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Дванадцятилітній

 (Від Луки 2, 41–52)

Марія і Йосиф щороку приходили 
у Єрусалимський храм, щоб за 
юдейським звичаєм відзначити 
свято Пасхи. Коли Ісусові ви-
повнилося дванадцять років, Він 
разом із батьками також виру-
шив до Єрусалиму на це свято. 

 Коли свято закінчилося, бать-
ки Ісуса вирушили додому, а 
Він залишився в Єрусалимі. 
Йосиф і Марія не помітили, 
що Його не було поруч. Вони 
гадали, що Він у натовпі зі 
Своїми друзями. Згодом вони 
почали шукати Його та, не 
знайшовши, повернулися у 
Єрусалим.

Через три дні вони знайшли 
Ісуса в храмі; Він сидів серед 
учителів, слухав їх та задавав 
запитання. Усі, хто слухали 
Його, дивувалися розумові та 
відповідям дванадцятирічного 
Юнака. 

Марія сказала: «Сину мій, на-
віщо Ти так налякав нас? Ми 
скрізь шукали Тебе!».
Ісус відповів: «Чого ж ви Мене 

 Ісус у храмі

   Із
      Біблії



У 20-у році до Різдва Христового Ірод Великий (помер в 4-у році до Р.Х.) розпочав зведення нового храму; будівництво храму тривало 46 років (див. Від Івана 2, 20). Він був величним і розкішним. У 70-у році після Р.Х. римляни зруйнували цей храм.

шукали? Хіба не знаєте, що Я 
маю бути при справах Отця 
Мого?».

Він знав, що Бог – Його Отець, 
але батьки не зрозуміли Його. 

Потім Ісус повернувся разом 
зі своїми батьками у Назарет і 
зростав разом з іншими діть-
ми.



(Канада) 
у Джордано в Оттаві  

Привіт! Мене звати Джордано. Мені десять 
років і я навчаюся у четвертому класі дво-
мовної школи. Навчання проходить на фран-
цузькій і англійській мовах. 

Я проживаю 
в державі, яка цього року відзначає 
особливий ювілей: 150 років від дня свого 
заснування. Урочистості з цієї нагоди відбува-
тимуться у столичній Оттаві.

Оттава – рідне місто для нас, дітей, і для нашого 
тата: він упродовж шести років самотужки ви-
ховує мого брата, двох сестер і мене. Нещо-
давно тато став священиком місцевої громади. 
Я також допомагаю йому під час богослужіння: 
встаю вкінці ряду й направляю братів та сестер, 
коли йдуть до Святого Причастя. 

Мені дуже подобається в недільній школі. Ми-
нулого літа на канікулах у недільній школі ми брали тему: «Ісус 
– наш супергерой». На фотографії ми вишикувалися перед 
школою у футболках супергероїв. 

Узимку ми, учні недільної школи,
катаємося на ковзанах. На цій 
фотографії ви бачите мене 
разом з моїми двоюрідними 
братами й друзями. 

У гостях



Коли взимку панують тріскучі морози, то ми 
їздимо на канал Рідо. Він замерзає, перетво-
рюється у найдовший каток світу й простя-
гається на понад 8 кілометрів уздовж Оттави. 
Там можна не лише покататися на ковзанах, а 
й поїсти «боброві хвостики» і попити гаря-
чого шоколаду. На фото ви бачите, як Оліва, 
Ендрю і я ласуємо солодощами, виготовле-
ними у формі бобрових хвостиків. 

Розповім, нарешті, про свої улюблені види 
спорту: футбол і баскетбол. На фото я в шапці 
команди Джайентс («Гіганти»). Американська 
команда міста Нью-Йорк «Джайенст» – одна з моїх 
улюблених команд. На цьому фото зображена моя 
бабуся. Зліва на право – моя сестра Оліва (8 років), 
мій двоюрідний брат Калев, мій брат Ендрю (7 років), 

моя бабуся, я, мій 
двоюрідний брат Ной 
і моя сестра Емма (14 
років). 
Я граю в американсь-
кий футбол і мрію стати професійним гравцем. 

На фото я разом зі своїм тренером Петом стої-
мо поруч з нагородою «Сірий 
кубок», яку ми виграли. 

А на цьому фото я саме пробігаю 
свою дистанцію…

Заробивши тачдаун (6 ігрових 
очок), я вказую рукою в небо; так 
дякую Богові Перед кожною грою 
ми молимося на краю поля. На 
початку сезону молимося лише 
мій тато і я, а вкінці сезону разом з 
нами молиться вся команда. 

Фото: з особистого архіву



Що таке дім?
 Де ти почуваєш себе як удома? На

   дозвіллі

Діти недільної школи з Рафцерфельда (Німеччина) почувають себе як удома 

в церкві, у класі недільної школи. Своїми малюнками й розповідями вони 

описали, де ще почувають себе як удома. 

«Найбільше я почуваю себе 
вдома в своєму ліжку, у своїх 
кімнаті, бо там затишно. Мій 
брат Ніло спить у сусідній 
кімнаті, а мама з татом, звісно, 
- також удома. Це для мене 
важливо, бо тоді я почуваю 
себе добре».
Кайя, 8 років

«Я почуваю себе як удома в селі Вілл. Для мене дім – це моя сім’я, мої кішки й м’які іграшки. Дім для мене – це моє село, де я почуваю себе впевнено, бо тут живуть мої дідусь і бабуся, мої тітки, двоюрідні брати й сестри, а також 
подруги».

