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(Від Івана 8, 2–11)

Ісус і жінка, спійнана 
на перелюбі

ІзІз
      Біблії      Біблії

Вони привели до Ісуса жінку, 
спійману на перелюбі, поста-
вили перед Ним і сказали: 
«Учителю, жінку оцю спіймано 
саме на перелюбнім вчинку. Ка-
менувати отаких приписав нам 
Мойсей у законі. Що ж Ти на те 
скажеш?»

Рано вранці Ісус пішов у храм. 
До Нього прийшло чимало 
людей. Він розповідав їм про 
Бога. Книжники і фарисеї 
також прийшли. Вони хотіли 
поставити Ісуса у безвихідне 
становище.



Ісус, нахилившись додолу, 
писав пальцем по землі. Книж-
ники і фарисеї очікували від 
Нього відповіді: «Що ж Ти на те 
скажеш?»
Ісус підвівся і сказав: «Хто з 
вас без гріха, − нехай перший 
кидає у неї камінь!» Потім Він, 
знову нахилившись, продов-
жив писати по землі.
Почувши це, люди виходили 

один за одним, починаючи від 
старших. Залишилися тільки 
Ісус і жінка. 
Ісус став і мовив до неї: «Де ж 
вони, жінко, оті твої обвину-
вачі? Ніхто не осудив тебе?»
Вона відповідала: «Ніхто, Го-
споди».
Ісус мовив їй: «То і Я тебе не 
осуджую. Йди та вже віднині 
не гріши».



МиМиМиММММ ммммешееешеешкакаємємоо у цьоммму уу бубубуб дид нкуу. МеМ нініні
двдвдввдввананананадададцяцяц тьтьт ррококівв, і я яяя яя єєє є єє пепепепепепепепеершршршшршрррр оюою дддддддититиииитининоюоююю уууууууууууу 
свсвсвввоїоїоїх х х бабабатьтьькікікіків.в.в.ввв МММММММоооєоєоєєєєєоєо мумумумумумумумумумумму бббббббрарарарарараррарарр тттутутутутууууутут АААААврврврвррааааааааааамумумумумумумуууу сссссссссіміімімміммімммммім ррррррррррроококоококоокко івівіввівівв,,,,,
ЕмЕмЕмЕ мамаманунунуелелелююю −−− чочочоооотитититититиририририририририи,,,, а а а аа а сесесесесестстстстстттріріріррірірііріііі ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕліліліліліліліліліліл зазазазазазазазазааз бебебебебеббебебебеет т т т тт т т т −−−−−−−−− усусусусусусусусуусссу ьоьоьоьоьоьоьоьььоьоь гогогогогогогогогоо 
дедедекікікільльльльлььььькакакакакакакакак мммммммммммісісісяцяцяццівівівввівівввв......

ДоДоДоДДо ннннашашашшшшшашоїоїоїоїооїоїоїоїоїоо  сісісісісісісісісісіісіс м’м’м’м’м’м’ммммммм їїїїї нннннналалалалаллалллла ежежежежеежежеже атататататататататтть ьь ьььььь татататааааакококооокококожжжжж ж ж ж тітітітітітітітітітітктктктктктктттттткттттт а а аа а ааа а ФлФлФлФлФлФлФФлФлФФлФлоророророророророорорренененененененеенне цііціцііціціціціц яяяяяяяяяїїїїї
і і і момомомоммм ї ї ї кукукукууууузизизизизинининининиинни,, якякякякяккя ихихихиииии уууу нннннашашашашійійійій ккккулулуллу ьтьтьтьттттттттть урурурууууууурууррі іі і нанананананазизиииизизизиизиз ввавававававаававвааааютюютютютютюютютююю ь ьь ьь
сесесесестстсттстс рарарарамимимими. . ЇхЇхЇхЇ зззззвавававатитити ТТТТреререререйсйсйсйсйссі,і,і,ііі, ННННННанаананнананананананангуггугугугугугугугугуг лалалалаалалалалалала іііііі ДДДДДДДДжожожожожожжжж й.й.й.й.й. НННННННННашашашашше ее ее
спспспспспспспспспіліліліліліллі ьньнььньнньньньнннннееее ее е е е ее фофофофофофоффф тототототототт ммммммммми иии и и зрзрзрзрзрзрззробобобобобобилилилилиилилилилилиллли и и и и и ии и ии иии пепепепеепепепеппепепереререререререррредддддд бобобобобобобббогогогогогогогогг слслслслслсллсллслужужужужужууууууу іннннняняняяням.м.м.мм.м  

