
       Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви      |    № 1, січень 2022 р.

Т Е М А :Т Е М А : 
О Ч І К У В А Н Н ЯО Ч І К У В А Н Н Я    
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Симеон та Анна  
ІзІз
      Біблії      Біблії

і побожний чоловік на ім’я 
Симеон. Він очікував на обі-
цяну Богом утіху для ізраїль-
ського народу, і Святий Дух 
був на ньому. Святий Дух 
відкрив йому: «Ти не зазнаєш 
смерті, допоки не побачиш 
Месію».
Святий Дух привів Симеона 
у храм. Побачивши Немовля, 
він узяв Його на руки, благо-
словив Бога й мовив: «Господи, 

Син Божий народився. Через 
вісім днів після народження 
обітованого Немовляти від-
булося обрізання і Його, як 
звелів Ангел, назвали Ісусом. 

Через 33 дні Марія та Йосип 
принесли Немовля у храм в 
Єрусалимі. Виконуючи Господ-
ній закон, вони бажали принес-
ти в жертву дві горлиці.
В Єрусалимі жив праведний 



можеш відпустити слугу Твого 
у мирі, бо мої очі бачили Твоє 
спасіння, що Ти приготував 
перед усіма народами». Слова 
Симеона викликали подив 
у Марії та Йосипа. Симеон же 
благословив їх і мовив Марії: 
«Ось цей Ісус поставлений для 
падіння й підняття багатьох».
У храмі була також пророчиця 
Анна вельми похилого віку. 
Упродовж семи років вона 
була одружена  і майже 84 
роки – вдовою. 

Перебувала у храмі, служила 
Богові постом і молитвою. 
Анна приступила до Ісуса та 
Його батьків і прославила 
Господа, а також свідчила про 
Нього всім людям, 
що очікували на визволення 
Єрусалиму. Марія і Йосип 
принесли жертву і поверну-
лися назад до Назарету 
в Галілею. Там Ісус зростав 
і зміцнювався духом, сповню-
ючись мудрістю, і Божа благо-
дать була на Ньому.



Привіт! Мене звати Джонатан, а друзі кличуть мене 
Джонні. Мені вісім років. У мене епілепсія – це 
захворювання, що викликає напади судом. Окрім того, 
у мене аутизм. Це означає, що мені нелегко заводити 
спільну мову з іншими людьми, а також терпіти 
гучні звуки й безлад. Тоді в мене виникає відчуття 
поколювання в голові, схоже до блискавки, що пронизує 
аж до кінчиків волосся.

Інколи мені доводиться 
лягати на обстеження у спеціалізовану лікарню. 
Спершу я неабияк боявся, але згодом навчився 
молитися і тепер відчуваю, що Бог завжди поруч 
зі мною. Щоразу після виходу з лікарні я разом з 
батьками відвідуємо великий аквапарк. Я дуже 
люблю плавати й високо лазити!

Ми проживаємо у місті Оффенбурзі, що розташоване 
на півдні Німеччини. Тут знаходяться чимало 
мальовничих лісів і скель, що придатні для лазіння. 
У холодну пору року я разом зі своїми друзями 
відвідуємо скеледром. Я отримую велике 
задоволення, коли стрибаю через високі 
мури. 

Я захоплююся дзвонами і залюбки 
піднімаюся на церковні дзвіниці, аби 
оглянути їх. На жаль, у нашій церкві 
немає дзвіниць. Я з задоволенням 
доглядав би за ними. 
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Незважаючи на те, що скупчення людей і гучні 
звуки викликають у мене дискомфорт і втому, я 
насолоджуюся органною музикою і співом своєї гро-
мади. Тоді я заспокоююся і маю змогу тихо посидіти. 
Мені важко подавати руку іншим людям чи зазирати їм 
у вічі, однак брати й сестри по вірі люблять мене таким, 
яким я є. Я з задоволенням відвідую недільну школу. 
Там я почуваю себе дуже добре. Мій тато − органіст, 
керівник хору й священик нашої громади.

Мені дуже подобається, коли ми збираємося разом. 
Найкращий час для мене – це канікули, коли ми 
всією сім’єю летимо в Іспанію. Спершу я дуже 
боявся, однак якщо ми просимо у милостивого 
Бога про захист ангелів, то страх проходить. Тепер 
я вважаю, що літати − це класно, адже без ременів 
страхування і каната піднімаюся на таку висоту, 
яка зближує мене до Бога. А якщо мені все ж стає 
лячно, то молюся. Ми щодня молимося за дітей з 
особливими вадами.

Мій тато працює психотерапевтом 
у власному кабінеті, а мама - на 
фірмі з виробництва лимонадів, і 
багато часу проводить за кермом, 
поки я знаходжуся в школі чи 
в групі продовженого дня. Мій 
молодший брат Кіліан відвідує 
дитячий садок.
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2. Угадай героя 
Аби час очікування пройшов непомітно, ви можете грати 
гру, під час якої вгадуються біблійні персонажі. 
У цій грі беруть участь щонайменше четверо учасників. 
Один з них виходить з кімнати, а інші загадують якогось 
біблійного персонажа. Потім учасник, який вгадує, повер-
тається до кімнати й ставить іншим запитання, 
що допомагають йому вгадати біблійного пер-
сонажа. На запитання можна відповідати лише 
словом «так» або «ні». Учасник, відповідь якого 
приводить до вгадування, вгадує наступного 
персонажа.

 
Очікування буває дійсно виснажливим. Аби передріздвяний час не здавався тобі безко-
нечно довгим, ти можеш виготовити різдвяну стрічку очікування.

