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Dobry Pasterz  

J 10,1-21 

 

Mowa o Dobrym Pasterzu (10,1-21), jest kontynuacją opowieści z rozdziału 

dziewiątego, którego struktura opiera się na serii przeciwieństw:  

wiara i niewiara, 

widzenie i ślepota 

oraz na relacjach łączących religijnych przywódców i ich uczniów. 

Rozdział dziewiąty skończył się wyznaniem wary w Jezusa złożonym przez 

uzdrowionego ślepca i wystąpieniem samego Jezusa, który publicznie nazwał 

faryzeuszy, przywódców religijnych, duchowymi ślepcami, niezdolnymi w Niego 

uwierzyć. 

Teraz Jezus rozwija temat religijnych nauczycieli i uczniów, ale używa innych 

obrazów: pasterzy i owiec. 

 

Mowa o dobrym pasterzu : Metafora  (J 10, 1-6) 

 

ST: Ps 23,95; Ez 34 

NT: Mt 9,35-38 

KKK: Kościół jako owczarnia, 754 

Lekcjonarz: czwarta niedziela Okresu Wielkanocnego (rok A) 

 

Mowa o Dobrym Pasterzu dzieli się na dwie części (10,1-6.7-18). 

W pierwszej Jezus wykłada swoją naukę w sposób "zawoalowany" (10,6), 

używając metafory owiec  pasterzy, ale nie wyjaśnia, co kryje się pod tym obrazem. 

Po uwadze Jana, że słuchacze nie zrozumieli słów Jezusa (10,6), przechodzi On do 

drugiej części swojej mowy (10,7-18), w której wyjaśnia znaczenie obrazów pasterza, 

owiec, bramy i pastwiska użytych w części pierwszej. 



 

[10, 1-2]  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni 

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

Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 

 

Zwracając się nadal do faryzeuszy z rozdziału dziewiątego, Jezus buduje opozycję: 

po jednej stronie stawia złodziei i rozbójników, po drugiej pasterza. 

 

Najpierw pokazuje ich wchodzących do zagrody dla owiec, która w czasach Jezusa 

znajdowała się albo bezpośrednio na pastwisku - zbudowana z dostępnych tam 

materiałów - albo była częścią domostwa
1
. 

Złodziej nie wchodzi do niej przez bramę, ale wdziera się inną drogą. 

Nazywając taką osobę "złodziejem i rozbójnikiem", autor Ewangelii sugeruje, że 

zamierza ona wykorzystać owce dla własnych korzyści. 

Słowo "rozbójnik" mieści w sobie sugestię przemocy; w innym miejscu tym 

samym terminem zostanie nazwany Barabasz (J 18,40), a także dwaj przestępcy 

ukrzyżowani razem z Jezusem (Mt 27,38.44). 

Te obrazy współgrają z zarzutami, jakie przywódcom Judei postawił Ezechiel: 

wykorzystują lud Boży, by zadowolić samych siebie (Ez 34,2-8). 

Kto zaś - w przeciwieństwie do złodzieja i rozbójnika - przychodzi do owiec                           

z właściwą intencją, kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem. 

W obrazie owiec rozwinięty zostaje temat postawy ucznia z J 9,28: " Wówczas go 

zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza.". 

 

[10,3-4]  Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje 

owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 

czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. 

 

Odźwierny otwiera bramę przed pasterzem.  

Choć nie ma jasnej wykładni tego, co oznacza postać odźwiernego, nikły, choć 

prawdopodobny ślad naprowadza nas tu na Ojca, jako tego, który otwiera bramę. 

Odźwierny daje pasterzowi dostęp do owiec, a to właśnie czyni Ojciec, który 

powierzył Jezusowi uczniów (10,29; zob. też 6,37; 17,6.9.11-12.24) 
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Odźwierny otwiera bramę, by pasterz poprowadził przez nią swoje owce na 

pastwisko życia wiecznego (zob. 10.27-28), a to właśnie Ojciec posyła Jezusa na 

świat, by zbawił ludzi i obdarzył ich życiem wiecznym (3,16-17). 

