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Przy Bogu niczego ci nie brakuje
Sam Bóg jest tym, który podtrzymuje twoje życie i zapewnia wszystko,
czego od Niego potrzebujesz. Opiekuje się tobą jak pasterz swoim
stadem, zaspokaja twój głód i pragnienie. Daje nie tylko pokarm dla ciała,
ale i dla ducha. To Jego obecność sprawia, że czujesz się bezpiecznie.
W Jego bliskości niczego ci nie brakuje. Dlatego tak ważne jest, by trwać
w Bożej obecności, każdą chwilę, każde wydarzenie przeżywać razem
z Nim. Możesz to osiągnąć poprzez uczenie się ciągłego
porozumiewania się z Bogiem, rozmawiania z Nim
o wszystkich twoich sprawach. Przez cały dzień
zwracaj się do Pana, opowiadaj Mu o tym, co cię
cieszy, a co smuci, co ci się udało, a co nie.
Wtedy będzie rosnąć twoje zaufanie do Niego
jako do bardzo bliskiej ci Osoby. Będziesz
nabierać pewności, że On naprawdę jest
z tobą i troszczy się o wszystko.

Pan jest moim pasterzem.
Nie brak mi niczego
(Psalm 23,1).
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Jezus jest Dobrym Pasterzem
Pan Jezus mówi o Sobie, że jest Dobrym Pasterzem, a ty należysz do
Jego owczarni. On się tobą opiekuje i zna cię bardzo dobrze. Wie o tobie
wszystko. Chrystus za ciebie oddaje życie. Robi to, by uwolnić cię od
ciężaru grzechów i niedoskonałości. Dzięki Jezusowi możesz doświadczać
miłości Boga do ciebie i okazywać tę miłość otaczającym cię ludziom.
On również, poświęcając swoje życie, daje ci siłę do przezwyciężania
twoich słabości, rozwijania darów
i talentów, jakie masz od Stwórcy.
Poznając Jezusa coraz bliżej, uczysz się
postępować podobnie jak On, naśladować
Go w codziennych sytuacjach. Uczysz się
służyć innym tym, co Bóg ci dał.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje,
a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce
(Ewangelia wg św. Jana 10,14-15).
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Jezus mówi ci po imieniu
Pan Jezus jako Dobry Pasterz woła swoje owce po imieniu i prowadzi
je. Ty jesteś Jego owcą, do ciebie także zwraca się po imieniu. Zna twoje
imię, a ty znasz Jego głos, rozpoznajesz, gdy cię woła, i nie boisz się
iść za Nim. Wiesz, że poprowadzi cię właściwą drogą. Jezus idzie przed
tobą, więc nie obawiasz się nowych sytuacji ani miejsc. Ufasz
swojemu Pasterzowi. W codziennym życiu, gdy zajmują
cię różne sprawy w domu, szkole, wśród kolegów,
wsłuchuj się w głos Jezusa. On nie mówi głośno,
a sygnały ze świata, który cię otacza, bywają
natarczywe i krzykliwe. Dlatego potrzebujesz
skupienia, wyciszenia, żeby nie pomylić
cichego, spokojnego głosu Jezusa z innymi,
docierającymi do ciebie dźwiękami.
Każdego dnia przeznaczaj dużo czasu na
spotkania z Jezusem – to najważniejsze
twoje zajęcie.
Owce słuchają jego głosu;
woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele,
a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają
(Ewangelia wg św. Jana 10,3-4).
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Jezus daje ci zbawienie
Jezus jest jedyną drogą do nieba. Nazywa Siebie bramą, przez którą
wchodzimy, by znaleźć zbawienie, wieczne szczęście. Bez Jezusa
pozostajemy bezradni, nie potrafimy sami siebie zbawić. On przyszedł na
świat po to, by każdemu ofiarować życie, które się nie kończy, w którym
są zaspokojone wszystkie nasze potrzeby. I dla ciebie
Jezus jest bramą, wejściem do niekończącego się,
pełnego życia w radości i zjednoczeniu z Bogiem.
Tobie Chrystus pragnie dawać to, co najlepsze.
Kiedy Mu ufasz, przychodzisz do Niego,
powierzasz Mu swoje sprawy, rośnie wasza
bliskość. Poznajesz Go, czytając o tym, jak
postępował, kiedy żył na ziemi, jak traktował
spotykanych ludzi. Coraz bardziej na Nim
polegasz, starasz się Go naśladować na co dzień
– w rodzinie, w szkole, na podwórku.
Dzięki temu zyskujesz pewność,
że On zaprowadzi cię do nieba.
Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie,
będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę
(Ewangelia wg św. Jana 10,9).
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