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� Texty na tento týden - Mt 11:28–30 
 

� Základní verš 
„Poj�te ke mn�, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi b�emeny, a já vám dám odpo�inout.“ 

(Mt 11:28) 
 

   „...já vám dám odpo�inout.“ Jaké nádherné zaslíbení nám dal Ježíš. Vždy� kdo z nás se ob�as (nebo         

i �asto) necítí p�etížený a vy�erpaný. P�í�inou nemusí být jen samotná práce (i když to tak obvykle je), ale    

i r�zná b�emena, která v život� neseme. Ježíš �íká, že ví, �ím procházíme, a že nám s tím umí a chce pomoci 

– pokud mu to dovolíme. 

   Po výzv�, abychom si vzali jeho jho, �íká: „Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží“ (Mt 11,30). Jinými 

slovy: Vzdejte se b�emen, která vlá�íte (dejte je mn�), a vezm�te si místo nich mé jho, protože to moje se 

nese snadn�ji. 

   Jak m�žeme prožívat odpo�inek, o kterém mluví Ježíš? Vždy� p�ece žijeme ve sv�t�, kde B�h po pádu 

prvních lidí do h�íchu �íká Adamovi: „V potu své tvá�e budeš jíst chléb...“ (Gn 3,19). Každý z nás velmi 

dob�e ví, co to znamená, namáhat se a nést b�emeno, které m�že být nesmírn� t�žké, zvláš� pokud se ho 

snažíme nést sami. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci budeme p�emýšlet o Ježíšov� jedine�né nabídce pro každého z nás, kterou vyjád�il 
slovy: „Poj�te ke mn�, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi b�emeny, a já vám dám odpo�inout. 
Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete 
odpo�inutí svým duším. Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží“ (Mt 11,28–30). 
 

• Mt 11:28: „Já vám dám odpo�inout“ (ned�le) 
• Mt 11:29a: „Vezm�te na sebe mé jho“ (pond�lí) 
• Mt 11:29b: „Jsem tichý a pokorného srdce“ (úterý) 
• Mt 11:30a: „Mé jho netla�í“ (st�eda) 
• Mt 11:30b: „Mé b�emeno netíží“ (�tvrtek) 
 

NE 25. �ervence – „Já vám dám odpo�inout“ 
Mt 11:25-30  „25V ten �as �ekl Ježíš: „Velebím t�, Ot�e, Pane nebes i zem�, že jsi tyto v�ci skryl p�ed 

moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je mali�kým. 26Ano, Ot�e: tak se ti zalíbilo. 27Všechno je mi dáno od 

mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn cht�l 

zjevit. 28Poj�te ke mn�, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi b�emeny, a já vám dám odpo�inout. 
29Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpo�inutí 

svým duším. 30Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží.““ 
Mt 11:20-24  „20Tehdy po�al kárat m�sta, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutk�, že ne�inila pokání: 21„B�da ti, 
Chorazin, b�da ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli 
žín�ný šat, sypali se popelem a �inili pokání. 22Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude leh�eji v den soudu nežli vám. 23A ty, 
Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš ! Nebo� kdyby se byly v Sodom� udály takové mocné 
skutky jako u vás, stála by podnes. 24Ale pravím vám: Zemi sodomské bude leh�eji v den soudu nežli tob�.““ 
Mt 9:1-13  „1Ježíš vstoupil na lo�, p�eplavil se na druhou stranu a p�išel do svého m�sta. 2A hle, p�inesli k n�mu ochrnu-
tého, ležícího na l�žku. Když Ježíš vid�l jejich víru, �ekl ochrnutému: „Bu� dobré mysli, synu, odpoušt�jí se ti h�íchy.“ 
3Ale n�kte�í ze zákoník� si �ekli: „Ten �lov�k se rouhá!“ 4Ježíš však poznal jejich myšlenky a �ekl: „Pro� o tom smýšlíte 
tak zle? 5Je snadn�jší �íci ‚odpoušt�jí se ti h�íchy‘, nebo �íci ‚vsta� a cho�‘? 6Abyste však v�d�li, že Syn �lov�ka má moc 
na zemi odpoušt�t h�íchy“ – tu �ekne ochrnutému: „Vsta�, vezmi své lože a jdi dom�!“ 7On vstal a odešel dom�. 8Když to 
uvid�ly zástupy, zmocnila se jich báze� a chválily Boha, že dal takovou moc lidem. 9Když šel Ježíš odtud dál, vid�l           
v celnici sed�t �lov�ka jménem Matouš a �ekl mu: „Poj� za mnou!“ On vstal a šel za ním. 
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21Oko nem�že �íci ruce: „Nepot�ebuji t�!“ Ani hlava nem�že �íci nohám: „Nepot�ebuji vás!“ 22A práv� ty údy t�la, které 
se zdají mén� významné, jsou nezbytné, 23a které pokládáme za mén� �estné, t�m prokazujeme zvláštní �est, a neslušné 
slušn�ji zahalujeme, 24jak to naše slušné údy nepot�ebují. B�h za�ídil t�lo tak, že p�ehlíženým úd�m dal hojn�jší �est, 
25aby v t�le nedošlo k roztržce, ale aby údy shodn� pe�ovaly jeden o druhý. 26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny.    
A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.“ 
 

