Niedziela Chrystusa Krola

Pierwsze czytanie – z ksiegi Ezechiasza 34, 11-12 ; 15-17
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.

Wyobrazmy sobie pastwisko i otaczajaca je gestą mgłę. Jesli pasterz nie bedzie
dobrze czuwal, owce moga zbladzic i zagubic sie...
Ezechiel pisze do narodu wybranego, deportowanego do Babilonii, przezywajacego
czas rozczarowania i zniechecenia – czas “gestej mgly i ciemnosci”….

Czytany dzis fragment, zawiera trzy przeslania proroka Ezechiela dla narodu
wybranego :
1. Ciagle jestescie narodem wybranym, owczarnia Boza bo Bog jest wierny
Przymierzu w kazdym czasie, w kazdej okolicznosci.
•

« Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko »

2. Bog odnajdzie kazda zagubiona owce, zbierze cale wasze stado i zaprowadzi
na pastwisko.
•

“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.”
-

Ezechiel zapowiada tu wyzwolenie z niewoli babilonskiej i powrot do
Izraela.

3. Bog zawsze bedzie osobiscie czuwal nad wami, jak Pasterz nad swa
owczarnia.
•

Dobry pasterz powinnien byc stanowczy i jednoczesnie z troska
prowadzic swa trzode oraz bronic jej.

“Odrzekł Dawid Saulowi: «Kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a
przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za
nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na

mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem.” (1 Sm 17,
34-35)….” Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie, nieobrzezany
Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego».
Powiedział jeszcze Dawid: «Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i
niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna” (w. 36-37)
-

Kazdy przywodca powinien miec cechy pasterza. Tradycja biblijna
podaje, ze berlem krolow byla laska pasterska.

Ezechiel, przedstawiajac Boga, jako dobrego pasterza, o ktorym marzy
lud, krytykuje krolow panujacych w Izraelu w czasach przed deporatacja
do Babiloni.
Od poczatku istnienia Krolestwa, prorocy przypominaja kazdemu
panujacemu krolowi jego misje: sluzbe ludowi i czuwanie nad
sprawiedliwoscia. Kazdy krol, zostaje namaszczony oliwa – jest to znak
mowiacy, ze odtad sam Bog inspiruje go, ze Duch Bozy zstepuje na niego.
Jednakze krol jest czlowiekiem wolnym i nie zawsze slucha natchnien
Bozych...
Wielu krolow nie wypelnilo swej misji, koncentrujac sie na swoim
bogactwie, szukajac wlasnych korzysci, zaszczytow, a nie dobra ludu. W
ten sposob zamiast wprowadzac sprawiedliwosc, pozwolili by zapanowal
haos, bieda i wygnanie….
Ezechiel tlumaczy tez, ze Bog osądzil zlych krolow i odebral im trzode.
Mowi, ze teraz On sam bedzie pasl swa trzode. Oczywiscie, ze narod
wybrany bedzie potrzebowal wladcow ale teraz Bog przypilnuje, by byli
oni prawdziwymi – dobrymi pasterzami, sluzacymi swemu ludowi.
A pewnego dnia, nadejdzie idealny krol-Mesjasz…

Psalm 23
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.

Narod wybrany rozpoznaje sie w roli Bozej trzody.
•

“Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami…..
On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego
ręku….” (Ps 95)

W kontekscie biblijnym tamtych czasow, stado owiec bylo obrazem bogactwa.
•

« 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. » (Hb 1, 1-3)

•

« Abram wywędrował więc z Egiptu z żoną i całym dobytkiem swoim oraz
z Lotem do Negebu. A był Abram już bardzo zasobny w trzody, srebro i
złoto.” (Rodz 13, 1-2)

Stado owiec jest bogactwem pasterza. Jesli Bog jest nazywany Pasterzem to narod
wybrany jest jego bogactwem….a wiec takze kazdy ochrzczony jest bogactwem
Boga….
•

“znajdując radość przy synach ludzkich” (Prz 8,31)

« Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych
pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć »
-

Czasownik « prowadzic » charakteryzuje dobrego pasterza

-

W czasie niewoli babilonskiej, Ezechiel wielokrotnie krytykowal
pasterzy Izraela ( jego krolow), ze nie prowadzili swego ludu bo byli
zbyt zajeci swoimi interesami.
•

« «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?.. 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.. (Ez 34,2 ; 5-6)

Kiedy prorok pisze o rozproszeniu owiec, chodzi tu o niewiernosci Przymierzu : min. o
idolatrie.
« Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach »
-

W jezyku biblijnym « sciezka » jest synonimem zycia w Przymierzu z
Bogiem Jedynym.

-

Bog chce nas wyzwolic z kazdej formy idolatrii….abysmy byli ludzmi
wolnymi.

Bog poslal swego Syna, aby wyzwolil nas definitywnie z kazdej formy zniewolenia…
•

« Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz
daje życie swoje za owce. » (J 10,11)

W Kosciele pierwotnym, psalm 23 stal sie psalmem chrzcielnym - byl spiewany w
czasie liturgii chrztu swietego.

