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І З  Б І Б Л І Ї

Про Бела Вавилонського
 
(Уривки із Книги пророка Даниїла, глави 14)

За часів правління царя Кіра 
вавилоняни поклонялися 
бовванам, одного з них звали Бел. 
Щодня йому приносили в жертву 
дванадцять мішків борошна, 
сорок овець і шість відер вина. 
Цар Кір відвідував також щодня 
храм і поклонявся Белу. А пророк 
Даниїл усе ж продовжував 
поклонятися єдиному Богові.  

Одного разу цар поцікавився 
у Даниїла, чому той не 
поклоняється Белу. Даниїл 
відповів: «Бо не 
вшановую я рукотворних 
бовванів, лише живого 
Бога, Який сотворив небо 
й землю». 
«Бел також живий, – відрік 
цар. – Чи не бачиш, скільки 
він їсть і п’є щодня?» Даниїл 
усміхнувся на це та відповів: 
«Бел виготовлений із глини й 
бронзи, він ніколи не їв та не 
пив». Цар Кір розгнівався на 
нього за ці слова, покликав 
своїх жреців і запитав, хто 
поїдає харчі, які приносять у 
жертву. Він попередив Даниїла 
про те, що той помре, якщо 
жреці доведуть, що їх поїдає 
Бел, бо зневажив його. І 
Даниїл погодився.  
Тоді сімдесят жреців 
запропонували такий план: 
вони покинуть храм, а цар 
особисто занесе харчі та 
напитки у нього, зачинить 
за собою двері і запечатає 
їх власною печаттю. Якщо 
наступного ранку, коли він 
повернеться у храм, харчі 
та напитки виявляться 
недоторканими, то жреці 
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добровільно підуть на смерть. 
Якщо ж їх буде спожито, то 
стратять Даниїла.
Під жертовником храму був 
таємний прохід, і жреці мали 
намір непомітно проникнути 
в храм та з’їсти принесені 
страви. Коли жреці вийшли з 
храму, то цар заніс страви для 
Бела. 
Даниїл, однак, запідозрив, 
що жреці можуть удатися до 
хитрощів, тому звелів своїм 
слугам принести попелу і 
розсіяти його у храмі. Потім, 
як домовилися, усі разом 
вийшли із храму, зачинили за 
собою двері та запечатали їх 
царською печаттю. 
Уночі жреці разом зі своїми 
жінками й дітьми, як звичайно, 
проникли у храм через 
таємний прохід та все з’їли й 
випили. Зранку цар вирушив 
разом із Даниїлом до храму. 
Печать на дверях храму була 
недоторканою. 

Коли храм відчинили, Кір 
глянув на порожній стіл 
ітаскрикнув: «Великий 
ти, о Беле, і нема в тобі 
ніякого обману!» Даниїл, 
посміхнувшись, затримав 
царя, попросив його, щоб не 
заходив у середину храму та 
показав йому сліди нічних 
відвідувачів. Цар побачив 
сліди чоловіків, жінок і дітей 
та неабияк розгнівався. Він 
одразу ж звелів схопити 
жреців та їхні сім’ї й змусив їх 
показати таємний вхід у храм. 
Потім цар наказав стратити 
їх, а боввана Бела видав 
Даниїлові. Даниїл зруйнував 
бовван разом з його храмом.

«Ваал» у дослівному перекладі означає «бог, 
володар». Його вважали богом негоди й погоди. 

Люди вірили, що він живе на горі Цафон, 
розташованій на півночі від міста Угаріт. Коли 

рослинність в’янула, то, як вірили люди в Ханаані, 
Ваал умирав і спускався у підземелля. А коли 

наставав період дощів і рослинність починала 
буяти, то це було знаменням того, що він 

піднімався із підземелля. 



У  ГО С Т Я Х 
       У  Ф Л О Р Е Н Т І Н И  В  А Н ТА Н А Н А Р І В У  ( М А Д А ГА С К А Р )

Гренландія, Нова Гвінея і Борнео – це острови, 
які за площею  є більшими за Мадагаскар, 
острів, на якому ми мешкаємо. Отже, він – 
четвертий за величиною острів на Землі й за 
своєю площею прирівнюється до Франції. 
На Мадагаскарі є тільки дві пори року: одна 
– спекотна, дощова і триває з листопада по 
квітень, а інша – прохолодна, суха і триває 
з травня по жовтень. На східній частині 
острова випадає більше дощів, а на південно-
західній – менше. У сезон дощів чимало 
доріг перетворюються у болото і стають 
непридатними для пересування. У цей період 
деяким прибережним населеним пунктам 
доставляють продукти харчування за допомогою 
вітрильних човнів. Антананаріву, місто, у якому 
ми проживаємо, – це столиця Мадагаскару. 
Вона розташована не на узбережжі, а в середині 
країни. 
Дозвольте відрекомендувати вам своїх друзів? 
Крайня ліворуч – це Лайцісса, поруч з нею 
– Сінтія, праворуч від мене розташувалася 
Маріно, а дівчинка з числом 84 на светрі – це я, 
Флорентіна. 

