
Подивись на цю карту. Син готовий 
піти з дому. Почни з дому і з’ясуй, що 

з ним відбулось.

 
Виріши зараз - повернутися додому або залишитись зі свинями назавжди. 

Господь має чудовий план спасіння твоєї душі. Він бажає, щоб ти жив з 
Ним вічно в небі. 

Тому віддай своє життя Господеві та 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.

 
П’ЯНИЙ
йди повільно 
 
ЗУСТРІЧ З 
РОЗБІЙНИКАМИ 
швидко біжи 

ОБМАН
поверни направо

 
БОРОТЬБА
боляче, але 
продовжуй

ГОДІВЛЯ СВИНЕЙ
спи в свинарнику
 
ГОЛОД
ходи по колу в 
пошуках їжі 

 
СПРАГА
поверни наліво 

ПОБИТИЙ
відпочинь 
кілька днів 

ДИКІ ЗВІРІ  
повернися назад 
і знайди іншу 
дорогу

 
 
 

Ilustrations: Hong Kong Bible Society 
Copyright : @Canadian Bible Society

І, вставши, пішов до батька свого. А коли 
він далеко ще був, батько вгледів його, 

переповнився жалем: і побіг, кинувся 
йому на шию, та почав його цілувати! 

Прогрішився я, отче, проти неба 
та супроти тебе, і недостойний 
вже зватися  твоїм…

Негайно принесіть  
найкращу одежу,  
і зодягніть його, перстня 
подайте на руку йому, а 
сандалі на ноги! Будемо 
святкувати і веселитись! 

Бо син мій мертвий був і ожив,  
пропадав і знайшовся!

 
Ця історія взята з Євангелії від Луки 15:11-24. Розфарбуй всі картинки. 

БІБЛІЙНЕ
УКРАЇНСЬКЕ

ТОВАРИСТВО
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І батько поділив поміж ними майно.

 
 

Ось Тобі, 
мій сину. 

А по небагатьох 
днях молодший 
син продав усе, 
взяв гроші та 
й подавсь до 
далекого краю, 
і розтратив там 
усе, живучи 
марнотратно.

А як він усе розтратив, настав 
голод великий у тім краї, і він став 

бідувати.

 
І пішов він тоді та пристав до 
одного з мешканців тієї  
землі, а той вислав його  
на свої поля пасти свиней. 

І бажав він наповнити шлунка свого хоч 
стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх 
йому. Тоді він спам’ятався й сказав:

Скільки в батька мого наймитів мають 
хліба аж надмір, а я отут з голоду гину! 
Устану, і піду я до батька свого, та й  
скажу йому: Прогрішився я, отче, проти 
неба та супроти тебе. Недостойний я  
вже зватись твоїм сином; прийми ж 
мене, як одного з своїх наймитів…

У одного чоловіка 
було два сини…

Молодший син подумав…

Мені потрібно піти  
і побачити цей світ! 

Він пішов до свого батька та сказав:

Батьку, дай  
мені належну  
частину  
   маєтку!

Ісус 

розповів 

історію
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