
Mt 11, 25 - 30 

 

 

(25) W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.  

(26) Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.  

(27) Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt 

nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.  

(28) Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię.  

(29) Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 

sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.  

(30) Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

 

 

Objawienie Ojca i Syna. Wezwanie do utrudzonych             
(Mt  11,25 - 11,30) 

Ks. dr  Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 41" Wyd. Biblos 

 

"Wysławiam Cię, Ojcze" (Mt 11,25). 
 

Po "biada" pod adresem tych, co nie przyjmują Pana (Mt 11,20-24), następuje 

radość tych, którzy Go przyjmują. 

Jest to Jezusowy hymn uwielbienia: Syn raduje się radością Ojca, ponieważ 

Jego bracia i siostry uczestniczą w Ich tajemnicy. 

Składa się on na pierwszą część omawianego fragmentu (Mt 11,25-26). 

W części drugiej Jezus mówi o sobie samym, o swej relacji do Ojca oraz o swej 

relacji do ludzi (Mt 11,27). 

Część trzecia stanowi wezwanie, jakie Jezus kieruje do ludzi udręczonych i 

uciśnionych (Mt 11,28-30). 



Werset  Mt 11,25  jest uwielbieniem Boga, który jest nazwany Ojcem.  

Aramejskie Abba odpowiada naszemu czułemu zawołaniu "tato". Abba jest 

słowem pełnym miłości, którym syn zwraca się do ojca. Jego słodycz rozumie tylko 

ten, kto je wypowiada, i ten, kto jest jego adresatem. 

W tym przypadku wyraża tajemnicę Boga, który jest Ojcem i Synem w jednej 

Miłości. Słowo to stanowi klucz do chrześcijaństwa. 

Duch Syna wlany w nasze serca woła w nas: "Abba!" (Rz 5,5; 8,15). 

Wierzący jest tym, który poznał miłość, jaką Bóg ma względem niego i uwierzył jej 

(1 J 4,16; J 17,21). To, kim Bóg jest staje się również naszym udziałem. 

 Dzięki darowi Syna jesteśmy naprawdę dziećmi Bożymi (1 J 3,1). 

Jest to wielka tajemnica już objawiona, chociaż widoczna jakby w lustrze i niejasno 

(1 Kor 13,12). 

Dalej Bóg nazwany jest "Panem nieba i ziemi" (Mt 11,25). 

Bóg jest nie tylko Stwórcą, ale i Panem dziejów. Naszym bliskim i łagodnym 

Ojcem jest Bóg Najwyższy i Wszechmocny. 

O Bogu się mówi tylko za pomocą oksymoronów, aby nie sprowadzić Go do 

statusu bożka:  

 jest On blisko i jednocześnie przebywa na najwyższych wysokościach,  

 jest łagodny i wszechmocny,  

 mały i wielki,  

 jest matką i ojcem,  

 jest miłosierny i sprawiedliwy. 

Powodem uwielbienia Boga jest Jego łaskawe objawienie. 

Chodzi o objawienie relacji Ojca i Syna, które dotyczy istoty wewnętrznego życia 

Boga (Mt 11,27). To objawienie skoncentrowane jest na osobie Jezusa Chrystusa. 
 

Jezus uwielbia Ojca, że "zakrył te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 

objawił je prostaczkom" (Mt 11,25). 

Jezusowa prowokacja polega na tym, że objawienie zastrzeżone jest nie dla 

znawców Prawa, ale dla prostych ludzi. 

Pod pojęciem "mądrych i roztropnych" mogą skrywać się różne grupy. Chodzi tu 

jednak o całą religijną arystokrację w przeciwstawieniu do zwykłego ludu. 

Tak więc Ojciec objawia się nie przywódcom religijnym, ale zwykłemu ludowi. 

Wydaje się, że Jezus myśli tu o tłumach, które chłonęły Jego słowa i którym poznania 

w Duchu udzielał sam Ojciec. 



 

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi ...”   

