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Ти коли-небудь бачив справжнього пастиря?
> Пастир  доглядає своїх овечок.
> Він піклується і пасе овечок. 
> Він любить своїх овечок ...

У Біблії, Слові Божому, ми читаємо про Ісуса 
Христа – Сина Божого. Він каже:

     „Я добрий пастир“.
Цей добрий Пастир є тут, серед нас, людей!  
Він дуже добре знає і тебе. Він розуміє твої 
потреби та турботи. Він знає, скільки тобі 
років і знає твоє ім‘я. Він хоче, щоб ти з Ним 
познайомився. Він любить тебе!  
Він хоче допомогти тобі! Насамперед, Він хоче 
врятувати тебе – як загублену овечку!

Допоможи 
знайти 

загублену 
овечку!

Тобі коли-небудь казали: „Ти дурна овечка“?  
Це неприємно. Але це також неправда!

> Вівцям потрібен хтось, щоб їх вести за собою. 
> Вівці знають голос свого пастиря. 
> Їм потрібні зелені пасовища та вода для пиття. 
> Ми отримуємо шерсть із овечок ...

Але кого Ісус Христос має на увазі, коли Він 
говорить:

  „Мого голосу слухають вівці Мої ...
... і знаю Я їх, і за Мною слідком вони йдуть. І Я життя 
вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не 
вихопить із Моєї руки“. Біблія - Івана 10,27.28 

Звичайно, під цим виразом маються на увазі ми, 
люди! Як овечка слухає свого пастиря, так і ми 
повинні слухати Боже Слово ...

Один пастир мав сто овечок. Кожного 
дня він їх пас і піклувався про них. 
Це було непросто, тому що він жив у 
пустелі. Але одного дня одна овечка 

зникла. Він нарахував їх тільки дев’яносто 
дев’ять. Пастир швидко відправився в дорогу. Він 
біг і шукав овечку! Так, він повинен обов’язково  
її знайти! Де вона може бути? За скелею, в яру 
чи під кущем?

Та ось, нарешті, він знайшов її! 
Яка це радість! Загублена овечка 
знайшлася! Він поклав її на плечі 
і приніс додому.

Пастир був дуже щасливий, що знову 
знайшов свою овечку. Він покликав 
друзів і сусідів та й сказав їм: «Радійте 
зо мною, бо знайшов я вівцю свою 
тую загублену».

Ісус Христос каже: «Так само на небі 
радітимуть більш за одного грішника, що кається, 
аніж за дев’ятдесятьох і дев’ятьох  праведників, 
що не потребують покаяння!»

               Ця історія описана в Біблії, в Луки 15,1-7

Ісус Христос, добрий Пастир, знає всіх людей. Він 
дуже любить їх. Також і тебе! – На жаль, кожен має 
грішне серце. Ніхто не може піти на небо із таким 
серцем. Всі загинули! – Ось чому Ісус Христос, Син 
Божий, прийшов на цю землю. Він каже: „Син-бо 
Людський прийшов, щоб знайти та спасти, що 
загинуло!“ 

Біблія –  Луки 19,10

ВІН уже знайшов тебе? Ісус Христос хоче зробити 
тебе щасливим. Він також хоче, щоб ти був з Ним на 
небесах після життя на цій землі. Він каже: „Віруй в 
Господа Ісуса, – і будеш спасений“. 

Біблія – Дії 16,31

Близько двох тисяч років тому Господь Ісус був 
розп‘ятий і постраждав за нас, людей. Він віддав 
своє життя із-за любові до нас, щоб ми могли жити 
вічно. Ісус Христос дуже радіє, коли ти віриш у Нього 
і сьогодні приходиш до НЬОГО зі своїми гріхами.

„Так-бо Бог полюбив світ (тебе), що дав Сина Свого 
Однородженого (Ісуса), щоб кожен, хто вірує в Нього, 

не згинув, але мав життя вічне „.  
Біблія – Івана 3,16

Читай Біблію, Слово Боже.  Це варто зробити!

Ісус Христос каже: 
            Я – Пастир  
       Добрий! Пастир  
добрий кладе життя  
       власне за вівці.
                                           Біблія - Івана 10.11

За проханням ми надішлемо тобі БЕЗКОШТОВНО і без зобов‘язань: 
Одну частину Біблії (Новий Заповіт)

Чи є у тебе запитання? Ти можеш написати нам. Ти  можеш подати запит на безкоштовний 
матеріал для читання. 

Translated from German with kindly permission of „Verbreitung der Heiligen Schrift, Eschenburg“

Господь Ісус, 
  добрий Пастир, шукає:
> Того, хто приходить до Нього добровільно 

> Того, хто хоче йти на небо 

> Того, хто хоче мати свого друга і помічника назавжди

> Того, хто колись думав щось погане 

> Того, хто зробив щось погане раніше 

> Того, хто сповідує гріхи і вірить в Ісуса

      Ти знаєш когось? Напиши його ім‘я тут:

Для  

розмальовки! Як пастир шукає овечок, так само й Ісус Христос шукає      тебе.      > Прийди до НЬОГО!   158 5350  The Shepherd Seeks His Sheep Ukrainian
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     Бо так ГОСПОДЬ Бог (Ісус) промовляє: 
> Ось Я Сам, і  
> зажадаю отару Мою, і 
> перегляну їх.
> Я буду пасти отару Свою, і 
> Я їх покладу на спочинок, говорить Господь Бог.
> Загинулу вівцю відшукаю, а
> сполошену поверну, 
> а поранену перев’яжу, 
> а хвору зміцню ... 
    А Я, ГОСПОДЬ, буду їм Богом.
                      Біблія - Єзекіїля, 34,11.15-16.24


