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5 lipca  2020    Mt 11, 25-30 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

(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. 
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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
 

 

I czytanie :  Za 9,9-10 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

      Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do 

ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, źrebięciu oślicy. 

      On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska na kawałki, 

pokój ludziom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów 

Rzeki aż po krańce ziemi.  

 

 

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



 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   Dydym Ślepy
2 

 

Córka Syjonu i Córka Jerozolimy 

 

Powyższe proroctwo (Za 9, 9n) zostało wypełnione wedle Ewangelii, gdy Jezus wsiadł 

na oślicę i oślątko, odwiązane i przywiedzione ze wsi naprzeciw...  

Nakazuje Córce Syjonu radować się radością żywą i mocną, a Córce Jeruzalem 

zwiastować przybycie Króla-Zbawcy, sprawiedliwego i zbawiającego, łagodnego, i 

siedzącego na zwierzęciu jucznym i na oślątku, aby zniweczyć rydwany Efraima, konie 

Jerozolimy i na domiar łuk nieprzyjaciela, i tłumy pogan, i [ich] pokój. To zaś czyni ten, 

który miał przyjść, aby zakrólować nad wodami aż do morza i nad rzekami.  

Należy więc teraz powiedzieć, co to oznacza. Córka Syjonu to dusza bacząca na dobro, 

która zachowuje sprawy niewidzialne a nieśmiertelne (2 Kor 4, 18), bo Syjon znaczy 

„punkt obserwacyjny” albo „przykazania wypełnione”.  

Jak może bowiem dusza nastawiona na poszukiwanie prawdy nie wypełniać przykazań 

Boskich i nie wprowadzać ich w życie?  

Tak więc, czy mogłaby powiedzieć z ufnością:  

 „Przykazanie Pana jaśnieje z daleka, oświeca moje oczy” (Ps 18, 9) i jeszcze: 

 „Szerokie jest twoje przykazanie i miłuje je Twój sługa” (Ps 118, 96.140).  

Dusza, która ma takie własności jest Córką Syjonu według tego, co powiedzieliśmy; jest 

ona także Córką Jeruzalem, gdyż widzi „pokój, który przekracza wszelki rozum”               

(Flp 4, 7).  

Do nich obydwu oczywiście odnosi się ten nakaz: do pierwszej – by wybuchła radością 

na przybycie prawdziwego Króla; do drugiej – bo zajmuje się w działaniach życia, może 

się radować, podczas gdy ta, która oddaje się kontemplacji może więcej zwiastować, bo 

jest obdarzona nadprzyrodzonym darem Ducha Świętego, który stanowi dar mądrości                 

i wiedzy (1 Kor 12, 8).  

                                                           
2
 (+ 398). Pisarz grecki. Wybitny niewidomy egzegeta i teolog aleksandryjski, pozostający pod wpływami 

Orygenesa. Duża część jego twórczości zaginęła w czasie sporów orygenesowskich. Komentarz do 

Zachariasza odnaleziono w XX w. wśród papirusów z Tura. 



Proroctwo więc nakazuje radować się radością wielką i zwiastować przyjście Króla, 

który zbawia i który jest równocześnie sprawiedliwy – a nie jest to nikt inny niż Jezus.             

On więc przynosi zbawienie.  

A kim jest ów Zbawiciel jak nie Emmanuelem, „Bogiem z nami” (Mt 1, 23), 

zrodzonym z Dziewicy, która nie znała męża (Łk 1, 34).  

Ona więc wypełnia proroctwo: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna” (Iz 7, 14). 

Syna bowiem Dziewicy, który miał się narodzić bez udziału męża, anioł nazwał Jezusem 

(Mt 1, 21) i usprawiedliwia tę nazwę: „Oto dlatego – mówi – będzie nazwany Jezusem, 

bo zbawi lud z jego grzechów” (Mt 1, 21).  

