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„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:
a naleznete odpočinutí svým duším.
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
Matouš 11:28-30

Víte, kde máte své vlastní jho, své jařmo, své vahadlo? Já jsem své jho objevil, když mi
bylo asi dvanáct let a na statku jsem dojil krávy. Můj táta mi ukázal, že je snazší nést dvě vědra
s mlékem, každé v jedné ruce, než nést pouze jedno. Mé horní jho je vlastně ona část kostry,
která spojuje mé ruce a upevňuje je k páteři. Když je jhu umožněno fungovat tak, jak Stvořitel
zamýšlel, je schopné vyvažovat náklad způsobem, který je úžasně účinný a výkonný. Jho nebo
vahadlo totiž využívá „moc“ rovnováhy a protiváhy.
Dnes vám Ježíš nabízí tuto vlídnou „moc“ svého jha.
Možná jste se už někdy cítili, jako se občas cítím já. Jsou dny, kdy mi připadá, že jsem
jako rádlo pluhu nějakého starého osadníka, kterým chce rozrýt spletitou masu úrodné země
na pláních kdesi na Středozápadě, poté co ji po celá staletí udusávala svými kopyty tisícihlavá
stáda bizonů. Pokud se někdy cítíte, jako když vás život vytáhl ze země, chvíli vás tavil ve výhni
ohně, bušil do vás kladivem proti kovadlině, brousil vaše ostří drsným brusným kotoučem, aby
vás rozžhavené uvrhnul do chladu ledové vody, potom vítejte v životě jako rádlo pluhu. Neboť
jím také jste. Jste rádlem na poli Božího království, kde Mistr oráč má pro vás přesně daný
úkol. Můžete dál bojovně vzdorovat, chcete-li, ale Ježíš naznačuje, abyste tak nečinili. Místo
toho navrhuje: „Pojďte ke mně… Vezměte mé jho… Učte se ode mne.“
A čemuže chce, abychom se od Něho učili? Je jen jeden způsob, jak to zjistit. Když s Ním
budete trávit čas. Když se na Něho budete soustředit. O Něm se dozvídat. Jemu naslouchat. Co
prozradil o jhu a rovnováze? Co ukázal o vztahu mezi břemeny a pokorou? Co zjevil o vnitřním
pokoji, když sám nesl váhu hříchů celého světa spolu s vahou samotného pekla?
Ježíš má pro vás své jho a také dnes vám ho nabízí. Jste na něj připraven/a? Pokud ano,
cvičte se v „nošení Jeho jha“ tím, že Mu přenecháte část svého harmonogramu každý den,
abyste byli o samotě pouze s Ním. Možná, že v sobě objevíte nutkání se něčemu takovému
vyhnout, ale dejte Ježíši šanci připojit vás k vlídné síle svého jha.
„Vezměte na sebe mé jho…
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“

