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Т Е М А : 
П О Д О Р О Ж І



Апостол Павло і корабельна 
аварія на Мальті

    (Діяння, глави 27 і 28)

Із
      Біблії

Апостола Павла разом із в’язня-
ми переправляли кораблем у Рим. 
Раптом на морі здійнявся буревій. 
Коли корабель пристав до берега 
у Криті, то апостол Павло про-
сив моряків перечекати бурю. Та 
капітан не послухався його.

Здійнявся сильний вітер, що пе-
реріс у буревій. Екіпаж корабля 
намагався утримати корабель на 
плаву, та все намарно. Буревій 
не вщухав. Наступного дня до-
велося викинути за борт менш 
важливі інструменти й особисті 
речі, аби утримати корабель на 
плаву. Густі хмари заступали сон-
це й нічні зорі. Мореплавці вже 
були втратили будь-яку надію на 
життя. Однак, Бог послав Ангела, 
який сповістив апостолові Палові 
про те, що всі 276 чоловік, які 
знаходилися на борту корабля, 
уціліють. Минуло чотирнадцять 
днів і ночей. Була північ, коли 
моряки опустили лот, збагнувши, 
що натрапили на мілководдя. Їм 
загрожувала небезпека наткнути-
ся на риф. Деякі з моряків хотіли 
спасатися втечею на шлюпках. 

Але апостол Павло сказав їм: «Хто 
покине корабель, той загине!». Пе-
ред сходом сонця він порадив їм 
поїсти і сам, узявши хліб, подяку-
вав Богові, розлупив його й почав 
снідати. 
Коли сонце зійшло, екіпаж кора-
бля намагався причалити до бере-
га; але корабель потрапив на косу 
й пошкодив корму. Хтось плив 
самотужки, інші вхоплювалися за 
обломки понівеченого корабля, 
але всі вціліли і дісталися берега.
Усі люди з корабля врятувалися. 
Острів, на якому вони опинилися, 
називався Мальта. Місцеві жителі 
надали допомогу цим людям, які 
стали жертвою корабельної трощі.
Потім пішов холодний дощ і вони 
вирішили розвести багаття. Коли 
апостол Павло вкинув обере-
мок хмизу у вогонь, то на нього 
раптом накинулася змія; вона 
вп’ялася йому в руку.
Невже порятунок від бурі був 
даремним? Жителі острова запи-
тували в себе: «Невже він прире-
чений на смерть? Виживши під час 
бурі, тепер доведеться померти 
від укусу змії? За що йому така 
кара?»



Апостол Павло кинув 
змію у вогонь. Очевидці 
цієї події гадали, що його 
рука спухне і він помре. 
Вони завмерли в очіку-
ванні, але з ним нічого 
не сталося, а від укусу 
змії й знаку не залиши-
лося. Публій, вельми 
поважна людина острова, за-
пропонував апостолові 
Павлові притулок. Батько 
Публія занедужав на важку 
хворобу, у нього була ви-
сока температура. Апостол 
Павло прийняв запрошен-
ня; прийшовши у його дім, 
помолився разом з при-
сутніми, поклав на нього 
руки й зцілив недужого. 
Хворі люди з усього остро-
ва почали звертатися до 
апостола Павла, просили 
надати допомогу.



(Катар)
            у Даміана у Дохе У гостях

Ласкаво просимо в Катар! Мене звати Даміан, мені 
13 років. Я проживаю в місті Дохе, столиці Катару, 
разом із батьками і братом Діллоном, якому 15 
років. Катар розташований на Близькому Сході, на 
півночі Аравійського півострова. 

Тут ми всі мешкаємо. Так виглядає вхід до нашого 
помешкання. Мої батьки походять із Південної 
Африки й переїхали у Катар сім років тому, коли 
батько отримав тут хорошу роботу. Він – замісник 
директора фірми з проектного менеджменту 
аеропорту. Моя мама – вчителька музики й 
викладає в моїй школі. 

У Катарі проживають чимало іноземців і 
лише кожен дев’ятий є корінним мешканцем 
країни. Більшість іноземців приїхали сюди на 
роботу й працюють на нафтогазових родови-
щах. Корисні копалини приносять неабиякий 
добробут країні. 

Ось фото, на якому я зображений разом зі 
своїми друзями під час святкування дня на-

родження в одному з кафе. 

Мій батько – настоятель місце-
вої громади. Окрім цього, він 
співає в хорі й грає на органі. Моя 
мама – диригент хору; вона грає ще 
на органі й гобої у церковному ор-
кестрі. Усі члени нашої сім’ї грають на 
музичних інструментах. Як ви бачите 
на фото, я за віолончеллю, а мій 
брат – за клавішним інструментом. 



