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Т Е М А : 

    СПІВИ



   Добрий Пастир 

    (Псалом 23)

   Із
      Біблії

Псалми – це вірші, які викону-
вали під музику; отже, вони є 
пісенним текстом. Припуска-
ють, що деякі з них, зокрема 
псалом 23, склав цар Давид. 
У цьому псалмі Давид оспівує 
довіру до Бога.

Господь – мій Пастир: Нічого 
мені не бракуватиме.

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

Він відживляє мою душу, веде 
мене по стежках правих Іме-
ни ради Свого.



Навіть коли б ходив я доли-
ною темряви, – я не боюся 
лиха, бо Ти зо мною. 

Жезло Твоє й палиця Твоя – 
вони дають мені підтримку.

Готуєш стіл для мене перед 
моїми противниками; Ти голо-
ву мою помазав миром, пере-
ливається мій кубок.

Добрість і милість будуть 
мене супроводити усі дні 
життя мого, і житиму в домі 
Господнім по віки вічні. 



(Бразилія)

Я – Джуліо, мені дванадцять років. Я є одним із 
700 000 жителів міста Санту-Андре, розташова-
ного в штаті Сан-Паулу, у Бразилії. 

Я навчаюся у шостому класі. Тут ви мене бачите 
разом з моїми однокласниками й молодшим 
братом на книжковому ярмарку. 

Мій улюблений предмет – математика, я 
навіть брав участь в олімпіаді з матема-
тики, двічі посідав третє місце й у наго-
роду за це отримав медаль.

Мого собаку звати Скубі-Ду. У нього є 
лише три лапи: коли йому 
було два роки,  то він по-
трапив під колеса авто-
буса. На щастя, вижив!

Моє хобі – це катання 
на скейтборді. Двічі 
на тиждень я ходжу на 
тренування і беру участь у змаганнях. 

На Пасху ми, бразильці, їмо пакоку. 
Це ласощі, які готують із подрібнено-
го арахісу й цукру. 

             у Джуліо в Санту-Андре У гостях



Окрім цього, я вчуся грати на фортепіано. Від цього я отримую 
неабияке задоволення. Надіюся, що незабаром буду грати у гро-
маді під час богослужінь.

Мене хрестили й запечатали Святим Духом у громаді Санту-Ан-
дре. Ця громада значить для нашої сім’ї дуже багато. Моя пра-
бабуся дізналася про Новоапостольську церкву у віці 17 років. 

Згодом разом з нею у церкву 
прийшов мій прадід. У цій гро-
маді вони вінчалися. Сьогодні 
вони у вічності. Моя бабуся 
Една також познайомила свого 
чоловіка Хосе-Антоніо з на-
шою церквою. Сьогодні він є 
нашим апостолом. На цьому 
наша сімейна історія не завер-
шується: мій тато також довідався 
про Новоапостольську церкву від 
мами й згодом був запечатаний Свя-
тим Духом. Моя мама керує церков-
ним хором. 

На фото ви бачите моїх дідуся й бабусю, які 
саме завітали до нас у гості. Усіх разом нас у 
сім’ї  четверо: тато Фабіо, мама Лайс, я і мій 
брат Рауль. До речі, я сам вибирав ім’я для сво-
го молодшого братика. Його звати так само, 
як нашого Окружного апостола Рауля де Ока, 
якого я дуже люблю. 

Щонеділі після богослужіння я відвідую за-
няття з релігії. У нас дуже добра вчителька, 
її звати Кароліна. Вона порадила нам під час 
занять робити невеличкі нотатки. Так можна  
навчитися уважно слухати Боже слово. 



 ти любиш співати?

Коли і де На
 дозвіллі

Дітям із Шлейца (Німеччина)

спів приносить неабияке задоволення. 

Ось що вони розповіли про це:

«Щонеділі, з 9.30 до 10.00 год. у нас проходять репетиції 

дитячого хору. Нашого диригента звати Моніка, ми називаємо 

її Мона. Спільно й завзято ми виконуємо радісні пісні. Зараз 

у хорі нас десять чоловік. Нас підтримують також молодь і 

матері. А звати нас, учнів недільної школи, Ліллі, Кароллін, 

Рафаель, Майя і Аліса. Найбільше нам подобаються ритмічні 

пісні, які ми виконуємо в супроводі піаніно, кахона (ударний 

музичний інструмент, який походить із Перу – ред.) і бубона. 

Нерідко ми створюємо музичний супровід на паличках 

«клаве» чи з допомогою музикальних трикутників. Нещодавно 

у нас було чимало роботи. Ми готувалися до Різдвяного 

концерту; а потім вивчали дві нові пісні, які виконували з 

нагоди хрещення двох немовлят. Ми ще готуємося до зустрічі 

з нашим Окружним апостолом Краузе, який приїде через два 

тижні».

Окрім цього, діти заповнили анкету 
на тему «Спів»: Чи приносить тобі 
спів задоволення й чому? «Тому що я 
люблю музику; тому що спів підіймає 
мені настрій; спів утішає людей; тому 
що я пишу власні пісенні тексти; 
тому що співати мені дається легко; 
тому що є прекрасні пісні; тому що 
з допомогою співу я виражаю свої 
почуття».

