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Т Е М А : 
З Ц І Л Е Н Н Я



Зцілення сліпого    

в Єрихоні
              (Від Марка 10, 46–52)

Із
      Біблії

Край дороги сидів сліпий чоловік, який 
просив милостиню. Його звали Варти-
мей. Почувши, що повз проходить Ісус 
Назарянин, він почав гукати: «Ісусе, до-
поможи мені! Змилуйсь наді мною!» 

Ісус Христос навчав людей, зціляв хворих і 

повертав мертвих до життя. Чимало людей 

пішли услід за Ним, коли Він разом з Своїми 

учнями покидав місто Єрихон.



Люди, що оточували Вартимея, про-
сили його замовкнути, та він ще дужче 
гукав: «Ісусе! Змилуйсь наді мною!» Ісус 
же зупинився і мовив: «Покличте його!» 
Люди покликали сліпого чоловіка: «Не 
бійся, вставай, Ісус кличе тебе». Варти-
мей, знявши верхній одяг, приступив 
до Ісуса. Ісус запитав Вартимея: «Що ти 
хочеш, щоб Я зробив тобі?» Сліпий від-
повів: «Учителю, – щоб я бачив!»
Ісус сказав: «Віра твоя спасла тебе». 
Вартимей прозрів і пішов услід за Ісу-
сом Христом.



   у Сарангоо в Ерденете 

(Монголія)

У гостях

Привіт, мене звати Сарангоо. На 
цьому фото ви бачите мене, коли я 
була ще маленькою. 

Лише через декілька років я пішла 
у перший клас. Це фото з сім’єю ми 
зробили перед школою. 

Зараз мені виповнилося вісім 
років і я навчаюся у третьому 
класі. У моєму класі на-
вчається 38 учнів. На цьому 
фото зображено мій виступ 
на шкільному святі. 

А це фото було зроблено на 
Різдво, я – біля ялинки. 

Це мої батьки. А чи знали ви, 
що діти у Монголії звертаються 
до своїх батьків на «Ви»? У нас так прий-
нято.

 У мене четверо братів і сестер: молодший 
брат і старший брат, молодша сестра і 
старша сестра.

 А це 
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було зроблено, коли 
Першоапостол про-
водив богослужіння 
в місті Улан-Баторі, 
столиці нашої країни. 
Моє волосся прикра-
шає білий обруч. Пе-
реді мною стоїть мій 
молодший брат. 



Моя молодша сестра дуже гарна. Під час літніх 
канікул я доглядала за своїми молодшими братом і 
сестрою. 

Ми живемо в Монголії. Наша країна межує з двома ін-
шими державами: з Росією на півночі й Китаєм на півдні. 
Китай і Росія сполучені автомагістраллю і трансмонголь-
ською залізницею, які перетинають нашу країну. 

Ми живемо в місті Ерденет. Після Улан-Батора 
–  це друге за величиною місто країни. Наше 
місто дуже чисте. У Ерденеті є мідний рудник і 
килимова фабрика. 

Тут знаходиться також Новоапостольська гро-
мада, до якої ми належимо. Ми всі віримо в 
Ісуса Христа і любимо Його. 

Що вам ще розповісти? Моє улюблене 
блюдо – гуляш. 

Окрім цього, я люблю читати книги. З них я дізнаюся чимало ціка-
вого. Чи чули ви щось про Чингісхана? У Середні віки йому вда-

лося об’єднати монгольські племена, 
які раніше воювали один з одним. Він 
і його соратники завоювали величезну 
територію, що простягалася від Китаю 
до Європи. Монгольське військо дій-
шло аж до Відня. Кажуть, монголь-
ська імперія була найбільшою у світі.
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2. Десять прокажених 

Коли на вулиці дощить, ви можете виконати декілька обчислю-
вальних завдань на тему «Лікарня» (відповіді взаємопов’язані):

a) В одній лікарні є три операційних зали. У кожному залі щодня 
проводить по п’ять операцій. Скільки ліжок треба лікарні, аби 
кожен пацієнт міг залишитися в лікарні протягом п’яти днів?