Kiedy więc Maryja porodziła w Betlejem, wielki anioł pojawił się jej i rzekł:  

„Narodził się wam dziś w Mieście Dawidowym Zbawiciel, którym jest Chrystus 

Pan” (Łk 2, 11).  

Prorocy otrzymali nakaz zwiastowania o tym narodzeniu Chrystusa na niskości, wedle 

słów proroka Izajasza: „Mówcie Córce Syjonu: «Oto twój Zbawca jest u twego boku»” 

(Iz 62, 11),  

a tym Zbawicielem nie był kto inny, niż Jezus, który powiedział o sobie:  

 „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawiać to, co się zagubiło” (Łk 19, 19),  

i jeszcze:  

 „Nie ma sprawiedliwości ani zbawienia poza Mną” (Iz 43, 21).  

Jak mógłby nie przynieść zbawienia Ten, którego wzbudził Ojciec jako „róg zbawienia 

z domu Dawida”, jak mówi natchniony Duchem Świętym, święty Zachariasz, ojciec Jana 

Chrzciciela: „Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który [nas] odwiedził                    

i zbawił. On wzbudził dla nas róg zbawienia w domu Dawida” (Łk 1, 68).  

Król, który przychodzi, obok tego, że jest sprawiedliwym i Zbawcą, jest także łagodny; 

zasiadł na zwierzęciu jucznym i jego oślęciu.  

I istotnie, mówiąc o sobie w Ewangeliach, powiedział: „Weźmijcie na siebie moje 

jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie 

odpocznienie dusz waszych, bo jarzmo moje jest słodkie i ciężar lekki” (Mt 11, 29n).  

Ktokolwiek więc dźwiga to słodkie jarzmo, jest zwierzęciem jucznym, na które wsiadł 

ów Król łagodności. A ponieważ On jest Zbawcą nie tylko tych, którzy są poddani Jego 

słodkiemu jarzmu, ale także i tych, którzy dopiero co zostali powołani, wsiadł na oślątko 

jeszcze nieokiełzane i krnąbrne, aby je ujeździć jako dobry ujeżdżacz.  

[I co więcej] poza tym znaczeniem, ten tekst każe nam także myśleć o [dwóch] 

narodach powołanych: i tych z obrzezania [poddanemu] jeszcze, uważanemu za ciężkie, 

jarzmu Prawa wedle litery i cienia, i ten, który dopiero co został [powołany] do porzucenia 

wszelkich form bałwochwalstwa i obrzydliwego kultu [demonów].  



Apostołowie mówili o tym w księdze Dziejów Apostolskich, że oni byli poddani Prawu 

wedle litery i nieśli ciężkie jarzmo: „Ani my ani nasi ojcowie nie mogliśmy znosić 

ciężkiego jarzma Prawa” (Dz 15, 10).  

W tym samym znaczeniu Paweł napisał o Chrystusie w Liście do Galatów, którzy 

chcieli dać się obrzezać na ciele nawet po otrzymaniu Ewangelii: „Trzymajcie się mocno 

i nie idźcie poddawać się prawu niewolnictwa” (Ga 5, 1).  

Nie wypadało bowiem, aby uczniowie Ewangelii byli jeszcze poddani ciężarowi                    

i trudnościom jarzma [Prawa], skoro uwierzyli Temu, który mówi: „Moje jarzmo jest 

słodkie” (Mt 11, 30).  

Podobnie Król łagodności wstąpił na oślę, o którym mówiliśmy, ponieważ chce 

„zjednoczyć w sobie dwoje w jednego, nowego człowieka” (Ef 2, 15); i tak jeden jedyny 

lud i jeden jedyny Kościół zrodzą się ze zgody tych dwóch powołań. 

