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Біблії

Про блудного сина

(Від Луки 15, 11–32)

Ісус розповів притчу:

В одного чоловіка було два
сини. Одного разу молодший
син сказав батькові: «Дай мені
вже сьогодні спадщину, яка належить мені після твоєї смерті».
Батько розділив між синами
свій маєток. Молодший син,
узявши свою частину спадку,
подався у край далекий, де
розтратив його. Коли він усе
прогайнував, то в тому краю настав великий голод.
Синові довелося шукати роботу.
Він пас у полі свиней, голодував і бажав би наповнити живіт
стручками, які їли свині, але
й тих йому ніхто не давав. Він
міркував: «Скільки наймитів
у мого батька мають удосталь
хліба, а я тут з голоду вмираю.
Піду до батька свого й попрошу
в нього вибачення. Я недостойний більше зватися його

сином, але, можливо, він
прийме мене на роботу
наймитом».
Вирушив син до батьківського дому.
Батько іще здалеку побачив його. Він вибіг назустріч й обняв його. Син сказав
батькові: «Я прогрішився проти
неба й проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм
сином».
Однак, батько звелів своїм слугам принести йому найкращу
одіж, дати йому на руку перстень і сандалі на ноги. Він наказав: «Приведіть годоване теля
і заріжте, їжмо, веселімося!» Він
дуже зрадів, що його син повернувся.
Старший син порався у полі.
Повернувшись додому, він
почув музику й пробачив святкування. Покликавши одного з
слуг, він запитав, з якої нагоди
відбувається цей бенкет. Слуга
відповів: «Брат твій повернувся,
і батько зарізав годоване теля,
бо знайшов його живим-здоровим». Розгнівався старший син

і відмовився ввійти в дім і святкувати.
Тоді батько вийшов до нього.
Старший син докоряв йому:
«Ось стільки років я служу тобі
й ніколи не переступив ні однієї
твоєї заповіді. Але ти ніколи не
дав мені навіть козеняти, щоб
з друзями моїми повеселитись.
Коли повернувся цей син твій,
що розтратив увесь твій маєток,

ти зарізав для нього годоване
теля».
Батько ж сказав до нього: «Ти
завжди при мені, дитино, і
все моє – твоє. А веселитись і
радіти треба, бо оцей брат твій
був мертвий і ожив, пропав був і
знайшовся».
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(Південна Африка)

Ґьоедедаг, моло, савубона – так звучить слово
«привіт» на трьох з одинадцяти наших державних
мов. Мене звати Яніха, мені одинадцять років.
Я живу в Норт Пайне, передмісті Кейптауна, що
розташоване в Південній Африці. Слово «Африка»,
напевно, викликає у вас думки про диких тварин.
Однак, не переживайте, що леви і слони вільно
ходять вулицями міста. Ні, вони проживають в
зоопарках і в природних заповідниках. Але дозвольте
мені детальніше розповісти
про себе і про прекрасне місто
Кейптаун. Я живу в сім’ї, що
складається з п’яти людей – це мама, тато, сестра Мікаела (8
років), брат Йошуа і я. Моя мама Яніна (32 роки) – домогосподарка. Вона пече і готує смачні страви, і піклується про нас,
поки тато Мішель (32 роки) працює на власній фірмі. Він прокладає доріжки і зводить загорожі. Мої батьки піклуються про
те, аби у нас була їжа, одяг і житло, а також – про наші душі,
тому ведуть нас на богослужіння і в недільну школу.
Смачна їжа – це моя слабкість, я дуже
люблю макарони й піцу. Можливо, у мене є
італійські коріння? :) Найбільше я
люблю спагеті з галушками з рубленого
м’яса з сиром. Нерідко мама тішить нас
млинцями. Перед ними годі встояти,
однак, чесно кажучи, після їжі я не люблю
мити посуд.
Я навчаюся у початковій школі в Норт
Пайні. Я залюбки ходжу в школу й належу
до складу шкільної команди з нетболу. Моя
ігрова позиція – це лівий
фланг; кожен матч приносить мені
задоволення. Під час шкільної перерви ми
граємося в хованки, теніс або у лови.

Фото: із особистого архіву

У гостях

Щонеділі зранку й щосереди
ввечері я приходжу в дитячий
центр, де відбуваються богослужіння нашої громади Норт
Пайн. Мені подобається проводити там час, грати на блокфлейті й співати в хорі недільної
школи.
Заняття недільної школи в погожі дні відбуваються під відкритим небом і завжди приносять
неабияке задоволення. Моя улюблена біблійна цитата: «Господь –
мій Пастир» (Псалом 23, 1).
Я ще нічого не
розповіла вам про
місто Кейптаун, яке
ще називають матір’ю
Південної Африки.
Місто було засноване
в 1652 році як заправна станція для кораблів. Це місто стало
відомим, зокрема,
завдяки чемпіонату світу, який проходив у 2010
році. Хто не пам’ятає вувузелу, дуже гучну пластикову трубу.
Одним із семи чудес світу є Столова гора. Завдяки їй Кейптаун став усесвітньо відомим містом. Ви здогадалися: вона отримала свою
назву, бо є плоскою, немов обідній стіл. Тут знаходиться також Роббен Айленд, в’язниця, в якій перебував Нельсон Мандела (один з президентів ПАР,
борець за права людини, лауреат Нобелівської
премії миру), а також багато інших знаменитих
історичних будівель.
Краще побачити на власні очі, аніж читати про це.
Чому б вам не сісти на літак і не відвідати нас? Ласкаво просимо в Кейптаун!

