
EVANGELIUM PRO ZNAVENÉ 

Mt 11,28-30            

 

Námaha a únava 

Dnešní slovo Pána Ježíše bychom mohli nazvat „Evangeliem pro obtížené a znavené“. Únava a vyčerpání. 

Důvěrně známé společnice každého, kdo o něco usiluje, o něco se snaží, každého, kdo se pro něco namáhá. 

Ovšem není únava jako únava. Jiná je únava, která se dostaví po úspěšné a smysluplné práci. Tehdy je člověk 

spokojen a má radost z dobrého díla, i když je unaven a vysílen. Ten pocit uspokojení, je mu odměnou, 

povznáší a vlévá do unavených údů či mysli novou energii, nové odhodlání do dalšího díla. I velká námaha a 

únava se snáší mnohem lépe, má-li člověk pocit vnitřního uspokojení. Baterie dobíjí mnohem rychleji. 

Docela jiný je ovšem pocit únavy, kterou provází pocit marnosti. Vynaložil jsem tolik úsilí a nemělo to 

smysl, nepřineslo to, co jsem očekával a chtěl. Taková únava je ubíjející, frustruje, člověk ztrácí motivaci do 

budoucna. Ježíš se obrací na ty, kdo se namáhají a jsou obtíženi břemeny. To slovo „Námaha“ bychom mohli 

přeložit i jako lopota, usilovná práce, anebo také jako únava či vyčerpání, která tu námahu provází. A je to 

slovo především pro ty, kdo se pod svým břemenem trápí, lopotí, ztrácí sílu, naději, radost, motivaci.  

 Co takovým břemenem může být. Tradiční výklad tohoto místa říká, že tu Ježíš myslí na břemeno 

zákonické tradice. Odkazuje se přitom na text z Mt 23,4: Zákoníci a farizeové „svazují těžká břemena a 

nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.“ Z Božího zákona se v 

interpretaci zákoníků stalo nesnesitelné břemeno, cesta zásluh a náboženského výkonu. To je jeden možný 

výklad toho, co Ježíš nazývá „břemenem“ a „vyčerpávající námahou“. Ale břemena a jha, která nás 

vyčerpávají a připravují o radost jsou jistě mnohá. Mohou to být situace spojené s prací. Např. muž, který je 

od rána do večera v práci a který se v ní přitom cítí nedoceněn, využíván. Nebo žena umořená každodenní 

péčí o děti, o domácnost, praní, žehlení, úklid... Dostavuje se pocit kolotoče marnosti. Sotva uvařím, abych 

vařila znova, sotva vyperu, abych prala znova, sotva uklidím, už se objevuje nová špína. Únava a vyčerpání 

může být spojeno ale také s oblastní mezilidských vztahů. Např. frustrující únava ze špatných vztahů na 

pracovišti, kde se lidé pomlouvají, intrikují proti sobě, hrají různé hry, nedokáží si naslouchat, porozumět si. 

Práce sama může být sebeúžasnější, ale pokud v ní nefungují vztahy mezi lidmi, spolehlivě se dostaví 

deziluze, pocit marnosti a člověk raději odejde, protože to tam už nemůže vydržet. Nebo únava a frustrace z 

nefunkčních vztahů v rodině. Muž a žena, rodiče a děti - když mezi nimi nastane invalidní komunikace, 

přináší to nesmírnou zátěž a vyčerpání. Taková únava může potkat i společenství církve. Pokud církev 

vyznává úžasné věci o Boží lásce a milosrdenství a přitom by mezi lidmi rostlo neřešené napětí, 

nepochopení, nepřijetí, pak je nutným důsledkem duchovní únava, útlum duchovního života i služby. Únava 

provázená marností může být spojena také s naším osobním vnitřním životem. Například tehdy, když 

bojujeme s nějakou svou charakterovou vadou, kterou se nám nedaří úplně odstranit, s nějakou hříšnou 

náklonností, s něčím, co nás svazuje a brzdí na cestě ke zralosti a podobnosti Kristu. I to může být velmi 

frustrující a únavná záležitost, když poznáváme, že v nás přes všechnu snahu zůstávají všelijaké temné stíny, 

slabosti, pohnutky a náklonnosti, že se z nás i přes všechno úsilí o posvěcení nestávají bezchybní a bezhříšní 

andělé. Můžeme nad sebou začít zoufat a lámat hůl. Únavu a vyčerpání přináší také snášení handicapů, 

nemocí, bolestí a životních trápení, péče o nemocné apod. Zejména, trvá-li to všechno dlouho. A jistě 

