Przypowieść o Dobrym Pasterzu.
Kto z was potrafi powiedzieć kto to jest pasterz?
Z kim przebywa przez cały dzień, co robi? Dzisiaj
porozmawiamy właśnie o pasterzu. Dowiecie się,
kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co
powinniśmy zrobić kiedy zdarzy nam się odejść
od pasterza.
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień
obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki,
nawet nazywa je po imieniu. Kiedy są głodne
prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest
odważny, nosi laskę, broni swoje Owce przed
złym wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają
swojego pasterza, słuchają go i idą za nim.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała
słuchać. Odeszła od stada i pasterza. Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi
swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki! Zamyka swoje
owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz
wreszcie odnajduje zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi
ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zastanówcie się:
- Co stało się z jedną owieczką?
- Co robi pasterz?
- Jaki jest pasterz dla owcy?
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Przeczytajcie (lub poproście rodziców o przeczytanie) fragment z Pisma Św.
Kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem?
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach?
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha.
Jednak czasami jesteśmy taką zagubioną owcą, która oddala się od swojego
Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się od Pana
Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego,
zawsze na nas czeka i chce, abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy
Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa,
On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.