(Mt 11,25b) 

Jezus składa dzięki Ojcu za to, że Ojcu tak się podobało. W ten sposób także ty nigdy nie 

powinieneś dyskutować z zamysłami Boga, co On uczynił w swoich dziełach albo z jakiego 

powodu tak uczynił. Ale w jakikolwiek sposób chciał uporządkować swoje własne 

stworzenia, tobie niech wystarczy dziękczynienie jako świadectwo samej boskiej natury. 

Bóg nie uczynił niczego bez powodu i sprawiedliwości. On nie stworzył ciebie, aby 

sprawdzić samego siebie, lecz ze względu na własną cześć. Bóg nie chciał, żebyś był sędzią 

Jego działań, lecz sługą wykonującym Jego polecenia. 

Cechą dobrego Pana jest przewidzieć to wszystko, co wychodzi na korzyść służącemu. 

Ponadto cechą dobrego służącego jest dobra praca i niedyskutowanie z działaniami Pana 
 

 (Anonim, "Niedokończone dzieło na Ewangelię Mateusza" "Homilia 28, tłum.                            

Za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię") 

 

 

 

„Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi”  (Mt 11, 25c) 

 

"Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi" bądź to przed tymi, którzy przez 

wnikliwe badania i rozliczne debaty doszli do poznania stworzenia, ale Stwórcy nie 

poznali, bądź przed tymi, którzy poznali Boga, ale nie oddali Mu czci jako Bogu i nie 

podziękowali, i dlatego nie mogli zobaczyć Go doskonale i zbawiennie, gdyż byli pyszni 

 (św. Augustyn, "Kazania" 68,7,   tłum. A. Żurek) 

 

 

W  Mt 11,27  Jezus wyjaśnia, że pełnię prawdy objawienia udzielił Mu Ojciec, 

czyniąc Go jedynym prawomocnym Pośrednikiem. 

I w następstwie tego nikt nie zna Syna, jak tylko Ojciec, ale też Ojca nikt nie zna, 

jak tylko Syn i tylko On, na mocy otrzymanego daru, może teraz ludzi o Nim pouczyć. 

Jezus, mówiąc, że tylko On zna Ojca, pośrednio stwierdził, że jest Bogiem, 

gdyż stanowi z Nim jedno. 



Czego oczekiwali, lecz nie dożyli, najbardziej obdarzeni łaską wybraństwa 

mężowie Boży Starego Testamentu, to wydarzyło się w Jezusie Chrystusie. 

Zajaśniały znaki królestwa Bożego, a On je objawia. 

Jest to szczęście ponad wszelkie szczęście ziemskie.  

Poprzez uwielbienie Ojca  

 pragnie On otworzyć nam oczy na wyjątkowe znaczenie, jakie dla 

zbawienia posiada czas, który wraz z Nim nadszedł, a równocześnie 

 wzywa nas, abyśmy weszli na drogę zbawienia. 

 

Św. Hieronim tak skomentował ten ewangeliczny werset:  

"Wydaje mi się, że nie tyle cielesne oczy i uszy są tu obdarzone 

błogosławieństwem, ile te oczy, który potrafią zobaczyć Chrystusowe tajemnice, i te 

uszy, o których Pismo powiada "Pan otworzył mi ucho" (Iz 50,5)". 

 

Werset  Mt 11,28  rozpoczyna nową sekcję. Słowa "Przyjdźcie do Mnie" - 

stanowią zaproszenie do pójścia za Jezusem, a w konsekwencji do zajęcia miejsca w 

królestwie przygotowanym dla nas od początku świata (Mt 25,34: " Wtedy odezwie się 

Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 

królestwo, przygotowane wam od założenia świata! "). 

Jest to zaproszenie Mądrości: " Zbliżcie się do mnie, wy, którym brak wykształcenia, i 

zatrzymajcie się w domu nauki. Na cóż, powiedzcie, pozbawiać się tego, za czym dusze wasze 

tak bardzo tęsknią? Otworzyłem usta i mówię: Kupujcie sobie bez pieniędzy.  Włóżcie kark 

wasz pod jarzmo i niech otrzyma dusza wasza naukę: aby ją znaleźć, nie trzeba szukać 

daleko. Patrzcie oczami: mało się natrudziłem, a znalazłem dla siebie wielki odpoczynek. " 

(Syr 51,23-27). 

