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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
СПИСОК ПЕРСОНАЖІВ: (потрібні відповідні тембри голосу)
• Кожен голос повинен суттєво відрізнятися від голосів інших
персонажів.
• Деякі персонажі з'являються в декількох епізодах цієї серії.
Використовуйте один голос для одного персонажа.
Никодим: фарисей (голос зрілого чоловіка)
Ісус: Обіцяний Месія (голос зрілого чоловіка)
Ієшуа: фарисей (голос зрілого чоловіка)
Йосип: послідовник Ісуса з Ариматеї (голос зрілого чоловіка)
Голоси: для звукових ефектів (чоловіки)
Примітки режисера для всіх читців:
• Це все радіо-п’єси. Це означає, що дії та емоції передаються лише словами.
Відведіть достатньо часу для уважного прочитання всієї п’єси.
Пам'ятайте, що слухач матиме можливість почути вас лише один раз, тому
говоріть виразно, з відповідними емоціями; ретельно дотримуйтесь усіх
знаків пунктуації (тобто робіть короткі паузи там, де стоїть кома, довгі паузи
для передачі крапки, вимовляйте гучніше речення, що закінчуються знаками
оклику,

особливо

шрифтом).

підкреслюйте

наголосом

слова,

виділені

жирним

• Підбирайте відповідну музику згідно із шрифтом (жирний / дрібний
шрифт) по всьому сценарію.
• Дотримуйтесь вказівок щодо звукових ефектів (жирний шрифт) по всьому
сценарію.
• Дотримуйтесь усіх голосових інструкцій (жирний шрифт) у дужках по
всьому сценарію.
Примітка для перекладачів: коли цитується Святе Письмо, це виділяється
курсивом, використовується версія перекладу NIV (1984). Посилання на
місця Письма наведені для допомоги перекладачам і не повинні читатися як
окрема частина сценарію.

НИКОДИМ: ЛЮДИНА, ЩО НАРОДИЛАСЯ ВДРУГЕ
Посилання на Писання: Івана 2:23-3: 21; 7:50-52; 19:38-42
Музика: Починається основна музична тема, яка потім поступово
затихає,

коли

ведучий

починає

говорити.

Пам’ятка

продюсеру:

тривалість музики не повинна перевищувати 12-14 секунд.
Ведучий
Ласкаво просимо до «Історій серця».
Сьогоднішня п’єса розповість нам про Никодима, людину, яка «зустріла
Господина». В її основі лежить Євангеліє від Івана, що міститься у Біблії.
Никодим був фарисеєм і одним із визнаних релігійних лідерів, який почув
про Ісуса. Хоча багато інших фарисеїв не приймали вчення Ісуса, Никодим
починав вірити в те, що Ісус дійсно був посланим Богом. Однієї ночі він
наблизився до Ісуса. Ісус відкрив Никодиму
необхідність другого народження і пояснив, що це означало. Пізніше
Никодим захищав Ісуса від інших фарисеїв, але вони продовжували
відкидати владу Ісуса і врешті-решт заарештували та розіп'яли Його. Після
смерті Ісуса на хресті, Никодим відкрито приєднався до Йосипа з Аріматеї,
щоб помазати і поховати розп'ятого Спасителя.
Наразі ми слухатимемо, як Никодим розповість нам свою історію та його
несподіваний висновок.

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
(Никодим – Оповідач)
Коли я вперше почув про цього Вчителя, Ісуса, я подумав, що Він просто
черговий шахрай.
Як мені вже було відомо із досвіду, багато людей претендують на особливі
повноваження або проголошують, що вони мають певне послання від Бога,
не маючи при цьому жодної мети, окрім обману. Але Ісус був іншим.

