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Ісус Христос 
благословляє  
дітей
(Від Матвія, глави 18 і 19)

Одного разу до Ісуса Христа 
привели дітей, щоб Він по-
клав на них руки і помолився

Учні Ісуса Христа не дозволяли 
дітям підходити до Нього, бо 
вважали, що діти заважатимуть 

Йому. Та вони не знали 

про те, що Ісус Христос вельми 
любить дітей. Він помітив, що 
учні не пускають їх до Нього 
і тоді мовив: «Пустіть дітей! 
Не бороніть їм приходити до 
Мене, бо таких Царство Небес-
не». 

Ісус Христос поклав на них 
руки і благословив їх. 

Одного разу учні Ісуса Христа 
запитали у Нього: «Хто най-
більший у Небеснім Царстві?» 
Ісус Христос покликав дитину, 
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У біблійний час було важливо мати дітей-
нащадків; адже діти турбувалися про своїх 
батьків, коли вони сягали похилого віку. В 
античному суспільстві дітям не приділяли 

особливої уваги: адже вони не брали участі 
в утриманні сім’ї і не могли дотримуватися 

релігійних настанов. У цю епоху майже не було 
медичного забезпечення, тому високою була 

дитяча смертність. 

поставив її серед них і мовив: 
«Істинно кажу вам: Якщо ви 
не навернетеся і не станете, 
як діти, не ввійдете в Небес-
не Царство. Хто, отже, стане 
малим, як ця дитина, той буде 
найбільший у Небеснім Цар-
стві. Хто приймає дитину в 
Моє Ім’я, той Мене приймає, 
а хто боронить вірити у Мене, 

той краще б утонув у гли-
бині моря». А ще Ісус мовив: 
«Глядіть, щоб ви нікого з оцих 
малих не зневажали! Кажу-бо 
вам, що ангели їхні на небі 
повсякчас бачать обличчя 
Мого Небесного Отця. Він ба-
жає, щоб кожна дитина мала 
спасіння». 



У  ГО С Т Я Х 
У ДЖЕССІКИ ІЗ ЦИНЦИНАТ ТІ (США)
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Ласкаво просимо у новоапостольську громаду міста Цинци-
натті (США).

Це мама, тато, Джеремі і я під час конфірмації Джеремі. Він 
навчається вже у восьмому класі, а я – лише в п’ятому. Мене 
звати Джессіка.

У громаді нас, дітей, багато, і ми часто спільно про-
водимо час. Якщо ви бажаєте, то можете на Facebook 
ознайомитися з веб-сторінкою нашої громади: www.
facebook.com/New-Apostolic-Church-Cincinnati-
Congregation-291017677516.  

Наприклад, напередодні Дня матері ми відвідали буди-
нок для літніх людей, яким дарували власноруч виго-
товлені листівки і співали пісні. 

Наша поїздка на гірки 
також була класною. Я – 
завжди за спорт! Зараз 
я тренуюся для забігу на 

5-кілометрову дистанцію. 

Мій тато і я брали участь в гонках на дис-
танції в 100 миль. Виручені кошти пішли на 

благодійні потреби дитячої лікарні. Ми змагалися на 
велосипеді, а не на мотоциклі,
 як зображено на фото. 



У ДЖЕССІКИ ІЗ ЦИНЦИНАТ ТІ (США)

Фото: з особистого архіву 
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У мене є ще інші захоплення: верхова 
їзда та їзда верхи на биках. Під час 
їзди верхи на биках можна отримати 
важкі травми, тому діти й молодь одяга-
ють шолом.

Я люблю домашніх тварин, у мене їх 
двоє – змія і собака.

Як я проводжу літні канікули? Я ходжу на 
плавання і вчуся грати на трубі. 

Минулого літа я відвідувала «чіркемп». Там 
я разом із іншими чірлідерами вчилася 
танцювальним рухам (кроки й стрибки), 
з допомогою яких буду вболівати за свою 
команду під час спортивних змагань. 

Разом зі своєю тіткою Сюзен я відвідувала 
концерт групи «One Direction». Це британ-
сько-ірландська група, учасниками якої 
є юнаки. У мене є навіть футболка із їхнім 
зображенням.  

Минулого року під час весняних канікул 
ми всією сім’єю вирушили до Вашингтона. 
Там один депутат організував для нас екс-
курсію по Капітолію. 

Вашингтон – столиця США. Так вона назва-
на на честь першого президента Сполуче-
них Штатів Америки – Джорджа Вашинг-
тона. Капітолій – це резиденція конгресу 
США. Аби Капітолій було видно звідусіль, 
у Вашингтоні не будували вищих від ньо-
го будівель.  Вищими від нього є лише дві 
зведені до нього будівлі.

Чірлідинг – це вид спорту, який поєднує в собі елемен-
ти шоу і видовищних видів спорту (танці, гімнастика та 
акробатика). Чірлідинг зародився в США в 1870-х роках 
і набув найбільшого поширення в середині XX століття.