Chrystus sam jest Mądrością, ofiarowaną "prostaczkom". Jest ona darmową łaską. 

 To w Jezusowym Kościele przyjmujemy Ducha i czerpiemy łaskę po 

łasce (J 1,16). 

 W Nim Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, otwierając nam 

wejście do jedynej chwały Ojca i Jednorodzonego Syna (J 1,14). 

Niewidzialna Mądrość, która ujawniła się w stworzeniu i w historii, w Prawie                     

i obietnicy, teraz się odsłania. Jest dostępna dla wszystkich jako miłość między 

Ojcem i Synem ofiarowana nam w Synu. 
 

Do przylgnięcia do jezusowego Serca zaproszeni są "wszyscy". 

 



Również ci z Korozain, Betsaidy i Kafarnaum (Mt 11, 20-25). Przez swoje 

nieposłuszeństwo stali się ostatnimi, a teraz są wezwani, aby uczestniczyć w uczcie 

miłosierdzia, przeznaczonej przez Ojca dla Jego nieposłusznych dzieci, będących pod 

Prawem czy poza Prawem (Rz 11,23). 

Szczególnie zaproszeni są "utrudzeni i obciążeni". 

Trzeba zapytać, o jaki rodzaj trudów i obciążeń chodzi. 

U Mateusza "ciężarami wielkimi i nie do uniesienia" (Mt 23,4) są obowiązki 

nakładane ludziom przez uczonych w Piśmie i faryzeuszy. To obarczonym nimi Jezus 

obiecuje pokrzepienie. 

 Ten odpoczynek jest końcem trudu, wejściem do Ziemi Obiecanej, 

osiągnięciem szabatu, wypełnieniem stworzenia w Bogu. 

 Odpoczynkiem jest sam Bóg, prawdziwy dom człowieka, do którego 

każdy jest zaproszony, dom miłości między Synem i Ojcem. 

"Ciężarom wielkim i nie do uniesienia" Jezus - paradoksalnie - przeciwstawia 

swoje jarzmo (Mt 11,29). 

W Starym Testamencie przez jarzmo rozumiano Prawo: twardą, ale konieczną 

dyscyplinę, jakiej powinien poddać się sprawiedliwy. 

Jezus przeciwstawia mu "swoje jarzmo":  

miłość Ojca, który udziela darów swoim umiłowanym nawet we śnie (Ps 127,2b). 

 

"Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem" (Mt 11,29). 

Jezus jest łagodny, a więc tym, który dziedziczy ziemię (Mt 5,5). Łagodność jest 

cechą Pana Boga, którego władzą jest służenie i przebaczenie. 

Określenie "pokorny sercem" lepiej oddaje słowo "uniżony" (Mt 18,4; 23,12). 

Mały, sługa, ktoś ostatni, a jednocześnie największy, gdyż  

 ostatni będzie pierwszy (Mt 20,16), 

 a poniżony będzie wywyższony (Mt 23,12). 

Pokora dla Greków nie była cnotą. Uchodziła za wymaganą cechę niewolnika. 

W Biblii: miłość jest pokorna. 
 

"Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz" (Mt 11,29). 

Jak czytamy u proroka Jeremiasza: "Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o 

dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza - idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie 

wytchnienie" (Jr 6,16). 



Pokojem jest znalezienie tej najlepszej drogi: wiecznej drogi Syna, drogi łagodności 

i pokory, prowadzącej do odpoczynku Ojca, który jest także odpoczynkiem naszym. 
 

„Jestem cichy i pokorny sercem”  (Mt 11, 29) 

 

"Uczcie się ode Mnie" nie tego, jak zbudować świat, stwarzać rzeczy widzialne                       

i niewidzialne, czynić cuda na tym świecie i wskrzeszać zmarłych [ponieważ to czynię], ale 

"jak jestem cichy i pokorny sercem". 

Chcesz być wielki? Zaczynaj od bycia najmniejszym. Myślisz o zdobyciu wielkiego 

poważania? Pomyśl najpierw o podstawach pokory. 