МоМоМоМоММоММогогогогого тататататататататататататата зззвававаатитититиииит ДДДДДДДДДДДДевевевевевевевевевевевевісісісісісісісісіссісіс. .. . . ЙоЙоЙоЙоЙоЙоЙоЙоЙоЙоЙЙоомумумумумумумумумумуму 4444444444442222222222222222 ророророрроророророкикикккикикик , і і вівііііннн наааа
слслслс ужужужжититититититтититититььььььььььь паппапапаппаапапаппапаастстстстстстстстстстссстстстиририририририририририремеммемемемемемеммемемемемем іііііііііііі ннннннннннннасасасасасасасасасасаса тотототототототототоятятятятятттяттяттятттттелелелелелелелелеелелемемемммемемемм ннннннннашашашашшоїоїоїої 

міміііііміііііімімімімімімііссцсцсцсцсцсцсцсссссс евевевевевевеееееве оїоїоїоїїїїоїої ггггггророророророророромамамамммаммаммам дидидидиидидидии ККККККККвававававввв ххахахахаааахахаа....... ІмІмІммІм’я’я’яя мммоєоєоєо ї ї її
мамамамааааааатететететететететеететерірірірірірррріріріррр −−−−− ММММММММММеререререререререрсісісіссісісісісііссі. ... ЇйЇйЇйЇйЇйЇйЇйЇйЇйЇййй 3333333333333388888888888 ророророооророророророророрр кіккікікікікікккк в.в.вв ВВВонононна а аа 
спспссспівіввівіваєаєаєаєаєаєєєаєєєає ууууууууууууу хххххххххххороророророріііі ііі і гргргргргргргррргргргромомомомомоммомоммомададададададададдади,и,и,и,и,ии,ии ддддддопопопопоппопопопопопппомомомоооо агагагаєаєєє 
озозоздодододооообблббблблблбллблблблблблллювювювювювювювювювюватататататата и и и и и и ии иии вівівівівівівівівів втвтвтвтвтвтвтвттвттвтарарарарарарарараар,,,,,,,, опопопопопоппопікіікікікіікуєуєуєуєуєуєуєєєуєууу тьттьтьтьтьт сясяся 
момомолололооддддддддддддд юююююю ііііі і іі бебебебебебебеббебб ререререререререре уууууууууучачачачачачачачачачачастстстстстстстсс ььь ььь у у у у у у уууууу роророророророророророббобобобобобоббобоббобобобоччічічічччч й й й гргрупупі і
нононононононононононнононн ввоовооооааапапаппапапапапоооооососососоооооооо тотототототототоотоооооольльльльльльльльлльсьсьсьсьсссьсьсььььсьькикикккикикккиикккккк хх хх х жіжіжіжіжіжіжіжіжіжіжіжінннононононононнонок.к.к.к.к.к.
А А А А АА тутутутутутутутутутуутуутттт т т т тттт вививививививививививиииивв ббббббббббббачачачачачачачаччититититиитиитиии е е е ее цецецецеркркркркркркркркркрккквувувувувувувувувувву ввввввввввв ммммммммісісссісісісськькькькькькькькомомомомомомоммомомомому у у уууууууууу рараа--
йойойойоййойййойойойойоййойоййоййонінінінінінііінініінінінніі КККККККККККККККККККввававававававававв хаххахааахаахааххаа.. ЩоЩоЩоЩоЩоЩоЩоЩоЩоЩЩоЩ сусусусууубобобоооообооооб ттититититттт яяяяяяяяяяя вввввввввввідідідідідіддідідідддддвівіввівівівівіввів дудудуууудуудуудуудууюю ююю юю юю юю зазазазазааазаазазазазанянняняняняняняняяняняняннянятттттттттттттттття я я яя
ннненененненененедідідід льноооооооооооооїїї ї ї ї ї її ї шкшкшкшкшкшкшкшкшкшшккшкшкшшш олололололололоололололли,и,и,и,и,и,и,и,ииии, аааааааа ппппппппппппісісісісісісісісісісіссііісляляляляляяллялялялялялялял ооооооооообібібібііібібібіібібібіббіідудудуддудудуудудудудуудудууууу дддддддддддддоопопопопооопомомомомомомомомоммомагагагагагагагагагагагаагаюаююаюююаюаюаюаюаааа   
прпрпрпрррибибибибибибибибибибиририририририририририирирататататататататататта и и и ии и ииии БоБоБоБоБоБоБоБоБоБоБоБоБоБожжижижижижиижииииииижижижижийййййййййййййййййй дідідідіідідіддідідідіддіід мммммм.м.ммммммм.м.

