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Mt 25,31-46  (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.  I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a 
On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.  Owce postawi 
po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,  

weźcie w posiadanie królestwo,                                                 

przygotowane wam od założenia świata!  
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 

przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a 
odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.  

Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy 
Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?  Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i 
przyszliśmy do Ciebie?  

 A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.  

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?  Wtedy 
odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili.  I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś 
do życia wiecznego. 
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Sąd Ostateczny (Mt 25, 31-46) 

ST: Prz 19,17; Iz 58, 7.10; Ez 34, 17-22; Dn 7,13-14; 12,2 

NT: Mt 10, 40-42; 16,27-28; J 5,27; Ap 20, 10-15 

KKK: sąd ostateczny, 1038-1041; Jezus a ubodzy, 544, 1373, dzieła miłosierdzia, 2447 

Lekcjonarz: 25,31-46: Uroczystość Chrystusa Króla (rok A); Msze za zmarłych, 

czytania wspólne o świętych mężczyznach i kobietach: poniedziałek  pierwszego tygodnia 

Wielkiego Postu 

 

Wizja sądu ostatecznego jest prorockim punktem kulminacyjnym mowy 

eschatologicznej. Poprzedzające przypowieści stopniowo przygotowywały uczniów na 

opis tego wydarzenia, będąc dla nich przynagleniem, by byli gotowi na przyjście Syna 

Człowieczego.  

Teraz widzimy, co się stanie, gdy On przybędzie. Pan Jezus "odda każdemu według 

jego postępowania" (16,27). 

[25,31]  

Początkowy werset zarysowuje sytuację. 

To powtórne przyjście Syna Człowieczego, otoczonego aniołami z nieba                                 

i zasiadającego majestatycznie na swym tronie pełnym chwały. 

W chrześcijańskiej tradycji interpretuje się to jako wizję sądu ostatecznego, kiedy to 

myśli, słowa i uczynki całej  ludzkości zostają zważone na wadze przez Jezusa Sędziego. 

 [25, 32-33]  

Pierwszą czynnością Syna Człowieczego jest przyjęcie roli pasterza, który oddziela 

owce swego stada od kozłów. 

Często wskazuje się, że pasterze na Bliskim Wschodzie przeważnie pozwalają swym 

zwierzętom paść się razem i że owce oraz kozły zwykło się cenić tak samo. Przez to 

trudno z pewnością powiedzieć, dlaczego sąd zostaje opisany jako oddzielenie owiec od 

kozłów. 

Niemniej od samego początku jest jasne, że owce symbolizują świętych, zostają 

bowiem umieszczone po prawej stronie Pana, która w kulturach starożytnych oznaczała 

miejsce dobre, szczęśliwe lub zaszczytne (zob. 1 Krl 2,19; Ps 110,1), podczas gdy lewa 

strona symbolizowała to, co złe, nieszczęśliwe lub hańbiące. 



 [25, 34]  

Według wyroku króla ci po prawej stronie są błogosławieni przez Pana i otrzymują                       

w darze Jego królestwo. To ci, którzy okazali się dziećmi Ojca, a zatem dziedzicami Jego 

niebiańskich włości (zob. 5,9.44-45). 

Ten plan zbawienia był częścią wielkiego zamierzenia Wszechmogącego już                              

od założenia świata. 

 

Żywa tradycja: Chrystus w każdej potrzebującej osobie 

Choć można uznać, że "bracia moi najmniejsi" oznaczają uczniów chrześcijańskich, 

istnieje długa tradycja identyfikowania ich z ludźmi będącymi w potrzebie. 

Zgodnie z tą interpretacją Jezus utożsamia się nie tylko z tymi, którzy stali się Jego 

wyznawcami (Jego braćmi i siostrami rozumianymi jako Jego naśladowcy), lecz                                

i z wszystkimi istotami ludzkimi, którzy cierpią i potrzebują współczucia (Jego braćmi                        

i siostrami rozumianymi jako wspólnota istot ludzkich). 

Ostatecznie Jezus w szczególny sposób utożsamia się z ubogimi i zmarginalizowanymi, 

niezależnie od ich wieku, płci, narodowości czy wyznania. Ponieważ jest ich stwórcą, Jego 

obraz odciśnięty jest w każdej istocie żyjącej (zob. Rdz 1,27). 