PÁ 30. �ervence – Podn�ty k zamyšlení 
   „Když se ti zdá práce t�žká, když si st�žuješ na problémy a zkoušky, když máš pocit, že nemáš dost síly 

obstát v pokušení, že nedokážeš p�ekonat netrp�livost a že k�es�anský život je namáhavý, pak zcela ur�it� 

neneseš Kristovo jho. Neseš jho úpln� n�koho jiného.“ (CG 267) 

   „Pot�ebujeme být stále opatrní a up�ímn�, s láskou se odevzdat. To se bude dít p�irozen�, jestliže bude 

naše duše ve ví�e uchvácena Boží mocí. My sami nem�žeme d�lat nic, v�bec nic, abychom si naklonili Boží 

p�íze�. Nem�žeme se spoléhat na sebe ani na své dobré skutky. Když však jako chybující h�íšné bytosti 

p�ijdeme ke Kristu, najdeme odpo�inutí v jeho lásce. B�h p�ijme každého, kdo k n�mu p�ijde a úpln� se 

spolehne na zásluhy uk�ižovaného Spasitele. Láska vytryskne v jeho srdci. Možná nep�jde o citové vzpla-

nutí, ale �lov�k bude prožívat klidnou a trvalou d�v�ru. Každé b�emeno je snadné, protože Kristovo jho je 

p�íjemné. Povinnost se stává pot�šením a ob�� radostí. Cesta, která se d�íve zdála být zahalena temnotou, se 

rozjas�uje, ozá�ena paprsky Slunce Spravedlnosti. Je životem ve sv�tle, protože i Kristus je ve sv�tle.“ (FW 

38.39) 

� 
 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste se pod�ídili Kristu? Pod�lte se o tuto zkušenost ve své t�íd�. Zam��te 
se na d�vody, které vás vedly k pod�ízení se Kristu. 
 

2. Uvažujte o Ježíšov� modlitb� zaznamenané v Mt 11,25–27. Jak v život� získáváme poznání milosti? Pro� 
B�h ukrývá plán spasení („tyto v�ci“) p�ed moudrými a rozumnými a zjevuje je mali�kým? 
 

3. Jak m�žeme praktickým zp�sobem pomoci t�m, které tla�í k zemi jejich b�emena? Jak jim m�žeme pomo-
ci nalézt odpo�inutí v Kristu? 
 

4. Uvažujte o tom, co znamená být „tichý a pokorného srdce“. Není to nevýhodné pro vlastní sebev�domí 
nebo sebehodnotu – zejména pro ty, kte�í o sob� pochybují? Nem�li bychom být na sebe spíše hrdí? Jak 
nám m�že k�íž a jeho význam pomoci pochopit, co Ježíš myslel tím, že je „tichý a pokorného srdce“? Pro� 
jsou pod k�ížem tím jediným správným postojem práv� tichost a pokora? 
 
Praktický záv�r 
� Pod�lte se s ostatními ve skupin� o to, co praktického jste se nau�ili z této lekce p�i studiu Bible. Jak lze 

toto nau�ení uvést do každodenního života? 
 

Podn�ty k modlitbám 
� Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti. 

� Modlete se spolu za ty, kte�í z n�jakého d�vodu p�estávají �i již p�estali navšt�vovat vaše spole�enství. 

