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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. 

 

Ілія: паралізований з Капернаума (голос зрілої людини) 

Яків: друг Ілії (голос зрілої людини) 

Аcир: друг Ілії (голос зрілої людини) 

Ісус: обіцяний Месія (голос зрілої людини) 

Голоси: для звукових ефектів (чоловіки, жінки та діти) 

 

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 підкреслюйте наголосом слова, виділені жирним 

шрифтом). 



• 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. 



ПАРАЛІЗОВАНИЙ З КАПЕРНАУМУ 

Посилання на Писання: Марк 2:1-12; Матвія 9:1-8; Лука 5:17-26 

 

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 «Історії серця». 

Сьогоднішня драма розповість нам про паралізованого з Капернауму, 

людину, яка «зустріла Господа». Він заснована на записах в Євангеліях 

Марка, Матвія та Луки в Біблії. Ісус Месія, Син Божий, почав Своє земне 

служіння приблизно в 30 років. Він подорожував по країні, навчаючи, 

проповідуючи та зцілюючи людей. Куди б він не ходив, він усюди збирав 

великі юрби людей. 

Після повернення Ісуса до Капернауму люди продовжували збиратися 

навколо Нього. Будинок був заповненим людьми настільки, що ніхто не міг 

пролізти через двері. 

Друзі паралізованого чоловіка пронесли його на килимку, аби він міг 

побачити Ісуса. Зрозумівши, що їм не просунутися через двері, вони зробили 

отвір у даху і опустили свого друга до Ісуса. Коли Ісус побачив їхню віру, 

Він виголосив, що Він прощає йому гріхи. 

Релігійні лідери в натовпі поставили під сумнів владу Ісуса прощати гріх і 

звинуватили Його у богохульстві. Тоді Ісус наказав паралізованій людині 

встати, взяти свою постіль, і йти додому. Коли чоловік зробив так, як наказав 

Ісус, натовп дуже здивувався і прославив Бога. 

Наразі ми слухатимемо, як Ілія, ім’я обране нами для паралізованого з 

Капернаму, розкаже нам свою історію. 

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно 

стихає до рівня фонової). 



(Ілія - Оповідач) 

Я не міг ходити. Я не міг рухати ногами, руками чи тілом. Я взагалі фізично 

не міг самостійно зробити нічого. Я залежав від інших, які мене годували, 

купали і переодягали. Така повна безпорадність давила на мене день у день. 

Я часто ставив собі запитання, у чому полягає мета мого життя. Чому Бог, 

якщо Він існує, дозволяє мені так жити? Яка була б різниця, чи я живий чи 

помер? 

Інколи я прагнув смерті. У той же час я побоювався, якою може бути смерть. 

Без кількох добрих друзів я, мабуть, уже давно би помер. Вони сумлінно 

прислухалися до всіх моїх потреб. Я знав, що у них було багато інших справ, 

але вони постійно нагадували мені, що друзі на те і є друзями. Вони дбають 

одне про одного. 

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно 

стихає до рівня фонової). 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: наближаються кроки Якова) 

Яків: Ах, Ілія, мій друже. Як ти сьогодні? 

Ілія: Якщо чесно, Яків, я трохи втомився. Я знаю, що нічого не робив, але 

думаю, що я б краще спав і мав би більше енергії, якби міг хоч трохи 

пересуватися. Ну, знаєш, виходити на вулицю і працювати в бруді (сумний 

сміх) або робити що-небудь фізичне. 

Яків: Думаю, ти маєш рацію. Трохи праці і сонячного світла, безумовно, 

приносить користь тілу. 

Ілія: Ну добре, шансів на це не так багато. Але чому я скугоню? З таким 

другом, як ти, я не маю ні в чому потреби, і я можу просто заговорити тебе, 

коли ти приходиш.  

Яків: Це точно, у тебе дар розмовляти, Іліє. Ти дивишся на життя так, як я 

ніколи не дивився. Ми з тобою добра команда, ти не думаєш? Я змушую твоє 

тіло працювати, а ти змушуєш працювати мій розум. 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: Ілія та Яків посміхаються) 

Яків: Скажи, Іліє, ти чув про цього нового вчителя та цілителя? 



