
Pojďte ke mě všichni
Mat 11, 28-30



Proč tu jsme?
• Protože to tak děláme každou neděli?

• Protože je nám tu hezky?

• Protože by jsme jako křesťané měli?

Hlavně tu jsme aby jsme sloužili Bohu - je to přece Bohoslužba. 
Jsme tu, aby jsme si mohli připomínat jaký Bůh je. 

Někdy možná ANO, ALE



Bůh je činorodý

• Bůh nesedí na gauči, ale na trůnu

• Bůh nemá pod nohama podnožku, ale celý 
svět 

• Bůh je náš stvořitel a my jsme stvoření podle 
jeho obrazu



A co člověk?
• Dá se očekávat, že jsme mu v mnohém 

podobní

• Pracujeme, tvoříme, žijeme ...

• Život s sebou přináší spousty dobrého, ale i 
zlého

• Život nevyhnutně přináší i situace, kdy toho má 
člověk až nad hlavu.



BŘEMENA
• Starosti

• Nevíra

• Bolest

• Strach

• Hřích - pocit viny je jedním z nejtěžších břemen 
- ne-li nejtěžší



Pojďte ke mne všichni

• Bůh na tuto naši situaci reaguje - rozumí nám 
a ví jaké to je. Sám si tím prošel

• Tak zde vyzívá k následování

• Následování má ovšem jednu velmi důležitou 
podmínku



Vezmi svůj kříž (Mat 8,34)
• Pěkný začátek,že? Obtížený člověk má vzít 

další náklad?

• Kříž je ve starověku součást trestu

• Odsouzenec neslo veřejně svůj kříž tak, aby 
ho všichni viděli

• Byl znamením hanby



Jak je to s naším 
křížem?

• Náš kříž je znamením toho, že víme co by jsme si zasloužili za 
náš hřích

• Neseme ho celý život

• Nikde nevidíme, že by jsme zrovna kříž měli odkládat

• Neseme SVŮJ kříž 

• DOBROVOLNĚ - Šimon z Arimatie - nenesl kříž dobrovolně - jaký 
to asi mělo na něj vliv

• S vědomím toho co pro nás JK udělal je kříž znamením pokory a  
naděje na vvyśvobození 



A co dál? Vezměte mé jho
• Jěště něco?

• Pro nás to může vypadat nelogicky - další zátěž

• Je to naprosto logické pro toho, kdo ví jak jho vypadá

• Ve jhu jdou vždy dva

• Je to jeho jho - Ježíš jde s námi

• To zní dobře - ale jak to je prakticky?



Jak s námi JK táhne 
jho?

• Odpuštění hříchů 

• NESTE břemena jedni druhých Gal 6

• Neštěstí je příkaz pro ostatní - vybízí k připravenosti a 
všímavosti

• Jsme připraveni zapřít sami sebe?

• Praktická pomoc

• Ne dej to pánu - slova, ale prakticky


