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Т Е М А : 
ШУКАТИ 
І ЗНАХОДИТИ



Притча про загублену драхму

 (Від Луки 15, 8–10)

   Із
      Біблії

Фарисеї та книжники 
сердилися на Ісуса Христа 
за те, що Він спілкувався 
з митарями й іншими 
грішниками. Він разом з ними 
їв, незважаючи на те, що 
згідно з юдейським законом 
їх вважали «нечистими». На 
докори фарисеїв Ісус Христос 
відповідав притчами. Одна з 
них – це притча про загублену 
драхму. 

«Одна жінка мала десять 
срібних драхм, і одну з 
них вона загубила. Жінка 
дуже засмутилася. Як вона 
поступить?»
Фарисеї й книжники уважно 
слухали Ісуса Христа, а Він 
продовжував:
«Хіба вона не запалить свічку, 
не замітатиме своєї хати і не 
шукатиме старанно, поки не 
знайде?»
Присутні згідливо кивали 
головами. Вони поступили би 
так само.



У Палестині монети почали чеканити лише у VIII ст. до Р. Х.  Їх цінність залежала від ваги й матеріалу, з якого вони були виготовлені. Тільки з VI ст. до Р. Х. там почали карбувати монети з визначеним номіналом (вартістю). В епоху Ісуса Хри-ста в обігу перебували три різні грошові одиниці. Оскільки Палестина належала до Римської Імперії, то в ній розраховува-лися римськими монетами, приміром, ди-наріями. Це були гроші імператора, який і був зображений на монетах. Оскільки Палестина належала ще до провінції Сирії, то в обігу в неї були також так звані провінційні гроші, як от грецька драхма чи тірійський статер (шекель). Цими гро-шовими одиницями сплачували храмові податки. Єдина юдейська грошова оди-ниця, що згадується в Новому Заповіті, це – лепта (у перекладі «гріш») – найменша грошова одиниця. 

У цієї історії є продовження:
«А, знайшовши, скличе подруг 
і сусідок і їм каже: Радійте зо 
мною, бо я знайшла ту драхму, 
що була загубила».
Ісус Христос мовив фарисеям: 
«Так само радіють Ангели над 
грішником, що кається». 



(Ефіопія) 

Чи знаєте ви, що у 

нас існує власний 

ефіопський календар? 

Наш рік складається 

із 13 місяців.

Мене звати Сарон, мені одинадцять 
років, я проживаю в місті Діре Дава. Воно 
розташоване на віддалі 500 кілометрів від 
столичної Ефіопії; автобусом туди треба 

добиратися близько десяти годин. 

Обидва міста розташовані приблизно 
на одній лінії, але Діре Дава – дещо 
правіше, як видно на карті, ближче до 
моря, неподалік від кордону з Сомалі. 
Я проживаю разом зі своєю сім’єю в 
маленькому будиночку, який ми зні-
маємо. 

Ефіопія – як і Лесото – найбільш висо-
когірна країна Африки. Її переважна 
частина розташована на висоті 1200 
метрів над рівнем моря. Якщо в долині 

спекотно й посушливо, то в горах може йти сніг. 
Ефіопське нагір’я на півночі країни – це націо-
нальний парк, у якому можна побачити леопардів, 
плащоносного павіана чи плямисту гієну. Я дуже 
люблю тварин.

Я також люблю свою країну та 
людей, які живуть у ній. Щоб 
бути в курсі останніх подій, 
я дивлюся новини й читаю 
газету. 
Я знаю історію Ефіопії й мене 
цікавить майбутнє 
моєї країни.

у Сарон в Діре Дава  У гостях
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Це – фотографія мого шкільного класу. На ній не 
всі однокласники, усіх нас – 45 учнів. 

Я ходжу в шостий клас, навчання дається мені лег-
ко. До школи я йду пішки три кілометри. Багатьом 
учням в Ефіопії, особливо в високо-

гірних регіонах, доводиться долати значно довший шлях до 
школи. Можливо, саме тому в моїй країні є так багато спорт-
сменів-бігунів на довгі дистанції. Вони здобули 53 олімпійські 
нагороди. А, можливо, це пов’язано з їхнім здоровим харчу-
ванням? Я щодня їла б спагеті з м’ясом і фрукти.

                                                    Аби погратися, я зустрічаюся 
зі своїми друзями неподалік 
свого дому. Я люблю грати у 
футбол, а також у комп’ютерні 
ігри. 

Мою найкращу подругу звати Маха-
дер: вона розумна, дуже привітна, 
спокійна й багато 
посміхається. Вона, 

як і я, навчається в шостому класі. 

Мені подобається музика, я швидко 
вивчаю нові пісні. Найбільше люблю 

співати церковні пісні. На фотографії пра-
воруч ви бачите мене разом з двома моїми 

подругами з церковного хору. Я хотіла б ще 
навчитися грати на музичному інструменті, 

наприклад, на органі. 

Наша сім’я невелика. Мого тата звати
 Гірма, йому 40 років. Він служить у нашій гро-
маді євангелістом і є настоятелем. 

Мою маму звати Кідіст, вона працює 
продавцем. Я єдина дитина в 

сім’ї; мої батьки дуже прихиль-
но 

ставляться до мене й 
завжди допомагають, 

коли мені потрібна 
допомога. Я щас-
лива, що у мене є 
батьки. Нехай Бог 
благословить їх і 
дарує їм довгі роки 
життя.
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втрачаєш? Розкажи про свій досвід!
Як ти поступаєш, коли щось 

«Милостивий Боже, будь-ласка, допомо-
жи мені знайти мого плюшевого ведме-
дика. Підкажи мені, де він знаходиться».
Ганна

На
   дозвіллі

Діти недільної школи з Рендсбурга (Німеччина) написали і зобразили 

на малюнках, як вони поступили, коли їм щось або когось довелося втратити.

