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L 8,22 Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď; řekl jim: "Přeplavme se na druhý břeh jezera." 

Když odrazili od břehu 

23 a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabírali vodu a byli ve velkém 

nebezpečí. 

24 Přistoupili a probudili ho se slovy: "Mistře, Mistře, zahyneme!" On vstal, pohrozil větru a valícím se 

vlnám; i ustaly a bylo ticho. 

25 Řekl jim: "Kde je vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i 

větru a vodám a poslouchají ho?" 

 

Mt 6,25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 

Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 

26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy 

nejste o mnoho cennější? 

27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 

28 A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - 

29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich. 

30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím 

spíše vás, malověrní? 

31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? 

32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 

33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 

34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. 

 

 

1Petrova 5,5 (Stejně se i vy mladší podřizujte starším.)    

Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává 

milost'. 

6 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 

7 Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. 

8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil. 

9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením 

jako vy. 

10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, 

utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 

11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 

 

SNC  Všechny své obavy a starosti přenechte Jemu, vždyť jste středem jeho zájmu. 
 

Kral Všelikou péči svou uvrhouce na něj. Nebo on má péči o vás. 
 

Ekum Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. 
 

Petrů Všechnu svou starost vložte na něj, neboť on se o Vás stará. 

 

 

Pán Ježíš říká: nemějte starost 

Petr dodává: když už se to stane, pak  všechnu svou starost vložte na Ježíše! 

 

Princip a skutečnost (realita + postoj) 

1J 2,1-2 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, 

Ježíše Krista spravedlivého.  On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy 

celého světa. 

Nemějte starosti, ale přijdou-li, pak je třeba je vložit na Ježíše. 

Bůh nám říká, co máme dělat, ale i když to nedokážeme, dává nám řešení! 
 

 

 

Jídlo, pití, oblečení 

budoucnost 
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1. Bůh počítá s tím, že budeme mít starosti 

starosti nám berou pokoj, radost, naději 

starosti mohou usoužit, můžeme se pod nimi zhroutit… 

Ale Bůh nám slibuje, pokud je vložíme na něj, On nedopustí, aby nás přemohly.  

Ž 55,23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý 

zhroutil. 

Je to až neskutečné o co všechno si děláme starosti, přesto že víme, že jsme v Boží ruce. 

Patříme Bohu, který pro nás obětoval svého Syna, a který slibuje, že se o nás postará, a přesto 

prožíváme tolik starostí. Bůh to ví, že si je budeme dělat a proto nám dává řešení: 

vlož…   vhoď…  uvrhni…   přenechej… je Ježíši! 

 

 

Podstatné: přijdou-li starosti (a ony přijdou), co s nimi uděláme! 

o na chvíli uniknout, zapomenout, ale ony se vrací a dohoní nás! 

o poneseme je sami (vložíme je na sebe)  

o vložíme je na druhé lidi – to je stejně poneseme sami! 

o vložíme je na Ježíše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčiny starostí 

o neznám Ježíše, nemám nikoho, kdo by mi je pomohl nést 

o nedůvěra 

o chceme nést mnohé věci sami a ony nás zavalí, nestačíme na ně (pýcha) 

o nechceme Boha zatěžovat, má toho přece tolik na starosti… (falešná skromnost) 

 

Jaké starosti ?   -   všechny ! 
 

o hřích = největší naše starost. Zde víme, že není jiná cesta než Boží odpuštění.  A síla Ducha 

svatého, který nás vede k posvěcenému životu. Abychom mohli v každodenním životě vítězit, jak 

o tom píše apoštol Pavel v Římanům – boj těla a Ducha… 

o každodenní starosti o existenci, vztahy, situace, do kterých se dostáváme 

Je to rozhodnutí, které musím dělat znovu a znovu… 

Mám zvýšený tlak, lékař mi předepsal prášky. Začal jsem je brát, a za chvíli se tlak srovnal. 

Tak už je nemusím?  Ne, musím, protože v okamžiku kdy je brát přestanu, se začne tlak nenápadně 

zhoršovat, a za pár dnů, či týdnů na tom mohu být ještě daleko hůř.  

