Drugie czytanie - z pierwszego listu Piotra Apostola 2, 20b-25
Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba,
jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani.
Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego
śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu
złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi
sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

« Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? - Ale to się
Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem
jesteście powołani. »
–
Piotr zwraca sie tu do niewolnikow. Wedlug oboowazujacego wowczas prawa
rzymskiego, niewolnik byl wlasnoscia tego, kto go kupil i mogl z nim robic, co chcial.
Zdarzalo sie wiec, ze niewolnicy doswiadczali duzo przemocy. A ci, ktorzy byli
chrzescijanami i sluzyli w domach niechrzescijanskich, wystawiani byli na najciezsze
traktowanie.

« Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za

Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu.
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się
Temu, który sądzi sprawiedliwie. «
–

Piotr zacheca niewolnikow, by nasladowali Jezusa, ktory dal swe zycie na sluzbe
wszystkim ludziom., ktory « gdy cierpiał, nie złorzeczył, nie groził, ale oddawał się
Temu, który sądzi sprawiedliwie. «

–

Piotr tlumaczy tu, ze laską nie jest cierpiec ale cierpiac, zachowywac sie, jak
Chrystus...nie chodzi o to, by cierpiec dla cierpienia ale, by w kazdym cierpieniu
nasladowac Jezusa...

« On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście
uzdrowieni. «
–
Bog nas zbawia...Chrystus umarl za nasze grzechy... Piotr tlumaczy, ze byc
zbawionym, znaczy byc zdolnym do zycia w sprawiedliwosci. Bog uzdrowil nasze rany
zadane przez niezdolnosc do milowania i dawania...do przebaczania, do dzielenia sie...

« Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża
dusz waszych. «
–
Bylismy jak bladzace owce, a teraz stalismy sie zdolni, by zyc inaczej : by zyc w
wiernosci Bogu i Jego planom...

« Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. «
–
To ludzie zadali Mu rany... Chrystus umarl, dajac swiadectwo, jak zachowac sie jako
czlowiek pokoju i modlitwy i przeciwstawiajac sie kazdej formie pogardy i odrzucenia...
* « Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie » (J 18,37)
–

Krzyz, ktory w czasach Jezusa byl symbolem ponizenia i hańby, miejscem rozszlalej
nienawisci ludzi....dzieki Niemu, stal sie miejscem łaski... poprzez calkowicie
absolutna Milosc, przebaczajaca katom...

* « Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności.
Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad
jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. « (Za 12,10)
–
Kontemplacja Krzyza Jezusa i uwierzenie w Milosc Boga do czlowieka, objawiona w
Chrystusie, moze nas przemienic...
–

« Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni « : stalismy sie zdolni, by milowac i
przebaczac, jak On...

« Chrystus zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. »
–
Piotr tlumaczy, ze kazdy ochrzczony jest powolany, by chodzic « śladami Chrystusa »
i kontynuowac dzielo zbawiania swiata...

Ewangelia - wedlug Swietego Jana 10, 1-10
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. 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, a owce
postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą
uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz
oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 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 paszę.
Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby
[owce] miały życie i miały je w obfitości.

« 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. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. »
–
Jest to jeden z typowych obrazow Bliskiego Wschodu : trzoda owiec jest zamknieta
na noc i dobrze strzezona. Rano, pasterz wchodzi przez brame, uwalnia owce i prowadzi je
na pastwiska...
Jezus przemawia do ludzi doskonale znajacych te realia. W tamtych czasach, w Izraelu
hodowla owiec byla bardzo rozpowszechniona. Ponadto prorocy Starego Testamentu mieli
w zwyczaju powolywac sie na obraz pasterza i owiec : ukazywali Boga, jako pasterza
narodu wybranego.
•

« "Wyjdźcie na wolność!" marniejącym w ciemnościach: "Ukażcie się!" Oni będą się
paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. » (Iz
49,9) - narod wybrany, powracajacy do ojczyzny, jest tu porownany do trzody owiec

« Kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ
głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie
znają głosu obcych».
–
Jednym z obrazow Mesjasza, zapowiedzianym przez prorokow byl pasterz. Prorocy
przestrzegali tez przed falszywymi czy niedobrymi pasterzami, bedacymi zagrozeniem dla
owiec...
« Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam »
–

Sa to slowa uroczystej zapowiedzi, ktora zawsze zapowiada cos nowego. Zwracaja
one uwage sluchaczy na to, ze to, co zostanie powiedziane, jest bardzo wazne.
Prorocy w takich wypadkach uzywali wyrazen : « Tak mowi Pan », « Tak mówi Pan

Bóg », «Przeto tak mówi Pan » .

W czytanym dzis fragmencie Ewangeli, Jezus uzyl dwoch porownan :
–

do pasterza owiec

–

do bramy
Co nowego chce Jezus powiedziec sluchajacym Go Zydom ?

Ta nowoscia jest pokazanie, ze to On jest dobrym pasterzem Izraela i tylko On moze
zapewnic im prawdziwe szczescie. Jednak sluchajacy Jezusa Zydzi, zwracaja uwage na
druga czesc tej zapowiedzi : ze sa zlymi pasterzami... trudno im przyznac, ze ten Galilejczyk
moglby byc oczekiwanym Mesjaszem, Bozym Poslancem....bo oni wyobrazali sobie Go
inaczej...

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. 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 paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja
przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. »
- Jezus tlumaczy swoja misje, dlaczego przyszedl...tlumaczy, ze jest Mesjaszem –
Zbawicielem - Pasterzem, przez Ktorego owce maja dostep do zycia w obfitosci...
* » Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby
jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go
przyjęli. » (J 5,43)
* » Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».
(J 18,37)
* » Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat
zbawić. » (J 12,47)
* »Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy,
nie pozostawał w ciemności. » (J 12,46)

