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Неправильне рішення

Буття, глава 3

Із
      Біблії

Адамові та Єві дозволено було спо-
живати усі плоди саду, окрім одного 
дерева. Бог попередив їх: «Якщо ви 
з’їсте плоди цього дерева, то пом-
рете; не торкайтеся плодів цього де-
рева». 
Одного разу змій підступив до Єви 

й сказав: «Чому ви маєте померти? 
Якщо ви скуштуєте плоди цього 
дерева, то отримаєте неабиякі 

знання. Ви станете такими, як 
Бог».

Єва оглянула дерево, 
яке робить розум-
ним. Вона захотіла 
стати розумною. 

Тоді взяла плід і скуштувала, а потім 
дала його Адамові. Адам також 
скуштував цей плід. Раптом вони 
збагнули, що є нагими. І взяли вони 
листя фігового дерева і сплели з них 
пов’язки на своїх стегнах. 
Коли настав вечір, то почули луну 
від Бога. Адам і Єва заховалися за 
деревами. Бог покликав Адама: «Де 
ти?» Адам відповів: «Почув я Твій 
голос і злякався, бо нагий я, і схо-
вався».

Адам і Єва жили в Едемському саду. 

Їх сотворив Бог, Творець. Серед 

усіх живих істот Бог тільки лю-

дину наділив вільною волею. Він 

бажає, аби вона правильно кори-

стувалася нею...



Тоді Бог запитав: «Хто сказав тобі, 
що ти нагий? Чи ти не з’їв із забо-
роненого плоду?» Адам відповів: 
«Жінка, що Ти дав мені, подала мені 
з того дерева, і я їв».
Бог звернувся до Єви: «Що ти на-
коїла?» Єва відповіла: «Змій споку-
сив мене, і я їла». 
Бог прокляв змія: «За те, що зробив 
ти оце, ти будеш плазувати на своїм 
череві й порох їстимеш. І Я покладу 
ворожнечу між тобою й між жін-
кою, між насінням твоїм і насінням 
її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш 

жалити його в п’яту».
Бог мовив Єві: «Ти в муках роди-
тимеш дітей, і до мужа твого пожа-
дання твоє, а він буде панувати над 
тобою». 
А Адамові Бог сказав: «Ти послу-
хався голосу жінки своєї, а не Моєї 
заповіді. Проклята через тебе земля! 
Ти в скорботі будеш їсти від неї всі 
дні свого життя. Тернину й осот вона 
буде родити тобі. У поті свого лиця 
ти їстимеш хліб. А коли помреш, то 
станеш знову порохом, з якого ти 
був взятий».
Бог виготовив Адамові та Єві одяг з 
шкур тварин. А потім Він прогнав їх 

з Едемського саду.



Я живу в маленькому селі у 
Шварцвальді, у Вайгґаймі 
(Німеччина). А чи знаєте ви, що 
Шварцвальд знаходиться на висоті 
близько 1500 метрів над рівнем моря 
і є найвищим гірським хребтом 
Німеччини? Він є також найбільшим 
суцільним лісовим масивом Німеччини 
і на 80 відсотків складається з ялин 
і ялиць. Темний хвойний ліс дав 
Шварцвальду назву − «Чорний ліс». 

Я проживаю тут зі своєю сім’єю: мамою Наталею, татом 
Гольґером і моїми братами Ліасом і Леннардом, якого ми 
називаємо Ленні. Моя мама − директор початкової школи, в 

якій навчається Ліас. Мій тато − начальник зміни в 
друкарні. Ленні ще ходить у дитячий садок.

Я ходжу до церкви м. Швенінґена. Моя мама 
− учителька недільної школи в нашій громаді 
й очолює дитячий та окружний хор. Мій тато − 
диякон, він грає також в оркестрі на альті й інколи 

Мене звати Ганна. Мені десять років, я навчаюся 
в гімназії у шостому класі. Там я зустрічаюся зі 
своєю подругою Емілією (на фото праворуч). 

диригує хором.

Я також відвідую 
заняття з релігії й 
інколи недільну 
школу, бо вона 
мені дуже 
подобається. 

Під час занять ми слухаємо чимало 
біблійних історій, а також про те, що вони є 
важливими для нашого часу.
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     У Ганни 

 у Вайгґаймі (Німеччина)
У гостях
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Я граю на кларнеті й сподіваюся, що згодом зможу 
грати  в складі оркестру. Окрім цього, я дуже люблю 
співати. У минулому році ми з окружним дитячим хором 
виступали у великій церкві з Різдвяним концертом. 
Для мене це була особлива подія. Мені 
подобається виступати на сцені, співати чи 
декламувати вірші.

У вільний час мені найбільше подобається 
зустрічатися з подружками, кататися на 
скейтборді, на роликах чи на велосипеді. 
Коли я вдома, то інколи граюся на 
смартфоні або читаю в своїй кімнаті 
книгу, щось майструю чи слухаю музику. 
Мої улюблені книги: «Життя Лотти», 
«Школа магічних тварин» і « Аптека 
ароматів».

Окрім цього, я люблю грати в теніс. Один 
раз на тиждень я ходжу на тренування.

Я люблю відпочивати в Італії. Коли ми 
там знаходимося, то я стрибаю в Лаго−
Маджоре, стоячи веслую 
чи граюся зі своїми 
братами в саду. 

Моя улюблена їжа − суші, сьомга та 
картопляне пюре. Під час відпустки в Італії 
ми їмо багато піци − італійці готують дуже 
смачну піцу! Удома ми також готуємо піцу з 
різноманітними начинками. 
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2. Благословення чи прокляття?

