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Ісус Христос зціляє 
розслабленого
 (Від Марка 2, 1–12)

Ісус Христос прийшов у 
Капернаум. Чутка про це 
розійшлася по всьому місту й 
багато людей зібралося, аби 
послухати Його.

У Капернаумі зібралося 
стільки народу, що не для всіх 
вистачало місця. Люди стояли 
навіть надворі перед домом, у 
якому перебував Ісус Христос. 
До цього дому прийшли також 
четверо чоловіків і принесли з 
собою розслабленого. 
Через великий натовп вони 
не мали змоги підійти до Ісуса 
Христа, а тому піднялися на 
дах, розібрали покрівлю і крізь 
отвір опустили ложе, на якому 
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Переважна більшість юдейського 
населення проживала в сільській 
місцевості. Нерідко їхні домівки 
складалися з однієї кімнати, і їм 

доводилося ділити їх з домашніми 
тваринами. Лише поодинокі будинки 

були двоповерховими і мали подвір’я. 
Свої будинки вони будували із 

необробленого каменю і глини. Дах 
накривали дерев’яними балками, 

зверху на які клали глину з гіллям. Дах 
був плоским і піднятися на нього з 

допомогою зовнішньої драбини було не 
складно. 

лежав розслаблений.
Ісус Христос побачив їхню 
віру і сказав розслабленому: 
«Сину, відпускаються тобі твої 
гріхи». Серед присутніх були 
книжники, які міркували про 
себе: «Він богохульствує! Хто 
може прощати гріхи, окрім 
одного лише Бога?»
Ісус Христос одразу розпізнав 
Своїм Духом, про що вони 
міркують і мовив до них: 
«Що таке ви в серцях своїх 
думаєте?  Що легше – сказати 
розслабленому: “Відпускаються 
тобі гріхи твої” чи сказати 

“Встань візьми твоє ложе й 
ходи”? Та щоб ви знали, що 
Син Чоловічий  має владу на 
землі гріхи прощати».
Потім Ісус Христос мовив 
розслабленому: «Кажу тобі: 
Встань, візьми твоє ложе і йди 
до свого дому». Розслаблений 
одразу ж устав, узяв своє ложе 
і на очах присутніх самотужки 
вийшов з дому. Люди були 
вражені й хвалили Бога, 
мовили: «Ніколи ми такого не 
бачили!»
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Привіт! Мене звати Мартіна, 
мені десять років. Я прожи-
ваю в місті Сан-Мартіне, що 
розташоване в Аргентинсь-

кій провінції Мендоса. 

Місто Сан-Мартіне відоме 
як «місто бонарда». Бо-

нарда – це сорт винограду, 
який вирощують у нашому 

регіоні. Мендоса – вели-
кий виноробний регіон Аргентини. Тут є багато 

виноградників і чимало людей заробляють собі на 
прожиття виноробною справою. 

Моя тітка працює на виноробному заводі, якому вже 
понад 100 років. Мій дідусь, пастир на відпочинку, та-

кож упродовж багатьох років працював на виноробній 
фермі, де проживає досі. 

Але національний аргентинський напиток це не вино, 
а чай мате. Його виготовляють із листя куща, який був 

відомий ще первісним аборигенам Південної Америки. 
Коли у суботу вранці ми прибираємо нашу церкву в 

Пальмірі, то я готую для братів і сестер 
чай мате. Його готують у спеціальній 

посудині, яку ви бачите на фото, або у 
висушеній шкоринці гарбуза. Спершу 
цю посудину наповнюють листям чаю 

і заливають кип’яченою водою. Аби 
крупинки чайного листя не потрапляли 
в рот, його п’ють із металевої соломин-

ки із невеличким ситцем в торці. Одні 
люди кажуть, що чай мате солодкий на 

смак, інші – що він гіркий.
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Новоапостольська церква у Пальмірі розта-
шована неподалік від нашого дому. Кажуть, 
що вона є однією з найкрасивіших церков-
них споруд, адже її оточує квітучий сад із 
троянд. Троянди не притаманні нашому 
регіонові із сухим кліматом.

У неділю вранці ми всією сім’єю вирушаємо 
до церкви, щоб підготувати все для бого-
служіння. Мій тато Рауль – священик, мама 
Каріна – диригент хору, у якому співає також 
моя сестра Люція. Я перший рік відвідую 
заняття з релігії. Мої вчителі з релігії – Гізела 
і Клаудіо. Нам разом дуже весело, і ми взнає-
мо багато нового. 

Мій двоюрідний брат Сантіно відвідує за-
няття релігії разом зі мною. Ми, власне кажу-
чи, завжди разом. Він, як і я, грає у шкільному 
оркестрі. Він грає на кларнеті, а я вже два 
роки вчуся грати на віолончелі. Ми мріємо 
про свій церковний оркестр. 

