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Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, 
a já vám dám odpočinout. 

 
Co je větším břemenem: setkat se tváří v tvář se zkažeností a ošklivostí zplozenou 
v našem vlastním přirozeném já, nebo ji vidět v životě spolukřesťana, kterého jsme 
začali milovat v Pánu? 
 
Když Hospodin Bůh milostivě použije svůj svatý zákon a náš nesvatý život a přivede 
nás k důvěrnému setkání s nestoudnou sebestředností našeho skrytého vnitřního já, 
dozvídáme se o sobě něco, co jsme nikdy netoužili znát. Vidíme totiž šerednost tak 
ohavnou a zkaženost tak zoufalou, že se nám chce až dávivě zvracet při pohledu na 
svou vlastní sebereflexi. A to je dobře, neboť jed hříchu nepatří k Božímu dítěti. 
 
Když Jeho Duch vstoupí se svou ryzostí, aby proměnil naše srdce ve studnici Jeho 
pokladů, musí zároveň vyklidit přirozený obsah našeho nitra – tak jako světlo nutně 
odstraňuje tmu, když pronikne do místnosti. Jinak to ani nejde. Jak napsal Pavel, 
„jaké spolužití světla s temnotou?“ 
 
Naše doba milosti na této planetě je časem, kdy necháváme Ježíše, Světlo světa, aby 
svítil a vyháněl temnotu svou pouhou přítomností. Nechte proto světlo Božích slibů 
svítit každodenně a hluboko až do nejzazších koutů svého srdce. Nebuďte zděšeni 
tím, co Bůh odhalí při odstraňování temnoty. Místo toho jásejte, že obnažil další 
nádor, který jen On dokáže vyjmout. 
 
Co ale máme dělat, když vidíme Boha působit podobně v našich bližních a přitom 
zahlédneme i jejich přirozenou vnitřní ohyzdnost, přičemž tento pohled nás začne 
ničit a tížit? Je jen jedna věc, kterou máme udělat. 
 
Je to ta samá věc, která odstraňuje ohyzdnost vypálenou na naší oční sítnici poté, co 
jasně zahlédneme obraz svého vlastního já. Tehdy je potřeba obrátit svou tvář přímo 
k laskavému světlu a zaostřit na Ježíše, našeho krásného Spasitele. Jak se konejšivě 
zpívá v jedné chvále: Obrať svůj pohled na Ježíše. Pohleď plně na Jeho nádhernou 
tvář. A věci kolem budou náhle matné a mdlé ve světle Jeho slávy a milosti. 
 
V Gileádu skutečně je balzám6 a jeho jméno je Ježíš. Buďte tiše, když přijde. Přijďte 
k Němu, když zavolá. Najdete odpočinutí pro svou duši a úlevu od všech břemen. 
Setkávejte se s Ním. On nejlépe zvládne váš náklad, neboť On dodrží svůj slib: „Já 
vám dám odpočinout.“

 
6 Viz Jeremjáš 8:22 – „Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Proč není zhojena rána dcery mého lidu?“ Gileád na východ od Jordánu byl znám jako zdroj 

různých bylin s léčivými výměšky. Prorok používá tohoto obratu obrazně ve smyslu duchovní léčby hříchem nemocného Božího lidu. – poznámka překladatele 


