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Т Е М А : 

С В Я Щ Е Н И К



Народження Івана 

Хрестителя

   Із
      Біблії

(Від Луки, 1)

Одного разу, коли Захарії випала 
черга входити в храм Господній, 
аби покадити, з’явився йому Ар-
хангел Гавриїл і мовив: «Не бійся, 
Захаріє, бо твоя молитва вислу-
хана; жінка твоя Єлисавета по-
родить тобі сина, і ти даси йому 

ім’я Іван». Захарія відповів 
Ангелові: «Як таке може 

статися? Бо я старий і 
моя дружина на схилі 

літ». Гавриїл сказав 

йому: «Ти не повірив Моїм словам, 
а тому замовкнеш і будеш німий 
до дня народження Івана». Люди, 
які молилися перед храмом, диву-
валися, чому Захарія забарився в 
святині. Вони збагнули, що він мав 
видіння в храмі, коли вийшов і не 
міг говорити. Захарія дав їм знак 
розійтися й сам повернувся додо-
му. 

Єлизавета згодом завагітніла. 
Вона раділа й дякувала Богові. 
Через шість місяців Ангел Гавриїл 
навістив Марію, родичку Єлизаве-
ти, і мовив їй: «Радуйся, благодат-
на, Господь з тобою! Ти народиш 
Сина й даси Йому Ім’я Ісус. І Він 
царюватиме повіки й царюванню 
Його не буде кінця». Марія сказала 
до Ангела: «Як же воно станеться, 
коли я не знаю мужа?»

Ангел відповів їй: «Дух Святий 
зійде на тебе й сила Всевишньо-
го тебе отінить; тому й Святе, що 
народиться, назветься Син Божий. 
Ось твоя родичка Єлисавета – 
вона також у своїй старості зачала 
сина, і оце шостий місяць тій, що її 

У час правління Ірода, царя юдей-
ського, жив священик на ім’я За-
харія.У нього була дружина Єли-
завета. Вони жили побожним 
життям і дотримувалися Божих 
Заповідей. Захарія і Єлизавета 
були в похилому віці й у них не було 
дітей.  



Священики ділилися на 24 класи служіння. Існував певний порядок, за яким вони здійснювали служіння в храмі Єрусалима. Головним серед них був первосвященик, який один раз на рік, в День примирення, мав право входити в Святая святе. 

звуть неплідною; нічого бо немає 
неможливого в Бога».
Тоді Марія сказала: «Нехай ста-
неться по Твоєму слову!» І Ангел 
відійшов від неї. 

Марія же подалася до Єлизавети. 
Коли Марія привіталася з нею, 
немовля у лоні Єлизавети здриг-
нулося від радості. Єлизавета 
сповнилася Святим Духом і ви-
гукнула голосом сильним: «Благо-
словенна ти між жінками й благо-
словен Плід лона твого. І звідкіля 
мені це, що прийшла до мене мати 
Господа мого? Ось бо, як голос 
твого привітання залунав, дитина 
з радості здригнулась у моїм лоні. 
Щаслива та, що повірила, бо здійс-
ниться сказане їй від Господа».

Усе сталося так, як мовив Господь. 
У Єлизавети народився син. Сусіди 
й родичі раділи разом із нею. Вони 
пропонували їй назвати хлопчика 
Захарією – так, як звали його бать-
ка. 

Але Єлизавета сказала: «Ні, він 
зватись буде Іваном». – «Та у твоїй 
родині нема нікого, хто звався б 
таким ім’ям», – говорили люди. 
Вони запитали в Захарія, яким 
ім’ям назвати немовля?
Захарія написав на табличці: «Іван 
– його ім’я». Усі дивувалися тому. 
Тієї ж хвилини відкрились уста За-
харії і язик його розв’язався, і він 
почав говорити та прославляти 
Бога.



у Ноя  з  

Мексика розташована між двома океа-
нами: Тихим й Атлантичним. Ми прожи-
ваємо в місті Тихуана, яке знаходиться 
на північному-сході Мексики, за десять 
хвилин їзди від Тихого океану. 

Ми – це моя мама Роксана й тато 
Ізраїль. Мене, як і мого тата, якого 

названо на честь сина Авраама, 
також назвали іменем відомого 

старозавітного персонажа. І звати 
мене Ной. 

Мені шість років і мій улюблений 
колір – голубий, як небо й море. 

На фотографії ви бачите наших 
братів і сестер перед спорудою церк-
ви: я відвідую недільну школу грома-
ди Лома Боніта. Я залюбки все більше 

довідуюся про Бога.

 На заняттях недільної школи ми інколи розі-
груємо сценки біблійних історій. Якщо ми 

розігруємо, приміром, сценку про історію з 
Вавилонською вежею, то складаємо також вежі 

з кубиків леґо. У моїй групі недільної школи, 
окрім мене, навчаються ще Фердінанда, Еріка, 

Енджіл, Чав і Наомі.

Тихуані (Мексика)

У гостях

Ф
от

о:
  h

tt
p:

//
w

w
w

.b
riz

-t
ou

r.b
y

Ф
от

о:
 з 

ос
об

ис
т

ог
о 

ар
хі

ву



У Марії, нашої вчительки недільної 
школи, день народження того само-
го місця, що й у мене, у – вересні. 

Я навчаюся в першому класі початко-
вої школи. Мій улюблений предмет 
– етика, бо я люблю взнавати про людські 
чесноти, як от: про мир, чесність, повагу людей 
один до одного й ділитися цими знаннями з 
іншими людьми. 

Тут ви бачите мене та моїх друзів-однокласників 
у приміщенні класу нашої школи. 