 W tym właśnie sensie Ewangelie opowiadają epizod z oślęciem odwiązanym we wsi na 

przeciw; był tam, aby przyszedł do Jezusa i aby Zbawiciel dosiadł go i okiełzał; istotnie 

bowiem Pismo mówi, że żaden człowiek jeszcze go nie dosiadł, wykazując przez to, że 

poganie dotąd jeszcze się nigdy nie [nawrócili] na żadną naukę, która mogłaby ich 

pouczyć, bo byli „bez Boga na świecie nie mieli jeszcze [prawdziwej] nadziei” (Ef 2, 

12). 

 Prawdą jest bowiem, że byli oni przed przyjęciem wiary jakoby krnąbrne ośle, choć w 

chwili, gdy pojawiło się światło Chrystusa, które podniosło się z Judy, zaczęli 

uczestniczyć w oczekiwaniu [na Zbawiciela] wedle słów: „On sam będzie oczekiwaniem 

narodów” (Rdz 49, 10, i jeszcze: „I w Nim narody położą nadzieję” (Iz 11, 10) 
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25. NA WZGÓRZU PINCIO 

 

Liliowy zmierzch stoi nad Rzymem. Jestem na Pincio i patrzę na panoramę miasta. 

Wiatr szumi w piniach, a jaskółki zygzakowatym lotem śmigają w powietrzu. Obok mnie 

siedzi na ławce starzec i z napiętą uwagą manipuluje przy łańcuszku od zegarka, starając się 

połączyć z sobą dwa rozerwane ogniwa. Przyglądam się z zaciekawieniem jego pracy                      

i śledzę ruch jego niezdarnych, drżących palców.  



Wreszcie po długim borykaniu się  z opornym materiałem udaje mu się zaczepić 

ogniwo o ogniwo. Pokazuje mi z dumą owoc swojej pracy i uśmiecha się z zadowoleniem. 

Uśmiecham się również, kiwam z uznaniem głową i rozmyślam o trudnej sztuce łączenia 

rozerwanych ogniw. 

Po powrocie do domu przeczytałem w Dziejach Apostolskich opis nawrócenia Saula               

z Tarsu. 

 

26. DROGA DO DAMASZKU 

(przekład z greckiego) 

 

" Saul, wciąż jeszcze zionąc groźbami i żądzą mordu 

Przeciw uczniom Pana, 

Wszedł do arcykapłana 

I prosił go o listy do Damaszku, 

Do synagog, 

Aby mógł mężów i niewiasty. 

Zwolenników drogi Pańskiej 

- Jeżeli takich znajdzie - 

Związanych przyprowadzić do Jerozolimy. 

Idąc, już zbliżał się do Damaszku, 

Gdy nagle olśniła go zewsząd światłość niebieska. 

Upadłszy na ziemię, usłyszał głos, 

Który do niego mówił: 

"Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?" 

A on rzekł: 

"Kto jesteś, Panie?" 

A Ów na to: 

"Ja jestem Jezus, którego prześladujesz. 

Ale powstań i idź do miasta, 

A tam ci powiedzą, co masz czynić". 

Mężowie, współtowarzysze podróży, 

Stali niemi, 

Albowiem słyszeli głos, 

Ale nie widzieli nikogo. 

Saul podniósł się z ziemi, 

A otworzywszy oczy swoje, nic nie widział. 

Więc wiodąc go za rękę, wprowadzili do Damaszku. 



Przebywał tam przez trzy dni I nie widział, I nie jadł, I nie pił. 

Był w Damaszku pewien uczeń Imieniem Ananiasz, 

A Pan rzekł do niego W widzeniu: 

"Ananiaszu!" 

A on na to: 

"Jestem tutaj, Panie". 

A Pan do niego: 

"Wstań i idź na ulicę, którą zowią Prostą, 

I zapytaj w domu Jehudy o Saula z Tarsu. 

Oto właśnie się modli". 

(A Saul ujrzał w widzeniu Męża, imieniem Ananiasz, 

Gdy wchodził I kładł na nim ręce, Aby przejrzał.) 