Ми – четверо з 47000 
новоапостольських 
християн, які мешкають на 
острові. У нас є два апостоли, 
які здійснюють духовну опіку 
на Мадагаскарі. 
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       У  Ф Л О Р Е Н Т І Н И  В  А Н ТА Н А Н А Р І В У  ( М А Д А ГА С К А Р )

Острів Мадагаскар виник багато 
мільйонів років тому внаслідок 
розколу африкансько-індійського 
континенту. Оскільки острів 
відколовся від континенту, то на 
ньому існують характерні види 
тварин і рослин, які можна зустріти 
лише тут, наприклад, деякі види 
лемура. Майже  половинаусіх видів 
хамелеонів світу – від найменших і до 
хамелеонів-велетнів, довжина яких 
сягає до 70 сантиметрів, – водяться 
на Мадагаскарі. Хамелеони 
мають здатність змінювати своє 
забарвлення для захисту або для 
вираження свого настрою.

Черепахи, як і хамелеони, 
належать до рептилій. 
Деякі з них також сягають 
чималих розмірів. 
Черепахи-велетні можуть важити до 250 
кілограмів. Однак сьогодні їх можна побачити 

лише в природних парках, бо в дикій природі 
вони вже більше не існують. Черепаха, 

яку ви бачите на фото, звісно, є дещо 
меншою за розмірами. 

Чимало людей на Мадагаскарі добре 
знаються на тваринах і рослинах. 
Троє із чотирьох жителів острова 
працюють на сільськогосподарських 

угіддях. Ми вирощуємо каву, цукор, 
пряну гвоздику і, здебільшого, ваніль. 

Темні зерна мадагаскарських стручків 
ванілі використовують у всьому світі 

для виготовлення морозива, пудингів 
і тортів. Ви, напевно, уже куштували 

мадагаскарську ваніль.
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ЯК ВИ ЗНАЄТЕ, ЧИ ЛЮДИ КАЖУ ТЬ ВАМ ПРАВДУ ЧИ НІ?  
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«Я зазираю в очі свого 
співрозмовника».

Марія, 10 років, із 
м. Туттлінгена (Німеччина) 

«Якщо людина починає 
говорити швидко й 
нерозбірливо, то вона, 
можливо, каже неправду. Для 
того, аби з’ясувати, чи каже 
вона правду, можна задати 
їй каверзне запитанням. Ми 
знаємо, що людина обманює, 
коли нам відома правда».
Міхаель і Матіас, із м. 
Лауінгена (Німеччина)

«Якщо ти добре знаєш 
людину й довіряєш їй, 
то ніколи не будеш його 
обманювати!»
Лаура, 11 років, із 
Туттлінгена (Німеччина)
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                Н А  Д ОЗ В І Л Л І
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Ти проводиш чимало часу зі 
своїми батьками, братами й 

сестрами, бабусею чи дідусем. 
Які цікаві події відбуваються 

у вашій сім’ї? Ми будемо 
раді отримати від вас листи 

із малюнками  просимо 
надсилати їх нам 

до 1 квітня. 

Нам не завжди вдається одразу з’ясувати, чи каже людина правду, 
чи ні. Інколи нам доводиться її перепитувати. Якщо людина 
говорить неправду, то старається прикрити її іншою неправдою. 
Тоді вона стає схожою на «матрьошку», російську іграшку, якою 
грається дівчинка, зображена на обкладинці. Її ляльки заховані 
одна в одну, тому невідомо, скільки їх є усього.  
Знайди, скільки ляльок-матрьошок зображено на сторінках 
цього номеру журналу «Ми, діти»?

Скільки матрьошок?

У березні першими з’являються проліски. 
Гарні й ніжні квіти, чи не так?
Знайдіть на малюнках 10 відмінностей!

Відповідь на завдання: 20 ляльок-матрьошок

http://www.psylist.net



Кісточка
Якось купила мати слив і хотіла почастувати ними за 
обідом своїх дітей. Їх вона поклала на тарілку. 
Ваня ще ніколи не їв слив, а тому все нюхав і нюхав 
їх. Вони йому дуже подобались. Йому вельми кортіло 
поласувати ними. Він крутився і крутився біля них; а 
коли нікого не виявилося у вітальні, то не стримався, 
ухопив одну й одразу з’їв.  
Мати полічила перед обідом сливи, тому помітила — 
однієї нема. Про це вона сказала батькові. 
А батько за обідом мовив:  
— А що, діти, чи не з’їв, бува, хтось із вас одну сливу? 

Усі хором вигукнули: «Ні!». Ваня почервонів, немов 
рак, і також сказав: «Ні, не їв!». 
Тоді батько сказав: 
— Те, що хтось із вас з’їв без дозволу сливу, недобре; 
але біда не в цьому. Біда в тому, що у сливах є 
кісточки, і якщо хтось проковтнув її, то через день 
помре. А я цього боюсь. 
Раптом Ваня зблід і сказав: 
— Ні, ні, я викинув кісточку через вікно.  
І всі хором засміялися.

Лев Толстой


