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Dobry Pasterz 
 
Tom 6, numer 4 
 
W numerze: 
Strona 2: Główny Pasterz 

Spojrzenie na jedynego prawdziwego Pasterza Bożego stada. 
Strona 7: Tylko Pasterz 

I dzisiaj ciągle słychać wołanie, by iść za łagodnym i pokornym 
Pasterzem. 

Strona 9: Owczarnia, drzwi i Pasterz 
Chrystus przyszedł, by prowadzić tych, którzy pójdą za Nim, do 
obfitego życia. 

Strona 13: Kwalifikacje pasących Boże stado 
„Chrystus kształtowany we mnie" jest zasadą przywództwa w 
stadzie Chrystusa. 

Strona 17: Pasterz i owce 
Pasterz troszczy się o wszystko dla tych, którzy idą tylko za Nim. 

Strona 20: Zadziwiające Boże drogi 
Bóg, w mądrości i miłości, ma na celu Swoje owce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim." — Psalm 119:105 
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Główny Pasterz 

„Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad 
wody spokojne prowadzi mnie. Duszą moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami 
sprawiedliwości Ze wzglądu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się 
nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną 
stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głową moją, kielich mój przelewa się. 
Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w 
domu Pana przez długie dni" (Psalm 23).  
 
Pasterz: Ten, który troszczy się (w każdej sprawie) o swoje stado. 

 
Kiedy połączymy razem różne znaczenia hebrajskich i greckich słów 

przetłumaczonych jako „pasterz," to łączne ich zrozumienie będzie odnosiło się do 
prowadzenia, doglądania i pasienia (karmienia, troski), jak również bycia przyjacielem. W 
przytoczonym powyżej fragmencie widzimy, że Duch Boży otworzył oczy serca psalmisty. 
Jego wizja pochodząca z serca, „zobaczyła" aż do głębi troskliwą, pasterską naturę 
Stwórcy. W tych wspaniałych wersetach, wypływających z głębokiego uznania, 
obudzonego w psalmiście, widzimy wspaniałe świadectwo o troszczącym się, pasterskim 
sercu Ojca w niebie. 

Nacisk na „troszczenie się" rozbrzmiewa jak królewskie obwieszczenie przez 
biblijny gobelin. Bóg został objawiony wyraźnie jako nasz pasterz, zarówno indywidualnie, 
jak i społecznie. Bóg troszczy się o Swój lud, Swoją trzodę.  
„Prowadziłeś lud swój jak stado ręką Mojżesza i Aarona " (Psalm 77:21). 

Nawet kiedy Boży słudzy brali udział w pasieniu Jego wybranego ludu, wyraźne 
uznanie i potwierdzenie, widoczne w ich życiu, wynikało z powodu Bożego wiecznego 
pragnienia, by troszczyć się o Swój lud. Istniała świadomość, że ich posilenie było zależne 
od Bożych zamiarów jako Pasterza Swojego ludu. Tacy słudzy pasterscy nigdy nie 
zapominali, że sami byli częścią stada Pasterza, pod którym służyli. Pomimo tego, że 
Bóg używał fizycznych rąk Mojżesza i Aarona, by paśli Jego lud, pozycja Pasterza 
wyraźnie należała do Niego Samego. Wszelkie uznanie i uwielbienie należały się tylko 
Jemu. Nie zatrzymywali dla siebie nawet pozostałości po tym, co należało do Boga. 

Kiedy patrzymy na życie takich postaci jak apostołowie Piotr i Paweł, widzimy to 
samo uwielbienie i uznanie. Dowód i świadectwo tego jest widoczne we wszystkich 
aspektach ich troski o stado Chrystusa. 
W całym biblijnym świadectwie wyraźnie widzimy Bożą rękę pasącą wybranych przez 
Niego ludzi. Tragiczne jest to, że obraz namalowany przez wielu „pasterzy" w obecnym 
Bożym kościele, pochodzi z całkowicie innej sceny.  
 
Jeden Pośrednik  
 
Tak wielu ludzi, aż do dzisiaj, bezustannie próbowało stworzyć Boga na swój własny obraz. 
Wołanie rozlegające się z ich szeregów ciągle ogłasza: „To ja mam władzę i mogę 
decydować o mojej przyszłości. Jestem taki jak Bóg; mogę robić to, co zadowala moje 
serce. Mogę wykonywać rzeczy przypisywane bóstwu i żądać uznania i pochlebstw, 
oddawanych bóstwu." 



DOBRY PASTERZ 

- 3 - 

Ci, którzy nazywają siebie imieniem Jezusa jako Pana i Zbawiciela, szybko 
zrozumieją i wyznają, że posiadanie takiego zdania w świetle Świętego Boga Abrahama, 
Izaaka i Jakuba, jest największym szaleństwem. A jednak wielu z tych, którzy nazywają 
siebie „chrześcijanami," czynią to samo wyznanie odnośnie fizycznych i duchowych 
rzeczywistości wokół siebie, poprzez świadectwo swojego życia. 

Dowody są wyraźne: niechęć, chociaż subtelnie ukrywana, by uznać i poddać się 
prowadzącej ręce Pasterza; demonstrowane pragnienie, by iść swoją własną drogą; pra-
gnienie uznania, zwolenników i pochlebstw ze strony Bożego ludu. Ich świadectwo jest 
wyraźną demonstracją wewnętrznej chęci panowania nad innymi. Twierdzą nawet, że są 
pośrednikami pomiędzy ludźmi a Bogiem. I Najbardziej rażącym przykładem są niektóre 
programy chrześcijańskie, pokazywane w amerykańskiej telewizji, gdzie modlitwy 
wstawiennicze są kupowane w zamian za zobowiązania finansowe - prosto z 
rzymsko-katolickiej herezji - powrót do zdzierstw i wypaczeń wieków średnich. 

Istnieje tylko JEDEN pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi - Jezus Chrystus. 
Przejęcie tej pozycji przez jakąkolwiek inną osobę jest biblijnie niewłaściwe i walczy 
przeciwko wystarczalności krzyża. A jednak wielu tak łatwo daje się jej zwabić. Dlaczego? 
Idą bowiem za samozwańczymi pasterzami, którzy pasą według swoich własnych pragnień 
- za przywódcami, którzy są bardziej zainteresowani liczbą członków i wsparciem 
finansowym, niż celem Bożym w Chrystusie Jezusie, Głowie kościoła i prawdziwym 
Pasterzu Swojego ludu. 

Dlaczego ludzie idą za tymi przywódcami wbrew radom Pisma i służbie Ducha 
Świętego? Ponieważ w ich sercach jest to samo wołanie, które znajdujemy w I Samuela 8:5: 
„Chcemy króla" - z ciała i krwi, który może być widziany, dotykany i naśladowany bez 
pokuty, jak ludy wokół nich. Szukają nauczycieli i przywódców, którzy by łaskotali ich 
uszy i ustanowili ich na swoich królów, przewodników i pasterzy. 
Wielu jest zadowolonych z tego stanu rzeczy, ponieważ zawsze mogą powiedzieć: „Nie 
wiń mnie, to nie jest moja wina. To on przewodził; ja tylko robiłem to, co mi kazano." 
Kiedyś ktoś powiedział, że „Prawdziwym Bożym pasterzem jest ten, kto oddaje siebie za 
stado, a nie kto żąda, by stado oddawało się jemu. " Tak wielu dzisiaj żąda lojalności w 
stosunku do siebie, zamiast ciągle zachęcać stado, by oddawało siebie całkowicie i tylko 
Jezusowi. 
Poważnym ciosem dla serca Chrystusa, miłującego Swoją oblubienicę, jest to, że tak wielu 
z Jego stada podąża w jeszcze większą ciemność ślepo naśladując ślepych przewodników - 
upadłych sług - zamiast Tego, który powstał z martwych. Rezultatem jest to, że wielu 
poszło za ich przykładem i gorliwie przemawia w imieniu Jezusa ale w rzeczywistości idą 
swoją własną drogą. 
 
Zbadaj swoje serce 
 
Czy oburzony głos w twoim sercu woła głośno: "To nie ja, na pewno nie"? Zapytaj siebie 
dlaczego potrzebujesz tak szybkiej obrony? Jeżeli nie znajdujemy się w błędzie, to nie 
potrzebujemy obrony. Komu służysz? Kogo naśladujesz? Prawda jest naszym bastionem. 
Jeżeli ciągle jesteśmy oburzeni, to może naprawdę potrzebujemy szukać Pana, by odkryć 
prawdziwy powód naszego oburzenia. 
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Chrystus naszym Pasterzem 
 
„Starszych więc wśród was ostrzegam i napominam - pastorów i duchowych przywódców 
kościoła - jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik 
chwały (honoru i splendoru), która ma się objawić (zostać odsłonięta): Paście - karmcie, 
strzeżcie, prowadźcie - trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, 
po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie (jako osoby aroganckie, 
dyktatorskie i władcze) jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór - 
model chrześcijańskiego życia - dla trzody (zgromadzenia). A gdy się objawi Arcypasterz, 
otrzymacie niezwiędłą koronę chwały" (I Piotra 5:1-4; pomijając słowa czy komentarze nie 
wyrażane obecnie w najbliższym tekście oryginalnym). 
Ostrzeżenie i napomnienie z 1 Listu Piotra 5 jest skierowane do starszych usługujących 
wśród nich (pastorów i duchowych przywódców kościoła). Określenie „starszy" nie odnosi 
się tu do wieku, pozycji czy stanowiska, ale tych, którzy zostali powołani ustanowieni przez 
Boga, by działać troszcząc się, karmiąc, pasąc i prowadząc stado, wśród którego sami się 
znajdowali, a nie nad którym się znajdowali. Te dusze zostały powołane do nadzorowania i 
była to funkcja, a nie pozycja. 

