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Nestarajte sa 
 

- - - - - - - - - - - - úvod - - - - - - - - - - - - 

 
Už vám niekto povedal „Nestaraj sa“ (o to, do toho)? Takéto slová väčšinou neznejú 
príjemne a ani ako príjemné nie sú myslené. Znamenajú, že o niečo sa nemáte 
zaujímať, angažovať sa do niečoho alebo niečo niekomu k nejakej téme hovoriť. 
Znamená to, že ten človek chce svoj problém, svoju vec, riešiť bez vašej účasti. 
Otázka je, prečo ste sa do toho vlastne chceli starať. Možno vás to zaujímalo, 
možno ste mali pocit že viete poradiť, možno ste mu chceli pomôcť. Ale on si to 
neželá. 
 
Aj Biblia varuje pred tým, aby sme riešili veci, ktoré sa nás netýkajú. V Prísloví 
26,17 je jeden verš, ktorý viem dokonca spamäti, lebo ma už dávnejšie zaujal (ale 
teraz ho radšej prečítam): 
 
Príslovia 26:17  Psa chytá za uši ten, kto idúc pomimo mieša sa do sporu, ktorý sa 
ho netýka. 
 
Už ste niekedy chytili za uši nejakého cudzieho psa? Čo by sa asi stalo? Chytiť psa 
za uši, tým sa myslia isté problémy, uhryznutie. Tak aj keď sa staráte do vecí, ktoré 
sa vás netýkajú, môžete ešte niečo utŕžiť, mať z toho zbytočné problémy. 
 
Takže keď vám niekto povie „Nestaraj sa o to“, možno má pravdu a vy máte 
o starosť menej, zostane vám čas a energia na niečo prospešnejšie, užitočnejšie. 
 

- - - - - - - - - - - - základný text - - - - - - - - - - - - 

 
Biblia nás podobnými slovami varuje pred zbytočným staraním sa aj v inej oblasti. 
Hovoril o tom Ježiš vo svojej kázni na vrchu (Mat 6, 25-34). Prosím aby bol 
prečítaný dnešný základný text:: 
 
Matúš 6:25  Preto vám hovorím: Nestarajte sa  o svoj život, že čo budete jesť alebo 
čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa odejete. Či nie je život viac ako pokrm a telo 
ako odev? 
26  Pozrite na nebeské vtáctvo, že nesejú ani nežnú ani nezhromažďujú do stodôl, 
a váš nebeský Otec ich živí! A či ich vy o veľa neprevyšujete? 
27  A kto z vás starajúc sa môže pridať k veľkosti svojej postavy jeden lakeť? 
28  A o odev prečože sa staráte ? Povážte poľné ľalie, ako rastú: nepracujú ani 
nepradú; 
29  a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty ako jedna z 
nich. 
30  Ak teda poľnú trávu, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak 
odieva, či azda vás nie o veľa viacej? Ľudia malej viery! 
31  Nestarajte sa teda  a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? 
alebo: Čím sa zaodejeme? 
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32  Lebo to všetko hľadajú pohania, a veď váš nebeský Otec vie, že to všetko 
potrebujete. 
33  Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude 
pridané. 
34  Teda nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci. 
Dosť má deň na svojom trápení. 
 
V tomto texte niekoľkokrát zazneli slová Nestarajte sa. Žeby sme sa, ako kresťania, 
angažovali do niečoho, kde nie je naša pomoc vítaná?  
Ježiš nám hovorí: Nestarajte sa. Nestarajte sa o to, čo budete jesť, čo budete piť, 
čím sa zaodejete, o svoje základné potreby sa nemusíte starať. 
Prečo? 
Pretože Boh si zabezpečenie týchto potrieb berie na svoju starosť. On sa stará 
o vtáky, o rastliny, o celú Zem, a nakoniec aj o nás, ale my to nevidíme a myslíme 
si, že sme odkázaní sami na seba.  
 

