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Т Е М А : 
Х В О Р О Б И



Ісус Христос зціляє недужого 

  біля купелю Витесда (Віфесда)

   Із
      Біблії

 (Від Івана 5, 1–18)

Купіль Витесда знаходився в 
місті Єрусалимі й мав п’ять 
критих переходів. У них лежали 
сліпі, криві, сухі й інші недужі 
в очікуванні, коли зрушиться 
вода. Хто перший входив у воду 
після того, як вона зрушувала-
ся, той зазнавав зцілення. 

Серед хворих лежав один чо-
ловік, який 38 років чекав на 
зцілення. Ісус Христос побачив 

його і запитав: «Бажаєш одужа-
ти?» Недужий відповів Йому: 
«Господи, не маю нікого, хто б 
мене, коли ото вода зрушить-
ся, та й спустив у купіль: бо ось 
тільки я прийду, а вже інший 
передо мною поринає».

Ісус сказав йому: «Устань, візь-
ми ложе твоє і ходи!» Відразу ж 
одужав той чоловік, узяв своє 
ложе і почав ходити. 



Сталося це в суботу. По дорозі 
люди говорили йому: «Сьогодні 
субота, негоже тобі ложе носи-
ти!» А той їм у відповідь: «Візь-
ми ложе твоє і ходи, – сказав 
мені Той, Хто мене оздоровив». 
Спитали його: «Хто Він?» Але 
чоловік, який одужав, не знав, 
Хто Він.

Незабаром цей чоловік зустрів 
в храмі Ісуса, Який мовив: «Оце 
ти видужав, тож не гріши біль-
ше». Коли чоловік довідався, 
Хто його зцілив, то розповів 
про це іншим людям. 



 (Узбекистан)

         у Матвія у Ташкенті

Ташкент – столиця Узбекистану, тут живуть три 
мільйони чоловік. Мене звати Матвій, я і моя сім’я 
є також жителями цього міста. Узбекистан – це 
країна, яка знаходиться в Азії. 
Протягом тривалого часу 
країна належала до складу 
Радянського союзу, а в 1991 
році стала незалежною.  

На фото ви бачите нашу 
сім’ю. Ми живемо у цер-
ковному помешканні. Мій 
батько Олександр – свя-
щеник нашої громади. 
Моя мама Тетяна і я за-

любки співаємо в церковному хорі. Мама піклується про 
нас, дітей, після школи. Моя сестра, Софія, навчається у 
сьомому класі; мені – вісім років і я навчаюся у третьо-
му класі, а мій брат, Арсеній, перейшов у другий клас. 

Ми проживаємо в м. Ташкенті, але є родом із м. Самарканда. Це місто має 
багату історію, про яку я залюбки розповім вам. Самарканд заснований ще в 
VI–VII ст. до н.е. й вважається одним із найдревніших міст світу. Тоді воно нази-
валося Афрасіаб. На околицях тодішнього поселення знаходилася гробниця ві-
домого біблійного пророка Даниїла, який 
з Божою допомогою уцілів у левиній ямі. 
Сьогодні як мусульмани, так і християни 
шанобливо ставляться до цієї гробниці. 

У гостях



Національна страва Узбекистану – плов. 
Це – смачна страва, до складу якої вхо-
дять м’ясо, рис, часник, цибуля й морк-
ва. У кожному місті існує свій рецепт 
приготування плову. 8 вересня 2017 р. 
у Ташкенті 50 кухарів приготували най-
більший у світі плов. Його вага стано-
вила 360 кілограмів і його внесли до 
Книги Рекордів Гіннеса. Кухарі гото-
вили його впродовж шести годин і 
використали 1500 кілограмів ялови-
чини, 400 кілограмів баранини, 1900 
кілограмів рису й 2700 кілограмів 

моркви. Під час останнього свята нашої громади 
ми також ласували смачним пловом.

Минулого року нам, дітям, батьки подарували 
трьох кроликів, з якими ми любимо гратися. 
Окрім цього, я люблю займатися ліпленням, а 
також залюбки граюся з друзями. 



      тобі одужати?

