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Притча про робітників у винограднику
Від Матвія 20, 1–16

Із
      Біблії

Ісус Христос розповів Своїм 
учням притчу про Боже 
Царство. Він порівнював його з 
власником виноградника,  який 
найняв на роботу робітників. 
Робітники виконали різний 
обсяг роботи,  але отримали 
однакову платню.

Один господар вийшов ра-
но-вранці найняти робітників у 
свій виноградник. Домовившись 
із робітниками за динарій у день, 
він послав їх у виноградник. 
Через три години він побачив 
інших людей, які шукали роботу, 
і сказав їм: «Ідіть і ви у мій вино-
градник, що буде по справедли-
вості, дам вам».
Близько шостої та дев’ятої го-
дини господар вийшов на рин-
кову площу і найняв ще інших 
робітників. Вийшовши близько 
одинадцятої, він зустрів також 
людей, які стояли без роботи, і 

сказав до них: «Чого тут увесь 
день без діла стоїте?» Вони ка-
жуть йому: «Бо ніхто не найняв 
нас». Господар закликав і їх пра-
цювати у своєму винограднику.  
Коли ж настав вечір, то госпо-
дар виноградника наказав своє-
му управителеві: «Поклич-но 
робітників та роздай їм запла-
ту, почавши від останніх аж до 
перших». Робітники, які прийш-
ли останніми, отримали по ди-
нарію. Робітники, що прийшли 
першими гадали, що отримають 
більшу платню, але отримали ту 
саму. Тоді вони почали наріка-
ти на господаря, кажучи: «Оті 
останні одну годину попрацю-
вали, а ти зрівняв їх з нами, що 
зносили тягар і спекоту днини». 
Господар же, відповідаючи од-
ному з них, сказав: «Друже, не 
кривджу тебе; чи не за динарія 
ти погодився зо мною? Бери своє 



та йди! Хочу бо й цьому остан-
ньому дати, що й тобі. Хіба не 
дозволено мені робити зі своїм, 
що захочу? Чи око ж твоє лукаве 
з того, що я добрий?!»



у Валентина

      в Парижі (Франція)
У гостях

Нам всі аплодували. Було чудово! 

У минулому році нашу громаду несподівано відвідав 
Першоапостол Жан-Люк Шнайдер. Ми всі так раділи! 
Наприкінці богослужіння мене сфотографували разом 
з Першоапостолом.

Цього літа я з татом Андре і мамою Сонею відвідував 
Нью-Йорк. Ми бачили Статую Сво-
боди.

Під час цієї поїздки мені навіть до-
зволили сфотографуватися з пожеж-
никами Нью-Йорка!

Я ходжу в дитячий садок, у цьому році 
я пішов у старшу групу. Наступного 
року я піду в початкову школу, де буду 
вчитися читати.

Париж – столиця Франції, тут проживають більше двох 
мільйонів жителів, у тому числі – я. Мене звати Вален-
тин, мені п’ять років. Щонеділі я ходжу з мамою на бого-
служіння. Я відвідую недільну школу, моїх вчительок звуть 
Патрісія і Стефанія. Ось ми разом під час екскурсії.

У минулому році на Різдво ми, діти, підготували спектакль 
про народження Ісуса Христа. Мене одягнули в пастуха й 

дали посох. Для мене навіть змайстрували овець. 
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Я вже вмію писати своє ім’я і рахувати 
до 50. Чи зможете ви знайти мене на 
фото серед моїх друзів з дитячого садка? 
Підказка: я сиджу в першому ряді. Моїх 
найкращих друзів звати Лотар, Ейван і 
Максим.

Найбільше я люблю грати в «плей-
мобіль». Нещодавно я разом з батьками 
ходив у парк розваг, там можна грати на 
різних плей-мобілях, які тільки є. Мені 
там дуже сподобалося.

Я люблю також спорт.

А ще я люблю тварин. У відпустці, коли 
ми були в зоопарку, я зблизька 
розглядав кенгуру. Коли ми 
відвідуємо бабусю і дідуся, які 
живуть у селі, то часто зустрі-
чаємо лосів і муфлонів.

Мого двоюрідного брата звуть 
Тобіас, а мою двоюрідну се-
стру – Діана. З Тобіасом я часто 
граю в індіанців або в мислив-
ців на мамонта зі стрілами і 
луком. На цьому фото ви бачите 
нас перед нашою палаткою.

