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ІЗ БІБЛІЇ

САУЛ І ЧАРІВНИЦЯ В ЕН-ДОРІ
 (1 книга Царів, глава 28)

Бог відвернувся від Саула тому, 
що він виявив непослух. Саул 
мав вступити в бій зі своїми 
ворогами, філістимлянами, що 
зупинилися табором у Шумелі. 
Він зібрав військо з усього 
Ізраїлю й звів намети поблизу 
Гільбоа. Коли він побачив табір 
філістимлян, то злякався і 
звернувся до Бога за порадою. 
Утім, Господь не відповів йому, ні 
через сон, ні через урім*, ні через 
пророків. А пророк Самуїл, який 
був його радником, умер. 
Тоді звелів цар своїм слугам: 
«Знайдіть мені жінку-чарівницю. 
Піду до неї та спитаю». А його 
слуги відповіли йому: «Є така 
жінка-чарівниця в Ен-Дорі». 
Тоді Саул скинув свою одежу 
і надягнув на себе іншу, та й 
пішов у супроводі двох людей до 
неї. Уночі вони прийшли до цієї 
жінки і він сказав: «Поворожи 
мені, будь ласка, привидом і 
виклич мені того, кого я назву 
тобі». Жінка ж йому відповіла: 
«Ти знаєш, що зробив Саул, як 
викорінив із землі чарівників і 

віщунів. Навіщо ж ставиш 
сіть на мою душу, щоб мене 
вбити?» І поклявся їй Саул 
Господом: «Як живе Господь, 
не буде на тобі провини в цій 
справі». 
Спитала тоді жінка: «Кого маю 
вивести тобі?» Він відповів: 
«Виведи мені Самуїла.» Як 
же побачила жінка Самуїла, 
скрикнула на ввесь голос і 
сказала до Саула: «Чого ти 
мене обманув? Ти ж Саул!» 
Цар відповів їй: «Не бійся! Що 
бачиш?».
Згодом жінка сказала до Саула: 
«Бачу я, щось божеське виходить 
із землі». Спитав її: «Який він з 
виду?» Та відповіла: «Виходить 
старий чоловік, загорнутий у 
довгу одежу.» І зрозумів Саул, що 
то був Самуїл, припав обличчям 
до землі й поклонився. І Самуїл 
промовив до Саула: «Чого мене 
тривожиш? Навіщо викликав 
мене?» Саул відповів: «Дуже мені 
скрутно: філістимляни виступили 
проти мене, а Бог відійшов від 
мене й не відповідає мені більше 

* Урім – це слово, що не раз згадується в Біблії. Його значення до кінця невідоме. Ми ніде не 
знаходимо жодних пояснень того, що це було і як його виготовляли. Припускають, що «урім» -це 
атрибут, свого роду жереб, за допомогою якого люди спілкувалися із Богом (можливо, це якісь 
особливі каміння чи палички).
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ІЗ БІБЛІЇ

У час Старого Заповіту на ворожіння була 
накладена сувора заборона. За нього карали 
вигнанням з ізраїльського народу чи  навіть 

смертю. Вважалося, що людина, яка вдалася до 
послуг ворожки/ворожбита, виявляла недовіру до 

Бога. Бог доручив пророкам звіщати Свою волю 
ізраїльському народові. Оскільки вони діяли за 

Його дорученням, то їх не вважали 
за ворожбитів. 

ні через пророків, ні в снах; от 
я й викликав тебе, щоб ти мене 
навчив, що мені чинити». Самуїл 
сказав: «Чого ж мене питаєш, 
якщо Господь відступив від тебе й 
став проти тебе? Господь вчинив 
тобі те, що об’явив був через 
мене: Він забере в тебе з руки 
царство й віддасть ближньому 
твоєму – Давидові. Що ти не 
слухав Господнього голосу й не 
здійснив його палкого гніву на 
Амалека, то, власне, Господь 
сьогодні так учинив з тобою. 
Господь видасть також Ізраїль 
з тобою в руки філістимлянам. 
Завтра ти й твої сини будуть 
зо мною, та й ізраїльський 
табір видасть Господь у руки 
філістимлянам». 

Приголомшений Саул на ввесь 
зріст упав на землю, бо так 
сильно був злякався слів 
Самуїла, а до того ж у ньому 
не було вже й сили, бо він не 
їв нічого ввесь день і всю ніч. 
Приступила ж жінка до Саула 
і, бачивши, як він перелякався, 
каже до нього: «Дивись, 
послухала тебе твоя слугиня, 
не побоялася за своє життя й 
зважила на слова твої, що їх ти 
сказав мені. Тож послухай і ти, 
прошу, голосу раби твоєї: дам 
тобі шматок хліба; покріпись, 
щоб мати силу піти в дорогу». Та 
він затявся і мовив: «Не їстиму 
нічого». І заходились умовляти 
його слуги, а й жінка, і він їх 
послухав: устав із землі й сів на 
ліжку. А було в жінки годоване 
телятко вдома; от і зарізала 
вона його притьмом, узяла муки, 
замісила, спекла коржів без 
закваски й подала Саулові та 
його слугам, і вони, попоївши, 
встали й ще тієї ж ночі пустились 
у дорогу.



