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Розп’яття Ісуса Христа

 (Від Луки 23, 32–49)

   Із
      Біблії

Після того, як Ісус Христос 
повечеряв разом зі Своїми 
учнями, то вирушив до 
Гетсиманського саду, де 
молився до Свого Отця. 
Там же воїни схопили Його. 
Ісуса Христа засудили 
до смертної кари через 
розп’яття на Голгофі. 

Ісуса Христа повели на Голгофу. 
Разом із Ним мали стратити ще 
двох людей. 
Ісуса Христа прибили до 
хреста. Ліворуч і праворуч 

Нього римські воїни поставили 
хрести, на яких повісили двох 
розбійників. 
Ісус Христос мовив: «Отче, 
відпусти їм, не знають бо, що 
роблять».
Унизу, під хрестом, воїни ділили 
Його одіж, кидаючи жереб.
А народ стояв і спостерігав. 
Первосвященики, фарисеї і 
книжники насміхалися, казали: 
«Інших спасав, нехай спасе 
Себе Самого». На хресті, на 
якому висів Ісус Христос, був 
прибитий надпис: «Це – Цар 
Юдейський».



Воїни, прочитавши надпис, 
глузували з Нього: «Коли Ти 
Цар юдейський, спаси Себе 
Самого!»
Один із розбійників кепкував 
з Ісуса й казав: «Хіба Ти не 
Христос? Спаси Себе і нас!» 
А  другий картав його, мовив: 
«Чи не боїшся Бога, ти, що 
покутуєш ту саму кару? Бо ж ми 
приймаємо кару гідну наших 
учинків, Цей же не зробив 
нічого злого». 
І тоді додав: «Ісусе! Згадай 
про мене, як прийдеш у Своє 
Царство». Сказав Ісус до нього: 

«Істинно кажу тобі: Сьогодні 
будеш зо Мною в раї».
Було вже близько шостої 
години, і темрява по всій землі 
настала аж до дев’ятої години: 
затьмарилось сонце; а й завіса 
храму роздерлася посередині. 
Ісус гукав сильним голосом: 
«Отче, у Твої руки віддаю духа 
Мого!» Сказавши це, Він віддав 
духа. Тоді люди пожаліли про 
скоєне.

Розп’яттям називали страту засудженого на 

смерть; для цього його прив’язували або при-

бивали до стовпа з поперечиною. Засуджений 

повинен був самотужки нести стовп з поперечи-

ною (хрест) до міських воріт. Римляни вважали 

розп’яття ганебною смертю і страчували так 

лише рабів, а не римлянам. Римські грома-

дяни мали право на страту мечем.
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в Санта-Марії (Бразилія)

У Лоренцо 

Південна Америка поділена на дванадцять 
країн, найбільша з них – Бразилія. Тут, на 
півдні країни, у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, розта-
шоване місто Санта Марія.

У Санта-Марії розташований великий універ-
ситет, а тому тут мешкає чимало молоді. Насе-
лення міста складає 250 тис. мешканців. Троє із 
них – моя мама Клаудете, мій тато Гельсон і я, 
Лоренцо. На цьому фото ми йдемо дорогою до 
церкви.

У громаді Санта-Марія я був хрещений Водою і 
Святим Духом. Я народився у серпні 2010 року. 

Мій тато – диякон нашої громади. На фото він 
займається з нами, учнями 
недільної школи. Коли я був 
маленьким, то, ідучи в церкву, 
говорив: «Ми йдемо в амінь».

Моя улюблена пісня – «Як чудо-
во і блаженно разом з Ісусом». 

У гостях



Я люблю співати її. Разом із батьками я виконую 
у нашій громаді певне доручення. Наприклад, у 
суботу, після обіду, ми наводимо лад у церковному 
саду. Інколи в колі громади ми спільно харчуємося. 
На фото моя мама перемішує різотто. Я залюбки 
допомагаю їй.

