
 

Pierwsze czytanie – z ksiegi  Jeremiasza 23, 1-6 

«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". 

– Metafora pasterza-krola byla powszechnie bliska ludom Dalekiego Wschodu. 

Jego berlem byl kij pasterski. W Izraelu odnosila sie przede wszystkim do krola 

Dawida i jego potomkow. Uwazano wowczas, ze dobrym krolem jest ten, ktory czuwa 

nad bezpieczenstwem i dobrobytem swego “stada”. 

 Na pzestrzeni wiekow roznie bywalo, byli dobrzy krolowie i mniej dobrzy…

 Wspomina o tym Ksiega Samuela: 



• “Powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego 

zażądał króla. Mówił: «Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: 

Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali 

przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, 

robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń 

wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania 

wonności oraz na kucharki i piekarki. Zabierze również najlepsze wasze 

ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim 

sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim 

dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, 

waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla 

siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego 

sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale 

Pan was wtedy nie wysłucha».  ( 1 S 8,11-18) 

 

«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego 

pastwiska… Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie 

zatroszczyliście się o nią; oto Ja się zatroszczę o nieprawość waszych 

uczynków.” 

- Czytany dzisiaj fragment dotyczy ostatnich krolow z czasu niewoli 

babilonskiej. 

- Krolowie-pasterze zawiedli, wiec odtad sam Bog bedzie pasterzem 

narodu wybranego….. 

•  “Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. «  (Ps 23, 1) 

- Jednak wierzono, ze ktoregos dnia narodzi sie dobry i sprawiedliwy krol : 

odtad obraz dobrego pasterza byl przypisywany oczekiwanemu Mesjaszowi. 

• “A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z 

ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od 

początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi 

mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów 

Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana 

Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce 

ziemi. “ (Mi 5, 1-3) 

• “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” (w.3-4) 

- W czytanym dzis fragmencie, Jeremiasz az piec razy zapewnia, ze sa to slowa 

Boga, co znaczy ze niewielu wowczas w to wierzylo…:  

   * “to mowi Pan”,  

   * “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". 

- “Odrośl”, “nasienie” czy “kielkujace ziarno” : te slowa rzadko wystepuja 

w Biblii. 

- Czasowniki “wyrastac”, “kiełkować” tlumacza hebrajskie “tsamah”, ktore 

uzyte tez bylo w ksiedze Rodzaju, w opisie stworzenia swiata: 

• “Na rozkaz Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i 

smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo 

poznania dobra i zła.” (Rodz 2, 9) 

– Prorocy Izajasz, Jeremiasz i Zachariasz uzyli tego obrazu, zapowiadajac 

nadejscie Mesjasza. Wyrazenie “potomek Dawida” (po hebrajsku “odrosl, nasienie 

Dawida”), stal sie synonimem Mesjasza. Im ciezsze nastawaly czasy, tym bardziej 

starali sie umocnic nadzieje narodu wybranego. 

 

• “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» (Jr 23, 5-8) 

 

• “Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe 

zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec 

wszystkich narodów». (Iz 61,11) 

 

• “W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo 

sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych 

dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. 

To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością". (Jr 

33, 15-16) 

 

 

 

 



Psalm  23, 1-6 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.  

Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:  

 orzeźwia moją duszę.  
 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach  

przez wzgląd na swoje imię.  

Chociażbym chodził ciemną doliną,  

zła się nie ulęknę,  

bo Ty jesteś ze mną.  
 

Twój kij i Twoja laska  

są tym, co mnie pociesza.  

Stół dla mnie zastawiasz  

wobec mych przeciwników;  

namaszczasz mi głowę olejkiem;  

mój kielich jest przeobfity.  
 

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną  

przez wszystkie dni mego życia  

i zamieszkam w domu Pańskim  

po najdłuższe czasy.  

 

“Pan jest moim pasterzem” 

• “Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je 

wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze 

potomstwo.” (Jr 23, 3) 

• “ On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego 

ręku.” (Ps 95, 7) 

 

 - W kontekscie biblijnym Starego Testamentu, posiadanie stada zwierzat bylo 

synonimem bogactwa…….W ten sposob mowiono o Abrahamie: 

•  “Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i zloto…” (Rodz 13, 2) 

• “Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, 

prawy, bogobojny i unikający zła. Miał siedmiu synów i trzy córki. Majętność 

jego stanowiło siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset 

jarzm wołów, pięćset oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym 

człowiekiem spośród wszystkich ludzi Wschodu. «  (Hi 1, 1-2) 

 



“Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych 

pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć” 

- Czasownik “prowadzic”, najlepiej charakteryzuje osobe pasterza. 

• “Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby” 

 

“Wiedzie (prowadzi) mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje 

imię.” 

- “Ścieżka” w jezyku biblijnym, oznacza zycie w Przymierzu z Bogiem 

Jedynym, co wiaze sie z odrzuceniem wszelkiej formy idolatri. 

– Historia pokazuje, ze na przestrzeni wiekow, narod wybrany wielokrotnie 

zmagal sie z pokusa uprawiania idolatri….i nie chodzi tu tylko o idolatrie w sensie 

oddawania czci bozkom ale przede wszystkim o pozwolenie na poddanie sie “w 

niewole” myslom, ideom czy innej rzeczy, ktora w pewnym momencie staje sie 

wazniejsza niz Bog i ktora nas zniewala….i zamyka serce…. 

A Bog pragnie, bysmy zyli wolni, na chwale Jego Imienia….Dlatego wyslal Swego 

Syna, by uwolnil cala ludzkosc z kazdej formy niewoli. A Jego Syn  mowi o sobie: “Ja 

jestem dobrym pasterzem, oddaje zycie swoje za owce…” (J 10) 

– Kosciol pierwotny zamieszczal psalm 23 w liturgii chrzcielnej. 

Nowoochrzczeni, po zanurzeniu w batisterium, wychodzili w procesji ku miejscu, 

gdzie byli bierzmowani i gdzie odprawiano Eucharystie. 

– Slowa « Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:  orzeźwia moją 

duszę » nawiazywaly do wody chrzcielnej, a « namaszczasz mi głowę olejkiem » do 

bierzmowania, natomiast « stół dla mnie zastawiasz » do Eucharysti. 

 


