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 Даниїл у левиній ямі

Даниїла, глава 6

Із
   Біблії

Даниїл перевершував ін-
ших князів і сатрапів, 
тому що мав високий дух 
і цар мав на меті поста-
вити його над своїм воло-
дарством.

Заздрісні князі й сатрапи хоті-
ли звинуватити Даниїла, але не 
знайшли жодної зачіпки. Тоді 
вони сказали: «Не знайти нам 
проти Даниїла причини, якщо не 
знайдемо її в законі його Бога».
Вони приступили до царя Дарія 
і сказали йому: «Видай указ, за 
яким протягом тридцяти днів 
усім буде заборонено молитися 

до будь-якого бога чи людини, 
окрім тебе, царю. А хто порушить 
його, того слід укинути в яму з 
левами». Цар Дарій погодився і 
підписав указ.
Даниїл знав про цей царський 
указ, та все ж продовжував моли-
тися Богові й хвалити Його. Він, 
як і раніше, тричі на день молив-
ся. Недоброзичливці підглянули, 
що він молився і донесли цареві 
на нього: «Царю Дарію, ти підпи-
сав указ про заборону молитися 
чи просити в будь-якого бога чи 
людини, окрім тебе». 
«Так, – відповів Дарій, – я підпи-
сав такий указ».
«А якщо хтось його порушить, 
той буде вкинутий в яму з ле-
вами», – нагадали вони цареві. 
Він був змушений погодитися з 
ними.
«Але Даниїл порушує твій указ!  
Тричі в день він молиться своєму 
Богові», – скаржилися вони. 
Цар неабияк засмутився і почав 
міркувати, як спасти Даниїла, 



але до заходу сонця йому так і не 
вдалося нічого придумати. Він 
підписав указ і Даниїл порушив 
його. Отже, його належало вки-
нути до левиної ями. 
Коли Даниїла вкинули в яму з 
левами, то цар мовив йому: «Я 
надіюся, що твій Бог спасе тебе!» 
Яму закрили каменем, якого 
цар запечатав своїм перснем, і 
повернувся до палацу. Він так 
переживав за Даниїла, що не міг 
ані їсти, ані спати. На світанку 
цар чимдужче побіг до леви-
ної ями. Підійшовши до неї, він, 
хвилюючись, гукнув до Даниїла: 
«Даниїле! Ти живий? Чи спас твій 
Бог тебе?» Даниїл відгукнувся й 
мовив у відповідь: «Царю! Живи 
навіки! Бог послав Свого Анге-
ла, який закрив левам пащі, тож 
вони нічого не заподіяли мені». 
Цар дуже зрадів і велів підняти 
Даниїла з ями. Даниїл уцілів, бо 
довіряв Богові. 
Цар Дарій вирішив покарати 
недругів Даниїла й звелів кину-

ти їх у яму з левами. Тепер усі 
молилися тільки Богові Даниїла, 
бо Він – Бог живий і влада Його 
безконечна. Він визволяє, спасає 
і творить чудеса.  



у Нели-Ани 

    із Ягодняка (Хорватія)

У гостях

Мабуть, багато хто з вас чули про Хорватію чи побували в 
ній. Адже Хорватія – це улюблений край для відпочинку 
з протяжними узбережжями, прекрасними пляжами й 

мальовничими ландшафтами. 
Північно-східна частина країни, де я 
проживаю, є для багатьох маловідомою; туристи 
навідуються сюди рідко.  

Бок! Так кажуть нашою мовою: «Привіт!» Мене звати 
Нела-Ана, я проживаю в Ягодняку. Це невеличке посе-
лення, що розташоване на території Бараня, між 
ріками Дравою і Дунаєм. На наших родючих землях 
вирощують кукурудзу й пшеницю. 

Слово «ягода» в перекладі 
з хорватської означає су-
ниця; отже, «ягодняк» - це 
«суничне поле». Така назва 
є влучною, адже близько 
тисячі місцевих жителів 
живуть за рахунок збору 
цих ягід. Вони розводять 
також тварин і працюють 
на сільськогосподарських 
угіддях. Наше по-

селення складаєть-
ся здебільшого з приватних будинків. 