I odpowiedział Ananiasz: 

"Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, 

Że co niemiara zła uczynił 

Świętym Twoim w Jerozolimie, 

A i tu posiada prawo od arcykapłanów 

Wiązać wszystkich, 

Którzy wzywają Twojego Imienia". 

A Pan rzekł do niego: 

"Idź, albowiem uczyniłem męża tego 

Moim naczyniem wybranym. 

Poniesie Imię moje Przed oblicze pogan, 

Królów 

I synów Izraela. 

A ja mu pokażę. 

Jak wiele będzie musiał wycierpieć 

Dla mojego Imienia". 

Poszedł Ananiasz i wszedł do domu. 

"Saulu, bracie - powiedział położywszy nań [ręce] - 

Pan Jezus, którego ujrzałeś na drodze, Przysłał mnie do ciebie, 

abyś przejrzał I był napełniony Duchem Świętym." 

I natychmiast spadła z jego oczu jakby zasłona, 

I przejrzał, 

I wstał, 

I został zanurzony w wodzie. 

Nakarmiony, wrócił do pełni sił 

I przez pewien czas przebywał z uczniami, 

Którzy byli w Damaszku, 

I natychmiast w synagogach 



Opowiadał o Jezusie, że jest Synem Bożym. 

A wszyscy słuchacze, 

Wstrząśnięci, mówili: 

"Czy to nie jest ten, który prześladował w Jerozolimie 

Wzywających tego Imienia, 

A tutaj przyszedł po to, 

Aby ich pojmać 

I zaprowadzić do arcykapłana?" 

A Saul coraz większej nabierał mocy 

I zapędzał w kozi róg 

Judejczyków, mieszkających w Damaszku, 

Dowodząc, 

Że Ten jest Mesjaszem. 

A gdy upłynęło sporo dni, 

Judejczycy postanowili go zgładzić. 

Lecz Saul dowiedział się o ich zasadzce. 

A chcąc go zabić, strzegli bram we dnie i w nocy, 

Uczniowie jednak zabrali go w nocy 

I wyprawili przez mur, spuściwszy go w koszu. 

Gdy przybył do Jerozolimy, 

Zapragnął przyłączyć się do uczniów, 

Ale wszyscy go się bali, 

Nie wierząc, 

Że jest uczniem. 

Lecz Barnaba zabrał go do siebie, 

Przyprowadził do apostołów 

I opowiedział im, 

Jak Saul w drodze widział Pana, 

Który mówił do niego, 

I jak w Damaszku 

Odważnie nauczał w Imię Jezusa. 

I przebywał z nimi w Jerozolimie. 

(Dzieje Apostolskie IX, 1Ś28) 

 

 

 

 

 

 

 



27. JAK CZYTAŁEM EWANGELIĘ W ASSYŻU 

 

Gdy przyjechaliśmy - Rena i ja - do Assyżu, Umbria wydała mi się fragmentem Ziemi 

Świętej. Wrażenie to pozostało we mnie po dzień dzisiejszy. Nie wiem, w jakiej mierze jest 

ono urojeniem mojej wyobraźni, a w jakiej wynikiem obserwacji.  

Jakkolwiek by było, zawsze od tej pory widzę Umbrię wśród wzgórz galilejskich, 

których falująca łagodność, rozległa szerokość widnokręgu i pastelowe powietrze tak ściśle 

przylegają do krajobrazu Assyżu, jakby ich rzeźba - wraz z niebem i powietrzem - 

wykonana została według tego samego wzoru, a potem przeniesiona, jedna - na Półwysep 

Apeniński, druga - do Ziemi Świętej.  

Dzięki tej tożsamości - dla sceptyka będą to raczej mimowolne związki albo 

podobieństwa - stojąc na balkonie Albergo Subasio i patrząc na wzgórza, winnice i pola, 

okalające Assyż, doznawałem tych samych wzruszeń, które przeżywałem w Nazarecie, gdy 

z okna hotelowego pokoju ujrzałem piękno galilejskiej ziemi. 