Це – наша церква. 
Я дуже люблю спіл-
куватися з людьми, а тому члени 
нашої молодіжної групи інколи 
запрошують мене разом з ними 
відвідати літніх братів і сестер. Це 
приносить мені неабияке задово-
лення. Вони розповідають про свої 
життєві пригоди, а ми виконуємо 
їм пісні з нашого пісенника. Я мрію 
зіграти для них музику до однієї з 
наших пісень на віолончелі. 



         П О Ш ТО В А  С К Р И Н Ь К А
ЯКІ ДУМКИ ВИНИКАЮТЬ У ВАС НА ТЕМУ 

«ДОПОМОГА»?
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«Допомагаючи іншим людям, ми отримуємо радість і заводимо нових друзів». Діти з громади м Фільдерштадт-Фонланден (Німеччина)«Я допомагаю 

своїм батькам 

розвантажувати 

посудомийну 

машину». 

Лука

«Я 
допомагаю 
мамі на 
кухні».
Юлія

«Я 
допомагаю 
носити 
воду».
Солайя

«Разом із мамою ми вирушили до щелепно-
го ортопеда в місто Швейн поблизу Бад Лі-
бенштайна, де знаходиться спеціалізована 
клініка. У мене дуже боліла щелепа. Ми по-
просили в Бога про допомогу і про захист 
ангелів та завчасно вирушили в дорогу. До-
рога була мокрою і слизькою. Раптом наш 
автомобіль почало заносити, і мама втра-
тила контроль над ним. Автомобіль роз-
крутило та відкинуло в дорожній відбійник. 
Автомобіль розтрощило вщерть, та з нами 
нічого не сталося. Бог нам допоміг. Адже 
у цей момент на звивистій дорозі не було 
ані зустрічного, ані попутного транспорту, 
і ми нікого не вдарили. Коли ми стояли на 
узбіччі, то багато водіїв зупинялися і пропо-
нували нам свою допомогу. Поліцейський, 
який прибув на місце ДТП, також був дуже 
уважним та доброзичливими. Незабаром 
приїхала служба технічної допомоги, яка 
відбуксирувала наш автомобіль і доставила 
мене та маму в клініку. Незважаючи на те, 
що ми спізнилися, лікарі провели потрібні 
обстеження. У цей день ми з мамою отри-
мали так багато допомоги від милостивого 
Бога та від незнайомих людей, що нам було 
за що дякувати».  

Фелікс, 12 років, із м. Ерфурта
 (Німеччина) 

«Святий Дух/Бог/Ісус Христос допо-
магають усім людям». Леоні, 11 років, із 
м. Франкфурта-Гьогста (Німеччина)

«Лікарі допомогли мені, коли я зламала 
руку». Джені, 11 років, із м. Нойндорфа 
(Німеччина)
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Розмалюй картину.
Як ти думаєш, кому Ісус Христос надає тут допомогу?

Допоможи 
мандрів-

никам 
прокласти 

шлях до 
пірамід 
в обхід 

пальмових 
дерев.
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Бумфідель запросив друга

Бумфідель уже лежить у ліжку, світло 
вимкнуте. Раптом він каже своїй мамі: 
«Завтра до мене прийде в гості мій брат. Я 
приведу його одразу після школи. Можна, він 
пообідає разом з нами?»
Мама вмикає світло й каже: «Що ти сказав? 
Ану, повернись до мене».
Бумфідель зажмурився. Він говорить до стіни. 
Він не хоче дивитися на маму.
«Ну ж бо, вимкни світло», – попросив 
Бумфідель. Він хоче сказати про щось, але 
без світла. Хоче, аби мама вислухала його 
в темряві. Мама не вимикає світла. Вона 
сідає на ліжко поруч з Бумфіделем і каже: 
«Поглянь на мене. Кажеш, що прийде твій 
брат? Ти хочеш привести свого нового друга? 
Я дозволю лише тоді, коли довідаюся, хто він 
такий. Не приводь у наш дім будь-кого».
Бумфідель не стримує сліз і плаче: «Він мій 
брат. Я йому сказав про це. Тому, що вдома 
його постійно лупцюють. Тому, що «брат» – це 
щось більше, ніж друг».
Раптом мама замовкла. Виходячи з кімнати, 
вона тільки сказала: «Гаразд, приводи його. Я 
угощу вас пудингом».

Марі-Луїза Бернхардт фон Люттітц, Бумфідель залишиться 
Бумфіделем. З книги: Марії-Луїзи Бернхардт фон Люттітц, 
Розповіді про Бумфіделя. Бумфідель закочується сміхом. 
Бумфідель луснув. Бумфідель залишається Бумфіделем, - 1982. 
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