Im większy jest gmach, który ktoś chce i pragnie zbudować, tym głębsze zakłada 

fundamenty. Jeśli gmach ma być zbudowany i wzniesiony w górę, ten, kto go buduje, tym 

bardziej umacnia fundamenty i tym głębiej je zakłada. Tak więc, zanim gmach się 

wzniesie, najpierw się obniża i jego ukoronowanie następuje po upokorzeniu 

 (św. Augustyn, "Kazania" 69,2,   tłum. A. Żurek) 

*** 

"Uczcie się ode Mnie". Uczcie się jednak nie wypędzania złych duchów Bożą mocą, nie 

oczyszczania trędowatych, nie przywracania wzroku niewidomym, nie wskrzeszania 

umarłych, bo tego wszystkiego - zdaje się mówić Pan - chociaż rzeczywiście dokonuję 

przez niektóre moje sługi, to jednak żaden człowiek nie powinien z tego powodu oczekiwać 

wdzięczności należnej wyłącznie Bogu.  

Żaden szafarz i sługa nie powinien sobie przywłaszczać najmniejszej cząstki Bożej 

chwały. To dlatego w następnym zdaniu powie: "Wy uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 

i pokorny sercem" 

 (św. Jan Kasjan, "Rozmowy z Ojcami" 15,7,   tłum. A. Nocoń) 

 

 

Obietnicę i pocieszenie niesie również werset Mt 11,30:  

"Bo moje jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie". 

Inne jarzma są ciężkie i, co więcej, pozostają bezowocne. 

W rzeczywistości nie Prawo samo z siebie, lecz tylko miłość powoduje jego 

przestrzeganie.  
 

 Prawo bez miłości pobudza do jego przekraczania, aby następnie służyć 

oskarżeniu (Rz 7,7-13).  

 Prawo ducha nie jest jednak balastem przytłaczającym do ziemi, lecz parą 

skrzydeł do unoszenia w górę. 



 Miłość jest bowiem wewnętrzną mocą Bożą.  

 Jest tym Duchem Boga, który mówi nam całą prawdę i daje moc, 

abyśmy nią żyli (J 16,12n.). 
 

Jarzmo, którego ani my nie byliśmy zdolni udźwignąć, ani nasi ojcowie nie byli               

w stanie unieść, zastępuje "łaska" Pana, który zbawia.  

Jest to prawo wolności (Jk 2,12: " Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą 

sądzeni na podstawie Prawa wolności."). 

 

„Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”  (Mt 11, 30) 

 

Skoro jarzmo Chrystusa jest tak słodkie i lekkie, jak to jest, że pewnym ludziom boska 

religia wydaje się tak szorstka i gorzka? 

Jest ono ciężkie dla niektórych, ponieważ serce, które zostało splamione ziemskimi 

pragnieniami, nie może kochać rzeczy niebiańskich. Ono jeszcze nie przyszło do 

Chrystusa, aby mogło podnieść Jego jarzmo i nauczyć się, że jest łagodny i pokorny 

sercem. 

Stąd na podstawie nauczania naszego Pana możemy zauważyć, że jeżeli osoba nie jest 

łagodna i pokorna sercem, nie może znieść jarzma Chrystusa 

(św. Epifaniusz Łaciński, "Interpretacja Ewangelii" 26,   tłum. za: "Ojcowie Kościoła komentują Biblię") 

*** 

Cokolwiek ciężkiego jest w przykazaniach, miłość czyni lekkim. Doskonale wiemy, co 

może sprawić miłość [...]. Zważcie, na ile trudów zdobywa się ten, który kocha, i nawet nie 

czuje trudu [...]. Czy zatem może dziwić, jeżeli ten, kto kocha Chrystusa i chce za Nim 

podążać, doskonale się odnajduje, zapierając się samego siebie? 