На
дозвіллі

БАТЬКИ
1. Батьки і сини

У деяких біблійних історіях йдеться про батьків і синів. Чи зможеш ти назвати
імена цих синів? Якщо ти не знаєш цього, то знайди їх у зазначених місцях Біблії.
Йому приснився сон про сонце, місяць і одинадцять зірок (Буття 37, 3):

Він власними руками здолав лева (Книга Суддів 13, 24):

Він провів свою юність в пустелі й згодом став проповідником (Від Луки 1, 13):

Коли він народився, то його батькові виповнилося вже 100 років (Буття 21, 3):

Він виконав Божу волю (1-я Книга Царів 2, 1)

2. Зажени свиней
Коли у блудного сина закінчилися гроші, то йому довелося пасти свиней. У цій грі
сірники виконують роль свиней, яких треба пасти. Для гри потрібно щонайменше
трьох гравців, кубик і на кожного гравця – по три сірники-«свині». Гравці по черзі
кидають кубик. У кого випала одиниця, той віддає сусідові праворуч одну «свиню», у
кого – двійка, той віддає сусідові ліворуч. Якщо випаде шістка, то треба покласти сірник-«свиню» у центр столу (у хлів). Переможцем стає той, хто останнім зажене свою
«свиню» у «хлів». Навіть якщо у когось закінчилися сірники-«свині», то він усе ж
продовжує грати, бо може отримати сірника-«свиню» від сусіда праворуч чи ліворуч.

3. Намалюй тварин
Як намалювати свинку? А як намалювати сонечко?
З допомогою цієї інструкції дуже легко малювати тварин.
Спробуй і в тебе це вдасться.

Відповідь: 1) Йосип, Самсон, Іванн Хреститель, Ісаак, Соломон.
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Через декілька днів у Меліни буде день народження.
У списку її побажань є тільки два бажання: футбольний м’яч і футбольні бутси. Коли батьки прочитали
цей список, то мама й не знала, що думати. Вона здивовано глянула на доньку й запитала:
«Ти добре подумала?»
«Так, навіть дуже добре», – відповіла Меліна.
Батько посміхнувся, адже добре знав свою доню. Він
знав, як світяться очі Меліни, коли вона вирушає
разом з ним на футбольне поле. Коли бабуся почула
про її бажання, то також здивувалася і сказала:
«Дитя моє, футбол не для дівчаток! Можливо, краще
подарувати тобі ляльку?»
Меліна жваво похитала головою: «Бабуся, ти гадаєш,
що дівчатка не вміють грати у футбол? Я розуміюся
у футболі, можеш мені повірити». І ось настав довгоочікуваний день народження.
Меліна прокинулася рано-вранці. Раніше, ніж зазвичай, адже від хвилювання і цікавості у неї аж поколювало в животі. Однак, вона продовжувала лежати
в теплому ліжку. Вона чекала на свою сім’ю і традиційне привітання з нагоди свого дня народження.
Без нього годі уявити собі справжнє сімейне свято.
Раптом вона почула за дверима дитячої кімнати
шепотіння. Двері повільно й тихо відчинилися й у
світлі свічки з’явилися мама, тато і старший брат.
Вони співали: «Нехай щастя і благословення супроводжують тебе, здоров’я і радість хай будуть завжди
з тобою». Потім усі щиро вітали її.
Меліна почувала себе щасливою, вона зіскочила з
ліжка. У піжамі побігла до столу з подарунками. «Юху!» її бажання виповнилося! На столі лежав м’яч,
справжнісінький футбольний м’яч!

Коли після обіду з роботи повернувся батько і подарував їй ще футбольні бутси, то Меліна від радості
кинулася йому на шию. Тільки бабуся щось скептично бормотала: «Ну, не знаю. Футбол – не для маленьких дівчаток».
«Для дівчаток, для дівчаток, бабуся, завтра мені та
Майці дозволили провести тренування на футбольному полі разом з командою хлопчиків. Ви всі можете прийти і подивитися!»
Наступного дня у супроводі батьків і бабусі Меліна
вибігла на футбольний майданчик. Усі з цікавістю
спостерігали за тренуванням. Меліна перевершила всіх. Мама була вельми вражена: «Чудово! Як
вправно грає наша донечка!» – вигукнула вона, сіяючи своїм обличчям.
«Дивись, як стрімко вона бігає, – любувалася бабуся.
– Я навіть і не знала!»
«А я знав!» – сказав батько.
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