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Т Е М А : 

І Д О Л И 



Троє мужів 
в огненній печі

          (за книгою пророка Даниїла, глава 3)

Із
      Біблії

Одного разу цар Навухо-
доносор наказав вигото-
вити великого золотого 
ідола. Його встановили в 
долині поблизу Вавило-
на. Навуходоносор зібрав 
усіх правителів країни.
Коли звучали сурми, со-
пілки й інші інструменти, 
то всі жителі країни мали  
падати ниць і поклоняти-

ся золотому ідолові. «А хто не впаде 
й не поклониться, той одразу буде 
вкинутий в огненну піч», – розпоря-
дився Навуходоносор.
Як тільки звучала музика, то люди 
падали ниць перед золотим ідолом 
й поклонялися йому. Однак, не всі. 
Хтось поскаржився цареві на Седра-
ха, Мисаха й Авденаго: «Вони знева-
жають тебе, царю. Вони не коряться 
твоєму наказу, вони не шанують 
твоїх богів і не поклоняються твоєму 
золотому ідолові».
Навуходоносор розгнівався і звелів 
привести цих мужів до нього. Він 
погрожував їм: «Якщо наступного 
разу ви знову не поклонитеся ідолу, 

Седрах, Мисах та Авденаго були 
товаришами. Вони походили з 
Єрусалима й потрапили у вави-
лонський полон. Цар Навуходоно-
сор звелів навчати їх і призначи-
ти на високі посади.



то будете вкинуті в огненну піч. І тоді 
побачимо, чи врятує вас ваш Бог». 
Однак, троє товаришів зберігали вір-
ність Своєму Богові й сказали: «Наш 
Бог може врятувати нас від огненної 
печі й від руки твоєї. Якщо ж Він не 
захоче цього зробити, тоді ми все 
одно не служитимемо іншим богам». 
Цар наказав розжарити піч у сім 
разів більше від звичайного. Седраха, 
Мисаха та Авденаго зв’язали й уки-
нули до огненної печі.
Згодом Навуходоносор підвівся та, 
здивувавшись, запитав: «Чи не трьох 
зв’язаних мужів ми кинули у вогонь? 

Я бачу чотирьох мужів незв’язаних, 
що ходять посеред вогню неушкод-
жені». 
Він підійшов до полум’я й мовив : 
«Седрах, Мисах, Авденаго! Виходьте з 
печі». Вони вийшли з печі, але навіть 
волосся на їхніх головах не було уш-
коджене й одяг також. Тоді Навухо-
доносор сказав: «Благословен Бог, що 
послав Свого Ангела. Ви сподівалися 
на Нього, і Він врятував вас. 
Ніхто не може більше ганити вашого 
Бога, інакше він буде покараний, бо 
немає іншого бога, який міг би так 
рятувати».



Я живу в м. Роттенбурзі, яке розташоване на березі 
ріки Неккар. На ній встановлені шлюзи. Один шлюз 
складається з двох шлюзових камер, які можуть за лі-
чені хвилини наповнитися водою чи спорожніти. Ко-
рабель спершу заходить в одну шлюзову камеру. Потім 
усе відбувається, як у ліфті: верхній рівень води опускає 
корабель, а нижній – піднімає. Таким чином корабель 
може долати пороги, тобто перейти з одного рівня води 

на інший.

У вільний час я займаюся художньою гім-
настикою і кінним спортом. А ще я люблю 
гратися з подружкою чи з сестрою у своєму 
саду. Інколи ми вирушаємо в походи, напри-
клад, у фортецю Гогенцоллерн в Ґегінґене. 
Фортеці, яка стоїть на цьому місці, уже 
понад 1000 років. Її неодноразово руйну-
вали і потім знову відновлювали.

Ось ви бачити мою сім’ю: маму 
Гайке, тата Віктора, старшу сестру 

Леон і мене.

Ах, мене звуть 
Єва, а це мій 
кролик.
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Щочетверга я відвідую своїх бабусю і дідуся. 
Ми разом цікаво проводимо дозвілля: граємося, 
випікаємо торти чи ходимо гуляти.

Я з першого класу навчаюся грати на скрипці й беру 
участь в оркестрі громади.

Ми належимо до громади Аммер-
бух-Префінґен, у якій мій тато є настояте-
лем. Я люблю відвідувати недільну школу; 
наші вчителі дуже добрі й ми отримуємо 
від занять велике задоволення. Одного 
разу ми навіть разом випікали тістечка.

Я співаю в окружному дитячому хорі, не-
давно ми виступали з мюзиклом «Закхей 
і Єлисавета».

Моя улюблена страва – це млинці з 
шоколадним кремом чи яблучним дже-
мом. Але торт, який мені подарували 
на моє 10-річчя, був також дуже смач-
ним!



3. Головоломка

  1. Золотий тілець
Мойсей отримав на горі Синай Десять заповідей від Бога, а народ Ізраїлю чекав на нього біля підніжжя 
гори. Ізраїльтяни гадали, що він забарився, тому зібрали свої коштовності й виготовили з них золотого 
тільця, якому почали поклонятися. Ця історія наведена нижче у картинках, однак, вони переплуталися. 
Чи можеш ти розставити картинки у правильному порядку?

Відповідь: 1) д, е, a, в, б, г; 3) первая заповедь 
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ІдолиНа
дозвіллі



2. Що важливо для тебе?  

3. Головоломка
Бог бажає, аби люди молилися тільки Йому. Якщо ти хочеш дізнатися, де про це написано, то відгадай загадку.
(відповідь указувати російською мовою)

Багато з того, що ми робимо, не приносить жодної користі і забирає багато часу. Що, на двою 
думку, це може бути? Зобрази на малюнку дитячої кімнати. 

1, 2, 3, 4, 5, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7=Я1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



   ЩАСЛИВИЙ Історія   
  для читання

         ШВЕЦЬ

Жив-був один бідний швець. Він був дуже 
щасливий і співав з ранку до вечора. Дітвора 
збиралася під його вікнами і слухала його 
пісні. 
Поруч з шевцем жив один багатий чоловік. 
Усю ніч він рахував свої золоті монети. А 
вдень не міг заснути, бо заважали пісні 
шевця.

Якось він запросив шевця до себе в дім й 
подарував йому мішечок з грішми. Швець 
ніколи в своєму житті не бачив таких гро-
шей. Їх було так багато, що він й очей не зміг 
відвести від них.
Потім він поклав гроші у своє ліжко. Але в 
ліжку він думав тільки про них й не міг за-
снути.
Згодом швець вирішив віднести мішечок з 
грошима на горище. Рано-вранці він взяв 
гроші з горища і вирішив заховати у каміні. 
«Краще я сховаю гроші в курнику», – по-
думав він. Але і на цьому він не зупинився. 
Згодом він викопав глибоку яму в саду і там 
заховав мішечок з грошима. 
У нього взагалі не було часу на працю, тим 
паче – на спів. А найстрашніше: до нього 
перестали приходити діти. Урешті-решт, він 
відчув себе нещасним, тому вирішив вико-
пати мішечок з грошима і повернути сусідові.
«Будь ласка, забери свої гроші, – сказав 
швець, – переживання за гроші позбавило 
мене спокою». 
Невдовзі до шевця знову повернулося щастя, 
і він, як і раніше, працював і співав увесь 
день. 
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