Я пишався тим, що знаю, виконую і навчаю людей Божому Слову, і я
помітив, що Ісус добре знав Писання. Він жив чесним життям, і навчав, як
ніхто інший.
Він говорив із владою, а не спираючись на вчення когось іншого. Інші
фарисеї лютилися, коли Ісус зцілював або виривав колоски для Себе та Своїх
послідовники в Шаббат (суботу), наш день відпочинку та поклоніння. Коли ж
Його докорили за це, Ісус підкреслив, що Бог створив суботу для людей, а не
людей для суботи. Ісус зосередився на сутності, а не лише на змісті Божих
заповідей.
Для Ісуса справжня праведність починалася із серця людини.
Нарешті я дійшов висновку, що повинен поговорити з Ісусом. Мені хотілося
краще зрозуміти цю Людину та Його послання. Та все ж я не хотів
засмучувати своїх релігійних колег. Якщо бути абсолютно чесним, я
побоювався того, що вони можуть сказати чи зробити. Саме через те я
підійшов до Ісуса пізно вночі, коли ніхто не побачив нас разом.

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
Никодим: (тихо, несміливо) Вибач, Раббі. Мене звуть Нікодим. Я з
місцевих фарисеїв. Я чув, як Ти учиш, і мені б дуже хотілося поспілкуватися
з Тобою кілька хвилин наодинці.
Ісус: Звісно, Нікодиме. Я буду радий поспілкуватися з Тобою.
Никодим: Прошу вибачення за пізню годину і постараюся не затримати Тебе
занадто довго.
Ісус: Ми спілкуватимемося стільки, скільки буде потрібно. Чим я можу Тобі
допомогти?
Никодим: «Учителю, знаємо ми, що прийшов Ти від Бога, як Учитель, бо не
може ніхто таких чуд учинити, які чиниш Ти, коли Бог із ним не буде» (Івана
3:2).
Ісус: Никодиме, «Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не народиться
згори, то не може побачити Божого Царства» (Івана 3: 3).

Никодим: «Як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона
ввійти до утроби своїй матері знову й родитись?» (Івана 3: 4).
Ісус: «Поправді, поправді кажу Я тобі: Коли хто не родиться з води й Духа,
той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж
уродилося з Духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав Я тобі: Вам необхідно
родитись згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш,
звідкіля він приходить, і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа
народжений» (Івана 3: 5-8).
Никодим: «Як це статися може?» (Івана 3:9).
Ісус: «Ти учитель ізраїльський, то чи ж цього не знаєш? Поправді, поправді
кажу Я тобі: Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми
бачили,

але

свідчення

нашого

ви

не

приймаєте.

Коли Я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли Я
говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки Той, Хто з
неба

зійшов,

Людський

Син,

що

на

небі.

І, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути й Син
Людський,щоб

кожен,

хто

вірує

в

Нього,

мав

вічне

життя.

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен,
хто

вірує

в

Нього,

не

згинув,

але

мав

життя

вічне.

Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через
Нього світ спасся. Хто вірує в Нього, не буде засуджений; хто ж не вірує,
той вже засуджений, що не повірив в Ім'я Однородженого Сина Божого.
Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили,
як світло, лихі бо були їхні вчинки! Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить
світло, і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його.А хто робить
за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі
вони» (Ів.3:10-21).
Никодим: Дякую, Учителю. Ти розповів мені багато, над чим мені слід
поміркувати.
Ісус: Поміркуй добре, Никодиме. Я сподіваюсь побачити тебе знову.

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
АНТРАКТ
Ведучий: Дякую за те, що ви слухаєте «Історії серця». Наша історія
продовжиться за мить. Никодим, релігійний лідер в Ізраїлі, чув багато всього
про Ісуса. Він чув про Його вчення і про те, як Він зцілив багато хворих.
Налаштований дізнатися більше про Ісуса, Никодим прийшов поговорити з
Ним вночі. Те, що він почув, стало несподіванкою. Давайте продовжимо з
того моменту, коли Никодим пояснює, що сталося.