Де ти найбільше любиш співати? 
«На природі; біля тварин; у церкві; 
у церковному дитячому хорі; у 
церкві з Моною; у своїй кімнаті; 
удома; дорогою в школу; в авто чи в 
церковному дитячому хорі; а також у 
школі».

Коли ти любиш найбільше співати?

«Коли я один; коли я прибираю кімнату; 

коли вся сім‘я співає; коли я перебуваю 

в лісі чи на лузі. В церкві.

Що спонукає тебе співати?
«Коли я співаю, то почуваю себе 
вільним; я співаю в гурті разом з 
іншими людьми і це приносить мені 
велике задоволення».

Що заважає тобі співати?

«Іноді мій брат; коли батьки 

починають пилососити; коли всі 

дивляться на мене».

Діти співають щодня й залюбки – разом зі своїми друзями. Їм подобаються різдвяні пісні, рок і поп музика, дитячі пісні. Вони люблять співати під акомпанемент і на публіку.

Діти із Шлейца під час 

Різдвяного концерту 2017 року

Рафаель акомпанує на фортепіано



  Знайди предмет 

Чи знаєш пісню ?

На сторінках цього номеру 
журналу «Ми, діти» ми сховали 

декілька нотних ключів. Чи 
зможеш ти віднайти їх?  

Чи знайдеш ти всі зірочки? 
Полічи їх!

Текст до цієї пісні загубився. Розташуй склади під 

нотами в правильному порядку.

(текст поданий російською мовою) 

гат. лость-
яг- ми- рад, Я, та

ейюнё-бо-
Божь-Хрис- 

нок, 

	 � E ¡ ¡ ¡ ¡
Weil ich Je - su

�¡ ¡ ¡ ¡ Ì
Schäf - lein bin,

	 � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
freu ich mich nur

¡ ¡ Ì
im - mer - hin

	 � ¡ ¡ ¡ ¡
ü - ber mei - nen

�¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
gu - ten Hir - ten,

	 � ¡ ¡ ¡ ¡
der mich wohl weiß

�¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
zu be - wir - ten,

	 � ¡ ¡ ¡ ¡
der mich lie - bet,

�¡ ¡ ¡ ¡ Ì
der mich kennt

	 � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
und bei mei - nem

¡ ¡ Ì
Na - men nennt.

Gottesdienst

Weil ich Jesu Schäflein bin

Text: Henriette Marie Louise von Hayn (1724-1782)
Melodie: unbekannt (1863)

412

269

2. Unter seinem sanften Stab / geh ich ein und aus und hab
    unaussprechlich süße Weide, / dass ich keinen Mangel leide,
    und sooft ich durstig bin, / führt er mich zum Brunnquell hin.

3. Sollt ich denn nicht fröhlich sein, / ich beglücktes Schäfelein?
    Denn nach diesen Erdentagen / werd ich endlich heimgetragen
    in des Hirten Arm und Schoß. / Amen, ja, mein Glück ist groß.

Відповіді: 1) 11 нотних ключів .; 2) 24 зірки; 3) пісня: «Я, Христа ягненок, рад, Божьей милостью богат»
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Маленький нічний сторож Історія   
 для читання

        і мелодія вітру
Бувають ночі; тихі, як морські глибини. Іноді, аби 
не почуватися самотнім, нічний сторож наспівує 
пісеньку. Коли вночі дує вітер, то він не співає: 
тоді скриплять підвіконники, шарудить листя 
дерев, скриплять садові ворота, шумить трава 
й гуркотить черепиця даху. Усі ці звуки добре 
відомі маленькому сторожеві. Якось уночі почув 
він мелодію. Вона була ніжною, наче дзижчання 
бджіл чи тріпотіння крилець метелика й неабияк 
збентежила маленького сторожа. Він підійшов до 
дому шарманщика й побачив, що ручка шарман-
ки сама оберталася навколо своєї осі. Він протер 
очі, бо певний час не йняв віри тому, що бачив на 
власні очі. «О-о! – вигукнув він. – Це ж вітер грає 
мелодію». Не встиг маленький сторож отямитися, 
як звуки чарівної мелодії проникли в його 
серце й цілковито захопили його. Разом зі 
своїм ліхтариком він кинувся у танок і по-
чав танцювати під цю дивовижну мелодію. 
Незабаром зі своїх домів повиходили й 
інші люди: шарманщик, дівчинка 
з повітряними кульками, селянин, 
поет і квіткарка. Солодка мелодія 
проникла в їхні сни й розбудила їх. 
«Це вітер грає мелодію, – радісно 
вигукував маленький сторож. – Да-
вайте влаштуємо свято!»
Люди, взявшись за руки, почали 
танцювати один з одним; та так, що 
їхні нічні сорочки аж колихалися на 
вітрі. Тоді вітер заповзявся грати ще 
дужче. Прокинулися птахи, нас-
торожилися косулі, наблизилися 

кошенята – усі прийшли подивитися на людей, які 
весело танцювали. Навіть місяць, аби поглянути на 
них, визирнув з-за хмар. Свято тривало до самого 
ранку, аж поки всі не потомилися. «Велике тобі 
спасибі, милий вітре!», – солодко позіхаючи, гукав 
маленький сторож. Потім вітер покинув шарманку 
й помандрував собі ген-ген. Він летів над дахами 
будинків і подався аж за ліси й гори, де умостився 
відпочити. А маленький сторож до того часу вже 
спав глибоким, солодким сном. 
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