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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ЛУКИ  
        ТА БОЖИЙ ДАР ДЛЯ ТЕБЕ

ПОДАРУНОК
ПОДАРУНОК



Залишилося тільки два дні і в Луки буде Залишилося тільки два дні і в Луки буде 

Бабуся шукає  
для Луки особливий 
подарунок. Нарешті 
вона знаходить щось 
таке, чому Лука буде 
по-справжньому 
радий. 

Вона загортає подарунок і перев’язує 
його синьою стрічкою, бо синій – це 

улюблений колір Луки. 

Бабуся Луки в день народження 
підходить до дверей. Іменинник 

відкриває їх, і вона радісно  
вітає свого внука. Вона кладе 
подарунок із блакитною стрічкою  
на стіл разом із іншими подарунками.

Дл
я Л

уки

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!



Схвильований Лука 
розгортає свої подарунки. 
Він отримав нову гру,  
в яку, звісно, відразу  
ж захотів погратися. 

Він зовсім забув про 
подарунок бабусі. І тут вона 
легко торкається 
його і запитує: „А ти не хочеш 

розгорнути мій 
подарунок?“

„Я зроблю 
це пізніше“.

Лука підняв голову  
і швидко відповів:

Час іде, але Лука 
занадто зайнятий, 
щоб думати про 
бабусин подарунок. 
Мама нагадує йому:

„Чому б тобі 
не розгорнути 

подарунок бабусі?“
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Але Лука лише бурмоче:

„Мені зараз не 
хочеться.“

Коли настав вечір, 
подарунок із блакитною 
стрічкою все ще стояв 
загорнутий на столі. 
Бабуся Луки нарешті  
йде додому. Вона  
виглядає сумною.
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А ти вже знаєш,  А ти вже знаєш,  
     що Бог приготував для тебе       що Бог приготував для тебе  
 найбільший подарунок? найбільший подарунок?

Погані речі –  

це такі, як:

• Обманювати,

• Бути заздрісним,

• Бути нахабним,

• Красти, ...

Біблія називає це 
гріхом. Насправді я з тобою 
повинні померти за наші гріхи. 
Але Бог має рішення ...

Але Бог також справедливий. 
За багато поганих справ, які 
зробили ми, я і ти, Він повинен 
нас покарати.

Бог любить тебе – навіть 
більше, ніж бабуся Луки 
любить свого внука!  
Про це написано в Біблії. 
Біблія – це Боже Слово.

Для тебе:

(твоє ім’я)



Для теб
е

Так-бо Бог полюбив світ, що дав  Так-бо Бог полюбив світ, що дав  
Сина Свого Однородженого ...Сина Свого Однородженого ...
Біблія – Євангелія від Івана, розділ 3, вірш 16а

За твої і за мої гріхи Ісус Христос, Божий 
Син, помер на хресті!

Якщо ти віриш у це, тоді Бог вже не буде 
карати тебе – адже Ісус заплатив за все, 
що ти зробив. Це великий подарунок Бога 
для тебе й для мене. Все, що тобі потрібно 
зробити, – прийняти це! 

... щоб кожен, хто вірує в Нього,  ... щоб кожен, хто вірує в Нього,  
не згинув, але мав життя вічне.не згинув, але мав життя вічне.
Біблія - Євангелія від Івана, розділ 3, вірш 16b



Як можна «розгорнути»  Як можна «розгорнути»  
                                Божий подарунок?                                Божий подарунок?

Поговори з Богом і розкажи 
Йому, яке зло ти зробив.  

Біблія називає це: молитися. 

«Коли ми свої гріхи визнаємо,  
то Він вірний та праведний, 

       щоб гріхи нам простити».
                                       Біблія – 1-е Івана, розділ 1, вірш 9

Дякуй Йому за те, 
що Господь Ісус 
помер за тебе. 

Тоді ти зможеш бути 
по-справжньому 
щасливим, бо Бог 
прощає тебе!



Бог чекає, коли ти, 
нарешті, приймеш 

Його подарунок. Не 
відкладай його, 

як це робив 
Лука!

У цьому буклеті є 

багато подарунків. 

Чи зможеш всіх їх 

знайти? Скільки їх?  

---------------------
(Відповідь знайдеш на останній сторінці.)

Тут ти зможеш розфарбувати  
цей подарунок твоїми  

улюбленими кольорами:
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Прийди на день 
народження Луки!   

У Бога є подарунок  
і для тебе.
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