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    IV Niedziela wielkanocna - Niedziela Dobrego Pasterza    
                           

J 10, 1- 10,   7 maja  2017 
 

(1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni 

przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i 

rozbójnikiem. (2) Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 

owiec. (3) Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on 

swoje owce po imieniu i wyprowadza je. (4) A kiedy wszystkie wyprowadzi, 

staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego 

znają. (5) Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie 

znają głosu obcych. (6) Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie 

pojęli znaczenia tego, co im mówił. (7) Powtórnie więc powiedział do nich 

Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 

Ja jestem bramą owiec. 
(8) Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a 

nie posłuchały ich owce.(9) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 

Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. (10) Złodziej 

przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, 

aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości. 
 

 

 

 

 

 

Ks. dr hab. Robert Głuchowski  z "Kręgu biblijnego nr 33" wyd. Biblos 
 

 

Jestem Dobrym Pasterzem 

Ewangeliczna perykopa, którą liturgia Kościoła podaje nam do rozważenia w tak zwaną 

Niedzielę Dobrego Pasterza (J 10, 1-10), jest fragmentem większej całości. Stanowi pierwszą 

część dłuższego tekstu, w którym Jezus ukazuje się jako brama (J 10, 1-10) oraz pasterz               

(J 10, 11 - 21) owiec. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego! 

Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek                      

w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 35 
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 Passus ten składa się z  
 

 mowy Jezusa (J 10, 1-5),  

 uwagi ewangelisty na temat jej niezrozumienia przez Żydów (J 10, 6-7a),  

 mowy wyjaśniającej (J 10, 7b - 18) oraz  

 kolejnej uwagi ewangelisty na temat rozłamu wśród Żydów (J 10, 19 - 21). 

 

Aby właściwie zrozumieć interesujące nas wersety, stanowiące początek rozdziału 10, 

trzeba uwzględnić fakt, że wyraźnie nawiązują one do poprzednich rozdziałów Ewangelii św. 

Jana. 

Chodzi o powiązania z opowieścią o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia (J 9)          

z dialogami Jezusa z Żydami w kontekście Święta Namiotów (J 7-8). 

Przede wszystkim widać powiązania między J 9 i J 10. Jezus słowa swoje 

kieruje w nich do tych samych słuchaczy i istnieje między nimi ścisły związek tematyczny. 

W J 9, 34 faryzeusze wyrzucają uzdrowionego z synagogi. Niewątpliwie słowa Jezusa z J 10, 

3-4 każą Jego oczami spojrzeć na ten epizod.  

On postępuje jak pasterz, który woła swoje owce po imieniu i wprowadza je 

do zagrody, a faryzeusze wyrzucają uzdrowionego ze świątyni ( 9, 34 - 35).  
 

Także w innych miejscach pojawiają się powiązania, np. między J 10, 9-10 a J 9, 39 - 41. 

 

Interesująca nas perykopa J 10, 1 - 10 ma zwartą kompozycję. Wersety J 10, 1 - 2 

wprowadzają dwa podstawowe motywy, czyli motyw bramy i motyw pasterza. Wersety J 10, 

3 - 5 rozwijają temat i przedstawiają działalność pasterza (wchodzi on przez bramę, woła 

owce po imieniu, wyprowadza je, staje na ich czele), a także ukazują reakcję owiec na 

zachowanie pasterza (słuchają jego głosu, znają go, postępują za nim). 

Aby jeszcze wyraźniej przybliżyć postać pasterza, przeciwstawia mu się 

postaci złodzieja i rozbójnika. Złodziej i zbójnik, w odróżnieniu od pasterza, nie wchodzą 

do owczarni przez bramę, ale wdzierają się inną drogą i owce za nimi nie idą, więcej, 

uciekają od nich. Wersety 10, 6 - 7a to uwaga ewangelisty, że słuchacze nie zrozumieli słów 

Jezusa i że musiał On powtórzyć, iż jest bramą. Wersety J 10, 7b - 10 stanowią 

podsumowanie, w którym Jezus obrazy bramy i pasterza odnosi wprost do siebie. 

Omawiany fragment rozpoczyna się charakterystycznym dla Ewangelii św. Jana 

podwójnym amen ("zaprawdę, zaprawdę"). Jest to uroczysta formuła, która - 

podobnie jak w innych miejscach czwartej ewangelii - łączy aktualną wypowiedź z 

poprzedzającym ją kontekstem. Służy to podkreśleniu wagi poruszonej już wcześniej i 

kontynuowanej kwestii. 

Pierwsze dwa wersety są wyraźną polemiką z faryzeuszami, którzy, według Jezusa, 

ulegli zaślepieniu (por. J 9, 41). Kto do zagrody owiec wchodzi nie przez bramę, ten jest 

złodziejem i rozbójnikiem, a kto wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem.  



3 
 

Przez to proste odniesienie do znanych wszystkim realiów życiowych Jezus przekazuje 

głęboką prawdę. Z dalszego wyjaśnienia wynika, że ma On tutaj na uwadze rzeczywistość 

duchową. Przede wszystkim mówi tu o samym sobie: o swoim człowieczeństwie, w którym 

jest Bóg (pasterz), oraz o swoim ciele, które uwielbione na krzyżu stanie się bramą dla 

ludzkości do Boga. 

Zastanawiające jest, że "owczarnia" (J 10, 1) to tłumaczenie greckiego terminu aule, 

który w podstawowym znaczeniu oznacza "dziedziniec", czyli miejsce przed jakąś budowlą, 

niepokryte dachem. Takie miejsce mogło służyć dla przetrzymywania owiec, ale nigdzie w 

Septuagincie termin ten w tym znaczeniu nie występuje. Co ciekawe termin aule w Starym 

Testamencie w większości wypadków oznacza otwarte miejsce przed przybytkiem lub przed 

świątynią (Wj 27, 9; 2 Krn 6, 13). Takie samo użycie tego terminu pojawia się w Nowym 

Testamencie (Ap 11, 2). Dziedziniec przed świątynią kojarzy się przede wszystkim                           

z miejscem gromadzenia się ludu, miejscem, w którym lud najpełniej doświadcza 

rzeczywistości zbawczej. 