         П О Ш ТО В А  С К Р И Н Ь К А
ЩО ДІТИ ВМІЮТЬ РОБИТИ КРАЩЕ ЗА ДОРОСЛИХ?
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Фаб’єн, 9 років, 
із м. Штеффісбурга 

(Швейцарія)

«Мама під час бігу на довгу дистанцію».

«Я під час бігу на довгу дистанцію»

Надіна із м. Айзінгена (Німеччина)

«У дітей багатша фантазія» 
Александра, 10 років, 
із м. Штеффісбурга (Швейцарія)

«Гратися!»

Леоні, 8 років, із м. Штеффісбурга

(Швейцарія)

«Грати у футбол»
Лівіо, 10 років, 
із м. Штеффісбурга 
(Швейцарія)

«Я вмію краще за моїх батьків лазити по деревах»Сабріна, 10 років, із м. Штеффісбурга (Швейцарія)

«Грати у 
морський 
бій»
Леана, 7 років,
 із м. Штеф-
фісбурга
 (Швейцарія)
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                   Н А  Д ОЗ В І Л Л І

1 Листя яких дерев сховані на малюнку:

Які думки
 у вас виникають з 

темою «Допомога»? 
Напишіть, 

сфотографуйте, 
намалюйте, змайструйте 
свої відповіді і надішліть 

нам, будь ласка, 
до 1 жовтня.

«У дітей багатша фантазія» 
Александра, 10 років, 
із м. Штеффісбурга (Швейцарія)

«Гратися!»

Леоні, 8 років, із м. Штеффісбурга

(Швейцарія)

«Я вмію краще за моїх батьків лазити по деревах»Сабріна, 10 років, із м. Штеффісбурга (Швейцарія)

1. Сонцю теплому не вірте –
Бо прийде метелиця.
В золотавій круговерті
Листя тихо стелиться.
Хоч у платті я барвистім,
Та з дощами й падолистом.

2. Із дерев скидаю листя,
З ним танцюю я та з вітром.
Одяг я дерев міняю –
Хто я, спробуй, чи вгадаєш?

3. Ллюся я, ніби з відра,
Здалеку – немов стіна.
Стугоню в усі шибки,
У саду альтанки мию,
З листям падаю в калюжі,
Хто я, чи вгадаєш, друже?

4. В полі спіють буряки,
Вогко їм під час дощів.
Вересневі сади
Повні щедрих плодів.
Що на зиму ми збираємо?
Як його ми називаємо?

5. Білка швидко, тишком-нишком
Жолуді й смачні горішки,
Мишка – зернята збирає,
Нірку повну набиває.
Це вже склад, а не нора,
З зерен виросла гора!
Чим займаються звірята?
Чи вгадає хто, хлоп’ята?

6. Восени, як дощ іде,
Коли хмари вкрили небо,
Тоді брати мене треба:
Хто візьме – не пропаде!
Над собою лиш відкрий
І тоді будеш сухий!

7. Дозрівають у вересні
Ці плоди на дереві.
Як розбити – лопаються,
Дітям дуже подобаються.
Зубки до них не зламай,
Й усім не завдай печаль.

Відповіді на загадки: 1. осінь, 2. листопад, 3. осінній дощ, 4. урожай, 5. роблять запаси на зиму, 6. парасолька, 7. оріхи

2 Відгадайте загадки:

Мал.: http://wallpapers1920.ru



Я – ДИТИНА СІМ’Ї МАЄР
Я – дитина сім’ї Маєр. Мене звати Бурлі. 
Краще я був би собакою Маєрів! Тоді 
мене звали б Сента і я лаяв би голосно; 
так голосно, що сусіди скаржилися б 
управляючому дому. І ніхто мені не велів 
би: «Мовчи, Бурлі!»
Я залюбки був би також кішкою Маєрів. 
І мене звали б Муші. Я їв би тільки те, що 
мені до вподоби; я увесь день лежав би 
на підвіконні й грівся на сонечку. І ніх-
то не вказував би мені: «Муші, ти маєш 
з’їсти все до чиста».
Але найбільше я хотів би бути золотою 
рибкою. Тоді в мене взагалі не було б 
імені. 
Я виблискував би лускою і мовчки пла-
вав собі у воді, спостерігаючи за життям 
нашої сім’ї. Маєри час від часу підходили 
б до акваріуму, стукали своїм товстим 
пальцем по склі й розмовляли б зі мною. 
Але крізь товщу води й 
скла акваріуму до мене 

не доходили б жодні звуки.
Я ввічливо усміхався б своїм риб’ячим 
ротом і з сумом спостерігав за наймо-
лодшим членом сім’ї Маєрів. Я думав би: 
«Бідолашний Бурлі!»

Крістіна Нестлінгер, 
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