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В і д с к а н у й



(Від Матвія 25, 1−13)

Про мудрих і нерозумних дівІзІз
      Біблії      Біблії

Ісус, зокрема, мовив: «Тоді 
Небесне Царство буде подібне 
до десятьох дів, які взяли свої 
лампи й вийшли назустріч 
нареченому. П’ять з них були 
нерозумні, а п’ять мудрі. Неро-
зумні, взявши з собою лампи, та 
не взяли оливи з собою. Мудрі 
ж узяли в посудинках оливу. 
Через те, що наречений заба-
рився, всі задрімали й поснули.
Та опівночі крик залунав: 
«Ось жених! Виходьте йому на-
зустріч!» Схопилися тоді всі 
діви й приготували свої світичі. 

Ісус Христос розповів Своїм 
учням притчу про Небесне 
Царство й про очікування 
на нього. Як люди мають го-
туватися до Небесного Цар-
ства?



А нерозумні мовлять до муд-
рих: «Дайте нам вашої оливи, 
бо наші світичі гаснуть».
Мудрі ж у відповідь їм кажуть: 
«Щоб часом і нам, і вам не за-
бракло, – підіть краще до про-
давців та й купіть собі». І от як 
вони пішли купувати, прибув 

наречений, і ті, що були готові, 
ввійшли з ним у весільний 
покій, і замкнулись двері. На-
решті прийшли нерозумні діви 
й кажуть: «Господи, Господи, 
відчини нам!» А він у відповідь 
їм мовить: «Істинно кажу вам: 
Я вас не знаю».

В і д с к а н у й



Чому ми носимо різноманітні національні костюми? Більшість 
людей у М’янмі належать до м’янманської етнічної групи, 
відомої також як бамар. Вони живуть у семи провінціях. Разом 
із сімома штатами – Качин, Ка Ях, Кайін, Чин, Мон, Ракхайн 
і Шан − вони утворюють державу М’янма, що складається з 
14 адміністративних округів або провінцій. Моя сім’я родом зі 
штату Чин. Він знаходиться на північному заході М’янми і межує 
з Індією. Наші пращури жили в штаті Чин, і мій тато у молодості 
також проживав там. А тепер ми живемо в Янгоні, колишній 
столиці М’янми.

Моїх батьків звуть Ребекка та Метью, 
їм по 47 років. У мене є три старші 
сестри та два старших брата: Мері (26), 
Маргрет (24), Роуз (22), Френкі (20) та 
Том (11). Ми молимося всією сім’єю 
вранці за сніданком і ввечері перед 
сном. Вечорами ми читаємо Біблію і 
спілкуємося про свою віру.

Я прокидаюся о 7-й годині ранку, 
купаюся і годую домашніх тварин. 

У нас є собаки, кролики, 
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        в Янгоні (М’янма)
У гостяхУ гостях
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У листопаді 2019 року учні недільної школи м. 
Янгона, одягнені у різноманітні національні 
костюми, вітали Першоапостола під час його 
візиту до Янгона. На фото я – друга праворуч. 
Мене звати Естер і мені дев’ять років.

птахи, хом’яки, риби. Потім я 
снідаю та йду до школи, де я 
навчаюсь з 9-ї години ранку до 
3-ї години дня.



Після школи я граюся з тваринами, знову годую їх і поливаю 
рослини, після цього я знову приймаю ванну. Потім вечеряю, 
роблю уроки, дивлюся телевізор і лягаю спати.

Щоп’ятниці у мене уроки 
музики, я вчуся грати на 
піаніно. У суботні й святкові 
дні ми гуляємо з сім’єю або 
ходимо по магазинах, а в 
неділю майже увесь день ми 
проводимо в церкві.

Більшість жителів М’янми 
− буддисти, а деякі − 
християни, мусульмани 
чи індуїсти. У Янгоні є дві 
новоапостольські громади. 

З особливих нагод, наприклад, у християнські свята, усі 
парафіяни збираються на загальне богослужіння. Мій тато 
служить пастирем. Я відчуваю себе в нашій церкві як удома, 
бо люди ставляться до мене привітно. Церква схожа на 
сім’ю.

Щонеділі вранці я ходжу до недільної школи, а потім 
відвідую богослужіння. Після богослужіння ми разом 
обідаємо.

На фото зліва ми – за обіднім столом 
удома. Мої улюблені страви – 
мохінга-нга, різновид суп-локшини 
з рибою, курячий рисовий суп та 
гамбургер .