Sporo jest elementów, które pozwalają odnieść słowa Jezusa do 

przywódców i uczniów. 

 Po pierwsze, zwroty staje na ich czele oraz postępują za nim opisują 

relację między nauczycielem, który przewodzi, a uczniem, który postępuje 

za nim (J 13,26-37; 15,20). 

 Po drugie, grecki czasownik przetłumaczony tu jako "wyprowadza" 

został użyty także w 9,34, kiedy faryzeusze "wyrzucili precz" uzdrowionego 

ślepca. 

W ten sposób powstaje kontrast między przywództwem Jezusa a przywództwem 

faryzeuszy. Ci drudzy z wściekłością wyrzucili precz uzdrowionego człowieka, 

Jezus natomiast prowadzi swoje owce na obfite pastwiska, ku życiu wiecznemu 

(10,9.28). 

 Po trzecie, Jezus mówi: owce zaś postępują za nim, ponieważ głos 

jego znają. Prawdziwym uczniem jest ten, kto słucha Jezusa i przyjmuje 

Jego zbawcze słowo: "Kto jest z Boga, słów Bożych słucha" (8,47). 

Podobnie Jezus mówi do Piłata: "Każdy kto jest z prawdy, słucha mojego głosu" 

(18,37). 

 Po czwarte, Jezus woła swoje owce po imieniu. W Ewangelii Jana Jezus 

nie raz przywołuje po imieniu uczniów - Piotra (1,42). Łazarza (11,43), 

Marię Magdalenę (20,16) - którzy Go słuchają i odpowiadają na Jego 

wołanie. 

Podobnie uzdrowiony ślepiec stał się wierzącym, odkąd ujrzał Jezusa i usłyszał, jak 

On sam "mówi" (9,37) do niego. 

 

 

[10,5]  Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 

głosu obcych". 

 

Owce postępują za pasterzem i za obcym nie pójdą (...), bo nie znają głosu 

obcych. 

Pasterz i owce znają się osobiście. Owce mają tylko jednego pasterza i są 

zdecydowane powierzyć się Mu i pilnie Go słuchać. Nie słuchają innych przywódców, 

ponieważ nikt nie zna ich tak, jak zna je ich pasterz. 

 



 

 

 Tło biblijne:  Obraz pasterza w Biblii 

  

W świecie starożytnym pasterz to znany obraz przywództwa.  

Metafora pasterza pojawia się w Piśmie Świętym dla zobrazowania ludu Bożego 

(owce) i jego przywódców (pasterze). 

Pierwszym i największym pasterzem tego ludu jest sam Bóg. 

Sławny jest początek Psalmu 23:  

"Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego". 

Prorok Izajasz przedstawia Boga jako zbawcę w tak oto sposób: "Podobnie jak 

pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi [ją] swoim ramieniem, jagnięta nosi na 

swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie" (40,11). 

Przywódcy, którym Bóg powierza swój lud, także nazywani są pasterzami (2 Sm 

5,2;, Ps 78,70-72; Jr 3,15; 23,4). Tak samo jak pasterze mają oni dbać o ludzi; ludzie 

są owcami Boga, nie zaś własnością tych, którzy zostali powołani, by im przewodzić. 

Jak mówi Psalm 95,7: "Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego 

pastwiska i owcami w Jego ręku". 

Jeśli ludzkie przywództwo zawodzi i zamiast zgodnie ze swoim powołaniem dbać o 

nie, prowadzi je na manowce, daleko od Boga, to podlega Bożemu sądowi                        

(zob. Jr 23,1). 

Ezechiel oskarża przywódców Judei o to, że działają we własnym interesie, 

wykorzystują lud Boży i nie wypełniają swojego zadania - nie sprawują opieki nad 

owcami (34,2-10).  W odpowiedzi na brak dbałości o owce Pan ogłasza: "Oto jestem 

(...), położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie"                  

(Ez 34,10). I dodaje: "Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie 

pieczę" (34,11). 