Termin "owce" (gr. probata) w oczywisty sposób jest tutaj - jak w wielu innych 

miejscach Biblii - użyty w znaczeniu przenośnym; na ogół odnosi się do ludzi pod władzą 

króla lub Boga (np. Ez 34, 31).  

Natomiast termin "brama" (gr. thyra) funkcjonuje w Biblii w różnych znaczeniach, 

zarówno dosłownym, jak i metaforycznym. W pierwszym oznacza wejście, w szczególności 

wejście do domu (Kpł 14, 38), bramę miejską (Joz 20, 4) i wejście do "namiotu świadectwa" 

(Wj 4, 10).  

Brama w starożytności była miejscem wymiany informacji i nawiązywania kontaktów, 

stanowiąc istotny element życia społeczno - politycznego i religijnego danej społeczności.              

W drugim znaczeniu stanowiła natomiast metaforę bariery odgradzającej przed złem (Rdz 4, 

7) i przejścia do innego świata - nieba i otchłani. 

 

Kto nie wchodzi przez bramę, ten jest "złodziejem i rozbójnikiem" (J 10, 1).  

Jezus ma tu na myśli faryzeuszów, którzy są zaślepieni i błądzą w swoim odniesieniu do 

ludu Bożego. Według J 9 Jezus objawia dzieła Boże: niewidomemu otwiera oczy, a 

stawiającemu opór Jego działaniu uświadamia trwanie w grzechu. Uzdrowienie, jakiego 

dokonał Jezus, spowodowało rozłam wśród faryzeuszów na dwie grupy (J 9, 16).  

 Jedni zarzucili Mu bezbożność, bo złamał szabat.  

 Drudzy stanęli po Jego stronie ze względu na dokonywane przez Niego znaki, ale 

raczej nie rozpoznali Jego prawdziwej tożsamości.  

 

Różnią się między sobą, ale ewangelista wyraźnie mówi, że tylko Jezus jest bramą, bo 

przez swoje nauczanie i działanie umożliwi wszystkim wejście do sanktuarium Boga, 

którym jest Jego ciało uwielbione na krzyżu, a równocześnie jest jedynym autoryzowanym 

przez Boga pasterzem, gdyż to On daje owcom życie. 
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W J 10, 2 czytamy: "Kto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec". Widać 

więc, że Jezus objawia siebie nie tylko jako bramę owiec, ale i jako pasterza. W starożytności 

obraz ten był odnoszony do postaci pośrednika między harmonią i czystością świata boskiego 

a chaosem i zepsuciem świata ludzkiego, gdyż pasterz przebywał pomiędzy dwoma 

światami: cywilizacją a dziką naturą (pustynią). Na starożytnym Bliskim Wschodzie 

pasterzami byli nazywani wodzowie i królowie. 
 

 Podstawowym punktem odniesienia dla Jana Ewangelisty są teksty Starego 

Testamentu.  
 

Abraham i patriarchowie byli pasterzami. Mojżesz (Wj 3, 1) i Dawid (1 Sm 16, 1) jako 

pasterze owiec byli powołani na pasterzy ludu. Obraz pasterza jest też stosowany zarówno do 

królów (1 Sm 16, 11), jak i samego Boga. W ujęciu teologicznym metafora pasterza i owiec 

w Starym testamencie oznacza przymierze między Bogiem a narodem wybranym. Natomiast 

gdzie indziej funkcja pasterska Boga przedstawiona jest w kontekście nauczania. Bóg jest 

tym, który "karci, wychowuje, poucza i zawraca jak pasterz swoją trzodę" (Syr 18, 13). 

W Ewangelii  św. Jana obraz pasterza służy przede wszystkim do ukazania odniesienia 

Jezusa do wierzących w kontekście Jego nauczania. 
 

W J 10, 3 pojawia się postać odźwiernego. Różnie ta postać jest interpretowana, gdyż nie 

ma ona swojego odpowiednika w realnej działalności pasterskiej. Wielu komentatorów sądzi 

więc, że odźwierny jest metaforą kogoś, kto w historii zbawienia otwierał drzwi Jezusowi. 

Może nim być Mojżesz (Jan Chryzostom), Jan Chrzciciel (Zahn), Bóg Ojciec (Kalwin) 

lub sam Jezus (Augustyn, Tomasz z Akwinu). 

 

 Najważniejszy jednak pozostaje wciąż sam pasterz, czyli Jezus.  

 

Podkreślona jest najpierw szczególna relacja pasterza i owiec (Jezusa i ludu). Jest 

powiedziane, że owce są Jego "własne" (J 10, 5), co wskazuje na przynależność do Boga, 

zarówno jeśli chodzi o świat stworzony, jak i naród wybrany. Następnie pojawia się inne 

znaczące wyrażenie: pasterz woła owce "po imieniu" (J 10, 3), czyli osobiście. Nie stały się 

jednak jego własnością dopiero wtedy, gdy zostały zawołane, ale były nią już wcześniej. 

pojawia się też termin "głos" (gr. fone), który w J 1, 23 występuje w odniesieniu do Jana 

Chrzciciela. Tutaj w miejsce głosu Jana wchodzi głos pasterza. Można powiedzieć, że jak Jan 

użyczał swego głosu Bogu, dzięki czemu za jego pośrednictwem przemawiał on do ludu, tak 

teraz Jezus użycza swego głosu Słowu Przedwiecznemu. 
 

Wołaniu Jezusa towarzyszy "wyprowadzanie owiec" (J 10, 30.  
 

 Czynność ta kojarzy się z wyjściem z niewoli egipskiej. 

 Tutaj owo wyprowadzanie oznacza wyzwolenie z opłotków Prawa. 

