
Przyjdźcie do Mnie…  (Mt 11,28) 

Przyjdź do Mnie.  

Tak, ty. Właśnie o ciebie Mi chodzi. Twój grzech nie jest przeszkodą, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyliście i wszyscy zostaliście odkupieni moją ofiarą krzyżową. Przyjdź, jeśli czujesz się 

daleko ode Mnie. Przyjdź, gdy uległeś pokusie, masz w sercu rozgoryczenie i wciąż wybu-

chasz gniewem. Przyjdź, gdy jesteś w rozpaczy, gdy przygniata cię poczucie winy i wstydu. 

Przyjdź, nawet gdy nie wierzysz, że chcę ci dać zakosztować mojej miłości i miłosierdzia. 

Przyjdź i zobacz, jak wiele potrafię zdziałać w twoim sercu.  

Przyjdź, który jesteś utrudzony  i obciążony.  

Dam ci odpoczynek - odpoczynek od ciężaru odpowiedzialności, jarzma lęku i smutku, które 

dźwigasz. Dam ci wytchnienie od niepewności, zwątpienia i braku poczucia bezpieczeństwa, 

które spowalniają twoje kroki. Dam ci odpoczynek od ciągłego pośpiechu, wyczerpujących 

wymagań w pracy i w domu, od opieki nad sędziwymi rodzicami i małymi dziećmi. Dam ci 

pokrzepienie w wiernej służbie, jaką codziennie od ciebie otrzymuję.                                            

Przyjdź i odpocznij przy Mnie, a odnowię twoje siły. 

Weź moje jarzmo na siebie.  

Przyjdź, zjednocz się ze Mną w miłości. Obiecuję, że będzie to dla ciebie radość, a nie ciężar. 

Pozwól Mi dziś okazać ci moją miłość. Pozwól Mi zaskoczyć cię jej lekkością. Miłość ta 

wypływa z serca Ojca, przenika nas Obu i rozlewa się w twoim sercu przez Ducha Świętego. 

Tak ukształtowałem moje jarzmo, aby dokładnie pasowało na ciebie. Stworzyłem cię po to, 

abyś wziął je na siebie i nauczył się moich dróg, które są twoim szczęściem. Nie zmuszę cię 

do tego. Sam wybierz moje jarzmo, a stanie się dla ciebie pokrzepieniem. 

Przyjdź, moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię lekkie.  

Co czyni je tak lekkim? Moja miłość i łaska. Możesz nieść je wszędzie, gdzie się dziś udasz, 

doda ci energii i siły. Wiem o wszystkim, co cię trapi i za co jesteś odpowiedzialny.                            

Przyjdź do Mnie, a nauczę cię, jak wszystkiemu podołać. Niech cię nic nie powstrzymuje. 

Przyjdź, a zobaczysz, że jestem cichy i łagodny sercem.                                                                                   

Obiecuję, że przy Mnie znajdziesz dla siebie odpoczynek. 

„Oto jestem, Panie. Jestem Twój." 

 


