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Вартимей був сліпцем, який 
 сидів при дорозі поблизу Єрихону 

 і жебракував.  Якісь добрі люди, 
проходячи поблизу, певно давали  

 
 
 
 

                                              йому трохи 
                                               грошей  
                                                або їжі. 



Одного дня на дорозі був великий 
рух.  Вартимей чув поступ багатьох 
ніг.  Діялося щось незвичайне. 



Скоро сліпий дізнався, що то було.  У 
місті був Ісус із Назарету.  Натовп 
зібрався, щоб побачити й почути  
                            Ісуса. 



“Сину Давидів, Ісусе, - змилуйся 
надо мною!”  Чому 
 кричав Вартимей? 

 Чому він думав, 
 що Ісус може 

 допомогти йому? 
 Можливо, він 

 чув про інших, 
 вилікуваних 

                                             Ісусом. 



Одні були глухі, другі німі, треті 
скалічені, а деякі були 
 сліпі, як і він.  “Сину 

 Давидів, - змилуйся 
 надо мною!” – 

 кричав Вартимей  
знов і знов. 

  У його голосі 
 бриніла надія. 



Одне Вартимей 
знав напевне.  

Якщо він не 
отримає допомоги 

зараз, другого 
шансу може не 

бути.  Можливо, 
Ісус вже ніколи 
 не пройде цією  

         дорогою. 



Вартимей хотів 
дотягнутися до 

Ісуса.  Але 
 люди не 

дозволяли.  
“Цить!” – 

 казали вони. 
Вони  

наказували 
 йому  

мовчати. 
 



Але Вартимей 
 не замовкав.  Він 

 продовжував волати.   
          Раптом Ісус  
        зупинився!   
     Прислухався! 



Наказав 
 привести сліпого 
 до Нього!  “Будь  

                  бадьорий, устань, -  
       сказали люди  
       Вартимею,  
       - Він кличе  
       тебе”. 



Скинувши свого плаща, Вартимей 
підвівся і прийшов до Ісуса. 



“Що ти хочеш, щоб зробив 
Я тобі?” – запитав Ісус.  Що 
б ви відповіли? 



Чи ви б просили багато  
грошей або гарний новий  
одяг? Чи цього хотів  
Вартимей? 



Ні, сліпий Вартимей не просив 
Ісуса за золото чи гарний одяг. 
Ви знаєте, чого він бажав. 
 



“Учителю, - нехай я прозрю!”  
Вартимей хотів бачити! Бачити дерева, і 
птахів, і всю красу Божого творіння. 
 



Він хотів бачития, щоб дати 
собі  ради і не бути жебраком. 



Тоді Ісус сказав до Вартимея:  
“Стань видющий!  Твоя віра спасла 
тебе!” 



Він в ту ж мить отримав зір і пішов 
за Ісусом.   
Все, що  
він міг  
сказати,  
то це  
“Бог  
чудовий,  
Він уздоровив  
мене”. 



Всі люди, які це бачили, віддали 
хвалу Богу.  Вони 

 знов побачили 
 чудотворну силу 

 Божого Сина, 
 Ісуса, який 

 повернув 
                                                       зір 

 сліпому 
                                                  жебраку. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Ісус уздоровлює сліпого 
 

Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Євангелії від Марка, 10-ій голові, 
Євангелії від Луки, 18-ій голові та 

Євангелії від Івана, 9-ій голові 



Кінець!  



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 
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