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Притча про злого слугу

(немилосердного боржника)

 (Від Матвія 18, 21–35)

Із
      Біблії

рахунки зі своїми слугами. 
Коли він почав зводити 
рахунки, то до нього привели 
одного слугу, що завинив 
десять тисяч талантів (срібла).
Слуга не мав змоги віддати 
свій бог і цар вирішив продати 
його разом з його дружиною та 

дітьми в рабство, й на виручені 
кошти погасити борг. 
Однак, слуга впав цареві в ноги 
й благав: «Потерпи мені, пане, 
все тобі поверну».
І змилосердився цар над 
слугою, відпустив його й 
простив йому борг. 
Вийшовши від царя, слуга 
зустрів свого товариша, який 
був винен йому 100 динарів. 
Він схопив його й заходився 

На питання Петра про те, 

скільки разів треба прощати 

своєму ближньому, Ісус 

відповів притчею про злого й 

немилосердного слугу. 

Один цар вирішив звести 



душити, кажучи: «Віддай, що 
винен!»
Його товариш упав йому в ноги 
й почав просити: «Потерпи мені, 
я тобі зверну». Однак, слуга не 
змилосердився над ним, а пішов 
і кинув його в темницю, аж 
поки не поверне борг. Інші слуги 
побачили це і пішли до царя, й 
розповіли йому про скоєне. Тоді 
цар звелів негайно привести 

до нього немилосердного слугу 
й мовив: «Слуго лукавий! Я 
простив тобі ввесь борг той, 
бо ти мене благав. Чи не слід 
було й тобі змилосердитись 
над твоїм товаришем, як я був 
змилосердився над тобою?»
Розгнівався цар і наказав бити 
злого слугу, аж поки не поверне 
всі свої борги. 



Мене назвали Дітатенг на честь моєї 
бабусі. Це ім’я приблизно означає 
«люби саму себе». Мені 11 років і 

я навчаюся в 6 класі початкової 
школи. Це мої батьки: моя мама – 
податковий  консультант, а мій тато – 
самозайнятий (тобто він працює сам 
на себе).

Моє рідне місто – Канжамазан, 
розташоване на сході 
південноафриканської провінції 
Мпумаланга. У цій 
провінції розташований 
також національний 
парк «Кругер», 
найбільший заповідник 
дикої природи 
Південної Африки.

Нас оточують вічнозелені 
гори. Одна з них називається «Божим вікном». Чому вона має 
таку назву? Через вид, який відкривається з цієї гори на глибоку 
лісову ущелину. З неї можна побачити, наскільки око сягає, 
пагорби й ліси.

На першій фотографії ви бачите двох моїх 
старших сестер і мене. Фумі (праворуч) – 
найстарша сестра, вона працює на фірмі 
мобільного зв’язку. Ханжі (у центрі) навчається в 
університеті в Преторії.
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у Канжамазане (Південна Африка)
Фото: з особистого архіву

У гостях



Я відвідую богослужіння в громаді Емлоцені, де 
мене хрестили через кілька днів після народження.

А тут я ще немовля разом зі своїми бабусею і 
дідусем.

Я співаю в хорі, граю на блок-флейті й відвідую недільну школу. 
Зараз я вчуся ще грати на скрипці. Скрипка є з малечку моїм 
улюбленим інструментом. Усі члени нашої родини співають у хорі 
або грають на якомусь музичному інструменті. Навіть моя бабуся, 
якій виповнилося 75 років, співає в хорі. А коли мій дідусь 
після служіння у сані Апостола вийшов на пенсію, то також 
продовжував співати в хорі, поки минулого року не помер у віці 

82 років. Коли ми збираємося сім’єю, 
то завжди залюбки співаємо, і наші 

пісні  звучать пречудово! 

Моє улюблене блюдо - 
спаґетті з рубленим 
м’ясом і великою 
кількістю солодкого 

соусу чілі, а овочі я не 
люблю.

Дозвілля я проводжу разом зі 
своїми подругами: ми плигаємо 
через скакалку або катаємося 
на велосипеді; іноді я граюся зі 
своїми улюбленими ляльками чи 
зі своїм собакою Вікі.

На час шкільних канікул до нас в 
гості приїжджає мій семирічний 
племінник Тумі, і ми часто 
граємося з ним до пізньої ночі.



3.  Загадка

1. Наклей заготовку на картон.

2. Виріж по зовнішніх лініях кубик. 