 Jezus wyprowadza lud Boży z miejsca czasowego pobytu, aby wyprowadzić je na 

miejsce, które Bóg przeznaczył im na wieczność. 
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Obrazowi pasterza wyprowadzającemu swoje owce ku miejscu, jakie przeznaczył dla 

nich Bóg, jest przeciwstawiony obraz "obcego", za którym owce nie pójdą, gdyż nie znają 

jego głosu (J 10, 5). Wersety J 10, 6-7 są powtórnym objaśnieniem tego, co zostało 

powiedziane wcześniej, natomiast J 10, 8 przynosi pytanie: kogo ma na myśli Jezus, 

gdy mówi o wszystkich, którzy byli przed Nim? 

Ponieważ jest mowa o tych, którzy przyszli przed Jezusem, niektórzy wskazują na 

Mojżesza i Proroków. Wydaje się jednak, że można te słowa odnieść do najbliższego 

Jezusowi kontekstu, a więc do faryzeuszów odrzucających Jezusa i odciągających od Niego 

lud. 

Owocność dzieła Jezusa podkreślona jest w J 10, 10. O ile złodziej i rozbójnik 

dopuszczają się kradzieży, zabijają i niszczą (J 10, 10), o tyle dzięki przyjściu pasterza, owce 

znajdują paszę (J 10, 9), co oznacza, że lud ma "życie w obfitości" (J 10, 10). Jest 

powiedziane, że życie rodzi się z "przyjścia" Jezusa.  

W kontekście Janowej teologii chodzi o wcielenie. Według J 10, 10 celem wcielenia jest 

więc danie życia ludziom. Życie oznacza ścisłą łączność z Jezusem - bramą. W Nim wierzący 

otrzymują pełnię życia. 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Augustyn 
 

Pasterz i najemnik 

 
Oto słyszeliście, najdrożsi bracia, jak dwom uczniom będącym w drodze, niewierzącym w 

Niego, ale o Nim rozmawiającym, Pan się ukazał, lecz nie w takiej postaci, żeby Go poznać mogli. 

Pan więc to uczynił przed ich cielesnymi oczyma, co się w nich wewnętrznie działo na oczach ich 

serca. Oni wewnętrznie kochali Go i mieli wątpliwości co do Niego.  

 

 „Amen, amen powiadam wam: kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale 

wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i zbójcą...” Wielu bowiem jest takich, którzy żyjąc 

według jakiegoś zwyczaju tego życia, nazwani są dobrymi ludźmi, dobrymi mężami, dobrymi 

niewiastami, niewinnymi i jakby zachowującymi to, co Prawo przepisuje: szanują swych rodziców, 

nie cudzołożą, nie zabijają ludzi, nie kradną, nie składają przeciw komukolwiek fałszywego 

świadectwa i tak dalej. Zdają się jakoby wypełniać nakazy Prawa, a jednak nie są 

chrześcijanami.  
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I wielu się z nich chlubi jak owi pytający: „Czyż i my ślepi jesteśmy?” Ponieważ jednak nie 

wiedzą, do jakiego celu kierować to wszystko, co czynią, daremnie to czynią.  

 

Pan w dzisiejszym czytaniu podał przypowieść o swej trzodzie i o bramie, przez 

którą wchodzi się do owczarni.  

Mogą więc poganie mówić: dobrze żyjemy. Jeśli jednak nie wchodzą przez bramę, na co się im 

przyda to, czym się chwalą? Na to bowiem każdemu powinno przydać się dobre życie, aby mu było 

dane życie wieczne; jeśli nie ma wiecznego życia, to na co się przyda żyć dobrze?  

Nie można bowiem mówić o tych, iż dobrze żyją, którzy celu dobrego życia nie znajdą z powodu 

ślepoty, albo też nim gardzą przez pychę. Nikt zaś nie ma prawdziwej i niezawodnej nadziei, iż 

wiecznie żyć będzie, jeśli nie uznaje życia, którym jest Chrystus, i nie wchodzi przez bramę do 

owczarni... „Zna Pan tych, którzy są Jego” (2 Tm 2, 19). Zna tych, których przejrzał, których 

przeznaczył.  

O Nim przecież powiedziano: „Bo tych, których przewidział, tych i przeznaczył, by 

stali się na podobieństwo Syna Jego, aby On był pierworodnym między wielu 

braćmi. A których przeznaczył, tych i wezwał; a których wezwał, tych też 

uwielbił. Jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam?”.  

Dodał jeszcze: „Który nawet własnego Syna nie oszczędził, aby Go wydał za nas 

wszystkich, jakożby nam wszystkiego z Nim nie darował?”. Lecz jakim nam? 

Przejrzanym, przeznaczonym, usprawiedliwionym, uwielbionym, o których jest dalej: „Któż będzie 

oskarżał wybranych Boga?” (Rz 8, 30–33). 

 Zna więc Pan tych, którzy są Jego; to są owce. Niekiedy one same siebie nie znają, lecz pasterz je 

zna według tego przeznaczenia, według tego przez Boga przejrzenia, według tego wybrania owiec 

przed stworzeniem świata, albowiem i to mówi apostoł: „Jako wybrał nas w Nim przed 

założeniem świata” (Ef 1, 4). Według tego przez Boga przejrzenia i przeznaczenia, jakże wiele 

owiec jest z zewnątrz, jakże wiele wilków wewnątrz; i jak wiele owiec wewnątrz i jak wiele wilków 

z zewnątrz! 

 Co oznacza to, co powiedziałem, iż wiele jest owiec z zewnątrz? Jakże wielu teraz czyni rozpustę, 

a staną się czystymi; jakże wielu bluźni Chrystusowi, a w Chrystusa uwierzą; jakże wielu się upija, a 

staną się trzeźwymi; jakże wielu kradnie, a będzie dawało swoje! Jednakże teraz słuchają cudzego 

głosu, idą za innymi. Również jakże wielu wewnątrz chwali Boga, a będą bluźnić; są czyści, a będą 

cudzołożyć; stoją, a upadną!... 

„Dobry pasterz – mówi – życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, 

kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, na widok zbliżającego się 

wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce”.  

Najemnik nie jest tutaj dobrą postacią, a jednak pod pewnym względem jest pożyteczny. Nie 

nazywałby się najemnikiem, gdyby od najmującego nie otrzymywał zapłaty. Któż więc jest tym 

najemnikiem winnym, a jednak koniecznym? Niechaj co do tego sam Pan nas oświeci, abyśmy 

najemników rozumieli, a równocześnie nie byli najemnikami.  
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 Kto więc jest najemnikiem?  