Inne teksty biblijne mówią o Bogu, który wyznacza uczciwego pasterza, nowego 

króla z rodu Dawida, by dbał o lud zbawiony (Jr 23,4; Ez 34,23; Mi 5,3)
2
. 

W Nowym Testamencie Jezus używa metafory pasterza w odniesieniu do siebie  

swojego posłannictwa (Mt 9,35-36; 25,32; Łk 15,3-7). 

Obraz ten jest też wykorzystywany do opisu ustanowionych przywódców Kościoła 

(J 21,15-19; Dz 20,28-31; Ef 4,11; 1 P 5,1-4). 
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Ten sam obraz znajduje swoje przedłużenie w życiu Kościoła:  

 księży nazywamy "duszpasterzami",  

 biskupi używają pastorałów, które są przypomnieniem laski pasterskiej. 
 

 

 

[10,6]  Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, 

co im mówił. 

 

Jezus mówił przez przypowieść; słowo to oznacza po prostu "przysłowie" (Prz 1,1 

LXX) albo "mądre powiedzenie" (Syr 6,35; 8,8; 2 P 2,22). 

W Ewangelii Jana wskazuje na mowę metaforyczną albo nie wprost, to znaczy taką, 

której nie da się zrozumieć od razu (16,25.29). 

I znów słuchacze Jezusa nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,1-6) 

 

Warto przyjrzeć się relacji między Jezusem i Jego uczniami, która jest jak więź 

łącząca pasterza i jego owce. 

Jak pasterz zna swoje owce po imieniu, tak  

Pan Jezus zna każdego ze swoich uczniów blisko i osobiście. 

To osobiste poznanie opisuje psalmista: "Panie, przenikasz  znasz mnie (...).  

Choć jeszcze nie ma słowa na języku: Ty, Panie, już znasz je w całości.                          

Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę" (139,1.4-5). 

Tę relację inicjuje Bóg, ponieważ On pierwszy woła każdego z nas po imieniu, 

tak jak zawołał: 

 Abrahama (Rdz 22,1: "  A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama 

na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto 

jestem."),  

 Mojżesza (Wj 3,4: " Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się 

przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu! On 

zaś odpowiedział: Oto jestem.") i  

 Samuela (1 Sm 3,10: " Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim 

razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój 

słucha."). 



Uczeń słysząc głos pasterza, odpowiada, jest uważny i posłuszny. 

Ta odpowiedź płynie z osobistego oddania się i więzi łączącej ucznia z Jezusem, 

który zna i woła każdego z nas, jeszcze zanim my zwrócimy się ku Niemu. 

Jezus woła swoich uczniów, by szli za Nim na obfite pastwiska życia wiecznego, 

które On dzieli z Ojcem i Duchem  Świętym. 

 

Mowa o Dobrym Pasterzu II: Interpretacja metafory  (J 10, 7-21) 

 

ST: Jr 23,1-8; Ez 34 

NT: Mt 11,25-27; 1 Tm 2,3-6; Hbr 13,20-21; 1 P 5,1-4 

KKK: samoofiarowanie się Jezusa, 606-609; Kościół jako owczarnia, 754 

Lekcjonarz: czwarta niedziela Okresu Wielkanocnego (rok A, B); uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

Jezus wyjaśnia metaforę pasterza, którą wprowadził w 10,1-5 w celu opowiedzenia 

o własnej tożsamości dobrego pasterza posłanego przez Ojca, aby oddał życie dla 

dobra swoich owiec. 

 

[10,7]  Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 

 

Rozpoczynając znów słowami zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam (zob. 

10,1), Jezus po raz trzeci w tej Ewangelii wygłasza zdanie "Ja jestem + orzecznik":  

Ja jestem bramą owiec. W pierwszej części tej mowy Jezus mówił o otwartej 

bramie, przez którą pasterz wyprowadza swoje owce (10,2-4). 

Teraz rozwija ten obraz: Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - 

wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. 