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
(Никодим продовжує свою історію)
Через деякий час, продовж якого я постійно чув про Ісуса – Того, хто,
можливо, є обіцяним нам Месією, я нарешті мав можливість сам
поспілкуватися з Ним. Через те, що я боявся осуду релігійних лідерів, я
вирішив прийти до Ісуса вночі.
Хоча я очікував почути щось нове від Ісуса, я ніколи не думав, що Він скаже
мені таке. Народитися знову? Не фізично народитися, а духовно? Ісус є
світлом Бога в нашому темному світі? О, як нам потрібно було це світло і
слова Ісуса прозвучали так правдиво... Те, що Він сказав, відповідало
записаному у давніх пророках та тому бажанню, що вже довгий час
наповнювало мої серце і розум. Мій розум закидав чисельні запитання: Чи є
Він насправді обіцяним нам Месією? Чи може Він врятувати наш народ? Чи
може Він врятувати світ?Я був не єдиним, хто цікавився Ісусом. Багато хто
вірив і ходив за Ним як за Месією. Деякі вважали Його пророком. Хтось
слідував за Ним з цікавості чи тому, що вони хотіли бути зціленими або
побачити чудеса, які Він творив.
Інші відмовлялись вірити Йому. Писання говорило, що Месія прийде з
Віфлеєму, тому вони казали, що Ісус, який був родом з Галілеї, не може бути
обіцяним Богом Месією. Вони тоді ще не знали, що Ісус народився у

Віфлеємі після того, як його родина переїхала туди на виконання
обов’язкової постанови про перепис населення.
Під час свята Кущей релігійних лідерів дедалі більше турбував зростаючий
інтерес людей до Ісуса. Вони відчували загрозу як від Його популярності, так
і від Його відмови від заповітних традицій, тому вони послали храмових
охоронців, щоб заарештувати Його.
Коли охоронці повернулися з порожніми руками, первосвященики та фарисеї
вимагали пояснити причину. Охоронці відповіли, що ніколи не чули, щоб
хтось говорив так, як Ісус. Це зовсім не сподобалось фарисеям та іншим
правителям. Їхня відповідь була негайною і суворою.

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
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Та проклятий народ, що не знає Закону!» (Івана 7:47-49).
Никодим: Почекай, Ієшуа. «Хіба судить Закон наш людину, як перше її не
вислухає, і не дізнається, що вона робить?» (Івана 7:51).
Ієшуа: Що ти кажеш, Никодиме? «Чи й ти не з Галілеї? Досліди та побач,
що не прийде Пророк із Галілеї.» (Івана 7:52).
Никодим: Я говорю про те, що ми повинні дати цій людині можливість
захищатися Самому перед тим, як засуджувати Його.
Ієшуа: Блюзнірство! Чисте блюзнірство! Саме так говорить цей Ісус. Як
можеш або хтось інший захищати такого єретика! (звертається до охоронців)
Ей, охоронці, пішли геть! Ми пізніше розберемося з вами та вашою
некомпетентністю.
ВСТАВКА: (Звукові ефекти: відступ кроків і стукіт солдатської броні, як
вони йдуть)

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
(Никодим продовжує свою історію)

Незадоволені провалом свого плану, релігійні лідери почали шукати інший
спосіб позбавитися цієї Людини, що лишала їх вже