 

Są w Kościele niektórzy zwierzchnicy, o których apostoł Paweł mówi: „Swego szukają, nie 

tego, co jest Jezusa Chrystusa” (Flp 2, 21). Co znaczy „swego szukają”? Nie za darmo 

kochają Chrystusa, nie szukają Boga ze względu na Boga, dążą do uzyskania doczesnych wygód, są 

chciwi zysków, pożądają od ludzi zaszczytów. Jeśli zwierzchnik te rzeczy miłuje i ze względu na nie 

służy Bogu, to kimkolwiek by był, jest najemnikiem i do synów Boga się nie zalicza.  
 

O takich bowiem i Pan mówi: „Zaprawdę mówię wam, że wzięli nagrodę swoją” (Mt 6, 

5).  

 Słuchajcie!  

 

Najemnicy są jednak konieczni. Wielu bowiem szukających w Kościele ziemskich 

korzyści głosi Chrystusa i przez nich głos Chrystusa jest słyszany i idą one nie za najemnikiem, lecz 

za głosem Pasterza, słyszanym dzięki najemnikom.  
 

Słuchajcie, jak sam Pan najemników przedstawia: „Na stolicy Mojżesza siedzą uczeni w 

Piśmie i faryzeusze; co mówią, czyńcie, ale nie czyńcie tego, co czynią” (Mt 23, 2n).  
 

Czyż więc nie powiedział, że przez najemników słuchacie głosu Pasterza? Zasiadając bowiem na 

stolicy Mojżesza, nauczają przez Boga, a więc przez nich Bóg poucza. Jeśliby jednak chcieli uczyć 

czegoś od siebie, to nie słuchajcie i nie czyńcie. Niezawodnie bowiem tacy siebie szukają, a nie tego, 

co jest Jezusa Chrystusa; jednakże żaden najemnik nie odważył się powiedzieć ludowi 

Chrystusowemu: swego szukaj, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Ten bowiem, co źle czyni, ze 

stolicy Chrystusa nie głosi; szkodzi źle, czyniąc, ale nie [szkodzi], dobrze mówiąc. Zrywaj 

winogrona, ale ciernia się wystrzegaj! 

 

 Klemens Aleksandryjski 
 

Ludzkość potrzebuje Jezusa 

 
Zdrowi nie potrzebują lekarza, jak długo są zdrowi; ci natomiast, którzy 

chorują, potrzebują sztuki lekarskiej.  
 

Tak więc i my, którzy w życiu chorujemy z powodu sromotnych pożądliwości, z powodu 

grzesznego nieumiarkowania, z powodu innych rozognionych chorób – potrzebujemy Zbawcy. A On 

nam daje nie tylko słodkie lekarstwa, lecz i gorzkie. Gorzkie korzenie lęku hamują gangrenę grzechu, 

stąd lęk, choć gorzki, jest zbawczy. Słusznie więc potrzeba Zbawcy – nam chorym, błądzącym – 

przewodnika, ślepcom – tego, który by nas oświecił, i pragnącym – źródła życiodajnego, z którego 

zaczerpnąwszy, nigdy już pragnąć nie będziemy. Umarli – potrzebujemy życia, my owce – pasterza, 

my dzieci – nauczyciela. 
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Cała natomiast ludzkość potrzebuje Jezusa, abyśmy – grzesznicy niepouczeni – nie 

wpadli w ostateczne potępienie. Trzeba, by nas, oddzielonych od plew, zgromadzono w spichrzu 

Pańskim. Pan ma wiejadło w ręce (Mt 3, 12) i oddziela pszenicę od plew, pożytecznych tylko dla 

podtrzymania ognia.  

Możecie, jeśli tylko chcecie, nauczyć się najwyższej mądrości najświętszego Pasterza                                

i Nauczyciela, wszechwładnego ojcowskiego Słowa i w alegorii, gdy nazywa się pasterzem owiec; 

jest On bowiem nauczycielem maluczkich.  
 

Tak więc zwraca się do starszych przez Ezechiela w nieco długim fragmencie i daje im 

zarysowany przykład rozumnej troski: „Umocnię chromego, uzdrowię schorowanego, 

błądzącego pokieruję, i Ja sam będę pasł ich na mojej świętej górze” (Ez 34, 16.14).  
 

To jest obietnica Dobrego Pasterza. 

 

Paś nas, maluczkich, jak owce. Tak, Panie, udziel im obficie paszy swojej sprawiedliwości. Tak, 

nauczycielu, paś nas na swojej świętej górze aż do Kościoła, który wznosi się wyniośle ponad 

chmury, dotykając niebios, „I będę – mówi – dla nich pasterzem, i będę blisko nich” (Ez 34, 

23). 

 

 Klemens Aleksandryjski 
 

Chrystus brama 

 
 

Jak więc, gdy prawdziwie chcesz widzieć Boga, weź udział w oczyszczeniach godnych 

Boga: ozdobiony nie w liście laurowe ani w przepaski haftowane wełną i purpurą, ale 

uwieńczony sprawiedliwością i przybrany liśćmi wstrzemięźliwości pilnie zajmuj się 

Chrystusem. 

 

 „Ja jestem bramą” – mówi On. A bramy tej trzeba się nauczyć, jeśli się chce Boga 

poznać, aby On otworzył nam wszystkie bramy niebios. Te bowiem bramy Słowa oznaczone 

są Jego mądrością, a otwierają się kluczem wiary.  