Jezus to otwarte drzwi, przez które wchodzimy w zbawienie i na obfite pastwisko - 

później zostanie ono zidentyfikowane jako "życie wieczne" (10,28). 

Jezus nazywa siebie bramą - przypomina to bardzo inne Jego oświadczenie, zawarte 

w 14,6: "Ja jestem drogą (...). Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 

przeze Mnie". 

 



Prowadząc swoje owce na pastwiska życia wiecznego, Jezus działa tak jak Pan w 

Księdze Ezechiela. Ponieważ przywódcy Judei opuścili Jego lud, Pan mówi:  

"Ja sam będę szukał moich owiec (...). Na dobrym pastwisku będę je pasł"                

(Ez 34,11.14). 

 

[10, 8-9]  Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i 

rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś 

wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 

pastwisko. 
 

Jezus rozwija także metaforę złodzieja  rozbójnika, którzy nie wchodzą przez bramę 

(10,1): Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami3
. 

Ten wers zrodził sporo interpretacyjnych trudności w początkach istnienia 

Kościoła, ponieważ, jak wyjaśnia św. Augustyn, Jezus z pewnością nie nazywał 

wielkich biblijnych postaci i wiernych przywódców Izraela, którzy byli przed Nim, 

złodziejami
4
. 

Najprawdopodobniej chodzi tu o krytykę współczesnych Jezusowi przywódców 

religijnych, którzy kwestionowali Jego przywódczą rolę wobec owiec; a w 

najbliższym kontekście tej wypowiedzi zdanie o złodziejach i rozbójnikach może 

odnosić się do faryzeuszy z rozdziału dziewiątego. 

Uwaga: a nie posłuchały ich owce, łączy złodzieja i rozbójnika z "obcym" 

(10,5), co wzmacnia status faryzeuszy jako przeciwników Jezusa - pasterza owiec. 

 

[10, 10]  Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja 

przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości 
 

Jezus potęguje kontrast między złodziejem i pasterzem, aby ukazać ich 

postępowanie wobec trzody. 

Działanie złodzieja jest niszczące dla owiec: on przychodzi tylko po to, aby 

kraść, zabijać i niszczyć (greckie słowo przetłumaczone jako "niszczyć" to 

apollymi). 

Posłannictwo Jezusa - przeciwnie - daje życie: Ja przyszedłem po to, aby 

[owce] miały życie (gr. zoe) i miały je w obfitości. 
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 Słowa "przede Mną" są ujęte w nawias w NABRE (New American Bible, Revised Edition), ponieważ nie ma ich 

w niektórych wczesnych greckich rękopisach Ewangelii Jana, istnieją jednak w innych 
4
 Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 45,8-9 



Ów kontrast obrazuje nauczanie Ewangelisty o tym, dlaczego Jezus przyszedł na 

świat: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy,  

 nie zginął (apollymi),  

 ale miał życie wieczne (zoe)" (3,16). 

Ojciec przez Jezusa ofiarowuje ludzkości niekończące się życie i miłość. 

 

[10, 11]  Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za 

owce. 
 

W czwartym zdaniu typu "Ja jestem + orzecznik" Jezus przedstawia swój kolejny 

tytuł: Ja jestem dobrym pasterzem - i objawia, w jaki sposób daje nam życie w 

obfitości: Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Powinniśmy uświadomić sobie, jak porażające jest to zdanie. 

 Jakiż to pasterz oddałby swoje życie za zwierzęta, które hoduje? 

Owiec do zdobycia jest wiele, a życie ma się tylko jedno, 

Jezus mówi jednak wyraźnie, że to właśnie robi dla swoich owiec, dla nas. 

Złodziej szuka osobistego celu kosztem owiec (por. 

Jr 23,1-8: "Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego 

pastwiska - wyrocznia Pana. Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść 

mój naród: Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto Ja 

się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków - wyrocznia Pana. Ja sam zbiorę resztę swego 

stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały 

coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już 

więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek - wyrocznia Pana. Oto nadejdą 

dni - wyrocznia Pana - kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako 

król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach 

Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go 

będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy 

nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej,  lecz 

raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej 

i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi.   " 

Ez 34: " Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, 

prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami 

siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się 

wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o 

zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z 

powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z 

nimi. 



 Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego 

zwierza. Rozproszyły się,  błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim 

pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie 

szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego: Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce 

moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było 

pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich 

owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego.  Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw 

pasterzom.  

Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść 

samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer.  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.  Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z 

powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich 

zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być 

ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą 

na górach izraelskich. 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. Czyż to wam 

może mało, że spasacie najlepsze pastwisko, by resztę swego pastwiska zdeptać swoimi stopami, 

że pijecie czystą wodę, by resztę zmącić stopami? A owce moje muszą spasać to, co wy 

zdeptaliście waszymi stopami, i pić to, coście zmącili waszymi stopami.  Dlatego Pan Bóg tak 

mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. Ponieważ 

wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak 

że je przepędzaliście,  dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; 

osądzę poszczególne owce. I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego 

sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś 

mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem.  Zawrę z nimi przymierze 

pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będę mogły owce bezpiecznie mieszkać na 

stepie i spać w lasach. Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał 

deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. Drzewo polne wyda swój 

owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem 

Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.  Nie będą już 

odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, 

przy czym nikt ich straszyć nie będzie.  Sprawię, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim 

rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. Wtedy 

poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim - wyrocznia 

Pana Boga. A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym - 

wyrocznia Pana Boga.   "),  

dobry pasterz, przeciwnie, dla dobra owiec pozwala się skrzywdzić. 

I właśnie to czyni pasterza "dobrym". 



Greckie wyrażenie brzmi dosłownie: "szlachetny pasterz"
5
. Skrywa ono 

heroiczny i chwalebny wymiar działań Jezusa. 

 Jezus  w pełni swojej wolności, dobrowolnie czyni ze swego życia dar 

- na krzyżu - dzięki czemu Jego owce zostają obdarowane życiem w 

obfitości  

(por. Hbr 13,20-21: " Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł 

spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do 

wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez 

Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen. "). 

 

Dar z siebie złożony na krzyżu to  

 doskonały akt miłości,  

 doskonały przykład wypełnienia Jezusowej nauki o tym, że oddanie 

własnego życia za życie drugiego jest najwyższym wyrazem miłości 

(15,13)
6
. 

Samo-ofiarowująca się miłość to wzorzec dla wszystkich uczniów Jezusa (...), 

przede wszystkim zaś dla tych, którzy zostali wyznaczeni na pasterzy Jego trzody 

(21,15-19). 

 

[10, 12-13]  Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie 

są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk 

je porywa i rozprasza; <najemnik ucieka>, dlatego, że jest najemnikiem i 

nie zależy mu na owcach. 
 

Jezus dobremu pasterzowi przeciwstawia najemnika7
. 

Inaczej niż dobry pasterz, który "woła swoje owce po imieniu" (10,3), najemnik 

nie jest pasterzem i owce nie są jego własnością. Z trzodą łączy go tylko interes. 

Tym samym dobry pasterz i najemnik działają inaczej, gdy trzoda jest w 

niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwo to wilk - typowe zagrożenie dla owiec                     

(Syr 13,16; Mt 7,15; 10,16). 

Pierwszy przeciwnik Jezusa to diabeł, to on jest "władcą tego świata", który 

"zostanie wyrzucony precz" (12,31), gdy Jezus odda swoje życie. 

                                                           
5
 J.H.Neyrey SJ, The "Noble" Shepherd in John 10: Cultural and Rhetorical Background, "Journal of Biblical 

Literature" 120 (2001), s.267-291) 
6
 KKK, 606-609 

7
 Aby zapoznać się z tym przeciwstawieniem, zob. J.H.Neyrey, "Noble" Shepherd, s.281-83, któremu 

zawdzięczamy naszą refleksję 



Tradycja chrześcijańska zawsze interpretowała wilka z 10,12 jako diabła, który 

chce doprowadzić ludzkość do całkowitego upadku
8
. 