- - - - - - - - - - - - čo robí Boh - - - - - - - - - - - - 

 
Pozrime sa teda do Biblie, či je to naozaj tak, či sa Boh stará o náš pokrm a odev.  
Ak by sme šli hneď na začiatok, tak už na prvých stránkach Biblie nájdeme záznam 
o tom, že Boh keď stvoril prvých ľudí, tak ich nenechal hladných, ale im hneď aj 
povedal, čo bude ich pokrmom:  
1 Moj 1:29  A Boh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je 
na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To 
všetko vám bude za pokrm . 
 
Keď šiel Noe do korábu so svojou rodinou a so všetkými zvieratami, Boh mu okrem 
iného pripomenul aj to, že si má vziať potraviny, aby mali čo jesť.  
Najznámejším príkladom toho, ako sa Boh postaral o ľudí v núdzi, je zoslanie 
manny počas putovania Izraelcov po púšti. Tento chlieb z neba padal takmer 40 
rokov, a prestal, až keď prišli do zeme, ktorá ich mohla uživiť.  
 
Toto zasľúbenie pokrmu sa však netýkalo len raja, potopy, alebo extrémnych 
podmienok púšte.  
Boh sa stará o všetkých ľudí a stále. 
Veľmi pekne to vyjadruje Žalm 136, 25: dáva pokrm  každému telu, lebo jeho milosť 
trvá na veky. 
A podobne sa píše aj Žalm 145,15: Oči všetkých hľadia v nádej k tebe, a ty im 
dávaš ich pokrm  na jeho čas. 
 
Tak isto je to z odievaním. Už v raji urobil Boh pre ľudí odev z kože, lebo videl, že 
ho potrebujú. 
A našli by sme tiež príklady na to, ako sa Boh postaral v čase núdze o vodu na pitie 
pre tých, ktorí trpeli smädom. 
 
 V našom základnom texte nám teda Ježiš hovorí, že o náš pokrm sa stará 
Boh osobne. Ale nie sú to prvé Ježišove slová na túto tému. Len niekoľko veršov 
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predtým Ježiš učil svojich nasledovníkov ako sa majú modliť, a okrem iného je tam 
aj uvedená prosba:  
Matúš 6:11  Daj nám dnes náš každodenný chlieb 
Ak teda prosíme Boha o chlieb, prečo sa oň potom ešte staráme? Neveríme Bohu, 
že zabezpečí to, o čo nám kázal ho prosiť a o čo sme ho aj poprosili? 
O každodenný chlieb sa nemáme starať, máme oň s dôverou prosiť.  
 
Ježiš v našom základnom texte hovorí, kto sa stará zbytočne o tieto veci: (Mat. 6, 
32): Lebo to všetko hľadajú pohania 
 
Sú na svete ľudia, ktorí takto míňajú svoj čas a energiu.. Avšak sú to pohania, 
neveriaci, ktorí neveria tomu, že Boh chce tieto ich potreby napĺňať, preto sa za tým 
musia plahočiť sami.  
 
Kresťania však môžu byť v pokušení napodobňovať ľudí čo žijú okolo. Možno to 
poznáte: Susedia majú novú kuchynskú linku, vari sme my horší? Susedia si 
vymaľovali byt, susedia si dali plastové okná, kúpili si nové auto ... 
A my chceme ukázať, že nie sme horší, že nie sme iní, že to chceme mať 
a zadovážime si to tiež ... 
A susedia sa starajú o to, čo budú jesť a piť, a čím sa zaodejú,  a my to opakujeme 
po nich, vari sme horší ... ? 
Ale Boh nám hovorí, vy to nerobte, ako to robia oni, vy toto prenechajte na mňa.   
 
 Ľudí do prílišnej starostlivosti ženie aj túžba mať stále viac a viac. Pavel vo 
svojom liste Timoteovi preto zdôrazňuje, že je dôležité byť skromným a spokojným 
s tým, čo človek má: 
1 Timoteovi 6:6  No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. 
7  Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť. 
8  Ale keď máme pokrm a odev, s tým sme spokojní. 
9  A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí 
nezmyselných a škodlivých, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a do zatratenia. 
 
