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Зустріч Іллі з Богом 

(Перша книга Царів 19, 1–18)

Із
      Біблії

Ілля утікав, аби рятувати своє 
життя; він переховувався в пустелі 
на відстані одного дня ходьби і, 
прийшовши, він сів під ялівцем 
і молився про свою загибель, ка-
жучи: «Буде з мене! Тепер, Господи, 
візьми мою душу, бо я не ліпший 
від моїх батьків».
Потім він ліг і заснув під ялівцем. 

Ангел явився йому і, торкнув-
шись, мовив: «Вставай, їж». Ілля 
озирнувся: перед ним стояли ви-
печений калач та дзбан води. Він 
поїв, попив, і знову заснув. Згодом 
Ангел Господній знову явився 
йому і, торкнувшись, мовив: «Вста-
вай, їж, бо далека тобі дорога». 
Ілля встав, поїв, попив, і, під-
кріпившись, вирушив у дорогу 
до гори Хорив, яка тривала сорок 
днів і сорок ночей. Там він знай-
шов печеру, де заночував. Раптом 
Ілля почув Божий голос: «Чого ти 
тут, Ілле?» Він відповів: «Я палаю 
горливістю за Господа, Бога сил, бо 
сини Ізраїля покинули завіт Твій, 
жертовники Твої поруйнували й 
пророків Твоїх вістрями повби-
вали. Зоставсь я один та вони на-
магаються й мене звести зо світу».
 Тоді пролунав до нього голос: 
«Вийди, встань на горі перед Госпо-
дом. Він пройде повз тебе». Раптом 
здійнявся потужний вітер, що ро-

Цар Ахав збудував в Ізраїлі храм для 

Ваала. Дружина Ахава Єзавель веліла 

стратити всіх Божих пророків. Ілля, 

пророк північного Царства Ізраїлю, пе-

редбачив Боже покарання у вигляді по-

сухи, після чого йому довелося втікати. 

Упродовж трьох років у цій місцевості 

не було дощів – до того, як Божий суд 

на Кармель-горі постановив, що істин-

ний Бог – не Ваал, а Бог Ізраїлю. Тоді 

Бог послав дощ, а пророків Ваала вбили. 

Це викликало в цариці неабиякий гнів 

й Іллі знову довелося рятуватися вте-

чею.



зривав гори й трощив скелі, та не у вітрі 
Господь. Після вітру стався землетрус, та 
й не в землетрусі Господь; після земле-
трусу був вогонь, але не у вогні Господь. 
А після вогню повіяв лагідний вітрець. 
Ілля заступив своє обличчя плащем, 
вийшов і став біля входу в печеру. Аж 
ось до нього знову заговорив голос: 
«Чого ти тут, Ілле?» 
Він сказав: «Я палаю горливістю за 
Господа, Бога сил, бо сини Ізраїля по-
кинули завіт Твій, жертовники Твої 
поруйнували і пророків Твоїх лезами 
повбивали. Зоставсь я один, та вони 
намагаються й мене звести зо світу». І 
сказав йому Господь: «Іди, вернися 
твоєю дорогою до Дамаської пустині, 
а як прийдеш туди, то здійсниш по-
мазання Хазаела царем над Сирією. 
Потім помажеш Єгу царем над 
Ізраїлем; а Єлисея помажеш про-
роком і своїм наступником. Усім, 
хто від Мене відвернулися і по-
клонилися Ваалу, доведеться за-
гинути. Я залишу Собі в Ізраїлі 
7000 мужів, коліна яких не гну-
лись перед Ваалом і уста яких 

його не цілували». Тоді Ілля вирушив 
у путь.



Моя сім’я – це мама Коні, тато Себастьян, брат Аарон 
і, звісно ж, наші кіт Цезар і кішка Клео. 

Герстгофен розташоване неподалік від м. 
Аугсбурга. Там я відвідую школу і роблю це із за-
доволенням! В Аугсбурзі знаходиться знаменитий 
Аугсбургский ляльковий театр «Пуппенкісте». Я 
вже багато разів побувала у ньому і щоразу отри-
мувала задоволення!

Інколи ми вирушаємо на прогулянку 
водою, останнього разу – озером Аммер. 

Нещодавно ми побували у м. Гар-
міш-Партенкірхені. Там розташований 
відомий лижний трамплін й ущелина 
Партнахкламм – найкрасивіша пам’ятка 
природи Баварії. 

Моя улюблена їжа – це ковбасний салат 
з кренделем. Однак, я люблю також 

домашні суші. Ми їмо їх, сидячи 
на підлозі й на подушках. Це так 
класно!  

Найбільше мені подобається про-
водити вільний час з моєю найкра-
щою подругою Ларою, з якої ми 
знайомі з народження.