 

„Nikt nie zna Boga, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11, 27). A po 

otwarciu tej bramy, aż dotąd zamkniętej, ten, kto tego dokonuje, wiem to dobrze, objawia jej 

wnętrze i ukazuje to, czego przedtem nie mogli poznać ci, którzy przechodzą przez 

Chrystusa, przez którego jedynie można zostać wtajemniczonym w życie Boga. 
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Rozdział VI (P. Kreeft - I Ty możesz zrozumieć Biblię) 

Ewangelia Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 

(część 2) 

 

Piotr, pierwszy papież, i Szczepan, pierwszy męczennik 

Dzieje Apostolskie opowiadają dramatyczną historię wczesnego Kościoła - Kościoła 

bardzo ubogiego w bogactwa i moc materialną, ale bardzo bogatego bogactwem duchowym 

(pełnego świętych i męczenników) i duchową mocą (cuda). 

W innych czasach w historii Kościoła, szczególnie w renesansie, było dokładnie 

odwrotnie. Kościół gromadził wielkie ziemskie bogactwa, ale stawał się słaby i zepsuty.  

Ten kontrast jest puentą historii o papieżu renesansu, który dumnie pokazywał 

świątobliwemu przyjacielowi wszystkie bogactwa swego skarbca. "Zobacz - powiedział. - 

Piotr nie może już dłużej mówić: <Nie mam srebra ani złota>". "Nie - odpowiedział 

przyjaciel.  - Ale nie może też powiedzieć: <W imię Jezusa, wstań i chodź!". 

Papież i jego przyjaciel odwoływali się do opowieści z Dziejów Apostolskich (3).                  

Piotr i Jan, świeżo napełnieni mocą Ducha Świętego podczas Jego Zesłania, idą do 

świątyni i widzą człowieka, który był chromy od urodzenia. Człowiek ten żebrał o 

pieniądze, ale zamiast bogactw materialnych znalazł duchowe bogactwo u Piotra, który 

powiedział do niego: "Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię 

Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, wstań i chodź!" - i człowiek powstał i zaczął 

chodzić. 

Papież renesansu powiedział: "Piotr nie może już dłużej mówić: <Nie mam srebra ani 

złota>", gdyż łańcuch papieży rozciąga się wstecz aż do Piotra, którego wyznaczył 

Chrystus, mówiąc: "Na tej Skale zbuduję Kościół mój" (Mt 16, 18). 

Jednak imię Piotr nie wydaje się do niego pasować w Ewangeliach. Oznacza "skałę", a 

Piotr nie jest raczej "Skalisty" przed Zesłaniem Ducha Świętego. Jest bardziej jakby 

"Piaszczysty". Piotr jest słaby i niezdecydowany, nie rozumie Chrystusa, popełnia błędy 

(np. walcząc mieczem w Ogrodzie Oliwnym) i zachowuje się tchórzliwie (zapierając się 

trzy razy Chrystusa podczas Jego procesu). Nazwanie go "Skalistym" jest żartem, tak jak 

nazwanie chudego człowieka "Grubasem". 
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Ale w Dziejach Apostolskich Piotr wypełnia Jezusowe proroctwo dotyczące 

jego imienia. Staje się prawdziwą skałą.  

Prowadzi nowo narodzony Kościół przez prześladowania, niepewności i trudne czasy 

(nie idealizujmy wczesnego Kościoła!), tak samo jak czynią wszyscy jego następcy. 

(Dopiero później zostali oni nazwani papieżami.) 

Dzieje Apostolskie koncentrują się z początku na Piotrze. Następnie, zaczynając od 

rozdziału 9 - na Pawle. W obu częściach widzimy, jak Kościół się rozwija w obliczu 

problemów, które zniszczyłyby każdą jedynie ludzką instytucję. 

Śmiałość Piotra w Dziejach Apostolskich uderzająco kontrastuje z jego dawnym 

tchórzostwem. Odważa się mówić prosto do ludzi, którzy wołali, aby Jezusa ukrzyżować -             

i którzy mogliby równie dobrze zażądać tego samego dla Piotra: "Zabiliście Dawcę życia" 

(3, 15). Jednak dodaje: "Wiem, że działaliście w nieświadomości" (3, 17). 

Gdy władze rozkazały mu, aby przestał głosić Ewangelię, odpowiedział:  

 "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (5, 29) oraz : 

 " Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (4, 20). 

Jego orędzie jest jasne i bezkompromisowe: "Nie ma w żadnym innym zbawienia, 

gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym 

moglibyśmy być zbawieni" (4, 12). 

Każdy był zdumiony z powodu Piotra i innych apostołów, tak jak oni zdumiewali się 

Jezusem: "Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi 

nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa"                 

(4, 13).  

 Każdy, kto spotkał Jezusa, zdumiewał się Nim:  
 

 Jego przyjaciele (których zdumienie zmieniło się w kult),  

 Jego wrogowie (których zdumienie zmieniło się w gorzką nienawiść)  

 i ci, którzy po prostu nie wiedzieli, co mają myśleć.  

Zdziwienie Jezusem przechodzi teraz na apostołów. 

 

W rozdziałach 6 i 7 odkrywamy historię Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego 

męczennika. 
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Gdziekolwiek chrześcijaństwo jest silne, tam zawsze byli i są męczennicy; 

gdziekolwiek byli chrześcijańscy męczennicy, tam chrześcijaństwo było silne. 

"Krew męczenników zasiewem Kościoła"                                                               

- powiedział Tertulian, czołowy myśliciel wczesnego kościoła. 

Chrześcijaństwo nie naucza, że należy szukać męczeństwa, lecz ilekroć 

świat widzi wielkich chrześcijan, lęka się ich i nienawidzi, jak zepsute zęby nienawidzą                 

i lękają się dentysty albo rak objawia się chirurga. 

Jezus wielokrotnie obiecywał w Ewangeliach, że Jego wyznawcy będą nienawidzeni, 

prześladowani i zamęczani, tak jak On sam (zob. J 15, 18-20; 16, 33; 16, 2; 17, 14;                        

Łk 6, 22; Mt 10, 22; 24, 9). 

 W tych częściach świata, gdzie w ostatnim stuleciu Kościół był prześladowany, 

stał się silniejszy: w Chinach, Rosji, Polsce, byłych wschodnich Niemczech                      

i Czechosłowacji.  

 

 Ale gdziekolwiek bycie katolikiem jest łatwe, Kościół staje się słabszy: we 

Francji, Holandii, Anglii, byłych Niemczech Zachodnich, Ameryce, Kanadzie,                  

a nawet we Włoszech. 

