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Т Е М А : 
О Д И Н О К І С Т Ь 



Молитва Ісуса Христа 

  в Гетсиманському саду

   Із
      Біблії

Дорогою в Гетсиманський сад 
Ісус Христос мовив до Своїх 
учнів: «Через декілька годин ви 
Мене покинете. Навіть багато 
років тому пророк передрікав: 
коли вдарять Пастиря, вівці 
розбіжаться. Але після смерті 
Я воскресну та з’явлюся вам 
знову».

Петро заперечив Йому: «Навіть, 
якщо всі спокусяться, – та не я. Я 
не покину Тебе».

Відповів йому Ісус: «Істинно 
кажу тобі, що ти сьогодні, цієї 
ночі, заки півень заспіває двічі, 
тричі Мене відречешся». 

Петро ще дужче наполягав: «Хоч 
би мені прийшлося з Тобою і 
вмерти, не відречусь я від Тебе!» 
І всі учні так само говорили.

Коли вони прийшли в місце, що 
зветься Гетсиманія, Ісус Христос 
сказав учням Своїм: «Посидьте 
тут, поки Я помолюся».

 (Від Марка 14, 26–43)



І взяв Він з Собою Петра, 
Якова та Івана й сказав їм: 
«Лишіться тут і чувайте».

Пройшовши трохи далі, 
Він припав до землі й 
почав молитися: «Отче, 
усе Тобі можливе; 
віддали від Мене цю 
чашу! Та не що Я хочу, а 
Ти».

Коли Ісус повернувся, 
то застав Своїх учнів 
сонними й мовив: 
«Симоне, ти спиш? 
Не міг єси чувати ані 
однієї години? Чувайте і 
моліться».

Ісус знову відійшов і 
молився тими самими 
словами.

Повернувшись, Ісус знову застав 
Своїх учнів сонними; очі в них 
були отяжілі й вони не знали, що 
Йому відповісти. 

Утретє Ісус відійшов і молився 
наодинці. Петро, Яків та Іван 
також заснули. Ісус розбудив їх 
і сказав, що прийшла година, 
коли Він буде виданий.

Як тільки Він це мовив, прийшов 
Юда, зрадник, разом із багатьма 
озброєними людьми, щоб 
схопити Його.



у Луки 

в Брейнфорді (США)

У гостях

Мене звати Лука, у листопаді мені виповни-
лося вісім років. Тут ви бачите мене на узбе-
режжі океану.  

На цій фотографії я зображений 
разом з братом Алексом; ми 
знаходимося в Кейп-Коді, штаті 
Массачусетс.
Ми залюбки їздимо туди у 
відпустку. Поруч з братом ви ба-
чите американський прапор. 
Його ще називають зірково-сму-
гастим: сім червоних і шість білих 
смуг символізують перших 13 
штатів, які колись об’єдналися й утворили США. 
Коннектикут, де ми проживаємо, і Масачусетс – 
одні з них. 50 білих зірок на блакитному тлі сим-
волізують 50 сучасних штатів. 

48 із них знаходяться на Північноамериканському 
континенті, а ще два штати – це Аляска та Гавай-

ські острови. Звідки я все це знаю? Я люблю 
книги й у вільний час залюбки читаю. Я ходжу 
в другий клас школи Брейнфорду, місті, де ми 
проживаємо. 



Ми їздимо до церкви у Нью-Гейвен. На фото-
графії, яку ми нещодавно зробили, ви бачите 
братів і сестер нашої громади.  

Мої улюблені страви – це стейк і персики.

Це – моя сім’я: мій двоюрідний 
брат Якоб, мама Ліза, брат 

Алекс, який молодший від 
мене на чотири роки, і тато 
Майкл. У нас є ще двоє со-
бак: Белла і Шарлі.

Ми любимо всією сім’єю хо-
дити в походи. Під час одно-

го з них ми зробили це фото, 
на якому я сиджу на квадроциклі.

У Нью-Гейвені знаходиться Єльський 
університет. Його заснували 300 
років тому і він є одним із трьох 
найдавніших університетів США. 
У ньому навчалися відомі 
американці, серед них – п’ять 
президентів. У бібліотеці 
Єльського університету 
зберігаються понад 12 мільйонів 
книг!



           почуваєте себе одинокими?
Коли ви 

На
   дозвіллі

Учні недільної школи м. Малша (Німеччина) написали і зобразили на 

малюнках, коли вони почувають себе одинокими:

«Я одинокий, коли поруч немає мого друга, коли зі мною ніхто не грається, коли мені моторошно».Міра, 4 роки, Тео, 3 роки, Тімон, 3 роки

  «Коли я, буває, заблукаю».
   Ной, 6 років

«Коли мама у магазині 
раптово зникає з поля зору». 
Тіціан, 6 років

«Коли поруч немає 
мами й тата, чи коли 
приснився поганий 
сон».
Тіана, 10 років

У цьому будівельному вагончику діти збираються на заняття недільної школи.



