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Молитва Анни

(1-а Книга Самуїла, глава 1)

Із
      Біблії

не їла. Елкана, її чоловік, питав: 
«Анно, чому ти плачеш і не їж 
нічого? Чи не кращий я тобі за 
десятьох синів?» Як тільки вони 
прийшли у Шіло, то Анна пішла 
у храм. Вона була в скорботі й 
молилася Богу. Вона плакала і 
дала Йому обітницю: «Господи, 
зглянься над скорботою раби 
Твоєї і згадай про мене. Не 
забудь Своєї невільниці, 
подаруй мені сина. Я віддам 
Його Тобі. Він буде слугою 
Твоїм». 
Елі, первосвященик, сидячи 
на стільці біля входу у храм 
Господній, спостерігав за Анною. 
Вона тихо молилася, тільки 
уста її ворушилися, а голосу не 
було чутно. Тому Елі подумав, 
що вона була п’яною, і запитав: 
«Докіль ти будеш п’яною?» Анна 
відповіла: «Я не пила. Я в журбі 
й виливаю свою душу перед 
Господом».
Елі сказав їй: «Іди в мирі, й 
нехай Бог Ізраїля дасть тобі те, 
про що Його благала».

Анна була бездітною і тому дуже 
сумувала. Бог подарував їй сина, 
Самуїла.

У Раматаїмі в Ізраїлі жив один 
чоловік на ім’я Елкана. У нього 
було дві дружини: Анна і 
Пенінна. 
 У Пенінни були діти, а в Анни  
– ні. Щороку Елкана ходив 
зі своєю сім’єю у Шіло, аби 
принести Богові жертву. Потім 
він ділив частки жертовного 
м’ясо між Пеніною та її синами й 
доньками. Анні він давав тільки 
одну частину жертовного м’яса, 
незважаючи  на те, що любив її. 
Пенінна допікала й ображала 
Анну за те, що вона не мала 
дітей. І це повторювалося з дня 
на день. Анна плакала й нічого 



Анна повернулася до своєї сім’ї 
і почала їсти, й не сумувала, як 
раніше. Наступного ранку вся 
сім’я вирушила в дорогу, додому 
в Раму.
Бог не забув про Анну; у неї 
народився син, якого назвала 
Самуїлом. 
Коли Eлкана з сім’єю знову 
зібрався у Шіло, аби принести 
Господові щорічну жертву, то 
Анна не пішла, а сказала своєму 
чоловікові: «Коли хлопець 
виросте і буде відлучений від 
грудей, то я приведу його в 
Шіло у храм Господній. Там, як я 
обіцяла Богові, він зостанеться».

Коли настав час, то батьки 
привели Самуїла до Елі. 
Анна сказала: «Я та сама жінка, 
яка стояла поруч з  тобою у 
храмі  і молилася  Господові. 
Я молилася, аби Бог дав мені 
цього сина, і Він відгукнувся на 
моє прохання. Тепер я віддаю 
його Господові». Самуїл ріс у 
первосвященника Елі. Анна і 
Елкана щороку навідували його, 
коли приходили в Шіло, аби 
принести жертву. 
Самуїл став відомим пророком, 
а його мати Анна народила ще 
трьох синів і дві доньки.



На фото ви бачите мене з братом і нашу маму. Ми 
стоїмо перед баштою Байтерек, яка є символом нашої 
столиці Нур-Султана. Висота Байтерека складає 105 
метрів. У музей, що розташований на горі, треба підні-
матися ліфтом. Звідти відкривається вид на все місто. 
Але ми живемо далеко від столиці, на півночі країни, у 
місті Петропавловську, яке вважають північними во-

ротами Республіки Казахстан.

Будемо знайомитися: 
наша сім’я складається 
з тата Олексія, мами 
Олени, мого брата Сер-
гія (7 років), сестри 
Аріни (3 роки) і мене, 
Олександра (10 років). 
Окрім цього, у нас є ще собака, її звуть Тобік. Вона 
дуже спритна і її годі втримати на повідку.

Ми з братом учимося в одній школі. Улюблені 
предмети Сергія – математика і фізкультура, а 
мені найбільше подобаються математика, англій-
ська мова, інформатика і фізкультура. Наша мама 
викладає англійську мову, а ще вона працює у 
бібліотеці нашої школи. Після
уроків ми любимо 
ходити в бібліотеку 
й читати газети та 
книги. Наш тато – 
повар. Він залюбки 
готує будь-які страви, 
а особливо – пироги і 
торти. Інколи ми до-
помагаємо йому.