3. Склади кубик по пунктирних 

лініях.4. Нанеси клей на краї і міцно 

притисни їх один до одного

Ісус, аби люди краще розуміли Його, часто 
наводив приклади й розповідав різні 
історії. Їх називають притчами. П’ять із них 
зображені на цьому кубику. Чи знаєш ти, про 
які притчі йде мова? Розмалюй картинки і 
змайструй кубик.

Для цього тобі знадобляться:
 
• цупкий папір або картон для малювання
• кольорові олівці
• клей
• ножиці
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3.  Загадка

2. Відгадай

Бог дарує нам Свою милість. У цій загадці мова іде 
також про подарунки, однак, вони запаковані. Чи 
зможеш ти відгадати ці подарунки? 

У День подяки ми дякуємо Богові за те, що хлібороби зібрали урожай фруктів і овочів 
й що ми можемо споживати ці смачні плоди. Ви можете попарно грати у наступну 
гру: один сідає спиною до іншого, а той пальцем малює на  його спині якийсь фрукт 
чи овоч; наприклад, банан, яблуко або цвітну капусту. Хто вгадує малюнок, той 
продовжує малювати.

Поглянь:
У цьому випуску «Ми, діти» ми 

сховали яблуко, грушу і моркву. Чи 
зможеш ти віднайти їх?

Відповіді на завдання: 1) притча про верблюда і вушко голки (Від Матвія 19, 24); притча про безумного багача (багатого селянина) (Від Луки 12, 

16-21); притча про суддю та вдовицю (Від Луки 18, 1-8); притча про блудного сина (Лк 15, 11-32); притча про загублену драхму (Лк 15, 8-10); 3) 

літак, подушка, риба, локомотив, будильник, повітряний змій, драбина, повітряна куля, лійка, самокат.



  РІТА СЕРДИТЬСЯ
Історія   
 для читання

Сьогодні Ріта прийшла на шкільне подвір’я і раптом 
всі дівчатка підбігли до неї, почали розглядати її. Ельфі 
захоплювалася: «У тебе таке гарне плаття». А Даґмар 
поцікавилася: «Чи нове воно?» Ріта вельми пишалася 
собою й відповіла: «Учора моя тітка подарувала мені 
його. Мені треба бути обережною, аби не забруднити 
його! » Ріта обережно ходила шкільним подвір’ям. 
Вона обходила кожну калюжу й пишалася своїм но-
веньким платтям.
Аж раптом на подвір’я вибіг Вальтер. Він наздоганяв 
Вольфґанга і гукав: «Стій, я тебе неодмінно наздо-
жену!» Він і не бачив, куди так стрімко біг. І трапилося 
щось непоправне! Вальтер зіткнувся з Рітою і вони 
разом упали. Вальтер першим підвівся на ноги. Йому 
пощастило: він забруднив тільки руки. Та погляньте на 
Ріту! Вона сиділа на землі й оглядала своє нове плаття. 
На ньому - велика коричнева пляма. Вальтер крикнув: 
«Коза! Нічого тобі стояти на моєму шляху!» і побіг 
далі.
Ріта розплакалася. Вона плакала так гучно й прониз-
ливо, що всі навкруги чули її плач. Їй було шкода, що 
забруднилося нове плаття. Дівчатка обступили Ріту. 
Вона почала скаржитися: «Я розповім про це нашій 
учительці!» 
Дівчатка ствердно кивали. Вони неабияк співчували 
Ріті. Вони вважали, що буде справедливо, якщо Ріта 
поскаржиться вчительці на цього дикуна Вальтера. 
А Даґмар прокричала йому вслід: «Ріта обов’язково 
розповість про це вчительці! Постривай, Вальтер!» - 
«Глупі кури!» - прокричав розгніваний Вальтер і побіг 
навздогін за Вольфґангом. Утім, у школі Вальтера охо-
пив страх. Він сподівався, що Ріта нічого не розповість 
вчительці про брудне плаття!
Він знову й знову озирався на Ріту.
Вона сиділа на лавці й узагалі не дивилася в 

його сторону. Вальтеру хотілося сказати їй, що шкодує про 
це, що він випадково штовхнув її та йому дуже соромно. 
Але ж він хлопець! Як же він може просто вибачитися 
перед дівчиною!
Вальтер цілий ранок очікував, чи розповість Ріта вчительці 
про плаття. Коли урок, нарешті, закінчився, то Вальтер з 
полегшенням побіг додому. Ріта не поскаржилася на нього!
Наступного ранку Ріта увійшла в клас і здивувалася: у неї 
на парті червоніло велике яблуко.   
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