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Народження Івана Хрестителя

(Від Луки, глава 1)

ІзІз
      Біблії      Біблії

Він сповниться Святим Духом уже з лона ма-

тері своєї, і багато синів Ізраїлю наверне до 

Господа, їхнього Бога». Захарія запитав 

Ангела: «По чому знатиму це? Я бо старий, 

і жінка моя на схилі свого віку». Гавриїл від-

повів: «Ти не повірив Моїм словам, а тому 

замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, 

коли народиться Іван». Люди, що молилися 

перед храмом, очікували на Захарію і гадали, 

чому він затримався. Він же вийшов німий, 

і вони зрозуміли, що щось трапилося у храмі. 

Захарія жестами звелів їм повернутися до 

своїх домівок, а потім і сам пішов додому. 

Невдовзі Єлисавета завагітніла. Вона була 

щасливою і дякувала за це Богові.

Через півроку Ангел Гавриїл з’явився Марії. 

Вона була родичкою Єлисавети. Марія 

спершу налякалася. Ангел же мовив їй: 

«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 Царем, і царю-

ванню Його не буде кінця». 

Марія запитала Гавриїла: «Як же 

воно станеться, коли я не знаю 

У час Ірода, царя Юдейського, жив священ-

ник на ім’я Захарія і його дружина Єлиса-

вета. Вони були праведними перед Богом 

і виконували Господні заповіді. Захарія і 

Єлисавета були в похилому віці й не мали 

дітей.

Одного разу, коли Захарія увійшов у Господ-

ній храм для кадіння, з’явився йому Ангел 

Гавриїл. Захарія, побачивши Його, зніяковів 

і злякався. Ангел же мовив йому: «Не бійся, 

Захаріє. Твоя дружина 

Єлизавета наро-

дить тобі сина, і 

ти даси йому ім’я 

Іван. 



мужа?» Ангел відповів: «Дух Святий зійде на 

тебе й сила Всевишнього тебе отінить; тому й 

святе, що народиться, назветься Син Божий». 

Гавриїл продовжив: «Єлисавета, родичка 

твоя, також у своїх літах зачала сина. Усі люди 

думали, що вона не може мати дітей. Нічого  

немає неможливого в Бога». 

Тоді Марія мовила: «Нехай зі мною станеться 

по Твоєму слову!» І Ангел відійшов від неї. 

Марія вирушила до Єлисавети. Коли вона 

привіталася з Єлисаветою, то здригнулася 

дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася 

Святим Духом і вигукнула гучним голосом: 

«Благословенна ти між жінками й благосло-

вен плід лона твого. І звідкіля мені це, 

що прийшла до мене мати Господа мого? 

Ось бо, як голос твого привітання залунав 

у моїх вухах, дитина з радості здригну-

лась у моїм лоні. Щаслива та, 

що повірила, бо здійсниться сказане 

їй від Господа».

Згодом у Єлисавети народився син. 

Її сусіди й родичі раділи разом з 

нею. Вони пропонували, аби сина на-

звали іменем його батька Захарії. 

Але Єлисавета наполягла: 

«Ні, він зватись буде Іван».

І говорили їй: «Але в твоїй родині 

немає нікого, хто б звався таким 

ім’ям». Вони покликали Захарію 

і запитали його, яким іменем він 

хотів би назвати свого сина. Він на-

писав на дощечці: «Іван − його ім’я».

Усі здивувалися. І раптом Захарія 

знову заговорив і прославляв 

Бога.



Усім привіт! Мене звати Маша. Це зменшувально-
пестлива форма імені Марія, мені 12 років, і я проживаю 

у Казахстані.

Разом зі своєю сім’єю я відвідую 
Новоапостольську громаду 
у місті Щучинську. 

Мого старшого брата звати 
Олег, моїх батьків звати Дарія 
та Євген. Мої дідусь і бабуся 
також ходять у нашу церкву. 
Цьогоріч мій брат відзначив 
свою конфірмацію, а я вже 
тепер з нетерпінням очікую на 
свою конфірмацію.

