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Ісус любив казати людям про 
Боже прощення. Але церковні 
начальники скаржилися на
      Його дружбу з грішниками. 

Отже Ісус розповів три 
історії, щоб показати, що 
Бог радіє, коли грішники 
каються у своїх гріхах.  
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Ісус знов 
сказав: 
“Радість буває 
в Божих 
Анголів за 
одного 
грішника, який 
кається.”  

Наступна історія Ісуса 
була про жінку, яка мала 
десять срібних монет 
мабуть, то були 
збереження усього її 
життя. Сталася невдача. 
Вона загубила одну 
монету.  

Пастух шукав і шукав, поки не 
знайшов вівцю. Він поклав її собі 
на плечі і з радістю поніс додому. 
  Він сказав друзям: 
  “Радійте зо мною, бо 
  знайшов я вівцю свою 
  тую загублену.”  

Вона мела й шукала всюди. Нарешті 
вона знайшла загублену монету. Вона 
була дуже рада. Чи здогадуєтесь, що 
вона зробила? Так, вона розповіла 
усе своїм друзям!

Ісус пояснював, що
небеса дуже радіють,
коли навіть один
грішник кається.
Каятися – означає 
жалкувати про         
вчинені гріхи      
настільки, щоб 
припинити їх!  

Перша історія була 
про чоловіка, який 
мав сто вівців.     Одна вівця 
        загубилася. Пастух 
        негайно лишив 99 
      овець і пішов шукати 
      загублену вівцю.  
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“Прогрішився я, отче,.. і 
недостойний вже зватися 
сином твоїм.” Хлопець 
хотів просити батька, щоб 
той найняв його слугою. 
Але батько перебив. 
“Принесіть негайно одежу 
найкращу, і його зодягніть,
    і персня подайте на руку 

йому, а сандалі на 
ноги. Приведіть теля 
відгодоване та 
заколіть, - будемо їсти 
й радіти.”  

“Прогрішився я, отче, 
проти неба та супроти 
тебе... Недостойний я вже 
зватись сином твоїм; 

прийми ж мене, як 
одного з своїх 
наймитів.”  

У далекій країні хлопець нерозумно розтратив свої 
гроші. Що він мав робити? Прийшов голод і ще 
більше погіршив справи. Хлопець смертельно 
голодав.  

Коли хлопець був ще далеко від дому, батько 
побачив, що він іде. З радістю він побіг до свого 
сина, що повертався. Він поцілував хлопця і
  обійняв його.  

У відчаї, голодний, хлопець знайшов роботу годувати 
свиней. Але ніхто не годував його. Він був би навіть 
радий їсти свинячу їжу. Мабуть, він так і робив!  
Зрештою, хлопець отямився. “Скільки в батька
   мого наймитів мають хліба аж 
   надмір...”, - подумав він.  

Третя історія, яку 
розповів Ісус, була 
найсумніша. Вона була 
про хлопця, який 
залишив 
батьківський 
дім.

13 14

11 12

9 10



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом. 
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті 

й бути покараному за твої гріхи. Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса! Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить! Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе, 
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.” 
Читай Біблію і щодня говори з Богом!  

Євангелія від Івана, 3:16 

“Вхід у слова Твої світло дає.” 
Псалом 119:130
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Оповідання з Божого Слова, Біблії,
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Кінець!  
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Був чудовий бенкет, бо син, який загубився, - 
знайшовся. Ісус розповів цю історію, тому що вона 
     показує, як Бог любить 
        отримувати грішників, 
      які розкаялися й 
      прийшли до Нього.  
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