A tak se každý den znovu a znovu rozhoduji: dnes si prášek vezmu. Bez ohledu na to jestli se mi chce, 

nebo ne, bez ohledu na to, jak se cítím, bez ohledu na to jak vysoký tlak si naměřím. Beru si prášek… 

 

Stejně je to i rozhodnutím vložit starosti na Ježíše: 

Musím se k tomu rozhodovat každý den, každou chvíli znovu a znovu. 

Jinak mne starosti pohltí, ubijí, vysají ze mne všechnu životní sílu, rozbijí mé manželství, zničí mou 

osobnost. 

 

Tento zápas známe všichni, a provází nás celý život. 

Nikdy nenastane doba, kdy budeme naprosto bez starostní, protože to bychom přestali být závislí na 

Kristu.  

Beru starosti jako výchovné lekce od Boha, kterými nás učí důvěře jemu, v kterých nám ukazuje, jak 

nás miluje, a v kterých odhaluje i to, jak jsme bez něj slabí. 
 

J 15,5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; 

neboť beze mne nemůžete činit nic. 
 

F 4,13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
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některé starosti se opakují: žijeme od výplaty k výplatě, bojíme se dopředu, jaký účet zas přijde 

a kde vezmeme na jeho zaplacení… 

jiné přichází nečekaně – když Ondru srazilo na ulici auto, bylo to něco naprosto neočekávaného. 

Samozřejmě, že jsme o něj prožívali starosti, ale uvědomovali jsme si slova PJ: 

Mt 6,27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? 

o vztahy v rodině, ve škole, v zaměstnání, v sousedství… 

nedostatek prostředků člověka trápí, ale narušené vztahy ubijí ducha člověka.    

o pochybnosti – o sobě, dětech, ale i své víře…  

zápasy o víru - obstojím? Dal jsem život Kristu, ale obstojím? Zárukou našeho vytrvání je Ježíš! 

F 1,6 a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. 

Bůh má moc podržet mou víru!   

Ř 14,4 …O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má 

moc jej podepřít. 

o duchovní útoky (satana) 

duchovní rovina, kdo jsem já, abych obstál? 

1P 5,7 Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. 

8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho 

by pohltil. 

9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí 

týmž utrpením jako vy. 

10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení 

vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 

11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 
 

Jk 4,7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží 

se k vám. 
 

poddat se Bohu – v důvěře na něj vložit své zápasy! 

 

Duchovní útoky jsou znamením, že patříte Bohu, satanovi to vadí a chce vás zničit. Kdo je 

vlažný, komu nejde o to, líbit se Bohu, toho nechává satan na pokoji. Ale patříš-li do armády 

těch, kterým jde o Boží království a kteří jdou kupředu, pak útoky satana přijdou. 

Nediv se tomu – všichni bratři po celém světě procházejí podobnými zápasy, ale je zde Ježíš, 

který tě vítězně provede. Jakub říká, že právě v těchto zápasech se prohloubí a upevní tvá víra! 
 

Často to prožívám, když jdu na kazatelnu…   

Strach, pochybnosti, duchovní zápas – je to správné slovo, dokáži předat to důležité z Božího 

slova? A mnohdy po kázání jsem celý propocený – ne výkonem, ale studeným potem – a v mysli 

se mi honí myšlenky – to jsi to dnes všechno pokopal, popletl, absolutně jsi selhal, neřekl jsi to 

co jsi měl, nikdo tomu nemohl rozumět. 

Jaké je to pro mne povzbuzení, když někdo po kázání přijde a řekne, že ho slovo potěšilo, že Bůh 

promlouval do jeho srdce. Nemyslím na nějaké poplácávání po zádech – to je to nejhorší, co 

byste mohli udělat, ale upřímně poví, že Bůh si to slovo použil. 

 

o pronásledování, utrpení pro Krista 

to je také starost a velká. Možná se nás teď netýká, ale může přijít. Můžeme ztratit místo 

v zaměstnání – protože jsme křesťané, protože žijeme podle Božích principů a lidem okolo nás je 

to trnem v oku. I takovouto starost můžeme vložit na Krista. 

1P 5,7 Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. 

8 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by 

pohltil. 

9 Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž 

utrpením jako vy. 

