Datum:

41. lekce

DOBRÝ PASTÝŘ
Jan 10, 1-18 Lukáš 15,1-7 Žalm 23

Dobrý pastýř jde před nimi a ovce jdou za ním

Verš k zapamatování:
Ježíš řekl: ”Já jsem ten dobrý pastýř.
Dobrý pastýř pokládá za ovce svůj život.”
(Jan 10,11)

Obsah 41. lekce
1. Být pastýřem v době, když žil na zemi Ježíš, bylo velmi náročné a nebezpečné povolání. V kraji se
potulovalo spousta lupičů, kteří ovce kradli a zabíjeli. Někdy stádo ovcí přepadl lev nebo vlci. Pastýř
musel své ovečky ochránit před každým nebezpečím. Dobrý pastýř za své ovce dokázal položit i svůj
život.
OVCE BEZ PASTÝŘE JSOU JAKO MY BEZ BOHA
2. ZTRACENÉ: Když ovce nemají pastýře, tak zbloudí (Izaiáš 53,6) a zahynou. Ovce potřebují pastýře,
který zná krajinu a který se vyzná. On jim ukáže cestu a přivede je do ovčince.
3. Zrovna tak my lidé potřebujeme Boha. On nás stvořil a my budeme bloudit a budeme nešťastní, dokud
ho nepoznáme. Náš život nebude mít opravdový cíl a smysl, dokud nám Bůh nebude ukazovat, proč, jak
a pro co žít.
4. HLADOVÉ: Ovce se nedokáží orientovat, nedokáží si najít potravu. Potřebují, aby je pastýř dovedl na
zelené pastviny (Žalm 23).
5. Zrovna tak my tu opravdovou potravu pro naši duši najdeme pouze u Boha. Jinak budeme slabí, vysílení
a nešťastní. Kdo nám dá naději a radost, kdo nás potěší slovy lásky, když všichni ostatní o nás nebudou
mít zájem?
6. ZRANITELNÉ: Ovce nepozná, že se dostala na nebezpečnou stezku. Často se zraní, zlomí si nohu
nebo se zachytí v křoví a nemůže se osvobodit. Tolik potřebuje pastýře, který se za ztracenou a
zraněnou ovečkou vydá, hledá ji a volá. Když ji najde, tak ji osvobodí, ošetří jí rány, vezme ji na ramena
a odnese zpět ke stádu a do bezpečí.
Kdo nás vyléčí z našich hříchů, kdo nás vysvobodí, abychom nezahynuli navždy? Když naše zranění
hříchem nebude ošetřeno, tak naše hříchy budou přibývat a nakazí celý náš charakter a život. Naše
hříchy nás přivedou do záhuby a nakonec do samotného pekla. To by bylo hrozné, proto tolik
potřebujeme Pána Ježíše, aby nás ošetřil a přenesl do bezpečí.
7. BEZBRANNÉ: Na bezbranné a bezmocné ovce číhá všude nebezpečí. Nedokáží se ubránit divokým
šelmám a lupičům. Ovce potřebují silného, odvážného pastýře, který je bude chránit a šelmy a lupiče
odežene pryč.
I na nás číhá ve světě spousta nástrah a jsou lidé, kteří to s námi nemyslí dobře. Budou nám slibovat
věci, které nesplní. Budou nám nabízet přátelství, a přitom budou myslet jen na to, jak nás podvést a
oklamat. Proto potřebujeme Pána Ježíše, který nás ochrání před nástrahami v životě a před zlými lidmi,
kteří chtějí náš život ohrozit nebo dokonce zničit.

Poučení pro nás
1.Vidíme, že nejen ovce ale i my potřebujeme pastýře. Tím dobrým pastýřem pro nás je Ježíš Kristus. Když
mu budeme patřit, když budeme slyšet jeho hlas, když se necháme vést a budeme pod jeho ochranou,
poznáme, jak dobrý je. On opustil krásné nebe, přišel na zem, aby hledal a zachránil svoje ovečky. Těmi
ovečkami jsou lidé, které Bůh vyvolil.
2.Dobrý pastýř se pro svoje ovečky obětuje, dělá všechno pro jejich dobro a dá i svůj život pro jejich
záchranu. Ježíš Kristus se o své lidi stará a dal svůj život, aby je zachránil z hříchů. On tak miloval svoje lidi,
že se nechal zlými nevěřícími lidmi přibít na kříž. Tak byly potrestány a odpuštěny i tvoje hříchy, když uvěříš,
že Ježíš je tvůj pastýř a dal svůj život za tebe. Jen víra v něho tě může zachránit od hříchu a od věčného
pekla.
3.Ztracená ovce slyší pastýřův hlas, pozná svého zachránce a nechá se vysvobodit a odvést do bezpečí.
Křesťanem se nestaneš proto, že chodíš do nedělní školy, nebo proto, že tvoji rodiče jsou křesťané. Ježíši
Kristu budeš patřit, až když uslyšíš, že tě volá, tebe osobně. Když uslyšíš jeho hlas, tak ho pros o to, aby ti
odpustil všechny tvoje hříchy a věř, že on za tvoje hříchy dal svůj život. Když odpovíš na jeho volání a uvěříš,
že on tě přišel zachránit a vysvobodit, pak víš, že jsi se stal křesťanem. Pak mu budeš patřit a budeš pod
jeho ochranou. On bude tvým dobrým pastýřem, osobním zachráncem a spasitelem.

Úkol
1. Vymaluj titulní obrázek.
2. Přečti si biblickou pasáž, o které jsme mluvili v této lekci, a přemýšlej o ní.
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