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Ноема проживала в чужій країні разом зі 

своїм чоловіком і двома синами, бо у Вифле-

ємі панував голод. Її чоловік згодом помер, а 

сини підросли й одружилися. Коли сини Но-

еми також померли, то вона залишилася 

самотньою на чужині. Разом з нею залиши-

лися лише дві її невістки, Орпа й Рута.

Ноема вирішила повернутися до Вифлеє-

му. Бо час голоду минав. Її невістки вияви-

ли бажання піти разом з нею, але по дорозі 

Ноема відправила їх назад додому.

Орпа заплакала, поцілувала свою свекру-

ху на прощання й повернулася назад, а Рута 

мовила: «Я піду з тобою. Народ твій буде 

моїм народом, і твій Бог – моїм Богом!» 

І вона пішла разом з Ноемою.



У Вифлеємі настав час жнив. Ну-

жденним людям дозволяли збирати 

в полі колоски, які залишалися піс-

ля збору врожаю. Рута вийшла зби-

рати колоски на полі Вооза. Він був 

заможним хліборобом і родичем Но-

еми. Вооз поцікавився у свого слуги: 

«Хто ця жінка?» Слуга відповів: «Це 

Рута, яка прийшла з Ноемою».

Під час спільного обіду Руті запро-

понували сісти за стіл поруч з Воо-

зом та його служницями й слугами. 

Йому дуже сподобалося, як Рута 

турбувалася про Ноему, адже Рута 

не була зобов’язана переселятися в 

чужу країну зі своєю свекрухою. 

Вона могла залишитися вдома ра-

зом зі своєю родиною.

Надвечір Рута зібрала чимало ко-

лосся. Ноема раділа. Вона збагну-

ла, що Бог допомагає їй. Упродовж 

жнив Рута щодня виходила в поле 

Вооза. Згодом Вооз і Рута одружи-

лися. І в них народився син, якого 

назвали Овидом. Ноема неабияк 

раділа Овидові, немов своїй рідній 

дитині. 
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В гостяхВ гостях

Усім привіт, це наша дитяча кухня, на ній прикріплене 
навіть моє ім’я. Моя улюблена їжа – це курячі нагетси з 

картоплею фрі. Або макарони, 
схожі до тих, що я їм тут з моєю 
сестрою Леєю. 

Мама, тато, Лея (4 роки) і я, Вільям (7 років), проживаємо 
в Ірландії. Мої батьки емігрували до Ірландії понад десять 
років тому назад. Отже, ми із сестрою народилися тут. Нашу 
сімейну фотографію зробили після Запечатання Святим 
Духом Леї Апостолом Девідом Гейнсом (на фото ліворуч).

Ми нерідко відвідуємо наших бабусь і дідусів 
у Німеччині або приймаємо гостей звідти.  
Одного разу з колишньої громади моїх батьків 
нас відвідали 14 братів і сестер. На цьому 
фото ми знаходимося на летовищі. 

Ми мешкаємо 
в своєму домі 
впродовж 

трьох років разом з нашою собакою Луною 
й трьома пташками. Наші мама й тато 
працюють у великій технологічній компанії, 
тому нами опікуються домогосподарки, які 
мешкають разом з нами.

      В Ірландії переважна більшість дітей ідуть до 
школи у віці п’яти років. Лея улітку також піде до 
школи, а я вже навчаюсь у другому класі. Оцінки 
тут ставлять не цифрами, а літерами: A – найкраща 
оцінка, F – найгірша.
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Ми з Леєю любимо слухати музику, танцювати, 
малювати, перевдягатися, гратися в Леґо, читати 
казки й різні історії. З однієї історії я довідався, що у 
V столітті ченця Патріка пірати привезли до Ірландії. 
Згодом завдяки йому місцеві жителі прийняли 
християнську віру. Легенда гласить, що на прикладі 
трилистої конюшини він пояснював триєдність Бога, 
тобто Отця, Сина й Святого Духа. З того часу Зелений 
трилисник є національним символом Ірландії, а зелений 
колір – нашим національним кольором. Ірландію ще 
називають зеленим островом, бо у ній є мальовничі 
ландшафти з лісами, безліччю лук і пасовищ, на яких 
пасуться сім мільйонів овець. В Ірландії овець удвічі 
більше, ніж людей. Кози у дикій природі трапляються 

нечасто, більшість з них 
утримують на фермах.

Ми любимо брати участь в екскурсіях, вирушати 
в подорожі, а також відвідувати парки й дитячі 
майданчики, що знаходяться 
неподалік. Перед нашою новою 
церковною спорудою є також 
дитячий майданчик! Позаду на 
фото – наш настоятель.

 А ось ще одна подорож: оскільки ми проживаємо на острові, що 
омиває Атлантичний океан, то наше узбережжя простягається на 
велику відстань. На півдні острова в нас завжди віє свіжий морський 
бриз.

Погляньмо, коли прибудуть 
наступні гості …
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Христа

Кевін старший за Емму, але молодший за Пауліну. Пауліна 
молодша від Кевіна, Кевін старший за Тіма. Емма старша за Анну, 
але молодша від Пауліни. В якій послідовності народилися брати 
й сестри?

Які три з перелічених біблійних персонажів не належать до предків Ісуса Христа? Познач їх. Якщо хочеш, то можеш намалювати портрети цих людей у фоторамках.

На На 
     дозвіллі     дозвіллі
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Добре, коли сім’я є дружньою! Цьому ви можете сприяти, наприклад, так: усі члени 

сім’ї пишуть на листочку своє ім’я і опускають його в кошик. Потім кожен з них 

витягує з кошика по одному листочку. Для людини, ім’я якої написано на листочку, 

він має бути добрим «ангелом» упродовж усього тижня. Ім’я на листочку не можна 

розголошувати, а потрібно щодня таємно робити своєму підопічному приємний 

сюрприз, приміром, покласти під подушку малюнок чи солодощі, несподівано 

допомогти тощо. Хто був чиїм таємним «ангелом», з’ясовують укінці тижня.

Тільки в одному місці Рут знайшла колоски.

Укажи шлях до нього.

Відповідь: 1) Кевін, Пауліна, Емма, Анна, Тім; 2) Авесалом, Ізмаїл, Павло; 4) Шлях Б
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Тато снідає разом з Фабіаном і Францискою.
Мама до п’ятниці знаходиться у відрядженні.
«Без мами ми − несправжня сім’я», − сумно
промовляє Фабіан.
«Годі тобі! У моєї подруги Лізи мами взагалі немає, 
а тільки тато. Хіба вони не справжня сім’я?» −
заперечує Франциска.
«Справжня, – відповідає тато. – Ліза та її тато –
справжня сім’я».
Фабіан продовжує: «А в мого однокласника Френка 
є лише мама, а тата немає!»
«А у Фелікса є лише мама й бабуся», – зауважує
Фабіан.
Франциска, поміркувавши, каже: «У Йорґа
і Джесіки немає ні мами, ні тата. Тільки
дідусь і бабуся».
«Хіба це справжня сім’я?» − запитує Фабіан.
«Звісно, – відповідає тато. – Сім’я, у якій усі люблять
і піклується один про одного, − це справжня сім’я».
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