Щучинськ − це невелике місто на півночі Казахстану. 
Неподалік розташований Національний парк Бурабай, 
який називають перлиною Казахстану. Бурабай відомий 
своєю Блакитною затокою. Найвища гора парку 
називається Кокшетау (у перекладі з казахської мови – 
блакитна гора). Бурабай – визначне місце. Тут у 1771 ро-
ці народ обрав своїм правителем Абилай-хана. 
На згадку про цю подію на галявині звели монумент, 
що символізує єдність народу.
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Одне з визначних місць природнього походження 
цієї місцевості – це скеля Жумбактас, що у 
перекладі означає «загадковий камінь». Вона 
знаходиться посеред озера Бурабай (Борове). 
Узимку, коли озеро замерзає, ми катаємось тут на 
ковзанах. Я люблю зиму.

Я навчаюсь у сьомому класі, мій улюблений 
предмет – історія. Але найбільше мені 
подобається танцювати. Наша танцювальна 
група бере участь у багатьох змаганнях. 
Ми нерідко займаємо призові місця.

У мене є чимало друзів. Коли ми 
зустрічаємося, то разом ласуємо, 
приміром, коржиками, які ви 
бачите на фото. Вони дуже смачні!

Тварин я також 
дуже люблю. У нас є кар-
ликовий хом’як. Це хом’ячиха, 
ми називаємо її Анфісою. Вона є 
членом нашої сім’ї.
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У нас дуже гарний державний прапор. 
Описати вам його? Це полотно голубого 

кольору, немов широке блакитне небо 
Казахстану. На ньому зображені сонце й орел,
 що символізують свободу. Ліворуч у вигляді 

вертикальної смуги зображений орнамент – 
символ національної культури 

і традицій країни.

В і д с к а н у й !

Відкрийте для себе
на глобусі місце

проживання Маші
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2. Обов‘язки священника 

1. Загадка

Різдво

Яку подію ми відзначаємо на Різдво?
Аби довідатися про це, треба відгадати 
загадку.

Відповідь вказувати російською мовою

Тут на картинках зображені 
доручення (завдання) священників. 
Деякі доручення можуть
виконувати також інші люди. 
Про які саме доручення йдеться?
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3.  Знайди відмінності

Іван Хреститель та Ісус Христос 
були ровесниками і родичами. 
Коли вони стали дорослими, 
то Іван хрестив Ісуса Христа.

Картинки лише на перший 
погляд виглядають однаково. 
Чи зможеш ти віднайти 
10 відмінностей?

Відповіді: 1) День народження 2) те, що роблять інші: 3. грати на органі 4. поратися в саду 5. проповідувати 6. 
ремонтувати колесо велосипеда 7. диригувати 8. відвідувати хворих. 4) Єрусалимі, жертви, храмі. 

Захарія був священником. Він служив у храмі в _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Він приносив _ _ _ _ _ _ і допомагав у _ _ _ _ _.

Упорядкуй переплутані склади, доповни слова в тексті, аби
дізнатися більше про Захарію.

4. Складова головоломка

В і д с к а н у й

Відскануй QR-Code
і знайди сувій

МІ ХРА Є ВИ ЛИ СА ЖЕРТ РУ МІ



СІРНИК І СВІЧКА

Сірник сказав до свічки:
− Я маю тебе запалити.
− Тільки не це, − відповіла свічка, неабияк злякав-
шись. – Якщо я згорю, то ніхто не милуватиметься 
моєю красою.
Сірник сказав:
– Запалювати – це єдине, що я вмію. Якщо я не за-
палю вогонь, то не виконаю свого завдання і знехтую 
своїм призначенням.
− Гаразд, я тебе розумію, − сказала свічка, − але яке це 
має відношення до мене?
– Ти – свічка, і твоє призначення − дарувати світло. 
Ти що все своє життя хочеш залишатися холодною 
і затверділою, не виконавши свого призначення?
– Але ж горіти боляче, – зітхнула свічка. − І якщо ти 
мене підпалиш, то сили поволі покидатимуть мене.
− Так, напевно, − погодився сірник. − Але хіба не 
в цьому полягає таємниця нашого покликання: 
дарувати світло? Ти маєш  світити для інших. 
Увесь біль, який ти відчуєш, і вся сила, яку ти 
втратиш, коли полум’я поглинатиме тебе, 
перетворяться на тепле сяйво, що виклика-
тиме радість у багатьох людей. А якщо ти 
відмовишся, то пітьма вкриє і те місце, 
де ти знаходишся.
Свічка замислилася, а потім, поправивши 
свій ґніт, мовила, повна очікувань: 
«Запалюй».
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