Kilka dni później, wieczorem, otworzyłem Pismo Święte i czytałem dzieje wędrówek 

Chrystusa po miasteczkach i wsiach leżących nad brzegami jeziora Kinereth, i tak byłem 

zafascynowany umbryjskim charakterem tego opisu, że niecierpliwie czekałem na chwilę, 

gdy z jakiegoś rozdziału, spoza gromady uczniów otaczających Rabbiego, wyłoni się 

Franciszek z Assyżu.  

Nie ulegało bowiem dla mnie wątpliwości, że należy on do ścisłego grona uczniów 

Chrystusa, że jest postacią z Jego najbliższego otoczenia, tak realną jak apostołowie, jak 

uczniowie, jak ci wszyscy, których imiona znajdujemy w czterech Ewangeliach.  

Kartkując je, szukałem Biedaczyny u brodu w Bethabarze, w Bethanii                                 

i w Kafarnaum, w domu Łazarza, wśród młodzieńców chodzących za Chrystusem, może 

leżącego obok Niego podczas Ostatniej Wieczerzy, może grzejącego się wraz  z Piotrem 

przy ognisku na dziedzińcu arcykapłana, może stojącego pod krzyżem na Golgocie.  

Czyżby nawet na wzmiankę w Ewangelii nie zasłużył ten wierny uczeń Rabbiego? 

Choćby na jakieś obojętne napomknienie? Choćby na jakąś mglistą przenośnię, z której 

uczony egzegeta mógłby wnioskować, że kryje ona aluzję do postaci Poverella? 

Rozczarowany nieobecnością św. Franciszka na kartach Ewangelii, odłożyłem księgę z 

uczuciem żalu do jej natchnionych autorów, którzy, opisując dzieje Chrystusa na ziemi, ani 

słowem nie wspomnieli o istnieniu w Jego najbliższym otoczeniu syna sukiennika z Assyżu. 

Wydaje mi się, że niejakim zadośćuczynieniem za tę krzywdę jest fresk Lorenzettiego, 

który znajduje się w Dolnej Bazylice w Assyżu. To natchnione malowidło przedstawia 

Matkę Bożą z Dzieciątkiem na ręce w otoczeniu św. Jana Ewangelisty i św. Franciszka. 



Średniowieczni komentatorzy twierdzą, że na fresku przedstawiona jest chwila, gdy Jezus                

z dziecięcą prostodusznością pyta swoją Matkę:  

"Który z nich jest większym świętym,  św. Jan czy św. Franciszek?"  Matka dyskretnym 

ruchem palca wskazuje na św. Franciszka, który, przyłożywszy dłoń do serca, jest wyraźnie 

zaskoczony tym zdumiewającym wyróżnieniem. 

Nie miejmy za złe urojeniom, jeżeli od czasu do czasu roszczą sobie prawo do prawdy, 

która sama zresztą często posługuje się zmyśleniem dla własnego pogłębienia. 

 

Pan naszego czasu 
Zobaczyć przeszłość z Bożej perspektywy 

W pewien szabat Jezus wraz ze swymi uczniami przechodził przez pole 

dojrzewającego zboża. Uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść wyłuskane 

ziarna.  

Zobaczyli to niektórzy z faryzeuszy i bardzo się oburzyli: Czy Jezus nie wie, że Jego 

uczniowie łamią nakazy Prawa dotyczące szabatu? Od piątkowego zachodu słońca aż po 

sobotni wieczór każdego Żyda obowiązywał nakaz zaprzestania wszelkiej pracy na 

pamiątkę siódmego dnia, kiedy to Bóg „odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, 

stwarzając” (Rdz 2,3).  

Szabat, czyli sobotni odpoczynek, był obwarowany wieloma przepisami i przestrzegany 

bardzo rygorystycznie. Dzień szabatu, uznawany za dzień święty, rozumiany był przede 

wszystkim jako przypomnienie ludowi o Bożym panowaniu nad czasem. W odpowiedzi na 

zarzut faryzeuszy Jezus wygłosił zdumiewające stwierdzenie:  

„Syn Człowieczy jest Panem także szabatu” (Mk 2,28).  