В і д с к а н у й
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    1. Вихід з Єгипту

У цій історії пропущені деякі слова. Якщо ти заповниш пропущені слова, то 
дізнаєшся, як саме ізраїльтяни готувалися до виходу з Єгипту:

Бог наслав на ________________ біди, але, незважаючи на це, фараон не від-
пускав ______________. Мойсей та Аарон дізналися, що їм треба робити. 
Кожна ізраїльська сім’я мала заколоти ________________ і помазати двер-
ний одвірок кров’ю тварини. Народ повинен був підготуватися до походу, 
підперезатися, надіти _________________ на ноги і взяти ________________ 
в руки. Потім ізраїльтяни мали відзначити Пасху, з’їсти смажене ягня, пріс-
ний __________________ та гіркі трави. Це свято вони мали відзначати що-
року, коли прийдуть в обітовану Богом землю. Опівночі померли всі пер-
вістки в Єгипті – від людей до тварин. Ізраїльтяни, які намазали кров’ю 
тварин __________________, були помилувані. Зі страху, що може загинути 
ще більше людей, __________________, нарешті, відпустив народ. 600 тис. 
чоловіків разом зі своїми дружинами та дітьми вирушили у дорогу, взявши 
із собою корів та овець. Бог завжди був з ними. Удень Він йшов перед ними 
в ___________________ , а вночі – у вогненному стовпі, світячи їм, аби вони 
могли продовжувати свій шлях як вдень, так і вночі. (Вихід, глава 12)

Для цієї гри треба, щонайменше, двох гравців. Учасники по черзі загадують 
персонажа з Біблії, якого хотіли би запросити. Інші гравці з допомогою пи-
тань намагаються з’ясувати загаданого персонажа. Питання ставлять так, аби 
дати на нього відповідь одним словом «так» чи «ні». Доки у відповідь звучить 
«так», то гравець, який ставив питання, продовжує ставити їх. Якщо у від-
повідь звучить «ні», то питання ставить наступний гравець. Гравець, який 
відгадав, загадує наступного персонажа. 

2.  Кого запросили?

Отсканиру й!

ГотуватисяНаНа
        дозвіллідозвіллі



3. Знайди предмети
Ліза хоче відзначити свято і запросила багато гостей. Для цьоговона спекла пиріг. 12 предметів, які зображені на цій картинці, не призначені для кухні. Чи зможеш ти віднайти їх?

Відповіді: 1) Єгипет, ізраїльтян, ягня, взуття, палиці, хліб, одвірок, фараон, хмаровому стовпі;
3) зубна щітка, гребінець, лінійка, меч, чобіт, табличка «Стоп», тапочка, парасолька, викрутка, гайковий ключ, м’яч, зв’язка ключів.



  СТУПСІ І МУШЛОВКА

На околиці одного міста, у великому лісі, жила зграйка 
працьовитих білок. Їм завжди вистачало їжі на всю зиму, 
бо восени вони робили чималі запаси. Але згодом усе помі-
нялося. Серед працьовитих білок підросла ще одна білочка, 
яку звали Ступсі. Ступсі вміло збирала запаси їжі. Вона не 
тільки збирала, що сама знаходила, а й стежила, куди інші 
білки закопують свої запаси. І коли ніхто не бачив, то крала 
у них горіхи, жолуді та шишки й ховала у своєму дуплі. 
Згодом Ступсі заповнила вщерть своє дупло, і коли настала 
зима, то їй ніде було спати.  
Тоді вона вирушила в ліс у пошуках порожнього дупла. 
Однак її пошуки були невдалими. Вона була в розпачі, 
та раптом зустріла маленьку ліщинову соню, мушлівку. 
Білочка розповіла їй про своє горе. Мушлівка запропону-
вала їй жити й харчуватися разом з нею. Ступсі охопило 
дивне почуття. Вона прийняла пропозицію мушлівки, але 
одразу забилася в куток дупла й заснула. Ступсі прожила 
деякий час разом з мушлівкою, аж раптом трапилося щось 
дивне: до мушлівки усе частіше й частіше почали навіду-
ватися білки з проханням поділитися харчами, бо їхні 
заховані восени запаси дивним чином зникли. Муш-
лівка залюбки ділилася з ними своїми запасами. 
А Ступсі продовжувала мовчати. Вона помітила, 
що запаси мушлівки вичерпуються, а до кінця 
зими було ще далеко. І ось настав той день, коли 
запасів уже не було і ділитися було нічим. Усі 

білки, сумуючи, сиділи навколо дупла. 
Але найбільше засмутилася мушлівка. 
Раптом Ступсі стрепенулася. Вона повела 
всіх тварин до свого дупла, роздала свої 
припаси, і всі змогли добре перезимувати.

Ренате Іглсбек, Едіт Коблер та Габі
Лінсмайєр, з: Бадегрубер, Бернд,
Піркл, Фрідріх, – Історії для
вирішення проблем, − Лінц, −
1997.
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