
DOBRY PASTERZ (4 niedziela wielkanocna – B) 

 
 Rzadko dziś używamy słowa “pasterz”. W życiu potocznym słowo to 
wyszło niemal z użycia - jeszcze może gdzieś w górach, słowa “baca”, “juhas” - 
kojarzą się z pasterzem. Jezus jest Dobrym Pasterzem - tak śpiewamy. On idzie 
na czele stada owiec. Zna doskonale swoje owce, dlatego na każdą może wołać 
po imieniu, one zaś idą za nim ufając, że nie grozi im niebezpieczeństwo, bo 
dobry pasterz gotowy jest poświęcić życie swoje dla ratowania choćby jednej z 
nich. 

 Z Ewangelii wiemy, że Jezus jest dla nas Dobrym Pasterzem, opiekunem, 
który nie opuści nas w potrzebie. Pomyślmy o sobie, o swoim życiu i 
postępowaniu. Jakże często podobni jesteśmy do beztrosko hasających po łące 
owieczek, robimy to, co nam się podoba, bez zwracania uwagi, że to może być 
złe, że zasmucamy Dobrego Pasterza, Chrystusa. Bóg dał nam wolną wolę i 
możemy wybierać między dobrem i złem. Ale jeśli wybieramy zło, grzech - 
oddalamy się od Boga i błądzimy. 

 Istnieje w człowieku jakaś pokusa samowystarczalności. Często słyszymy 
słowa: nie potrzebuję, aby mnie ktoś prowadził - sam dam sobie radę. Na krótką 
chwilę może tak, może wydać się człowiekowi, że jest szczęśliwy bez cudzej i 
Bożej pomocy, zwłaszcza, gdy dopisuje mu szczęście i zdrowie. Wtedy może 
mówić - dam sobie radę bez Pasterza. 

 Bóg, Dobry Pasterz, nie narzuca się, czeka aż zrodzi się w człowieku iskra 
żarliwego pragnienia. Bóg nie wkracza w nasze życie wbrew naszej woli. Jest to 
tajemnica naszej wolności. Czeka, aż obudzi się w nas serce wrażliwe i 
oczekujące na Jego przyjście. 

 Dla ludzi zagubionych, pasterska troska Chrystusa jest jedyną nadzieją. 
Wtedy tęsknią, aby ich ktoś odnalazł. Może właśnie wtedy, kiedy życie zwali nas 
z nóg i zostawi w sytuacji bezradności, kiedy widzimy, że sami sobie nie 
poradzimy, wołamy o ratunek z zewnątrz. Właśnie w chwilach zagubienia, 
duchowych cierni i przepaści życia, Bóg przychodzi i tak jak ten biblijny Pasterz, 
na własnych rękach wynosi nas, zabłąkane owieczki spośród zagrożeń i 
niebezpieczeństw. Nie zraża się, nie traci cierpliwości i gotowy jest zawsze 
przyjść ponownie, gdzie tylko ktoś na Niego czeka. Dobry Pasterz zatroskany 
jest o wszystkie owce ze swojej owczarni. Powołany jest do wszystkich bez 
wyjątku. Gdyby nawet jedna zginęła, to nie zawaha się pozostawić w 
bezpiecznym miejscu reszty, by pójść i szukać tej jednej nieszczęśliwej, 
zagubionej. 

 Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitw o powołania do kapłaństwa i życia 
zakonnego. Poprzez ludzi powołanych, Bóg chce dzisiaj szukać zagubionych, 
przygarniać spragnionych i pocieszać zasmuconych. Powołuje młodych i 



starszych, wybiera według swoich planów i zamiarów. Czyni to w różny sposób - 
często przez drugiego człowieka, niekiedy w ciszy modlitwy, czasem przez 
życiowe doświadczenia. 

 Ten, kto odpowie na wezwanie: “Pójdź za mną” - uświadamia sobie, że 
musi opuścić dom, rodziców, środowisko i być “wszystkim dla wszystkich”. 
Pięknym przykładem są alumni z Polski, którzy dosłownie zostawiają wszystko i 
tutaj, w Seminarium w Orchard Lake zaczynają od nowa, od nauki języka, 
uczenia się tutejszych zwyczajów, poznawania ludzi, z którymi będą pracować 
itd. 

 Miłować i być posłanym, to znaczy być do dyspozycji, zarówno tych, chcą 
słuchać Słowa Bożego, jak i tych, którzy podnoszą kamienie, ubliżają i 
przygotowują krzyż. Być do dyspozycji. Jest w tym geście jakaś 
wspaniałomyślność i odwaga. Tomasz Merton napisał kiedyś: “jakże mi łatwo do 
ciebie przyjść człowieku, i jak mi trudno pozostać z tobą człowieku”. Z tego 
wynika, że nawet on, człowiek o tak głębokim życiu wewnętrznym i tak głębokiej 
motywacji miłowania człowieka i Boga, stanął wobec problemu przyjęcia decyzji 
pójścia za Chrystusem i wytrwania w powołaniu. 

 Lekarz, siostra pielęgniarka, ksiądz, nauczyciel, a więc ci, którzy 
bezpośrednio z miłością i mądrością pochylają się nad człowiekiem, muszą być 
bardzo mocni i bardzo pełni, bardzo bogaci. Aby takie powołanie dostrzec i 
podjąć, trzeba długo wsłuchiwać się w mówiącego Boga. 

 Kapłaństwo dzisiaj jest przedmiotem ostrej krytyki i zewnętrznych ataków. 
Kapłani są szykanowani w różny sposób, za głoszenie prawdy Chrystusowej 
Ewangelii, która dotyka człowieka i jego egzystencji we wszystkich wymiarach, 
która mówi o miłości Boga, ale także i Jego wymaganiach. A to nie wszystkim się 
podoba i nie wszyscy chcą być posłuszni Woli Bożej. 

 Kapłan jest zewnętrznym znakiem Chrystusowej łaski. Przez jego posługę 
spływa ona na ludzi. Wielka to tajemnica, przed którą chylą głowy wszyscy ludzie 
dobrej woli. Przy tym jednak należy pamiętać, Chrystus nie obiecuje łatwego 
życia swoim wybranym. Wręcz odwrotnie, wskazuje na swój krzyż i konieczność 
naśladowania Go. Dlatego może tak mało jest chętnych do usłyszenia głosu 
powołania i pójścia za Chrystusem. 

 W dzisiejszą niedzielę “powołaniową” i przez cały tydzień, módlmy się 
szczególnie gorąco o liczne i dobre powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, 
do podejmowania różnych posług w Kościele przez świeckich. Popatrzmy 
wokoło, żniwo jest naprawdę wielkie, ale robotników mało. Prośmy Pana żniwa, 
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, aby nigdy nie zabrakło wśród nas 
kapłanów, dobrych pasterzy. 
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