Postawiony wobec niebezpieczeństwa, najemnik opuszcza owce i ucieka, a wilk 

je porywa i rozprasza. Najemnik jest skoncentrowanym na sobie tchórzem i nie 

zależy mu na owcach. 

Dobry pasterz nie dba o siebie i jest odważny, ponieważ oddaje życie za swoje 

owce. 

[10, 14-15]  Ja jestem dobrym pasterzem i znam [owce] moje, a moje 

Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje 

oddaję za owce. 
 

Osobista relacja wiążąca dobrego pasterza z owcami ma mistyczną głębię. 

Jezus porównuje  

 wzajemne poznanie pasterza i owiec (znam [owce] moje, a moje Mnie 

znają) do  

 wzajemnego poznania Boga (podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam 

Ojca). 

 

 Odwiecznie, od zawsze i na zawsze Ojciec daje wszystko, czym sam jest, 

Synowi (5,26) i "ukazuje Mu wszystko" (5,20). 

 

Syn, który sam widział i widzi Ojca, i zna Go, objawia Ojca i wypełnia Jego dzieło 

w świecie (1,18; 8,38; por. Mt 11,25-27: "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. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 

upodobanie. 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. "). 

Więź łącząca Ojca i Syna to jedność (10,30) i wieczna miłość (5,20; 17,24), która 

jest najradykalniejszym darem z siebie (3,35; 17,10). 

 

Podobnie Jezus zna swoich uczniów w najbardziej osobisty i intymny sposób. 

On swoje życie oddaje za owce w akcie doskonałej miłości i włącza je w 

komunię ze sobą, a tym samym z Ojcem (15,1-8; 17,22-23). 

 
                                                           
8
 Św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 46,8-9; Cyryl Aleksandryjski, Komentarz do Ewangelii św. Jana 

6; św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie 15; św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana 
10,3,1405 



[10, 16]  Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę 

przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden 

pasterz. 
 

Całe grono uczniów Jezusa będzie liczniejsze niż Jego obecna trzódka. 

Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody.  

Wyrażenie "inne owce" odnosi się w sensie ogólnym do późniejszych pokoleń 

wierzących (20,29-31), na które składają się w głównej mierze narody pogańskie, 

zebrane jako trzoda Boga Izraela dzięki wierze w Jezusa (zob. Tło biblijne do 10,5). 

Jezus przyprowadzi te owce, i podobnie jak teraźniejsza trzoda słucha Go i 

podąża za Nim (10,4), owi przyszli wierzący także będą słuchać Jego głosu. 

Tuż przed męką Jezus modli się za nich, prosząc "za tymi, którzy dzięki ich 

słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno" (17,20-21). 

Zarówno w rozdziale dziesiątym, jak i w siedemnastym ostateczny rezultat ma być 

ten sam:  

 jedność wierzących zgromadzonych razem z Jezusem - pasterzem                  

(jeden pasterz) i  

 ze sobą nawzajem (jedna owczarnia). 

 

[10, 17]  Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby znów 

je odzyskać. 
 

Jezus mówi: Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję. 

Nie chodzi o to, że miłość Ojca do Jezusa jest konsekwencją oddania przez Jezusa 

życia, tak jakby Ojciec nie kochał Go, gdyby nie ta ofiara. 

To samo - ofiarowująca się  miłość Jezusa, wyrażona darem życia oddanego za 

owce,  jest obrazem miłości Ojca (zob. 3,16-17). 

Ale krzyż jako taki nie stanowi całości dzieła zbawczego. Jezus oddaje swoje życie, 

aby je znów odzyskać. 

Jego samo - ofiarowanie nie kończy się śmiercią, ale chwalebnym życiem 

zmartwychwstania, w którym daje On udział wszystkim wierzącym (6,39-40). 

 

 

 

 



 

[10, 18]  Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc 

je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 

Ojca". 
 