Po pięćdziesięciu latach, kiedy Chiny chętnie witały chrześcijańskich misjonarzy (1905 - 

1956), były tylko dwa miliony nawróconych. A po trzydziestu latach prześladowania pod 

rządami Mao Tse-tunga w Chinach było około dwudziestu pięciu milionów chrześcijan - do 

1986 roku. 

Męczennik Szczepan nie owija słów w bawełnę ani nie prosi o miłosierdzie. Mówi jak 

prorocy Starego Testamentu (7, 51 - 7, 53: (51) Twardego karku i opornych serc i uszu!                

Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! (52) Któregoż                 

z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali 

przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. (53) Wy, którzy 

otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go.) 

Ale gdy umiera pod kamieniami żydowskich przywódców w Jerozolimie, modli się: 

"Panie, nie poczytaj im tego grzechu" (7, 60), tak jak Jezus modlił się na krzyżu: 

"Ojcze, przebacz im" (Łk 23, 34).  

To połączenie surowości i miłości przewija się przez całą Biblię, gdyż taki jest sam 

Bóg: ani ofermowaty, ani złośliwy.  

 Apostołowie stają się teraz jak Jezus, ponieważ są pełni Jego Ducha.  
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Oto moc, która napędzała Kościół                                           

jak statek kosmiczny w ciągu historii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Ewangelista Jan już w prologu (J 1,1-18) proklamuje nam obecność Boga pośród nas: 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Słowo, które stało się ciałem 

przedstawił nam Jan, ogłaszając, że Jezus jest Synem Bożym i Barankiem Bożym (J 

1,29.34.36.49).  

Już wiemy, że Jezus Chrystus mieszka pośród nas, ale rodzi się pytanie, gdzie jest Jego 

dom. Wybierzmy się na chwilę z Jezusem do Świątyni Jerozolimskiej i cóż tutaj spotkamy? 

Przed nami wielkie targowisko, mamy okazję kupić baranki, woły, gołębie, trochę się 

potargować i wymienić pieniądze, aby złożyć ofiary, popłacić podatki. Atmosfera iście 

bliskowschodniego rynku, gdzie wymienia się różne towary, a przy okazji prowadzi życie 

towarzyskie.  

Ks. Jan Klinkowski 

DOBRY 
PASTERZ 

GROMADZI 
SWÓJ KOŚCIÓŁ 

(J 10,1-21) 
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Słyszymy ostre słowa Jezusa: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca 

targowiska” (J 2,16), a uczniowie przypomnieli sobie słowa proroka Zachariasza: 

„Gorliwość o dom Twój pożera Mnie” (Za 14,21). Zatem świątynia w Jerozolimie jest 

domem, w którym obecny jest Bóg. Jezus jednak zapowiada zburzenie Świątyni 

Jerozolimskiej (J 2,19; por. Mk 13,2; Mt 24,2; Łk 21,6) i wybudowanie nowej w przeciągu 

zaledwie trzech dni, a „mówił o świątyni swego ciała” (J 2,21). Nowy dom zostanie 

zbudowany przez fakt zmartwychwstania Jezusa trzeciego dnia (J 20,1). Tym nowym 

domem staje się Kościół nazywany Ciałem Chrystusa (Ef 1,23; Kol 1,24). Głową tego ciała-

wspólnoty jest sam Chrystus (Kol 1,18).  
 

Ewangelista Jan przedstawia obecność Chrystusa we wspólnocie Kościoła w 

alegorii o Dobrym Pasterzu (J 10,1-21). 

 

1. Jezus Dobrym Pasterzem 

 

Obraz pasterza w starożytnej kulturze był powszechnie znany. Na całym wybrzeżu 

Morza Śródziemnego wypasano bydło, owce, kozy, konie. Na terenie Izraela pasterz przede 

wszystkim kojarzył się z wypasem owiec. Jeden pasterz najczęściej wyprowadzał na 

pastwisko od 80 do 100 owiec. 

Na terenie Bliskiego Wschodu obraz pasterza nabrał również znaczenia symbolicznego, 

w szczególności w odniesieniu do kierowania społecznością. Już w Asyrii i Babilonii 

„pasterz” stał się tytułem dla władcy, który „pasł” swoich poddanych, nimi się opiekował, 

rozproszonych gromadził, a słabych i uciśnionych obejmował wyjątkową troską. Idea króla 

jako pasterza troszczącego się o obywateli swojego państwa była charakterystyczna dla 

okresu średniego Państwa w Egipcie. Jako symbol władzy została przyjęta laska pasterska. 

Nabatejczycy, sąsiedzi Izraela, czcili boga pod imieniem Szaj al-Kum, czyli „Pasterza 

Ludu”.  

W tym kontekście kulturowym ukształtował się obraz Izraela jako owczarni Boga w 

Starym Testamencie. Najwyższą władzą Izraela był Bóg i Jemu powinien być 

podporządkowany każdy Izraelita. Z chwilą ustanowienia królestwa Izraela, ukształtowała 

się idea króla, który w imieniu Boga sprawuje władzę. Niestety nie zawsze kolejni władcy 

sprawowali swoje rządy zgodnie z wolą Bożą, dlatego prorok Ezechiel w niewoli 

babilońskiej wyraża tęsknotę za dobrym pasterzem (Ez 34,1-22). W czasach po niewoli 

babilońskiej, gdy nie było władzy królewskiej wiele prerogatyw z króla przeszło na 

arcykapłana.  

