ІСУС – НАШ ДОБРИЙ ПАСТИР
Євангеліє від Івана 10:11-18

Серед імен нашого Господа Ісуса Христа є одне виняткове ім’я – Добрий Пастир.
Пригадаймо, кого звуть пастирями. У нашій Церкві так називають парафіяльних священиків,
які служать у громадах. Пастирями також називають пастухів овець, корів та інших
домашніх тварин. Син Божий у Євангелії теж називає себе Пастирем, додаючи до цього
слова ще одне – Добрий. Отож Він говорить про себе, як про унікального, єдиного і
відповідального Доброго Пастиря.
Цікаво довідатись кого саме пасе цей Добрий Пастир. Відповідь на це питання декого може
здивувати: Добрий Пастир пасе нас. Саме так. Він пасе нас у тому сенсі, що піклується про
нас, як добрий пастух піклується про своїх овець – дає їм поживу, опікується ними та їхніми
потребами, лікує, рятує від небезпеки, визволяє з біди.
Втім, піклування Доброго Пастиря про нас сягає ще далі. Він не лише турбується про наші
фізичні потреби, за котрі ми молимося у Господній молитві «Отче наш», але також про наше
спасіння і життя. Звичайні пастирі можуть лише заопікуватися земними потребами овець,
натомість Ісус – Добрий Пастир дарує їм благословення і земні, і небесні.
Книга, з котрої ми довідуємось про Ісуса Доброго Пастиря, – це Біблія, Слово Боже. На її
сторінках ми читаємо про те, як саме Він піклується про нас кожного дня, що Він зробив і
продовжує робити для нас далі. Ми цінуватимемо піклування нашого Доброго Пастиря
належно, якщо перебуватимемо у Його Слові, віритимемо Йому, покладатимемось на Нього,
виявлятимемо Йому вдячність і любов, молитимемось до Нього і прославлятимемо Його.
Вівці, котрими належно опікується пастух, захищає і любить їх, почуваються поруч із ним,
наче малі діти, які тримаються мами або тата. Вони знають його голос і щойно він покличе їх
– йдуть до нього. Вони довіряють йому і певні, що нічого прикрого він ніколи не вчинить їм.
Як вівці отари нашого Спасителя, ми також повинні знати Його голос, що лунає у кожному
слові Його Євангелія. Ми мусимо розрізняти цей голос з-поміж тисяч інших голосів у цьому
світі – лукавих, хитрих, підступних, фальшивих. Щойно наш Добрий Пастир покличе нас –
ідімо за Ним без жодного страху і сумніву.
Меншими, але також дуже важливими пастирями для нас, є парафіяльні священники, котрі
за дорученням Ісуса піклуються про наші душі, про нагодування нас Божим Словом,
правдивими Тілом та Кров’ю Спасителя у Господній вечері. Отож ми повинні вшановувати
їх вдячністю і послухом, як про це навчається у Божій заповіді щодо батьків і старших.
Дякуймо нашому Господу за вірних служителів Божих, за належне проповідування і
навчання ними Божого Слова. Хай Ісус – наш Добрий Пастир береже і провадить нас до
Царства небесного.
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Про яке ім’я Ісуса йдеться у цьому уроці?
Хто такий пастир, що він робить?
Які обов’язки пастиря овець у житті?
Які обов’язки виконує Ісус – наш Добрий Пастир?
Як Ісус піклується про нас? Де ми довідуємось про це?
Чому Він це робить?
Як слід цінувати Його піклування?
Як і за що нам слід шанувати пастирів – Божих служителів?
На чому базується наша віра і довіра Ісусові – Доброму Пастиреві?

