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Нагодування 5000 людей

(Євангеліє від Івана 6, 1–15)

   Із
      Біблії

Ісус Христос зійшов на 
гору разом зі Своїми 
учнями. За Ним ішло 
багато людей, бо вони 
бачили чуда, які 
Він вершив 
над недужими. 

 Ісус Христос побачив, що до 
Нього йде велика кількість 
людей і сказав до Филипа:  
«Де хліба нам купити, щоб 
оцим дати їсти?» 
Филип відповів: «Хліба й за 
двісті динаріїв не вистачило 
б, аби кожному з них хоч 
трохи припало». Озвався 
Андрій: «Є тут один хлопчина; 
він має п’ять ячмінних 
хлібів ще й дві риби. Та що 
це на таку кількість?» Але 
Ісус Христос сказав: «Веліте 
людям сісти на траву».
5000 чоловік разом із 
жінками і дітьми сіли на 
траву. Ісус Христос узяв 
хлібини юнака, воздав хвалу 
Всевишньому й розділив їх 
між тими, що сиділи поруч з 
Ним. Вони їли, скільки хотіли. 



Коли вони наситилися, Ісус 
сказав Своїм учням: «Зберіть 
кавалки, що позоставалися, 
щоб нічого не пропало». 
Вони зібрали і наповнили 
дванадцять кошів куснями 
ячмінного хліба.
Люди побачили чудо, яке 

звершив Ісус і сказали: «Це 
справді Той Пророк, що має 
прийти у світ».
Ісус довідався, що вони 
мають намір зробити Його 
царем і віддавлився на гору й 
усамітнився.



у Богдана в Мінську

(Республіка Білорусь)

У гостях

Привіт! Мене звати Богдан. Мені десять 
років. Я живу в самому центрі Європи, у 

Мінську. Мінськ – столиця Білорусі. Якщо 
поглянути на карту моєї країни, то можна 
побачити чимало рік та озер. Тому Біло-
русь нерідко називають «синьоокою краї-
ною». Тут немає високих гір і морів, але 
є чимало живописних пагорбів, густих 
лісів і лугів. 
Чи знаєте ви, що найбільший древній ліс 
Європи, Біловезька пуща, знаходиться у 
Білорусі? Цей Національний парк вхо-
дить до Списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. На території Біловезької пущі 
водиться найбільша кількість зубрів. Ці 
тварини є найбільшими за розмірами 
й вагою ссавцями на європейському 
континенті. Одного разу мені дово-
дилося бачити одного такого дикого 
бика на власні очі. Я й уявити собі не 
міг, що він може бути таким величез-
ним!
Білоруси – це один з перших європейських 
народів, у якого ще в 1517 році була друкована 

старобілоруською мовою Біблія! Цим досягненням ми 
завдячуємо білоруському першодрукареві Фарнциску 
Скорині. Уже в той час його перші книги містили ілюстра-
ції та були прикрашені незвичайними візерунками. На 
фото (див. зверху) я стою біля пам’ятника Франциску 
Скорині. Він тримає в руці Біблію.
Моя сім’я – це батько Олександр, мама Інна, стар-
ший брат Ян і молодша сестра Лея. Нещодавно моє-
му братові Яну виповнилося 14 років. На фото ми в 



день його Конфірмації.
Наша церква розташована на ма-
льовничому пагорбі. Інколи мені 

здається, що вона схожа на великий 
корабель і нагадує Ноїв ковчег! Що-

неділі ми разом з усією сім’єю відві-
дуємо богослужіння. Моя мама співає 
в хорі, мій батько – диякон. Мені подо-
бається проводити час разом зі своєю 
молодшою сестричкою та друзями 
недільної школи. На заняттях неділь-
ної школи ми слухаємо цікаві історії 
про Ісуса Христа й завжди щось май-
струємо! 

У вільний час я займаюся спортом. 
З п’яти років я граю у великий 

теніс. Мені подобається перема-
гати і я не зупиняюся на досягну-
тому. А ще я дуже люблю приро-
ду. Я залюбки прогулююся лісом 
разом зі своєю сім’єю; я люблю 

ще рибалити. До рибо-
ловлі мене залучив мій 
дідусь. Тепер я знаю, як 
не заблукати в лісі, і як 
приготувати на багатті 
обід. Я  також люблю спо-
стерігати за тваринами. У 
мене вдома є котик. Його 
звати Скай. Вельми кумед-
но, коли він наздоганяє 
свого хвоста. Моя улюбле-
на страва – це млинці! Я 
можу з’їсти їх дуже багато. 
Вони смакують мені особ-
ливо, коли мама готує їх з 
солодкою начинкою.  
А ще я люблю подорожу-
вати! Адже під час подо-

рожі можна побачити 
чимало нового й 

цікавого. Цього 
року я неод-
мінно вирушу 
в якусь подо-
рож. 



  Чи знаєш ти людей,

які зазнають голод?