Для цього тобі знадобляться:
• 2 смужки кольорового щільного паперу (по 10 сантиметрів завширшки і 
по 25 сантиметрів завдовжки);
• клей;
• кольорові олівці;
• прищіпка для білизни;
• ножиці;
• лінійка.

1. Склей дві кольорові смужки та поєднай їх в одну довгу смугу.
2. Зроби позначки з допомогою лінійки, розділивши смугу на кількість 
клітинок, які відповідають кількості днів, що залишилися до Різдва.
3. Напиши у клітинках кольоровими олівцями цифри, які відповідають 
кількості днів, що залишилися. Розфарбуй стрічку.
4. Виріж із кольорового паперу зірку або ялинку та наклей її на прищіпку.
5. Почепи стрічку очікування на стіну і пересувай прищіпку щодня на 
одну клітинку вперед. Так ти завжди знатимеш, скільки днів залишилося 
до Різдва.

1. Різдвяна стрічка очікування

          Любов до ближнього 

На На 
        дозвіллі!дозвіллі!



4. Чого ми очікуємо?

Ми чекаємо на Різдво. Але чого ще очікують Божі діти? Виконай 

обчислювальне завдання і розташуй зірки у правильному порядку 

(результати-відповіді в порядку зростання), і тоді ти довідаєшся про 

відповідь.
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3. Власноруч виготовлена обгортка для подарунків

Час очікування Різдва ти можеш використати для того, аби власноруч 
виготовити папір для обгортання різдвяних подарунків. У ньому вони 
виглядатимуть особливо привабливо.

Тобі потрібні:
• кілька аркушів газетного паперу;
• кілька аркушів паперу;
• ножиці;
• стара зубна щітка;
• акварельні фарби;
• може знадобитися також ялинкова гілочка.

Розклади газетний папір на столі. Виріж з нього зірки або ангела. Гарно 
розташуй їх (або ялинову гілку) на аркуші паперу. Тепер умокни зубну 
щітку в акварельну фарбу і збризкай папір, провівши вказівним паль-
цем по поверхні щітки. Продовжуй це робити до тих пір, поки папір 
повністю не вкриється фарбою. Потім підніми паперові форми чи 
ялинкову гілочку з паперу. Папір для обгортки новорічних подарунків 
готовий!

Відповіді на завдання: 4) Пришестя Ісуса Христа
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КОЛИ Ж ПРИЙДЕ ТАТО?Історія   Історія   
    для читання    для для

Моніка гостювала цілий тиждень у тітки. Вона добре провела 
час у тітки Рут. Але сьогодні за Монікою має приїхати тато.
 «Я приїду до вас на обід», − повідомив тато по телефону. 
Моніка з нетерпінням чекає на свого тата. Вона підходить 
до вікна й визирає на вулицю. Усі автомобілі проїжджають, 
не зупиняючись. Раптом зелений автомобіль завертає за ріг 
будинку. «Тато приїхав, тато приїхав», – гукає Моніка. Авто-
мобіль дійсно зупинився за будинком. Моніка відчиняє вікно і 
махає рукою. Однак із зеленого автомобіля виходить не тато, а 
невідома жінка з великою зеленою сумкою для покупок. Вона 
зачиняє автомобіль і далі йде пішки.
«Тато не зможе так швидко приїхати, – заспокоює тітка Рут, – 
пограйся, тоді швидше пройде час».
Моніка йде до своєї кімнати. Там стоїть її невеличка валіза. 
Вона з самого ранку зібрала її разом з тіткою Рут. Поруч з валі-
зою сидить лялька Моніки. Вона вже одягнена в пальто й ша-
почку. Моніка не має бажання гратися з нею. Вона бере ляльку 
й зітхає: «Ех, скоріше би тато приїхав!» 
Потім вона знову підходить до вікна. Тітка Рут накриває на стіл 
і готує обід. Лунає дзвінок у двері. Моніка мерщій біжить до 
дверей, гукаючи: «Тато! Тато!» Однак перед дверима 
стоїть не тато, а листоноша. Він усміхнувся: «Ти з 
таким нетерпінням чекаєш на свого тата?»
Моніка присіла в кутку біля шафи. Вона 
була впевнена, що за дверима був тато!
Вона розплакалася. «Дівчинко моя, 
скоро приїде твій тато. 

Адже він обіцяв. Ти ж знаєш, що йому треба дуже далеко 
їхати», − утішає тітка Рут. Вона відволікає Моніку, приверта-

ючи її увагу до яскравих ілюстрацій у журналі, який щойно 
приніс листоноша. Однак Моніка не звертає на них увагу. «А 

що, якщо тато забув про мене?» – задумалася вона. «Нумо, 
обідати», – пропонує тітка. Вона приготувала на прощання 

улюблену страву Моніки: локшину з томатним соусом. Однак 
обід не вгамував неспокій на душі Моніки. Вона прислухо-

вується до кожного звуку, що лине з вулиці. Вона вже доїдала 
обід, як раптом хтось двічі задзвенів у двері. «Це тато», − каже 

тітка Рут і прямує до дверей. Моніка продовжує сидіти на 
своєму місці. Ні, вона не хоче більше виходити, а раптом це 

знову не тато. Ухопившись за край столу, вона прислухо-
вується. Її серце гучно б’ється. 

І раптом вона чує в під’їзді добре знайомий голос. Це ж мій 
тато! Моніка біжить мерщій до дверей. Тато саме ступає на 

останню сходину. Моніка кидається татові на руки, він вправно 
ловить її та, міцно обіймаючи, радісно вигукує: «Привіт, моя 

маленька дівчинко!» Пригорнувшись до тата, Моніка 
не може вимовити жодного слова, бо 

дуже радіє.  
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