«Одного разу, у понеділок зранку, ми всім кла-сом вирушили на екскурсію в пожарну части-ну. Там нам дозволили все оглянути зблизька. Ми з друзями навіть каталися на пожежній ма-шині! Це нам дуже сподобалося! Раптом наша вчителька помітила, що десь немає Тома. Усі шукали його, але не знаходили. Тоді я почала молитися: «Любий Боже, дорогий Ісусе Христе, допоможи, будь-ласка, знайти Тома!» Ми про-довжили шукати його і знайшли. Він сказав: «Я заблукав на такій великій території пожежної частини!» Учителька підійшла до Тома й сказа-ла: «Нарешті ми тебе знайшли!» По дорозі до школи я знову молилася Богові: «Милостивий Боже, Господи Ісусе Христе, дякую за те, що ми знайшли Тома!»
Шарлотта, 10 років

«Добрий пастир знайде свою

 загублену овечку».

Пауль Уве

«Одного разу, коли мені було вісім чи дев’ять 
років, я вирушив разом із батьками на пляж. 
Згодом побіг за морозивом. Коли я його 
купив і швидко хотів повернутися до батьків, 
аби показати, що я купив, то їх уже не було. Я 
помолився моєму Богові, Небесному Отцеві, 
попросив про поміч. Згодом я натрапив на друзів 
своїх батьків; вони знали, де мої батьки, й одразу 
привели мене до них. Мені повезло, Бог мені 
допоміг».
Йонас

«Одного разу я загубив своїх батьків і двох мо-

лодших братів. Я дуже злякався. Батьки моли-

лися й одразу знайшли мене. Я був дуже радий 

знову бути разом зі своєю сім’єю».

Андреас



Ілюстрована історія

На сторінках цього 
журналу зображені 
монети. Чи можеш 

ти їх знайти? 

Ця оливна лампа загубилася

Картинки Притчі про загублену драхму переплуталися. 
Розташуй їх у правильній послідовності й вкажи в кругах 
відповідні номери. Перевір себе, прочитавши притчу на 
сторінках 2 і 3 цього журналу.

Чи можеш ти знайти її на 
сторінках цього журналу?
 Кому вона належить?

Відповіді: 1) зліва направо вгорі: 4, 6, 1, внизу: 3, 2, 5; 2) 9 монет; 3) лампа знаходиться на 
сторінці 2, вона належить удові. 
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Загубилася мама
Історія   
 для читання

Джоана вирушила разом з мамою за покупками. 
Вони поїхали в місто на автобусі, а потім пішки піш-
ли по магазинах. Спершу мама купила бабусі пода-
рунок на день народження. У магазині був великий 
вибір склянок, тарілок, чашок і горщиків. Невдовзі 
Джоана почала нудьгувати. Мама йшла все далі й 
далі, а Джоана пленталася за нею. На вулиці вона 
побачила собачку й спостерігала за нею. Собака 
обнюхувала кожен закуток, а потім ликала водичку с 
калюжі. За нею було так цікаво спостерігати.
«Ходімо, Джоано, нам треба йти далі», – сказала 
мама й ухопила її за руку. У наступному магазині 
вони купили зубні щітки. Мама дозволила Джоані 
самостійно вибрати собі зубну щітку. Потім мама 
хотіла купити ще брюки. Вони пішли у великий 
торговий центр. Там було дуже людно. Джоана міцно 
трималася за мамину руку. Коли вони підійшли до 
стелажів з брюками, то мама відпустила руку Джо-
ани, взяла брюки й уважно їх розглядала. Джоані 
було неабияк нудно. Дуже скучно! 
Вона розглядалася по сторонах. Неподалік побачи-
ла прилавок із ляльками й вирішила підійти до них. 
Джоана тримала маму в полі свого зору. Мати була 
поруч з нею.
Потім Джоана почала уважно розглядати ляльки. 
Там були великі й маленькі ляльки, а також одяг, 
ліжечки й коляски для них. 
Джоана підвела голову. А куди поділася мама? Вона 
злякалася, що загубила маму, й хутко побігла її 
шукати. 
Довкола товпилося чимало людей. Джоана бачила 
тільки ноги, які були однаковими. Вона глянула 
вгору. Довкола були чужі обличчя. А мами ніде не 

видно. Джоана заплакала. 
Якась жінка нахилилася над нею. 
«Ти загубила маму?» – запитала вона.
Джоана кивнула головою.
«Ходімо, пошукаємо твою маму», – сказала жінка. 
Джоана захитала головою. – «Ні, ні, моя мама на-
казувала, щоб я ніколи не йшла з чужими людьми».  
Джоана відмовилася йти з жінкою і та пішла геть. 
Дівчинка знову сама серед натовпу людей.
Що ж тепер буде з нею, якщо мама її не знайде?  
Джоана голосно заплакала. 
«Джоана, Джоана», – лунав мамин голос. Звідки він 
доносився? Джоана озирнулася й побачила маму. 
«Джоана, я шукала тебе. Я так хвилювалась. Як 
добре, що ти знайшлась», – сказала мама й обняла 
Джоану. 
Джоана, схлипуючи, міцно обняла маму.
«Ну, годі, годі тобі», – заспокоювала мама доньку. 
«Йдімо, поласуємо 
морозивом», – ска-
зала вона. Джоана 
заспокоїлася і 
згідливо кивнула 
головою. 
Тепер вона міц-
но трималася за 
мамину руку. 

Аннетте Пауль, 
© належать 
автору.