(św. Augustyn, "Kazania" 96,1, tłum. A. Żurek) 

 

 

Jezus dziękował Ojcu, że łaskę objawienia dał nie "mądrym i roztropnym", ale 

"prostaczkom", do których należeli również jego pierwsi uczniowie, ponieważ                 

w ten sposób będzie oczywiste dla każdego, że dzieło to nie jest wynikiem ludzkiej 

mądrości i przebiegłości, ale łaski Ojca, który je przeprowadzi nawet przy pomocy 

tych najskromniejszych ludzkich narzędzi. 

Czy Jezus Chrystus mógłby tak samo i za nas dziękować swojemu Ojcu za naszą 

pokorę  w myśleniu, słowach i czynach?
1
 

                                                           
1
 A. Faudenom, Usłyszeliśmy słowo Pana, t.2, Warszawa 2001, s. 177 



"Ewangelia według św. Mateusza"                                                 

Katolicki Komentarz do Pisma Świętego 

 

Curtis Mitch i Edward Sri. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2019 

 

Syn Boży i źródło pokrzepienia (Mt 11, 25 - 30) 

 

 

ST: Pwt 32,6; Syr 6,25.29; 51,23-27; Iz 64,7; Jr 6,16 

NT: Mt 6,13; 28,18-19; Mk 14,36; Rz 8,17; Ga 4,6 II Łk 10,21-22 

KKK: modlitwa Jezusa, 2603,2701; Jezus objawia Ojca, 151, 240; Jezus jako wzór 

dla nas, 459 

Lekcjonarz: 11,25-30: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (rok A);              

św. Katarzyny Sieneńskiej; św. Franciszka z Asyżu; wspomnienie 

wszystkich wiernych zmarłych (rok A); namaszczenie chorych; 

przyjęcie ważnie ochrzczonych chrześcijan do pełnej wspólnoty z 

Kościołem katolickim 

 

Tutaj dostępujemy przywileju słuchania tego, jak  
 

Jezus zwraca się na modlitwie do swojego Ojca. 
 

To dla czytelników Ewangelii Mateusza rzadka okazja. Jeszcze tylko dwa razy 

usłyszymy Mesjasza na intymnej rozmowie z Ojcem: gdy w Getsemani podda się 

cierpieniu (26,39.420 i gdy ofiaruje swe życie na krzyżu (27,46). 

 [11,25-26] 

Mateusz wprowadza nas w tę modlitwę słowami: w owym czasie, umieszczając ją 

w kontekście poprzedzających ją wydarzeń.  

Pokazuje to nam, że nawet gdy Jezus zostaje przez wielu odrzucony, to przez 

niektórych zostaje przyjęty, a to już wystarczający powód, by wychwalać Boga.  

 

Jezus kieruje swą modlitwę do Ojca, prawdopodobnie używając tu aramejskiego 

słowa Abba (tak jak w Mk 14,36). Zakłada ono bliskość i zażyłość, takie jak te 

łączące dziecko z jego rodzicami. 

Sam ten sposób zwracania się nie jest nowy, Pan bowiem od dawna był czczony 

jako "Ojciec" Izraela  

(Pwt 32,6:"Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi, niemądry? Czy nie On twym ojcem, 

twym stwórcą? Wszak On cię uczynił, umocnił";  

Iz 63,16: " Boś Ty naszym Ojcem! Zaiste, nie poznaje nas Abraham, Izrael nas nie uznaje; 

Tyś, Panie, naszym Ojcem, "Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne";  



64,7:"A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk 

Twoich jesteśmy my wszyscy"). 

Lecz świadectwa nie wydają się wskazywać, by Żydzi zwykle zwracali się do Boga 

jako do Ojca, czy to w osobistej, czy w publicznej modlitwie. 

Jezus jednak prawie zawsze zwraca się do Boga jako do Ojca (zob.7,21; 10,32; 

12,50 itd.; a także Tło biblijne  (w opracowaniu Mt 6,1-18). 

Powód, dla którego tak czyni, stanie się jaśniejszy w wersecie 27. 

 

Korzystając z formy żydowskiej modlitwy dziękczynnej, Jezus wychwala Pana 

nieba i ziemi za łaski, jakich udzielił swemu ludowi  

(Tb 10,14:"I odszedł Tobiasz od Raguela zdrów i szczęśliwy, błogosławiąc Pana nieba i 

ziemi, króla wszechrzeczy, że tak szczęśliwą dał mu drogę. I rzekł do niego Raguel: Oby ci się 

udało czcić ich przez wszystkie dni życia!"). 

