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        (2-а Царів 18–20)

Бог дарував Єзекії 15 років життяІз
      Біблії

Єзекія в молодому віці став царем. 
По всій території країни були 
розповсюджені тоді ідоли, яким 
люди вклонялися. Раніше царі не 
забороняли ідолопоклонство. 
Люди вклонялися навіть мідному 
змієві, якого Мойсей установив у 
пустелі. Однак, Єзекія мав твердий 
намір викорінити служіння ідолам. 
Він видав наказ зруйнувати всіх 
ідолів та їхні жертовники, а мідного 
змія розтрощити на дрібні шматки. 

Такий рішучий крок царя Єзекії 
сподобався Богові. Він благосло-
вив царя і той здобув перемогу 
над Салманассаром, могутнім ас-
сирійським царем. Згодом Єзекія 
важко занедужав. Пророк Ісая, 
відвідавши його, сказав, що царю 
незабаром доведеться померти. 



Бог дарував Єзекії 15 років життя Почувши це, цар упав у відчай, 
адже завжди слухняно виконував 
Божу волю. Він молив Бога збе-
регти йому життя. Як тільки про-
рок Ісая відійшов від Єкекії, то Бог 
звелів йому повернутися до царя 
і сказати: «Почув Я твою молитву й 
побачив твої сльози. Ти не помреш. 
Через три дні Я зцілю тебе й пода-
рую тобі ще 15 років життя». Ісая 
сповістив про це Єзекії. Тоді цар за-
питав: «Звідки я знатиму, що через 
три дні Господь зцілить мене?» Ісая

відповів: «Бог дасть тобі знак і ти 
повністю одужаєш. Який ти хочеш 
знак: щоб тінь на десять ступенів 
посунулась наперед чи на десять 
ступенів повернулась назад?» 
Єкекія поміркував і відповів: 
«Не трудно на десять ступенів 
посунутись наперед. Ні! Нехай 
на десять ступенів повернеться 
назад». Так цар Єзекія зазнав 
зцілення і прожив ще 15 років.  



      у Рубена 

    в Марангуапі (Бразилія)
У гостях

Місцеві пляжі є надзви-
чайно мальовничими. Багато 
туристів приїжджають у Фор-

талезу, щоб відпочити 
на морському узбережжі. 
На пляжі й на морі можна 
побачити чимало жангад – це 
вітрильні човни з дерева, на яких 
рибаки виходять у море, аби ловити 
рибу. 

Місто, в якому я проживаю, називається 
Марангуапе. Воно знаходиться на мор-
ському узбережжі в оточенні гір; тут над-
звичайно мальовнича місцевість. Я люблю 
гуляти на природі разом із своїми татом і сестрами.

Два місяці тому мені виповнилося шість років. Коли я підросту, 
то пройду всіма гірськими маршру-
тами й побачу всіх тварин, які во-
дяться в нашій місцевості. 

У мене є дві сестри, Рута і Раквель, 
вони – близнючки. Я їх дуже люблю і 
вони мене також. На цьому фото ви 
бачите нас перед нашою церквою в 
Марангуапі. Мої сестри співають у 
церковному хорі. Колись я виросту 
й також співатиму в церковному 

Привіт, мене звати Рубен. Ласкаво просимо 
в Бразилію, мою батьківщину!

Бразилія – це найбільша країна в Південній 
Америці й п’ята за площею країна світу. Я 
проживаю на півночі Бразилії неподалік від 
міста Форталези, столиці штату Сеара. Тут 
увесь рік панує спекотна погода. 



хорі. Мені дуже подобаються пісні, які виконує наш хор. 

Під час проповіді я не все розумію, але переконаний, що 
кожне богослужіння – це щось особливе. Тато каже, 
що під час кожного богослужіння ми зустрічаємося з 
нашим Небесним Отцем. 

Так виглядають приміщення нашої церкви зсередини. 
Мій тато – окружний євангеліст. Інколи в будні дні він 
забирає мене з школи й бере з собою в інші громади. 
Найбільше мені подобається у громаді Мусуні. Там є 
дуже гарний сад, за яким доглядають наші сестри по вірі. 

