
Ja jestem Jezus – Tydzień 2

Ja jestem dobrym pasterzem

Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Jana 10:11

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w 
inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Jana 10:1

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały 
życie i obfitowały. Jana 10:10

Cztery wyzwania związane z byciem owcą

1. Owce łatwo się gubią
2. Owce są bezbronne
3. Owce są bardzo uparte
4. Owce są brudne

Co robi dobry pasterz?

• Prowadzi
Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię 
swoje. Psalm 23:3

Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i 
wyprowadza je. (4) Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, 
gdyż znają jego głos. Jana 10:3-4

• Zaopatruje
Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. (2) Na niwach zielonych pasie mnie. 
Nad wody spokojne prowadzi mnie. Psalm 23:1-2

• Poprawia, koryguje
Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem 
Wszechmocnego! (18) Bo On rani, lecz i opatruje, uderza, lecz jego ręce leczą. Joba 5:17-
18

Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje 
błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Hebrajczyków 12:11

• Ochrania
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij 
twój mnie pocieszają. (5) Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, 
Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. (6) Dobroć i łaska towarzyszyć 
mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. 
Psalm 23:4-6

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu 
dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? (5) A odnalazłszy, 



kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. (6) I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i 
sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę! 
Łukasza 15:4-6

Pytania do dyskusji

• Jakich wyzwań związanych z byciem owcą doświadczasz?

• Opowiedz o sytuacji, w której Bóg zatroszczył się o ciebie w potrzebie. W jaki 
sposób to doświadczenie wpłynęło na Twoją relację z Bogiem?

• W jakich dziedzinach swojego życia potrzebujesz Bożego prowadzenia i ochrony?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