Нещодавно я почав займатися грою 
на ударних інструментах. Окрім 
цього, я люблю грати в міні-гольф, 
боулінг та баскетбол. А вдома я 
залюбки граю у відеоігри. 

Але найбільше мені подобається проводити 
дозвілля в колі родини: коли ми всі разом 
збираємося за столом і спілкуємося один з 
одним. Моя улюблена страва – це смажене 
курча. 

До речі, незабаром нас буде четверо. Я вже 
тепер з радістю чекаю на народження се-
стрички…



Які обов’язки має

Скільки священиків 

зображено на сторінках цього 

номеру журналу 

«Ми, діти»?

Сара

Ісаак

 священик?

Учні недільної школи м. Дорнгана 
(Німеччина) зобразили на малюнку обов’яз-
ки священика, про які поцікавилися у них, 
і поставили такі питання: 

Які обов’язки має священик?
Відвідувати хворих, піклуватися про 
молодь і сім’ї, проповідувати, проводити 
похорони. 
Що Вам подобається найбільше в служінні 
священика? 
Спілкування з парафіянами, служіння 
Богові, довірливе спілкування з братами й 
сестрами.
Що Вам не подобається?
Коли прихожани не відвідують бого-
служіння, а також – проводити похорони. 
Як Ви готуєтеся до богослужіння чи відвідин 
прихожан?
Ми читаємо «Провідні думки» і Біблію, а 
також молимося.
Чому Ви погодилися стати священиком?
Коли Бог кличе на служіння, то є лише 
одна відповідь  – «Так!». Працювати на 
благо Божої справи – це 
прекрасно!

На
   дозвіллі

Мартін, 11 років

«Священика я уявляю собі доброю 

людиною, яка служить Богові й 

розповідає про Нього іншим лю-

дям».
Мішель, 11 років

Фаб’єнн, 8 років
Леонія, 10 років 



  Місяць і зорі

Єлизавета

Іван

Сара
Іс ус Каїн  і  Авель

Єва

 Марія

Анна

Ісаак

Самуїл

Родинні зв’язки

Міа, 10 років
Ліна, 8 років

З’єднай лініями біблійних матерів 
та їхніх синів. 

Ти, напевно, умієш намалювати хатинку, не відриваючи ручку від 

паперу. Спробуй намалювати так само місяць і зорі. 

Відповідь: 15 зображень священиків та одна рука священика, яка хрестить дитину.
Родинні зв’язки: Єлисавета - Іван, Єва - Каїн і Авель, Анна - Самуїл, Марія – Ісус, Сара - Ісаак.



Журнал «МИ, ДІТИ», № 1, 2018 р.
(Ілюстрований журнал для дітей)

Тімо, збирач вишеньІсторія   
  для читання

Тімо пильно дивиться на соковиті вишні, які апетитно 
виблискують на сонці. Вони так смачно ваблять. 
Раптом йому захотілося поласувати ними. Він обережно 
зазирнув за огорожу, аби переконатися, що в саду не-
має дідуся Отто. Адже це його вишні, але Тімо все ж так 
кортіло поласувати ними. 
Отто – це не рідний дідусь Тімо, а – його приятель. 
Одного разу він полагодив йому повітряного змія, коли 
той упав на землю і розбився. Але тепер думки Тімо 
були зайняті іншим. Він проліз крізь огорожу, підкрався 
до дерева, хутко виліз по драбині на вишню й причаївся 
у гіллі. Потім Тімо вийняв з кишені целофанову торбин-
ку й почав рвати ягоди. 
Одну вишню він клав у торбинку, а іншу – у рот!
Одну – у торбинку, іншу – у рот!
«Добрий день, Тімо», – привітався дідусь Отто. 
Тімо так налякався, що проковтнув вишню разом із 
кісточкою. У нього неабияк пересохло в горлі й за-
тремтіли руки. Він дивився на дідуся Отто і йому хотіло-
ся провалитися крізь землю. Але ж як це зробити, коли 
ти сидиш на гілці дерева?
«Добрий день», – удруге привітався дідусь Отто, акурат-
но підсуваючи кінець драбини до стовбура.
«Добрий день», – прошепотів Тімо.
«Як добре, що ти вирішив допомогти мені зірвати вишні. 
Але не клади їх у целофанову торбинку, бо вони пере-
творяться в суцільний кисіль».
Дідусь Отто приніс корзину. Тім, як укопаний, непоруш-
но сидів на вишні. Дідусь Отто ступив ногою на драбину 
й протягнув йому корзину. 
Тімо пересипав ягоди з торбинки у корзину й продов-
жив рвати. Тепер він не клав до рота жодної ягоди; усі 
– тільки в дідусеву корзину. Дідусь обіперся на драбину 
й, посміхаючись, хвалив хлопця: «Тімо, ти – найкращий 

у світі збирач вишень. Ти – чемпіон світу із збирання 
вишень».
Коли корзина Тімо була наповнена вщерть, то він 
протягнув її дідусеві Отто. 
«Знаєш, – сказав дідусь Отто, – за сумлінну працю я 
принесу тобі великий стакан морозива з вишнями, 
які ти власноруч зірвав».   
Дідусь Отто взяв Тімо за руку, підвів 
до свого дому й посадив на лаву. 
Колись на цій лаві вони разом 
лагодили повітряного змія. 
Дідусь Отто зникає за две-
рима дому й за якусь мить 
повертається з двома 
стаканами морозива. 
Один він вручає Тімо, 
а інший залишає собі. 
Потім він сідає поруч 
з хлопцем і обоє 
ласують смачним 
морозивом.

Геріберт 
Габерхаузен


