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ПРАВИЛЬНО 
ЧИ  НЕ  ПРАВИЛЬНО?



    Діяння апостолів 9, 1–19

Навернення Савла   
Iз
      Біблії

Савло переслідував учнів Ісуса Хри-

ста і загрожував їх убити. Одного 

разу він прийшов до первосвящен-

ника з проханням дати йому до-

ручення схопити в Дамаску й при-

вести до Єрусалиму послідовників 

Його вчення.

Савло вирушив у дорогу. Наближа-
ючись до Дамаску, його зненацька 
осліпило світло з неба. Він упав на 
землю і почув голос, який мовив: 
«Савле, Савле! Чого переслідуєш 
Мене?» Потім він запитав: «Хто Ти, 
Господи?» Господь відповів: «Я – Ісус, 
що Його ти переслідуєш». А потім 
мовив: «Встань же, та йди в місто, 
і тобі скажуть, що маєш робити». 
Люди, які супроводжували його, 
остовпіли від здивування, бо чули 
голос, але нікого не бачили. Тоді Сав-

ло підвівся. Відкривши очі, він 
зрозумів, що втратив зір. Люди 
привели його за руки в Дамаск. 
Упродовж трьох днів він нічого 

не бачив, не їв і не пив. 
У Дамаску жив один учень на ім’я 
Ананія. Йому явився Господь у ви-
дінні й мовив: «Ананіє!» Той озвався: 
«Ось я, Господи». Тоді Господь мо-



вив: «Встань та йди на вулицю, що 
зветься Простою, і шукай у домі Юди 
Савла, на ім’я Тарсянина: он він мо-
литься. І бачив (Савло) у видінні чо-
ловіка, на ім’я Ананія, як він увійшов 
і поклав на нього руки, щоб прозрів 
знову». Ананія ж відповів: «Господи, 
чув я від багатьох про того чоловіка, 
скільки він зла заподіяв Твоїм свя-
тим у Єрусалимі. Та й тут він має 
владу від архиєреїв в’язати всіх, що 
прикликають Твоє Ім’я». Але Господь 
сказав до нього: «Іди, бо він для Мене 
вибране знаряддя, щоб занести Моє 
Ім’я перед поган, царів, і синів Із-
раїля. Я бо йому покажу, скільки він 

має витерпіти за Моє Ім’я».
Відійшов Ананія і, увійшовши в дім 
та поклавши на Савла руки, мовив: 
«Савле, брате! Господь послав 
мене, Ісус, що з’явився тобі в 
дорозі, якою ти йшов, щоб ти 
прозрів знову і сповнився Святим 
Духом».
І вмить немов луска з очей йому 
впала, і він прозрів знову, і зараз же 
христився. Потім прийняв поживу та 
підкріпився. 
Через декілька днів він почав 
розповідати всім людям про Ісуса 
Христа.



у Дейвіда 

в Ешу (Бразилія) 
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                        Привіт! Мене звати Дейвід.

Це наша церква в м. Ешу, її видно з 
нашого дому. У ній мене хрестили і 
запечатали Святим Духом. 

Моя мама і моя двоюрідна сестра – учительки 
недільної школи. У день, коли зробили це фото, 

моя мама проводила заняття недільної 
школи. Нас, дітей, у громаді троє: мої 
двоюрідні брати Фледсон, Ізраель і я. 
Якщо хтось із братів і сестер відзна-
чає день народження, то ми збирає-
мося громадою і поздоровляємо іме-
нинника. Ми намагаємося з любов’ю 
ставитися один до одного й сповіду-
вати віру в єднання з Господом. 

Це наша сім’я: мій тато Франціско – окружний старійши-
на, який є водночас настоятелем нашої громади. На фото 
також мама Валдете, мій брат Маркус і я.
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Моя школа знаходиться неподалік від 
мого дому. Я навчаюся у третьому класі. 
Моя мама щодня возить мене в школу. На 
фото позаду стоїть наша вчителька Апа-
ресіда. Мені подобається сидіти на пе-
редній парті, бо на задніх партах шумно. 
У цей день я подарував своїй учительці 

один із наших церковних журналів. 
У моєму класі навчається 28 учнів. На фото 
двох немає. 

Моя улюблена їжа – кускус. Це блюдо північ-
но-східної Бразилії і виготовляється з варених 
пластівців кукурудзи. Я також люблю смажене 
м’ясо, картоплю фрі, а також, звісно, піцу. 

Це – Меггі. Вівчарка мого брата, з якою я часто ход-
жу гуляти. У мене є також маленька смішна риб-
ка. Я люблю тварин. У вільний час я найбіль-
ше люблю кататися на велосипеді. На фото 
ви бачите мене біля озера «Açude Itamagi», яке 
розташоване на околицях нашого міста. Місце, 
на якому я зображений і стою з велосипедом, 
зараз через рясні опади заповнене водою. Коли 
мова йде про місцевість, на якій ми прожи-
ваємо, то чимало людей уявляють собі тільки 
посуху, кактуси й пожовклі дерева. Однак, це 
не так! У нас є також сезон дощів, коли все 

довкола зеленіє і буяє. 

