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ОВЦА



Малко по-късно Иисус разказал още една история. Тя се нарича 

притча. Иисус искал, когато слушат притчата, хората да се 

замислят над много неща и на много неща да се научат. 

Ето каква е тя.

Живял едно време един пастир, който имал много овце. Той ги 

обичал и винаги се грижел добре за тях. Но една от неговите 

овце била твърде непослушна. Тя все изоставала от стадото или 

пък отивала на друга страна, ала пастирът я връщал обратно.



Веднъж пастирът не забелязал, че овцата е изостанала. Глупава 

овца! Тя не можела да се грижи сама за себе си - да си намери 

хубава трева и добро място за водопой, а най-важното - не можела 

сама да се защитава от дивите зверове, с които била пълна 

местността. Когато пастирът дошъл с овцете в пустинята, започнал 

да ги брои. Знаел, че има сто овце, а преброил деветдесет и девет.

Пастирът преброил овцете още веднъж, но една от тях липсвала. 

Веднага разбрал коя овца се е загубила. Той знаел всичките си овце 

дори по имена.



„Може би е отишла далеч? А може да се е подхлъзнала в някоя 

яма и да си е счупила крака? Или са я нападнали дивите 

зверове и лежи разкъсана на пътя? Трябва да я намеря" - мислел 

си пастирът. И като оставил другите деветдесет и девет овце 

сами в пустинята, пастирът тръгнал да търси изгубената. 

Търсил я дълго, но накрая я намерил. Щастлив, той я метнал на 

рамене и я понесъл. Едва когато се върнал в пустинята, където 

го чакали останалите овце, той я пуснал на земята. Сега отново 

имал сто овце.



След известно време пастирът се прибрал в селото и казал на 

приятелите си: „Радвайте се заедно с мен! Аз намерих изгубената 

си овца." И всички се зарадвали. „И на небето ангелите също се 

радват - продължил Иисус Своя разказ, - когато човек, изгубил 

вярата си, започва отново да вярва. Някои хора мислят, че 

Господ не им е нужен. За такива хора ангелите тъгуват. Такива 

хора нямат вяра." А ти вярваш ли в Бога?
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