starosti tím neubydou, ale posílí se
důvěra, která se může stát silnější, jak starosti. Posílí se něco pozitivního nad uzavřeností
vnitřně prožívané negace! Je tu Bůh, jsme i se starostmi v jeho rukou, jsou zde jeho ruce, neboj
se!
Neméně starostmi zkoušený král David, který se stal psancem kvůli tomu, za koho nasazoval
svůj život a za koho bojoval a pro nějž vyhrával mnoho bitev, krále Saula. Později byl znovu
pronásledován svým vlastním synem Absolónem, který si usurpoval Davidovo těžce nabyté
království a zjednal mu v něm státní převrat. Tedy starostí víc jak dost. A přece tento král, autor
mnoha žalmů říká: „V Bohu odpočívá má duše…on je mou tvrzí a skálou, mou jistotou, mým
pevným ukotvením… v něm budu stát a nepohnu se“ (srov. Žalm 62). David dává také návod,
jak se Bůh stal jeho „skalou“, „tvrzí“, někým kdo způsobí, že se „nepohne“. že ho nic tak hned
nerozhází: „Před ním vylévám svou duši.“
Vylévat svou duši před Hospodinem. To je návod na starosti, aby nepřerůstaly přes hlavu, aby
nemohly pustit kořeny tak hluboko, že by zastínily a udusily všechno ostatní. Otec Armbruster,
pražský jezuita, nám kdysi na duchovních cvičeních dal zprvu a na první pohled velmi náročný
úkol. Hodinu o samotě hovořit nahlas s Bohem. Nu musím říci, že hodina, takto poprvé v životě
nestačila říci si všechno, co leželo už léta na srdci. Přišel pokoj a posílila se důvěra. A nešlo jen

o monolog, Bůh komunikoval po svém a dal to, co bylo potřeba. Skvělá zkušenost, doporučuji.
Vylévat svou duši před Hospodinem – to dělal David, to můžeme i my tváří v tvář množícím
se starostem.
Bůh tak přichází léčit náš vnitřní svět, ač starosti jsou ten nejvíce vnitřní povrch. Kdesi v nás
však jsou větší hlubiny, v nichž se můžeme setkat s Bohem. Kdo do života čerpá vodu
s povrchní hlubiny, je to jen voda užitková, ne k pití. Kdo však čerpá z hlubin, najde vodu
života.