ПрПрПрПрПП ививи ітіт, , меменене ззваватити ДДДавава идидид. . ЯЯЯ хрхрхрещещещенененийиййи ВВВВВВВВВодододододододододододоюоюоююоюоюоююоююююююю іііііііііііііііі 
зазааапепеппеппеечачачачачачач тататанининининнинн йййй СвСвСввятятятимимимим ДДДДДухухуху омомомоммомомм, , , , , ,, яяяяяяя пипипиииипипииишашашашашшашашашашаюсюсюсюсюююсююсю я,я,я,я,я,я,я,я,я щщщщщщщщоооооооо нананалелележужужу дддооо
НоНоНовововоапапапососостотольльл сьсьськококої ї ї цецецеркркркркркркркрр вививиививививи ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗамамамамамамамамамамамбібібібіббібібіії.ї.ї.їїїї ПППППозозозооозададаададаа у у у уууу мемемемемемммм ненененнне ввввви ии и бабабаб чичичитетете 
шашаш хтхтххххтууу −− ттутутутт вввввидидидидидидддиди обобобобобобобббувувувувувувввуваюаюаюаююаюа тьтьтьтьььтьть ммммідідідддіддь.ь.ь.ь.ь.ь.ьь КККККККітітітіттвевевее,,, мімімістстсто,о,о, ввв яяяякококомумуму яяяя уу
прпрпррожоживививи аюаюю,, −−− цецецецеццецее гггіріріріррррнинининичочочочоч прпрпрпрпррпрпрп омомооомомисисислололовевеве мммісісісі тотототтт .. ВоВоВоВононононоооо пппппісісісіслялялялялл  
стстстолололичиччнононогогог ЛуЛуЛуЛЛ сасасакікікі єєє дддруруугигигим м м мм зазазазазааа ввввввввввелелелелелеелеее ичичичичичиии инининининининнининии оюооюоюоюоюоюоюоою мммммісісісісісііі тотототооотототтооооммммм мм мм м ммм ЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗаЗ мбмбмбммбіїіїіїі ..

