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Bratia a sestry v Pánu! 

Oddávna upierame svoj zrak k budúcnosti. Do nej premietame svoje túžby a svoje priania. Budúcnosť 

podnecuje ľudskú fantáziu, a my v nej hľadáme naplnenie svojich túžob po novom poriadku v ľudskej 

spoločnosti i uskutočnenie svojich vedeckých vízií.  Pozeráme na to, čo je pred nami, a k tomu 

smerujeme. Jeden s nádejou, iný s obavou, ba so strachom. Ak začnú ľudia žiť len prítomnosťou a len pre 

prítomnosť, je to neprirodzené, nezdravé, svedčí to o tom, že svet je chorý a aj spoločnosť je chorá. 

Človek je jednoducho  silno zameraný na budúcnosť. Je na ňu orientovaný tak silno, že i prítomné, 

dnešné problémy premieta do budúcnosti a pýta sa, aké ovocie prinesú. To je starostlivosť, ktorá 

neoddeliteľne patrí k ľudskej prirodzenosti. 

Takéto uvažovanie a pozeranie k budúcnosti, rovnako ako úsilie o dobrú budúcnosť, Ježiš  nekritizuje. 

Takáto starostlivosť ešte nie je prejavom nedôvery k Bohu. A tu predsa ide o hriech nedôvery! Lukáš, 

ktorý to isté  Ježišovo slovo zaznamenáva tiež píše:  Nebuďte ustarostení- moderne povedané: netrápte 

sa tým. Áno, ide tu presne o vymedzený druh starostí o budúcnosť a tým je strach. Práve strach- náš 

strach Ježiš kriticky hodnotí. Taký zvieravý, nedôverčivý strach- výhľad do budúcnosti, taký je 

problémom, práve taký Ježiš kritizuje. Vzápätí tento strach splodí myšlienku, že budúcnosť je nepriateľ, 

ktorý pripravuje skazu. Čo s nami bude? Čo bude s týmto zborom, s touto cirkvou? Je nás menej? Menej 

verných? Obavy sa zosilňujú, vzťahy sa nezlepšujú, financií ubúda, stagnujeme? A budúcnosť  na nás 

striehne, striehne ako dravec a my sa bojíme- obávame- desíme. Už nevieme s radosťou spievať, 

oslavovať, radovať sa, zdá sa nám, že ani nemáme veľmi prečo, už pomaly zabúdame chváliť Boha, 

nepočujeme zasľúbenia a nechceme znovu začínať. Sťahujeme sa do ulity, krčíme sa v kútiku a plní obáv 

čakáme na budúcnosť, ktorá sa pozvoľna stáva prízrakom. Neodsudzujem takouto ustarostenosťou seba 

i svoj zbor už dopredu k smrti? 

Prečo naša starosť nie je zdravou starosťou plnou elánu a aktivity? Prečo je často zvieravým strachom? 

Ježiš presne odpovedá na túto otázku. Hovorí na adresu všetkých, ktorí sa takto ustrašene starajú: Ó 

ľudia malej viery! Príčinou strachu z budúcnosti je nedostatok viery! Pre hriech nedôvery stojí pred nami 

budúcnosť ako desivá príšera. Tam, kde je viera chabá nastupujú štatistiky, kartotéky, bilancie a z nich 

vytvorené hypotézy ako jediný možný ukazovateľ budúcnosti. Tam, kde chýba viera človek neuvidí, že 

vpredu je Boh, Jeho moc a starostlivosť. Potom sa spolieha len na svoju starostlivosť , svoje sily 

a schopnosti. Stratil pôdu pod nohami. Počíta, plánuje a topí sa v starostiach. Vyčerpáva sa v snahe 

zaistiť veci prítomné tak, aby budúcnosť bola aspoň únosná. Táto starostlivosť pohlcuje  celý jeho život.  

To platí tak o jednotlivcovi, tak o zbore a cirkvi. Ježiš nechce, aby sme svoj život a život svojich zborov 

vyčerpali ustrašeným staraním sa, ktoré  aj tak neprináša výsledky. Preto ukazuje na poľné ľalie a vtáky. 

Majú zaistené podmienky a krásu, bez toho, že by im vládol strach o budúcnosť. Znamená teda  toto 

Ježišovo slovo ponuku k lenivosti? Ver v Božiu starostlivosť, spoľahni sa na ňu a o budúcnosť sa vôbec 

nestaraj? Má snáď byť cirkev spolkom ľahostajných lenivcov? Vôbec nie! Lenivec je ten, kto svoj strach 

z budúcnosti vyrieši tým, že sa stane ľahostajným. Robí všetko ako by budúcnosti nebolo, ignoruje ju. To 

je charakteristické na vtákoch, na ktoré Ježiš ukazuje, nie je však to, že nič nerobia, ale to, že nie sú 

poháňané strachom z budúcnosti, aj keď možno inštinktívne ju tušia. Ak cítia blízkosť zimy- tiahnu do 

teplých krajín. Urobia to, čo je v ich silách a sú odkázané na Božiu starostlivosť. Ježiš nás vyzýva, aby sme 

túto Božiu starostlivosť prijali. Volá nás, aby sme svoj dnešok  a zajtrajšok žili s Bohom. Nechce rušiť 



ľudskú prirodzenosť, ku ktorej patrí i výhľad do budúcnosti. Ale, práve preto, že tento výhľad nám 

bytostne patrí, máme prijať i silné slovo o Božej starostlivosti, sľub, že Boh sa o nás stará a starať bude. 

