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Each number represents a letter of the alphabet.  

Swap the numbers for the correct letter to reveal the coded words. 
Кожне число представляє букву алфавіту.  
Поміняйте цифри на правильну букву, щоб виявити закодовані слова. 

 

 
CRIPPLED WOMAN HYPOCRITE BENT 

КАЛІКУ ЖІНКА ЛИЦЕМІРОМ ЗІГНУТА 

SABBATH STRAIGHT HEALED FREE 

СУБОТИ ПРЯМИЙ ЗЦІЛИВ БЕЗКОШТОВНИЙ 
10 Now he was teaching in one of the synagogues on the sabbath. 11 And just 
then there appeared a woman with a spirit that had crippled her for eighteen 
years. She was bent over and was quite unable to stand up straight. 12 When 
Jesus saw her, he called her over and said, ‘Woman, you are set free from 
your ailment.’ 13 When he laid his hands on her, immediately she stood up 
straight and began praising God. 14 But the leader of the synagogue, indignant 
because Jesus had cured on the sabbath, kept saying to the crowd, ‘There are 
six days on which work ought to be done; come on those days and be cured, 
and not on the sabbath day.’ 15 But the Lord answered him and said, ‘You 
hypocrites! Does not each of you on the sabbath untie his ox or his donkey 
from the manger, and lead it away to give it water? 16 And ought not this 
woman, a daughter of Abraham whom Satan bound for eighteen long years, 
be set free from this bondage on the sabbath day?’ 17 When he said this, all 
his opponents were put to shame; and the entire crowd was rejoicing at all 
the wonderful things that he was doing. Luke 13:10-17  



 
 

 
10 Якось у суботу Ісус навчав у синагозі. 11 Там була жінка, в яку вселився злий 
дух. І через це вона вже вісімнадцять років була немічна: вона була скорчена й 
не могла розпрямитися. 12 Побачивши жінку, Ісус покликав її до Себе і сказав їй: 
«Жінко, ти звільнена від хвороби твоєї!» 13 Тоді Він поклав руки на неї, і тієї ж 
митті жінка випросталась та почала славити Бога. 
14 Тут озвався старший синагоги. Його розлютило те, що Ісус зцілив немічну в 
суботу. Він звернувся до народу: «Є шість днів на те, щоб працювати. Тож 
приходьте й зцілюйтеся в ті дні, а не в суботу!» 
15 Господь відповів йому так: «Ви, лицеміри, чи є серед вас такий, хто б не 
відв’язав свого вола чи віслюка від ясел у суботу й не повів напувати? 16 А тут же 
перед нами дочка Авраамова, яку сатана тримав зв’язаною протягом 
вісімнадцяти років. То як же не звільнити її від цих пут у суботу?» 

17 Як Він це сказав, усім супротивникам Його стало соромно, а весь натовп радів 
усім чудесним діянням Ісусовим. От Луки 13:10-17  
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