Ми багато часу 
проводимо у бабусі й дідуся. Вони жи-
вуть у квартирі нашої церкви. Наш дідусь 
нерідко їздить в інші міста, де проводить 
богослужіння, він – єпископ. Але коли він 
вдома, то ми часто смажимо шашлики. Це 
наша улюблена їжа! Окрім цього, ми лю-
бимо всілякі солодощі. 

          в Олександра  
      у Петропавловську (Казахстан)

У гостях
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Ми відвідуємо богослужіння Новоапостоль-
ської церкви. На цьому фото ми стоїмо перед 
вівтарем разом з бабусею і дідусем, а також з 
Окружним Апостолом Вольфґангом Надольним 
(праворуч) та з Апостолом Мара-
том Акчуріним (зліва). Наша гро-
мада невелика, тому ми всі добре 
знаємо один одного і любимо 
бути разом. 

У вільний час ми з Сергієм відві-
дуємо тренування з кудо. Наш 
тренер дуже строгий, але ми по-
важаємо його. 

Ми обоє любимо малювати і хо-
димо на гурток з малювання. У 
нас удома – справжня 
виставка наших 
малюнків.

Ми часто всією 
сім’єю хо-

димо збирати гриби. У нас 
ростуть, приміром, лисички, 
боровики і підберезники.

Улітку ми їздимо з татом на 
рибалку. У минулому році я зло-
вив свою першу щуку!

Зимова риболовля мені також по-
добається. Для цього ми сверд-
лимо отвір у льоді. Товщина 
льоду сягає іноді більше одного 
метра. 

До речі, щодо риб: у нас 
удома є акваріум з рибками. 
Одного разу у нас з’явилися 
мальки. Ми їх виловили і помістили  у 
банку, аби до-
рослі риби не 
з’їли їх.
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2. Шукаємо маму 

1. Знайди відмінності 

б) Єва 

Художник двічі зобразив сцену, в якій Ангел сповіщає Марії, 
що у неї народиться Син. На другому малюнку вкралися десять 
помилок. Чи зможеш ти віднайти їх?

Хто чия дитина? З’єднай маму з дитям.

1) Сіф

2) Ісаак 

3) Ісав

4) Діна

5) Ізмаїл

6) Самуїл

7) Соломон

8) Oвід

9) Саломея

д) Агар

г) Вірсавія

в) Лія

ж) Ревека

e) Сара

з) Анна

и) Рут

а) Іродіада

   МатеріНа
  дозвіллі



3. Угадай тінь

 4.  Знайди слово

Якщо скласти букви одна за одною, 

то знайдеш потрібні слова.

(відповідь вказувати російською мовою)

Відповіді: 2) 1-б, 2-e, 3-ж, 4-в, 5-д, 6-з, 7-г, 8-і, 9-а; 3) Тінь г; 4) День матері; див: сторінка 4.

Тільки одна тінь підходить до матері з дитиною. Яка саме?

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3

Подивися: з якої сторінки 
цей фрагмент?

a
б

в
г

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5



МАМА ЗАВЖДИ КАЖЕ «НІ»

Мама ніколи цього не дозволить!
Франка йшла зі школи додому, несучи шкільну
сумку через праве плече, бо другий ремінь знову
відірвався.
Мама ніколи не дозволить мені поїхати у велотур.
Ніколи.
Та Франка не бажала так швидко здаватися.
Вона скаже мамі: «Усі їдуть. Усі мої подружки. 
Сузі,
Марайле, і Крістель також».
– Мені все одно, – скаже мама, – ти не
 поїдеш.
– Чому ні? – запитає Франка.
– Тому що це дуже небезпечно, – відповість мама.
– Але ж ми вже не маленькі діти, – заперечить
 їй Франка. – Ти ж сама кажеш, що треба
 вміти орієнтуватися у світі.
– Так, – відповість мама. – Але поступово
 й обережно. Крок за кроком.
– Чому іншим можна, а мені ні? – знову почне 
Франка.
– Я цього не знаю, – скаже мама, – і мені байдуже.
І тоді Франка заплаче.
– Ну, дозволь мені поїхати, – благатиме вона.
А мама у відповідь: «Ні й годі!»
Занурена у власні думки, Франка й не помітила,
як опинилася перед дверима свого дому.
Вона зібралася в кулак.
– Ти вже прийшла, – сказала мама.
«Зараз почнеться», – подумала Франка.

Історія   
 для читання

– Хлопці їдуть у велотур на Шрайнзее, – почала 
вона. 
– Можна я поїду разом з ними?
– Звичайно, можна – відповіла мама.

                   Джіна Рук-Пуке, © у автора
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