Niejaki Vine w ten sposób wyraża się o słowie przetłumaczonym jako 
„nadzorowanie": „Praktykowanie nadzorowania jest właściwą interpretacją; słowo to 
oznacza nie tylko otrzymanie takiej odpowiedzialności, ale wypełnianie jej. Nie jest to 
kwestia przyjęcia pozycji, ale wypełniania obowiązków." Obowiązki pasterza czy pastora 
dotyczą pasienia, troski - tak jak robi to przyjaciel. 

Pamiętajcie o tym fragmencie jako o ostrzeżeniu i napomnieniu, które w pełni 
ujmuje nie tylko to jak powinno być, ale również jak nie powinno być. Było to coś o wiele 
więcej niż dobitna wskazówka dla starszych od tego, którego Chrystus najpierw powołał, 
by doglądał, karmił i nadzorował Jego stado. Była to również bezpośrednia instrukcja dla 
reszty stada, a szczególnie dla tych młodszych i mniej doświadczonych (I Piotra 5:5), 
odnośnie tego jak we właściwy sposób zachowywać się względem starszych i siebie 
nawzajem. Dodatkowo, przygotowywało to ich do właściwego rozróżniania 
przewodników, którzy znajdowali się w błędzie, aby sami nie zostali sprowadzeni na złą 
drogę. 

W tym poleceniu, napomnieniu i ostrzeżeniu, skierowanym do stada Pasterza, za-
warta jest pełnia. Bylibyśmy mądrzy zwracając na nią uwagę, gdyż trafnie odnosi się do 
dzisiejszego kościelnego społeczeństwa. 
 
Pasterz wszystkich 
 
Jezus powiedział: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. al-
bowiem takich jest Królestwo Boże" (Ew. Marka 10:14). 
Bóg pragnie mieć bezpośredni, osobisty i jednakowy kontakt nawet z najmniejszymi z nas. 
Bóg wysłucha ciebie tak samo szybko jak innych ze Swojego stada. On kocha ciebie tak 
samo jak kogokolwiek innego. On jest tak samo zainteresowany tobą, jak wszystkimi 
innymi wierzącymi. Poprzez Chrystusa mamy chwalebny dostęp bezpośrednio do Boga. 
Bóg będzie ciebie prowadził i pokaże ci Swoją drogę (Hebrajczyków 4:16). W ten sam 
sposób każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem i musi zdać sprawozdanie przed 
Nim ze swoich czynów (Rzymian 14:12). 
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Jednak - a jest to dla nas sprawa życia albo śmierci - mamy ten przywilej i odpo-
wiedzialność TYLKO wtedy, gdy jesteśmy częścią Jego stada. Jego pasterstwo nigdy nie 
będzie prowadziło nas do niezależności od reszty stada. Poza stadem nie jesteśmy już Jego 
naśladowcami, ale wielbicielami naszych własnych pragnień; idziemy swoją własną drogą. 
Sami ustanowiliśmy się swoją własną głową i nie ma w nas prawdy. 
 
Gdzie jest pokora?  
 

1 Piotra 5:5 trafnie wyraża pewną myśl: „Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę 
pokory względem siebie..." 
Możemy tak łatwo znaleźć się w środku każdego towarzystwa - w ciągłej, bezpośredniej 
łączności, mówiąc pobożne rzeczy do siebie nawzajem - a jednak być całkowicie 
niezależnymi i trwać w rażącym błędzie. Nasze słowa mogą brzmieć tak, jakbyśmy 
uznawali Ciało Chrystusa, ale co z naszymi myślami, zamiarami i motywacjami? 

Jeżeli uważamy siebie w jakikolwiek sposób za wyższych od naszego brata, to 
wywyższyliśmy siebie - błąd pochodzący od Szatana. Będziemy przechodzili z jednego 
błędu w drugi, na próżno nazywając go prawdą. W Liście do Hebrajczyków 1:9 czytamy 
bardzo wyraźnie, że Bóg wywyższył Chrystusa ponad Jego towarzyszy. Nigdzie pod 
nowym przymierzem Bóg nie wywyższył nikogo ponad jego towarzyszy. Bóg nie jest 
człowiekiem; On nie kłamie, ani nie zmienia zdania. 

Chrystus jest nasza Głową i nikt inny. Nie ma w Nowym Testamencie takiej 
rzeczy jak inna głowa, czy nawet „mini podgłowa" nad kościołem, zgromadzeniem 
DWÓCH czy większej liczby członków ciała Chrystusowego tutaj na ziemi. Wydaje się, że 
tak wielu wyjęło Boże prowadzenie dotyczące Jego Kościoła z kontekstu i użyło go do 
usprawiedliwienia stworzenia i utrzymania piramidalnej, warstwowej struktury „kościoła" 
w miejsce duchowego kształtowania Bożego domu. 
Funkcja pasterza została obrócona w pozycję autorytetu i rządów nad stadem. Głębokie 
pragnienie upadłej natury, by osiągnąć miejsce nad wszystkimi innymi, leży ukorzenia tego 
raka wpośród Bożego ludu. 

Boże wymogi dla człowieka znalazły swoje wypełnienie w Chrystusie Jezusie, i 
jest to ciągle Jego wymaganie i dzisiaj: „Czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał 
prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem" (Micheasza 6:8). 
Możemy chodzić przed Bogiem w duchu i w prawdzie, w pokorze serca. 

Nadzorca w stadzie Chrystusowym jest wzbudzony przez Ducha Świętego do 
funkcji, a nie pozycji. Funkcja nigdy nie czyni nikogo głową –po prostu sługą innych pod 
jedną Głową,  Jezusem.  

 
Pójdźcie do Mnie 

 
Tak wielu zostało zwiedzionych i odpadło, dając naciągnąć się ostrzeganiu tego, co złe, 
jako dobre i pokładając ufność w śmiertelnych książętach. Chrystus, poprzez Swojego 
Ducha, woła Swój lud, by powierzyli siebie Jemu tak jak On powierzył Siebie Swojemu 
Ojcu (I Piotra 2:23). Bądźmy tacy jak stado, do którego napisał Piotr: „Byliście bowiem 
zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych" (I 
Piotra 2:25). 
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 „Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają" (Ew. Jana 10:14). 
Bądźmy Jego i tylko Jego, znając Go i będąc poznanymi przez Niego – jedno stado z 
jednym Pasterzem, doglądanym przez Jego wybranych sług. Nikt nie potrzebuje się bać. 
Jeżeli porównamy te wszystkie rzeczy z tym, co mówi Pismo, szczerze szukając pasterzy, 
których On dostarcza, to znajdziemy ich, gdyż są tacy. Ujrzymy tych „spośród nas," którzy 
zostaną wzbudzeni, powołani i wyposażeni, by paść stado Pasterza jedynie pod Jego 
kierownictwem, zgodnie z Jego sercem i wolą. 

Jeżeli chcesz chodzić we właściwej społeczności i pokoju z Pasterzem twojej 
duszy, NIE szukaj uniesień, ale szukaj najpierw królestwa Bożego. Pamiętaj, że Boga 
można znaleźć jedynie u stóp Chrystusa, Głównego Pasterza. Bóg wzbudzi ciebie we 
właściwym czasie według Jego upodobania. 

Bóg powiedział: .. ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się 
już bały ni trwożyły, i żadna z nich nie zaginie" (Jeremiasza 23:4). Tak się stanie. Amen. 
 
Mike Barton (1995) 
 
 

Tylko Pasterz 
 

-Tylko pasterz ze swoimi owcami na spokojnym zboczu! W tej wiejskiej scenerii 
nie ma nic spektakularnego. Gdyby Chrystus podawał się za Króla, Gubernatora, albo 
Mistrza, zrozumieliby to. Kiedy jednak powiedział: „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz 
życie swoje kładzie za owce," trudno było to zaakceptować Żydowi myślącemu w świecki 
sposób, długo pielęgnującemu nadzieję na Króla, Zwycięzcę, długo oczekiwanego Me-
sjasza. Jezus rozbił świecki punkt widzenia poprzez przyjęcie tej najpokorniejszej z 
wszystkich form rządzenia. 
Nasze poglądy dotyczące ludzkiej wielkości stały się wypaczone poprzez upadek Adama i 
Ewy, którzy zostali oszukani względem prostoty, która była w Chrystusie, i szukali czegoś, 
co wyglądało dobrze dla oka i wydawało się mądre. 