Podobnie skoro i od niechrześcijan oczekuje się wypełniania dzieł miłości                                     

i współczucia, to o ileż bardziej po naśladowcach Jezusa można się spodziewać, że będą 

oni wcielać miłość w czyn poprzez posługę innym. 

Ci, którzy wyznają Jezusa jako "Pana", są zobowiązani do wypełniania woli Ojca we 

wszelki możliwy sposób, by móc "wejść do królestwa niebieskiego" (7,21). 
 

 

 [25, 35-39]  

Następnie zostaje wyjawiony powód tego wszystkiego. 

Niezależnie od tego, co jeszcze można powiedzieć o sprawiedliwych, prowadzili oni 

życie pełne szczodrości i współczucia względem innych. Zaspokajali podstawowe ludzkie 

potrzeby głodnych i spragnionych tego świata. 

Przyjmowali przybysza, odziewali nagiego, siadali przy łóżku chorego i pomagali                      

w pocieszaniu tych, którzy byli w więzieniu. 

Służenie swym braciom w człowieczeństwie poprzez akty dobroci i miłosierdzia 

zapewniło im dziedzictwo w niebie. 

Jednak owce są zaskoczone, gdy dowiadują się, że dbając o potrzebujących, dbały                         

o samego Pana. 

 



[25, 40]  

Na ich zdziwienie Jezus odpowiada oświadczeniem: wszystko, co uczyniliście 

jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. 

Bibliści dyskutują nad dokładnym znaczeniem tego stwierdzenia. 

Pytanie jest dwojakie: 

❖ Czy "bracia najmniejsi" symbolizują uczniów chrześcijańskich, czy w ogóle 

ubogich? 

❖ Czy sąd dotyczy tylko niewierzących wywodzących się spośród innych narodów, 

czy też całej ludzkości, w tym i chrześcijan? 

Wydaje się prawdopodobne, że sformułowanie bracia (...) najmniejsi odnosi się do 

chrześcijan, być może do tych misjonarzy, którzy za swe wysiłki w ewangelizowaniu 

świata doświadczyli rozlicznych trudów1. 

Przyczyną jest fakt, że te słowa Jezusa przywołują na myśl wcześniejsze opisy 

odnoszące się w Ewangelii Mateusza do uczniów (10,42; 12, 49-50; 18,6.10). 

Podobnie zgromadzone na sąd "wszystkie narody" wydają się symbolizować 

wszystkich pozbawionych wiary pogan tego świata, którzy zostają wezwani do zdania 

sprawy z tego, jak traktowali wyznawców Jezusa. 

Z pewnością w Ewangelii Mateusza grecki termin "narody" (w.32) często oznacza              

"nie - Żydów" lub "pogan" (zob. np. 4,15; 6,32; 10,5; 12,18). 

 

 

Żywa tradycja: Poświęcenie się dziełom miłosierdzia 

Niewielu ludzi tak oddało się ubogim i zapomnianym jak Matka Teresa. 

Szczodrobliwość Jezusa otwarcie przejawiała się w jej życiu niestrudzonej służby tym, 

którzy znajdują się w najbardziej rozpaczliwych sytuacjach, jakie można sobie wyobrazić. 

Znakomicie wiedziała, że posługiwanie współbraciom w człowieczeństwie oznacza 

posługiwanie samemu Panu Jezusowi, którego obraz widziała w twarzach ubogich. 

Rozważmy jej niezwykle wymowne słowa, w których nawiązuje do omawianego przez 

nas fragmentu:  

 

 
1 Zob. D. Harrington, The Gospel of Matthew, s. 358 -360; zob. też G. N. Stanton, A Gospel for the New People. 
Studies in Matthew, TNT Clark, Edinburgh 1992, s.207-230 



"By pomóc nam zasłużyć na niebo, Jezus postawił warunek: że w chwili śmierci 

ty i ja - niezależnie od tego, kim byliśmy i gdzie mieszkaliśmy, zarówno chrześcijanie, jak 

i niechrześcijanie, wszystkie istoty ludzkie, stworzone przez miłującą dłoń Boga na Jego 

własne podobieństwo- staniemy w Jego obecności i zostaniemy osądzeni według tego, 

kim byliśmy dla ubogich, co dla nich uczyniliśmy (...). 

