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Третього місяця після
виходу із Єгипту ізраїльтяни
прибули у Сінайську пустелю і
отаборилися там навпроти
гори.
Мойсей вийшов на гору, і Господь
заговорив до нього: «Я ніс
вас, наче на орлиних крилах, і
привів до Себе. Тож, коли щиро
слухатиметеся Мого голосу
й дотримуватиметеся Мого
завіту, будете Моєю особливою
власністю з-поміж усіх народів.
Перекажи ці слова синам
Ізраїлевим».
Мойсей спустився з гори і
переказав ізраїльтянам слова
Господа. Третього дня, зранку,
загриміли громи, спалахнули
блискавки і густа хмара нависла
над горою; пролунав могутній

трубний звук, і всі люди в таборі
затремтіли від страху. Мойсей
вдруге піднявся на гору, щоб
отримати Божі Заповіді.
Тоді Бог промовив усі ці слова,
кажучи: «Я – Господь, Бог твій, що
вивів тебе з землі Єгипетської, з
дому неволі. Нехай не буде в тебе
інших богів, крім Мене.
Не робитимеш собі ніякого
тесаного кумира, ані подобини
того, що вгорі, на небі, ні того, що
внизу, на землі, ні того, що попід
землею, в водах.
Не падатимеш перед ними ниць і
не служитимеш їм, бо Я Господь,
Бог твій, Бог ревнивий, що караю
беззаконня батьків на дітях до
третього й четвертого покоління
тих, хто ненавидять Мене, і
творю милосердя до тисячного
покоління тим, хто люблять мене і
бережуть Заповіді Мої.

Не прикликатимеш Імені Господа,
Бога твого, марно, бо не пустить
Господь безкарно того, хто
прикликає Його Ім’я марно.
Пам’ятай на відпочинковий день,
щоб святити його. Шість днів
працюватимеш і робитимеш
всяке діло твоє. День же сьомий
– відпочинок на честь Господа,
Бога твого; не робитимеш ніякого
діла сам, ані син твій, ані дочка
твоя, ані раб твій, ані рабиня
твоя; худоба твоя, ані чужинець,
що перебуває в твоєму дворі. Бо
шість днів творив Господь небо,
і землю, й море, і все, що в них,
а сьомого дня відпочив; тим і
благословив Господь сьомий день
і освятив його.
Шануй твого батька і матір твою,
щоб довголітній був ти на землі,
що Господь, Бог твій, дасть тобі.
Не вбиватимеш.
Не чужоложитимеш.
Не крастимеш.

Не свідкуватимеш ложно на
ближнього твого.
Не зазіхатимеш на дім ближнього
твого; не пожадатимеш жінки
ближнього твого, ані раба
його, ані рабині його, ані
вола його, ані його осла, ані
чого-небудь, що належало б
ближньому твоєму».
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Привіт, дорогі діти! Мене звати Гвендолайн,
мені десять років, я проживаю у Новій
Каледонії. Мабуть, небагато із вас
чули про цю групу островів. Якщо ви
поглянете на глобус, то праворуч від
Австралії знайдете Нову Каледонію.
Джеймс Кук, видатний англійський
мандрівник і дослідник, відкрив ці
острови у 1774 році.

Чверть
світлових запасів нікелю видобувають на
території Нової Каледонії. Нікель – це порода, яку
використовують для виробництва нержавіючої
сталі. Із неї виготовляють кухонні миючі й пральні
машини, двигуни, посуд та ювелірні вироби. Нікель
запобігає ржавінню металу. Мій тато працює на
великому заводі, де виготовляють нікель.
У Новій Каледонії водиться птах
кагу. Його можна зустріти лише
тут. Він не вміє літати, але лає, як
собака. Це так смішно.
Познайомлю вас зі своєю
сім’єю: це – мої мама Лінда, тато
Ріхард і мій брат Кендівей. Йому
дванадцять років і він відвідує
недільну школу. Позаду нас –
наш учитель недільної школи.

Ми проживаємо у місті Ле-Монт-Доре (золота
гора). Місто носить таку назву, тому що в
місцевих надрах землі колись знайшли золото.
Ле-Монт-Доре розташоване на відстані близько
30 кілометрів на південь від столичного Нумеа.
Ми щонеділі впродовж 45 хвилин добираємося в
церкву на богослужіння.
Це – мої однокласники недільної школи.
Нещодавно нас відвідали священнослужителі

з Франції, і я назбирала для них
грейпфрути. Чи помітили ви мене за
віттям грейпфрутового дерева?
Я люблю піклуватися про своїх
домашніх тварин. У мене є собака,
кішка і коза.
Я охоче їм, хоча по мені цього не
видно. Я завжди чимось ласую.
Цю фотографію зробили під
час обіду в церкві з нагоди Дня
подяки.