Izrael w swojej początkowej fazie zrozumiał, że rola pasterza była pogardzana 
przez Faraona. Nawet pobożny Samuel, Boży prorok, szukając odpowiedniego króla dla 
Izraela, przeoczyłby Dawida, chłopca, który pasał stada. Izrael rozdrażnił Boga, odrzucając 
prostych proroków i sędziów i wybierając w ich miejsce króla. Dobry człowiek, słuchający 
poselstw od Boga, nie wypełniał ich cielesnego pragnienia ludzkiej wielkości: chcieli mieć 
króla tak jak pogańscy królowie, by rządził we wspaniałych pałacach i otaczał się 
rydwanami i niezliczoną ilością sług. 

Chrystus musiał wyprowadzić Swoich uczniów z błędu odnośnie tego złego 
pojmowania ludzkiej wielkości. Wybrawszy dwunastu, aby za Nim szli, usiłował naliczyć 
ich, że najwięksi spośród nich muszą służyć, i nie przysposobił Sobie berła, ale ręcznik i 
uklęknął, by umyć ich zabrudzone ziemią stopy. Największy spośród nich miał być 
doświadczony poprzez umiejętność służenia w taki poniżający sposób. 

Nie było zatem dziwne, że przedstawiał Siebie jako Dobrego Pasterza, 
pozostawiającego na pustyni całe stado, by szukać jednej zgubionej owcy. Żadna nie mogła 
zgubić się w drodze, zapomniana przez Dobrego Pasterza. Jednak który dumny Żyd w 
swoich najśmielszych oczekiwaniach wyobraziłby sobie taki obraz nadchodzącego 
Mesjasza! 
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Żydzi z przeszłości nie byli jednymi, którzy źle zrozumieli pokorną rolę 
Przywódcy. I my dzisiaj popełniamy ten sam błąd. Dajemy się pociągać kampaniom, które 
pociągają wielu: jesteśmy pod wrażeniem sławnych mówców, których lista osiągnięć jest 
szeroko prezentowana. Jakiż respekt budzą u nas imponujące statystyki o zbawionych 
duszach! 
Poszukiwanie przez dobrego Pasterza jednej biednej zagubionej owcy nie przekonałoby nas 
bardziej, niż tamtych Żydów. Fałszywe pojęcie wielkości, będące częścią naszej adamowej 
natury, będzie zawsze nas zwodziło, tak jak miało to miejsce w przypadku Żydów, i 
prowadziło do rozminięcia się z Bożą wolą i celem, chyba że wyznamy je jako grzech i 
zaniesiemy na krzyż. „Gdyż to. co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem" 
(Ew. Łukasza 16:15). 
Ten świecki sposób oceniania musi zostać ukrzyżowany: „dla mnie świat jest 
ukrzyżowany. a ja dla świata" - mógł powiedzieć Paweł (Galacjan 6:14). 
Wielu chrześcijańskich pracowników czy pokornych naśladowców stało się znużonych i 
sfrustrowanych tym religijnym dążeniem do czegoś imponującego. Odnosi się do nich 
wołanie Chrystusa: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a 
Ja wam dam ukojenie... jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych" (Ew. Mateusza 11:28-29). Dobry Pasterz zna Swoje owce. One słuchają Jego 
głosu i idą za Nim. Cóż to za pocieszenie dla tych, którzy przestali dążyć do czegoś w tym 
konkurencyjnym świecie i wtulili się w opiekuńczą i troskliwą rękę Wielkiego Pasterza 
dusz! Będąc tak nieznacznymi, jesteśmy Jemu znani. Kiedy zbaczamy z drogi. On szuka 
nas z nieustającą miłością, która nigdy się nie wyczerpuje, dopóki nas nie znajdzie. 
Zadziwia nas Jego nieograniczona wierność w karceniu nas! Laska, 
która zatrzymuje nas w niebezpiecznych miejscach, powoduje nasze uwielbienie dla 
dobrego Pasterza. 

To pasterzom czuwającym przy swoich stadach objawiły się zastępy anielskie, 
oznajmiając przyjście Wielkiego Pasterza! Właśnie pokornym Bóg objawia Swoje 
zamierzenia. 
 
 
Lillian Harvev (1972) 
 
 

Mój Pasterz 
 

Owca, a nic dzikie zwierzę, stanowi przedmiot własności. Jej właści- 
ciel przywiązuje do niej wielką wagę i często kupuje ją za dużą cenę. 
Dobrze wiemy, podobnie jak i Dawid (Psalm 23), że należymy do Pa- 
na. W tym wyrażeniu jest imponujący ton ufności. Nie ma w nim je- 
żeli," „ale," ani nawet „mam nadzieję;" Dawid mówi „Pan jest Paste- 
rzem moim." Musimy rozwijać w sobie ducha zaufania do naszego 
niebiańskiego Ojca. 
 
C.H. Spurgeon (1834-1892) 
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Owczarnia, drzwi i Pasterz 
Ew. Jana 10 

Owczarnia 
A Owce mają swoją owczarnię. W czasach starożytnych, począwszy od Babel i 

dalej, Bóg „pozwalał wszystkim poganom chodzić własnymi drogami" (Dzieje Apostolskie 
14:16), a ludzie zwracali się ku swoim własnym drogom i byli niczym zagubione owce, nie 
mające pasterza. Wkrótce jednak Bóg stworzył owczarnię, poprzez oddzielenie od innych 
narodów nasienia Abrahama, Jego przyjaciela, otaczając ich Swoim prawem niczym 
płotem i dając im Mojżesza za pasterza. Do tej owczarni były drzwi, obrzęd obrzezania (I 
Mojżeszowa 17:9-14), i poprzez te drzwi Poganie również mogli wejść i znaleźć 
schronienie i pokarm (2 Mojżeszowa 12:43-49). 

Wiersz 1. Od czasu do czasu Bóg wzbudzał nad Swoim stadem pasterzy takich jak 
Dawid; zbyt często jednak zdobywali tę pozycję fałszywi pasterze i zamiast karmić stado, 
karmili siebie (Ezechiela 34). Bóg przepowiedział, że spadną na nich straszne nieszczęścia. 
W czasach Chrystusa byli ludzie tacy jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy uzurpowali 
sobie miejsce Mojżesza (Ew. Mateusza 23:3) - nie dla dobra stada, ale dla swojego 
wzbogacenia i prestiżu. Chrystus potępił ich, tak jak Ezechiel potępił ich poprzedników, a 
oni w odwecie sprzeciwili Mu się i prześladowali Go. Ci dostali się do władzy w inny 
sposób niż drzwi wyznaczone przez Boga i tak byli zarówno złodziejami, jak i zbójcami, 
bowiem nie tylko okradali ludzi, ale czynili to z przemocą, patrząc choćby na to jak 
potraktowali uzdrowionego człowieka (patrz Ew. Jana 9). 

Wiersz 2. Bóg przepowiedział na długo przedtem, że w przeciwieństwie do tych 
fałszywych pasterzy, wzbudzi jednego, który „Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do 
fpkwojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie 
prowadził ostrożnie" (Izajasza 40:11). W tym wypełni doskonale ideał zilustrowany przez 
Jakuba (I Mojżeszowa 33:13). 

W tym samym fragmencie Izajasz opisał tego, który przygotuje drogę dla Nadcho-
dzącego, prawdziwego Pasterza (40:3-4); a kiedy Jan Chrzciciel był wystawiany na próbę 
przez fałszywych pasterzy, którzy domagali się, by powiedział kim jest, on zacytował to 
proroctwo i określił siebie jako ten Głos, prekursor Mesjasza. Jan rzeczywiście otworzył 
przed Chrystusem drzwi nie tylko do społecznego życia Izraela, owczarni, ale do serc 
pokornej i skruszonej mniejszości ludzi. Jezus wszedł w nie poprzez swoje narodziny i 
obrzezanie, ale Jan przedstawił Go ludziom jako Baranka Bożego. Częścią poselstwa Jana 
nie było zachęcenie słuchaczy, by pozostali w żydowskiej owczarni. Przeciwnie, praca Jana 
miała wskazywać człowiekowi na nowy porządek, królestwo Boże i niebios (Ew. Mateusza 
11:12; Ew. Łukasza 16:16). 

Wiersz 3. Kiedy zatem Pan otwarcie wszedł do owczarni Izraela, wszyscy ludzie 
usłyszeli Jego głos, gdyż odbywał On podróże po całym kraju, nauczał w świątyni i lo-
kalnych synagogach, a na wzgórzach mówił na raz do kilku tysięcy ludzi. Jednak podczas 
gdy wszyscy słuchali, nie wszyscy zwrócili uwagę na Jego słowa. W pewnej owczarni kilka 
stad schroniło się na noc. Kiedy rano pasterz wszedł przez drzwi i zawołał, to choć 
wszystkie owce słyszały jego głos, odpowiedziały tylko te, które znały jego głos. Tak i w 
przypadku Izraela tylko mniejszość rozpoznała głos Bożego obiecanego Pasterza. Nazywa 
On ich tutaj „Swoimi" owcami, których imiona zna, i które wyprowadza. 
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Na ostatni zwrot musimy zwrócić szczególną uwagę. Chrystus nie przyszedł po to, 
by trzymać ludzi w żydowskiej owczarni i tam się o nich troszczyć, ale wziąć ich stamtąd i 
zaprowadzić gdzie indziej. Uzdrowiony człowiek był tego przykładem: „I wyrzucili go... 
Jezus... spotkał go" (Ew. Jana 9:34-35). 