Je dobré vedieť, že nemusíme mať všetko to, čo majú ľudia okolo nás, alebo všetko 
to, čo ponúkajú reklamy. My vieme, že úplný dostatok a hojnosť sú pre nás 
pripravené v nebi. Ľudia okolo to nevedia, preto sa snažia si to všetko zabezpečiť 
už teraz.  
 

- - - - - - - - - - - - čo máme robiť my: fyzická práca - - - - - - - - - - - - 

 
 Povedali sme si, čo všetko robí pre nás Boh a že sa stará o naše potreby, 
o jedlo, pitie, odev. Ale čo to znamená pre nás, čo máme robiť my? Máme vari len 
tak ležať doma na pohovke a budú nám pečené holuby padať rovno do úst? Nie, 
vieme že tak to nefunguje. Boh vie o našich potrebách, aj ich chce napĺňať, ale nás 
z toho až tak úplne nevynecháva. 
 
Ako príklad toho, že Boh vie vopred, čo potrebujeme, a aj tak požaduje našu 
spoluprácu, by som uviedol Ježišove slová o modlitbe.  
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Ježiš v tejto kázni na vrchu hovoril aj o pokrytectve, a kritizoval to, keď niekto dával 
okato almužnu aby ho všetci videli, alebo sa modlil na rohoch ulíc, aby ho ľudia 
videli a chválili. A kritizoval tiež to, keď niekto pri modlitbe hovoril veľa prázdnych, 
zbytočných slov:   
Matúš 6:7  Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre 
tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. 
8  Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy 
prosili. 
Ježiš povedal, že Boh vie o tom, čo sa chceme modliť, ešte skôr než to vyslovíme.   
Mohli by sme z toho usúdiť, že sa teda nemusíme modliť vôbec, keďže on pozná 
naše myšlienky a vie, čo potrebujeme. 
Ale nie je to pravda. My modlitbu potrebujeme. Preto Ježiš hneď vzápätí hovorí: 
9  Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach ...  
A dáva nám príklad stručnej, jasnej, výstižnej modlitby, akú máme používať. 
 
Takže aj keď vie, čo potrebujeme a čo povieme, chce, aby sme sa modlili. 
 
A podobne je to aj s našimi starosťami o základné potreby. Boh vie, že ich máme, 
vie, čo všetko pre život potrebujeme, veď on sám nás tak stvoril. A on ich chce aj 
napĺňať. To však neznamená, že my nemáme robiť nič.  
 
Ak nás Boh odbremenil od niektorých starostí, je to preto, aby sme svoj čas 
a energiu mohli využiť na niečo iné, na niečo, čo za nás on neurobí, pretože to dal 
za úlohu nám. 
 
Čo má teda robiť človek? 
Ak by sme opäť začali chronologicky, od raja, tak už v raji dostal človek na starosť 
celú zem, aby nad ňou vládol: 
1 Moj 1:26  A Boh riekol: Učiňme človeka  ...  a nech vládne  nad morskými rybami 
a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým 
plazom, ktorý sa plazí na zemi. 
Adam v raji nemal len tak sedieť, nič nerobiť a jesť. Dostal úlohu, prácu, ktorej sa 
mal venovať. 
Takže už od začiatku mal človek od Boha danú pracovnú náplň. 
Je síce pravda, že po vyhnaní z raja sa práca stala ťažkou, až bolestivou, je 
napísané že „v pote svojej tváre budeš pracovať“ ale stále zostala pre človeka 
povinnosťou, možno lepšie povedané nevyhnutnosťou.  
 
Táto povinnosť pracovať bola zakomponovaná aj do desatora, keď štvrté prikázanie 
jasne hovorí: Šesť dní budeš pracovať. 
Nielen odpočinok siedmeho dňa, ale aj práca počas predchádzajúcich šesť dní je 
súčasťou prikázania. 
 
Toto sa samozrejme nezmenilo ani v novozákonnej dobe, takže Pavel vo svojom 2. 
liste Tesaloničanom 3, 7-12 varuje pred extrémom lenivosti a vyzýva ku poctivej 
práci: 
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7 Lebo sami viete, ako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi 
vami 
8  ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i 
nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu; 
9  nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste 
nás nasledovali. 
10  Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce 
pracovať, nech ani neje. 
11  Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami; že nič nerobia, ale 
sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba. (chytajú psa za uši :) ) 
12  Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s 
tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb. 
 