У 2015 році нас відвідав
Першоапостол, і ми, діти,
зустрічали його перед
церквою, виконували
пісню. Наші серця
тріпотіли від хвилювання,
але ми були дуже раді
зустрічі з ним.
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Поясни одну із заповід

Яке значення вона має
для нас?
Діти із Берліна-Шонберга (Німеччина) обговорювали сьому
заповідь «Не кради».
«Ми зрозуміли, що треба бути обережними. Адже в нас можуть украсти час, мир чи радість. Люди можуть красти навіть ідеї інших людей
чи поцупити терпець у мами або тата. Та чому Бог дав нам Заповіді?
Лінус має відповідь на це питання: «Щоб люди жили в мирі та злагоді!»
Якщо когось виключають з товариства, то поцуплять у нього радість.

«У мого однокласника
вкрали взуття. Він засмутився. На щастя, зі мною
такого не траплялося».
Леня, 8 років

«Злодій пограбував ювелірний магазин».
Ліка, 9 років

«Сніговик украв сонце, а Миколай украв подарунки і солодощі».
Ізабелла, 7 років

«Хтось поцупив у сніго
вика
ніс!»
Мерле, 3 роки

«Злодій украв багато
речей!»
Лінус, 4 роки

«Хтось відібрав у когось
і
іграшку».
ільн
«Комп’ютери, моб
телефони і телевізор кра- Марта, 3 роки
дуть наш час».
Міра, 7 років

«Пірати
грабують скарби».
Лотта, 3 роки

Чи зможете ви знайти на
сторінках цього журналу предмет, фрагмент якого зображений на малюнку?

Судоку

«Тут украли гроші».
Луіс, 5 років

Знайди правильний шлях!
Бог покликав Мойсея на гору Сінай. Лише одна
дорога веде до гори. Яка із двох?
Рафаель, 8 років
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Відповідь на завдання на цій стор .:
див. титульну сторінку, малюнок на
светрі дівчинки

«Украли рецепт Кока-коли та
ідею Коли».
Еліас, 10 років
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Він
«Який несправедливий світ», – зітхнув Фальк і
перевів стрілку будильника на четверту годину.
«Ти сам прийняв таке рішення, – сказав батько.
– Я тебе годую, пою і даю тобі достатньо кишенькових грошей. Але якщо ти хочеш придбати
комп’ютер, то маєш самостійно заробити на
нього гроші. У мене немає стільки».
«Я не скаржуся», – пробурмотів Фальк і по вуха
накрився покривалом. Через декілька
годин він має прокинутися, аби
піти розносити газети. Ах,
так він буде працювати
впродовж майже десяти
місяців, поки не назбирає грошей на омріяну
покупку. Фальк швидко
засинає, адже попереду коротка ніч і довгий
день.
Удосвіта Фальк виходив з
дому. Район, у якому він розносить
газети, оточений озером Тауберзее.
Жоден носильник не любить працювати в
цьому міському районі. У центрі міста у багатоповерхівці за раз можна рознести десять, а то й
більше газет. А в цьому районі розташовані шикарні, оточені садами вілли. До кожної вілли веде
окрема дорога, по якій має ходити Фальк, аби
доставляти пресу, – так передбачено договором
праці. Під час роботи Фальк, буває, дуже сер-

диться. Він запитує в себе: «Чому мій тато не багатий?» Його сім’я мешкає не у шикарній віллі, а в
звичайній багатоповерхівці, у квартирі площею
18 квадратних метрів. При цьому, їм поталанило:
батько отримав її від підприємства. Ось Фальк
звернув на вулицю Шпоренштрассе й побачив,
що в багатьох кімнатах вілли горить світло. У
дворі також горять ліхтарі. Фальк упевнений:
якщо заможні люди так рано прокидаються, то
лише тому, що це їм подобається;
але точно не для того, аби
йти на роботу. Можливо,
вони їдуть у відпустку і
мають рано вирушити з
дому, аби встигнути на
літак, який доставить
їх на омріяний острів:
на Балі чи на Маврикій!
Фальк уявив собі сонце,
пляж, пісок, пальми і солодкий сон аж до обіду. Поки він
працює і стирає собі п’ятки, то якогось
багатого, розбещеного хлопчака везуть на острови. А йому, аби мати комп’ютер, треба пішки
стоптати чимало кілометрів, пройти
вулицю за вулицею. Неабияка заздрість
охопила його.
Раптом двері вілли відчинились, з дому вийшла
жінка, штовхаючи наперед себе інвалідну коляску з хлопчиком.
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