Удома я також допомагаю 
мамі поратися на кухні. 
Моя улюблена їжа: рис, 
боби, варене і жарене 
яйце; а також, звісно, - карто-
пля фрі. 

У шестимісячному віці мене 
привели у дитячий садо-
чок. У ньому мене люблять 
вихователі й діти. Я буваю 
непоступливим, але, якщо до-

пустив помилку, 
вибачаюсь.

На вихідних я граю футбол у нашому 
дворі. У торгівельному центрі я залюб-
ки їм гамбургери. Я часто катаюся на 
велосипеді або граю ігри на своєму 
телефоні чи планшеті. На цьому фото 
ви бачите мене верхи на коні. 

Тут я одягнутий в традиційний одяг 
гаучо. Так називають південноамери-
канських пастухів, які верхи на конях 
пильнують великі стада худоби. Інколи 
їх супроводжують собаки.

Я та мої цуценята ще надто малі для 
цього. Я допомагаю ростити їх. Можли-
во, колись вони також будуть охороня-
ти стада худоби. 



Де ви бачили хрест у своєму 
                                    повсякденному житті? 

Хрест – символ християнства 

«У своєму повсякденному житті 
я, наприклад, бачив хрести 
на церквах. Навіть на деяких 
державних прапорах зображені 
хрести (Швейцарія, Англія). У 
повсякденному житті ми бачимо 
хрести на могильних плитах, а 
також на залізничних переїздах – 
Андріївський хрест. Хрести носять 
на ланцюжку як прикрасу; їх можна 
зустріти також в наших журналах. 
В іграх «мяу-мяу» і «тік-так-той» 
малюють також хрестики  Окрім 
цього, існує організація «Німецький 
червоний хрест», на гербі якої 
зображений хрест. На кришці 
чаші для Святого Причастя також 
прикріплений хрест, він є також 
на вівтарі, в калькуляторі, на Біблії, 
на заборонних дорожніх знаках, 
а також на автомобілі швидкої 
допомоги».
Лассе, 11 років

Діти із м. Вільменсгафена 
(Німеччина) розмірковува-
ли на цю тему:

На
    дозвіллі
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 Події на Пасху
Відповіді: 1. Гроба , 2. Пещера, 3. Сдвинут, 4. Обряд, 5. Воскресенье, 6. Тела, 7. Иисус, 8. Камнем, 9. Стражу, 10. Третий, 11. 
Весть, 12. Жив, 13. Елей, 14. Ангелов, 15. Дверь

Запитання до 
кросворду:

Після розп’яття і 
смерті Ісуса Христа 
друзі зняли Його 
тіло й поклали у (2), 
що призначена для 
поховання.

Вхід закрили 
великим каменем. 
Представники вла-
ди поставили перед 
входом у печеру 
(9), бо боялися, 
щоб послідовники 
Ісуса Христа не ви-
крали Його тіло. 

Вранці в (5) декіль-
ка жінок взяли 
пахощі та (13) для 
помазання (6) Ісуса 
й вирушили до 
печери. 

Через відзначення 
свята Тіло Ісуса 
Христа не встигли 
згідно з юдейським (4) приготувати до поховання. 

Жінки мовчки ввійшли у сад. Вони міркували над тим, як потрапити у печеру, вхід якої був 
закритий важким (8).

Але коли вони підійшли ближче, то викрикнули від подиву. Великий камінь був (3), а сторожа 
зникла!  Жінки зайшли в печеру – вона була пустою. Їх охопила тривога.

 Тоді вони побачили двох (14) у сяючій світлій одежі, які стояли біля (1). 
Жінки не вірили своїм очам. «Чому ви шукаєте Ісуса тут? – запитали ангели. – Він воскрес!

Чи ви забули, що Він говорив вам, що Йому належить померти і воскреснути на (10) день? 
Так і сталося. Йдіть і розкажіть це Його учням».