Chrystus powiedział: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść".  

Był głodny nie tylko chleba, ale też pełnej zrozumienia miłości, polegającej na byciu 

kochanym, byciu poznanym, byciu kimś dla kogoś. 

Był nagi nie tylko z powodu braku ubrań, lecz także jako pozbawiony ludzkiej 

godności i szacunku, poprzez niesprawiedliwość wyrządzaną ubogim, na których patrzy 

się z góry po prostu dlatego, że są ubodzy. 

Był pozbawiony nie tylko domu zbudowanego z cegieł, lecz był bezdomny także w tych, 

którzy pozostają uwięzieni, którzy są niechciani i niekochani, którzy idą przez świat bez 

nikogo, kto by się o nich troszczył (...). 

Czy wyjdziemy, by ich spotkać? Czy ich znamy? Czy staramy się ich znaleźć?".2 
 

 

[25, 41-42]  

Następnie pada wyrok na tych po lewej stronie.  

W odróżnieniu od sprawiedliwych, którzy zostają przyjęci w ramiona Ojca i do Jego 

królestwa (w.34), niesprawiedliwi słyszą: Idźcie precz ode Mnie (zob. też 7,23). 

Zostają przegnani ze sfery obecności Pana. Ich ostatecznym przeznaczeniem jest ogień 

potępienia, to samo miejsce tortur, które jest gotowe na przyjęcie zbuntowanych duchów, 

znanych jako diabeł i jego aniołowie. 

Księga Apokalipsy opisuje to miejsce niekończącej się męki jako "jezioro ognia                           

i siarki" (Ap 20,10). 

[25, 43-45]  

Niegodziwi zawinili przede  wszystkim grzechami zaniedbania (zob. Jk 4,17). To ich 

niechęć do służenia Panu przez życie poświęcone służbie innym sprowadziła na nich tę 

straszną karę. 

Odrzucili szansę okazania dobroci, głodnym, spragnionym, przybyszom, nagim, 

chorym i tym, którzy są w więzieniu. 

 
2 Matka Teresa, Heart of Joy. The Transforming Power of Self - Giving 



Oczywiście są równie zaskoczeni jak ci sprawiedliwi, gdy dowiadują się, że Jezus był 

obecny w życiu nędzarzy i samotnych, czekając, by ktoś okazał im miłość Boga. 

Lecz w tym przypadku tak miłość nie została okazana. Było wiele możliwości 

udzielenia pomocy, lecz niestety nie podjęto żadnych działań. 

[25, 46]  

W ostatnim wersecie dochodzi do ostatecznego rozdzielenia świętych i grzeszników. 

Zostało ono przepowiedziane w Starym Testamencie (Dn 12,2), wcześniej widzieliśmy 

też jego zapowiedzi w przypowieściach o królestwie (zob. 13.40-43.47-50).                          

Teraz wydarzenie to ukazuje się naszym oczom. 

Najważniejszym słowem w tym wersecie - zarazem strasznym i rozkosznym - jest 

przymiotnik wieczny. 

Użyte tu greckie słowo przekazuje nam, że te dwa stany życia po śmierci, będą trwać 

bez końca3. 

W ostatecznym rozrachunku droga ludzkiego życia rozdziela się na dwie: 

❖ jedna prowadzi do kary, która nigdy się nie kończy, 

❖ druga zaś do nieśmiertelnego życia z Panem w Jego królestwie. 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   

➢ św. Grzegorz z Nazjanzu 

 

Pomoc biednym 
 

 

 „Byłem głodny, spragniony, obcy i nagi, i słaby, i uwięziony. Coście uczynili 

jednemu z tych maluczkich, Mnie uczyniliście. I dlatego – powiada – chodźcie tu, 

błogosławieni Ojca mego”.  

Czego uczymy się z tych słów? Że błogosławieństwem jest troskliwe zachowywanie 

przykazań, przekleństwem zaś opieszałość wobec przykazań.  