Jak jim m�žete dát najevo, že je máte stále rádi? 

� Modlete se i za lidi ve svém okolí (p�átele, sousedy, p�íbuzné…), kterým byste rádi p�edstavili Boží 

lásku.                                                                    

                                                                            � 
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L 19:41-44  „41Když už byl blízko a uz�el m�sto, dal se nad ním do plá�e 42a �ekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co 
vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým o�ím. 43P�ijdou na tebe dny, kdy tvoji nep�átelé postaví kolem tebe val, obklí�í t�     
a sev�ou ze všech stran. 44Srovnají t� se zemí a s tebou i tvé d�ti; nenechají v tob� kámen na kameni, pon�vadž jsi nepo-
znalo �as, kdy se B�h k tob� sklonil.““ 
Mt 5:1-11  „1Když spat�il zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, p�istoupili k n�mu jeho u�edníci. 2Tu otev�el ústa 
a u�il je: 3„Blaze chudým v duchu, nebo� jejich je království nebeské. 4Blaze t�m, kdo plá�ou, nebo� oni budou pot�šeni. 
5Blaze tichým, nebo� oni dostanou zemi za d�dictví. 6Blaze t�m, kdo hladov�jí a žízní po spravedlnosti, nebo� oni budou 
nasyceni. 7Blaze milosrdným, nebo� oni dojdou milosrdenství. 8Blaze t�m, kdo mají �isté srdce, nebo� oni uz�í Boha. 
9Blaze t�m, kdo p�sobí pokoj, nebo� oni budou nazváni syny Božími. 10Blaze t�m, kdo jsou pronásledováni pro spravedl-
nost, nebo� jejich je království nebeské. 11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživ� mluvit proti vám všecko 
zlé kv�li mn�.“ 
Mt 14:13-21  „13Nebo� všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. 14A chcete-li to p�ijmout, on je Eliáš, který má 
p�ijít. 15Kdo má uši, slyš. 16�emu p�ipodobním toto pokolení? Je jako d�ti, které sedí na tržišti a pok�ikují na své druhy: 
17‚Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; na�íkali jsme, a vy jste nelomili rukama.‘ 18P�išel Jan, nejedl a nepil – a �íkají: 
‚Je posedlý.‘ 19P�išel Syn �lov�ka, jí a pije – a �íkají: ‚Hle, milovník hod� a pitek, p�ítel celník� a h�íšník�!‘ Ale moudrost 
je ospravedln�na svými skutky.“ 20Tehdy po�al kárat m�sta, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutk�, že ne�inila 
pokání: 21„B�da ti, Chorazin, b�da ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, 
dávno by byli oblékli žín�ný šat, sypali se popelem a �inili pokání.“ 
Nu 12:3  „Mojžíš však byl nejpokorn�jší ze všech lidí, kte�í byli na zemi.“ 
J 6:14  „Když lidé vid�li znamení, které Ježíš u�inil, �íkali: „Opravdu je to ten Prorok, který má p�ijít na sv�t!““ 
Ex 32:32  „M�žeš jim ten h�ích ješt� odpustit? Ne-li, vymaž m� ze své knihy, kterou píšeš!“ 
 

ST 28. �ervence – „Mé jho je p�íjemné“ 
Mt 11:29.30  „29Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a na-

leznete odpo�inutí svým duším. 30Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží.“ 
Ga 5:1  „Tu svobodu nám vydobyl Kristus. St�jte proto pevn� a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ 
 

�T 29. �ervence – „Mé b�emeno netíží“ 
Mt 11:29.30  „29Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a na-

leznete odpo�inutí svým duším. 30Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží.“  

Ga 6:1.2  „1Brat�í, upadne-li n�kdo z vás do n�jakého provin�ní, vy, kte�í jste vedeni Božím Duchem, 