10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení 

vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 

11 Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 
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po krátkém utrpení – každý křesťan projde utrpením, ale jeho hloubku i délku určuje Bůh! A On 

nedopustí, aby to bylo nad naše síly, ale dá nám řešení i sílu obstát! 
 

Jemu náleží panství – nezapomeň – Kristu náleží moc rozhodovat, Kristova je zem, Kristův jsi ty! 

Panství – autorita - nad tvým životem není v rukou satana, ani lidí, ani situací, ani náhody, ale 

v rukou Božích! A proto se nemusíš bát! A přijde-li strach, pak ho vlož na Ježíše, a On naplní tvé 

srdce i tvou mysl pokojem! 

F 4,6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své 

žádosti Bohu. 

7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

 

V Kristu Ježíši = skrze Ježíše, Ježíš je zodpovědný za pokoj ve tvém srdci, vložíš-li své břemeno 

na něj! 

Mt 11,28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám 

odpočinout. 

29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a 

naleznete odpočinutí svým duším. 

30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." 

 

Bůh je zárukou naší budoucnosti (nejen věčnosti, ale také vítězství nad starostmi). On obnoví, 

utvrdí, posílí, postaví na pevný základ… 

1.Pterova 5,10 A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po 

krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 
 

F 2,13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. 

 

 

Všechno vlož na Ježíše, protože 

 

Jste středem Jeho zájmu 

mohu tomu věřit? 
 

má o nás péči (stará se o nás)   jak důraz v překladech stoupá… 

záleží mu na nás    stará se  -   záleží mu na mne  -  jsem středem jeho zájmu 

jsme středem jeho zájmu    

 

Bůh to dokázal tím, že poslal svéhoSyna, Pána Ježíše, aby se za nás obětoval. 

J 3,16-17 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 

nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj 

byl svět spasen. 
 

1J 4,9-11 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom 

skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a 

poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, 
 

1P 3,18 Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás 

přivedl k Bohu. 
 

1Tm 2,-4 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a 

poznali pravdu. 

 

PJ nepřišel zachránit zvířata, přírodu, vodu, vzduch, nepřišel obnovit ozónovou díru, ale zachránit člověka! 

 

 

Jsi středem jeho zájmu! 

Jsi jeho stvoření, chce tě spasit! 

PJ pláče nad Jeruzalémem, že nepoznalo čas Boží záchrany 

PJ pláče nad hříšníkem, který nechce činit pokání… 
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Stará se o ptáky, květiny, má spočtené tvé vlasy… 

L 12,6 Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před 

Bohem. 

Luk 12,7 Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců 

Mt 6,25-33 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na 

sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, 

nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o 

jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte 

se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře 

nebyl tak oděn, jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra 

bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? 

Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že 

to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám 

bude přidáno. 
 

A apoštol Pavel k tomu dodává: když je s námi je Bůh – kdo co zmůže proti nám? 

Ř 8,31 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 

32 On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním 

nedaroval všecko? 

33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 

34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a 

přimlouvá se za nás! 

35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? 

 

 

Vhoď, uvrhni, vlož na Ježíše… 

vzpěrač: nemůže zvednout činku, odhodí ji… 

nemůže ji pomalu položit, ale musí ji odhodit! 

Ž 55,23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý 

zhroutil. 
 

Starosti, břemena nejde pomalu odkládat. Nemůžeme přemýšlet, racionálně zvažovat, kalkulovat. Je 

to buď - anebo.  

Buď mne zavalí, nebo je odhodím. A pokud se rozhodnu je odhodit, pak jak nejdál to dovedu a 

uskočím, aby mne nezasypaly. Nezasypou mne, protože Ježíš je vezme do svých rukou, aby nám 

neublížily. 

 

Nedávno jsem smažil řízky. Nechal jsem na pánvičce položenou vidličku, vzal jsem jí, abych obrátil 

řízek, a v tu chvíli letěla do umyvadla – byla horká. 

Takhle je třeba jednat se starostmi – nepřehazovat si je z ruky do ruky, až vychladnou, ale odhodit – 

na Ježíše. On si s nimi poradí. 

Vidlička zchladla a pak mi účinně pomáhala v práci. 

Tak i starosti, které PJ usměrní, se stanou pomocí v životě. Nebo zkušenost s Ježíšem se stane hybnou 

silou mého života. 