Wiersz 4. Ci zatem, którzy odchodzą z jakiejkolwiek ziemskiej owczarni na 
wezwanie Jezusa, potrzebują nie tylko chleba i wody, ale także prowadzenia. Żadna owca 
nie znajdzie bezpiecznie swojej drogi. Konie, psy, koty i słonie są w stanie to uczynić, ale 
owca może się tylko zgubić. Jej bezpieczeństwo jest zapewnione, kiedy idzie za pasterzem. 
Kiedy wyprowadza z owczarni Swoje owce, wtedy nasz Dobry Pasterz idzie przed nimi. 
Nacisk w tekście greckim leży właśnie w tym, że „idzie przed nimi," a one idą za Nim, 
ponieważ znają Jego głos. 

Rozpoznawanie głosu Pasterza jest niezmiernie ważne dla owcy. Zarówno wtedy, 
jak i teraz, owce wołało wiele głosów. Byli to, i są nadal, faryzejscy formaliści, saducejscy 
materialiści i herodiańscy sensualiści. Rabini byli podzieleni na wiele szkół, ze spornymi 
opiniami, tak jak dzisiaj ma to miejsce w przypadku filozofów i teologów. Owca będzie 
zagubiona, zwiedziona i zmylona, jeżeli nie będzie w stanie odróżnić tych krzykliwych 
głosów od głosu Dobrego Pasterza. Pod-pasterz, przez którego On przemówił bardzo 
wyraźnie, napisał: „My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga. nie 
słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu" (I Jana 4:6). ^ 
Szczęśliwa jest ta owca, która od razu rozpoznaje głos obcego i ucieka od niego. 
Przygnębiające i jakże niebezpieczne jest to, że tak wiele owiec Chrystusa słucha kazno-
dziejów, albo czyta pewne książki, i nie zauważa, że głos, który do nich przemawia, należy 
do obcego, a nie do Pasterza; albo że dane wypowiedzi są ponętnym głosem złodzieja 
wabiącego owce do swoich sideł. A co powinna zrobić owca, która nagle uświadamia 
sobie, że dany głos pochodzi od nieprzyjaciela? Pan mówi o tym, co zawsze robią owce - 
„uciekają od niego." Owce Chrystusa powinny opuścić w pośpiechu to zgromadzenie, 
gdzie słyszą głos obcego; albo zamknąć od razu książkę, która błędnie naucza. 
 
Drzwi 
 
Wiersz 9. W przeciwieństwie do tych złodziei, Jezus był drzwiami do zbawienia; najpierw 
dla owczarni judaistycznej - a wtedy dla znajdujących się w rabinistycznej, ceremonialnej 
niewoli związania i obciążenia, gdzie owce mają zagłodzone dusze. Kiedy zwracają się do 
Niego, znajdują dostęp do królestwa, w którym zapewnione jest zbawienie w swoim 
najpełniejszym sensie, obecnym i wiecznym. 

I po pierwsze, Jezus oferuje uwolnienie od tyranii legalizmu. Wcześniej Pasterz 
woniał głośno: „Pójdźcie do Mnie... a Ja wam dam ukojenie... znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych," odpocznienie od przykrych ciężarów nałożonych na was przez uczonych w 
Piśmie i faryzeuszy (Ew. Mateusza 11:28-30; 23:4). 

Jakież to odpowiednie słowo dla wielu dzisiaj, którzy szukają Boga i 
odpoczywają, a którym przywódcy każą robić to czy tamto, dawać, modlić się, pościć i tak 
dalej - uczynki zakonu, często nie tyle Bożego prawa, co ludzkich postanowień. 

Idźmy dalej. Owce w ten sposób uwolnione przez Pasterza, „wejdą i wyjdą", to 
znaczy będą miały wolność, a nie zniewolenie. Godet sugeruje, że cała ta przypowieść 
wspomina o trzech porach dnia. O ranku, kiedy to po nocy Pasterz wyprowadza Swoje 
owce z owczarni; dniu, kiedy owce chodzą sobie tu i tam pod czujnym okiem Pasterza; i o 
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wieczorze, kiedy wilki przychodzą by niszczyć, ale Pasterz zabiera owce w bezpieczne 
miejsce. 

Wszystkie te przeżycia są znane stadu Chrystusa; On akcentuje szczęśliwą 
wolność, która jest częścią Jego ludu w pewnym momencie. „Chrystus wyzwolił nas" 
(Galacjan 5:1). 

Był zmierzch poranku kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy głos naszego Pasterza i 
zostaliśmy zbawieni od dalszego błądzenia jak owce i zwróciliśmy się ku Niemu jako 
Pasterzowi i Stróżowi dusz naszych (1 Piotra 2:25). To w czasie dnia załatwiamy codzienne 
sprawy, prowadzeni i kierowani przez Jego Ducha. 

Wieczorem nadciągają chmury i wyją wilki; wtedy też owce doświadczają 
ochraniającej mocy Pasterza i mówią: „Laska twoja i kij twój mnie pocieszają" (Psalm 
23:4). Dawid nauczył się być pasterzem, sam będąc owcą. Tak więc wszyscy pod-pasterze 
są szkoleni przez Głównego Pasterza. Ci, którzy uczą się iść za kimś, uczą się też 
prowadzić, i tylko gdy sami idą za Wielkim Pasterzem, mogą prowadzić za Nim innych. 

Jedną z cech charakterystycznych, dzięki której możemy określić, czy ktoś 
naprawdę naśladuje Chrystusa jest to, że dusza „znajduje pastwisko." On prowadzi serce, 
by „pasło się" na „niwach zielonych" u „wód spokojnych." Odpoczywanie, a nie 
zniecierpliwienie, wstrząs czy płacz; dobry pokarm, gdzie nieznany jest głód; wody, które 
płyną spokojnie, a nie rwące, gniewne potoki zdenerwowania i niebezpieczeństwa (które 
obserwuje się na niektórych spotkaniach religijnych). Pasterz  wcześniej powiedział: „Ja 
jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we 
mnie, nigdy pragnąć nie będzie" (Ew. Jana 6:35). Dlatego też jeżeli Jego owce są 
niespokojne, głodne i słabe, musiały rozminąć się z 
krokami Pasterza i powinny beczeć dopóki Dobry Pasterz nie odnowi duszy i poprowadzi ją 
z powrotem na ścieżki sprawiedliwości. Owca zbacza z właściwej ścieżki, kiedy uczyni coś 
niewłaściwego; jednak pokuta zapewnia odnowienie, a osiągnie to Pasterz „ze względu na 
imię swoje," ponieważ dobre imię Pasterza angażuje się w stan Swoich 
owiec (Psalm 23:3). 

 
Pasterz 
 
Wiersze 16-18. Pan porzuca obraz drzwi i zastanawia się dalej nad pasterzem. Ten tytuł 
został przyjęty przez psalmistów i proroków, i przypisany samemu Jahwe w odniesieniu do 
Jego postępowania względem Swojego ludu. Do Niego jako takiego ufnie wołają o pomoc 
Jego dzieci: „Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę." 
To, że tym pasterzem był Bóg, zostało ukazane w uzupełniającym zwrocie: „Który 
zasiadasz na cherubach, Ukaż się w chwale!" (Psalm 80:1-3). Na Nim polegali pokorni i w 
Nim się radowali: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie" (Psalm 23:1). W 
czasie odosobnienia i rozproszenia, On był nadzieją pobożnych: „Ten, który rozproszył 
Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody." Podłożem tego 
oczekiwania było odkupienie: „Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki 
mocniejszego odeń" (Jeremiasza 31:10-11). 

Kiedy zatem Chrystus zaznaczył „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie 
swoje kładzie za owce" (10:11), to po prostu przedstawił Siebie jako wypełnienie takich 
wersetów jak powyżej zacytowane, i tym samym jako Boga Izraela. Żydzi dobrze Go 
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zrozumieli: „Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, 
będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem" (10:33). 

Chociaż dobry, wielki i główny Pasterz był wśród nich, oni nie pochodzili z Jego 
owiec i dlatego Go nie rozpoznali. 
Dobry Pasterz staje jako niebiańskie przeciwieństwo do złodzieja, najemcy czy wilka. To, 
że stał się człowiekiem, miało służyć wielu cudownym celom Bożym odnośnie nieba, całej 
natury, ale w odniesieniu do owiec On miał jeden określony cel: „Ja przyszedłem, aby 
miały życie i obfitowały" (10:10). W tym celu Jezus przepędzał złodziei, chociaż oni w 
odwecie zamordowali Go.  

W tym celu walczył z Wilkiem i jego wilczą zgrają, chociaż oznaczało to, że zbili 
Go i zabili. W tym celu wytrwał przy swoim, kiedy uciekli najemnicy, gdyż były to Jego 
własne owce, i On je kochał i położył za nie Swoje życie. W ten sposób Pan zilustrował i 
podkreślił, że Jego dobrowolna, zastępcza śmierć była wystarczającą przyczyną zbawienia 
ludzi, nawet jako śmierć pasterza za owce. 