Ілія: Ти маєш на увазі Того, Кого називають Ісусом? 

Яків: Так, Ісуса. 

Ілія: Дійсно. Коли ти пересуваєш мене біля дверей, аби я міг просити там 

милість, я чую багато розмов. Здається, всі розмовляють про Ісуса цими 

днями.  

Яків: Що ти думаєш про Нього? 

Ілія: Я, звичайно, Його не бачив і не чув, але Він, безумовно, привернув мою 

увагу. Дуже багато так званих вчителів та цілителів виявляються ніким 

іншим, як шахраями, але про Ісуса я не чув нічого, крім доброго. 

Яків: Я думаю, що керівники синагоги трохи бояться Його, оскільки Він 

зосереджується більше на потребах людей, ніж на їхніх традиціях. Однак 

звичайні люди здаються враженими. Він розмовляє з любов’ю та відноситься 

до всіх з співчуттям. Тут, знаєш, важко сказати щось проти. 

Ілія: Деякі кажуть, що Він – обіцяний Месія. Як ти думаєш, це може бути 

правдою? 

Яків: Я не знаю, Іліє, але я теж чув ці розмови. Чи це не є знаком, що сам 

при нашому житті Месія прийшов на Землю!  

Ілія: Я хотів би зустрітися з Ним, щоб зрозуміти все самому, але не думаю, 

що це можливо. 

Яків: (сміється) Ну, Іліє, сьогодні твій день! Я думав, що ти можеш захотіти 

зустріти Ісуса. Насправді я був таким впевненим, що я запросив Асира, Дана 

та Йосипа, щоб допомогти мені принести тебе до Нього сьогодні. 

Ілія: (збентежений) Що? 

Яків: (сміється) Ти мене правильно почув. Вони будуть тут будь-якої 

хвилини. Так що, друже мій, збирайся зустріти Ісуса. Ми знаємо, що Він 

дасть стимул твоєму розуму. Ми сподіваємось також, що Він зцілить твоє 

тіло. 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: наближаються кроки Асира, Дана та 

Йосипа) 

Яків: Не встиг сказати, як вони вже тут. Ось вони ідуть. 



ВСТАВКА: (Звукові ефекти: Асир, Дан та Йосип вітають Якова та Ілію, 

хлопаючи один одного по спині та бажаючи здоров’я)  

Яків: Ну, Іліє, ти готов до подорожі? 

Ілія: (схвильований) Я більш ніж готовий. Знайдемо Ісуса! 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: всі сміються.) 

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно 

стихає до рівня фонової). 

АНТРАКТ 

Ведучий 

Дякую за те, що ви слухаєте «Історії серця». Ілія був паралізованим і не міг 

ходити. Він чув історії про Ісуса - як Він говорив з любов'ю та ставився до 

всіх зі співчуттям. Він задумався, чи може Ісус бути Месією. 

Одного разу чотири його друзі приїхали до нього додому, щоб понести його, 

аби той мав змогу почути Ісуса. Давайте послухаємо продовження цієї 

історії.  

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно 

стихає до рівня фонової). 

(Ілія продовжує свою історію) 

Ніколи в своїх найсміливіших мріях я не міг уявити собі таку можливість. Я 

був калікою, який не міг ходити або піклуватися про базові життєві потреби 

без сторонньої допомоги. Хоча мої хороші друзі забезпечували мене всім, що 

мені потрібно, і навіть більше, я прагнув нормально жити. Я хотів ходити і 

працювати, одружитися і мати дітей. Я хотів ходити до синагоги для 

поклоніння. Я хотів, щоб моє життя служило якійсь цілі і мало значення. 

Я чув про вчителя та цілителя Ісуса. Я знав, що деякі люди думають, що він є 

обіцяним Богом Месією. Я хотів зустріти Його, щоб вирішити для себе, хто ж 

Він такий. І так, я прагнув Свого зцілення, якщо Він справді володів силою 

Бога. Однак я не міг виходити із дома і не мав можливості зустріти Його до 

цього дня. 