Kochajmy błogosławieństwa, uciekajmy przed przekleństwem, gdyż od nas zależy 

dowolne wybranie jednego lub drugiego. Albowiem do czego przychylimy się z ochotą, w 

tym (trwać) będziemy.  

 
3 Zob. "aionios", w : A Greek - English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature 



Dlatego zjednajmy sobie Pana błogosławieństwa, który staranie o biednych poczytuje za 

staranie o Niego samego, a czyńmy to zwłaszcza teraz, kiedy przykazanie ma obfity 

materiał do stosowania go w obecnym życiu, ponieważ wielu potrzebuje rzeczy 

niezbędnych, wielu czuje brak zdrowia ciała, które im zniszczyła złośliwa choroba. A zatem 

przez troskliwość o nich zjednamy sobie spełnienie dobrej obietnicy.  

Sam Pan aniołów i Król niebiańskiej szczęśliwości stał się dla ciebie Człowiekiem                        

i wziął na siebie to niewonne i brudne ciało razem z uwięzioną w nim duszą, aby uleczyć 

twe cierpienia swym dotknięciem; ty zaś, będąc tej samej natury co chory, uciekasz przed 

człowiekiem tego samego rodzaju? Nie, bracie!  

Niechaj ci się nie podoba takie złe postępowanie! Poznaj, kim jesteś i z kim tak 

postępujesz! Tak postępujesz z ludźmi, będąc człowiekiem niemającym w sobie nic 

osobliwego, co by nie istniało we wspólnej ludziom naturze. Nie przesądzaj naprzód 

przyszłości, gdyż przez to, że potępiasz cierpienia widoczne na razie w obcym ciele, 

wydajesz niepewny wyrok na całą naturę ludzką. A ty uczestniczysz w tej naturze na równi 

ze wszystkimi innymi. Miejże więc wzgląd jakby na wspólną sprawę!...  

Czy dla uniknięcia grzechu przeciw prawu natury wystarczy tyle, że się tylko opłakuje 

przypadłości tej natury? Że się człowiek wzrusza na jej wspomnienie? Czy też potrzeba nam 

czynu, który by pokazał współczucie dla takich nieszczęśników i miłość do nich? Czynów 

potrzeba! Wszak czym są rysowane kontury w oderwaniu od rzeczywistych przedmiotów, 

tym są słowa bez uczynków. 

Pan powiada, że zbawienie leży nie w słowach, lecz w wykonywaniu 

zbawiennych uczynków (Mt 7, 21; Łk 6, 46). Przeto należy nam się zabrać do spełniania 

przykazania danego nam ze względu na nich... 

„Idźcie precz ode Mnie w ogień wieczny! Czegoście bowiem nie uczynili jednemu                

z tych [najmniejszych], i Mnieście nie uczynili”.  

Gdybyśmy to sobie uświadomili, nie mielibyśmy co do chorych takiego zdania, że należy 

ich odpychać od siebie, a gorliwego zajęcia się tymi nieszczęśliwcami nie uważalibyśmy za 

zbrukanie naszego życia. Jeżeli więc za wiarygodnego uważamy Tego, który to powiedział, 

należałoby trzymać się Jego rozkazów, bo bez nich nie można zasłużyć na spełnienie 

nadziei.  

 

Gościem nagim, potrzebującym pożywienia, chorym, uwięzionym i wszystkim, o czym 

naprzód powiedziano w Ewangelii, jest dla ciebie ten żebrak: tułacz i nagi, chory                               

i potrzebujący rzeczy nieodzownej z powodu biedy idącej za chorobą.  

Kto bowiem ani w domu nic nie ma, ani nie może zarabiać pracą najemną, ten siłą rzeczy 

zupełnie pozbawiony jest środków potrzebnych do życia. A więźniem jest dlatego, że więzi 

go choroba. 



Dlatego w biednym zawiera się cała pełnia przykazań, a przez okazanie miłosierdzia 

zobowiązujesz samego Pana wszechrzeczy względem siebie.  

Czemu więc działasz na zgubę swojego żywota? Przecież nie chcieć mieć za przyjaciela 

Pana wszechrzeczy to nic innego, jak być strasznym nieprzyjacielem siebie samego, gdyż 

Bóg daje się zjednać przez spełnianie przykazania, a oddala się od nas z powodu 

nieludzkości. 