б) Скільки палат у лікарні, якщо одна половина – одномісні палати, 
а інша – чотиримісні палати?

в) Скільки дітей може лікуватися в цій лікарні, якщо одна третина 
чотиримісних палат і вісім одномісних палат передбачені для ліку-
вання дітей?

г) Скільки медсестер потрібно лікарні, якщо на чотирьох дітей і від-
повідно на трьох дорослих приходиться одна медсестра, а два ліжка 
для дорослих залишаються порожніми.

д) Кожна медсестра працює дев’ять годин на день. З 22.00 год. до 
7.00 год. години ранку потрібна лише половина медперсоналу. За 
годину до закінчення робочого дня приходить наступний медпер-
сонал. Скільки медсестер працює упродовж 24 годин?

Довідайся, які букви сховалися за зірочками. Прочитай ці букви одну за 
одною і ти дізнаєшся, з якої країни походила людина, яка була вдячною 
Якову.

До Ісуса прийшли десять прокажених і попросили: «Ісу*е, змилуйся! Зціли нас! 
Ісус змилувався н*д ними і *овив: «Ідіть, нехай вас огляне священник. Він ск*же, 
чи одужали ви». Вони виявилися здо*овими. Зрадівши, вони роз*йшлися у різні 
боки. І тільки одна людина, чужинець, повернувся і подякував Ісусові Христові. 
І тоді Ісус сказав йому: «Хіба не дес*ть зцілилося. Де інші?»

1. Головоломка    

ЗціленняНа
 дозвіллі



 

3. Одужати

У час Ісуса Христа чимало людей страждали хворо-
бами, які лікарі не могли вилікувати. Ісус Христос 
зціляв деяких з них. Сьогодні у нас є більше, ніж тоді 
можливостей лікувати людей. Що тобі треба робити, 
аби бути здоровим? 
Розмалюй картинки з правильними відповідями.

1) a) 75 ліжок; б) 15 одномісних палат, 15 чотиримісних палат; в) в 5-ти чотиримісних палатах можуть розташувати 28 
дітей; г) з 75 ліжок 28 – дитячі і дві вільні, разом 45 дорослих лежать в лікарні; для 28-ми дітей потрібно 7 медсестер, а 
45 дорослих обслуговують 15 медсестер. Разом, лікарні потрібно одночасно 22 медсестри; д) оскільки кожна медсестра 
працює 9 годин, то з 22-ої до 7-ої години ранку працюють 11 медсестер; з 6 до 15 години і з 14 до 23 години працюють 22 
медсестри. У цілому, для догляду за хворими лікарні потрібні 55 медсестер 2) Самарія 3) правильні відповіді 2, 5, 6 і 7.
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        ОБРІЗАНЕ      
Історія   
  для читання

    ДЕРЕВО

Молоде деревце радісно росло і бажало жити 
й рости, милуватися вітром і дощем, відчувати 
землю і сонце, любити і бути любимим. Одного 
разу воно похилилося вбік сонця, яке ласкаво 
зогрівало його листя. Однак, це не сподобалося 
садівнику, який посадив деревце. Він обрізав 
його гілля. Тоді дерево почало рости вгору, 
однак, і це не сподобалося садівникові, бо воно 
нестримно набирало висоту. Тоді садівник обрі-
зав верхівку дерева. І воно почало пускати віття 
в ширину. Це також не сподобалося садівникові 
й він знову взявся за ножиці. 
 Згодом деревце перестало рости і життя вже не 
радувало його. Та садівник пишався деревом, 
яке, як і всі інші дерева, стало дорослим і роз-
кішним. 
Одного разу повз це деревце проходила ма-
ленька дівчинка зі своїм татом і помітила, що 
воно журиться, бо його обрізали. Адже якщо 
хтось по-справжньому любить дерево, то дозво-
ляє йому рости так, як воно бажає! Кожен день, 
проходячи повз деревце, дівчинка говорила 
йому: «Я люблю тебе, деревце, я з тобою. Не 
журися!» Незабаром дерево знову почало рости: 
спершу обережно, а потім – на повну силу і за-
повзято. Деревце знову раділо життю, бо було 
щасливим.
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