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Хрещення Ісуса

(Від Матвія, глава 3) 

ІзІз
      Біблії      Біблії

Іван проповідував людям і розповідав, 

аби вони змінили своє життя, а також 

звіщав про пришестя Месії: «Я хрещу 

вас водою, а Месія хреститиме вас 

Святим Духом і вогнем. Я не гідний 

навіть носити Йому взуття».

Одного разу, коли Іван хрестив людей у 

Йордані, до нього приступив 

Іван Хреститель жив у пустелі. 

Він носив одяг з верблюжої шерсті та 

пояс зі шкіри. Він харчувався сараною 

й диким медом. До Івана приходило чи-

мало людей. Вони слухали 

його проповіді, кая-

лися у своїх гріхах і 

хрестились. 



Ісус Христос, Месія. Ісус бажав прийняти 

Хрещення від Івана, а той відмовлявся, 

кажучи: «Мені самому треба хреститися 

у Тебе, а Ти приходиш до мене?»

Ісус відповів йому: «Залиши це тепер, 

так бо личить нам здійснити всяку 

правду». І Іван охрестив Ісуса.

Охрестившись, Ісус вийшов з води. 

І раптом відкрилися небеса й Іван 

побачив Божого Духа, Який сходив на 

Ісуса, немов голуб.

З неба пролунав голос: «Це Син Мій 

любий, що Його Я вподобав!»



З нагоди мого 10-го дня народження мені подарували 
мій улюблений торт. Мене звати Марлена, і я проживаю 
разом зі своєю сім’єю у Вендельсгаймі, невеликому 

містечку неподалік міста Тюбінґена. 
Поруч, у лісі, знаходиться прекрасне озеро, 
що утворилося у каменоломні за одну ніч. 
Там дуже гарно!

У мене є молодший братик, Самуель, 
йому вісім років. Моя мама Соня – 
учителька, а тато Арнд – заступник 
директора школи у професійному центрі освіти.

Я захоплююся читанням, малюванням, 
залюбки граю на піаніно і займаюся 
співом. Я беру участь в окружному 
дитячому хорі, де мені дуже 
подобається.

Окрім цього, я багато часу приділяю 
нашим кроликам Сіссі та Мерхен. Вони 
мешкають у нашому саду. 
Я гадаю, їхнє хобі – утікати 
з сараю!

Чи доводилося вам куштувати 
ковбойський суп? Мені він дуже 
смакує: до нього додають кубики сала, 

кукурудзу, квасолю й картоплю. 
А ще я люблю яблука, я можу 
їх їсти п’ять разів на день.

Я навчаюсь у 5 класі й ходжу 
до школи у м. Тюбінґені. Окрім 
шкільних уроків, я відвідую ще 
музичний гурток і заняття з йоги. 

Але найбільше мені подобаються 
канікули. На канікулах ми, 
зазвичай, їдемо на море. Ось я 
йду дорогою на пляж.
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Мій тато – настоятель нашої громади. У нас є дві вчительки 
недільної школи, які завжди цікаво проводять заняття. Коли 
ми вели мову про Біблію, то в церковному саду запалили 
вівтар з паперу. Було так круто! Перед богослужінням у 
неділю усі охочі діти збираються на заняття зі співу. Я також 
беру в них участь.

Тюбінґен – це університетське місто, кожен його третій 
мешканець – студент чи студентка. Мій дідусь народився у 
Тюбінґені, він є екскурсоводом і користується популярністю, 
бо дуже захоплено й цікаво проводить екскурсії.

Якщо ви відвідаєте Тюбінґен улітку, то можете покататися на 
човні-плоскодонці. Колись на таких човнах плавали неккарські 
рибалки, а потім цю традицію перейняли студенти. Тепер 
кожен бажаючий має змогу покататися рікою Неккар на човні-
плоскодонці.

Відкрийте для себе на
глобусі місце, де живе 

Марлен
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       1. Значення імені

Ім’я Ісус у перекладі означає «Бог спасає». Ангел мовив Марії, аби вона саме так 
назвала свого Сина. Запитай у своїх батьків, як вони обирали для тебе ім’я і що 
воно означає. Те, про що ти довідався, запиши тут.

ХрещенняНаНа
        дозвіллі!дозвіллі!

Мене зватиМене звати



  2. Кросворд
Відповіді вписувати російською мовою
Відповіді: по горизонталі: 1. Креститель, 2. голубь, 3. обувь, 4. мед, 5. Сын, 6. Иордан; 
по вертикалі: 1. проповедь, 2. Иисус, 3. благоволение, 4. Дух, 5. Мессия, 6. вода, 7. Иоанн.  Искомые слова: Святой Дух

Чим наділяють нас під час Святого Запечатання? Аби з’ясувати 
відповідь, відгадай кросворд. Відповіді на кросворд ти знайдеш в історії 
з Біблії у цьому номері журналу.В і д с к а н у й

Відскануй QR-код
і знайди чашу для 
хрещення.
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По горизонталі: 1. Прізвисько людини, яка хрестила Ісуса Христа. 2. Образ, у якому Божий Дух зійшов на Ісуса 
Христа після хрещення. 3. Що міг носити Ісус, та не міг Іван. 4. Харч Івана. 5. Ісус – … Божий. 6. Ріка, в якій від-
булося хрещення Ісуса.
По вертикалі: 1. Як саме Іван наставляв людей. 2. Ім’я Того, Кого хрестив Іван. 3. Як мовив Бог, в Ісусі Христі 
Його … . 4. Хто зійшов з неба під час хрещення Ісуса Христа. 5. На Кого вказував Іван. 6. Чим хрестив Іван. 7. 
Ім’я людини, яка хрестила Ісуса Христа.
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БРУД НА ЧОБОТЯХ

Петер залюбки йде в похід зі своїм татом, який так до-
ступно розповідає йому про природу. Одного разу вони 
вкотре вирушили в похід, але куди не стань, було брудно і 
слякота, бо нещодавно пройшов сильний дощ. Добре, що 
вони взулися у резинові чоботи!
Але чим дальше вони просувалися вперед, тим більше 
бруду приставало до їхніх чобіт, і згодом вони перетвори-
лися у два величезні земляні коми.
Раптом Петер зупинився. «Я більше не можу, – пожалівся 
він, – у мене такі важкі ноги, що я ледь переставляю їх».
«Не дивно, – зауважив тато, – на твоїх чоботях так багато 
бруду, тому тобі важко ходити. Треба очистити чоботи від 
бруду, аби було легше просуватися вперед. Інакше ми не 
дійдемо до свого місця призначення». Петер погодився з 
ним, і після того, як він очистив у струмку свої чоботи від 
бруду, йому дійсно стало набагато легше йти. 

Міхаель Гюбнер/ Фрідер Троммер/ Рейнгольд Фрей,
з книги оповідань для підлітків A-Z.
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