
 

ZS 5 

 

„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 

 

Být propojen s Bohem byl Jeho původní plán a záměr s námi. Naše vrozená hříšnost však 

tento záměr narušila a naše každodenní hříchy jsou pak jen projevem hledání našich vlastních 

plánů a záměrů. Nic z toho však nezměnilo touhu našeho Tvůrce, odhodlání našeho Vykupitele 

a mocnou sílu Ducha svatého. Bůh stále prahne po spojení s námi. Proto nám dovoluje se dnes 

znovu probudit naživu a znovu slyšet Jeho pozvání: „Pojďte ke mně… Vezměte… mé jho.“ Bůh 

chce být s námi propojen. 

 Jaké to spojení s Ním je, můžeme spatřit na vnějším dění kolem nás, kde nás On věrně 

ochraňuje před nebezpečím a pečuje o naše potřeby. Nicméně tím prvořadým propojením, po 

kterém Bůh touží, je uvnitř nás – tam, kde Jeho neviditelná síla dokáže uchopit naše jinak 

neukojitelné niterní potřeby. 

 Ano, vy i já máme hluboké vnitřní potřeby, které nedokáže uspokojit nic než přítomnost 

Boha samého. Říká se, že každý člověk má v sobě „díru velikosti Boha“, kterou může zaplnit 

právě a jen Bůh. On ví o té díře v nás a chce ji naplnit. Pokud vy o ní zatím nevíte, budete toto 

pozvání od Ježíše nejspíš ignorovat, až do chvíle, kdy ta prázdná díra ve vás bude to jediné, co 

budete cítit. Můžete ale také věřit, že váš Tvůrce toho o vás ví víc, než víte vy sami, a přijmete 

už teď Jeho pozvání a zažijete Jeho nový život v sobě už dnes. 

 Apoštol Pavel mluvil o tomto novém životě často. Poznal, že bez Boha, který se k němu 

sklonil v Kristu, nebyl ničím, ačkoli se společensky, akademicky, nábožensky a až fanaticky 

vyšplhal až na vrchol své osobní angažovanosti, kterou se snažil vyplnit onu vnitřní prázdnotu. 

Později rostl ve svém spoléhání se na Boha, a to až do bodu, kdy měl jediný cíl: aby druzí díky 

němu poznali, jak spolehlivý Bůh opravdu je. 

 Jako pluh závisí na páru volů, kteří ho táhnou, a na jhu, které je spojuje v jedno, tak i my 

jsme závislí na Bohu v každém našem kroku vpřed. Jako je balón závislý na horkém vzduchu, 

který ho vynese vzhůru, a na větru kolem, který ho unáší, kam sám chce, tak jsme i my závislí 

na Božím Duchu, který dokáže přemoci naši přirozenou „gravitaci“ ke hříchu a smrti a unášet 

nás podle své vůle. K takovému stavu těsného propojení a naprosté závislosti a důvěry nás Bůh 

ústy Ježíše zve právě dnes. 

„Kdo má uši k slyšení, slyš!“ 


