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Т Е М А : 
С М Е Р Т Ь



Від Луки 24, 1–12

Ісус воскресІз
      Біблії

У суботу жінки прийшли до 

гробниці. Вони принесли з собою 

пахощі, аби забальзамувати 

тіло Ісуса Христа. Однак, 

вони побачили, що камінь 

був відкочений, а гробниця – 

порожня. Увійшовши всередину, 

вони не знайшли тіла Ісуса 

Христа. Це викликало в них 

велике здивування. Раптом 

перед ними з’явилися двоє 

чоловіків у блискучих шатах. 

Жінки злякалися і припали 

обличчям до землі. Це були 

Ангели, які мовили: «Чому 

шукаєте Живого між мертвими? 

Його нема тут, Він воскрес. 

Коли Ісус Христос помер, то 

Його зняли з хреста, огорнули 

плащаницею й поклали в 

скальну гробницю. Це відбулося 

в п’ятницю, і потім настала 

субота. 



Пригадайте собі, як промовляв до 

вас, коли ще був у Галілеї, кажучи: 

«Син Чоловічий має бути виданий 

грішникам у руки, має бути розіп’ятий 

і третього дня воскреснути». Тоді 

вони пригадали собі Його слова; 

а, повернувшись від гробниці, 

розповіли про це апостолам й 

іншим учням. Петро встав, побіг до 

гробниці та, нахилившись, побачив 

лише пов’язки. 

І повернувся 

назад, 

дивуючись тому, 

що сталося. 



(Малайзія) 

      в Аселінн Анісса в Бестарі-Яа

Наша сім’я проживає на відстані 
60 кілометрів на північ від міста Куала-Лумпур, у 
місті Бестарі-Яа. Дозвольте представитися! Мого тата звати Гобі, 
йому 37 років, він працює консультантом у банку. Моїй мамі 36 
років. Її звати Трейсі, вона домогосподарка й виховує нас, дітей. 
У мене є молодша сестра, їй шість років, а також трилітній бра-
тик. Сестру звати Аселінн Ганна, а брата – Нетан  Ямін. У червні 

цього року мені виповниться десять років. Цю 
сімейну фотографію ми зробили після бого-
служіння з нагоди Дня подяки. 

Ми мешкаємо в одноповерховому будинку жит-
лового комплексу. Наша домівка складається з 
кухні, вітальні й двох інших кімнат. Перед домом 
знаходиться велика площадка, на якій тато 
паркує свої автомобіль і мотоцикл. Інколи ми 
граємося на ній. Моя подруга Моніка також 
приходить погратися з нами, вона живе непо-
далік і ми навчаємося з нею в одному класі. 

А це – моя школа. Я навчаюся в 
третьому класі початкової школи. У 
школі ми розмовляємо тамільською 
мовою, а ще я вивчаю англійську й 
малайські мови. Я хочу добре вчитися, 
щоб у майбутньому отримати хорошу 
професію й жити у достатку. Про це я 
щодня молюся. 

Привіт, мене звати Аселінн Анісса. Це фото ми зро-
били під час огляду вежі Петронас. Два хмарочоси 

заввишки 452 метри знаходяться у м. 
Куала-Лумпурі, столиці Малайзії. До 
2004 року вони вважалися найви-
щими спорудами світу. 

У гостях



На свята я люблю відвідувати парки відпочинку, а особливо 
– кататися на каруселі. Інколи я прошу тата взяти мене з 
собою в торгівельний центр, в якому є зони з ігровими ав-
томатами. 

У школі я відвідую різні танцювальні гуртки. Я захоплююся 
танцями, співами, кресленням і ма-
люванням. Ось зображена картина, 
яку я власноруч намалювала, коли 
мені ще не виповнилося три роки. 
Тоді мені допомагала мама. Отже, беріть 
олівець чи кісточку й розпочинаймо 
малювати. 

А це – мої друзі з недільної школи. 
Заняття недільної школи відбуваються 
після богослужіння. Я дуже люблю 
свою вчительку Есінту Акка, вона 
вчить нас молитися. Разом з нею ми 
вивчаємо чимало біблійних історій. 
Інколи ми граємо в ігри.  

Наша громада складається з 40-50 
прихожан. На цьому фото я стою перед залом, де проходять 
богослужіння. 

У нас немає власної церковної будівлі. Упро-
довж п’яти років ми відвідуємо богослужіння в 
орендованому приміщенні. Я мрію, щоб у нас 
була власна церква. Про це я також молюся. 