У УУ УУ УУ У УУУУУУ ццецецецецецецецецецеецецецецецц ркркркркркркркркркркркрквівівівівівівівівівівівіів яяяяяяяяя лллллллллллллюбюбюбюбюббюбббббюбюбббблюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлююлюююлююю сссссссссссспіппіпівавававававававававававаааатитититттитттттт іі ппппппппппппідідідідіддддддд ччччччччччасасаасасасасса  
бобобобббобобобобоббобоббб гогогогоогогогогогоогоооосслслслслслсссллужужуужужужужужужужужужжжіініінінінініннннінінннінннняннняннянянянянянянянн дддддддддддддддиииририиририририририиириррриррригигигигигигиигигигигггуюуюуюуюуюуюуюююуююююуюуюуюууууууууу ддддддддддитититтитии ячячячя имимимим ххххоророророромомммм...
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Окрім цьоогго,о, яяяяяяяя гггггграрарараааааараююююююююю нананаанааааааа блблбллблбллллококококккокккккфлфлфлфлфлфф ейейейейтітітііі іі ввввчучуучучусясяясясяся ггггграрарарррр тититити нннннннннннна а а а
синтезаттооррррріі.

Уддомома а мими зз бббрараататататататаатамимимимиимимимми ііііі сссссссссесесесесесесесестртртрттртртрттртрт амаммамамииии тататататататакокоококооооооожжж ж ж ж жжж
чичитатаємємо о БіБ бліюію....

ПеПершрше,е, щщо я врвранціціі рррробобобобллююлююл ,,, −−−− цецеццецеце мммммолололололололололололололлюсююсююсюсююююю я я яяя і і і іі
дядякукую ю БоБогоговіві ззаа Його ммилиилилліісісісстьтьтьтьтт .. Я ЯЯ ЯЯ ЯЯЯ п’п’п’п’п’п’’ппппппп юю юююю тетететттттттт плплплп у у у уу у
вов ду пперередед сніданкокоомммм.. ПППоПоПоПоПооттітітітітіттім м мм ммм АвАвАвАвАвАвАввАвАвА раррарараррааррр амамамама , , 
Еммануельь і і я я вивирушшаааааємємємємммммооооооооо додододооооо шшшшшшшшкоккококококооолилилилииилллили....

МіМіМійййй татааататотототоотото пппппппппппрарарарарарараараар цюцюцюцюцюцюцюцюцюцюює є єєєєє є
мемемеененененеджджджджджжжжеерреререререрре омомомоомомоммм  
у уу дедедед ррреререререр вовововоововвовопеппппепепеппеперереререеееер роррорроророророобнбнбнбнбнійійійййійййй  
ггагагаллулулулулулулулууззізізіззззззі йййййййййй ппппппппророророорроророорововововововововов дидид тьтьььььтььь 
ннанананнааннаавчвчвчввчвввчананаананнаннанана няняняняняяяяняяяня ззззз рррррозозозоззозвививививиииивитктктктктктктктккткку,у,у,у,уууу  
охохохохохооххоххорооророророророророрррононононнононнонно и и иии иии здздздздздддороророророррововововововоо ’я’я’я’яя’’яяя тттттттттта а а аааааа
бебебебебебебеб зпзпппппппппекекекекекекеккки ии иии ииии прпрпрпрпрпрпррррацацацацацацацацццацааццці.ііі.і.і.іі.і ММММММММояояояояоя мммммммммамамамамамамаммамамаммааааааа ааа зазазазазазазаазааззззз оооооооооосвсвсвсввсвітітіттітітітттоюоюоюоюоюоюоюоюоюоюо ссссссссссссоцоцоцоцоцоцоцоцоцоцоццоцоціаіаааааіааіааі льльльльльльльлььльлльл нининининнининиинн й й й й й й
прпрпрпрпрррррацацацацацаааааа івіввввввіввівввнинининииинининининн к,к,к,к,к,к,к,ккк,к, ввввввввввононоонононооо а а а аааа а ааааа нанананананананннанададададададаааає є є є єєєєє додододододододододододдопопопопоопоооооомомомомомомоммомомомомомогугугугугугугугугугугугг нннннннннннужужужужужужужужжжжужужждедедеддедеддедедедддд ннннннннннннннимииимимимимимимии  
сісісісісісіс м’м’м’м’м’м’м’м’м ямямямямяммммммя ,,,,,,,,, абабабабабабабабаббббби и и и и иии попопопопопопопопоокркркркркркркркрркррраащащащащащаааащаща итититититити и ии и иии и їхїхїхїхїхїхїхїїхїхнінінінінінін уууууууууумомомомомомоммомммм вивививиии жжжжжжжжжжжжжжитититиититититтятятяятяятятятятяяя.