У мене є чимало друзів, я також за-
любки спілкуюся зі своїми двоюрід-
ними братами. На цьому фото ми 
на плантації, яка належить нашим 
батькам. Коли в нас багатий уро-
жай і з нього ми можемо прогоду-
вати сім’ю, то решту ми продаємо.  Фото: з особистого архіву
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Спершу Павло, який тоді ще називався Савлом, поступав неправильно, бо переслідував хри-
стиян. Однак, йому явився Ісус Христос і сказав, що його поступки суперечать Божій волі. З 
того часу Павло почав поступати правильно і виконувати Божу волю. Він чимало подорожував 
і розповідав про Ісуса Христа. Ми перелічили п’ять місць, які відвідав апостол Павло – підстав 
букви замість азбуки Морзе й дізнайся про назви цих місць.

Зверни увагу: на плантації батьків Дейвіда ростуть чи-
мало плодів. Чи знаєш ти плоди, які зображені на двох 
попередніх сторінках? Якщо так, то заповни цифрою їх 
назви: яблуко кеш’ю    , плід кавового дерева   , ко-
кос  , манго    , апельсин   і сірігуелу   ?  Тоді 
постав номер фотографії до відповідного плоду.

Відповіді:
 1) Рим, Мальта, Крит,
Koринт, Пергамон;
2) яблуко кешью (5), плід кавового 
дерева (1), кокос (2), манго (4), 
апельсин (6), сірігуела (3).
3) годівниця для птахів, в’язана 
шапка, санки, сніговик, різдвяна 
ялинка;
4) Давид - пастух, Лука - лікар, 
Лідія - торговка багряницею, Петро 
- рибалка, Пріска - майстер з виго-
товлення наметів , Закхей - митар;

2. Найди плоды 



4.   Знайти професію

3. Шалене літо

Лідія

Петро

Закхей

Пріска 

Давид

Лука

торговка багряницею

рибалка

митар 

майстер з виготовлення наметів

пастух

лікар 

У багатьох з вас зараз канікули і є чимало часу для ігор і пригод. На цьому малюнку є п’ять зображень, що 
не підходять для дозвілля влітку. Відшукай їх!

           З’єднай лінією ім’я людини з Біблії з його професією.



Журнал «МИ, ДІТИ», № 9, 2019 р. 
(Ілюстрований часопис для дітей)

        ГІРКИЙ ШОКОЛАД
Історія   
для читання

«Ти мусиш це зробити», – наполягав Петер.  
Ральф тримав руки в кишені й не наважувався.
«Якщо ти хочеш бути з нами, то маєш зробити це», – 
наголошував Маркус.
«Усе якось буває вперше. Це – твоє випробування на 
хоробрість».
«Не бійся, – підбадьорював Маріус. – Це неважко. 
Ми відволічемо увагу старого  Грауманна, а ти схо-
ваєш шоколад у внутрішню кишеню своєї куртки. І 
все!»
Ральф оперся ліктем на огорожу й сказав: «Украсти в 
літньої людини плитку шоколаду – хіба це випробу-
вання на хоробрість?»
«То ти хочеш бути з нами чи ні?»
«Ти що боягуз?» – зухвало спитав Петер.
«Я не боягуз», – відповів Ральф і пішов до магазину 
«У Грауманна».
Коли хлопчики відкривали двері магазину, то пролу-
нав дзвіночок.  
Старий Грауманн подивився поверх своїх окулярів 
на хлопчиків і привітно кивнув їм головою. 
Петер і Маріус недбало ходили повз стелажі мага-
зину, а Рафль обережно йшов услід за ними. Петер 
взяв з прилавка шкільний зошит, а Ральф хутко на-
хилився і шоколад миттю опинився в його куртці.  
На касі Петер заплатив за зошит. Пан Грауманн по-
дарував кожному з них жувальну гумку. Він завжди 
так робив, коли до нього приходили діти. Коли 
хлопці виходили з магазину, то знову пролунав дзві-
ночок. 
«Молодець!» – похвалив його Петер. 
«Він ухопив молочний шоколад з горішками», – 
радів Маріус, ділячи порівну прибуток.   Ральф 

також куштував шоколад, але він здавався йому не 
солодким, а гірким. 
«Тепер ти з нами. Тепер ти – наш», – сказав Маріус, а 
Петер протягнув йому руку, як це роблять індіанці: 
руку й одночасно долоню.
«Я побіг додому», – пробурмотів Ральф. 
Удома він довго сидів над зошитом з математики. 
Наступного ранку Ральф проходив повз магазин «У 
Грауманна» і раптом в нього швидко забилося серце. 
Після школи він зупинився біля магазину, постояв 
декілька хвилин й увійшов усередину. Як завжди, 
пролунав дзвіночок і пан Грауманн зирнув поверх 
своїх окулярів на нього й привітно кивнув головою. 
Рафль поклав біля каси гроші. 
«Що з тобою, Ральфе?» – спитав пан Грауманн.  
Ральф несміливо пробурмотав: «Я хочу заплатити за 
плитку шоколаду».
«Спершу візьми її»,  – відповів пан Грауманн. 
«Я вчора взяв її», – сказав хлопчик. Пан Грауманн 
пильно глянув на хлопчика. 
«Я проходив випробування на хоробрість», – по-
яснив Ральф. Пан Грауманн відчинив касу, поклав 
туди гроші і, як завжди, протягнув Ральфу жувальну 
гумку. 
Потім, схвально кивнувши головою, сказав: «Авжеж, 
справжнє випробування ти пройшов сьогодні!»

Геріберт Габерхаузен, © у автора