Szabat został ustanowiony przez samego Boga i jedynie Bóg może decydować o tym, w 

jaki sposób należy go obchodzić.  

Nazywając się Panem szabatu Jezus objawia, że jest jedno z Ojcem oraz że jest Mu 

równy. Objawia również to, że ma władzę nad czasem, bowiem jako odwieczny Syn Boży 

jest Panem nie tylko szabatu, ale również wszelkiego czasu i, tak jak Ojciec, panuje nad 

każdą minutą, każdą godziną i każdym dniem.  

 

Oznacza to, że Jezus jest Panem także naszego czasu.  



 Jest Panem naszej przeszłości – szedł z nami przez każdy dzień naszego życia, 

nawet jeśli nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy.  

 Jest Panem naszego dziś, trzymając bezpiecznie w swoich dłoniach nas                          

i wszystko, co jest nam drogie.  

 I jest także Panem naszej przyszłości, a więc nie musimy się niczego obawiać.  

 

Całe nasze życie, od początku do końca, jest darem Boga. 

Często jednak nie patrzymy na naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość z tej 

właśnie perspektywy, czyli tak, jak Bóg je widzi. Wydaje nam się to zbyt wielkim 

wyzwaniem – w końcu nasza życiowa droga bywa często skomplikowana i bolesna.  

Jednak dzięki łasce Bożej możemy zacząć patrzeć na całość swojego życia tak, jak Bóg 

na nie patrzy. Zacznijmy od naszej przeszłości. 

 

 ▌ WSPOMINANIE PRZESZŁOŚCI  
 

 Czy lubisz przeglądać stare fotografie?  

Może widzisz na nich siebie jako młodą mamę czy młodego tatę z maluchami u boku – 

z maluchami, które dziś już są dorosłe i mają własne maluchy. Może widzisz swoją zmarłą 

mamę czy zmarłego ojca, żonę czy męża i ogarnia cię smutek. Może śmiejesz się z ubrań, 

które kiedyś nosiłeś, bo były modne, a dziś wydają ci się dziwaczne? Oglądanie starych 

zdjęć czy nagrań budzi w nas całą gamę emocji.  

To samo dzieje się, gdy patrzymy wstecz na nasze życie. Odczuwamy wdzięczność za 

piękne chwile, smutek z powodu doznanych strat i żal za popełnione błędy. Może 

chcielibyśmy cofnąć czas i przeżyć pewne sytuacje na nowo. A może odczuwamy tęsknotę 

za takim światem, jaki pamiętamy z przeszłości.  

Jednak cokolwiek czujemy, przeszłość pozostaje przeszłością. Nie możemy jej przeżyć 

na nowo ani anulować czegoś, co już się wydarzyło. Przeszłość może też dawać o sobie 

znać w postaci bolesnych wspomnień, które nas prześladują, rzutując na nasze myślenie o 

teraźniejszości i przyszłości.  

Być może skupiamy się na grzechach, jakie popełniliśmy dawno temu, jeszcze zanim 

weszliśmy w głębszą relację z Panem. Może te grzechy wciąż budzą w nas poczucie winy, 

nawet jeśli już wyznaliśmy je na spowiedzi. A może na myśl o przeszłości ogarnia nas 

smutek?  

Wyrzucamy sobie:  

 Gdybym więcej serca okazał mojej mamie...  

 Gdybym tylko częściej był w domu, gdy dzieci były małe...  

 Gdybym bardziej doceniał moją żonę...  



 Albo zastanawiamy się, dlaczego Bóg pozwolił na nasze cierpienie lub na 

cierpienie bliskiej nam osoby.  

 Pytamy, czy rzeczywiście był z nami w tych sytuacjach.  