Анніка, 11 років

«Я почуваю себе як удома в нашому домі 

зі своїми м’якими іграшками. Там я вдома, 

бо поруч зі мною живуть мої мама, тато, 

Анніка й Пауль. Удома мені найбільше 

подобається моя кімната».

Луіза, 8 років

«Найбільше я почуваю себе вдома 

в нашій хатині «Штегелє». Удома, 

над сходами, ми збудували для себе 

хатинку. Там нам затишно. У ній я 

слухаю музику й лежу на подушках». 

(«Штегелє – так у Швейцарії називають 

сходи). 

Нііло, 10 років



Судоку

У цьому номері журналу «Ми, діти» сховалася 
маленька тваринка.

Чи можеш ти вгадати, що це за тваринка і де 
вона сховалася?

(Відповідь див. унизу).           Де Ісус Христос?
Марія та Йосиф помітили, що Ісуса немає поруч із ними. Вони шукали Його 
скрізь і врешті знайшли у храмі. Проклади на малюнку для них путь.

Кожна цифра від 1 до 8 повинна знаходитися один раз у кожному рядку, стовпчику та у 
кожному 3х2 блоці.

Відповідь: це мишка, яка ховається на сторінці 2.



Візит короля Історія   
    для читання

Жив був колись король. Він любив людей своєї країни і 
завжди цікавився, як їм живеться в їхніх оселях. Тому інколи 
відвідував їх. 
Одного разу король повідомив одній сім’ї про свій візит. 
Господар вельми зрадів цьому. Він прибрав у своєму сараї 
й сказав: «Нехай король побачить моїх коней і корів, і буде 
вражений, яким добрим господарем я є». Господиня накрила 
найкращу скатертину й розставила найкра-
щий посуд на столі. Вона спекла торт і занес-
ла в кімнату квіти. І сказала: «Нехай король 
побачить, яка я добра господиня». Разом з 
ними мешкала ще літня бабуся. Вона була 
згорблена й у неї неабияк тремтіли руки й 
ноги. Вона також зраділа візиту короля.
Але господар наказав їй: «Старчихо, йти в 
свою кімнату й, як тільки король завітає, 
то не висовуйся звідти. Ти дуже стара й уся 
тремтиш. Нам буде соромно перед королем 
за тебе». 
Бабуся неабияк засмутилася й пішла в свою 
кімнатку. Двері її кімнати виходили в сад. Ба-
буся відчинила їх, бо звідти було видно шлях 
до їхньої оселі. Поставила стілець біля дверей і мовила: «Буду 
чекати на короля тут, аби бодай би здалеку побачити його». 
Раптом хтось постукав у двері. А перед дверима стояв не 
король, а жебрак у лахмітті. Він попросив поїсти й дати йому 
ковток води. Селянин розгнівався. «Саме зараз, коли будь-я-
кої миті має прийти король, з’явився ти. Йди геть, жебраче!» 
– крикнув селянин і захлопнув перед ним двері.
Жебрак стояв й озирався довкола. Раптом його покликала 
бабуся, яка чула їхню розмову. «Заходи в мою кімнату, – 
запропонувала вона, – я живу небагато, але з задоволенням 
поділюся з тобою усім, що маю». Жебрак зайшов у кімнату 
бабусі й сів за стіл. Тремтячими руками бабуся намастила 

йому хліб маслом і налила стакан молока. «Поїж і зігрійся», – 
сказала вона.
Поки жебрак їв, вона розповіла йому про те, що господар 
чекає на короля; і що він, і його дружина добре підготували-
ся до цього візиту; а вона також так хотіла б побачити короля 
хоча б здалеку.
«Ти побачиш короля зблизька», – відповів чоловік і з таким 
теплом глянув на неї, що їй стало добре на серці. 
«Ти, мабуть, добра людина, – сказала бабуся. – Розкажи, яке 
горе спіткало тебе?» 

Жебрак почав розповідати їй, що іноді 
люди ставляться до нього добре, але 
переважно – з відразою. Але чому став 
жебраком, він так і не розповів. Обоє 
ще довго сиділи й гомоніли. Бабуся була 
рада, адже її мало хто відвідував, а до її 
слів ніхто вже серйозно не ставився. А 
жебрак дуже уважно слухав її.  
Раптом вони почули, як селянин і його 
дружина почали сваритися. Вони крича-
ли один на одного й хлопали дверима. 
«Хоч би король не надійшов, – зітхнула 
бабуся. – Вони бажають справити добре 
враження на короля!» 
«Король знає, хто в цьому домі є, справ-

ді, добрим», – сказав жебрак і підвівся. Він подякував бабусі й 
вручив їй згорток. «Візьми це на пам’ять про мене», – сказав 
він і продовжив свій шлях. Коли бабуся розгорнула згорток, 
то побачила картину. Глянувши на неї, вона завмерла від 
здивування. На картині був зображений жебрак – з короною 
на голові! Унизу був надпис: «Сьогодні тебе відвідав король».
«Сьогодні мене відвідав король, прийшов у постаті жебра-
ка, – сказала бабуся. – Тут, у моїй кімнатці, був король!» Від 
радості в неї запаморочилася голова і вона мерщій присіла 
за стіл. 

Мехтільд Тейс
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