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Na Hospodina slož 
svoji starost, postará 
se o Tebe!             (Ž 55,23abaví)                                                 
___________________________________           
                Vezmi si mé starosti! 
             Take away my sorrows! 
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    Milí přátelé Ježíšových Slov, 
 
 
 Jedno čínské přísloví nám říká: „Že ptáci starostí a smutku létají nad hlavou, není 
možné změnit. Ale že postavit hnízda ve vlasech, můžete zabránit.“ -  Ale jak se máme naučit 
zacházet se svými starostmi, aby nám nevzali vzduch k dýchání? 
 
 Evangelista Lukáš vypráví o dvou přátelích Ježíše, kteří se po jeho smrti utápěli ve 
starostech. Šli pryč z Jeruzaléma, kde Ježíš – podle jejich očekávání – zemřel. Na cestě si 
vzájemně sdělovali své neštěstí. Toto naříkání jim pomáhalo jen málo. Táhlo je to stále 
hlouběji do temnot. „Náhodně“ na ně někdo narazil. Ptal se jich. „Co že je to za věci, 
o kterých se spolu baví cestou?“ Reagovali podrážděně a zeptali se, zda nic neslyšel o tom, co 
se v těchto dnech událo v Jeruzalémě. Ten cizí člověk se dál ptal: „Copak?“ Začali vyprávět – 
o svých nadějích a snech, o svých zklamáních a pochybách. Dělá to dobře, když si člověk 
může takto popovídat! Povzbudí se a opět se můžou odrazit. Najednou si porozunmí. Bůh je 
v tomto „cizinci“ potkal. Byl to on sám. Odebral jim starosti – skrze „otravné otázky“. 
  

Milí přátelé Ježíšových Slov, pomáhejme si navzájem, aby si starosti nepostavily 
v našem srdci hnízda. Často jsou to drobné otázky – možná vtipně formulované, které mohou 
z našich srdcí vylákat starosti: „Ach, vrásek na tvém čele bylo už párkrát víc – nebo?“ 
Pomáhejme si navzájem, abychom si sdělovali starosti, „potom je Ježíš mezi námi, a proto 
„hodíme“ své starosti na něho. Touží po Tvých starostech. Chce Tě vidět šťastného. Proto ho 
smíme poprosit: Vezmi si mé starosti! - Take away my sorrows! 
  
  Za tým přátel Ježíšových Slov  Meinolf Wacker   