Wszystkie wydarzenia z naszej przeszłości, które przychodzą nam na myśl,  

Bóg pragnie oświecać swoim światłem, abyśmy potrafili zobaczyć Jego obecność 

przy nas, w dobrych i złych czasach.  

 

 

▌ POZWÓL BOGU MÓWIĆ O TWOJEJ PRZESZŁOŚCI  

 

 Jakiego spojrzenia na naszą własną przeszłość pragnie od nas Bóg?  

Jeśli zechcemy przynosić Mu nasze radości i smutki, nasze sukcesy i klęski, On pomoże 

nam zobaczyć naszą przeszłość ze swojej perspektywy.  

Wyobraźmy sobie, co mógłby do nas powiedzieć?  

Byłem z tobą w każdej chwili twojego życia. Szedłem z tobą nawet wtedy, gdy nie 

zdawałeś sobie sprawy, że jestem obok.  

 Bóg czuwał nad tobą jeszcze w łonie matki. Okazywał ci miłość poprzez troskę, 

jaką byłeś otaczany jako dziecko. Nawet jeśli twoi rodzice nie potrafili kochać 

cię tak, jak powinni, Bóg osłaniał cię i wspierał swoją łaską.  

 Był obecny we wszystkich okolicznościach twojego życia – dobrych i złych –                

i nieustannie działał. Poprzez twój chrzest, zwyczajne sytuacje życia rodzinnego 

czy też przez wierzących nauczycieli i krewnych pociągał cię do siebie.  

 Był w twoim życiu zawsze, radując się wraz z tobą w dobrych czasach                           

i współczując ci, kiedy cierpiałeś.  

Prawda o Bożej miłości i tak bliskiej obecności Boga bywa niełatwa do pogodzenia                  

z twardą rzeczywistością naszego życia.  

Wiele pytań o cierpienie i bolesne sytuacje, które dotykają naszych bliskich i nas 

samych, pozostaje bez odpowiedzi. Może na zawsze pozostać tajemnicą, dlaczego 

wydarzyło się coś strasznego.  

Jednak Pismo Święte mówi:  

„Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. 

Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień” (Iz 43,2).  

Bóg trzymał cię blisko przy swoim sercu, nawet wtedy, gdy miałeś wrażenie, że 

przechodzisz przez ogień. Wciąż działał, by wydobyć dobro z każdej sytuacji, nawet jeśli 

jeszcze nie jesteś w stanie go zobaczyć.  



 Jestem miłosierny.  

 Posłałem mego Syna Jezusa, aby okazać ci swoje miłosierdzie.  

 Przebaczyłem i zapomniałem twoje dawne grzechy i błędy.  

Przypomnij sobie, jaka była postawa Jezusa wobec  

Samarytanki (J 4,4-42), celnika Mateusza (Mt 9,9-13), czy kobiety z alabastrowym 

flakonikiem (Łk 7,36-50).  

Jezus wiedział, że są grzesznikami, ale nie chciał, by ich przeszłość była barierą 

pomiędzy Nim a nimi. Przebaczył im, zdjął z nich ciężary, które dźwigali, i zaprosił do 

pójścia za Nim.  

 Wciąż nie czujesz się godny, by być blisko Jezusa?  

Przypomnij sobie słowa, które wypowiedział do faryzeuszy:  

„Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mk 2,17).  

Odnosi się to także do ciebie! Jeśli więc masz jakieś dawne grzechy, których nigdy nie 

wyznałeś na spowiedzi, bez wahania biegnij do swego Pana. Jeśli dopiero teraz, po wielu 

latach, odkrywasz ciężar swoich dawnych przewin – zanieś je do Niego. Jeśli czujesz się 

zniechęcony tym, że wciąż popadasz w te same grzechy – nie zwlekaj!  

On w sakramencie pokuty pragnie ci to wszystko przebaczyć i wziąć cię w ramiona jak 

ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32). Chce obmyć cię do czysta, 

abyś zobaczył swoją przeszłość nie jako powód do potępienia, ale jako świadectwo 

Bożego miłosierdzia.  