p�ivád�jte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl 

pokušení. 2Berte na sebe b�emena jedni druhých, tak naplníte zákon Krist�v.“ 
Ex 18:13-22  „13Nazít�í se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát p�ed Mojžíšem od rána do ve�era. 14Mojžíš�v 
tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a �ekl: „Jakým zp�sobem to s lidem jednáš? Pro� sám sedíš a všechen lid 
kolem tebe stojí od rána do ve�era?“ 15Mojžíš tchánovi odpov�d�l: „Lid ke mn� p�ichází dotazovat se Boha. 16Když n�co 
mají, p�ijde ta záležitost p�ede mne a já rozsoudím mezi ob�ma stranami; u�ím je znát Boží na�ízení a �ády.“ 17Mojžíš�v 
tchán mu odpov�d�l: „Není to dobrý zp�sob, jak to d�láš. 18Úpln� se vy�erpáš, stejn� jako tento lid, který je s tebou. Je to 
pro tebe p�íliš obtížné. Sám to nezvládneš. 19Poslechni m�, poradím ti a B�h bude s tebou: Ty zastupuj lid p�ed Bohem      
a p�ednášej jejich záležitosti Bohu. 20Budeš jim vysv�tlovat na�ízení a �ády a u�it je znát cestu, po které mají chodit,         
i skutky, které mají �init. 21Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kte�í se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí 
úplatek. Dosa� je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. 22Oni budou soudit lid, kdykoli bude t�eba . 
Každou d�ležitou záležitost p�ednesou tob�, každou menší záležitost rozsoudí sami. Uleh�i si své b�ím�, a� je nesou         
s tebou.“ 
1K 12:12-26  „12Tak jako t�lo je jedno, ale má mnoho úd�, a jako všecky údy t�la jsou jedno t�lo, a� je jich mnoho, tak je 
to i s Kristem. 13Nebo� my všichni, a� Židé �i 	ekové, a� otroci �i svobodní, byli jsme jedním Duchem pok�t�ni v jedno 
t�lo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 14T�lo není jeden úd, nýbrž mnoho úd�. 15Kdyby �ekla noha: „Protože 
nejsem ruka, nepat�ím k t�lu,“ tím by ješt� nep�estala být �ástí t�la. 16A kdyby �eklo ucho: „Protože nejsem oko, nepat�ím 
k t�lu,“ tím by ješt� nep�estalo být �ástí t�la. 17Kdyby celé t�lo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé t�lo nebylo 
než sluch, kde by byl �ich? 18Ale B�h dal t�lu údy a každému z nich ur�il úkol, jak sám cht�l. 19Kdyby všechno bylo jen 
jedním údem, kam by se pod�lo t�lo? 20Ve skute�nosti však je mnoho úd�, ale jedno t�lo. 
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10Když potom sed�l u stolu v dom�, hle, mnoho celník� a jiných h�íšník� stolovalo s Ježíšem a jeho u�edníky. 11Farizeové 
to uvid�li a �ekli jeho u�edník�m: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a h�íšníky?“ 12On to uslyšel a �ekl: „Léka�e nepot�e-
bují zdraví, ale nemocní. 13Jd�te a u�te se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne ob��.‘ Nep�išel jsem pozvat spravedlivé, ale 
h�íšníky.“ 
 

PO 26. �ervence – „Vezm�te na sebe mé jho“ 
Mt 11:29.30  „29Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a na-

