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Т Е М А : 
БУТИ СИЛЬНИМ



Давид і Голіаф

(Перша книга Самуїла 17, 1–58)

   Із
      Біблії

Військо філістимлян готується 
до війни. Саул й ізраїльтяни 
одягаються у військове 
спорядження. Між двома 
горами, на яких розташувалися 
ворогуючі війська, пролягла 
долина. 

 Із рядів філістимлянського вій-
ська вийшов велетень трьох-
метрового зросту на ймення 
Голіаф. На голові в нього мідний 
шолом, його обладунки скла-
далися із лускатої броні, мідних 
наколінників та спису з заліз-
ним наконечником за плечима. 
Перед ним ішов зброєносець. 
Голіаф став перед ізраїльським 
військом і почав викликати ко-
го-небудь з ізраїльських воїнів 
на поєдинок, мовивши: «Якщо 
хтось вступить зі мною у двобій 
і переможе мене, тоді ми, філі-
стимляни, будемо вашими ра-
бами; а коли я подужаю його, ви 
будете нашими рабами і будете 
служити нам». Він упродовж со-
рока днів насміхався й глузував 
з ізраїльтян.
Цар Саул і його військо злякали-
ся Голіафа. Ніхто не наважувався 
вступити з ним у двобій. Твоє 

старших братів Давила також 
були в лавах ізраїльського вій-
ська. Їхній батько був уже літнім, 
аби почати бій. Він послав Да-
вида, молодшого сина, віднести 
його братам у табір смажене 
зерно, хліб і свіжий сир для ти-
сяцького. 
Коли Давид підійшов до табору, 
то ізраїльське військо саме ви-
шикувалося до бою. Давид по-
біг до війська, аби зустрітися зі 
своїми братами. Коли він прибув 
до них, то Голіаф знову вийшов 
перед ізраїльським військом і 
викликав кого-небудь з воїнів на 
поєдинок. 
Давид поцікавився: «Хто цей 
воїн, що насміхається з війська 
Бога живого?» Воїни розповіли 
йому хто він такий, а також про 
те, що Саул пообіцяв великі ба-
гатства й свою доньку заміж за 
того, хто переможе Голіафа.
Давид сказав: «Я боротимусь із 
Голіафом!» Старший брат Давида 
неабияк розсердився на ньо-
го, бо він насмілився сказати, 
що зможе перемогти Голіафа. 
Тоді цар Саул сказав Давидові: 
«Не смій вступати в двобій з 
цим філістимлянином, бо ти ще 
юнак, а він – досвідчений воїн». 



У 1200 році до Р.Х. філістимляни прибули з Балкан (Греція) через середземноморський острів Кріт у Ха-наан. Вони осіли на території південно-східного узбе-
режжя – приблизно у той самий період, коли ізраїльтяни 
осіли в ханаанському краї. Довгий час ізраїльтяни потер-
пали від гніту філістимлян, які переважали їх зростом і 
володіли технологією обробки заліза. Тому вони виготовляли міцніші обладунки, щити й зброю, ніж їхні противники. Палестина (латинський еквівалент древньоєврейського «Філістія») отримала таку назву завдяки філістим-лянам. 

Але Давид відповів Саулові: «Я 
пасу вівці свого батька і коли 
нападає лев чи ведмідь на мою 
череду, то я спасаю її й убиваю 
звіра. Господь, який спасав мене 
від лапи лева чи ведмедя, спасе 
мене від рук цього філістим-
лянина; адже Голіаф зневажив 
військо Бога живого!» Цар зро-
зумів, що тільки Давид не боявся 
вступити в двобій з Голіафом. Він 
одягнув його у військове спо-
рядження і дав йому мідний шо-
лом, броню й меч. Давид не міг 
пересуватися у цьому споряд-
женні, бо не звик до нього. Він 
скинув його з себе й мовив Са-
улові: «Я не можу ходити в них». 
Потім Давид узяв посох пастуха, 
вийняв п’ять гладких камінців 
із ріки, поклав їх у свою сумку, 
узяв пращу в руки й вийшов на 
двобій з філістимлянином. 
Філістимлянин сказав Давидові: 
«Ти йдеш на мене з палицею? 
Хіба я собака?»  і почав прокли-
нати його своїми богами. 
А Давив відповів йому: «Ти йдеш 
на мене з мечем, списом і щи-
том. Я ж іду на тебе в Ім’я Госпо-
да Сил, Бога ізраїльських лав, 
Якого ти зневажив. Я переможу 
тебе, щоб усі знали, що є Бог в 
Ізраїлі».
Коли філістимлянин насунувся 