Богослужіння у нас відбуваються у 
громадському центрі християн. У 
невеликому приміщенні ми роз-
ставляємо стільці, а замість вівтаря 
ставимо стіл. У шафі зберігаються 
наші скатертина, електричний ор-
ган, пісенники, ноти й пюпітри. Ми 
щоразу готуємо це приміщення до 
богослужінням. 

А це – школа, у якій я навчаюся. Мої улюблені предмети – це 
географія, спорт та історія. Я не люблю грати в регбі, не люблю 

їсти помідори й відвідувати заняття з англійської мови. Але 
я залюбки граюся на ігровій приставці чи на планшеті, 

люблю їсти макарони з сиром, грати у 
футбол й займаюся іншими видами 

спорту. 

У 2022 році в Катарі відбудеться чем-
піонат світу з футболу. Оскільки влітку 
тут дуже спекотно й температура сягає 
більше 40° C, то чемпіонат світу проходи-

тиме взимку. Узимку середня температура 
повітря складає від 17 до 20° C.



               найцікавішу подорож

Розкажи про свою
На
 дозвіллі

Діти з м. Готи (Німеччина) поділилися 
найяскравішими спогадами від своїх 
подорожей:

«Ми їздили у від-

пустку на море. 

Там ми каталися на 

моторному човні. 

Мені також дозво-

лили кермувати, але 

недовго».
Ной, 4 роки

«Я зобразив на малюнку Берлінську телевізійну вежу. Туди наверх я під-нявся разом зі своїм татом. Біля підніжжя вежі йшов сніг, і на висоті – також, а ще був туман. Я був захо-плений цією телевізійною вежею».
Юстус, 5 років

«Ми їздили на велосипедах на 
мис Аркона»
Яннік, 11 років

«На узбережжі Північного моря ми купува-

ли солодку вату й бачили в далині велике 

вантажне судно».

Ханна, 13 років

«Під час відпуски ми завжди їздимо на 
море. Там ми лежимо на покривалі чи 
граємо в м’яча. Одного разу я знай-
шов на узбережжі камінь з відбитком 
ракушки».
Піт, 6 років



4

   Загадка

 Знайди 10 розбіжностей

«Під час відпуски тато, граючись, 
жбурнув мене у воду. Це – мій найяс-
кравіший спогад».
Єлена, 9 років

«Минулого року ми відвідали бабусю 
і дідуся у Вірменії. Ця подорож нам 
дуже сподобалося. Ми всією сім’єю 
подолали чималий шлях і вже 
скучаємо й з радістю очікуємо на 
наступну поїздку туди, щоб відвідати 
нові мальовничі місця, погратися й 
погрітися на сонці».
Ален, 8 років, і Ашот, 10 років

Ксенія, 13 років

Єлена, 3 роки
була разом зі своїми батьками 
на острові Рюґен. Дорогою туди 
вона захоплювалася піснею, яка 
грала по радіо, «La Paloma ohe» 
(«Мерщій на паром»).

Хто я? Я завжди подорожую автомобілем. Під час подорожі мої напарники сумлінно працюють, а я лежу в темному багаж-нику автомобіля. Якщо під час подорожі одного із моїх напар-ників спіткає лихо, то я залюбки підміню його.

Відповідь: Запасне колесо автомобіля у багажнику



Малюк-
       мандрівник

Історія   
  для читання

Ніхто не бачив малюка! Раптом хтось почав гучно 
стукати у вікно вагона й гукати: «Куди ви поділися? 
Мерщій заходьте!» Малюк уже давно зайняв своє 
місце у вагоні! Усі дуже зраділи й, не гаючись, 
зайшли з багажем у вагон. Поїзд нарешті рушив.

Урсула Вьольфель
із: Найджел, Агнес, Розкажи мені що-небудь!

// Педагогічне видавництво, – Відень, – 1996.

КИЇВ – ОДЕСА

Журнал «МИ, ДІТИ», № 8, 2018 р. 
(Ілюстрований часопис для дітей)

Одного разу велика сім’я – мати, батько й 
четверо дітей – вирушила у подорож. Усі 
стояли на платформі вокзалу й нетерпляче 
очікували на прибуття поїзда. Найбільше 
хвилювався наймолодший син – малюк.
Поїзд наближався до вокзалу. Батько 
вхопив валізи, мати – сумки; старші діти – 

корзину з бутербродами, сітку 
з апельсинами, лимонадом 
і фотоапарат. А малюк ніс в 
руках тільки свого плюшевого 
ведмедика. Поїзд зупинився 
і люди почали виходили. Як 
тільки сім’я почала сідати в 
поїзд, то помітили, що немає 
малюка! Старші діти кинулися 
його скрізь шукати: на сходах, 
біля газетного кіоску, біля 
автомату з шоколадом, за 
вантажним возом і навіть 
під лавкою. А малюк, неначе 
крізь землю провалився. 
Мати розпитувала в 
прохожих, чи не бачили 

сина, а батько навіть звернувся до 
машиніста поїзда. 


