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ПастирПастир ОвцаОвца Одједном... овца је нестала!Одједном... овца је нестала! Већ си нађен?Већ си нађен?

Хеј, да ли си икада видео пастира (чобана)? Шта 
је његов посао?

> Он се брине за своје овце.
> Он их негује и храни. 
> Он воли своје овце.

У Светом писму, које је Божија реч, читамо о 
Исусу Христу, Сину Божијем. За себе је рекао:

     „Ја сам добри пастир“
Он је добри пастир за нас људе. И тебе јако 
добро познаје, разуме шта ти је потребно и шта 
те брине. Зна колико имаш година и зна како се 
зовеш. Стало му је да и ти њега упознаш. Ма, он 
те воли! Жели да ти помогне! Али више од свега 
му је стало да те спаси, баш као залуталу овцу.

Помози 
да се 

залутала 
овца нађе.

Да ли те је неко икада назвао „глупавом овцом“? 
О, то баш није лепо и – уопште није тачно! 

> Овци је потребно вођство и чување. 
> Овца препознаје глас свог пастира. 
> Потребна јој је паша за храну и вода за пиће. 
> Од овце добијамо вуну.

Али на кога је мислио Исус Христос када је рекао:

  „Моје овце слушају мој глас ...  
… и ја их познајем, те иду за мном. Дајем им вечни 
живот, па неће никада пропасти, нити ће их ко отети 
из моје руке.“ Библија: Јован 10,27-28  

Нема сумње да Исус овде мисли на нас, на људе! 
Као што овца слуша пастира, тако и ми треба да 
слушамо Божију реч... 

Пастир је имао стадо од стотину 
оваца. Сваки дан их је водио на пашу 
и бринуо се за њих. А онда је једном 
приметио 

да једна недостаје, јер је упорно бројао њих 99. 
Када је то схватио, пожурио је, трчао и тражио 
залуталу овцу! О, морао је да је нађе... али где 
би могла да буде? Иза стена, на дну кањона или 
у жбуњу?

Коначно!! Нашао ју је! Каква 
радост... Понео је своју залуталу 
овцу назад, ставио ју је на рамена 
и однео у стадо.

Пастир се силно радовао повратку 
своје овце. Окупио је пријатеље и 
комшије и рекао им: „Радујте се са 
мном, јер сам нашао своју изгубљену 
овцу.“

Исус Христос каже: „Тако ће на небу бити већа 
радост због једног грешника који се каје, него 
ли због деведесет и девет праведника којима 
покајање није потребно.“

                Ова прича је записана у Библији, у Луки 15,1-7

Исус Христос је добри пастир који познаје све људе. 
Воли свакога, баш свакога, па и тебе! Али срца свих 
нас су грешна и нико такав не може у небо. Сви 
смо изгубљени, сви смо залутале овце! И баш зато 
је Исус Христос, Божији Син, дошао на земљу. Он 
каже за себе: „Син човечији је дошао да потражи и 
спасе оно што је пропало“.

Библија: Лука 19,10

Да ли те је већ пронашао? Исус Христос жели да 
будеш срећан, да једном будеш с њим на небу, након 
овоземаљског живота. Зато: „Поверуј у Господа 
Исуса, па ћеш бити спасен.“

Библија: Дела 16,31

Пре неких 2000 година Господ Исус је пострадао за 
нас људе, распет на крсту. Дао је за нас живот јер 
нас воли, јер само тако можемо вечно да живимо. 
Силно би га обрадовао када би поверовао у њега, 
када би му пришао још данас и донео му све грехе. 

„Јер Бог је тако заволео свет да је свог јединородног 
Сина дао, да сваки - ко верује у њега - не пропадне, 

него да има вечни живот.“ 
Библија: Јован 3,16

Читај Библију, читај је као Божију реч – исплати се!

Исус Христос говори: 
         „Ја сам добри 
        пастир. Добри  
   пастир полаже свој 
       живот за овце.“
                                           Библија: Јован 10,11

Ако желиш, јави нам се да ти бесплатно и без икаквих обавеза пошаљемо  
један део Библије (Нови завет).

Да ли имаш неко питање? Слободно нам пиши о томе. Радо ћемо ти послати и сличну духовну литературу ако то желиш. 

Господ Исус,  
         добри пастир тражи
> онога који му долази добровољно 

> онога који жели да једном буде у небу 

> онога који жели имати пријатеља и помагача заувек

> онога који је већ имао зле мисли

> онога који је већ урадио нешто лоше

> онога који признаје своје грехе Богу и верује у Исуса

      Знаш ли неког таквог?  Упиши у ову белину његово име:

Уживај 

док будеш бојио 

овај цртеж!
Као што пастир тражи своју овцу тако и Господ Исус тражи      тебе.      > Дођи к њему!   142 5350  The Shepherd Seeks His Sheep Serbian
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     Господ Исус говори: 
> стварно, ја ћу лично да тражим своју овцу  
> ја ћу је пронаћи 
> ја ћу да нахраним своје стадо
> ја ћу им дати да мирно спавају, 
> говори Господ Бог.
> Ја ћу да тражим изгубљене
> вратићу у стадо све залутале
> излечићу озлеђене 
> оздравићу болесне

    Ја, Господ, бићу им Бог!
                      (Библија: Језекиљ 34,11;15;16;24)


