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ТЕМА: 
П О Д А Р У Н К И



Мудреці зі Сходу              

(Від Матвія 2, 1–12)

Із
      Біблії

У Віфлеємі народилося Дитя. Це 
був здавна обітований Спаси-
тель і Відкупитель усього світу. 
Мудреці зі Сходу побачили зорю і 
пішли слідом за нею. Вона привела 
їх до Ісуса Христа,  Спасителя. 

Ісус Христос народився у Віфлеємі у 
час правління царя Ірода. Коли му-
дреці зі Сходу вирушили в Юдею, 
то побачили зорю новонароджено-
го Царя, й вирішили поклонитися 
Йому. 

Прийшовши у Єрусалим, мудреці 
звернулися до царя Ірода й запитали: 
«Де Цар юдейський, що оце народив-
ся? Бо ми бачили Його зорю на сході 
й прийшли Йому поклонитися». 

Коли цар почув їхні слова, то неа-
бияк стривожився: «Ще один цар?» 
Ірод зібрав усіх первосвященників 
і книжників та просив їх дізнати-
ся, де саме народився новий Цар. 
Вони сказали Йому: «Він народив-
ся у Віфлеємі. Так передрік пророк 
Міхей».



Потім Ірод потай прикликав до себе 
мудреців й сказав: «Ідіть та розпи-
тайте пильно про Дитя, і коли знай-
дете, сповістіть мені, щоб я також 
пішов Йому вклонитись».
Мудреці не здогадувалися про лихі 
наміри царя Ірода. По дорозі у 
Віфлеєм їм знову засвітила на небі 
зоря. Вона йшла попереду й зупини-
лася над місцем, де перебувало Дитя. 

Мудреці ввійшли у хатину й побачи-
ли Дитя і Марію. Вони впали ниць 
і поклонилися Немовляті й подару-
вали Йому золото, ладан і миро. Тієї 
ж ночі Бог застеріг мудреців не йти 
назад до царя Ірода. І вони поверта-
лися іншою дорогою у рідний край.    



у Вікторії

      y Шартре (Франція )

У гостях
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Салют! Мене звати Вікторія. У цьому місяці мені 
виповнюється сім років. Я навчаюся у другому 
класі початкової школи, а також – у недільній 
школі нашої громади.

У моїй громаді, як й у всій північ-
ній частині Франції, є багато 
парафіян, які походять з Демо-
кратичної Республіки Конго. Тому 

братів у сані, які нещодавно приїздили до 
нас, легко розпізнати: Окружний апостол 
Райнер Шторк (у центрі), апостол Жан Ляй-
бфрід (праворуч) і пастир на заслуженому 
відпочинку Джекі Мапус (ліворуч).

Мій тато є настоятелем громади Шартре. 
На фото ви бачите моїх батьків: мама 
працює лікаркою в лікарні, а тато – 
завгоспом. У руці я тримаю ляльку, але 
найбільше мені подобається гратися 
ляльками Барбі.

У нашій сім’ї я наймолодша. У мене 
є три старші сестри, Тереза, Верчью, 
Грейс, а також двоє старших братів, 
Ясмін і Геррі.
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А на цьому фото ви бачите мене і моїх братів: 
ми стоїмо перед собором в Шартре. Цей собор 
розташований на пагорбі, тому його видно зда-
леку. Він був зведений у 1194 році й побудова-
ний у готичному стилі.

Увійшовши в собор, ти одразу ступаєш на вели-
чезний колоподібний лабіринт, який з темних 
каменів викладений на підлозі. Відстань до цен-
тру лабіринту складає понад 260 метрів. Прой-
діться по цьому лабіринту пальцем чи олівцем.

Зголодніли за цей час? 
Моє улюблене блюдо – 
стейк з картоплею і кетчу-
пом. 



2. Подорож мудреців

У Біблії згадується чимало людей, яким підносили подарунки. Хто і який 
подарунок отримав? З’єднай ім’я біблійного персонажа з його подарунком. 

Найди шлях мудреців у правильній послідовності 
до місць, які вони проходили, аби прийти до 
новонародженого Месії. З якої літери починається і на 
яку закінчується їхня подорож?

Йосиф
строкатий 

халат

Ревека

прикраси
й одяг

Давид

одяг, пояс, меч, лук
блудний син

одяг, перстень

 і сандалі

Ісав

великі стада 
худоби

Подарунки

               1. Подарунки для всіх

На
    дозвіллі

Віфлеєм

          Схід А
Б

В

Г

Д

Е

Єрусалим



    3. Кульки-корм для птахів 

Під час морозів птахам важко знайти корм. 
Ти можеш допомогти їм, якщо приготуєш для 
них кульки-корм. 

Рецепт їхнього приготування такий:
Розігрій в каструлі 100 грамів яловичого жиру
чи маргарину. Попроси дорослих допомогти тобі,
аби не попектися гарячим жиром.

Тепер додай дві столові ложки вівсяних
пластівців і по одній ложці насіння соняшнику
та льону і все ретельно перемішай.

Наповни цією сумішшю порожній посуд з-під 
йогурту. Коли суміш охолоне, то переверни посуд
й обережно вийми його вміст. Це простіше
зробити, якщо нагріти посуд гарячою водою.

Візьми шматок щільної сітки з-під лимонів чи 
цибулі й поклади туди корм. Потім зав’яжи її 
зверху і повісь туди, де злітаються птахи.
(Не вішай сітку надто низько, аби вона не 
дісталася кішкам.)

Полічи, скільки подарунків 
ми заховали в цьому номері 

журналу «Ми, діти»?

Відповіді: 1) Ревека – прикраси й одяг, Давид: – одяг, 
пояс, меч і лук, Йосип – строкатий халат, Ісав – великі 
стада худоби, блудний син – одяг, перстень і сандалі.
2) Починається з літери Б і закінчується літерою Е.
  Полічи: 9 подарунків.



ОСОБЛИВИЙ ПОДАРУНОКІсторія   
для читання

Журнал «МИ, ДІТИ», № 1, 2020 р. 
(Ілюстрований часопис для дітей)

Було холодно і пастухи грілися біля ба-
гаття. Їх схвилювала звістка про ново-
народжене Дитя і вони бажали відвідати 
Його. Адже Він мав принести їм спасіння і 
мир.
Маленький пастушок на ім’я Філіп також 
підійшов ближче й прислухався. Пастухи 
обговорювали, які подарунки піднести Не-
мовляті з Віфлеєму.
Але хто залишиться з вівцями? Отару не 
можна залишати напризволяще! Раптом в 
одного з пастухів виникла ідея: залишиться 
той, у кого подарунок буде найлегшим.
Пастухи почали важити свої подарунки. 
Один приніс глечик з молоком і шматок 
сиру. Інший – кошик з ароматними яблу-
ками. Третій – в᾽язку дров, аби нагріти 
хлів. Тепер підійшла черга Філіпа. 
У Філіпа був невеличкий ліхтарик. Він був 
легким. Філіп розмірковував. Потім разом 
з ліхтариком став на вагу й сказав: «Я буду 
подарунком для Немовляти! Новонарод-
женому Царю знадобиться людина, яка не-
стиме людям Його світло».
Пастухи, які сиділи біля багаття, стихли. 
Вони дивилися на маленького Філіпа й 
міркували над його словами. Тепер вони 
збагнули: «Філіп не залишиться. Він неод-
мінно має піти».  

Автор невідомий