W Izraelu pojawiła się idea Pasterza – Mesjasza, który będzie zarówno wypełniał 

funkcje królewskie jak i kapłańskie. Inni mówili, że będzie dwóch przywódców narodu, 

którzy w swoich funkcjach będą się uzupełniali. Prorocy ukazywali Mesjasza jako 

wybranego przez Boga, którego celem będzie wypełnić wolę Bożą. Jednak coraz bardziej 

popularne oczekiwania mesjańskie koncentrowały się na nadziejach politycznych 

związanych z wyzwoleniem narodu spod wpływów rzymskich.  
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Jezus przedstawia się jako Dobry Pasterz, który będzie się troszczył o swoją 

owczarnię. Odrzuca posłannictwo polityczne i proklamuje założenie królestwa Bożego 

opartego na przykazaniu miłości (Mk 12,28-34; Mt 22,34-40; Łk 10,25-28). Co więcej, jest 

kimś więcej niż oczekiwanym Mesjaszem, ponieważ jest samym Synem Boży. Nie ma już 

wyższej władzy na ziemi, każdy władca w jakimś stopniu zależy od ludu, Syn Boży ma 

natomiast władzę od Ojca, z którym, jak wyjaśnia, stanowi jedność (J 10,30). A gdzie są 

granice Jego królestwa i kto do niego należy? Granicą tego królestwa jest wiara w Jezusa, 

który uobecnia pośród nas wolę Ojca. Do tego królestwa jest zaproszony każdy, kto pragnie 

wypełniać tę wolę wyrażoną w nauce Jezusa. 

 

2. Jezus zaprasza do domu Ojca 

 

Wędrując szlakami Bliskiego Wschodu, raz po raz napotykamy zagrody, w których 

znajdują się stada owiec. W pobliżu niejednokrotnie widzimy pasterza spoglądającego na 

owczarnię, gotowego do obrony stada w razie zagrożenia. Do tego obrazu nawiązuje Jezus, 

przedstawiając wspólnotę Kościoła, która jest domem dla wszystkich, którzy chcą słuchać 

głosu Pasterza.  

Cóż to oznacza, że owce słuchają głos Pasterza? To znaczy, że rozumieją, czego pragnie 

Pasterz!  
 

Nie wystarczy więc słyszeć głos Pasterza, ale trzeba wypełniać Jego wolę! 
 

 Jezus wyjaśnia: „Nie każdy, który mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21). 

Pojawia się kolejne pytanie, a co oznacza pełnić wolę Ojca? Po pierwsze oderwać się od 

grzechu, który rodzi się we wnętrzu człowieka.  

Jezus poucza swoich uczniów: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe 

myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 

wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota” (Mk 7,21). Jednak to nie wystarczy, by 

można było powiedzieć, że się pełni wolę Bożą. Cóż jeszcze potrzeba wypełnić?  
 

Kolejnym etapem słuchania głosu Pasterza, czyli wypełniania woli Boga, jest 

przyjęcie postawy miłości w życiu. 
 

 Jezus uczy tej postawy, gdy klęka przed swoimi uczniami i jak sługa obmywa im nogi, 

a później mówi do uczniów i nas wszystkich: „będziecie szczęśliwi, gdy tak będziecie 

postępować” (J 13,17). Miłość jest podstawą wspólnego zamieszkania z Bogiem.  

 

Jezus ogłasza: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). 

Najintymniejszą więzią łączącą wszystkich we wspólnocie Kościoła jest miłość. A więc 

owce podążają za Dobrym Pasterze, ponieważ Go miłują.  
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Pasterz jest nawet gotowy oddać życie z miłości do swoich owiec. Jezus umierający na 

krzyżu, jest Dobrym Pasterzem, który oddaje swoje życie, by owce (wszyscy wierzący                        

i miłujący Go) mogli być obdarzeni nowym życiem (J 10,17-18). 

 

3. Odrzucający zaproszenie Jezusa do domu Ojca 

 

W świecie starożytnym do wielu funkcji najmowano ludzi. Zdarzało się, że wojsko 

niejednego państwa składało się głównie z najemników. Znamy w starożytności przypadki, 

że całe armie przechodziły na pozycje przeciwnika, ponieważ zostały przekupione przez 

innego władcę. Najemnik zatem jest człowiekiem, który opiera często swoją funkcję na 

chłodnej kalkulacji: będę służył temu, kto mi więcej zapłaci! Najemnik zatem nie jest 

związany uczuciowo z powierzonym mu zadaniem czy ludźmi.  

 

 O kim Jezus mówi, kiedy wspomina o najemniku opuszczającym owczarnię w 

chwili zagrożenia? 

 

 Być może w tle pozostaje wielu ludzi, którym powierzono troskę za wspólnotę 

starotestamentalną. Kim oni są? Może niektórzy arcykapłani, dla których osobiste sprawy 

były ważniejsze od dobra owczarni-Izraela? Może przedstawiciele dynastii herodiańskiej, 

którzy posiadali władzę z nadania Rzymian? Kim by nie byli owi najemnicy, jedno nie 

ulega wątpliwości, że w chwili zagrożenia nie staną w obronie owczarni! Należy się 

spodziewać, że w niebezpieczeństwie opuszczą owczarnię i pozostawią ją na pastwę 

złodziei.  

 

 Kim są złodzieje?  

 

To ci, którzy interpretując teksty święte, naginają je do własnych celów. Wśród 

„złodziei” mogli się znaleźć ci, którzy ogłosili się we własnym imieniu mesjaszami. 

Złodziejami można byłoby nazwać członków radykalnego stronnictwa zelotów, którzy 

inspirowali prześladowania wyznawców Jezusa. Może także niektórzy ze stronnictwa 

faryzeuszy zasłużyli na miano złodziei, wszakże również i oni odrzucali naukę Jezusa i 

próbowali wyrwać tych, którzy uwierzyli w Jezusa ze wspólnoty Kościoła. Może jednak nie 

jest najistotniejsze precyzyjne określenie ludzi nazywanych złodziejami, o wiele ważniejsze 

jest uświadomienie sobie, że ciągle znajdują się ci, którzy próbują wyrwać wierzących z 

Kościoła w imię własnych celów.  

Wyznawca Jezusa nieustannie musi być czujny, ponieważ największy złodziej, zły duch 

pragnie wyrwać owce (wierzących) z owczarni Jezusa. Jednak każdy, kto kocha swojego 

Pasterza, może być spokojny, nic mu nie grozi, ponieważ  
 

Pasterz w obronie swojej owczarni oddaje życie! 
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4. Pokarm w domu Ojca 

 

Obowiązkiem pasterza jest zatroszczyć się o pożywienie dla swoich owiec.  

