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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. 

Matouš 11:28-29 

 

Odpočinek od břemene neznamená v každém případě, že od něho budete odloučeni. 
Koneckonců, když navštívíte svého přítele u něj doma a on vás vyzve: „Posaď se přece na židli 
a odlehči svým nohám!“, nechce tím říct, že se máte odloučit od toho, co vaše nohy nesou. 
Chce pouze, aby jeho židle nesla na okamžik váhu břemene, kterou jinak nosí vaše nohy. 
A v tomto smyslu také nabízí Ježíš, že ponese naše břemena. 

Pamatuji si na den – ač je tomu téměř dvacet let –, kdy má dcerka měla poprvé přespat 
u své babičky. Chtěla si sbalit věci s sebou do malinkatého kufříku, který o předešlých Vánocích 
právě od babičky dostala. Na boku kufříku byla samolepka s nápisem: „Hurá, jedu k babičce!“ 
Ten kufřík byl uložen ve skříni dole ve sklepě. Má dcerka mě požádala, zda bych pro něj nešel 
z jejího pokoje v prvním patře spolu s ní. Souhlasil jsem, samozřejmě, a tak jsme vyrazili na 
„průzkum“ a „pátrali“ jsme po jejím kufříku. Po chvilce zábavy nakonec objala svůj malý kufřík 
oběma rukama a navrhla mi: „Já ponesu kufr a ty, tati, poneseš mě!“ A já kývl. Vyzvedl jsem ji 
do náruče, a zatímco pevně svírala svůj kufřík, vyšplhal jsem s ní zpátky do jejího pokoje. Nesla 
si ona svůj kufřík? Můžete říct, že ano. Kdo ale nesl jeho tíhu a vynaložil energii, aby ho vynesl 
nahoru po schodech? Její táta. 

Přesně tímto způsobem nám také nabízí odpočinek i Ježíš. Nabízí spočinutí a odpočinutí, 
které Otec poskytuje svému dítěti, když ho zvedne do náruče a vynáší vzhůru do dětského 
pokoje, který je připraven v Otcově domě. 

Možná máte jedno nebo dvě břemena, u kterých očekáváte, že k vám budou připoutána 
ještě nějaký čas. Možná jste k některým břemenům připojeni po zbytek svého času na této 
zemi. To však neznamená, že vaší jedinou zkušeností musí nutně být vyčerpání. Existuje totiž 
odpočinek od Otce, který můžete zažívat skrze své spojení s Ježíšem. 

Dnešní verš je jedním z Jeho pozvání k odpočinutí našich duší u Něho. Naslouchejte mu 
celý den a vězte, že zítra nám nabídne ještě víc. 

Pojďte ke mně všichni,  

kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,  

a já vám dám odpočinout. 