усталеного способу

життя та змушувала вийти із зони комфорту.
Тим часом, чим більше я порівнював слова Ісуса зі словами пророків, тим
більше я переконувався, що Він був обіцяним Месією. Чим більше я
спостерігав за обрядовістю наших релігійних керівників, тим більше я
переконувався, що вони дбають насамперед про себе, свої посади та традиції,
а не про істину, про яку говорив Ісус.
Це стало цілком зрозумілим у свято Пасхи. Незважаючи на любов Ісуса до
інших, Його слова правди та дива, що Він творив, вони прагнули
заарештувати Його і розп'яти.
Ісус, напевно, знав, що на Нього чекає. Однак Він ніколи не відступав. Він і
далі проповідував, навчав, зцілював, протистояв кривді, коли це було
необхідно, і любив всіх. Окрім шанованих громадян, Ісус потягнувся до
грішників, ізгоїв та тих, хто вважався релігійними представниками
недостойним чи нечистим. Він навчав і Своїм прикладом показував, як слід
любити Бога та один одного любов’ю, яка не ставить умов і не робить
винятків.
У четвер увечері, коли тривав Пасхальний тиждень, релігійні лідери почали
реалізовувати свої злі плани, використавши для цього Юду, одного з
наближених до Ісуса. Вони знову послали охоронців по Ісуса. Цього разу
вони знайшли Його та деяких Його учнів у Саду Гефсиманському, де вони
молилися. Точніше, молився лише Ісус. Його послідовники заснули. Після
того, як Юда зрадив Ісуса, вказавши на Нього поцілунком, охоронці
заарештували Ісуса. Люди розповідали про Нього брехню, висміювали Його,
плювали на Нього та нещадно били Його. Вони вділи на нього царський
хітон і поклали на голову терновий вінець, кланяючись вниз і глузуючи над
Ним. Нарешті, у п'ятницю, вони повісили Ісуса, позбавленого навіть одягу,
на хрест між двома злодіями. Він загинув смертю злочинця, хоча і не вчинив
нічого поганого.

Йосип, багатий релігійний лідер з Ариматеї, який вірив у Ісуса і не брав
жодної участі у подіях, що призвели до Його смерті, отримав дозвіл поховати
Ісуса у своїй власній новій гробниці. Я вже не соромився своєї віри в Ісуса як
Месію, тому я приєднався до Йосипа. Ми загорнули синяве та закривавлене
тіло Ісуса в тканину з миро та алое, які я приніс. Ми хотіли вшанувати Ісуса,
згідно з нашими звичаями поховання, але довелося поспішати, адже
наближалась субота.

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
ВСТАВКА: (Звукові ефекти: загортання тіла Ісуса в тканину)
Йосип: Я не можу повірити, що Пілат дозволив мені взяти тіло Ісуса,
Никодиме. Пілат, може, є має повноваження римського уряду, що підтримує
його, але я ніколи і гадки не мав, що він настільки заляканий людьми, якими
він керує.
Никодим: Слава Богу, що він задовольнив твоє прохання, Йосипе. Мені
неприємно це визнавати, але я й сам дуже довгий час боявся, що люди
подумають про мене. Тепер я повинен буду жити решту мого життя з жалем,
що я почав відкрито сповідувати свою віру в Ісуса лише після Його смерті.
Йосип: Усі ми про щось шкодуємо, Никодиме. Наскільки я розумію, це і є
причиною приходу Ісуса на землю – запропонувати нам кращий шлях –
прощення наших гріхів, коли ми каємося і починаємо будувати правильні
стосунки з Богом.
Никодим: Але чому Ісусу довелося померти? (стримує свій голос) Якій меті
це слугувало?

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
(Никодим продовжує свою історію)
Пілат наказав запечатати могилу Ісуса, а солдатам наказав охороняти вхід.
Довгі години послідували за похованням Ісуса. Засмучені та жалюгідні, ми
скорбіли та чекали - чогось, самі не знали чого. Ніхто з нас не знав, що

