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14. neděle v mezidobí A 
 
Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte  
a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28) 
 
 
První čtení Zachariáš 9,9-10 
 
Toto praví Hospodin: "Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero 
jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší 
spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí 
válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma, zlomen bude 
bitevní luk. Národům ohlásí pokoj, bude vládnout od moře k moři, od 
řeky (Eufratu) až do končin země." 
 
 
Druhé čtení Římanům 8,9.11-13 
 
(Bratři a sestry!) Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže 
skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, 
ten není jeho. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil 
Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i 
vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři a 
sestry, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak 
chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s 
pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít. 
 
 
Evangelium Matouš 11,25-30 
 
Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že 
když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je 
maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého 
Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom 
Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se 
lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a 
učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro 
své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží." 
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K zamyšlení 
 
Ježíšova zkušenost, o které hovoří dnešní Matoušovo evangelium, je to, že 
obyvatelé různých měst v Galilei uzavřeli jeho poselství. Ježíš se se svými 
vystrašenými učedníky uchýlil do ústraní do ticha a modlitby, aby své poslání 
a následující kroky znovu promyslel. Výsledek jeho myšlenek je vyjádřen v 
dnešním evangeliu: ne ti moudří a chytří: vzdělaným, školovaným a znalcům 
písma se zjevuje Bůh, ale jejich srdce jsou přeplněná vědomostmi tak, že v 
nich nemají již místa pro zjevení Boží. Stojí uprostřed cesty sami se svými 
vědomostmi, protože ty vědomosti jim dávají jistotu. Ne, těm malým a 
nevědomím je darováno poznání. 
Ti "(malí a) nevědomí": to jsou ti, kteří jsou pod břemen zákona neustále 
nuceni namáhat se a musí neustále bojovat s pocitem přetíženosti a vlastního 
selhání. Jim říká Ježíš: u mne naleznete útěchu, když na sebe vezmete mé 
břemeno (= mé pochopení zákona)! Jelikož jsou jejich srdce nezatížena 
egoistickým vzděláním, jsou široká a otevřená pro Boží moudrost. 
Jak Ježíš chápe pojem "zákon"? Musíme si připomenout: Ježíš nebyl někým, 
kdo přišel, aby odmítl a ukončil zákon "tóru", který byl středem židovské víry. 
Přesto věděl: zákony nejsou zde pro to, že je Bůh potřebuje ke své oslavě 
nebo že chce Bůh nutit lidi k nějakým pocitům viny, nutit ho k větším 
výkonům nebo k pocitům vlastní dokonalosti z výkonu. Zákony mají smysl 
jen tehdy, když jsou výzvou pro život a ne překážkou života a jasně dávají 
vidět Boží milosrdenství. Život se ale bude nejlépe prohlubovat tehdy, pokud 
se budeme chovat milosrdně k sobě a k ostatním lidem. 
Ježíš se obrací ke konkrétním lidem, místo toho, aby přicházel s novými 
teologickými, filosofickými nebo morální mi výmysly. Jde mu o zkušenost, 
radost a utrpení, tíhu a nouzi, o hledání a smysl života. Nedistancuje se od 
těchto základních otázek lidského života, neodpovídá na ně učeně a chytře s 
pravidly a příkazy, ale bere je vážně a proniká až do hloubky, podstaty, 
přichází uzdravení a spása, břemeno se tak stává lehkým. 
V této době, kdy u nás vládne léto, a mnozí z nás plánují dovolenou nebo 
jsou již na dovolené, můžeme objevit tuto touhu po lehkosti, bezstarostnosti, 
odtrhnutí se od problémů s nátlaků na naši duši, od osvobození od 
obtěžujícího nátlaku a komplexů každodennosti. Když nám Ježíš v dnešním 
evangeliu slibuje: "Najdete pokoj pro vaši duši", pak jde o víc než o lehkost 
letního a nezatíženého života. Jde o pokoj vycházející z nitra, o soulad se 
sebou samotnými, o radost a smíření s vlastním konkrétním životem a 
nezáleží na tom, jak tento život vypadá. 
Přijměme v těchto následujících týdnech Ježíšův příslib tak, jak je silně 
vyjádřen v následujícím překladu, který je velmi blízký původnímu řeckému 
textu. "Přijďte ke mne všichni, kteří se namáháte, kteří jste obtíženi: nechám 
vás odpočinout… a vy najdete odpočinek ve vašem životě… Neboť mé 
břemeno je dobré a netíží."!  