Naše tělo reaguje impulsivně, okamžitě,  

Naše duše (rozum) zvažuje, kalkuluje, přemítá. Bible říká: VHOĎ! 

Ne na rodinu, manželku, děti, církev, společnost ale na Ježíše! 
 

 

F 4,6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své 

žádosti Bohu. 

7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

 

 

Na Ježíše! 

On se nabízí - on k tomu byl určen 

děti vkládají naději na rodiče, žena na muže – kolik uneseme? 
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PJ zná naše meze!  

Jeho jsou neohraničené! Rád tě ponese! 

 

Buď závislý na Bohu! 

Problém mnohých:  

1P 5,5-7 …, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost'. Pokořte se tedy pod 

mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu 

na vás záleží. 

pýcha – pyšný člověk nechce přiznat svou závislost na Bohu, a tak vše nese sám, až ho to zlomí. Myslí si, 

že je silný, ale je to slabost. 

Síla je v tom, že přiznám svou slabost, vložím vše na Ježíše, a stane se zázrak. 

On je moji silou. Jsem silný v Kristu! 

 

 

Podívejme se, co se stalo s učedníky, když své starosti předali Ježíši. 

Lukáš 8,22-25 jsou na moři uprostřed bouře. Ježíš je s nimi, spí v loďce. Bouře sílí, snaží se, co je v jejich 

silách. Vylévají vodu z loďky. Teprve když vidí, že to nepomáhá, a že jsou blízko smrti, začnou volat: 

„Mistře, hyneme!“ PJ vstane, pohrozí větru, bouře umlkne. Pak se obrací k učedníkům a kárá jejich malou 

víru. A učedníci hledí s obdivem, s úžasem – kdo to jen je, že ho poslouchá i moře a vítr. 

Získávají nové zjevení, nové poznání Ježíše. 

Znali ho jako toho, který uzdravuje, který svou řečí zaujme zástupy a přemáhá protivníky. Ale teď ho 

poznali nově, jako toho, který má moc nad živly přírody.  

 

Stačí zavolat Ježíše na pomoc.  

On přijde a způsobí zázrak. Naše starosti zmizí, protože on je vezme na sebe.  

Ale my jsme často jako učedníci. 

Snažíme se vylévat vodu z loďky, myslíme, že na své starosti stačíme sami. Až když už vidíme, že je vše 

ztraceno, voláme k Ježíši! Kolik stresů bychom si ušetřili, kdybychom šli za Ježíšem hned!  

Ale jestliže zavoláme Ježíše na pomoc, prožijeme to, co učedníci. Nové poznání Ježíše! Kdo to jen je, že 

tak úžasně vyřešil mé starosti. 

Každá nová zkušenost nám odkrývá Ježíše. Smíme ho nově poznat. Stojíme v úžasu, jakého máme Pána. 

Jeho řešení by nás ani ve snu nenapadlo. 

Možná právě proto tak málo známe Ježíše, protože se snažíme své starosti nést sami. Možná to 

zvládáme, možná zatím stačí vylévat vodu z loďky. Možná neztroskotáme, ale nebudeme mít nové zjevení 

Ježíše! 

 

 

Starosti jako viry, které na nás útočí ze všech stran. Má-li organismus oslabenou imunitu, napadnou ho. 

Je-li silný, nic proti němu nezmohou. 

Jsme – li silní v Kristu, nemohou nás starosti položit. 

Je-li oslabená imunita mého ducha – má důvěra v Boha, pak mne starosti přemohou. 

 

 

 

Jsou i krásné starosti 

Svatba. Příprava svatebního dne, jaké dárky si přát, byt – jak vymalovat, jaký nábytek, jak zařídit 

Dovolená. Jakou destinaci si vybereme, co vše navštívíme 

Pozvání na sekání se slavnou osobností, nebo na dobrý sportovní zápas 

Nabídka nového lukrativního zaměstnání 
 

i do těchto dobrých starostí je dobré pozvat Ježíše, tyto starosti vložit na něj – vždyť mu na mne záleží! 

 

Ví co je pro mne dobré. 

Chce, abych šel s ním, vše řešil s ním, aby On byl na prvním místě. 

Dá mi stabilitu pro život a jistotu pro věčnost. 


