І той зараз устав перед
ними, узявши те, на чому
лежав, і пішов у свій дім,
прославляючи Бога. Всіх
обгорнув жах, і славили вони
Бога. А переповнившись
страхом, говорили: “Сьогодні
ми бачили дивні речі!”



Допоможи цьому
чоловіку знайти дорогу до дому.

Ти можеш знайти цю історію в Біблії, Євангелія від
Луки 5:17-26.
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Господь має чудовий план спасіння твоєї душі. Він
бажає, щоб ти жив з Ним вічно в небі.
Тому віддай своє життя Господеві і служи Йому
щоденно.
Молися такою молитвою:
Дорогий Боже, я знаю, що я – грішник. Я погано себе
поводив і не завжди вибирав те, що добре. Прошу
прости мені. Я знаю, що Твій Син, Ісус Христос, помер
за мої гріхи, і я вірю, що Ти воскресив Його з мертвих.
Я хочу щоб Ісус був моїм Господом. Дякую Тобі за Твою
любов і за те, що Ти назвав мене Своєю дитиною.
Тепер прошу: наповни мене Своїм Святим Духом,
щоб я міг завжди слухатись Тебе. Амінь.
УКРАЇНСЬКЕ

БІБЛІЙНЕ
ТОВАРИСТВО
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РОЗФАРБУЙ ЦІ
КАРНИНКИ



Бог дав Ісусу владу зціляти
хворих. І ось люди принесли
чоловіка на ложі, що був
розслаблений.
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Але не знайшли як
пронести його з-за
народу, залізли на дім, і
спустили із ложем його
крізь стелю на середину
кімнати.
Побачивши їхню віру, Ісус
йому сказав: «Чоловіче,
прощаються тобі гріхи
твої!»
А книжники та фарисеї
почали міркувати й
казати: «Хто ж Оцей, що
богозневагу говорить?
Хто може прощати гріхи,
окрім Самого Бога?»

Вони намагалися внести
його в дім, і покласти
перед Ісусом.
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Відчувши думки їхні, Ісус
промовив у відповідь:
«Про що ви думаєте в
серцях ваших? Що легше
сказати: Прощаються тобі
гріхи твої, чи сказати:
Уставай та й ходи?»
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Але щоб ви знали, що Син
Людський має владу на
землі прощати гріхи! Тож
каже Він розслабленому:
«Уставай, візьми ложе своє,
та й іди у свій дім!»
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