Привіт, мене звати Лія. Мені одинадцять років, 
я навчаюся в 6-му класі. Я проживаю в Баварії, 
у   м. Герстгофені. Найкраще в цьому місті те, що 

поруч мешкають мої бабуся 
і дідусь, тому я маю змогу їх 
регулярно відвідувати. Ф
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в Герстгофені (Німеччина)
У гостях



З братом Аароном я залюбки ходжу на пла-
вання.

А ще я беру участь в хіп-хоп-групі, з якою 
ми інколи виступаємо. Окрім цього, я 
люблю читати. Моя улюблена книга – 
«Монстр Мія».

У відпустку ми вирушаємо якомога дальше 
від дому. Найбільше мені подобається від-
почивати на морі.

У церкві я відвідую недільну школу. Найбільше 
мені подобається, коли одна наша подруга за до-
помогою ляльок зображує біблійні історії, а ми 
обговорюємо їх. Моя мама – вчителька недільної 
школи. Мій тато – священик нашої громади, ін-
коли він диригує хором. Я беру участь в дитячому 
хорі й деколи граю на фортепіано або на флейті.

У минулому році діти, молодь та дорослі 
брати й сестри аугсбургскої громади спільно 
виконували мюзикл «Жива книга». Мені 
доручили виконувати сольну партію. Її вив-
чення – це важка праця, однак, цей виступ 
запам’ятався мені на все життя.



2. Головоломка

Бог обіцяв Ноєві, що не посилатиме більше ніколи 
потопу. Якщо ти розставиш літери в правильній 
послідовності й впишеш назви тварин у клітинках, 
то знайдеш відповідь у виділених червоним 
кольором клітинках – це символ союзу Бога з 
людиною.

Нам годі уявити собі Бога, Він перевер-
шує будь-яке людське уявлення. І все 
ж ми говоримо про Нього і з Ним. У 
Біблії мовиться про те, що Бог існує в 
трьох Особах (Іпостасях). Про них ти 
дізнаєшся, коли розгадаєш загадку.
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Розгадка: 
(подана російською мовою)

фжари, 

ребаз, 

рыдва, 

угенкур, 

нуг, 

азьянобе

1. Назви тварини?

БогНа
  дозвіллі

1 2  4  5



3. Низка вітрячків

Бог невидимий, однак, людям доводилося відчувати Його у 
вигляді подуву вітру. Якщо ти бажаєш змайструвати низку 
вітрячків, то тобі знадобляться:
• 8 квадратних аркушів цупкого паперу зі сторонами по 20 см,
• простий олівець,
• кольорові олівці,
• ножиці,
• шнур.

Відповідь: 1) жираф, зебра, видра, кенгуру, гну, мавпа. Ключове слово: радуга 2) Отец, Сын, Святой Дух.

1. Розфарбуй паперові
квадрати.
2. Проведи на них олівцем 
лінію від одного кута до 
іншого

3. Уздовж позначених ліній 
зроби надрізи від
кожного кута до середини 
(на довжину
трохи більше половини лінії).

4. Потім зігни кожен другий кут 
всередину (до центру).

5. Насели шнур по центру таким 
чином, аби охопити всі кути.

6. Тепер через кожні 20 сантиметрів 
ти можеш нанизувати по одному 
вітрячку. 

7. Зав’яжи на шнурі вузлики до і після кожного 
вітрячка.  

Змайструвавши таку низку вітрячків, повісь її та 
спостерігай, як вітер крутитиме їх.



 СЛІДИ БОГА
Історія   
  для читання

Один учений вирушив у наукову експедицію в Сахару. 
Він узяв з собою місцевого провідника, який щодня у 
визначений час молився. Учений запитав у нього:
- Що ти робиш?
- Молюся.
- Кому?
- Богу.
- Ти Його коли-небудь бачив?
- Ні.
- Ти до Нього коли-небудь торкався?
- Ні.
- Який же ти нерозумний, якщо віриш у Бога.

Наступного ранку, вийшовши з намету, вчений по-
кликав
провідника й сказав: «Уночі тут проходив верблюд».
Очі провідника заблищали, він запитав:
- Ти його бачив?
- Ні.
- Ти до нього доторкався?
- Ні, навіщо?
Замислившись, провідник сказав: «Дивний ти чо-
ловік. Ти віриш у верблюда, якого не бачив і до якого 
не торкався».
«Нісенітниця, – відповів дослідник. – У мене є
докази: верблюжі сліди навколо намету».
На обрії сходило яскраве сонце. Провідник,
указавши на сонце, вимовив просто й упевнено:
«Це також – сліди Бога!»
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