Найбільше я люблю спагеті 
з соусом болоньєзе, варені 
яйця і, звичайно, картоплю 
фрі. Фрукти я теж люблю, 
найбільше – полуницю 
і дині. Іноді я навіть сам 
готую. На фото ви бачите, 
як я готую різотто.

Фото: SimpLine - stock.adobe.com



Один чоловік заборгував цареві велику суму грошей, але цар простив йому цей борг. Тоді цей чоловік пішов до 
раба, який завинив йому невелику суму грошей, і не пробачив йому цей борг, а зажадав повернути його. Якщо 
ти хочеш знати, як закінчилася ця історія, то прочитай її в Біблії, в Євангелії від Матвія 18, 21–35. За допомогою 
ляльок, які одягаються на палець, ти можеш зіграти цю 
історію разом з іншими дітьми. Для цього зроби копії 
трьох фігур на цупкому папері, розфарбуй і виріж їх. 
Потім зроби розрізи по зазначених лініях, обидва кінці 
фігури загорни назад так, щоб вийшов конус, і з’єднай 
їхні кінці в розрізах.

2. Час збирати врожай

У День подяки ми по-особливому дякуємо Богові за те, що у нас є достатньо їжі. 
Ми прикрашаємо вівтар плодами, овочами і колоссям. Які види фруктів і овочів 
зображені на картинках?
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1. Історія про злого раба

СправедливістьНа
    дозвіллі



3.Числовий ребус

Заповни порожні поля винограду числами, яких 
не вистачає. Для цього дотримуйся інструкції:
• Заповни порожні поля таким чином, щоб сума 
цифр, які знаходяться поруч, дорівнювала числу 
під ними.
• У другому рядку зверху на зовнішній стороні 
має стояти та ж цифра, що і в полі над нею по 
діагоналі.
• У верхньому ряду мають стояти тільки 
однозначні цифри.

4. Рівновага

Відповіді: 2) зліва-направо: кукурудза, слива, картопля, морква, яблуко; 4) 2 квадрати

Судді мають ретельно зважувати, коли 
розглядають правові спори сторін, аби 
винести справедливе рішення. Тому в залах 
суду часто зображені ваги, що символізують 
справедливість і правосуддя. Ліворуч ти 
бачиш три ваги з різними фігурами. Кожна 
фігура відповідає числу від 1 до 3. Перші і 
другі ваги знаходяться у рівновазі. Скільки 
квадратів тобі потрібно, аби привести і 
третю вагу в рівновагу? 
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   П’ЯТЬ З ПЛЮСОМ
Історія   
  для читання

У 3 «А» класі панує шум і гам. Учительці Фрау Бургер ледь 
удається вгамувати учнів: «Отже! А тепер оцінимо, хто зай-
няв перше місце. Усі ви – журі. Ви уважно розглянули свої 
малюнки з вогняним драконом. Хто намалював найкра-
щого вогняного дракона?» 
Фрау Бюргер замовкає. У 3 «А» класі здійнявся лемент: 
учні вигукували імена, які поступово розділилися на дві 
частини. Одна частина класу хором скандувала: «Фре-ді, 
Фре-ді! Фре-ді!», а інша повторювала: «Йо-нас! Йо-нас! 
Йо-нас!» Учителька розуміла, що має 
бути два перших місця. Обидва вог-
няні дракони заслуговують найвищої 
оцінки: п’ятірки. «Кращої оцінки, 
ніж п’ятірка, немає, – говорила 
фрау Бургер. П’ятірка – це 
найвища оцінка». «Є, – запе-
речує Марія своїм тихим 
голосом, – є, фрау Бургер! 
Хто намалював краще, 
тому поставте п’ятірку 
з плюсом». Діти за-
тихли, немов мишки. 
Усі почули, що сказала 
Марія. Вони дивилися один на 
одного й згідливо кивали головами. 
«Звісно! П’ятірка з плюсом краще, ніж 
просто п’ятірка». З цим усі погодилися. «Але 
кому ж дістанеться п’ятірка з плюсом за малюнок 
з вогняним драконом – Йонасу чи Фреду?» – запитує 
фрау Бургер.
Фреді і Йонаса просять ненадовго вийти з класу, аби 
спокійно обговорити це питання. І знову розгорається 

палка дискусія, поки Марія не сказала: «Я віддаю свій голос 
за Йонаса, адже йому останнім часом небагато щастило: 
спочатку у нього вкрали куртку, потім він ще й упав зі 
свого велосипеда». На якийсь момент у класі запанувала 
тиша, а потім усі гукали в один голос: «Йонасу – п’ятірку з 
плюсом! ЙО-НА-СУ!» 
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