bychom mohli přidat mnoho dalších situací, ve kterých se cítíme obtíženi, unaveni, vyčerpáni, bez naděje, s 

povzdechem, že už nemůžeme dál. Ježíš volá všechny ty, kdo se namáhají a jsou obtíženi břemeny a kteří se 

díky tomu cítí unaveni, frustrováni, vyčerpáni. Vy všichni, kdo jste unavení životem, kdo ztrácíte síly, 

perspektivu, odhodlání, chuť, kdo nemůžete spočinout, vy všichni, kdo si myslíte, že dál už to nejde nebo že 

už nic nemá cenu, vy všichni, kdo mnoho vydáváte, namáháte se, zápasíte s okolnostmi nebo i se sebou 

samými a nevidíte výsledek, vy všichni, kdo se lopotíte a výsledek neodpovídá tomu, co byste si přáli, vy 

všichni, kdo to vzdáváte, kdo nemůžete dál, koho břemena života ohýbají a kroutí a nenacházíte úlevu a 

odpočinutí, vy všichni ať už vaši únavu a frustraci způsobuje cokoliv, vy všichni pojďte ke mně.  

 

Pojďte ke mně všichni 

Pojďte ke mně všichni“ (v. 28). Naděje, kterou v tomto pozvání slyšíme je v tom, že máme kam se svou 

únavou a tíhou jít. Jinými slovy, nejsme v tom všem sami a nejsme odkázání jen sami na sebe. Ježíšova 

výzva „pojďte ke mně všichni“, ukazuje směr, kudy vyjít ze sebe samého. Únava a vyčerpání, tíha břemene 

nás může docela rychle uzavřít do pocitu sebelítosti, zneuznání a apatie. Ježíš ale ukazuje směr, cestu k 

naději. Pojďte ke mně všichni. A co může Ježíš všem obtíženým a unaveným nabídnout? „...a já vám dám 

odpočinout“ (v. 28). Možnost odpočinout, to zní všem znaveným a utrápeným, kteří nevidí východisko, jako 

rajská hudba. Odpočinutí. To je právě to, co nejvíce chybí. Ta možnost spočinout. Únava a tíha, o které Ježíš 

hovoří, má v sobě ten nádech, že má nad člověkem nadvládu, moc. Není úniku, nedá se z ní vymanit, není 



kde spočinout. Ale Ježíš nabízí změnu perspektivy.  

  

Vezměte na sebe mé jho 

A tou je tato výzva: „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“ (v. 29-30). Na první pohled nám to 

možná nevyznívá moc logicky a nadějně. Na jedné straně Ježíš chce dopřát svým posluchačům odpočinutí v 

jejich námaze a břemenech a hned vzápětí na ně chce vložit břemeno jiné, své vlastní. Máte ta svá jha, pod 

kterými se ohýbáte a někdy i ztrácíte smysl všeho, ztrácíte dech. A teď: Vezměte na sebe mé jho. Když se 

řekne jho, tak si pod tím asi nepředstavíme nic moc příjemného. Do jha byla zapřažena dobytčata určená pro 

vozy nebo polní práce. Pane, ta jha, která už tak vlečeme, jsou někdy k nesnesení. A ty nám chceš pomoci 

tím, že na nás vloží ještě jiné jho? Ale to Ježíšovo jho je přeci jen nějak jiné, než jaká známe a máme my. 

Toto jho totiž netlačí a toto břemeno netíží. Ne že by nebylo, ale je nějak jiné. Naše všelijaká jha povinností a 

prací, námahy, která v životě snášíme, nás někdy pěkně odírají. Ale toto jho netlačí a břemeno netíží. Mohli 

bychom to přeložit také takto: „Mé jho je příjemné, laskavé (Kraličtí mají „rozkošné“) a břemeno lehké. Pán 

Ježíš zve: Vy všichni, kdo máte nějaké břemeno, jho, které vás tíží, vyčerpává, pod kterým klesáte a nevidíte 

východiska, zkuste to jinak. Vyzkoušejte moje jho. Ani to nebude znamenat bezstarostný, bezproblémový 

život. Pořád je to jho, břemeno. Ale může to být jho s docela jinou perspektivou. Nezničí vás. Naopak ponese 

se vám lehko, protože v něm budete moci nalézat smysl, radost, naději. Naše břemena, která s sebou vláčíme, 

nám většinou mnoho radosti a naděje nepřináší. Ježíšovo jho je ale lahodné a lehké. Nepřestává být jhem, ale 

je úplně jiné - je dobré a netíží.  