Що допомагає   
На
 дозвіллі

Діти з громади м. Заальфельду (Німеччина) вели мову про те, 

що сприяло їхньому одужанню:

• Підтримка з боку батьків, друзів, 
бабусі й дідуся;
• любов й увага;
• Бог, коли молимося до Нього;
• візит лікаря;
• ліки;
• не треба йти в школу;
• сон і спокій;
• часте вживання напоїв;
• позитивні думки;

• можливість відволіктися;
• музика;
• свіже повітря;
• прихід гостей;
• вітаміни;
• гаряча ванна.
Але краще не хворіти!
Симеон, 7 років;
Рахель, Меліна і Табі, 9 років;
Яннік, Сара, Софія і Самуель, 11 років

Молитва завжди є помічною                         Візит 

                           Допомога

                           Ліки
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 2. Одягайся тепло!

   3. Завдання на мислення

1. «Знайди слово»
Скільки разів на сторінках 

цього номеру журналу «Ми, 
діти» зустрічається слово 

«хвороба»? (Слово цього завдання не 
зараховується)

«Коли я хворію, мене лікують 
квіти».
Іоанна, 5 років

«Коли я хворію, я їм багато кори-
сних фруктів»
Лукас, 5 років

«Коли я хворію, то радію, що по-
руч зі мною мої м’які іграшки».
Яків, 5 років

«Одягайся тепло, щоб не простудитися!» – 
каже мама. Але твій одяг і взуття змішалися в 
одну купу. Чи можеш ти віднайти й полічити 
зимові речі? Парні предмети одягу (наприклад, 
взуття) враховувати один раз, а літній одяг не 
враховувати. Розфарбуй зимовий одяг.

Під час хвороби нас охоплює нудьга. Завдання на мислення допо-
можуть її розвіяти. Щоправда, лише тоді, коли немає болів. 
а) Хлопчик купив у супермаркеті великий пакет яблук й упаковку 
жувальних гумок. За обидві покупки він заплатив 5 гривень. Яблу-
ка коштували на 4 гривні дорожче, ніж жувальні гумки. Скільки 
коштували жувальні гумки?
б) Полічи, у яких тварин є у сумі більше ніг:
 у коня, двох корів, трьох павуків, чотирьох курей, п’яти риб, а чи в 
двадцяти трьох голубів?

Відповідь: 1) двічі: один раз на цій сторінці і один раз на титульній сторінці.
2) 10; 
3a) Упаковка жувальної гумки коштує 50 копійок;
3б) у 23 голубів, у них в сумі 46 ніг



Любов, що здатна 

проникати крізь стіни

Історія   
для читання

Мама раптово занедужала й потрапила до лікарні. Її одразу взяли на операційний стіл. Андрея неаби-
як сумувала за мамою. Зранку тато відводив її до сусідки, пані Бреннер, у якої вона проводила весь 
день. Пані Бреннер надзвичайно чуйна людина. Вона ходила разом з Андреєю в магазин, готувала 
смачний обід й гралася з нею. Увечері тато забирав Андрею додому. 
Андрея більше всього хотіла, аби мама як найшвидше одужала. 
Їй не дозволяли відвідувати маму, а тато щодня 
ходив у лікарню. 
Він переповідав Андреї кожне мамине слово, 
розповідав, що вона їла, і які квіти стоять у неї в 
палаті. Андрея знову й знову цікавилася мамою. 
Коли тато сказав, що в мами на столику стоїть 
фото Андреї, то дівчинка неабияк зраділа.
Увечері тато й Андрея разом дивилися у вікно. 
Їхній дім знаходиться на схилі гори й з вікна від-
кривається прекрасний вид на місто, яке мерех-
тіло нічними  ліхтарями. 
Вони спостерігали за світлом автомобільних фар, 
вуличних ліхтарів і будинкових 
вікон. Неподалік знаходився 
будинок з багатьма вікнами, які 
яскраво світилися. Це – лікарня. 
«За одним із цих вікон лежить 
наша мама», – сказала Андрея. 
«Я казав їй про те, що ти кожного 
вечора дивишся у вікно в її сто-
рону, – відповів тато. – Ти знаєш, 
як наша мама скучає зараз за 
тобою і за мною!» 
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