На фото зображена моя сім’ю після мого народження. Моя 
мама захворіла й відійшла у вічність, коли мені було чо-
тири роки. Мені її так не вистачає. Тато каже, що вона мене 
дуже любила. Після народження двох доньок мати хотіла 
ще сина, і згодом народився я. Господь виконав її бажання. 

Удень я проводжу 
час у школі. Уранці я виконую домашні 
завдання. Моїх шкільних друзів звати Хейтор, 
Вінісіос і Софія. Чи знали ви, що в нас оціню-
вання відбувається за шкалою від 0 до 10? У 
якій 10 – найкраща оцінка. 

Навчальний рік розпочинається у лютому й 
закінчується в грудні. У липні ми маємо два 
тижні канікул. 

На канікулах я граюся 
своїми фігурками супер-
героїв. На фото я тримаю 
в руках фігурку свого 
улюбленого супергероя 
– Макса Стіла. 

На мотоциклі я вигля-
даю, наче супергерой, 
чи не так?



1. Котра година? 

Час

                   2. Шарада

На
    дозвіллі

Яке слово тут зашифроване? Постав години в правильному порядку 
(почни відлік з 12 години) і знайди правильну відповідь. 

Стрілки цих годинників показують час у певній послідовності.  Яку 
годину має показувати четвертий годинник? Зобрази стрілки!
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3. Пори року

У різні пори року дерева виглядають по-іншому. 
Розмалюй кожне дерево так, щоб його вигляд 
відповідав порі року. 

Зима

Літо

Весна

Осінь

Скільки років життя Бог 

подарував цареві Єкекії? 

Відповідь ти знайдеш у цьому 

номері журналу 

«Ми, діти».

Відповіді: 1) 17:55; 2) секунди



            на честь Бога

День, прожитий Історія  
  для читання

Перед світанком вона випурхнула зі своєї 
захисної оболонки. З першими променями 

сонця, коли небо засяяло пурпуровими бар-
вами, вона розкрила свої крильця. Червона 
сонячна сфера піднімалася над горизонтом, 

коли вона й тисячі таких самих мух-одноденок 
закружляли у таночку над теплою водою. 

«Яка вона прекрасна та земля», – захоплюва-
лася муха-одноденка буйним тропічним лісом. 

До води підійшов слон. Він був велетенський 
і важкий, а ноги його були товстими, наче сто-

впи. Муха-одноденка сіла йому на хобот і запи-
тала: «Чому ти такий великий?»

«Усі слони великі. Проходить багато часу, 
поки ми виростаємо до великих розмірів», – 

привітно відповів слон. 
«Багато часу? – перепитала муха. – Ви виро-

стаєте до таких розмірів за один день?»
«Ні, не за один день, а – за роки!» – «Ти що 

живеш більше одного дня? І що таке «рік»? – 
здивовано продовжувала запитувати муха, бо 

не могла собі й уявити, що таке «рік»?
«Рік складається з багатьох днів, які змінюють 

один одного», – відповів слон. І додав: «Ми, 
слони, – довгожителі й можемо жити до 70-75 
років!» – «А я живу тільки один день, – сказала 

муха-одноденка, – «О, ну це дуже мало, – від-

повів слон, – ти нічого не встигнеш зробити за 
своє життя». «Ні, – заперечила муха, – я щас-
лива, що взагалі народилася на світ і дякую 

Творцеві за кожну мить свого життя, а також 
насолоджуюся відведеним мені часом. Я гадаю, 
справа не в тому, скільки часу ми живемо, а що 
робимо в своєму житті, чим наповнюємо його. 

Даруйте, я маю йти. Решту свого життя я про-
веду в таночку на честь Бога». 

Карін Куретшка, © у автора

Журнал «МИ, ДІТИ», № 8, 2019 р. 
(Ілюстрований часопис для дітей)