 Přijmout Ježíšovo jho nakonec neznamená nic jiného, než přijmout Ježíše samotného. Přijít k 

němu, otevřít mu své srdce, přijmout ho, následovat ho, jít s ním a za ním. Kdo okusil ví, že to není cesta 

snadná, ale je to cesta dobrá, požehnaná. Následovat Krista je „jho“, žádá si nás celé, nepolovičaté, žádá plně 

se mu odevzdat se vším všudy, pokořit se před ním, přijmout jej za Pána svého života. Ale zároveň když toto 

„jho“ víry a následování Krista přijmeme, zjistíme že jsme nějak mnohem svobodnější od všech ostatních 

břemen, která jen svazují, vyčerpávají a zbavují naděje.  Odpočinutí pro duši nepřinese pokus o útěk před 

břemeny a tíhou života, ale jedině přepřáhnutí do jha Ježíšova. Jenom s ním, jenom v cestě za ním, přichází 

odpočinutí duším, nová naděje a nový smysl. Je to jeden z biblických paradoxů - jenom jho Ježíšovo přináší 

svobodu a odpočinutí. Jen kde se Ježíš stane naším Pánem, tam všichni ostatní páni a jha a břemena ztrácejí 

nad námi svou moc. Ap. Pavel se rád nazýval otrokem Ježíše Krista, což nám asi zní trochu podivně. Ale 

prožíval to právě tak. Jenom tam, kde jsem cele Kristův, jsem svobodný. V jedné písni to zpíváme slovy: 

„Mě zajmi, Pane můj, pak svobodný hned jsem“. To jho Ježíšovo v sobě ale obsahuje ještě jeden prvek. 

Totiž, že je to jho mírného a pokorného Krále. Tak se tam Ježíš sám popisuje. Jako tichý, mírný, laskavý, 

pokorný. Řekl to možná schválně proto, aby si jeho posluchači nemysleli, že výměnou svého jha svého za 

jho Ježíšovo se dostanou jen z louže pod okap. Od jednoho tyrana ke druhému. I proto je Ježíšovo jho 

příjemné a lehké, protože je to jho Pána plného lásky, mírnosti, sebeobětování, plného milosrdenství. Vzít na 

sebe jho takového Pána, je docela jiné, než nést jho břemen a obtíží, které nemilosrdně vysávají život. Jenom 

pod vládou a jhem milosrdného, milujícího Pána můžeme dojít občerstvení duší.  

 A jak se toto vše může projevit ve všech těch našich břemenech a únavě, která neseme? Jistě 

nebudeme vždy nějak zázračně zbavení vyčerpávající tíhy života, práce, narušených vztahů, vlastní 

rozpornosti, nemocí a jiné bídy. To Ježíšovo odpočinutí neznamená bezstarostný život. Ale vždy se nás ujímá 

uprostřed naší  únavy a těžkostí. Už třeba jen tím vědomím, že na prvém místě patřím svému Pánu a teprve 

pak všem svým povinnostem, pracem, vztahům a úsilí. Už jen toto „přepřažení“ jha ve své mysli přináší 

úlevu a povoluje pouta. Ježíšovo odpočinutí se projevuje také tak, že na své těžkosti a břemena nejsme sami. 

Už sz lidé vyznávali: „Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Bůh je naše spása“ (Ž 68,20). 

Neneseme tíhu života sami. Nejsme opuštěni, nejsme ponecháni napospas. Kristus jde s námi. To znamená, 

že v modlitbě můžeme Ježíši svá břemena svěřit. A je to velmi úlevné, když můžeme vyznat: Pane, ty mě 

vidíš, já už nemohu, nemůžu dál, ale ty můžeš. Ujmi se mě. A Pán dává nové síly. To, co se zdálo k 

nesnesení, můžeme najednou unést. Tam, kde se to zdálo být bezvýchodné, se najednou přeci jen otevřou 

nějaké dveře. Pán Ježíš nás také občerstvuje svým slovem. Jeho slovo má moc pozvednout všechny 

bezmocné, utrápení, znavené. Je to slovo života, je to slovo, které přináší nový život, nové síly. Tak jistě 

bychom mohli jmenovat další a další projevy toho Ježíšova jha a občerstvení, které nás podpírají a vytrhují z 

nesnesitelnosti tíhy, břemen, únavy, bezcílnosti a bezsmyslovosti. A tak tedy: „Pojďte ke mně všichni, kdo se 

namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout.“ AMEN 
Sbor CB Žižkov, neděle 12.10.2016, M. Žemlička 