Тут є також поліклініка, ветеринар-
на поліклініка, пошта і початкова 
школа. Мені одинадцять років і я 
навчаюся у п’ятому класі місцевої 
школи. У Хорватії в початковій 
школі навчаються до восьмого 
класу. Серед інших предметів, 
ми вивчаємо й німецьку мову. На 
фото – я зі своїми однокласни-
ками і вчителькою. У мене багато 
шкільних друзів, мою найкращу подругу звати 
Ванесса. Найбільше я люблю гуляти на природі 
разом зі своїм собакою Луною. Я займаюся також 
бігом і люблю грати у футбол. 



Чи знаєте ви, що шовко-
вий шарф, який носили хорватські сол-

дати під час Тридцятилітньої війни (1618-1648 
рр.) за французького короля, є попередником 
сьогоднішньої краватки, яка німецькою нази-
вається «краватте» («Krawatte» – походить від 

хорватського слова «à la croate»).

У мене дуже велика сім’я – чотири се-
стри (Лідія, Іована, я та наймолодша 
Міхаела) і п’ять братів (Деніс, Роберт, 
Деян, Крістіан і Кевін). Разом із нами 
живе ще бабуся Даніса і, звісно, мій 
тато Міладін. Моя мама померла в 
2011 році у віці 39 років, коли мені 
було всього чотири роки, а Міхаелі 
– два. 

У травні 2011 року Крісніан і 
Кевін відзначили свою Кон-
фірмацію. Окружний апостол 

Міхаель Еріх приїжджав у 
нашу громаду, аби провести 
богослужіння і провести 
Конфірмацію. 

На відстані декількох кілометрів від 
нас знаходиться село Дарда. Там 
розташована Новоапостольська 
церква, в якій раз у 14 
днів проходять бого-
служіння. Я відвідую 
богослужіння разом із 
татом і декількома свої-
ми братами й сестрами. 
Одного разу під час 
відзначення срібного 
весілля мені доручили 

читати біблійну цитату з Послання до 
корінтян. 

Ми не так часто збираємося грома-
дою, а тому залюбки спілкує-
мося після богослужіння в 
церкві. На жаль, у нас немає 
недільної школи і занять з 
релігії, тому ми після бого-
служіння жваво спілкуємося на 
біблійні теми й ставимо питання 
один одному. Я неабияк радію 
цьому й почуваю себе в громаді 
дуже добре. 



              твоя улюблена?

 Фелікс

Яка тварина  На
 дозвіллі

Табеа

Антон

Джанель

Паула

Лені

Жані

Діти з м. Гамбурга-Східного (Німеччина) зобрази-
ли на своїх малюнках улюблених тварин:

«Я люблю птахів, бо вони гарно ще-
бечуть. На малюнку зображені птахи, 
що клюють зерно на ріллі. Воно їм до 
смаку».
Мадіта, 8 років



  Кросворд

Лабіринт

На 
сторінках цього 

часопису «Ми, діти» заховалася 
маленька жовта пташка. 
Чи можеш ти віднайти її?

1

3

Від яких тварин Бог уберіг Даниїла в ямі?
Розв’яжи кросворд, впиши для цього назви зображених тварин, 
а з позначених цифрою літер склади слово-відповідь.
(назви тварин подані російською мовою)

Ця сім’я бажає добратися до свого поселення. 
Допоможи їй знайти шлях і не натрапити на левів.

Відповідь, 1. лев; 2. шлях 3; 3. На титульній сторінці – наклейка на рюкзаку.

3
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2



     Миша і лев

    (Добром за добро)

Історія   
  для читання

Кілька мишей гралися навколо лева, який непорушно спав. Потім миші вирішили потанцюва-
ти на ньому. Лев прокинувся й схопив одну із них. Вона просилася й благала: «Прошу, пожалій 
мене й подаруй мені життя; а я колись віддячуся тобі за це!».
Лев неабияк розсміявся, але відпустив мишу.

Одного разу лев потрапив у сіті мисливців. Він з усіх сил намагався вибратися з них, 
та все намарно. Згодом мишка, що пробігала поруч, почула стогін лева, 
підбігла й своїм гострим зубом перекусила одну петлю сітки – лише одну 
петлю, і сітка почала сама розпускатися, а лев легко вибрався з неї. 

За байкою Езопа
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