НаН  канікулах я допоммагагагаюаююююююююю бббббататататататькькькькькькьь амамамамамамамамам пппппппппппоо оо о о оо оо
додомамашньому господаррссссттввтвтвтввтвтві.і.і.і.і ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ,,,, прпрпрпрпрпрпрпрпрпрппрп имимимимимимииии іріріріріріріріріромомомомомомомоммомом,,,,,,,
поолиливаваю ю квіти в садуду іі рррррррраазазазазаазаза омомомомм зззззззі і і і і ііі свсвсвсвсввсвсввооооїоїоїоїоїооо мимимимимимииии ккккккккузузузузуузууууу ининининининининиинамамамамамамамамамамамами и и ии иииии
мию сіімемейнйнийий аввавтототот момомобііібілльлльльльльльлььльь.....

Я Я Я татакок ж катаюся на скейеййййййтбтбттбттбтбтббборороророророророррдідідідідідідіддд , , ,  , гргргргррг аюаюаюаюаюаюю уууууууууууу фффффффффффффутутутутуттбобобобобобобобоббоббоб ллл лл ллллл лл
і іі шашашахихих .

КоКолилил яя ггололододниний,й, ттоо меменннінііі ххххххочоччоччететететьсьсьссяяяя попопоп їсїсїсїсїсїссститититититититии  нснснснснснсснсснсннн хіхіхіхіхіххххх мамамамамаааааа (((((((((какакакакаккк шашашашааашааа 
ззззз з кукукукукукукукукурурурурудздздздзяної мукуки)и) зз кккккуруруррру яятятя ининоюоююю ііі ооооооооввоввовововоов чачачачачамимимимимм ,,,,,,,, татататататаататакикикикккикк мимимимимми  
яякякякя ооокркркрра а а ййй рарарарапспспспс. Я Я лююблб юю ю татататакокоококкоож ж ж жж кикикик ттатаайсйсйсйссськькьькькьку у у уу ууууу кукукукукукук хнхнхннхнхнюю юю юю ю
ййййй й кукукуккуроророчкчкч у у у зз з з какакакартртрр опо лею ю фрфрі.і



 

   1. Ілюстрація-загадка

У цьому селі проживає чимало людей. Багато з них роблять 
добро, а інші коять зло. Чи зможеш ти визначити, хто належить 
до першої, а хто − до другої групи?

Поглянь: 
На якій сторінці 
цього журналу «Ми, діти» 
знаходиться цей фрагмент 
картинки?

ГріхиНаНа
        дозвіллі!дозвіллі!



2. Зміїний рій

Адам і Єва – це перші люди, 

які жили без гріха в раю до тих пір, 

поки змій не спокусив їх до гріха. 

Вони скуштували плід одного дере-

ва, незважаючи на те, що Бог заборо-

нив їм це робити. 

Скільки тут переплетено зміїв? 

3. Десять заповідей Грішити −  це означає не поступати по Божій волі. Бог у Десятьох заповідях 

повідомив людям про те, яка поведінка угодна Йому, а яка ні. Він записав Свої 

заповіді на двох кам’яних скрижалях, які Мойсей приніс ізраїльському народу.

На наших скрижалях усе переплуталося. Які заповіді написані невірно і як 

вони мають звучати?

