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Рахав і захоплення ЄрихонуІз
      Біблії

Рахав випустила воїнів через вікно 
свого дому, який прилягав до місь-
ких мурів, і порадила їм перш, ніж 
повертатися до своїх людей, три дні 
переховуватися в горах. На прощання 
воїни сказали: «Прив’яжи до вікна, 
через яке спустила нас, оту червону 
мотузку й збереш до себе в хату твого 
батька і твою матір, і твоїх братів, і 
всю родину твого батька. Коли ми 
ввійдемо в місто, то не завдамо вам 
шкоди». Рахав зробила саме так, як 
сказали воїни. Вони повернулися до 
Ісуса Навина й розповіли йому про 
те, що сталося. 
Через декілька днів ізраїльський 
народ вирушив у дорогу. Священники 
йшли попереду й несли кивот до ріки 
Йордан, а решта ізраїльтян слідували 
за ними на відстані одного кілометра. 
Коли священники з кивотом увійшли 
в ріку, то води ріки розділилися й 
потік зупинився. Усе відбулося так, як 
передрікав Ісус Навин. Ізраїльський 
народ перетнув Йордан по суходолу. 

Ісус,   син Навина,   вислав двох воїнів у 

місто Єрихон. Вони мали довідатися, 

як захопити це місто.

Цар Єрихону дізнався, що в місто 
проникнули ворожі розвідники. Двоє 
воїнів переховувалися в домі блуд-
ниці Рахав. Єрихонський цар мовив 
до Рахав: «Виведи людей, що прибули 
до тебе та й увійшли до тебе в хату, 
бо вони прийшли обстежити всю 
країну». Однак, Рахав не видала їх. 
Наражаючи себе на смертельну не-
безпеку, вона переховувала їх на го-
рищі свого дому, а потім сказала: «Я 
знаю, що Господь дав вам цей край, 
бо усі мешканці краю бояться вас; чу-
вали ми про те, як Господь висушив 
був воду у Червонім морі перед вами, 
як ви виходили з Єгипту. Я допомогла 
вам, тож і ви допоможіть мені. По-
обіцяйте, що залишите в живих моїх 
батька й матір, і братів, і сестер, і не 
посягатимете на наше майно, коли за-
хопите місто». Воїни погодилися.

   Ісуса Навина, 2–6



Потім Бог наказав Ісусу Навину: «Ви-
беріть собі з народу дванадцять чо-
ловік, по чоловікові з кожного коліна, 
і повеліть їм, щоб взяли звідсіль два-
надцять каменів». Ізраїльтяни взяли 
з дна Йордану дванадцять каменів і 
в пам’ять про це чудо поклали їх на 
тому місці. 
Місто Єрихон здавалося неприступ-
ним: жодна людина не могла ані 
ввійти, ані вийти з нього. Тоді Бог 
мовив Ісусу Навину: «Ось даю тобі  в 
руки Єрихон і його царя та його силь-
них воїнів. Ви всі, які здатні до війни, 
обійдете навкруги міста один раз; і 
так робитимете шість днів. Сім свя-
щеників нехай несуть перед киво-
том сім сурем, а за ними – воїни. 
Сьомого дня обійдете сім разів 
навкруги міста, і нехай свяще-
ники засурмлять. Як же засурм-
лять, то ввесь народ нехай гучно 
вигукне, і мури міста впадуть, і 
ви ввійдете в місто». Протягом 
шести днів ізраїльтяни ходили 
довкола міста. Сьомого дня, 
коли народ гучно вигукував, 
мури справді впали та із-

раїльтяни увійшли в місто. Вони зни-
щили всіх людей і тварин. Ісус Навин 
наказав двом воїнам: «Підіть у дім 
Рахав і помилуйте її, як ви це пообі-
цяли».



        у Брітт 

(Голландія) 
У гостях

Голландія – невелика країна в Західній Європі. Ви, ма-
буть, чули про голландські вітряки, тюльпани й дерев’яні 
черевики. На фото ви бачите мене й Даана разом з нашою 
бабусею, коли ми відвідували музей під відкритим небом 
неподалік від Амстердаму. Ми сидимо на клопмі – це тра-
диційне голландське взуття. Ви, напевне, чули про мою 
країну; вона здобула перемогу на конкурсі Євробачення 
2019 року. 

Я часто слухаю музику, залюбки співаю і танцюю. Упро-
довж двох років я відвідувала музично-театральний 
гурток. Я також люблю довідуватися про щось нове. 
Наприклад, минулого року я пройшла курси печатання 

на печатній машинці. 

У нас початкова школа триває 8 
років. Навчання у школі розпо-
чинається з чотирирічного віку. 
Зараз я навчаюся у групі № 8, 
так у нас називають класи. Після 
канікул я поступлю в підготовчу 
середню школу. 