 

„Weźmijcie jarzmo moje na siebie” (Mt 11, 29), mówi On, a jarzmem nazywa 

pełnienie przykazań. Posłuchajmy tego rozkazu, stańmy się jucznym zwierzęciem 

Chrystusowym, wprzęgłszy się w jarzmo miłości.  

Nie zrzucajmy z siebie jakiegoś jarzma, słodkie ono i lekkie, nie gniecie karku tego, 

który je dźwiga, lecz go głaszcze. „Siejmy w błogosławieństwach – mówi Paweł – 

abyśmy żniwo mieli w błogosławieństwach” (2 Kor 9, 6). Wielokrotny kłos wyrośnie                   

z takiego posiewu. Żyzny jest łan przykazań Pana, wyniosłe płody błogosławieństwa. 

 

Chcesz poznać, do jakiej wysokości sięga wzrost tych płodów? Sięgają one wyżyn 

samego nieba. Cokolwiek bowiem dla biedaków uczynisz, znajdziesz złożone w skarbach 

niebieskich. Nie okazuj nieufności temu, co powiedziane, nie uważaj przyjaźni z takimi 

nędzarzami za godną pogardy! Ręka jest okaleczona, ale nie do niesienia pomocy; noga 

nieużyteczna, lecz to jej nie przeszkadza biec do Boga; oko wypłynęło, lecz oczyma duszy 

widzi dobra niewidoczne dla wzroku... 

Ponieważ... wszystkie sprawy ludzkie kierowane są jedną naturą, a nikt nie ma u siebie 

żadnej gwarancji ustawicznego powodzenia, zawsze należy pamiętać o przykazaniu 

ewangelicznym, które zaleca, byśmy drugim czynili to, co chcemy, żeby oni nam czynili. 

Jak długo więc sam szczęśliwie żeglujesz, podaj rękę rozbitkowi. Wspólne jest morze, 

wspólna burza, wspólne przelewanie się bałwanów; podwodne skały, mielizny i rafy i inne 

przeszkody w żegludze życia w równej mierze grożą płynącym.  

Dopóki jesteś cały, dopóki bez niebezpieczeństwa płyniesz po morzu żywota, nie mijaj 

obojętnie tego, który rozbił się o skały. Kto ci gwarantuje, że zawsze będziesz płynął 

szczęśliwie? Jeszcześ nie zawinął do portu odpoczynku, jeszcze nie wydobyłeś się spośród 

fal; jeszcze twoje życie nie wkroczyło na ląd stały; jeszcze miotany jesteś po morzu żywota. 

Jakim się okażesz dla tego, co uległ nieszczęściu, takimi uczynisz dla siebie tych, którzy z 

tobą płyną. 

 

 

 



I czytanie :  Ez 34, 11–12.15–17  (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

   

 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie 

pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród 

rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich 

miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.  

Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana 

Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, 

chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.  Do was zaś, 

owce moje, tak mówi Pan Bóg:  

Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. 
 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢ Św. Klemens Aleksandryjski 
 

Nasz nauczyciel 
 

Ludzie zdrowi nie potrzebują lekarza, jak długo są zdrowi, natomiast chorzy 

potrzebują jego sztuki (Mt 9, 12).  

Podobnie my potrzebujemy Zbawcy, którzy w tym życiu jesteśmy chorzy przez nasze 

pragnienia, przez nasze godne zganienia niestałości, przez wszelkie inne rozpalane 

namiętności. On nam podaje słodkie lekarstwo, ale również i gorzkie środki: gorzkie 

korzenie lęku powstrzymującego wrzody grzechu. Dlatego też, choć lęk jest gorzki, to 

jednak jest zbawienny.  

My, chorzy, potrzebujemy Zbawcy, błądzący – przewodnika, który nas poprowadzi, 

ślepcy – takiego, który da nam światło, spragnieni – źródła wody żywej, aby ci, którzy piją 

nigdy nie zaznali pragnienia (J 4, 14), umarli – potrzeba nam życia, trzoda – potrzebuje 

pasterza, dzieci – wychowawcy, a cała ludzkość potrzebuje Jezusa: lękamy się 

bowiem, że my grzeszni, bez wychowawcy, popadniemy w ostateczne potępienie.  