Je to výzva pre nás: Prijmite na vedomie, že v budúcnosti budete závislí len a len na Bohu. Ak to 

prijmeme budeme vidieť veci pred nami, ktoré nás možno i desia, úplne inak ako doteraz. Ak prijmeme 

túto výzvu pre budúcnosť, nestaneme sa ani rezignujúcimi ustráchancami, ktorí nostalgicky spomínajú 

na zlaté časy, ktoré už boli a nevrátia sa, ani ľahostajnými lenivcami, ktorí bez myšlienok konzumujú 

budúcnosť. Ako budúcnosť tak aj prítomnosť uvidíme úplne inak ako doteraz. Prestaneme kľučkovať ako 

prenasledované zajace, pretože namiesto strachu z budúcnosti nastúpi prozreteľné videnie. Zmeníme 

možno v mnohých ohľadoch i svoje prítomné konanie, pretože si uvedomíme, aké ovocie prinesie naša 

prítomnosť v budúcnosti, ktorá patrí Bohu. Nevzdáme sa výhľadu do budúcnosti, ale bude to výhľad 

pravdivý, triezvy, neskreslený strachom ani falošnou dobrou náladou. Naša prítomnosť sa potom Jeho- 

vplyvom nášho Pána stane zdravšia a reálnejšia. 

Neunesieme bremeno budúcnosti, ak k nej pristupujeme bez viery , teda so strachom. Pretože trápenie, 

ktoré vidíme v budúcnosti, tušené katastrofy začneme prežívať už teraz. Bremeno budúcnosti bez Boha 

nás tlačí až k zemi lebo v nás vyprovokuje túžbu ukoristiť ešte dnes čo sa len dá. Ježiš hovorí, že to všetko 

pomôže asi toľko, ako snaha chcieť za každú cenu pridať ku svojmu veku ešte  malý časový úsek. To je 

predsa nemožné, rovnako ako je nemožné uniesť bremeno prázdnej budúcnosti bez Boha, bez toho, aby 

človek nepremárnil svoj život. Máme dosť čo robiť s prítomnosťou, s dneškom. Našou mierou, bratia 

a sestry, je jeden deň. Každý deň má dosť vlastného trápenia.  

Nám a ani cirkvi asi nakoniec nezostane nič iné než sa od výhľadu do budúcnosti obracať vždy naspäť  

k prítomnosti a k jej potrebám. Ak sme však vo svojej budúcnosti zahliadli Boha, Jeho moc a Jeho 

starostlivosť, potom dnešok prestane byť prítomnosťou ustarosteného  strachovania. Potom budeme 

ochotní poslúchnuť aj druhú Ježišovu výzvu. Výzvu k tomu podstatnému, čo je najdôležitejšie dnes: 

Hľadajte najprv kráľovstvo Božie! To nie je lacná výzva, aby sme si vo svojom dennom rozvrhu vyhradili 

prvú chvíľu po prebudení na krátku modlitbu a potom sa zase rýchlo začali zaoberať svojimi starosťami. 

To slovo „najprv“ znamená hodnotu, znamená „ predovšetkým“. Kráľovstvo Božie a výhľad k Nemu, 

k Jeho spravodlivosti, má určovať našu prítomnosť! Ničím iným sa nenechajte viesť! Mierou  Božej 

budúcnosti merajte dnešok! Vstúpte naplno do prítomnosti a konajte a žite v nej tak, ako to odpovedá 

Božej vôli. Konajte a žite tak aj vtedy, keď sa vám vôbec nezdá, že to vyrieši otázky, ktoré vás pália. 

K tomu nás Ježiš vyzýva. Len vtedy ak budeme takto konať a žiť bude z nás odňaté- zobrané ťažké 

bremeno budúcnosti. 

Toto, bratia a sestry, je vyslobodenie, ktoré Ježiš ponúka. A ponúka viac. Pripomína nám, že Božím 

vedením vždy získavame niečo čo sme ani nečakali, čo sme do svojich plánov, výpočtov  neboli schopní 

zahrnúť. Môže dôjsť k celkom iným riešeniam, než sme podľa našich ľudských výpočtov predpokladali. 

Nielen, že nebude nutné niesť bremeno strachu z budúcnosti, ale budúcnosť skutočne riešenie prinesie. 

Božie riešenie ľudskej núdze. V budúcnosti, ktorá patrí Bohu a v ktorej ja/ či ty nebudeme sami.  

„ To ostatné vám bude pridané.“ 

Ježiš nám týmto slovom nezbavuje ľudskej nutnosti hľadieť do budúcnosti. Dáva však jasný pohľad bez 

mámenia a desu i možnosť už dnes s budúcnosťou začať. Otázky každého dňa sa potom majú a môžu 

riešiť každý deň znova a od počiatku inak. Tak ako to žiada Božia prítomnosť, ktorá je prítomnosťou 

každodennou. To je veľká sloboda  pre nás osobne, pre zbor i pre cirkev. Nestrachujeme sa teda, ak sa 

obrátime k zajtrajšku. Zajtrajšok bude mať svoje starosti. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho 

spravodlivosť a všetko ostatné Vám bude pridané. Amen.  


