Slovensky

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste unavení a ja vás posilním! (Mt 11,28)

Toto hovorí Pán: "Zajasaj, dcéra Siona, zaplesaj, dcéra Jeruzalema!
Hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe; je spravodlivý a prináša spásu, je
pokorný a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. Odstráni
bojové vozy z Efraima a bojovú jazdu z Jeruzalema; poláme bojové
luky. Národom ohlási pokoj, panovať bude od mora k moru a od rieky
Eufrat až do končín zeme."

Bratia a sestry, vy nie ste pod vládou tela, ale ducha; pravda, ak vo vás
prebýva Duch Boží. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho.
Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom
ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, aj vaše smrteľné telá oživí svojím
Duchom, ktorý prebýva vo vás.
Teda, bratia a sestry, sme dlžníci, ale nie telu, žeby sme museli žiť
podľa tela. Ak totiž budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak s pomocou
Ducha umŕtvujete skutky tela, budete žiť.

Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci
skryl pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým.
Áno, Otče: tak sa ti zapáčilo. Otec mi odovzdal všetko; a nik nepozná
Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn
bude chcieť zjaviť.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja vás
posilním.
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Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a
pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoje duše. Moje jarmo je
totiž príjemné a moje bremeno ľahké."

Ježišova skúsenosť, ktorá predchádza dnešnému čítaniu z Matúšovho evanjelia, je to, že
obyvatelia z rôznych galilejských miest sa uzatvorili Ježišovmu spásonosnému posolstvu.
Pravdepodobne sa Ježiš stiahol so svojimi možno zastrašenými učeníkmi do ticha, do
modlitby, aby si nanovo premyslel svoje poslanie a nové kroky. Výsledok jeho poznania je
v dnešnom evanjeliu vyjadrený týmito slovami: nie múdrym a učeným, t.j. vzdelaným a
znalcom Písma sa dá poznať Boh, pretože ich srdcia sú tak plné vedomostí, že pre Božie
poznanie nemajú už viac miesta. Oni sami so svojím vzdelaním si stoja v ceste, pretože
toto im dáva zdanlivý pocit istoty. Ale bezvýznamným a maličkým je toto poznanie
darované.
"Maličkí a bezvýznamní" sú tí, ktorí pod bremenom zákona sú nútení neustále namáhať sa,
bojujú pritom s pocitom preťaženia a vlastného zlyhania. Práve im hovorí Ježiš: pri mne
nájdete pokoj, odpočinok, keď zoberiete moje jarmo (= moje chápanie zákona) na seba!
Keďže vaše srdce nie je zaťažené márnomyseľným učením, je otvorené a pripravené prijať
Božie princípy, pravidlá.
Ako teda rozumie Ježiš pojmu "zákon"? Je jasné, že Ježiš v žiadnom prípade nebol niekto,
kto prišiel preto, aby zákon, "Tora", hlavné učenie celej židovskej viery zamietol a zrušil.
On však vedel, že zákony sú tu nie preto, že by ich Boh potreboval k svojej úcte alebo, že
by Boh chcel človeka hnať ku pocitom viny, dostať ho pod tlak väčšieho snaženia alebo
nútiť ho k samoľúbemu potvrdzovaniu výkonu. Zákony majú len vtedy význam, keď sa
podieľajú, prispievajú k životu, a nie že mu bránia v ceste. Zákony majú zviditeľňovať,
poukazovať na Božie milosrdenstvo. Život sa bude prehlbovať najlepšie tým spôsobom ,
keď budeme spravodliví a milosrdní k sebe samým a k druhým.
Ježišovi ide stále o náklonnosť ku konkrétnemu človeku, a nie o teologické, filozofické a
morálne chytráctvo. Ježišovi ide o skúsenosti, radosti a utrpenie, námahu a núdzu, o
hľadanie, túžbu po spáse a zmysle života konkrétneho človeka. Pretože Ježiš sa
nedištancuje od týchto základných otázok ľudskej existencie a neodpovedá na ne učeno a
mudrovane s pravidlami a príkazmi, ale berie ich vážne a preniká až do ich hĺbky,
podstaty, prichádza uzdravenie a spása, bremeno sa stáva ľahkým.
Teraz, keď na severnej pologuli vládne leto a mnohí z nás plánujú dovolenku, alebo si ju
už vychutnávajú, bude pre nás možno ľahšie precítiť, objaviť túto túžbu po ľahkosti,
bezstarostnosti, uvoľnení sa od problémov a tlakov v našej duši, po oslobodení sa od
ťaživého tlaku a komplexných neustálych tlakov všedného dňa. Keď nám Ježiš v dnešnom
evanjeliu sľubuje: "Nájdete odpočinok pre svoju dušu" tak potom ide o veľa viac, ako len
o idylu letného života plného ľahkosti a bezstarostnosti. Ide tu o nosný pokoj,
vychádzajúci z hĺbky, o súlad so samým sebou, o radosť a zmierenie s vlastným životom,
nech vyzerá tak alebo onak.
Vezmime si nasledujúci týždeň so sebou Ježišovo prisľúbenie vyjadrené v tomto preklade
plnom sily, ktorý je celkom blízky pôvodnému gréckemu textu: "Poďte ku mne všetci vy,
ktorí sa namáhate, ktorí ste preťažení: ja vás nechám odpočinúť ... a vy nájdete odpočinok
vo vašom živote ... Veď moje jarmo je dobré a moje bremeno ľahké."
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