Я не повірив своїм вухам, коли Яків сказав, що він, Асир, Дан та Йосип 

планують віднести мене до Ісуса. Слава Богу! Які чудові друзі, які не тільки 

розмовляють, а й виявляють любов до Бога на практиці. Вони щодня 

показували цю любов мені та іншим людям, хто був у скруті. Я не знав, чи 

змінить наша маленька подорож щось, чи ні. Я молився, аби вона щось 

змінила.  Принаймні, ми могли вирішити для себе, чи був Ісус тим, ким, як 

деякі кажуть, Він був. 

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно 

стихає до рівня фонової). 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: натовп навколо Ісуса шепочеться у захваті від 

Його сили навчати та лікувати людей; кілька людей, штовхаючись, 

намагаються пройти; інші відштовхуються назад і скаржаться на їхню 

настирність) 

Яків: (здивований) Ви коли-небудь бачили стільки людей? 

Асир: Та звідки вони всі назбиралися тут? 

Яків: Ну, Асир, здається, вони прийшли звідусіль. 

Ілія: Я ціную все, що ви зробили для мене, але немає можливості 

просунутися через весь цей натовп. Просто опустіть мій килимок, і ми 

зможемо слухати Ісуса звідси. 

Яків: Ні, Іліє. Так не вийде. Натовп занадто густий і галасливий, аби звідси 

хоч щось почути.  

Асир: Я не бачу, щоб у нас був великий вибір. 

Яків: Не здавайся, Асир. Має бути інший шлях. 

Асир: Я не маю бажання починати бій, просуваючи собі шлях. Плюс ми 

можемо так поранити Ілію. 

Ілія: І ми, звичайно, не можемо подолати натовп. Я не можу ходити, і жоден 

з нас може літати! 

Яків: (схвильований) Точно! Ми не зможемо пройти через натовп, тому 

підемо над ним! 



Ілія: Думаю, що жар і втома від переносу мене вплинули на твій розум, 

Якове. Як я вже сказав, ніхто з нас не може літати, і я не маю бажання бути 

кинутим четверми з вас. Хто знає, де я можу приземлитися. 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: Усі сміються.) 

Яків: Ні. Ні. Ти не розумієш. Ми пройдемо через дах! 

Асир: Через дах? 

Яків: Так! (збудження зростає.) Іліє, ти віриш, що ми тебе не скинемо, коли 

підніматимемось сходами збоку від будинку до даху? 

Ілія: Безумовно, але я все ще не розумію, як це щось змінить. 

Яків: Просто, друже. Ми четверо знімемо достатньо даху, щоб опустити тебе 

в будинок перед Ісусом. У нас є мотузка для тримання кутів твого килимка, 

поки ти не досягнеш підлоги. Що ти думаєш? Ти згоден? 

Ілія: (сміється) Це здається просто божевільним. 

Асир: Чому ми ще тут стоїмо? Приступимо до роботи! 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: Яків, Асир, Дан та Йосип підхоплюють Ілію 

на його килимку і ідуть геть.) 

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно 

стихає до рівня фонової). 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: Яків, Асир, Дан та Йосип розривають 

шматки 

даху) 

Яків: (шепоче від хвилювання) Я думаю, що у нас вийшло, хлопці. Давайте 

спустимо Ілію, перш ніж господар будинку приде сюди. 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: усі сміються, а потім беруть шматки 

мотузки з чотирьох кутів Ілієвого килима і повільно опускають Його 

перед Ісусом. Вони буркотять, як мотузка ковзає через їх руки. Натовп 

всередині будинку бурмотить від здивування, одні сміються, інші 

гніваються, коли Ілія з громом приземляється.) 

Ісус: (сміється) Шалом, добрий чоловік. Ти, звичайно, знаєш, як війти в 

будинок ефектно, чи не так? 



Ілія: (невпевнений сміх) З невеликою допомогою моїх друзів. 

Ісус: Ага, так. Немає нічого ціннішого за любов добрих друзів, так? Тепер, 

коли ти вже тут, скажи – що ти хочеш від Мене? 

Ілія: Я хочу бути зціленим, Ісусе. Я хочу бути цілим. 

Ісус: Справжня цілісність починається всередині. (пауза) «Відпускаються, 

сину, гріхи тобі!» (Марк 2: 5). 