на Давида, то той вийняв зі своєї 
сумки камінь, поклав його у пра-
щу й метнув так, що влучив йому 
в лоба. 
Як побачило військо філістим-
лян, що їхнього велетня пере-
могли, то кинулося навтьоки.   



у Хюітеї в Таутирі 

(Французька Полінезія)
Йо Рона (привіт) усім дітям! Мене звати Хюітея, мені 
десять років, я проживаю в Таутирі, невеличкому селі 
на Таїті, острові, що знаходиться в Південній Океанії. 

Більшість людей чули про 
Таїті, багато хто мріє приї-
хати сюди. Таїті 
справді дуже 
мальовничий 
острів. Тут тепло 

й затишно впро-
довж цілого року. Тут 

тропічний клімат, тому 
ростуть екзотичні фрукти, 

наприклад рамбутан, який схо-
жий на фрукт лічі. 

У нас ро-
стуть також 
різноманітні 
квіти. Найбільш поши-
реними є квіти тіаре, з 
яких виготовляють олію 
моной. Її використо-
вують для догляду за 
волоссям, а ще засто-
совують при сонячних 
опіках. 

Тут, справді, скрізь ростуть квіти. Для 
прикрашення вівтаря громади ми ніколи не 
купуємо квіти – а зриваємо їх у себе на клумбах.

У нашій громаді є чимало дітей. Я з задоволенням 
ходжу в церкву й нерідко доглядаю за малюками.

У гостях



Декілька разів на рік нас відвідують священ-
нослужителі з Франції й Нової Каледонії, яка 
розташована в Тихому океані, на відстані 5000 
кілометрів на схід від Таїті. Звідти вони виру-
шають у суботу вранці, а прибувають у п’ятни-
цю ввечері: вони неначе здійснюють подорож 
у часі, бо пересікають лінію зміни часового 
поясу (демаркаційну лінію) між Новою Кале-
донією і Таїті. Так можна двічі відзначати свій 
день народження.

Моя сім’я – це мої батьки, двоє старших 
братів Хюітуа та Хюімана (вони на фото поруч 
із сестрою Марією Розою, дружиною нашого 
окружного євангеліста) і я. На фото вни-
зу ви бачите мою маму й мене разом із 
одним із малюків нашої громади та мою 
тітку.

Чимало людей, які ще ніколи не бували на Таїті, не 
знають, що на наших пляжах пісок чорного кольору, 
а не білого. Адже наш острів – вулканічного поход-
ження і внаслідок ерозії скал пісок забарвився у чор-

ний колір. Але на дотик він такий же, як білий, не бійтеся.

Ми, жителі Таїті, любимо пла-
вати, а також займатися сер-
фінгом, адже в Тихому океані 
часто високо здіймаються 
хвилі. Плавання у каное на 
випередження – це наш націо-
нальний вид спорту. А ще тут 
так багато риби – навіть на небі, 
у вигляді хмар. :)   

П’ЯТНИЦЯ СУБОТА



Що робить тебе сильним?На
   дозвіллі

Учні недільної школи м. Падеборна (Німеччина) на богослужінні для дітей 
розмірковували на тему: «Що робить тебе сильним?». Короткий виклад 
богослужіння, пісню, яку вони написали на цю тему, а також свої фото й 
малюнки вони надіслали в редакцію журналу «Ми, діти».

