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Петра з темниці

Визволення Апостола ІзІз
      Біблії      Біблії

Цар Ірод Антипа переслі-

дував християн. Він запро-

торив Апостола Петра до 

темниці й громада постійно 

молилася за Апостола. 

Уночі Петро спав і його охо-

роняли двоє вартових – він 

був прикутий до них кайда-

нами. Вихід з темниці сторо-

жили ще двоє вартових.

Раптом з’явився Ангел 

й у темниці засяяло світло. 

Він, вдаривши Петра у бік, 

розбудив його, кажучи: 

«Вставай чимскоріше!» 

І кайдани впали з рук у нього. 

Далі Ангел мовив до нього: 

«Підпережися і надінь свої 

сандалі». Петро зробив так. 

Знову Ангел мовив до нього: 

«Накинь на себе плащ і йди 

Після того, як Ісус воз-
нісся на небо, Його учні 
звіщали Благу звістку 
про те, що Він помер і 
воскрес заради всіх людей. 
Але не всі люди бажали 
слухати це послання.

(Діяння Апостола 12, 1–17)



за Мною». Вийшов Петро й ішов услід 

за Ангелом.

Минули вони першу варту й другу, і 

підійшли до залізної брами, що вела 

в місто; вона сама собою відчинилася 

перед ними. Вони вийшли та пройшли 

одною вулицею, й Ангел нараз відсту-

пив від нього. Тоді Петро опритомнів і 

збагнув, що з ним  відбулося.

Петро пішов у дім Марії, матері Марка, 

де перебувала й молилася громада.

Він постукав у хвіртку брами, вий-

шла послухати дівчина на ім’яРода і, 

впізнавши голос Петра, з радощів не 

могла відчинити брами, а вбігла у дім 

і сповістила, що Петро стоїть при брамі. 

Але вони їй не повірили. 

Петро продовжував стукати. Служанка від-

чинила йому браму. Коли присутні поба-

чили його, то злякалися. Петро наказав їм 

мовчати і розповів, як Бог визволив його з 

темниці, і сказав, аби вони розповідали про 

це чудо іншим людям. Після цього Апостол 

Петро покинув Єрусалим. 



Моя сім’я складається з мами, тата, сестри 
і мене. Мого тата звати Данило, він працює 
вдома. Маму звати Аня, вона ввесь час 
займається з нами. Мою сестру звати Єва. 
Ми з татом придумали нашу власну мову й 
називаємо її гугудябіш.

На фото ліворуч –я з сестрою на фоні 
Мирського замку. У нас в Білорусі є старовинні 
замки, наприклад, Несвіжський замок. У ньому 
ми побували восени.

Цього єдинорога намалювала я: верхи на ньому 
сидять моя сестра Єва, наші двоюрідні брати 
Макс і Ніколас з Америки і я. Ця дошка дуже 

зручна для малювання, на ній можна малювати 
фломастером, олівцем чи кульковою ручкою.

А на цьому фото я виготовляю пирожне 
з пластиліну. У мене є цілий набір 
пластиліну, який я зберігаю у коробці.

Привіт, мене звати Міра. Незабаром 
мені виповниться сім років, я проживаю 
у невеличкому місті. Воно називається 
Дзержинськ. Звідси ми їдемо близько 
пів години на автомобілі в столицю 
нашої країни, місто Мінськ.

До пандемії я відвідувала 
недільну школу, а тепер ми 
дивимося богослужіння на 
комп’ютері. Мої улюблені 
біблійні історії – це різдвяна 
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історія та історія про Ноя. У першій історії мені 
подобається те, що на небі зійшла нова зоря і 
народився Відкупитель світу, а в другій –те, що 
знайшлася людина, яка не забувала про Бога, 
слухалася Його і збудувала ковчег. Я вчуся молитися. 
Молитву «Отче наш» я знаю напам’ять.

На цьому малюнку я намалювала плаття для ляльок. 
Аби нарядити ляльки, вам знадобляться тільки 
білий папір і різнокольорові олівці. А якщо у вас є 
ще наклейки, то ви можете прикрасити ними одяг 
ляльок. Або наклейте узори з різнокольорового 
паперу. Не забувайте намалювати кріплення, якими 
ви будете прикріпляти одяг до ляльок після того, як 
виріжете його.

Мої улюблені страви – цешаркотіс, млинці й 
картопляна запіканка. Шаркотіс – це торт у формі 
дерева, який випікають у сусідній Литві. Ми 
відвідали її столицю, Вільнюс. Моя мама любить 
готувати млинці, на яких зображені цікаві котенята. 
Картопляну запіканку з грибами вона готує в 
глиняному глечику.

А тепер мені пора поспішати. Я маю 
підготуватися до концерту, який ми з 
Євою хочемо показати по Інтернету 
нашим бабусям і дідусям.

В і д с к а н у й

Поглянь на глобусі, 
де живе Міра



1.  Клітка для курей

 2.  Лабіринт

Слідкуй за тим, аби твої кури не 
опинилися замкненими в клітці.

Цю гру грають удвох. Вам потрібен аркуш паперу 
в клітинку й два кольорових олівці. Спершу накресліть на папері в 
клітинку поле (20 х 20 або 30 х 30). У межах цього поля ви по черзі 
малюєте в будь-якій точці лінію, що відповідає довжині клітинки. 
Потрібно збудувати якомога більше кліток для курей, не даючи 
супернику змоги будувати свої клітки. Якщо тобі вдалося збудувати 
клітку, то наступний хід знову твій. Той, хто закрив клітку, позначає її 
першою буквою свого імені. Коли всі клітки закриті, то гра закінчена. 
Виграє той, у кого більше кліток.

Педро і Дженні заблукали. 
Допоможи їм пройти лабіринт.

Заздрість
На дозвілліНа дозвіллі



3. Даниїл врятований
Загадай, як і де Бог спас Даниїла, 
і розмалюй ілюстрацію.

Намалюй ключі у вільних клітинках так, аби кожна форма ключа зустрічалась тільки один раз в кож-
ному рядку, кожному стовбці й кожному блоці 2 х 2. Судоку ліворуч вирішити простіше, а проворуч – 
дещо складніше.

4.  Картинка-судоку
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      МЕТЕ ЛИК

Діти граються в хованки. Вони заховалися за ялинкою і при-
чаїлися. Чутно тільки дзижчання бджіл. Сонце посилає свої 
теплі промінці крізь віття дерев. Десь далеко тричі співає зо-
зуля: «ку-ку, ку-ку, ку-ку».
Ворона кричить: «Кря-кря».
«Поглянь! – шепоче Гізела. – Що це за дивна коричнева річ 
прилипла до гілки?»
«Покажи, – тихо промовляєГольгер. – Це кокон метелика. 
Одного разу тато показував мені його малюнок у книжці».
«Чи є усередині метелик? – здивовано запитує Гізела. 
– Як він там помістився?»
Сонячні промені лагідно зігрівають подовгастий 
коричневий кокон метелика. Раптом він починає 
рухатися!
«Поглянь! – вигукує Гізера. – Він рухається!»
З кокона вилазить жовтий метелик 
зі щільно складеними крильцями. 
Крильця тремтять. Метелик розправ-
ляє їх і знову складає. Крила ме-
телика дуже ніжні, з тоненькими 
прожилками. Крізь гілля подув ві-
терець. Він підхопив метелика і той 
почав з легкістю порхати в повітрі.
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