ВСТАВКА: (Звукові ефекти: нарікання натовпу зростає, зростаючий 

гнів серед релігійних лідерів. Троє з них кажуть: «Чого Він говорить 

отак? Зневажає Він Бога... Хто може прощати гріхи, окрім Бога 

Самого?» (Марк 2: 7). 

Ісус: «Що таке ви в серцях своїх думаєте? 

Що легше: сказати розслабленому: Гріхи відпускаються тобі, чи сказати: 

вставай, візьми ложе своє та й ходи?Але щоб ви знали, що Син Людський 

має владу прощати гріхи на землі, (пауза, перш ніж говорити з Ілією): 

Тобі Я наказую,Іліє: Уставай, візьми ложе своє, та й іди у свій дім!»(Марк 

2:8-11). 

(Музика: стає гучнішою, аби вказати на зміну сцени; потім повільно 

стихає до рівня фонової). 

(Елі продовжує свою історію) 

Я б хотів, щоб ви бачили реакцію кожного, коли я тоді став на свої 

паралізовані ноги, підхопив мій добре зношений килимок і вийшов з того 

будинку без допомоги від кого-небудь. Здивування, невіра, страх та безліч 

інших емоцій грали на їхніх обличчях. Вони прославили Бога, кажучи: 

«Ніколи такого не бачили ми!» (Марк 2:12). 

Мої друзі поплелися позаду мене як щенята, все ще в шоці від того, що 

тільки що сталося. 

В шоці я тоді навряд чи зрозумів, що Ісус почув найглибші бажання мого 

серця і навіть більше. Я хотів ходити, і я зміг ходити. Я хотів дізнатися, чи 

був Він Месією, і тепер я не сумнівався у цьому. Я хотів бути цілим і Ісус 

подарував мені цілісність, якої я ніколи не знав, і навіть не знав, що вона  



мені потрібна. Ісус простив мені мої гріхи. Він дав мені нове життя і нове 

бачення. Ісус дав мені мету - нести іншим Його істину. Ділитися Його 

любов'ю та прощенням. Щоб дозволити їм відчути ту цілісність, яку я тепер 

маю. 

(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 

Усі страждають від чогось. Будь то фізичний, розумовий, емоційний чи 

духовний біль, або поєднання будь-яких або всіх них, ми страждаємо від 

цього. Ісус прийшов на землю в образі людини, аби ототожнити Себе з 

нашими стражданнями і перемогти дію гріха і смерті. 

Однак, подібно до Ілії та його друзів, ми повинні вибрати, чи ми дозволимо 

Ісусу зцілити нас від гріха і страждання в нашому житті. Ми повинні 

вирішити, чи хочемо ми піти за Ісусом. Ми повинні прийняти Його зцілення. 

Ми повинні вирішити, чи допомагати тим, хто страждає навколо нас, знайти 

Ісуса. Ми повинні перейти від бажання до дії. 

Наше зцілення може бути подібним до зцілення Ілії, а може відрізнятися. 

Деякі люди, які йдуть за Ісусом, продовжують терпіти страждання більшу 

частину свого життя. Однак через віру в Ісуса вони, щодня спілкуючись із 

Ним, знають, що Ісус зробив їх духовно цілими, і що вони отримають повне 

зцілення, коли в кінці свого шляху воз’єднаються  із Ним на небі. Біль цього 

земного життя не зможе зрівнятися з радістю, яка чекає всіх, хто віддав своє 

життя Ісусу. 

Тепер наша черга відповісти на Божий поклик до нас. 



Слово Боже дає зрозуміти, що кожна людина є грішником. «Бо всі згрішили, і 

позбавлені Божої слави» (Рим. 3:23). Бог праведний і святий. Гріх стає 

бар'єром між Богом і нами. 

Незважаючи на те, що ми грішники, Бог все одно любить нас. Ніщо не може 

відділити нас від Божої любові. Наш Бог - це Бог прощення. Він проклав 

шлях, аби навіть дуже грішні люди могли отримати прощення і відновити 

правильні стосунки з Ним. 

Зараз я коротко, від серця, помолюсь Богу.  Послухайте мою молитву, а коли 

я закінчу, повторюйте за мною.  