Nie chodziło jedynie o to, że On zabezpieczył ich życie. Dobry pasterz nie jest w 
żadnym wypadku zadowolony tylko z tego, że jego owce po prostu żyją. Pasterz pragnie, 
aby owce dobrze o nim świadczyły, będąc tłuste i kwitnące, i mając życie w obfitości. W 
tym celu są zielone pastwiska, spokojne wody i pomazanie olejkiem. 
 
G.H. Lang (1955) 

 
Kwalifikacje pasących Boże stado 

 
:„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w 
inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest 
pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła 
owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś 
idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, 
ponieważ nie znają głosu obcych." 

Potem Jezus powiedział do nich ponownie: ,Naprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam, Ja jestem drzwiami dla owiec... Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i 
wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry 
pasterz życie swoje kładzie za owce... życie swoje kładę za owce... Owce moje głosu 
mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" (Ew. Jana 10:1-15, 27). 

To, że „owce" Pana - członkowie Jego Ciała, Kościoła - są nieskończenie cenne 
dla Niego i ogromnie ważne, jest pokazane przede wszystkim poprzez fakt, że On położył 
za nie Swoje życie. Jednak Jego miłość została również pokazana poprzez wymogi, które 
On nałożył na przywódców, czy też „pasterzy" Jego „stad": Tylko ten „kto wchodzi przez 
drzwi, jest pasterzem owiec" i tylko „temu odźwierny otwiera" drzwi i wpuszcza pasterza 
do owczarni. 

Nie jest tak, że nie ma innego dostępu do owiec. Pan bombardował faryzeuszy 
jako którzy „dostają się w inny sposób," ale zaznaczył bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy 
podejmują alternatywną drogę do owczarni, ukazują tym samym, że nie są prawdziwymi 
„pasterzami" ale po prostu „złodziejami i zbójcami," nastawionymi raczej na szukanie 
własnych korzyści, niż na prowadzenie owiec na zielone pastwiska i do spokojnych wód 
bardziej obfitego życia, z obojętnie jakim kosztem dla siebie. 
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Wchodząc przez drzwi 

To właśnie cierpliwe „wchodzenie przez drzwi" wyróżnia prawdziwego pasterza. 
Ten, kto „dostaje się w inny sposób," omija zarówno drzwi, jak i odźwiernego. Jedyne za-
bezpieczenie pozostawione owcom, które nie pozwoli im pójść za fałszywym przywódcą 
na „śmierć" i „zniszczenie," to ich wrażliwość na głos prawdziwego pasterza („Za obcym 
natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych"). I 
odwrotnie, nie rozpoznanie głosu prawdziwego pasterza rzuca poważne podejrzenie na 
twierdzenie, że jest się czystą „owcą" - należenie od „stada" (10:26-27). 

Jeżeli zatem „wchodzenie przez drzwi" jest oznaką prawdziwego duchowego 
przywództwa, to jest to rzeczą wielkiej wagi - zarówno dla „owiec," jak i dla „pasterza," 
aby wyraźnie zaznaczyć znaczenie Pana w tym „wejściu do owczarni." Kiedy On 
kontynuuje i mówi: „Ja jestem drzwiami dla owiec," to istotą pytania staje się: „Co Pan ma 
na myśli 
poprzez objawienie lego, że „wchodzenie przez drzwi" jest równoznaczne z „wchodzeniem 
przez Niego"? Jeżeli wchodzenie przez Chrystusa składa się zarówno z identyfikacji, jak i 
kwalifikacji wzbudzonego przez Ducha, w pełni wyposażonego przywództwa, to z czego 
zatem składa się wchodzenie przez Chrystusa? 

To, czego to z pewnością nie oznacza, to wejście poprzez środki takie jak nauka w 
seminarium, ordynacja, talent, charyzmatyczna osobowość, ludzkie wyznaczenie, 
kościelny wybór, powołanie pastorskie, dziedziczenie, czy żaden inny sposób, w który 
ludzie dzisiaj mają dostęp do pozycji przywódczych i oficjalnego autorytetu w Ciele 
Chrystusa. Czy dziwne jest to, że ciągle ma miejsce tragedia i karykatura Ciała 
Chrystusowego, skoro przystęp do owczarni zdobywa się „w jakiś inny sposób" lub w jeden 
z wcześniej wymienionych? 

Jeżeli powyższe sposoby wejścia są błędne i nieodpowiednie, to jak zatem  
powinno być określone czy zdefiniowane „wejście przez Chrystusa"? Gdzież znajdziemy 
lepszy sposób odpowiedzi na to pytanie, niż doświadczenie i świadectwo apostoła Pawła? 
 
Chrystus we mnie 
Paweł poświadczał Galacjanom, że „upodobało się Bogu... żeby objawić mi Syna swego"; 
„z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus" 
(1:15-16; 2:20). Nie pozostało w nim żadne ,ja," by zanieczyścić jego życie dla Chrystusa i 
usługiwanie Ciału Chrystusa! Nic pozostało w nim nic oprócz czystych  „wód rzeki żywej" 
życia Chrystusa wypływającej dzięki Temu „który nam zawsze dąje 
zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego 
po całej ziemi" (2 Koryntian 2:14). 

Dla Koryntian była to sprawa ustawicznego „codziennego umierania" - „zawsze 
śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło." 

Tak więc dla Pawła wchodzenie do duchowego przywództwa było sprawą 
duchowej postawy, charakteru Chrystusowego; oznaczało to, że poprzednie radykalne 
wyrzeczenie się samego siebie, ustąpiło miejsca transplantacji Chrystusa do wnętrza jego 
istnienia... z ustawicznym zastępowaniem „siebie" Chrystusem w doświadczeniach 
„śmierci" i 
,zmartwychwstania." Podczas gdy Pawłowe wejście w Chrystusa dla zbawienia i chrztu w 
Duchu było dziełem kilkudniowym, jego wejście w Chrystusa do „głoszenia Go poganom";  
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Wchodząc przez drzwi 
 
To właśnie cierpliwe „wchodzenie przez drzwi” wyróżnia prawdziwego pasterza. Ten kto 
„dostaje się w inny sposób”, omija zarówno drzwi, jak i odźwiernego. Jedyne 
zabezpieczenie pozostawione owocom, które nie pozwoli im pójść za fałszywym 
przywódcą na „śmierć” i „zniszczenie” to ich wrażliwość na głos prawdziwego pasterza   

(„Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu 
obcych"). I odwrotnie, nie rozpoznanie głosu prawdziwego pasterza rzuca poważne 
podejrzenie na twierdzenie, że jest się czystą „owcą" - należenie od „stada" (10:26-27). 
Jeżeli zatem „wchodzenie przez drzwi" jest oznaką prawdziwego duchowego przywództwa, 
to jest to rzeczą wielkiej wagi - zarówno dla „owiec," jak i dla „pasterza," aby wyraźnie 
zaznaczyć znaczenie Pana w tym „wejściu do owczarni." Kiedy On kontynuuje i mówi: „Ja 
jestem drzwiami dla owiec," to istotą pytania staje się: „ Co Pan ma na myśli poprzez 
objawienie tego, te „wchodzenie przez drzwi" jest równoznaczne z ,. wchodzeniem przez 
Niego"? Jeżeli wchodzenie przez Chrystusa składa się zarówno z identyfikacją, jak i 
kwalifikacji wzbudzonego przez Ducha, w pełni wyposażonego przywództwa, to z czego 
zatem składa się wchodzenie przez Chrystusa? 

To, czego to z pewnością nie oznacza, to wejście poprzez środki takie jak nauka w 
seminarium, ordynacja, talent, charyzmatyczna osobowość, ludzkie wyznaczenie, ko-
ścielny wybór, powołanie pastorskie, dziedziczenie, czy żaden inny sposób, w który ludzie 
dzisiaj mają dostęp do pozycji przywódczych i oficjalnego autorytetu w Ciele Chrystusa. 
Czy dziwne jest to, że ciągle ma miejsce tragedia i karykatura Ciała Chrystusowego, skoro 
przystęp do owczarni zdobywa się „w jakiś inny sposób" lub w jeden z wcześniej 
wymienionych? 

Jeżeli powyższe sposoby wejścia są błędne i nieodpowiednie, to jak zatem 
powinno być określone czy zdefiniowane „wejście przez Chrystusa"? Gdzież znajdziemy 
lepszy sposób odpowiedzi na to pytanie, niż doświadczenie i świadectwo apostoła Pawła? 
Chrystus we mnie 

Paweł poświadczał Galacjanom, że „upodobało się Bogu... żeby objawić mi Syna 
swego"; „z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc juz nie ja. ale żyje we mnie Chry-
stus" (1:15-16: 2;20). Nie pozostało w nim żadne ,ja," by zanieczyścić jego życie dJa 
Chrystusa i usługiwanie Ciału Chrystusa'. Nic pozostało w nim nic oprócz czystych „wód 
rzeki żywej" życia Chrystusa wypływającej dzięki Temu „który nam zawsze daj 10* 
zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego 
po całej ziemi" (2 Koryntian 2:14). 