Чим можна зайнятися, коли немає з ким погратися?
Немає нікого поруч, з ким погратися? Якщо ти «переведеш» цифри в букви, то розгадаєш 

назви чотирьох занять, які цікаво виконувати наодинці. Кожна цифра відповідає порядковому 

номеру (російського) алфавіту, як от: А = 1. (Відповідь подана російською мовою)

Хвилясті папуги не люблять бути 
наодинці. Якщо в їхній клітці є 
дзеркальце, то вони залюбки 
спілкуються зі своїм відображенням. У 
дзеркальному відображенні малюнка 
закралося 10 помилок. Чи зможеш ти їх 
віднайти?

Відповіді: 1) мастерить, читать, кататься на велосипеде, отгадывать загадки.

      2) Овечка заблукала на сторінці 2 за деревом. 

    14           1           19           20           6           18          10          20          30

    25           10          20           1          20          30  

    12          1           20            1           20           30         19          33

    15           1      

      3            6           13           16          19          10        17           6              5            6

Загадка дзеркального відображення
На сторінках цього 
часопису «Ми, діти» 
заблукала одинока 

овечка. Чи можеш ти 
віднайти її? 

     16          20           4            1             5          29            3           1            20          30

     9            1            4            1             5          12           10  



      Нові друзі
Історія   
 для читання

Лише шість тижнів пройшло з тих пір, як вони переї-
хали з міста у село. А Олівер у свої вісім років важко 
занедужав. Він лежав на ліжку й дивився палаючим від 
високої температури поглядом. На вулиці було гомін-
ко, діти гучно гралися. Ах, як Оліверу кортіло приєдна-
тися до них! У школі в нього ще не було нових друзів. 
Усі, здавалося, були байдужими до хлопця-прибульця.   
Тепер він лежав хворий і кволий та почував себе оди-
ноким і нещасним. Хлопчик спостерігав за стурбова-
ними обличчями батьків і лікарів. Вони завжди, перед 
тим, як увійти до нього в кімнату, говорили про щось 
пошепки. Якби у нього був хоча б один друг, як це було 
в місті, то він почував би себе набагато краще.  
Мама здогадувалася, що Олівер страждає від того, що 
не має друзів і товаришів. 
На вулиці діти каталися на скейтбордах, гучно розва-
жалися. В інший час це викликало б у мами радість, але 
– не сьогодні. Адже тепер Оліверу потрібні спокій і сон, 
аби якнайшвидше одужати. Мати 
вийшла на вулицю й покликала 
високого юнака. Його вона май-
же не знала, їй було лише відомо, 
що він – однокласник Олівера, 
і що звати його Петер. Вона 
доброзичливо розповіла йому 
про те, що Олівер важко хворий, 
і що йому конче потрібен спокій. 
Вона дала хлопчику п’ять марок, 
аби той та інші діти пішли з под-
вір’я й купили собі морозива, а 
Олівер  міг відпочити в тиші. 
Петер узяв гроші й покликав до 
себе всіх інших дітей. Згодом 
вони мовчки кудись зникли. 

Упродовж тижня в дворі на скейтборді не каталася 
жодна дитина. Олівер почав одужувати. Інколи він під-
водився з ліжка, та ще не виходив з кімнати. Він сумно 
дивився у вікно на вулицю. Але там нікого не було. 
Тому почував себе одиноко. 
Раптом хтось подзвонив у двері. Мама відчинила. У 
дверях стояв Петер і сором’язливо дивився. Позаду 
нього вишикувалися ще дев’ятеро зніяковілих дітей. 
«Ми прийшли поцікавитися, як здоров’я в Олівера?» – 
сказав Петер. Мама усміхнулася і сказала: «Заходьте! 
Олівер ще хворіє але його хвороба не є заразною». 
Вона провела дітей коридором, відчинила двері дитя-
чої кімнати й сказала: «Олівер, до тебе прийшли гості!»
Діти зупинилися в дверях кімнати, а потім один за од-
ним несміливо ввійшли до Олівера. Він саме стояв біля 
вікна. Спершу Олівер збліднів, а потім почервонів від 
хвилювання. Петер обережно вручив йому іграшковий 
пожежний автомобіль: «Це тобі!» 

«Годі вам, – сказала мама, – не 
треба було витрачати свої 
кишенькові гроші. Ви можете 
провідувати Олівера просто 
так, без подарунка». – «Ми не 
тратили своїх грошей, – пояснив 
Петер, – а просто не купляли 
морозива».
Мама тихесенько вийшла з 
кімнати й вдоволено посміха-
лася; адже знала, що незабаром 
Олівер почуватиме себе на ново-
му місці, як удома».  
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