Дорогий Боже, я знаю, що згрішив. Дякую, що Ти проклав шлях для 

прощення моїх гріхів. Я хочу знати про цей шлях. 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) 

я знаю, що згрішив. (пауза для слухача, щоб повторити) 

Дякую, що Ти проклав шлях для прощення моїх гріхів. Я хочу знати про 

цей шлях. Амінь. (пауза для слухача, щоб повторити) 

Дякую за те, що ви молились цією молитвою. У наступній програмі ми 

дізнаємось більше про шлях, що його проклав Ісус для прощення наших 

гріхів. У наступній серії ми почуємо п’єсу  «Кульгавий з Вефезди». 

(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: Чи може Ісус простити наш гріх? 

    Відповідь: Так, Ісус може пробачити наш гріх. Він єдиний, хто може це 

зробити. Інші люди не можуть прощати наші гріхи; ми не можемо пробачити 

своїх гріхів. Тільки Ісус може пробачити гріх. Слово Боже говорить: «Коли ж 

кажемо, що не маєм гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди! 



Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам 

простити, та очистити нас від неправди всілякої» (1 Івана 1:8-9). 

 

2. Питання: Я думав, що священик чи церква можуть пробачити гріх. Чи 

можуть вони це робити? 

    Відповідь: Жоден священик чи проповідник, церква чи будь-яка інша 

установа не можуть прощати гріхи. Тільки Ісус може пробачити гріх. Ісус - 

це шлях до Бога. Слово Боже говорить: «Христос Ісус прийшов у світ, щоб 

урятувати грішників» (1 Тим. 1:15). «Один бо є Бог, і один Посередник між 

Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав Самого Себе на викуп за 

всіх» (1 Тим. 2: 5-6). 

 

3. Питання: Чому релігійні лідери думали, що Ісус не може простити гріх? 

    Відповідь: Релігійні лідери не сприйняли Ісуса як Месію, Єдиного 

посланий Богом Спасителя світу. Вони думали, що Він просто ще одна 

людина. Релігійні лідери були праві, коли сказали: «Хто може прощати 

гріхи, окрім Бога Самого?» (Марк 2: 7). Їх помилка полягала в запереченні 

божественної природи Ісуса, Який мав владу прощати гріхи.  

 

4. Питання: Чому керівники синагоги боялися Ісуса? 

    Відповідь: Ісус порушив багато їхніх традицій і Він не вписувався в їхній 

традиційний світогляд. Він говорив з владою та силою; вони не звикли до 

такого. 

 

5. Питання: У мене були фізичні проблеми з народження. Чи може Бог 

зцілити мене, як Він зцілив ту паралізовану людину? 

     Відповідь: Бог, безумовно, може зцілити вас, але це може і не бути Його 

планом для вашого життя. Якщо ви молилися і просили Бога, щоб Він дав 

вам зцілення, і ви не отримали зцілення, просіть Бога, щоб Він допоміг вам 



нести свої страждання та тягар задля Його слави. Він пообіцяв допомогти 

нам у наших потребах. 

 

6. Питання: Я переживаю постійний фізичний біль. Як я можу мати надію на 

майбутнє коли мені так боляче зараз? 

    Відповідь: Моліться і просіть Бога, щоб Він позбавив вас від вашого болю. 

Попросіть також членів родини та інших людей молитися за вас. Просіть 

також, щоб Божий план реалізувався в вашому житті. Якщо ви постраждаєте 

по Його волі, просіть Його дати вам сили і благодать винести це все для 

слави Його. 

 

7. Питання: Я хочу дати надію та впевненість своїм хворим друзям. Як я 

можу зробити це? 

     Відповідь: Помоліться і попросіть Бога допомогти вам бути хорошим 

свідком для своїх друзів. Спробуйте зрозуміти їхні болі та страждання. 

Будьте справжнім другом і допомагайте їм, чим можете. Моліться за своїх 

друзів. Запитайте їх, чи можете ви молитися за них в їхній присутності. 

Розкажіть їм історію про паралізованого чоловіка, якого привели до Ісуса. 

Поділіться зі своїми друзями тим, що зробив Ісус у вашому власному житті. 

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). 
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