- - - - - - - - - - - čiastočný dôsledok - - - - - - - - - - - - - 

 
Môžme teda povedať, že: 
Pokrm je síce výsledkom práce človeka, ale nie je dôvodom na robenie si starostí. 
Boh sľubuje našu usilovnú prácu požehnať, takže si môžeme byť istí, že sa 
dočkáme výsledkov, že z našej práce budeme mať na chlieb a na odev.  
 
Keď Ježiš raz stál na brehu Genezaretského jazera a učil ľudí, hľadal vhodné 
miesto odkiaľ by mohol kázať. A všimol si že neďaleko kotvia dve lode, na ktorých 
rybári po celonočnom rybolove prali svoje siete. Žiaľ že sa im za celú noc 
nepodarilo nič uloviť. Mali plnú hlavu starostí, ako sa takto vrátia domov, bez úlovku 
a zárobku, ktorým by uživili svoje rodiny.  Ježiš to videl, ale nepovedal nič. Len ich 
požiadal, či by mu neposkytli jednu z lodí ako kazateľňu, aby mohol hovoriť k ľuďom 
s určitej vzdialenosti od brehu.  
A keď skončil kázanie, povedal Petrovi, lebo jeho bola jedna loď:  
Zatiahni na hlbinu, a spustite svoje siete na lov 
Peter mu povedal:  
Lukáš 5:5  Pane, celú noc sme pracovali a nechytili sme ničoho, ale na tvoje slovo 
spustím sieť. 
6  A keď to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa trhala ich sieť. 
Ježiš ukázal, že on je zárukou úspechu a že s jeho požehnaním má naša práca 
výsledky. 
 
Peter si túto udalosť dobre zapamätal a zapamätal si tiež Ježišove slová z nášho 
základného textu o tom, že sa nemáme starať, pretože neskôr vo svojom prvom 
liste aj pod dojmom týchto zážitkov napísal: 
1 Peter 5:7  Každú svoju starosť uvaľte na neho, lebo on sa stará  o vás. 
Peter nehovorí, že máme nepracovať. On hovorí, že ak máme starosti, máme ich 
nechať na Boha a on to vyrieši, pretože nám to sľúbil.  
 

- - - - - - - - - - - čo máme robiť my: duchovná oblasť - - - - - - - - - - - - - 
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Povedali sme si, že prísľub Božej starostlivosti o nás nie je dôvodom na 
ničnerobenie. Božia požiadavka pracovať je stále platná. Ale Ježiš vo svojej reči na 
vrchu nám dáva akoby ďalšiu úlohu, hovorí o tom 33 verš z textu, ktorý sme čítali: 
33  Ale hľadajte najprv  kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. 
Iné preklady hovoria „predovšetkým“. 
 
Práca je teda síce nevyhnutná, je príkazom od Boha, ale nie je prvoradá .  
 
Našou prvoradou úlohou podľa Ježiša je hľadať kráľovstvo Božie a jeho 
spravodlivosť.  
 
Čo to vlastne máme hľadať? Čo je to Kráľovstvo Božie? 
Prečítam najprv, čo nie je: 
Rímskym 14:17  Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj ,  
Opäť, aj Pavel akoby bol účastný tej Ježišovej reči na vrchu a zdôrazňuje myšlienku 
že starostlivosť o jedenie a pitie nemá nič spoločné s hľadaním Božieho kráľovstva.  
 
Avšak Pavel pokračuje ďalej: 
ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu. 
To je teda Kráľovstvo Božie. 
Kto venuje námahu hľadaniu Božieho kráľovstva, nachádza spravodlivosť, pokoj, 
radosť. 
  
O hľadaní ako o úlohe pre človeka je veľa veršov, v Starom i Novom zákone, 
prečítam aspoň niektoré: 
 
1 Kronická 16:11  Hľadajte Hospodina  a jeho silu; vyhľadávajte jeho tvár 
ustavične! 
 
O súvislosti medzi hľadaním a životom hovorí prorok Ámos: 
Ámos 5:4  Lebo takto hovorí Hospodin domu Izraelovmu: Hľadajte ma a žite! 
 