Dla Koryntian była to sprawa ustawicznego „codziennego umierania" - „zawsze 
śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło." 
Tak więc dla Pawła wchodzenie do duchowego przywództwa było sprawą duchowej 
postawy, charakteru Chrystusowego; oznaczało to, że poprzednie radykalne wyrzeczenie 
się samego siebie, ustąpiło miejsca transplantacji Chrystusa do wnętrza jego istnienia... z 
ustawicznym zastępowaniem „siebie" Chrystusem w doświadczeniach „śmierci" i 
„zmartwychwstania."          Podczas          gdy          Pawłowe           wejście           w  Chrystusa 
dla zbawienia i chrztu w Duchu było dziełem kilkudniowym, jego wejście w Chrystusa do 
„głoszenia Go poganom"; do „dopełniania na ciele niedostatku udręk Chrystusowych za 
ciało jego, którym jest Kościół"; i do „poznania, jak wielkie jest miedzy poganami 
bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały, mając na celu 
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stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie" - wejście przez Chrystusa to takiej służby 
kosztowało go długie łata łamania, nauczania i szkolenia Ducha Świętego w szkole 
Chrystusa. 

Paweł przedstawił ten sam obraz „wchodzenia przez Chrystusa" do służby dla 
Ciała, kiedy stwierdził, że Jako mądry budowniczy położył fundament*' Bożej Budowli 
(Kościoła, który jest Jego Ciałem); a tym fundamentem, jak ogłosił, był CHRYSTUS. 
Jednak, dalej pisze, że budowanie przez jakiegokolwiek człowieka na fundamencie Chry-
stusa superstruktury składającej się z czegokolwiek innego niż Chrystus (to znaczy z tanich, 
niegodnych i łatwopalnych elementów takich jak drzewo, siano czy słoma ... zamiast 
kosztownych i trwałych materiałów takich jak „złoto, srebro i drogie kamienie" - symbole 
wartości Chrystusa) będzie rezultatem zarówno „straty" dla lidera, jak i zanieczyszczenia" 
Bożej Budowli. 
 
Rzeczywistość życia Chrystusa 
 
Jednak jak ktoś może - czy to nauczyciel, kaznodzieja, pastor, starszy, czy pracownik - 
budować z materiałów, które nie zostały jeszcze wbudowane w niego: w jego życie, cha-
rakter, służbę, jego przewodzenie? Nie jest to możliwe, dopóki drzewo, słoma i siano 
„siebie" nie zostaną zabrane na krzyż w podporządkowany, oparty na doświadczeniu 
sposób i zakopane z dala od wzroku ... i zamienione na złoto, srebro i klejnoty życia 
Chrystusa. Tak jak żaden człowiek nie może przyczynić się do budowania Ciała w więk-
szym stopniu ... niż ten, który Duchowi Bożemu udało się we wbudować w niego, tak 
„wchodzenie przez Chrystusa" musi zawierać Ducha Świętego, który spala aż do popiołu 
przede wszystkim w budującym te pośledniejsze materiały budowlane, żeby bezwiednie 
nie narazić Budowli na jej osłabienie i zaniżenie ceny. Tak więc „wchodzenie przez 
Chrystusa" jest wchodzeniem w Chrystusa ... a Chrystus wchodzi w pasterza ... w takim 
stopniu posiadania i wypełnienia, że bezpieczne jest umożliwienie mu swobodnego i 
pełnego dostępu do owiec. 

W podobny sposób, jakże Oblubienica może być przedstawiona Chrystusowi jako 
„chwalebny Kościół bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju ... święty i niepo-
kalany" (Efezjan 5:26-27), jeżeli że znajdą się ludzie, którzy zostaną użyci dla jego 
oczyszczenia, dojrzewania i przyozdobienia w przygotowaniu na przyjście Oblubieńca; 
ludzie, których życie zostało „uświęcone i oczyszczone" od tych samych zmaz, skaz, czy 
skalania? Jakże bardzo odwrotne do zamierzonych skutków byłoby zachowywanie ... a 
nawet powielanie ... zmaz czy skaz w Oblubienicy z powodu wystawienia jej na infekcję ze 
strony narzędzi jej uświęcenia i oczyszczenia! „Wchodzenie przez Chrystusa" jest 
wchodzeniem w szeroko pojętą jedność z Tym, którego Krew i Słowo, 
przepływające przez obmyte Krwią i Słowem naczynie, opróżnione z „siebie" i 
przesiąknięte Chrystusem, jest odpowiednie do przygotowywania Żony, upiększonej i 
przysposobionej do małżeństwa i panowania z jej niebiańskim Oblubieńcem. 

 
Boże łaskawe posunięcia 
 
Bóg jest cudownie łaskawy; On używa przywódcy i pasterza takiego jak Saul, pomimo 
tego, że przygotowuje Dawida do takiego rodzaju przywództwa i pasterzowania, w którym 
Jego serce ma upodobanie („człowieka według Mojego serca, który będzie wypełniał Moją 
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wolę"). Tak było przez cały wiek Nowego Testamentu, włącznie z chwilą 
obecną. Jest to z pewnością wielkim cudem Jego łaski, że powiodło Mu się w osiągnięciu 
tego, co zamierzał, gdyż zaledwie uszczerbiło to zatwardziały sposób myślenia większej 
części przywództwa Ciała Chrystusowego, by rzucić wyzwanie poziomowi kwalifikacji i 
gotowości jego reprezentantów. 

Jakże inny byłby stan rzeczy w dzisiejszym Kościele ... który byłby o wiele 
bardziej gotowy na powrót Oblubieńca ... gdyby „wchodzenie przez drzwi" było ciągle 
zasadą, a nie wyjątkiem, biorąc pod uwagę chwałę Kościoła z pierwszego wieku, który 
poprzez 
swoich Pawłów, Piotrów i Janów udowodnił nieporównywalną wartość pasterzy, którzy 
„wchodzą przez Chrystusa" do owczarni? 

Pewien „głos" z minionego pokolenia przemówił o tych sprawach: 
„Dzień Pięćdziesiątnicy był rezultatem bardzo głębokich i drastycznych posunięć 
względem dwunastu ludzi... wszystko, co naprawdę pochodzi od Boga, posiada długą i 
niewidoczną historię głębokich działań z Jego strony. 

„Trzydzieści lat niewidocznego życia naszego Pana miało wielki związek z 
ostatnimi trzema i pół. Czterdzieści lat Mojżesza na pustyni, doglądającego owiec swojego 
teścia, miało wielki wpływ na resztę jego życia. Nie były to lata stracone, zmarnowane czy 
daremne. Moglibyśmy tak brać po kolei Abrahama, Dawida, i innych, którzy mieli długą, 
głęboką, sekretną, często ukrytą historię; z tego właśnie wypływała ich efektywność. 
Bardzo często możemy zaobserwować, że więcej zostało osiągnięte, kiedy Bóg działał 
kilku ostatnich latach życia, niż we wszystkich innych. Nie oznacza to, że tamte lat były bez 
znaczenia, że nie miały miejsca. Oznacza to tylko, że Bóg wykonywał pracę, aby osiągnąć 
wewnętrzne wartości, i aby w końcu je uzewnętrznić... 

„Boże największe dzieła wywodzą się z wewnętrznych wartości, które się 
ujawniają. Dlatego też On poświęca wiele czasu i zadaje Sobie wiele trudu w ukrytej 
historii życia, z tym jednym celem ... To, na czym Bogu zależy, to posiadanie czegoś 
wrodzonego, potencjału, istoty, wnętrza ... Bóg szuka głębi. Bóg pracuje nad solidnością. 
Bóg pracuje 
nad intensywnością. Dlatego też On działa poprzez doświadczenie i skrytość, z bardzo 
niewielkim odwołaniem do naszych naturalnych przyjemności... 

„Nic myślcie o przywództwie jako o czymś oficjalnym. Przywództwo nie jest 
oficjalne: nie zostałeś wyznaczony na lidera, ani nie został ci dany mundur czy ubranie z 
plakietką z napisem „Lider"! Albo jesteś liderem, albo nim nie jesteś; jest to sprawa 
duchowej wartości i mocy. Duchowe przywództwo oznacza, że uczysz się wpływać na 
innych, aby poprowadzić ich w Boży pełen zamiar dla Jego ludu. Efektem twojego życia 
jest to, że z powodu ciebie pomaga się, pociąga i prowadzi się innych" T. AustinSparks 

 
Three Brothers (1993) 
 
 

Pasterz i owce 
 

„Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną. 1 Ja dają im żywot 
Nwieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej" (Ew. Jana 10:27-28). W 
tych słowach zostały nam ujawnione niektóre z chwalebnych atrybutów Niebiańskiego 
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Pasterza i cech charakteryzujących Jego owce. Niech nasze rozmyślania przyczynią się do 
zebrania owocu z przypatrzenia się obu tym cechom. 
 
Moje owce słuchają Mojego głosu 
 

Mają one dar duchowego rozeznania. Wszystkie głosy nie są dla nich jednakowe. 
Potrafią rozróżnić ten cichy głos, nawet wśród zgiełku tego świata. Potrafią złapać dźwięki 
pochodzące od własnego Pasterza wśród głośnych krzyków wielu obcych. Mają tę 
chwalebną zdolność sortowania wiadomości, które trafiają do ich uszu. W jakimkolwiek 
zwrócą się kierunku, mogą słyszeć wołanie Pasterza. 