Вечеря на острові Кос: минулого 
року ми з сім’єю поїхали у від-
пустку в Грецію. Ми – це мій тато 
Вінцент (47 років), мама Естер 
(42 роки), мій брат Даан (13 
років) і я, Брітт (11 років). 

Мої улюблені страви – це піца, млинці, пофферчес (гол-
ландські пончики) і картопля фрі. 
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Це фото ми зробили 
під час шкільної екскурсії. 

У мене є дві найкращі подруги, з якими я дружу з 
чотирьох років. Хоча ми більше не навчаємося в 
одному класі, та все ж разом проводимо дозвілля 
й інколи плануємо спільні ночівлі. На цьому 
фото я з однією з моїх найкращих подруг під 
час катання на ковзанах на невеличкому озері 
неподалік від нашого дому. 

Я також граю у волейбол. Минулого року наша 
команда здобула перемогу на змаганнях.

А на цьому фото – я разом з братами і сестрами  
по вірі нашої молодіжної групи. Один раз в два 
тижні ми зустрічаємося і ведемо бесіди на різні 
теми. 

На фото праворуч – мої кролики Нійн (ліворуч) і Ко 
(праворуч). На жаль, минулого року Ко помер. Та ми 
придбали нового кролика й назвали його Петером 
(фото зверху). Кролики живуть у нашому саду. Петер 
дуже цікавий: він нерідко виплигує на садові меблі, а 
якщо задні двері відчинені, то інколи заходить у дім.

На завершення я покажу вам свою 
кімнату після нещодавнього ремонту. 
Усього доброго!
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1. Сміливий, як лев

Сміливість

Левів вважають сміливими тваринами. Скільки левів зображено на малюнку?

Порахуй, скільки разів 
у цьому номері журналу «Ми, 

діти» зустрічається слово 
«сміливий»?

На
   дозвіллі



3. Сміливі мишенята

 2. Угадай слово

Для цієї гри вам треба обрати одного учасника для ролі 
«кішки». Усі решта будуть виконувати роль «мишенят». 
Усі учасники гри розбігаються, а «кішка» має зловити 
«мишку», торкнувшись до неї. Коли дві «мишки» обніма-
ються, то вони захищені, й «кішка» не може їх упіймати. 
Той, кого впіймала «кішка», стає новою «кішкою», а попе-
редня «кішка» стає «мишкою». «Мишки» сміливі й бігають 
у кімнаті, аж поки кішка їх не зловить. 

Назви предмети, зображені на малюнках, напиши їхні перші літери (російською мовою) в 
такому самому порядку й ти взнаєш, що додає людині сміливості. 

Відповіді: 1) 10 левів; «Доверие побеждает страх».



– Ти маєш мені допомогти, – сказав Матіас. 
– Що трапилося? – спитав батько, відвівши погляд від ак-
варіума. 
– Це дуже важливо, – сказав Матіас. – На Фолькерштрасе 
живе молодий собака, який прив’язаний на ланцюгу.
– Гм, – задумався батько.
– Він страждає, – сказав Матіас. – Адже собаки  – гончі тва-
рини. Ми маємо щось зробити. 
– Що ми можемо вдіяти?
– Ми можемо його викрасти, – відповів Матіас.
– Це заборонено, розумієш? – сказав батько, насипаючи 
корм в акваріум. 
– А чому тоді не заборонено собаці страждати? – запитав 
Матіас.
– Ти маєш рацію, – сказав батько, – але що нам робити? 
Спершу Матіас не повірив у те, що почув. Невже це все, 
що батько міг сказати на це? Адже він завжди був спра-
ведливим; а тепер він просто погладив його по голові й 
пішов геть. Матіас зітхнув. Він одягнув куртку і вирушив до 
Фолькерштрасе. Собака, упізнавши його, гавкав і жалісно 
скавулів. Він хотів бігати й гратися.
– Мені шкода тебе, – сказав Матіас. 
Раптом з’явився сторонній чоловік.
– Чого тобі? – запитав він. – Що ти тут робиш?
– Я просто розмовляю з собакою, – відповів Матіас.
Чоловік здивовано глянув на хлопчика.
– Ви – господар собаки? – запитав Матіас.
– Так, – відповів чоловік.
– Він увесь час прив’язаний на ланцюгу, – сказав 
Матіас.
– Ну і що? – спитав чоловік.
Матіас відчув, як у нього сильно стукало серце.
– Собака має бігати, – сказав він.
– У мене і без нього чимало клопоту, – відповів чоловік.

– А можна я сам буду його вигулювати – запитав Матіас, – 
щодня?
– Він утече від тебе, – сказав чоловік.
– Ні, – відповів Матіас.
Незабаром собаку відв’язали і він плигав довкола Матіаса. 
«Він усміхається», – подумав Матіас. А ще: «Таки можна 
було щось зробити!»

Джина Рук-Пуке,
© Патрік Бутц
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