Dar życia Jezusa na krzyżu jest doskonały: Ja sam z siebie je oddaję. 

Nikt nie prowadzi siłą Jezusa na krzyż ani nie zabiera Mu życia. 

Zdanie: Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać odnosi się do 

Boskiej mocy panowania nad życiem i śmiercią, którą ma zarówno Syn, jak i Ojciec 

(5,21-22.26). 

Ponieważ Jezus ma moc Boga, ma też moc, by pokonać własną śmierć w 

zmartwychwstaniu. 

Nakaz, by oddał swoje życie za owce i z powrotem to życie odzyskał, otrzymał 

Jezus od Ojca.  

U źródła tego nakazu leży miłość Ojca do świata:  

Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni  doszli do poznania 

prawdy" (1 Tm 2,4). 

Oddając swoje życie i powstając z martwych,  

 Jezus posłusznie wypełnia nakaz Ojca  

 objawia światu Jego miłość oraz  

 pragnienie zbawienia wszystkich i wszystkiego (3,16-17), 

 

[10, 19-21]  I znów nastąpił rozłam między Żydami z powodu tych słów. 

Wielu spośród nich mówiło: "On jest opętany przez złego ducha i odchodzi 

od zmysłów. Czemu Go słuchacie?" Inni mówili: "To nie są słowa 

opętanego. Czyż zły duch mógłby otworzyć oczy niewidomym?". 

 

Po raz trzeci nastąpił rozłam między Żydami (zob. 7,43; 9,16). 

Gdy część z nich usłyszała Jezusa głoszącego, że straciwszy życie, ma moc do 

niego powrócić, rzucają znane już oskarżenie: On jest opętany przed złego ducha 

i odchodzi od zmysłów (zob. 7.20; 8,48.52). 

Inni nie zgadzają się z taką oceną Jezusa, ponieważ otwierał oczy niewidomym.  

 



Ci ostatni spoglądają na Jezusa w świetle Jego cudownych znaków, podobnie jak 

uzdrowiony ze ślepoty mężczyzna: "Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył 

oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby 

nic uczynić" (9,32-33). 

 

Rozważanie i zastosowanie praktyczne (10,7-21) 

 

Serce pasterza to serce ofiarnej miłości i służby, owce zaś są wierne, ufne, łagodne i 

posłuszne. 

Komentując w swoich kazaniach ten tekst, papież Grzegorz Wielki proponował 

swoim słuchaczom różne obrazy jako wzory rachunku sumienia. 

Wzywał duchownych, by naśladowali przykład Chrystusa. Jego całkowite 

poświęcenie się dla owiec: "Pierwsze, co mamy zrobić, to miłosiernie udzielać Jego 

owcom tego, co mamy zewnętrznie, potem zaś, jeśliby to było konieczne, służyć także 

i naszą za te owce śmiercią"
9
. 

Co więcej, ostrzegał duchownych, by nie stali się najemnikami; najemnikiem jest 

ten, "kto ma stanowisko pasterza, ale nie stara się o zyski dusz - łakomym okiem 

patrzy na korzyści ziemskie, cieszy się z zaszczytu przełożeństwa, tuczy doczesnymi 

zyskami, weseli okazywanym przez ludzi szacunkiem"
10

, a gdy pojawia się wilk, 

siedzi "cicho" (zob. 1 P 5,1-5). 

Chrystusowe owce zaś są posłuszne w wierze i miłości i tęsknią do nieba bardziej 

niż do wszelkich rzeczy światowych. 

Ostatecznie Grzegorz Wielki wzywa nas:  

"Zapalmy więc ducha, bracia, swego ducha; niech wiara rozgrzeje się              

w tym, w co uwierzyła; niech nasze pragnienia zapłoną ku niebu                              

- tak kochać, to już tam iść"
11

. 

 

 

 

                                                           
9
  Św. Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie 14,1 (...) 

10
  Homilie na Ewangelie 14,2 tamże 

11
 Homilie na Ewangelie 14,6 tamże 