Bóg nie tylko przebacza twoje grzechy, ale także zapewnia: „Nie wspominam twych 

grzechów” (Iz 43,25). A skoro Bóg ich nie wspomina, to tym bardziej ty nie powinieneś 

tego robić.  

Jezus poszedł na krzyż po to, abyś nie musiał dźwigać ciężaru wstydu za grzechy, o 

których Ojciec już nawet nie pamięta. Proś Go więc, by dał ci łaskę powierzenia 

wszystkich swoich grzechów Jego miłującym dłoniom. Boża łaska rozciąga się także na 

twoje błędy i porażki życiowe, które nie były grzechem, ale których żałujesz.  

Bywa, że dopiero z perspektywy czasu widzi się popełnione w przeszłości błędy                     

i trudno jest je zaakceptować. Być może wtedy robiłeś, co mogłeś, starałeś się 

podejmować dobre decyzje, jednak ich owoce okazały się gorzkie.  

Pamiętaj, że Bóg odkupił także twoje pomyłki i błędne decyzje. On może swoją łaską 

wydobyć z nich dobro, bo jak mówi Pismo:  

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).  



Wiele razy w twojej przeszłości ukazywałem ci swoją dobroć, wierność i moc. Pamiętaj 

o tych czasach i wspominaj moje błogosławieństwa. Niech napełnia cię to ufnością                      

i nadzieją.  

Zbyt często skupiamy się na negatywnych wydarzeniach z naszej przeszłości, 

zapominając o tak wielu łaskach, których Bóg nam udzielił. Pismo Święte radzi nam 

jednak – a nawet nakazuje: „Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał” (Ps 105,5). 

Dobrze jest przypominać sobie, w jaki sposób Bóg działał w naszym życiu, zarówno                   

w czasach ciężkich, jak i spokojnych.  

To pomaga rozbudzać w sobie wdzięczność za wszystko, co dla nas uczynił.  

Jeśli trudno ci wspominać dobroć i wierność Boga, spróbuj wypisać sobie na kartce 

dziesięć wydarzeń ze swojego życia, w których dostrzegasz Boże działanie                                    

i błogosławieństwo.  

A kiedy przyjdzie ci do głowy kolejna taka sytuacja dopisz ją do swojej listy.  

To ćwiczenie pomoże ci spojrzeć na przeszłość oczyma Boga i umocni w tobie 

nadzieję, że Bóg będzie nadal działał w twoim życiu.  

 

▌ TWARZĄ W TWARZ Z PANEM  
 

Pewnego dnia staniesz twarzą w twarz z Bogiem w niebie, a On w jednej chwili pokaże 

ci cały przebieg twojego życia.  

Ale nie będzie ono wyglądało tak, jak je zapamiętałeś. 

Bóg z pewnością nie będzie skupiał się na twoich potknięciach i upadkach, lecz pokaże 

ci wszystkie te sytuacje, w których dawałeś siebie innym, zwracałeś się do Niego w 

modlitwie ze skruszonym sercem, przebaczyłeś urazę czy pocieszyłeś przyjaciela.  

I powie ci: „Dobrze, sługo dobry i wierny” (Mt 25,23).  

Nie musisz jednak czekać, aż dostaniesz się do nieba, żeby zobaczyć swoją przeszłość 

tak, jak Bóg ją widzi.  

 Proś Go o tę łaskę już dzisiaj.  

 Proś Go, by uwolnił cię od wszelkiego ciężaru winy i żalu, którym 

obarcza cię twoja przeszłość.  

 Proś Go dzisiaj, aby rozbudził w tobie poczucie głębokiej wdzięczności 

za Jego opiekę i działanie w całym twoim życiu.  

 

I ta perspektywa niech kształtuje twoją teraźniejszość i przyszłość. ▐ 