W tym wypadku tożsamość Jezusa jako tego, który mówi w imieniu Ojca (10,40), 

choć ukryta przed mądrymi oraz roztropnymi tych czasów, została objawiona 

wyznawcom Jezusa, którzy przez swą otwartość na Niego okazują się prostaczkami
2
, 

przyjmującymi Ewangelię jak dzieci (18,4). 

Dzięki temu, że takie było upodobanie Boga, który ich wybrał, ci tworzący 

wspólnotę chrześcijańskich uczniów "najmniejsi" (10,42) wiedzą o Jezusie więcej niż 

przedstawiający się królestwu niebieskiemu badacze religii, czy uczeni w piśmie (9,3) 

i faryzeusze (9,34). 

Gotowość uczniów do przyjęcia tajemnicy Jezusa nie ma żadnego związku z ich 

inteligencją i stopniem wykształcenia; zamiast tego przyjęli oni łaskę pochodzącą od 

Ojca, który jest w niebie (zob. też 16,17). 

 

[11,27] 
 

Ostatnie zdanie modlitwy stanowi objawienie dla czytelników. 

Wszystko, stwierdza Jezus, zostało Mu przekazane przez Ojca. 

Znaczenie tego zdania nie zostaje tu wyjaśnione, lecz sięgając wstecz do 

Mateuszowej narracji, można przypuszczać, że odnosi się ono do Boskiej władzy, jaką 

Jezus dzierży nad światem. 

 

                                                           
2
 Według Biblii Paulistów: "którzy są jak małe dzieci". Podobnie jest to oddane w wersji angielskiej (the 

childlike). Greckie nepios oznacza dosłownie "dziecko", ale pojawia się w znaczeniu "nieuczony", 

"niewykształcony": zob. Ps 19,8; 119,130 oraz Ef 4,14 - przyp. red. nauk. 



 

 Posiada On władzę nauczania, która stawia Go ponad Mojżeszem (5,21-46);  

 ukazuje swą władzę natychmiastowego uzdrawiania z chorób i wyrzucania 

złych duchów (4,23; 8,3.13-17; 9,22);  

 została Mu też dana duchowa władza odpuszczania  innym grzechów (9,1-8). 

 

Jeszcze bardziej niezwykła jest relacja, którą Jezus - jak twierdzi - ma z Ojcem. 

Sama Jego tożsamość jako Syna jest w sensie absolutnym zdefiniowana przez 

odniesienie do Ojcostwa Boga. 

Uczniowie są zaproszeni do tego, by poznawali i przyjmowali Boga jako swego 

Ojca - to oni są tymi, którym Syn zechce Go objawić (zob.5,16; 6,1.4.6.8 itd.) 

Lecz między synostwem wierzących i Synostwem Jezusa istnieje rzeczywista                   

i jakościowa różnica. 

 Uczniowie mogą poznać Ojca przez Syna, dzięki łasce boskiego objawienia,  

 Syn natomiast zna Ojca w całkowicie wyjątkowy sposób. 

 

 Wzajemne boskie poznanie Ojca i Syna pozostałoby przed nami na zawsze 

ukryte, gdyby nie wola Ojca (w.26) i Syna (w.27), by nawzajem objawić 

siebie światu. 

 

[11,28]  

Od modlitwy skierowanej do Ojca Jezus przechodzi do mowy skierowanej do 

potencjalnych uczniów. 

Zwrot: przyjdźcie do Mnie jest Jezusowym zaproszeniem adresowanym do 

wszystkich, którzy natrudzili się i są zmęczeni na duchu. 

Jezus zaprasza ich do osobistej i wiele dającej relacji z sobą. 

Biorąc pod uwagę kontekst działalności Jezusa, obciążonymi są prawdopodobnie 

ci, którzy zmagają się ze sprostaniem wymaganiom stawianym przez uczonych                    

w Piśmie i faryzeuszy, którzy "wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je 

ludziom na ramiona" (23,4). 