На
   дозвіллі

Учні недільної школи із Вейнгейма-Бойтельсбаха (Німеччина) 
розмірковували про людей, які зазнають голод. Діти молилися 
за них, а також за тих, хто вимушений жити на території, охо-
пленій війною. Ось – їхні міркування: 

«Декілька років тому в одній сім’ї Бой-
тельсбаха жили прийомні семилітній 
хлопчик і його братик. Там їх дуже погано 
годували. Одного разу вони занедужа-
ли й молодший братик помер. Старший 
хлопчик вижив, але досі страждає від 
пережитого горя».
Амелія, Емілія і Марція 

«Нужденні люди щодня жебракують, 
просять поїсти й гроші. Близько 25000 
дітей та підлітків Німеччини живуть на 
вулиці. Ці юнаки й дівчата голодують. Але 
ми особисто не знаємо людей, які живуть 
у злиднях».
Біанка, Грета, Лео, Малін і Суніта

Під час опитування недільної школи 
Лео запитала вчительку Жанетту, 
чи надавала вона допомогу дітям, 
які голодують.  Жанетта відповіла: 
«Звісно, інколи я допомагаю їм, ділюся 
з ними своїми харчами чи купую їм в 
булочній щось поїсти. Нажаль, так 
годі виправити ситуацію».

Діти розповіли також слушну історію:
«Один журналіст хотів з’ясувати, як люди 
цінують хліб. Він вирушив у дорогу й об’їз-
див чимало міст світу. На вулицях він про-
понував людям буханку хліба і цікавився, 
чи готові вони працювати за неї і як довго? 
У Гамбурзі його поведінку прийняли за 
жарт і довго з нього сміялися. У Ню-Йорку 
журналіста за це арештували. В Африкан-
ській Нігерії знайшлося шестеро людей, які 
виявили бажання працювати за буханку 
хліба впродовж трьох годин. У столиці Індії, 
Делі, зібралися сотні людей, які були готові 
працювати цілий день за буханку хліба».   



  Сліди тварин

         Осінні ланцюжки з листочків 
З допомогою строкатих листочків ти можеш власноруч виготовити настільну прикрасу. 
Для цього назбирай багато строкатих листочків. Можна використовувати різні або схожі 
листочки; важливо, щоб вони не були маленькими (1). Тобі знадобляться також невеликі 
гілочки (2) або зубочистки (обережно, не поранься, бо зубочистки гострі!). Отже, поклади 
два листочки так, щоб вони наполовину закривали один одного й з допомогою зубочистки 
скріпи їх. Потім поклади верх верхнього листочка на наступний листочок і також скріпи їх (3). 
Продовжуй робити це до тих пір, поки не отримаєш ланцюжок бажаної довжини (4).

Збираючи листя у лісі, ти можеш 
натрапити на сліди тварин.
Чи зможеш ти розпізнати, кому 
належать ці сліди?

Відповідь: зверху-вниз: олень, кішка, миша, білка, лисиця, заєць, птах



Журнал «МИ, ДІТИ», № 11, 2017 р.
(Ілюстрований журнал для дітей)

Гезіна не перемкнула телеканалІсторія   
    для читання

Минулого четверга Гезіна ввімкнула 
телевізор і сіла перд ним. Саме йшла 
телепередача про африканських дітей, 
які знемагають від голоду. Гезіна, власне, 
хотіла на іншому каналі дивитися казку 
«Спляча красуня». Але вона не змогла 
перемкнути телеканал і продовжувала 
непорушно сидіти. Гезіна не могла відвести 
погляд від африканських дітей, великі очі 
яких жалісно дивилися на неї з екрана 
телевізора. Вона не розуміла, як таке може 
бути: на них лише шкіра й кістки! Коли 
працівниця Червоного хреста наливала 
цим дітям у миску суп, то вони миттю 
жадібно з’їдали його. Більшість з них були 
босі; а багато хто – взагалі нагі. 
На столику поруч із телевізором стояла 
тарілка з солодощами. Мама турбувалася 
про те, аби вона ніколи не була 
порожньою. Та в Гезіни раптом пропав 
апетит. Коли вона побачила дитя, яке 
притулилося до брудної стіни, бо було 

настільки виснажене, що своїми кволими 
ручками ледве тримало тарілку з супом 
і навіть не могло зігнати мух, що роїлися 
в куточках її очей, то апетит у неї зовсім 
пропав. Які великі очі в цієї дитини! І вона 
дивилася ними прямо на Гезіну. 
«Ходи вечеряти!» – гукнула мати.
Звісно, уже час вечеряти, а батько так не 
любить чекати. Треба негайно вставати і 
йти їсти, щоб не злити його. Гезіна глибоко 
зітхнула й вимкнула телевізор. Вона сіла 
за стіл. Какао було дуже ароматним, а стіл 
був накритий тарілкою з різними сортами 
сирів! Коли батько взяв великий шматок 
масла, то Гезіна несподівано розплакалася 
і плакала так голосно й гірко, що батька й 
мати охопив неабиякий страх.

Гудрун Паузенванг