Жінки побігли назад у місто. «(7) живий! Ангели розповіли нам!» – гукали вони, задихаючись 
від швидкої ходьби. 

Жінки прибігли до будинку, де зібралися їхні друзі та постукали у (15).

«Відчиніть, – гукали вони учням. – Ми принесли вам радісну (11): Ісус (12)!

(відповіді вписувати російськими словами)
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Квочка Клара
Історія   
    для читання

Часопис «МИ, ДІТИ», № 5, 2017 р.
(Ілюстрований часопис для дітей)

Клара – це квочка сільської ферми. Цього року Клара 
вперше збирається стати мамою. У неї в гнізді лежало 
семеро яєць і Клара терпеливо та дбайливо висиджу-
вала їх. Час від часу повз неї проходив півень і запи-
тував: «Ну що, скоро з’являться твої курчата?» На що 
Клара відповідала: «На всяке добре діло потрібен час, 
мій любий».
Нещодавно з нашою сміливою Кларою трапилася 
небезпечна ситуація. Щойно вона встала з гнізда, аби 
знайти декілька черв’ячків і позагрібати у дворі – адже 
квочкам також корисно рухатися – як перед нею з’я-
вився ховрах Макс, який кидав свої жадібні ховрашині 
погляди на яйця, що лежали в гнізді Клари. 
Для ховрахів немає їжі смачнішої від яєць. Макс обе-
режно, аби його не помітили, підкрався крізь трав’яні 
кущики до гнізда із яйцями. Але Клара була дуже уваж-
ною мамою і ніколи не опускала гніздо з поля свого 
зору; тому одразу ж помітила ховраха Макса. 
Розлючена Клара затріпотіла крилами, закудкудакала, 
полетіла до гнізда і, витягнувши дзьоба, була готова 
боронитися від лихого нападника.
«Йди геть! – кудкудакала вона. – Не смій підходити 
до моїх яєць! Забирайся геть!» Своїм дзьобом Клара 
сміливо розмахувала перед Максом. 
«Ой, годі тобі, – поглянув Макс на Клару своїми ма-
ленькими ховрашиними очима. – Я хочу лише одне 
яйце, а в тебе їх аж сім».
«Ці яйця – це мої діти – кудкудакала Клара. – Не дам 
тобі жодного!»
«Діти? – запитав Макс. – Я бачу лише яйця, а яйця – 
улюблена пожива для мене».

«Ти дивишся на все поверхнево! – лаялася Клара. 
– Усередині цих яєць розвивається життя моїх кур-
чат». 
«Фу, – зашипів Макс. – Я бачу лише яйця».
«Світ був би набагато  кращим, якби не було так багато 
таких, які бачать лише те, що ззовні  – продовжувала 
кудкудакати Клара. – Інколи треба дивитися глибше, 
аби зрозуміти, що ховається під поверхнею».
«О-хо-хо, – застогнав Макс. – Я бачу лише те, що бачу 
неозброєним оком».
«А, насправді, під шкарлупою ростуть мої діти, – напо-
лягала Клара. – Через декілька днів мої курчатка вилу-
пляться із шкарлупи і радісно гулятимуть по дворі».
«Ах, – важко зітхнув Макс і подався геть. – Залиш собі 
свої нікому непотрібні пасхальні яйця».
Макс, власне, хотів образити Кларині яйця, назвавши 
їх Пасхальними. Але Клара, обережно сідаючи на них, 
мовила: «Саме так! Пасхальні яйця. Так слід вас назива-
ти, бо ви ховаєте в собі «життя». Життя – це більше, ніж 
ми можемо бачити неозброєним оком». 
Вона співчутливо поглянула в бік Макса. «Шкода, – по-
думала вона, – шкода, коли бачать тільки поверхнево». 
Та все ж вона раділа тому, що прогнала Макса, і що в 
неї незабаром вилупляться курчата.
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