
Spotkania biblijne: Ewangelia Janowa 

10.Jezus – brama owiec i pasterz, który gromadzi (J 10)
• 10,1-6: alegoria o wchodzeniu do owczarni → kontynuacja mowy do faryzeuszy (9,39-41), 

odnosząca do nich popularny motyw biblijny

• 10,7-13: kontrast między Dobrym Pasterzem a innymi

a) Jezus jako brama owiec (10,7) - na czym polega bycie bramą? Jezus jest Pośrednikiem który
zapewni a to, czego potrzebują (zbawienie, pastwisko oraz życie w obftości)

b) Jezus jako Dobry Pasterz (10,11) - nawiązanie do obrazu z 10,2 oraz zapowiedzi ze ST
- ALE: wyjątkowość Jezusa = dar ze swego życia → brak paralel w tekstach ST itp.

• 10,14-18: objawienie Jezusa jako mesjańskiego Dobrego Pasterza

- wzajemna relacja Pasterza i owiec zakorzeniona jest w relacji jedności Jezus-Ojciec
- 10,16: inne owce, które nie są z tej owczarni – rozszerzenie biblijnego obrazu 

• relacja jedności Ojca z Synem → dobrowolny dar Syna ze swego z życia → objawienie 
miłości Ojca → moc pociągnięcia innych (spoza Izraela) → spełnienie przykazania Ojca

• 10,19-21: dalszy podział (sci,sma) wśród „Żydów” (por. 7,12.25-27.31.40-41; 9,16)

• Zmaganie się z pytaniem o tożsamość wspólnoty po zburzeniu Świątyni:

a) judaizm – 2 Księga Barucha 77,11a.13-16: Bo zginęli pasterze Izraela. I lampy, który 
dawały światło zgasły, i źródła powstrzymały swe strumienie.(…) I odpowiedziałem im: 
Pasterze i lampy, i źródła pochodzą z Prawa: I chociaż my przemijamy, to Prawo trwa. Jeśli 
więc będziecie przestrzegać Prawa (…) lampa nie zagaśnie i nie zabraknie pasterza, i źródło 
nie wyschnie. 

b) Janowa wspólnota również zwraca uwagę na żydowskie dziedzictwo, ALE: ogłasza dostęp 
do żywej wody dla każdego, kto pragnie (7,37), do światła świata (8,12; 9,5) i Dobrego 
Pasterza, który daje swoje życie za owce, aby zgromadzić w jednej owczarni tych, którzy 
jeszcze nie przynależą do tej owczarni (10,15-16) 
→ udoskonalenie przez Boga w Jezusie wcześniejszego daru danego poprzez Mojżesza
(już nie trzeba Prawa; wystarczy pragnienie otrzymania daru i przyjście do Jezusa [wiara])

• 10,22-42: Jezus w trakcie święta Poświęcenia Świątyni 

- czas akcji: Chanuka, (8 dni od 25. dnia miesiąca Kislew)– pamiątka poświęcenia ołtarza i 
odnowy Świątyni w Jerozolimie w czasie powstania machabejskiego (164 r. przed Chr.)
- 10,30: Ja i Ojciec jedno jesteśmy  (→ próba ukamienowania za bluźnierstwo; 10,31)
 10,38: Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu (→ ponowna próba pojmania; 10,39)
- motyw zastąpienia: Jezus (zamiast świątyni jerozolimskiej) poświęcony przez Ojca i posłany 
na świat (10,36)

• Do przemyślenia: (1) Czy uświadamiam sobie, że moje problemy, słabości, są dobrze znane 
Jezusowi, który zaprasza mnie nieustannie do ufności i „chodzenia za Nim”. 
(2) Gdzie widzę dzisiaj granice tej mojej ufności?