leznete odpo�inutí svým duším. 30Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží.“ 
Jr 27  „1Na za�átku kralování Jójakíma, syna Jóšijášova, krále judského, stalo se k Jeremjášovi od Hospodina toto slovo. 
2Toto mi pravil Hospodin: „Ud�lej si pouta a ja�mo a dej si je na šíji. 3Pak je pošli králi Edómu, králi Moábu, králi 
Amónovc�, králi Týru a králi Sidónu po poslech p�icházejících do Jeruzaléma k Sidkijášovi, králi judskému. 4Dáš jim pro 
jejich panovníky tento p�íkaz: Toto praví Hospodin zástup�, B�h Izraele: Toto �eknete svým panovník�m: 5Já jsem u�inil 
zemi, �lov�ka i zví�ata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých 
o�ích hoden. 6Nyní jsem všechny tyto zem� dal do rukou Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, svému služebníku; dal 
jsem mu i polní zv��, aby mu sloužila. 7Budou mu sloužit všechny pronárody, i jeho synu a vnuku. Pak nadejde �as jeho 
zemi i jemu a podrobí si ho v službu mnohé pronárody a velicí králové. 8Ale pronárod �i království, které by nesloužilo 
jemu, Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, a které by svou šíji nesklonilo pod jho babylónského krále, ten pronárod 
postihnu me�em a hladem a morem, je výrok Hospodin�v, až je úpln� vydám do jeho rukou. 9Neposlouchejte své proroky 
ani své v�štce ani své sny ani své mrakopravce ani své �arod�je, kte�í vám �íkají: ‚Králi babylónskému sloužit nebudete!‘ 
10Prorokují vám klam, aby vás odvedli daleko od vaší zem�. A já vás vyženu a vy zahynete. 11Ale pronárod, který vloží 
svou šíji pod jho babylónského krále a bude mu sloužit, ponechám v jeho zemi, je výrok Hospodin�v, a bude ji obd�lávat 
a v ní sídlit.“ 12K Sidkijášovi, králi judskému, jsem mluvil p�esn� tato slova: „Vložte svou šíji pod jho babylónského krále 
a služte jemu i jeho lidu a budete živi. 13Pro� bys m�l umírat ty i tv�j lid me�em, hladem a morem, jak mluvil Hospodin     
o pronárodu, který by nesloužil babylónskému králi? 14Neposlouchejte slova prorok�, kte�í vám �íkají: ‚Králi babylón-
skému sloužit nebudete.‘ Prorokují vám klam. 15Já jsem je neposlal, je výrok Hospodin�v, oni prorokují v mém jménu 
klam, abych vás vyhnal. Zahynete vy i proroci, kte�í vám prorokují.“ 16Ke kn�žím a ke všemu tomuto lidu jsem mluvil: 
„Toto praví Hospodin: Neposlouchejte slova svých prorok�, kte�í vám prorokují: ‚Hle, p�edm�ty z Hospodinova domu 
budou velice brzy z Babylónu vráceny.‘ Ti vám prorokují klam. 17Neposlouchejte je! Služte babylónskému králi a budete 
živi. Pro� by toto m�sto m�lo být obráceno v trosky? 18Jestliže jsou proroci a mají Hospodinovo slovo, a� naléhav� žádají 
Hospodina zástup�, aby se do Babylónu nedostaly i p�edm�ty, které v dom� Hospodinov� a v dom� krále judského          
a v Jeruzalém� zbyly.“ 19Toto praví Hospodin zástup� o sloupech, o bronzovém mo�i a o podstavcích a o zbytku p�edm�-
t�, zbylých v tomto m�st�, 20které nevzal Nebúkadnesar, král babylónský, když p�est�hoval z Jeruzaléma do Babylónu 
Jekonjáše, syna Jójakímova, krále judského, a všechny šlechtice Judska a Jeruzaléma. 21Toto praví Hospodin zástup�, 
B�h Izraele, o p�edm�tech zbylých v dom� Hospodinov� a v dom� krále judského a v Jeruzalém�: 22„Budou doneseny do 
Babylónu a budou tam až do dne, kdy je budu poh�ešovat, je výrok Hospodin�v; pak je dám p�inést a vrátím je op�t na 
toto místo.““ 
Ga 5:1  „Tu svobodu nám vydobyl Kristus. St�jte proto pevn� a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.“ 
 

ÚT 27. �ervence – „Jsem tichý a pokorného srdce“ 
Mt 11:29.30  „29Vezm�te na sebe mé jho a u�te se ode mne, nebo� jsem tichý a pokorného srdce: a na-

leznete odpo�inutí svým duším. 30Vždy� mé jho netla�í a b�emeno netíží.“ 

Mt 5:5  „Blaze tichým, nebo� oni dostanou zemi za d�dictví.“ 

Iz 57:15  „Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož p�ebývání je v��né, jehož jméno je Svatý: „P�ebývám ve 

vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, 

abych oživil srdce zdeptaných.“ 
1Pt 3:3.4  „3Pro vás se nehodí vn�jší ozdoba – splétat si vlasy, ov�šovat se zlatem, st�ídat od�vy – 4nýbrž to, co je skryto 
v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je p�ed Bohem p�evzácné.“ 
2K 10:1  „Já, Pavel, vás napomínám tiše a mírn� po zp�sobu Kristov� – já, který tvá�í v tvá� jsem prý mezi vámi pokor-
ný, ale z dálky si na vás troufám.“ 
J 4:1-3  „1Když se Pán dov�d�l, že farizeové uslyšeli, jak on získává a k�tí více u�edník� než Jan – 2a� Ježíš sám nek�til, 
nýbrž jeho u�edníci – 3opustil Judsko a odešel op�t do Galileje.“ 
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