В основу дитячого 
богослужіння були 

покладені слова із 
Книги пророка Даниїла 
1, 15: «При кінці ж 

десятьох днів обличчя в 
них покращали та й тілом вони 

поповнішали супроти всіх тих хлопців, що 
їли царський харч». У цій біблійній історії 
йдеться про Даниїла та його друзів, які 

замість царських харчів споживали тільки 
овочі й воду, і стали сильнішими від інших. Діти 

зрозуміли, що харч додають сил, а також те, що не 
кожен добрий на смак харч є корисним. 
Діти також зрозуміли, що треба, аби бути сильними, займатися 
фізичними вправами; а також те, що сильною є людина тоді, 
коли вона може покластися на друзів, братів і сестер по вірі, а 
також на батьків.
Під час богослужінь ми отримуємо духовний харч. Ми 

застосовуємо на практиці те, що чуємо в церкві, у дитячому 
садочку, у школі й удома.  І ми не одні в групі недільної 

школи.
Бути сильним у вірі – означає не перемагати інших, а:
– допомагати їм;
– уміти прощати;

– уміти миритися після сварки.

Власноруч виготовлена дітьми вівтарна квіткова композиція для 
богослужіння на тему «Бути сильним» 



Усі однакові?

         Відгадай професію

П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

У Давида було декілька професій. Спершу 
він був пастухом і пас вівці, а згодом він 
став царем Ізраїлю. Його друга професія 
зробила його знаменитим і про нього всі 
знають досі. Розташуй рядки 22-го Псалма 
в правильному порядку і ти знатимеш про 
ще одну професію Давида.

На перший погляд  усі вівці є однаковими, 
але контури вівці, зображеної в крузі, 
підходять лише до однієї із них. Чи зможеш 
ти віднайти цю вівцю?

Відповіді на завдання: 1. ПСАЛМОПЕВЕЦ, 2. Друга вівця ліворуч; відповідь на завдання на стор. 8: усього 12 овець.

Господь – мій Пастир; нічого мені не бракуватиме:

веде мене по стежках правих Імени ради Свого.

П

Готуєш стіл для мене перед моїми противниками;

і житиму в домі Господнім по віки вічні.

Жезло Твоє й палиця Твоя – вони дають мені підтримку.

На буйних пасовиськах Він дає мені лежати; веде мене на тихі води.

Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого,

Він відживляє мою душу,

Навіть коли б ходив я долиною темряви, – я не боюся лиха, бо Ти зо мною

переливається мій кубок.

Ти голову мою помазав миром,
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 Ще б пак!Історія   
  для читання

Лєна тренується кидати м’яч на дальність. Посе-
ред галявини росте великий кущ. До куща Лєна 
докидає м’яч, а дальше – ні. Вона робить ще й ще 
одну спробу.
Як тільки з’являється Торстен зі своїм м’ячем, 
вона перестає вправлятися. Торстен, як видно, 
хоче подражнити Лєну. Вона добре його знає! 
Лєна тримає свій м’яч і спостерігає за Торстеном. 
Він набирає розгін і кидає м’яч у повітря. М’яч 
піднімається високо-високо й падає одразу за 
кущем. 
«Я також так умію», – упевнено відповіла Лєна.
«Ще б пак! – сказав Торстен, – ти так не зможеш!»

Лєна також набирає розгін і жбурляє м’яч. З усієї 
сили! Але він приземляється перед кущем. 
«Здавайся, – глузує Торстен, – дівчатка не вміють 
далеко кидати м’яч!» Він повертається спиною 
до Лєна і повільно йде по свій м’яч. 
Лєна миттю хватає свого м’яча й жбурляє ним 
у Торстера. М’яч влучає йому прямо в сідниці. 
«Зате дівчатка вміють влучати в ціль, – каже 
вона. –  А ти цього не знав?»

Ганні Штайнварт, © у автора 

На сторінках цього номеру

 журналу «Ми, діти» сховалися вівці. 

Чи хороший ти пастир і чи знайдеш 

їх усіх? (Відповідь див. на ст. 7.)