печать та охоронці виявляться марними, бо через три дні Ісус вийде з тієї
гробниці. Своїм переможним воскресінням Ісус переміг гріх і смерть. Як і
мені, так і всім, хто прийме Його пропозицію народитися знову, Він дарує
вічну надію.
(Музика: Драматична музика стає гучнішою; потім починається реприза
основної музикальної теми; вона тихо створює фон для коментарів
ведучого програми, коли читається частина Наша відповідь на Слово
Боже)
НАША ВІДПОВІДЬ НА СЛОВО БОЖЕ
Ведучий
Як і Никодим, люди сьогодні шукають справжнього сенсу в житті. Подібно
до Никодиму, ми знаходимо цей сенс лише в Ісусі, нашому воскреслому
Господі. Ісус пережив муку хреста для вас і для мене. Ісус, який не знав гріха,
прийняв тягар наших гріхів – кожного з них – і заплатив за них ціну, коли
Він помер на кресті.
Своєю смертю Він пропонує нам вічне життя.
Ісус закликає нас народитися знову, покаятися у своїх кривдах і повернути
своє життя до Нього. Він пропонує прощення наших гріхів, присутність Його
Святого Духа та дім на небі. Коли ми приймаємо рішення народитися знову,
Ісус видаляє нашу стару природу і народжує нову людину.
Тепер наша черга відповісти на Божий поклик до нас.
Наш Бог – великий Бог. Він всесильний. Він створив світ і все, що в ньому є.
Він створив небо, місяць і зорі – увесь Всесвіт. Бог все знає. Він знає більше
про нас, ніж ми про себе. Він є всюдисутній. Ми ніколи не зможемо втікти
від Божої присутності.
Бог є також Богом доброти, милосердя і благодаті. Він люблячий Бог. Він
багато в чому показує Свою любов, милосердя та благодать до нас. Як
можемо ти і я відповісти на поклик цього великого Бога усього всесвіту,
Який любить нас і щодня показує нам Свою милість і благодать? Ісус сказав:
«Наш Господь Бог Бог єдиний. І: Люби Господа, Бога свого, усім серцем

своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї!» (Марк
12:29-30).
Зараз я коротко, від серця, помолюсь Богу. Послухайте мою молитву, а коли
я закінчу, повторюйте за мною.
Дорогий Боже, я дякую Тобі, що Ти великий Бог. Я тебе люблю. Амінь.
Тепер повторіть молитву вголос за мною. Ми будемо молитися по черзі.
Памятайте, що вас чує зараз Сам Бог. Моліться від усього серця, звертаючись
до Нього.
Дорогий Боже, (пауза для слухача, щоб повторити)
Дякую за Твою велику любов до мене. (пауза для слухача, щоб повторити)
Я Тебе люблю. Амінь. (пауза для слухача, щоб повторити)
Дякую за те, що ви молились цією молитвою. Ми дізнаємось більше про Бога
та Його любов до нас у наступній програмі. У наступній серії ми почуємо
п’єсу «Біснуватий з Капернауму».

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової).
Питання та відповіді
Нижче наведені питання та відповіді, призначені для використання після
трансляції п’єси. Це питання, які можуть з’явитися у пересічного слухача
після прослуховування п’єси. Кількість запитань, звичайно, залежатиме від
вільного часу, що лишився після закінчення п’єси. Можливо, доведеться
поставити не всі питання. Голоси, що озвучують запитання, повинні бути:
чоловічі та жіночі; молодих і старих людей; віруючих і невіруючих. Ведучий
програми повинен надати відповіді на всі запитання.
Спробуйте прочитати і питання, і відповіді розмовним стилем. Питання слід
задавати прямо. Особи, які задають питання, повинні відображати різні
погляди та позиції. Більшість запитуючих повинні відображати відкритість та
чесне прагнення знайти істину; деякі повинні відображати глибоку
стурбованість; деякі повинні відображати тривогу; дехто може виражати

сарказм чи невіру; деякі можуть навіть виказувати гнів. Інколи питання може
задати навіть голос, що повністю противиться Христу та Євангелії.
Ведучий програми повинен говорити теплою та доброзичливою мовою та
м’яким тоном голосу. Ніколи не слід відповідати тоном звисока, говорити
принизливо, яким би не було запитання. Він ніколи не повинен
висловлювати шок чи здивування від поставленого запитання.
Він повинен говорити так, аби той, хто ставить запитання, не відчував
напруги. Деякі продюсери спеціально використовують власні імена.
Наприклад, питання може починатися зі слів: «Мене звуть _____________.
Чи можете ви пояснити? . .» або «Мене звуть ____________. Ось моє
запитання:...» Ведучий програми може використовувати ім'я людини,
відповідаючи на запитання. Використання імен – це рішення продюсера.
Запитання та відповіді можуть розпочинатися зі слів ведучого: «Дякую, що
ви прослухали цю радіоп’єсу. Тепер перейдемо до запитань, які можуть
виникнути у наших слухачів».
1. Питання: Що означає “народжений згори”?
Відповідь: «Народився згори» - це термін, який Ісус використовував для
позначення досвіду, який отримує людина, коли визнає Ісуса як Свого
Спасителя. Коли людина відвертається від свого гріха і натомість довіряє
своє життя Ісусу як Спасителю, кажуть, що вона «народилася згори».
2. Питання: Що таке «народитися вдруге»?
Відповідь: Друге народження - це досвід людини, яка довіряє Ісусу як
Своєму Спасителю. Це означає те саме, що «народитися згори». Перше
народження, це те, через що всі ми пройшли, це фізичне народження. Друге
народження переживають люди, які вірять Ісусу.
3. Питання: Що або хто такий фарисей?