A przecież trzeba, abyśmy zostali oddzieleni od słomy i ułożeni w spichrzu Ojca. 

„Wiejadło jest już w ręku Pana” i dzięki niemu zostanie oddzielone zboże od plew 

przeznaczonych do ognia (Mt 3, 12).  

Jeśli tylko chcecie, możecie zrozumieć najwyższą mądrość najświętszego Pasterza                     

i Pedagoga, który jest panem wszystkiego i Logosem [Słowem] Ojca, kiedy używając 

alegorii nadaje sobie nazwę pasterza stada (J 10, 2), ale jest on równocześnie wychowawcą 

maluczkich.  



W ten więc sposób zwraca się przez Ezechiela w długiej mowie do starszych i daje im 

przykład dobrze zrozumianej troski: „Opatrzę tę, która jest kulawa i uleczę chorą, 

nawrócę zbłądzoną i sprawię, że paść się będzie na mojej górze świętej” (Ez 34, 

16.15).  

Taka jest obietnica dobrego pasterza. Paś nas maluczkich, jako Twoje stado!  

 O, tak, Mistrzu, daj nam obfity pokarm, którym jest sprawiedliwość.  

 O, tak! Wychowawco, bądź naszym pasterzem, aż do Twojej góry świętej, aż 

do Kościoła, który się wznosi i który panuje nad chmurami i dotyka niebios                 

(Ps 14, 1, i inne). „A ja będę – mówi – ich pasterzem i będę blisko nich”                  

(Ez 34, 23), jak tunika jest bliska ciału.  

Chce On bowiem uratować moje ciało, przyodziewając je w tunikę nieśmiertelności                      

(1 Kor 15, 53) i namaścił moją skórę. „Będą Mnie wzywali – mówi – a ja powiem: «Oto 

jestem»” (Iz 58, 9).  

Usłyszałeś szybciej, Panie, niż mogłem się spodziewać. „Gdy będę przechodził, nie 

poślizną się – mówi Pan” (Iz 43, 2), nie popadną w zepsucie, zaiste my, którzy 

przechodzimy idąc ku nieskazitelności (1 Kor 15, 42), bo On nas będzie wspierał, On 

powiedział i On tego chce.  

Taki jest nasz wychowawca dobry i pełen sprawiedliwości.  

„Nie przyszedłem – mówi – aby mi służono, ale żeby służyć” (Mt 20, 28). 

I dlatego w Ewangelii pokazuje się Go nam jako utrudzonego, Jego, który się trudzi za 

nas i który obiecuje „dać duszę swoją jako okup za wielu” (tamże).  

Tylko dobry pasterz – mówi – tak postępuje (J 10, 11). Jakiż cudowny dawca, który za 

nas daje to, co ma największego – duszę (J 15, 13).  

 O, Dobrodzieju, Przyjacielu ludzi, który zechciałeś stać się ich bratem, 

podczas gdy mogłeś być ich panem. On swą dobroć posunął tak daleko, iż był 

tak dobry, że nawet za nas umarł.  

Ale Jego sprawiedliwość woła: „Jeśli przychodzicie do mnie uczciwie, Ja będę, tak, 

Ja, także uczciwy z wami; jeśli zaś wybierzecie drogę krętą, ja nią również [za wami] 

pójdę – mówi Pan zastępów” (Kpł 21–23, 27).  

To, co On nazywa w alegorii „drogami krętymi” to są wyrzuty, które czyni 

grzesznikom. Jego dobroć jest prawa i naturalna – jej symbolem jest litera „iota”                        

w imieniu Jezusa – jest ona niezmienna i nie do zniszczenia względem tych, którzy 

przyszli do wiary przez posłuszeństwo (Rz 1, 5).  

„Wołałem was, a wyście odmówili – mówi Pan – zlekceważyliście moje rady i nie 

zwróciliście uwagi na moje zarzuty”. Taka nagana Pańska jest bardzo pożyteczna”                

(Prz 1, 24n).  