У ГОСТЯХ
В  І Ф Р И  У  Д Ж И БУ Т І  ( Р Е С П У Б Л І К А  Д Ж И БУ Т І )
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Мене звати Іфра. Я проживаю у Джибуті, 
столиці однойменної республіки, 

розташованої на «розі» Африки. У 
вересні мені виповнилося дев’ять років. 

Як і всі ефіопські й джибутинські діти, я 
люблю коржі, які називають по-ефіопськи 
«Инджера», а по-джибутинськи – «лахох». 
Їх ламають і шматочки вмокають в соус із 

м’яса, риби, курки чи сочевиці. 

У Джибуті водиться чимало кішок і собак. 
Кішка - моя улюблена домашня тварина. 

Я граюся з нею, а також годую її.  

Ми мешкаємо на окраїні міста у кварталі 
Архіба у маленькій кімнаті. Я навчаюся у 

четвертому класі. На уроках я спокійна 
й уважна. Саме тому моя вчителька 

вважає мене зразковою ученицею. Моя 
мама бажає, щоб я здобула освіту. Яку 

професію я оберу в майбутньому? Якщо 
на це Божа воля, то я бажаю стати 

лікарем. Тоді я зможу лікувати своїх 
братів і маму.

Моя мама Мако родом з Ефіопії, 
а тато – корінний джибутієць. У 

Джибуті переважна більшість 
людей не має роботи. Мій тато, 

шукаючи роботу, подався у 
Саудівську Аравію. Пройшло 

вже три роки, відколи ми, мама, 
двоє моїх молодших братів і я, 

чекаємо на вісточку від нього, та 
її все немає.



В  І Ф Р И  У  Д Ж И БУ Т І  ( Р Е С П У Б Л І К А  Д Ж И БУ Т І )
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Священнослужителі втішають мене, 
кажуть: «Бог разом з твоїм татом. Тому 
він неодмінно повернеться». 

Мама заробляє на хліб насущний і 
прибирає та пере білизну для інших 
сімей. 

Моя мама почала відвідувати 
Новоапостольську церкву ще коли 
тато не виїхав за кордон. Тепер ми всі 
хрещені й запечатані Святим Духом. На 
фото зверху апостол Ганс Юрхен Бауер і 
священик Гайко Шіллер із Німеччини під 
час свого перебування у Джибуті.

Щоп’ятниці я відвідую богослужіння, а 
також разом із іншими учнями недільної 
школи співаю у дитячому церковному 
хорі. 

Я вчуся грати на піаніно. Я добре 
запам’ятовую розміщення клавіш і 
порядок натискання на них. Так я учуся 
грати на цьому інструменті. 

Після богослужіння я часто збираюся зі 
своїми подругами Джанеттою (9 років) 
і Марією-Магдаленою (5 років) у себе 
вдома, аби розважитися. 



            ПОШТОВА СКРИНЬКА

ДО КОГО ВИ ЗВЕРТАЄТЕСЯ 

                                       
    ЗА ПОРАДОЮ?
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«Це залежить від ситуації. Якщо 
мені потрібна порада в школі, 
то я звертаюся до класного 
керівника; якщо – в сім’ї, то – до 
мами чи тата. Якщо –у друзів, то 
я нерідко звертаюся за порадою 
до своєї найкращої подруги або 
до свого Боббі».
Лєна-Марія, 12 років

«Якщо мені потрібна 
порада, то мама 
завжди допоможе».
Емма, 9 років
(унизу ви бачите її 
малюнок)

«Я звертаюся за порадою до своєї мами або стар-шого брата. Або шукаю її в Інтернеті».
Маттіас, із м. Лауінгена (Німеччина)

«Залежить від того, де я знаходжуся. 

Якщо я вдома, то цікавлюся у мами. 

Вона ніколи не відмовляє мені. 

Якщо – в школі, то звертаюся або 

до вчительки, або після обіду до 

виховательки чи до своїх друзів. Коли 

у мене ламається велосипед, то я 

звертаюся у магазин, де продаються 

велосипеди чи у майстерню». 
Денніс, 8 років, із м. Ашаффенбурга 

(Німеччина)

Нам розповідають чимало 
всього, та не все є правдою. 

Як ви знаєте, чи вам 
кажуть правду, а чи ні? 
Свої малюнки і розповіді 

надсилайте нам, будь ласка, 
до 1 січня.
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На січень 2016 р.:
Чи доводилося вам коли-небудь бути присутніми 
під час Хрещення?

