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Ангел явився Марії

(Від Луки 1, 26–45)

Із
    Біблії

Ангел увійшов у дім Марії та мовив: 
«Радуйся, благодатна, Господь з 
тобою!» Марія, побачивши Його, 
злякалася і міркувала, що значило те 
привітання? 
Ангел їй мовив: «Не бійсь, Маріє! 
Ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти 
зачнеш у лоні й вродиш Сина й даси 
Йому Ім’я “Ісус”. Він буде великий і 
Сином Всевишнього назветься. Він 
царюватиме, і Царству Його не буде 
кінця».
Марія відповіла Ангелові: «Як же воно 
станеться, коли я не знаю мужа?» 
Ангел у відповідь мовив їй: «Дух Свя-
тий зійде на тебе й сила Всевишнього 
тебе отінить; тому й Святе, що наро-
диться, назветься Син Божий».

Цар Ірод був правителем 

Юдеї. Тоді Бог послав у 

місто Назарет Свого по-

сланця, Ангела Гавриїла. У 

Назареті проживала Марія. 

Вона була заручена з Йоси-

фом, нащадком Давида.



Потім Ангел продовжив: «Єли-
савета, що її звуть неплідною, 
також зачала сина в літньому 
віці. Нічого бо немає неможли-
вого в Бога».
Тоді Марія сказала: «Ось я Го-
сподня слугиня: нехай зо мною 
станеться по Твоєму слову!» 
І Ангел відійшов від неї. Марія 
мерщій подалася до своєї дво-
юрідної сестри Єлисавети. 
Коли вони привіталися, то 

здригнулася дитина в лоні Єли-
савети. Єлисавета сповнилася 
Святим Духом і вигукнула 
голосом сильним: «Благосло-
венна ти між жінками й бла-
гословен Плід лона твого. І 
звідкіля мені це, що прийшла 
до мене Мати Господа мого? 
Щаслива та, що повірила, бо 
здійсниться сказане їй від Го-
спода».



Отож, мене звати Фідель, мені 11 
років. Я проживаю разом зі своєю 
сім’єю на південному сході країни, 
біля підніжжя гір Німба, у місті Босу.

Гори розташовані на перетині кордонів між Гвінеєю, Лі-
берією і Берегом Слонової Кістки. У горах Німба знахо-
диться найвища гора західної Африки з назвою Річард 
Молар, її висота – тисяча сімсот п’ятдесят два метри. Мій 

батько, поки не вийшов на пенсію, 
то працював там в природоохо-
ронній організації. Це моя сім’я: 
мама Сен Кономум і батько Йо-
ахім, мій брат Сімон і молодша 
сестра Аґнес.

Kayipkèli, як справи? Так я привітався з вами своєю рід-
ною мовою гуарзе, однією з понад 20 мов Гвінеї. Гвінея 

розташована в Західній Африці. Однак, у школі, на те-
лебаченні чи на держслужбі в нас розмовляють фран-
цузькою мовою, оскільки Гвінея до 1958 року була 
французькою колонією.
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У Гвінеї харчуються здебільшого рисом. 
Моє улюблене блюдо – рис з соусом з тов-
ченого листя маніока, з м’ясом свинини і 

пальмовою олією. Удома ми самі виро-
щуємо рис, а також картоплю й олійні 
сорти пальм. Ми тримаємо 
також свиней, курей та інди-
чок. 
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     (Республіка Гвінея)
У гостях



Я навчаюся в 5 класі і є сумлінним учнем. Досі я нале-
жав до п’ятірки кращих учнів. Я люблю читати й хотів 
би вивчати юриспруденцію чи політологію, аби згодом 
фінансово підтримувати своїх батьків.
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Моє улюблене заняття – 
плигати на скакалці після 
уроків разом зі своїми под-
ругами Доріс і Жаннетт.