Відповіді: 1) добрі вчинки: жінка, що дає дитині поїсти; хлопчик, що допомагає людині похилого віку йти; чоловік, що садить дерево; погані вчинки: 
людина, яка краде; хлопчики, які кидають каміння в кішку; дівчатка, що кривляються; 2) 14 змій; 3) Не прикликатимеш Імени Господа, Бога твого, 
марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає Його Ім’я марно. Пам’ятай на відпочинковий день, щоб святити його. Не чужоложити-
меш. Не зазіхатимеш на дім ближнього твого; не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла, 
ані чого-небудь, що належало б ближньому твоєму.
Подивися на титульну сторінку

р плуталося. Якіони мають звучати?

тимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла,
ані чого-небудь, що належало б ближньому твоєму.
Подивися на титульну сторінку

1. Я − Господь, 
Бог твій, що вивів 

тебе з землі Єгипетської, 
з дому неволі. Нехай не 

буде в тебе інших богів, крім 
Мене.

2. Не смійся.

3. Святи середу.

4. Шануй твоїх батька і матір, 
щоб довголітній був ти на землі, 
що Господь, Бог твій, дасть тобі.

5. Не вбивай.

6. Не їж багато.

7. Не кради.

8. Не свідкуватимеш ложно на 
ближнього твого.

9. Не грайся.

10. Не прогулюй школу.



ПАН ЗЛИЙ 

І ПАН СВАРЛИВИЙ

На межі двох садів росла яблуня. Один сад належав 
панові Злому, а інший − панові Сварливому.
Коли в жовтні дозріли яблука, то пан Злий 
пізньої ночі взяв з підвалу драбину, 
потайки піднявся на дерево й зірвав 
усі яблука.
Коли пан Сварливий наступного 
дня вирішив зібрати свій 
урожай, то на дереві не 
виявилося жодного 
яблука.
«Ну, постривай, − 
сказав пан Сварливий,  − 
я тобі відімщу». 
Наступного року пан 
Сварливий зірвав яблука 
ще у вересні, хоча вони 
були незрілі.  
«Постривай, − сказав пан Злий, − я тобі 
відімщу». Наступного року пан Злий 
зірвав яблука ще в серпні, хоча вони були 
зовсім зеленими і твердими.
«Постривай! − сказав пан Сварливий, − я 
тобі відімщу». Наступного року він зірвав 
яблука ще в липні, хоча вони були зовсім 
зеленими, твердими і 
дуже маленькими.
«Постривай, − 
сказав пан Злий, − 
я тобі відімщу».

Коли в жовтні дозріли яблука, то пан Злий
пізньої ночі взяв з підвалу драбину, 
потайки піднявся на дерево й зірвав
усі яблука.
Коли пан Сварливий наступного
дня вирішив зібрати свій 
урожай, то на дереві не
виявилося жодного 
яблука.
«Ну, постривай, − 
сказав пан Сварливий,  − 
я тобі відімщу». 
Наступного року пан
Сварливий зірвав яблука 
ще у вересні, хоча вони
були незрілі.  
«Постривай, − сказав пан Злий, − я тобі
відімщу». Наступного року пан Злий 
зірвав яблука ще в серпні, хоча вони були 
зовсім зеленими і твердими.
«Постривай! − сказав пан Сварливий, − я
тобі відімщу». Наступного року він зірвав
яблука ще в липні, хоча вони були зовсім 
зеленими, твердими і 
дуже маленькими.
«Постривай, − 
сказав пан Злий, − 
я тобі відімщу».

 Наступного року пан Злий зірвав яблука ще в 
червні, хоча вони були такими маленькими, немов 

родзинки.
«Постривай, − сказав пан Сварливий, − 

я тобі відімщу». Наступного року він 
зірвав увесь цвіт з дерева ще в травні, 
коли яблуня не дала жодних плодів.

«Постривай, − сказав пан 
Злий, − я тобі відімщу». 
Наступного року в квітні 
пан Злий сокирою зрубав 
яблуню.  

«Так-так, − сказав пан 
Злий, − тепер пан Сварливий 

отримав по заслузі». З тих пір 
вони часто зустрічаються у 

магазині, де купують яблука.

© Гейнріх Ганновер
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