Відповідь: Фарисеї були дуже суворою релігійною групою в біблійні часи.
Вони були дуже ревні до дотримання закону Мойсея. Вони пишалися своєю
вірою та способом життя та вважали себе вищими за більшість інших людей.
4. Питання: Чому Никодим прийшов до Ісуса вночі?
Відповідь: Ми не знаємо. Можливо, він був дуже зайнятий протягом дня.
Можливо, він прийшов вночі, бо знав, що Ісус також був дуже зайнятий
вдень, а нічний час давав найкращу можливість поговорити з ним. А ще,
можливо, він приходив вночі, бо не хотів, щоб інші знали, з Ким він
розмовляє. Головне, що він все-таки прийшов.
5. Питання: Чому Мойсей підняв змію в пустелі?
Відповідь: Люди сильно згрішили проти Бога. Отруйні змії з пустелі
покусали багатьох людей, і вони померли. Мойсей молився за цих людей і
Бог доручив йому змайструвати бронзову змію і підняти її на шест у таборі
ізраїльтян. Люди отримували зцілення, якщо дивилися на бронзову змію,
визнаючи свій гріх і виражаючи цим свою віру в прощення Бога. Це
символічно вказувало на те, що Ісуса теж підняли на хресті і Він вмер за наші
гріхи. Ми зцілюємось, коли дивимось на Нього.
6. Питання: Що мав на увазі Ісус, коли Він сказав, що світло прийшло у
світ?
Відповідь: Ісус мав на увазі Себе як Світло для всьогосвіту.
7. Питання: Що означає «Месія»?
Відповідь: «Месія» означає «Помазаний» або «Христос». Це термін, що
використовується для Ісуса. Його часто називають Ісусом Христом. Ісус є
Христос, Помазаний, посланий від Бога, щоб стати нашим Спасителем.
8. Питання: Чому всі релігійні лідери не вірили в Ісуса?

Відповідь: Релігійні лідери мали гріховні серця і відмовилися підкорити
свої життя Ісусу. Вони обурювалися на Ісуса та Його вчення.
9. Питання: Чому деяким людям важко прийняти пропозицію Ісуса
народитися згори?
Відповідь: Багато людей хочуть триматися за свій гріх і йти своїм
шляхом, а не віддавати своє життя Ісусу та йти за Ним.
10. Питання: Іноді я боюся і соромлюсь говорити людям про мою віру в
Ісуса. Я віруюча людина та йду за Ісусом. Як я можу подолати цей страх?
Відповідь: Коли ми вагаємось, сказати іншим чи ні, що ми віруючі, нам
слід молитися і просити Бога, щоб Він допоміг нам бути сміливими і не
боятися. Чим більше ми говоримо про це людям, тим легше це стає з кожним
разом.
Дякую за те, що ви прослухали та взяли участь у нашій передачі. Нехай Бог
буде з вами і береже вас.

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно
стихає до рівня фонової, коли ефір закінчується).

Святе

Письмо

цитується

за

СВЯТОЮ

БІБЛІЄЮ,

НОВОЇ

МІЖНАРОДНОЇ ВЕРСІЇ. Авторські права
©1973, 1978, 1984 рр. Міжнародне біблійне товариство.
Використовується з дозволу біблійного видавництва Зондервана

Христос для світу
Авторське право © 2017,
Усі права захищені