фффф

1. Загадка

Гробниця
На
   дозвіллі

7x6

36:6

40:10

4x3

3x6

35:7

81:9

5x10

42496

5121850

Ісус Христос відкрив людям двері до Бога, які були раніше зачиненими через їхні гріхи. Для цього 
Йому не потрібні були ключі. Він зробив це завдяки Своїм смерті й воскресінню. Однак, якщо нам по-
трібно відчинити двері, то ми використовуємо ключі. Який ключ підходить до якого замка? Розв’яжи 
приклади і вони допоможуть тобі вибрати правильний ключ.

Відповіді: 1. 7x6 = 42, 36: 6 = 6, 40: 10 = 4, 4x3 = 12, 3x6 = 18, 35: 7 = 5, 5x10 = 50, 81: 9 = 9. 
2 жінки, бабуся, мама, вчителька недільної школи, мама.
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2. Сімейне дерево

     3. Гра-спогад

Чи є у вас дідусі й бабусі, які вже померли? Чи добре пам’ятаєте 
ви їх? Щоб не забути їх, ви можете разом зі своїми батьками 
пограти в гру-спогад. Для цього сядьте разом і нехай один із 
вас заплющить очі. Інші гравці задають запитання, наприклад: 
«Чи пам’ятаєш ти улюблені квіти бабусі?» або «Що вона любила 
носити в своїй сумці?» Гра триває до тих пір, поки не вичерпа-
ються відповіді на питання, потім запитання задають іншому 
гравцеві. 
Окрім цього, ви можете намалювати портрет вашої бабусі чи 
дідуся. 

Зверніть увагу: Після того, як Ісус Хри-стос помер на хресті, жінки пішли до Його гробниці, щоб забальзамувати Його тіло. Які жінки згадуються в цьому номері журналу «Ми, діти»?
Якщо ви хочете взнати, хто ваші предки, 
заповніть це сімейне дерево. Попросіть 
ваших батьків, дідусів і бабусь про допомогу. 



Білий слоник
Історія   
  для читання

Інгрід дуже любила свою бабусю, а бабуся – Інгрід. У 
них співпадав навіть день народження. Вони жили 
також в одному місті. Тому Інгрід часто відвідувала 
її. Вона залюбки гостювала у бабусі на її день народ-
ження, яке вони відзначали разом. Якось бабуся 
запитала онучку: «Що подарувати тобі на день на-
родження?» «А тобі?» – запитала Інгрід у відповідь. 
Обидві задумалися. Інгрід відповіла першою: «Я 
хотіла б мати білого слоника. Щоб він був з колеч-
ком на спині, і я носила його на ланцюжку на шиї».
Бабуся відповіла: «А я хочу зелений шарф, який 
буде пасувати до мого нового пальто. Але не ма-
газинний. Хочу, щоб ти зв’язала його власноруч із 
шерстяної нитки». «Але я не вмію в’язати», – від-
повіла Інгрід. «Це неважко. Я навчу тебе», – від-
повіла бабуся.
Інгрід, використовуючи залишки бабусиних ниток, 
училася в’язати. Бабуся допомагала їй і їм було ве-
село проводити разом час. Інгрід тримала невміло 
спиці, наче палицю віника. Чи навчиться вона зв’я-
зати шарф до дня народження?
Сталося не так, як гадалося. Бабуся несподівано за-
хворіла і їй довелося лягати в лікарню. Тепер Інгрід 
не проводила багато часу з бабусею, а відвідувала її 
в лікарні. Вона не знала, про що мала сказати їй за 
короткий час відвідин. Бабусі потрібен був спокій. 
Інколи Інгрід навіть не знала, чи чує бабуся її чи ні. 
Одного разу бабуся подарувала Інгрід клубок зеле-

них ниток. «Ти знаєш, що робити», – бабуся не могла 
більше посміхатися, як раніше. Її обличчя виглядало 
по-іншому й голос був не таким. Інгрід прийшла 
додому й гірко заплакала. Оговтавшись, вона по-
просила маму зробити для неї перші петельки для 
зеленого шарфа й почала в’язати. В’яжучи, вона 
кожного разу думала про бабусю: «Можливо, вона 
все ж одужає до дня народження».
Бабуся так і не повернулася додому. Надто важкою 
була її недуга. Через 14 днів вона померла в лікарні. 
Інгрід так і не побачилася з бабусею.
Та вона все ж продовжувала в’язати шарф. Моток 
зеленої нитки ставав дедалі тоншим, а шарф – дов-
шим. Коли закінчився останній виток нитки, то на її 
кінчику визирнув маленький мішечок з крихітним 
надписом: «Для моєї улюбленої Інгрід». Це – надпис 
бабусі. Інгрід обережно розв’язала мішечок, в якому 
була маленька, неначе поштова марка, коробочка. 
У ній був загорнутий у світло-зелену вату слоник  
– білий слоник з колечком на спині. Він був такий 
гарний і різьблений із слонової кістки.  

Соня Маттес
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