Деякі з нижче наведених тверджень вірні, а деякі − ні. Відзначте навпроти 
вірного твердження хрестиком «так», а навпроти невірного − «ні». Якщо 
ви правильно розставите хрестики, то літери за хрестиками складуться у 
правильне слово.

1. Мойсей вивів народ Ізраїлю
     в обітовану землю. 

2. Давид був пастухом кіз.

3. Коли Авраам почув, що у віці 100 років 
     він стане батьком, то засміявся.

4. Жереб показав морякам, що через 
    Йона знявся на морі шторм.

5. Ісус зцілив одинадцятьох прокажених.

6. Марія та Йосип утекли з Немовлям Ісусом 
   до Єгипту.

7. Ной відправив орла дізнатися,  
    чи закінчився потоп.

Рішення може мати добрі або погані наслідки, 
тому важливо приймати правильні рішення. 
У цій грі йдеться про добрі наслідки, зокрема − 
про благословення, а також про погані наслідки 
– про прокляття. Чи зможеш ти відгадати слово 
по першій й останній літері кожного ряду?

так Б

так А

так В

так І

так А

так Т

так Т

ні С

ні О

ні Л

ні Л

ні С

ні С

ні Ь

У     _      _      _       _      Й

З   _    _    _    _    _    _    Я

О     _       _       _      _     А

C     _     _     _     _    А

П  _  _  М  И  _  _  _  _  Я

       1. Вірно чи невірно?

Приймати рішення 
На
  дозвіллі



3. Знайди зайве?
У кожному рядку є малюнок, що не підходить до інших малюнків. Знайди зайвий малюнок і 
напиши його першу літеру в рядку нижче. Тоді ти зможеш скласти слово про людину, яка прий-
має вірні рішення.
(відповіді вказувати російською мовою)

1 2 3 4

1

2

3

4

Відповіді на завдання: 1) совість; 2) урожай, здоров’я, образа, примирення, сварка; 3) улитка, мышь, ножницы, ы (умный)

й



Я ЦЬОГО НЕ ХОТІЛА
Історія   
  для читання

Другий урок щойно розпочався і пані Гейнен 
щось довго шукала в своїй сумці. «Ну, куди 
вона поділася, − бурмотіла вона. − Я ж поклала 
її сюди. У книги не могли з’явитися крила і вона 
не могла полетіти з моєї сумки». Діти посміха-
лися. 
 Пані Гейнен зосереджено, зморщивши чоло, 
намагалася пригадати. Раптом вона вдарила 
себе в чоло: «Яка ж я забудька, − сказала вона, 
− книга залишилася в учительській. Елен, будь 
ласка, принеси мені книгу. Ти знаєш, де моє ро-
боче місце?» 
Елен кивнула головою і пішла. Учительська 
знаходилася на першому поверсі. Елен пос-
тукала, але ніхто не відповів. Вона відчинила 
двері. Робоче місце пані Гейнен знаходилося в 
кінці довгого столу. Елен взяла книгу. І раптом 
вона побачила на столі монету. Вона глянула 
на неї − і враз, монета опинилася в її кишені. 
Дівчинка вийшла з учительської й повернулася 
назад. «Так швидко», −  сказала пані Гейнен, по-
гладивши Елен по голові. Елен стало, як ніколи, 
ніяково. З палаючими щоками вона сіла на своє 
місце. Ніна, глянувши на неї, запитала: «Що 
трапилося?» «Нічого», − відповіла Елен, уту-
пившись у зошит. Букви розпливалися перед її 
очима. «Навіщо я це зробила? − промайнуло в її 
голові. − Навіщо, навіщо, навіщо?»
 Елен відчула, як сльози наверталися на її очі. 
Витягаючи з кишені носовичок, вона торкну-
лася рукою монети. Цей дотик був, немов удар 
струму. 

Елен не могла більше ні про що 
думати. Їй паморочилося в голові. 
«Елен, тобі погано?» − почула вона 
питання пані Гейнен, немов далеке 
відлуння, але не відреагувала. «Хочеш подихати 
свіжим повітрям?» Елен хитнула головою. Пані 
Гейнен задумливо поглянула на неї і продов-
жила урок. Елен поступово приходила до тями, 
думки ставали все яснішими. «Чому ця без-
глузда монета опинилася на столі? – запитувала 
вона себе. − Навіщо я взяла її? Я ж не хотіла 
цього. Я ж НЕ злодійка. Я маю її повернути. 
Негайно!». Елен підняла руку: «Можна вийти?» 
− «Звісно, − відповіла пані Гейне, − нехай Ніна 
проведе тебе». 
«Ні, не треба», −  відповіла Елен, потім вий-
шла і стрімголов побігла до вчительської. Вона 
прислухалася до дверей. Усередині було тихо. 
Серце Елен мало не вискакувало з грудей, коли 
вона натискала на ручку. На щастя, в учитель-
ській нікого не було. Елен засунула руку в ки-
шеню, взяла монету і поклала її на стіл. Раптом 
за дверима почулися кроки. Вона заціпеніла і 
прислухалася, затамувавши подих. Кроки від-
далилися. Елен видихнула, вибігла за двері й 
побігла у свій клас. «Чи краще тобі?» − запитала 
вчителька. Елен кивнула головою і сіла на своє 
місце. Її серце продовжувало шалено битися. 

Манфред Май / З книги: Leselцwen-
Schulgeschichten, Вид-во Льове Біндлах
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