O tom, že kde máme hľadať, hovorí Izaiáš: 
Izaiáš 34:16  Hľadajte v knihe  Hospodinovej a čítajte! 
 
Izaiáš tiež hovorí o tom, že toto hľadanie by sme nemali odkladať, pretože sa môže 
stať, že už nebude možné Boha nájsť: 
Izaiáš 55:6  Hľadajte Hospodina , dokiaľ ho možno nájsť! Volajte na neho, dokiaľ je 
blízko! 
 
A v 34. Žalme nachádzame pekné povzbudenie pre tých, ktorí sa rozhodnú hľadať 
Boha:  
Žalmy 34:11  Kaf. Mladí ľvi biedia a hladujú; ale tí, ktorí h ľadajú Hospodina , 
nebudú mať nedostatku ničoho dobrého. 
Hľadanie Boha, hľadanie jeho kráľovstva, hľadanie jeho spravodlivosti nie je 
jednoduchou  záležitosťou. Viete že človek si musí nájsť najprv čas na čítanie 
Biblie, na modlitbu, na uvažovanie, nedá sa to odbiť len tak večer, minútu pred 
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zaspaním. Niekto by si mohol povedať, či to stojí za to, či by som nemal ten čas 
využiť na niečo užitočnejšie. Ale ako hovorí Ježiš vo svojej kázni na vrchu alebo aj 
Dávid v tom 34. Žalme, títo hľadajúci nebudú mať nedostatku ničoho dobrého.    
 
Je zrejmé, že Ježiš nepovedal nič nové. Jeho výzva ku hľadaniu Boha 
a spravodlivosti je ozvenou mnohých starozákonných textov. Ježiš skôr iba 
pripomína niečo, na čo ľudia pod tlakom množstva práce a starostí často zabúdajú. 
Boh má pre svoj ľud na zemi špeciálnu úlohu. Je potrebné kázať dobrú správu 
o záchrane, predstavovať Pána Boha ľuďom správnym spôsobom. Toto všetko sa 
nedá splniť bez osobnej prípravy každého jednotlivca. A táto príprava spočíva 
v tom, že si nájdeme čas a miesto, že budeme schopní čítať, hľadať, uvažovať.  To 
je to hľadanie, ku ktorému sme zo stránok Písma opakovane vyzývaní. 
 

- - - - - - - - - - Záver - - - - - - - - - - - - - - 

 
Skúsme si teda na záver zhrnúť to, čo sme si povedali: 
 
Pracovať musia všetci, veriaci aj neveriaci.  
Rozdiel je v tom, že neveriaci (Ježiš ich tu nazýva pohania) nemajú žiadnu istotu, že 
ich práca prinesie výsledky, že budú mať čo jesť a čo si obliecť, nemajú sa na koho 
spoľahnúť, len sami na seba. Takže sú zavalení starosťami a celú svoju energiu, 
svoj čas, svoje myšlienky vynakladajú na zabezpečenie týchto vecí.  
 
Veriaci tiež pracujú, ale po poctivo vykonanej práci si môžu spokojne oddýchnuť, 
lebo vedia, že Boh dáva pozor na to, aby mohli vidieť a užiť výsledky svojej práce. 
Ich život je pokojnejší, myseľ nezaťažená zbytočnými starosťami, preto sa môžu 
venovať tomu dôležitejšiemu, hľadaniu a spoznávaniu Pána Boha a duchovným 
veciam, ktoré sú, ako píše Pavel, pre ostatných ľudí bláznovstvom.  
 
Ak by sme totiž podľahli okoliu a trápili sa len tým, čo budeme jesť a piť a čo si 
obliekať, táto naša starosť nás celých pohltí. Ak tieto naše schopnosti a dary 
použijeme len na zabezpečenie našich potrieb, nebudeme pre Pána Boha 
použiteľní.  
 
Nestarajme sa teda o to, o čo sa stará Boh, a poďme ho hľadať. Dnes ho ešte 
možno nájsť.  
 
Amen 
 