 

Wielokrotnie pasterz pokonuje wiele kilometrów, by zaprowadzić swoje stado na 

miejsce, gdzie jest wystarczająca ilość paszy. Jezus jako Dobry Pasterz również troszczy się 

o swoją owczarnię i pragnie, by podążający za nim mieli pokarm w obfitości (J 10.9).  

 

 Jaki pokarm oferuje Dobry Pasterz?  

 

Jezus zaprasza nas wspaniałą ucztę! Każe nam wspinać się na górę (J 6,3.15), by zasiąść 

do uczty. Kiedyś Mojżesz wspinał się na górę, by otrzymać od Boga dziesięć przykazań, 

które stały się pokarmem Izraela (Wj 24,12.18; Pwt 9,9). Zachowanie przykazań Bożych 

otwierało drogę do błogosławieństwa Bożego, które wyrażało się w realizacji codziennych 

potrzeb. Teraz Jezus „wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; 

podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał” (J 6,11).  
 

Znaczenie tego gestu Jezus wyjaśnia w synagodze w Kafarnaum, tłumacząc, że 

„chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6,33). Następnie 

identyfikuje się z tym chlebem, mówiąc: 
 

„Jam jest chleb życia” (J 6,35). 
 

W konkluzji wywodu uroczyście ogłasza: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją 

Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest 

prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja 

w nim” (J 6,54-56).  

Jezus zatem ogłasza, że zamieszkuje w nas, jeśli spożywamy Jego Ciało i pijemy Jego 

Krew! Słowa te stają się w pełni zrozumiałe dopiero wówczas, kiedy przeniesiemy się pod 

krzyż i zobaczymy jak z przebitego boku Jezusa wpływa „krew i woda” (J 19,34), a więc 

rodzi się sakramentalne życie Kościoła.  

 

 Pokarmem we wspólnocie Kościoła są sakramenty, a w szczególny 

sposób Eucharystia,  

 

w której uobecnia się Jezus i daje do spożycia swoje Ciało i Krew. Czy jednak jest to 

już cały pokarm, który zaoferował nam Dobry Pasterz, gdy zabrał swoich uczniów na 

wzgórze? Jezus rozmnożył i polecił rozdać oprócz chleba także pokarm z dwóch ryb? Czy 

one również mają jakieś głębsze znaczenie?  
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Niektórzy sądzą, że symbolizują pokarm Słowa Bożego składający się ze Starego i 

Nowego Testamentu.  

 

Pełnia zatem pokarmu, który zaoferował Dobry Pasterz swojej wspólnocie, to  
 

 Jego Ciało i Krew oraz  

 nauka, czyli Ewangelia, która wypełnia Stare Prawo.  

 

Kto spożywa ten pokarm ma życie wieczne (J 6,54). 

 

 

5. Pełnia życia w domu Ojca 

 

Człowiek starożytny, podobnie jak współczesny, marzył o zaciszu własnego domu, 

gdzie mógł czuć się bezpieczny, gdzie znajdowali się jego bliscy, dokąd zawsze mógł 

wrócić, gdzie po prostu był szczęśliwy. 

 

 Syn Boży stąpił na świat, by tutaj zbudować przestrzeń realizacji Jego 

nauki, jaką jest Kościół.  

 

Zaprosił wszystkich ludzi do tego domu, który nazywamy Kościołem, by podjąć trud 

budowania wspólnoty opartej na miłości. W swoim testamencie mówi uczniom: 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34). A jak wielka jest 

miłość Dobrego Pasterza, to doświadczyliśmy, gdy oddał za nas swoje życie, bo „do końca 

nas umiłował” (J 13,1).  

Wiemy, że Dobry Pasterz nas miłuje i że Jego wielką miłość powinniśmy naśladować.  

 

 Świadomość zatem, że jest Ktoś, kto nas kocha, nadaje sens naszemu życiu.  

 

Mimo wszystko jednak człowiekowi towarzyszy lęk przed utratą miłości. Może 

ktoś nam ukraść miłość! Czy to możliwe? Kto jest tym złodziejem? Czas, który upływając 

zbliża nas ku śmierci!  

 

Jezus zna ten lęk i dlatego przyszedł na świat, by dać nam życie wieczne, by czas nie 

ukradł nam miłości! Do swoich uczniów mówi: „Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 

Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.                    

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,1-3).  
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Zatem nasze życie składa się z trzech etapów:  
 

1. pierwszy, gdy się rodzimy i rozpoczynamy mieszkać w tym świecie,  

2. drugi, gdy poprzez chrzest rozpoczynamy mieszkać w Kościele, o który troszczy 

się Dobry Pasterz, i  

3. trzeci, gdy będziemy wprowadzeni przez Dobrego Pasterza do mieszkania w 

domu Jego Ojca, czyli w niebie. 

 

Konkluzja 

 

Od zarania dziejów człowiekowi towarzyszyła tęsknota za domem pełnym miłości. Na 

kartach światowej literatury możemy odnaleźć wiele opisów pięknej miłości, ale również 

przeżytych zawodów z powodu odrzuconej czy zdradzonej miłości. 

Jezus przedstawia nam się jako Dobry Pasterz, który nas kocha miłością bezwarunkową 

i zaprasza nas do budowania wspólnoty opartej na miłości. Pozwólmy się kochać Dobremu 

Pasterzowi, nie odrzucajmy Jego miłości!  

Tylko On może nas obdarzyć miłością, która jest wieczna!  

 

Zadajmy sobie zatem pytanie, na ile odpowiedzieliśmy na głos (miłość) Dobrego 

Pasterza? Odpowiedź możemy zweryfikować tylko w jeden sposób, poprzez miłość do 

innych ludzi, której kresem jest miłość nawet nieprzyjaciół (Mt 5,43). 

 

 Czy już doświadczyłeś kresu miłości? Jeśli tak, to bądź spokojny, Dobry Pasterz 

obiecuje również tobie, że jest dla ciebie przygotowane mieszkanie w domu Ojca! 

 

 