Głos dnia wczorajszego. „Owce moje głosu mojego słuchają." Uczniowie 
Mistrza mogą interpretować głos, który wołał ich już od minionych dni. „Usłyszałem za 
sobą głos potężny" (Objawienie 1:10). Zbierają instrukcje od głosu, który przemawia 
rozkazującym tonem. Historia jest pełna wyrazu; obfituje w nauczanie. W pieśni i 
zawodzeniu, w psalmie i ostrzeżeniu, uczniowie mogą usłyszeć głos Pana. 

„Dni, które minęły" zawierają instrukcję dla dni, które są, a instynkt dnia 
dzisiejszego jest udoskonalany, a czasem zawstydzany walką, porażkami i zwycięstwami 
dnia wczorajszego. Teraźniejszość zyskuje na bogactwie poprzez świadectwo przeszłości. 

Głos dzisiaj. „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie" (Hebrajczyków 3:7; 4:7). Pański 
lud łapie dźwięk głosu Mistrza w pozornie cichych okolicznościach dnia dzisiejszego. 

Dostrzega Go w tym, co inni ludzie postrzegają tylko jako głupi prąd. Słyszy nowe 
poselstwo w nowych warunkach. „Nowe okazje uczą nowych obowiązków." Uczeń 
rozpoznaje obowiązek, słysząc ten cichy głos swojego Boga. 

(3)Głos jutra. „Owce moje głosu mojego słuchają." „1 usłyszałem głos z nieba 
mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają" (Objawienie 
14:13). Uczeń słyszy to ponętne i inspirujące wołanie. Kiedy przykłada gorliwe ucho do 
drzwi surowej przyszłości, słyszy kojące i spokojne słowo „błogosławieni." Głos, który 
do niego rozbrzmiewa z nieznanego miejsca, przepędza wszystkie obawy. 

Daleko, daleko jak dzwony biją wieczorem 
 Rozlega się głos Jezusa nad ziemią i morzem.  

Przygniecione dusze pokornie skradają się tysiącami  
Miły Pasterzu, zwróć ich znużone kroki ku Sobie. " 

 
Idą za Mną 
 
Owce nie tylko rozpoznają głos Pasterza, ale odpowiadają na Jego wołanie i idą w 
radosnym posłuszeństwie. To, co na początku może być kwestią wyboru, staje się w końcu 
instynktowne. Dźwięk głosu zachęca serce do posłuszeństwa. Dusza ochoczo odpowiada 
na wołanie.  

W księdze Objawienia jest taki piękny fragment, który może być tutaj 
zacytowany: „I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego 
grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich 
harfach" (14:2). Kim są ci zwycięzcy na wyżynach niebieskich? „Podążają oni za 
Barankiem, dokądkolwiek idzie" (14:4). Oni ciągle „podążają"! 

Zaczęli towarzyszyć Mu tam, gdzie my jeszcze nie doszliśmy. Towarzyszyli Mu 
„przez zielone pastwiska," „u spokojnych wód" (Psalm 23:2) i przez niebezpieczne ścieżki 
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ciemnej doliny. Codziennie brali swój krzyż i ciągle szli za Nim tam, gdzie ciężka droga i 
zastraszający wąwóz są całkiem nieznane. W szerokich miejscach udoskonalają swój 
charakter, który zaczął być kształtowany na węższych ścieżkach. 

Dar rozróżniania i duch posłuszeństwa są dwiema głównymi cechami 
charakterystycznymi uczniów Chrystusa. 
 
Znam je 
 
Chodzi tu o obustronne rozpoznawanie. Mistrz rozpoznaje Swoją własność. On nigdy nie 
myli jednej owcy z drugą. On zna nasze dziwactwa. On zna moją szczególną osobowość, 
warunki, w których się znajduję. On nie postępuje z nami tak, jakbyśmy byli 
wszyscy jednakowi. "Po imieniu woła owce swoje" (Ew. Jana 10:3). 

On obserwuje każde życie, tak jakby stanowiło odrębny i wyjątkowy problem. 
Jego poznanie to coś o wiele więcej niż postrzeganie, sugeruje bowiem sympatię. On nie 
tylko wie; On czuje. On odpowiada na potrzebę, którą zauważa. On „współczuje ze sła-
bościami naszymi" (Hebrajczyków 4:15). 

 
Daję im żywot wieczny 
 
Jakże Ewangelia obfituje w poselstwo dotyczące życia, i w oświadczenia, które przed-
stawiają Mistrza jako Źródło Życia! „W Nim było życie" (Ew. Jana 1:4). „Syn ma żywot 
sam w sobie" (Ew. Jana 5:26). „Ja jestem chlebem życia" (Ew. Jana 6:35). Ja jestem żywot" 
(Ew. Jana 14:6). To, co ogłaszały Jego usta, potwierdzało Jego życie. Wszystko, co czynił, 
charakteryzowało się obfitym życiem. £ Cóż za wyrażenie intensywnego i obfitego życia 
znajduje się w wyrażeniach takich ^ak to: „Idź precz ode mnie, szatanie!" (Ew. Mateusza 
16:23); „Postanowił pójść do Jerozolimy" (Ew. Łukasza 9:51). 

Jakież niewyczerpalne bogactwo uczuć można odnaleźć w takim wyrażeniu: 
„Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca" (Ew. Jana 13:1). 
Inspirująca jest ta obietnica, że Źródło Życia czeka na to, by wdrożyć to wszystko do woli. 
umysłów i serc Swoich dzieci. On da nam „życie wieczne'* - życie, które charakteryzuje się 
nie tak bardzo długością, jeżeli chodzi o okres trwania, ale jakością, czyniąc nas 
uczestnikami Jego boskiej natury. 
 
I nie giną na wieki 
 
Będą niezniszczalne. Odległy kraj nigdy nie zwabi ich, by marnowali tam swoje bogactwa. 
Będą zdrowe. Nigdy nie będą „zgubione." Będą stawały się coraz bardziej żywe. Wszystko, 
co jest wartościowe, będzie w nich narastająco ożywiane i wzbogacane. 
 
Nikt nie wydrze ich z ręki mojej 
 
Nie zostaną schwytane. Nie staną się ofiarami żadnego nagłego wypadku. Nigdy nie będą 
zdjęte „ze swojej straży." Cóż za wspaniała obietnica, której chwalebne wypełnienie 
możemy wszyscy oglądać. 

Często usprawiedliwiamy nasze uchybienia oświadczając, że zostaliśmy 
zaskoczeni. Wilk porywa Tak nie musi być. Możemy być zawsze bezpieczni, jeżeli tylko 
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jesteśmy chętni, by być zachowywani. Spoczywając w ramionach naszego Zbawiciela, mo-
żemy być całkiem nietykalni. Jeżeli chwytamy się Go tylko naszymi wątłymi i kruchymi 
palcami, to odpadniemy z wyczerpania w zimny i burzowy dzień. Jeżeli jednak spoczy-
wamy w Jego dłoni, gdzie Jego palce nas otaczają, to co może wywołać nasz strach? Pasterz 
i owce 

A jaki jest fundament wszystkich tych chwalebnych przeżyć? Odpowiedź można 
znaleźć w drugim słowie naszego tekstu: „Owce Moje." Czy tego słowa można użyć w 
stosunku do mnie? Czy jestem gotowy należeć do Niego? Czy poddałem się, by być Jego 
własnością? Czy mogę powiedzieć: „Nie należę do siebie?" Jeżeli jesteśmy w stanie 
zgodzić się z tym, to wszystkie chwalebne sprawy, które rozważaliśmy, będą naszym 
udziałem. 
.. Tobie, krwawiący Baranku Zawdzięczam wszystko; Wszystko, co mam i czym jestem  
wszystko, co wiem. Wszystko, co mam, nie należy już więcej do mnie. I ja też nie należę do 
siebie; Panie, jestem Twój. " 
 
 J. H. Jowett (1902) 
 
 
 

Zadziwiające Boże drogi 
 
 

„Droga twoja wiodła przez morze, 
a ścieżki twoje przez wielkie wody, 

lecz nie było widać śladów stóp twoich. 
Prowadziłeś lud swój jak stado 

ręką Mojżesza i Aarona" (Psalm 77:20-21). 
 

Cóż za dziwne zestawienie porównań! Trudno byłoby osiągnąć większy kontrast, 
niż mamy tu zaprezentowany w tych dwóch wierszach - przewodnik przez morze i pasterz 
stada. Wzburzone i kotłujące się morze, burza i sztorm - i zaraz obok tego pasterz stada. 
Jeden z nich to obraz niepokoju, wzburzenia, lęku, stresu, potężnych sił w akcji; drugi zaś 
spokoju, ukojenia i ciszy. Cóż za kontrast! - a jednak zestawiony razem w jednej 
wypowiedzi jako symbol tego, czym Pan jest dla Swojego ludu - przewodnikiem i paste-
rzem. 