 

Korzyścią, jaką osiąga się z odpowiedzeniem na wezwanie Jezusa, jest duchowe 

pokrzepienie.  

 



To coś więcej niż obietnica wewnętrznego pokoju w tym życiu - takiego rodzaju 

pokoju, który jest uciszeniem dla umysłu i serca i który przekracza ludzkie 

zrozumienie (Flp 4,7: "A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł 

waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie"). 

Oczywiście, wyznawcy Chrystusa nadal będą doświadczać frustracji, prób                       

i cierpienia, lecz z pomocą Pana te ciężary staną się lżejsze i łatwiejsze do uniesienia. 

 

 Tło biblijne: Jarzmo Jezusa 

  

W tradycji biblijnej i  żydowskiej słowo "jarzmo" często jest metaforą odnoszącą 

się do religijnych pouczeń. Niekiedy oznacza ono przykazania Tory, określające, co 

znaczy życie w relacji przymierza z Panem (zob. Dz 15,10; Ga 5,1). 

Kiedy indziej odnosi się ono do zamysłu boskiej Mądrości, prowadzącej kobiety i 

mężczyzn ku pobożnemu i udanemu życiu (Syr 6,25; 51,26). 

Mówiąc o "moim jarzmie" (11,29-30), Jezus miał prawdopodobnie na myśli obie 

te tradycje.  

Z jednej strony, Jego nauczanie jest mesjańską Torą, doprowadza bowiem do 

doskonałości najgłębsze zamiary Prawa Mojżeszowego (zob. 5,21-46). 

Z drugiej, Jezus przekazuje nową mądrość, która zostaje wyrażona i potwierdzona 

przez Jego mesjańskie dzieła (11,2.19).  Związku tego nie da się przeoczyć, gdy 

porównamy wezwanie sformułowane przez Jezusa z tym wysuniętym przez Mądrość 

w Syr 51, 23-27.  

W obu pada ogólne wezwanie, by "przyjść/przybliżyć się" (Syr 51,23) i wziąć na 

siebie "jarzmo" ich pouczeń (Syr 51,26), w obu też obiecuje się uczniom w zamian 

"pokrzepienie/odpoczynek" (Syr 51,27 LXX). 

Wnioski z tego płynące są jasne:  

Jezus jest żyjącym ucieleśnieniem nowej Tory, przeznaczonej dla ludu Bożego, 

oraz wcieleniem boskiej Mądrości dla wszystkich, którzy szukają duchowego 

spełnienia i odpoczynku. 

 

 [11,29-30] 

Zaproszenie to zawiera też apel, by wziąć na siebie jarzmo Jezusa. 

To wezwanie do bycia uczniem, do podporządkowania się pouczeniom Mesjasza. 

 



Jezus prosi uczniów, by uczyli się od Niego nie tylko przez słuchanie Jego słów, 

lecz także przez naśladowanie Jego życia, będącego tych słów doskonałym 

ucieleśnieniem. 

Tylko w Chrystusie przekazywana treść oraz ten, który ją przekazuje, są 

jednym i tym samym. 

Ten, który uczy o konieczności bycia "cichym"(5,5), jest zarazem tym, który 

pokazuje nam, na czym bycie cichym polega (zob. też 21,5). 

Na końcu Jezus oświadcza, że Jego jarzmo jest słodkie, a Jego ciężar lekki. 

W świecie biblijnym jarzmem do noszenia ciężarów była wygięta belka, którą 

kładło się na kark i ramiona i z której po obu stronach zwisały łańcuchy lub liny. 

Chłopi używali go do dźwigania i przenoszenia ciężkich przedmiotów. Bez wątpienia 

jego noszenie było wyczerpujące. 

Wziąwszy to pod uwagę, warto się zastanowić, dlaczego Jezus określa swe 

nauczanie mianem słodkiego jarzma. 

Najprawdopodobniej to pomysłowy sposób powiedzenia, że  

bycie uczniem wymaga wysiłku, ale nie jest też wyczerpującym ciężarem. 

 

 