На лютий 2016 р.: Як ви знаєте, чи люди говорять вам правду чи ні?

На березень 2016 р.:

На квітень 2016 р.: Яка ваша улюблена біблійна історія? Чому?

На травень 2016 р.: Які цікаві події відбуваються у вашій сім’ї?

На червень 2016 р.:  Що вам дається важко? Чи легко ви визнаєте 
свої недоліки?

На липень 2016 р.: Чи довіряли вам коли-небудь таємниці? Чи зберегли ви їх?

На серпень 2016 р.: Що діти вміють робити краще за дорослих?

На вересень 2016 р.: З кого ви берете приклад? Чому саме він/вона?

На жовтень 2016 р.: Що є для вас жертвою?

На листопад 2016 р.: Які думки ви пов’язуєте з темою «Допомога»?

На грудень 2016 р.: Що, на вашу думку, являє собою  «мир»?

Маріетта, 8 років, із м. Швальбаха (Німеччина) 

склала прекрасну історію:

«Жив-був лимончик. У нього була подруга 

малинка. Малинка була соковитою. Тому злодій 

бажав розрізати її навпіл. Малинка звернулася по 

допомогу до лимончика. Він не бажав, аби злодій 

розрізав його подругу. Вони багато сміялися і 

жартували, щоб забути про злодія. Одного разу 

до них долучилася морковка. У неї виникла ідея. 

Вона запропонувала заманити злодія у пастку і 

вбити його із гармати. І це їм удалося. Якщо вони 

не померли, то живуть досі щасливо».

Нижче ми подаємо перелік тем на наступний рік:

Ми будемо вельми раді, якщо ви дасте відповіді на поставлені запитання у вигляді 
розповіді, малюнка чи фотографії і завчасно надішлете їх нам! 

Які думки ви пов’язуєте з темою «Святе Причастя»



Маленький листоноша і собака
Між листоношами і собаками здавна точиться 
ворожнеча. Утім, це просто непорозуміння. 
Собаки вважають, що листоноші приходять, аби 
їх дразнити; а листоноші, у свою чергу, гадають, 
що собаки є злими. Насправді, звісно ж, все не 
так! Та штани у листонош нерідко у латках. Те 
саме було з нашим маленьким листоношею. У 
нього ніяк не складалися стосунки із собаками. 
Мопс пані Зуппенклос, приміром, уже двічі кусав 
його. Такса пані Німмермюд вирвала із його брюк 
шматок тканини. А кудлатий шнауцер з дня на 
день все лютіше скалився на нього.  
«Наступного тижня він, напевне, наздожене і 
покусає мене», – розповів маленький листоноша 
поліцейському. 
«Тобі треба вести себе впевненіше, – відповів 
поліцейський. – Візьми-но з собою палицю!»
Наступного дня він озброївся палицею і широко 
розправив плечі, аби виглядати грізно і наганяти 
страх на собак. 
«Геть!» – відгонив він собак.
Однак сенбернар Гробентрот швидко відібрав у 
нього палицю, а пекінес Пумель ухопив за ногу. 
«Ой! – заскиглив маленький листоноша і, 
випустивши з рук листи, кинувся навтьоки. 
«Собаки мене все більше і більше не люблять, – 
поскаржився він бабусі Румпельпутц. – Як мені 
бути?»
«Тобі треба бути ласкавим з ними, – порадила 
вона, – спробуй погладити їх». 
Та коли маленький листоноша нахилився, аби 
погладити одну із них, то вона насторожилася: 
«Учора він йшов на нас із палицею, а сьогодні 
хоче погладити. Тут щось не те!» – міркували 
вона і  злегка все ж вхопила його за палець. 
Неабиякий відчай спіткав маленького 
листоношу. А в час відчаю, як відомо, добре 
щось попоїсти. Тому він і подався до м’ясника 

Гамербайна, щоб поласувати котлетою. Пан 
Гамербайн був людиною розсудливою, і 
маленький листоноша йому все розповів.  
«Ха-ха-ха!» – розсміявся м’ясник і дав листоноші 
добру пораду. 
Наступного ранку маленький листоноша почепив 
собі на шию китицю сосисок. Тепер собаки нюхом 
почули, що листоноша не зичить їм зла. Вони 
завиляли хвостами і на їхніх мордочках з’явилася 
собача радість. Маленький листоноша роздав 
усім по сосисці. У повітрі ще деякий час витав 
смачний запах сосисок, і собаки ходили за ним 
по п’ятах. 
Невдовзі, звісно, запах сосисок розвіявся. Та 
собаки вже більше ніколи не кусали маленького 
листоношу. Ось такі вони, собаки, як полюблять 
когось, то на все своє собаче життя. 

Джина Рук-Пхукет 
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