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Piatok 10. júna 2016  

Text: Mt 11, 25 – 30 
25V ten istý čas riekol Ježiš: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a 

rozumnými a zjavil nemluvňatám; 26áno, Otče, lebo tak sa Ti páčilo. 27Všetko mi odovzdal môj 

Otec, a nikto nepozná Syna, len Otec, ani Otca nikto nepozná, len Syn a komu by Syn chcel 

zjaviť. 28Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 
29Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si 

odpočinutie duše; 30lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!  

Piesne: ES č. 284, 491 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Možno nám pri prvom prečítaní celého daného biblického textu v pamäti viac utkvejú slová Pána 

Ježiša, ktorými s láskou a porozumením pozýva k sebe všetkých preťažených a ponúka im 

odpočinutie duše. No to, čo čítame na začiatku, je tiež veľmi dôležité. Pán Ježiš to povedal po 

skúsenostiach s tým, ako ľudia prijímajú Jeho posolstvo: niektorí s radosťou a vďakou a iní zas 

Jeho slová odmietali. S odmietaním sa stretal často u zákonníkov a u sadukajov i farizejov. Tí 

kvôli svojej namyslenosti nepochopili, a tak ani neprijali to, čo Pán Ježiš hovoril. Pýcha 

a namyslenosť na vlastnú rozumnosť je veľmi nebezpečná. Posolstvo Pána Ježiša však prijímali 

Jeho učeníci, uvedomujúc si, že sú hriešni, že potrebujú Božiu milosť a pomoc. Pod vplyvom 

Ježišovej lásky sa stávali novými ľuďmi. Ich Pán Ježiš označuje v našom texte ako nemluvňatá, 

ktorým Otec nebeský zjavil a dal prijať posolstvo o Božej láske. Ten, kto vidí v Pánovi Ježišovi 

a v Jeho posolstve pravdivosť a svetlo pre život, ten pre svoj život získava z evanjelia radosť, 

pokoj, lásku, nádej a Božie požehnanie. Pre takýchto ľudí má Ježiš Kristus svoje spasiteľské 

pozvanie: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si 

odpočinutie duše…“ Tí, ktorí boli v Ježišovej dobe preťažení, to boli ľudia zavalení stovkami 

zákonov, ktoré nebolo možné si zapamätať, a tak vlastne ani dodržiavať. Pán Ježiš však zhŕňa 

Boží zákon do desiatich prikázaní a vyzdvihuje sumu zákona: Milovať Pána Boha celou svojou 

bytosťou a milovať blížneho ako seba samého. Slová pozvania Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, sú 

oslovujúce aj pre ľudí inak preťažených, napríklad trpiacich, žialiacich, sklamaných či 

hriešnikov, ktorí si uvedomujú a ktorých trápi ich veľký poklesok, i ľudí, ktorí sa cítia zaznávaní, 

nepochopení… Pán Ježiš s nami vo všetkom spolucíti a vníma naše skutočné potreby. Môžeme 

Mu naplno dôverovať, môžeme do Jeho rúk vložiť svoj život aj s tým, v čom sme nedostatoční 

a hriešni, môžeme prosiť i prijímať Jeho milosť, a tak nájdeme i odpočinutie duše. Amen. 

Modlitba: 

Bože Otče, oslavujeme Ťa za Tvoje mocné slovo, Tvoju lásku i Tvoju zhovievavosť. Pane Ježiši 

Kriste, ďakujeme za láskyplné pozvanie k Tebe i za skutočné odpočinutie duše, ktoré nájdeme 

len u Teba. Bože Duchu Svätý, prosíme, nedaj, aby sa nám namyslenosť a nezdravé sebavedomie 

stali prekážkou na ceste ku pochopeniu a prijímaniu evanjelia nášho Spasiteľa. Prosíme Ťa, Svätý 

Bože, buď nám milostivý. Prosíme aj za všetkých trpiacich, buď im skalou a hradom, svojou 

spravodlivosťou, mocou a milosťou ich vysloboď. Tebe, Pane, dôverujeme. Amen. 
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