У місті Лол, у 20 км від Босу, з 1989 року 
існує Новоапостольська громада. Вона налі-

чує понад 200 парафіян, більшість з яких– жінки. 
Улітку в нашому окрузі відбувся Регіональний День 

молоді Південної Гвінеї, в якому взяли участь понад 200 
молодих братів і сестер. Ця подія привернула неабияку 
увагу суспільства, і я сподіваюся, що вона сприятиме 
поширенню Євангелія Ісуса Христа. У громаді Лол мене 
хрестили і наділили даром Святого Духа. Щонеділі після 
богослужіння я відвідую недільну школу. Я люблю музику, 
яка лунає під час занять і на богослужіннях.
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3. Колаж 

           1. Виріб «Ангел» 
Для того, аби змайструвати рухомого ангела, вам знадобляться:
• білий цупкий аркуш паперу формату A4; • фломастери; • олівець; • пензлик; • золоті зорі; • вата або інше 
волосся для ангела; • ножиці; • 4 золоті скріпки; • шнур довжиною близько 30 см; • 1 дерев’яна намистинка; • 
клей; • діркопробивач.

Намалюй простим олівцем на цупкому аркуші 
паперу контури голови, ніг, сукні й крил ангела.

Наклей вату або інше волосся на голову ангела, а також 
прикрась його голову золотими зорями.

З’єднай усі частини ангела скріпками й шнурком.

Розфарбуй і виріж їх.

З допомогою діркопробивача зроби отвори для 
скріпок: на ногах, на крилах й на тілі ангела (як 
показано).

На кінець шнура насели дерев’яну намистину і 
зав’яжи вузлик. Якщо ти потягнеш за шнур, то 
приведеш у рух крила й ноги ангела.

АНГЕЛ
На
 дозвіллі



3. Колаж 

2. Лабіринт

У багатьох біблійних історіях Ангели 
відігравали важливу роль, і не тільки 
в історії про народження Ісуса 
Христа. Чотири біблійні історії з 
участю Ангелів сховалися на цьому 
малюнку. Чи зможете ви відшукати 
їх?

Відповідь: 2) Назарет; 3) Яків побачив уві сні Ангелів, які 

піднімалися драбиною до неба; Ангел закрив пащу леву, і тоé 

не зміг éому зашкодити; Ангел сповістив пастухам про 

народження Ісуса Христа; Ангел сповістив Захарії, що у нього 

народиться син на ім’я Іван.
В якому місті проживала Марія, коли їй з’явився Ангел Божий? 
Проклади крізь лабіринт шлях і довідаєшся про це.Віфлеєм

Єрусалим

Назарет



ТИ  МОЖЕШ

Евальд дуже хотів навчитися їздити на вело-
сипеді. У двох його старших братів уже були 
велосипеди. Він мріяв кататися разом з ними. 
Він звернувся до них: «Навчіть мене кататися 
на велосипеді!» Брати опустили сидіння на од-
ному з велосипедів і сказали:
«Нумо, сідай! Ми будемо підтримувати позаду 
велосипед, а ти їхатимеш. Це нескладно. Тобі 
треба тільки тримати кермо, крутити педалі 
й дивитися вперед». Брати по черзі підтриму-
вали велосипед Евальда, поки він не навчився 
тримати кермо й крутити педалі. Спочатку він 
дивився тільки вниз, на свої ноги.
Братам доводилося самостійно спрямовувати 
велосипед, аби Евальд не в’їхав у дерево. 
Поступово він почав кермувати впевненіше 
та їхав усе швидше. Він дивився вперед. Брати 
вже ледь встигали за ним. Потім Евальд ска-
зав:
– Я все ще боюся. Я ніколи не навчуся їздити.
– Але ж ти вмієш їздити!
– Я їду тільки тому, що ви підтримуєте мене 
позаду!
Брати засміялися:
– Ні! Ми не тримаємо. Ти їдеш сам.
– Але ж ви біжите поруч зі мною.
– Ми біжимо, аби ти не боявся.

Соня Маттес, 200 коротких розповідеé,

видавництво Кауфманн, Лаар
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