Aby zdobyć pełen obraz, trzeba przeczytać cały psalm. Pierwsza jego część jest 
opisem niebezpieczeństwa, zakłopotania, zdezorientowania, wołania w rozpaczy, agonii 
wyrażającej się słowami: „Czyjego dobroć już się wyczerpała?" „Czy w gniewie stłumił 
miłosierdzie swoje?" - wątpliwości dotyczące Pana. A potem autor przypomina sobie i 
mówi: „To sprawia mi boleść, że prawica Najwyższego jest zmienna" i nagle zmienia się 
ton wypowiedzi. Przypomnienie i zrewidowanie tego jak wszystko ułożyło się na dłuższą 
metę, przyniosło zapewnienie, prowadząc do końcowego podsumowania. A jednak jest to 
tylko wprowadzenie - ponieważ bez wątpienia ostatnie dwa wiersze tego psalmu są 
wprowadzeniem do następnego, wielkiego historycznego zapisu postępowania Pana 
względem Swojego ludu (Psalm 78). Jakiż to długi psalm, opowiadający o drodze ludu 
Bożego, o ich prowadzeniu i Bożym postępowaniu względem nich. Z wielu rozważań, 
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których moglibyśmy się podjąć w oparciu o ten fragment, możemy teraz spojrzeć tylko na 
sedno sprawy. 

Pragnę teraz ponownie zmienić przenośnię, którą posłużyłem się mówiąc o 
przewodniku przez burzę i pasterzu stada na alpinistę. Są trzy szczyty, które musi zdobyć 
każde Boże dziecko - szczyty, które zostały zasugerowane w tym psalmie. Dopóki nie 
zdobędziemy tych trzech wierzchołków, nie będziemy tak naprawdę wykwalifikowani do 
służby dla Pana, ani do samego życia w odniesieniu do Pana. Rzucają nam one wyzwanie. 
Mogą rzucać nam to wyzwanie ciągle na nowo; jednak w jakiś sposób musimy być ich 
panami, a one muszą być rzeczami, które straciły dla nas swoją straszność, swój postrach i 
to, co w naszych oczach czyniło ich tym, co pokonuje i osłabia. 

 
Boski cel kierujący wszystkim 
 
Pierwszy z tych szczytów, który tak wyraźnie wynika z tego psalmu, to Boży cel kierujący 
wszystkim. Wiecie jak ta góra wyglądała dla Izraela na początku ich historii. Kiedy 
psalmista odnosi się do „Jego drogi wiodącej przez morze" i „Jego ścieżkach przez wielkie 
wody," to o czym mówi? Bez wątpienia o Morzu Czerwonym, które pojawiło się przed 
nimi. Jakiż strach zapanował tej nocy! Możemy wyobrazić sobie to jak wiał wiatr ze 
wschodu i uderzała woda. Jakimż strachem napawało ludzi to morze - z jakimż strachem i 
trwogą zbliżali się do jej brzegu! Wody, spiętrzone jak ściana po lewej i prawej stronie, 
niewiele pomogły, by uciszyć ich strach. To była straszna noc - przejście przez Morze 
Czerwone. Była to, w pewnym sensie, niesamowita góra do pokonania - góra strasznych 
możliwości. 

Czy zauważacie jednak co mówi psalmista? Mówi (Psalm 77:16), że te wody były 
... cóż, nasze tłumaczenie nie podaje nam dokładnego słowa. Wody były zaniepokojone, 
Huczały; a oryginalne słowo, które zostało użyte, by opisać stan wód, sugeruje, że znaj-
dowały się w bólach porodowych ... morze znajdowało się w bólach i tej nocy zrodził się 
naród. Tej nocy w Morzu Czerwonym narodził się naród. O to tu chodzi. 

Widzicie Boski cel działający w burzy: za strachem, terrorem i wszystkim, co 
wydawało się tak straszne tej nocy, stał Boski cel, wydając na świat, rodząc naród - ścieżki 
przez wielkie wody. To jest jedna rzecz, którą wcześniej czy później musimy zrozumieć, że 
wzburzenie, terror, postrach, zastraszenie - rzeczy, które wydają się mieć na celu naszą 
zgubę - są kierowane przez Boski cel, by wytworzyć coś wielkiej wagi dla Pana. 
Przypomnienie sobie tego uratowało psalmistę, kiedy wołał i zadawał te pytania: „Czy Bóg 
zapomniał litości, Czy w gniewie stłumił miłosierdzie swoje" Psalmista znajdował się w 
stanie rozpaczy.  

Myślę, że wyrażał on stan ludu w tamtym czasie, i zastanawiał się czy Fan nie 
opuścił Swojego ludu i nie zostawił go. Potem mówi: „Popatrzmy wstecz - powróćmy do 
naszego początku jako narodu. Czy nie narodziliśmy się w zagrożeniu? Czy nie 
rozpoczęliśmy naszej historii w tym, co zdawało się przemawiać za zniszczeniem? Czy to 
nie w najstraszniejszej burzy poprzez potężną moc Bożą wyszliśmy jako Jego lud - 
wybawieni, zbawieni, oddzieleni?" To przypomnienie uratowało psalmistę w ciemnej 
godzinie, i my również musimy dojść do miejsca, gdzie z każdą nową burzą, szalejącym nie 
bezpieczeństwem, strachem, szturmem - cokolwiek by to było - wyznamy, że Bóg ma w 
tym cel; cel prowadzi. Ale to obejmuje jeszcze coś innego; niesie to za sobą coś jeszcze.  
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Boska mądrość wskazuje. 
 
Drugim wierzchołkiem góry jest wskazywanie Boskiej mądrości. Nie chodzi tylko o to, że 
istnieje cel, którym jest koniec, ale mądrość, która wskazuje drogę do końca. Psalmista 
spojrzał wstecz i powiedział do siebie: „W pewnym okresie czasu nie widzieliśmy mądrości 
Bożej w działaniu - droga, którą szliśmy wydawała się być tak pogmatwana i sprzeczna w 
sobie. Wydawało się, że jest to wszystko, ale nie prowadzenie Boskiej mądrości; jednak 
teraz widzę: Bóg wybrał drogę, metodę, środki, które On znał, aby najbardziej efektywnie 
osiągały Jego koniec, a my musimy tylko pokonać tę górę." To wydaje się takie dziwne - 
droga, którą kroczy Pan. Co Pan czyni? Dlaczego? Powstaje mnóstwo pytań. Jednak 
mądrość wskazuje drogę do końca. 
 
Boska miłość kontroluje 
 
l na końcu. Boska miłość kontroluje. Kontroluje koniec, drogę, motywy - tak, Przewodnik; 
ale On nie jest jednak bezinteresownym, bezstronnym Przewodnikiem, wykonującym 
swoją pracę bez jakiegokolwiek wczucia się w sytuację ludzi, którzy zostali mu powierzeni. 
Metafora zmienia się od razu, tak jakby chciał powiedzieć: „Och, w tym coś więcej niż 
tylko to. Bóg nie pokonuje trudności w zimny, bezstronny sposób. On 
Pasterzem." I jeżeli istnieje w Biblii obraz relacji wypływającej z serca do innych, to jest to 
z pewnością obraz pasterza. Boże serce jest zaangażowane w sytuację Swojego ludu. a 
psalmista mówi tutaj interesującą rzecz. „Droga twoja wiodła przez morze, a ścieżki 
twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp twoich." Co ma on na myśli? 

Powróćmy ponownie na drugi brzeg Morza Czerwonego, kiedy wszystko się 
skończyło, wiatr ucichł, a burza uspokoiła się. Zastanawiasz się gdzie są „ślady Jego stóp" i 
nie możesz ich znaleźć. Nie możesz powiedzieć: „On zrobił to w taki czy inny sposób." Nie 
jesteś w stanie stwierdzić jak On to uczynił. Faktem jest, że On to zrobił, i to wszystko; nie 
możesz tego wyjaśnić, określić, czy wytyczyć. Psalmista mówi: „Tak postępuje Bóg." On 
czyni najcudowniejsze rzeczy - rzeczy, które obejmują pytania o życie i śmierć; a kiedy On 
je uczyni, nie jesteś w stanie tego prześledzić - wiesz jednak, że On to uczynił. 

Czy i my nie powinniśmy tak postąpić? Czasem dochodzimy do sytuacji takiej jak 
Morze Czerwone i mówimy: „Jak sobie z tym poradzimy? Co Pan uczyni w tej sprawie?" 
On po prostu coś uczyni. Patrzymy wstecz coraz to na nowo i mówimy: „Pan to uczynił... 
ale jak, tego nie wiem." „Nie było widać śladów stóp twoich." Nie jesteś w stanie określić 
co Pan uczyni w danej sprawie, ale On coś uczyni. W Swojej mądrości i miłości On 
powoduje, że potężna burza służy Jego celowi, ponieważ On jest Pasterzem swojego stada - 
ponieważ Jego serce jest z nami związane.  
 Jemu na nas zależy. 

 
T. Austin-Sparks 
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Pasterz wypowiada imię poszczególnej owcy - albo wzywa je, by szły 
za nim, nazywając je po imieniu. W obu przypadkach sprawa dotyczy 
czegoś o wiele bardziej szczególnego niż ogólnego wezwania do wiary, zaznaczonej przez 
słowa jego głos. Kiedy raz przyszły do niego z 
wiarą, On daje im znak uznania i przychylności, która jest bardzo 
osobista. 
 
Frederick Godet(1886) 
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