
           Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви  № 1, січень 2019 р.

Т Е М А : 
Х В А Л И Т И 
Й  С Л А В И Т И



      Різдво Ісуса Христа

 (Євангеліє від Луки 2, 1–20)

Із
    Біблії

Ангел Гавриїл був посланий у 
місто Назарет. У ньому жила 
Марія, яка була заручена з Йо-
сифом…  

Коли вони прибули туди, то їм 
не було місця в заїзді, адже в 
місто зійшлося чимало люду. 
Тут народився Ісус Христос. 
Марія сповила Його й поклала 
в ясла у хліві, бо не знайшлося 
їм жодного місця в заїзді. 
У тому краю були пастухи, які 

Гавриїл з’явився Марії й мовив: 
«Не бійся, ти знайшла ласку в 
Бога. Ти народиш Сина й даси 
Йому Ім’я Ісус. Він – Божий 
Син». 
Тими днями вийшов наказ від 
кесаря Августа, за яким мав 
відбутися перепис населен-
ня. Отже, кожна людина мала 
прийти в місто, в якому наро-
дилася, і там записатися. Марія 
і Йосиф подалися у Віфлеєм. 



вночі сторожили свою отару. 
Раптом засяяло світло, неначе 
вдень. Коли їм з’явився Ангел 
Господній, то вони неабияк 
злякалися. Та Ангел промовив 
до них: «Не бійтеся! Сьогодні 
народився вам у Віфлеємі Спа-
ситель світу, Він же Христос 
Господь. Ви знайдете Дитя спо-
вите, що лежатиме в яслах». 
Вони пішли притьмом у місто й 
знайшли Марію, Йосифа й Не-

мовля, Яке лежало в яслах. По-
бачивши Його, вони розповіли 
про те, що було їм мовлено 
про це Хлоп’ятко. Пастухи 
славили й хвалили Бога за 
все, що почули й побачили. 



(Австралія)

          у Клінта в Геральдтоні У гостях

Привіт, мене звати Клінт, мені 11 років. Я прожи-
ваю в Геральдтоні, невеличкому місті в західній 
Австралії. У Геральдтоні мешкають близько 4000 
чоловік; однак, тут розташовані 25 церков різних 

конфесій. 

Я відвідую єдину в нашому мі-
стечку Новоапостольську гро-
маду. Богослужіння відбуваються у приміщенні, 
яке розташоване на узбережжі моря. Моя мама 
– вчителька недільної школи. Інколи недільні 
заняття проводить моя сестра Емі. Незважаючи 
на те, що я єдиний учень недільної школи, я все ж 
люблю відвідувати її. 

Тепер я познайомлю вас зі своєю сім’єю: мамою 
Мерле, татом Невілом і моїми старшими сестрами 
Емі й Кейлі. На фото немає моєї бабусі, бо вона 
мешкає в місті Петрі. У 2007 році ми переїхали сюди 

з Кейптауна, із Південної Африки. Мій тато 
працює кухарем. Згодом виявилося, що 

наш переїзд був Божим планом.

Богослужіння відвідують від шести 
до двадцяти прихожан, до нас нерідко 

приходять також гості з Геральдтона 
й околиць. Саме тому я написав 

про те, що наш приїзд був Божим 
планом, – ми свідчимо про Ісуса Хри-
ста багатьом людям. Мій тато служить 
у громаді у сані священика, а щомісяця 
до нас приїжджає окружний євангеліст 
із м. Петра. Його супроводжують брати 
й сестри з місцевої громади; нерідко 
вони приїздять разом з учнями неділь-
ної школи й беруть з собою флейти.



У нашій громаді грають також на чотирьох музичних 
інструментах: на флейті, фортепіано й віолончелі, а 
цього року я приєднався зі своїм саксофоном. Удома 
я ще вчуся грати на фортепіано. 

У жовтні, два роки тому, у місто Петр приїхав Пер-
шоапостол Жан-Люк Шнайдер, і провів богослужін-
ня для громад західної Австралії. Ми, учні 
недільної школи, виконали перед бого-
служінням для Першоапостола декілька 
пісень. Ми молимося, аби якось Першоапо-
стол завітав і в нашу громаду. Ми з радістю 

запросили б його на 
австралійське барбекю, 
тобто гриль. 

Цього року я вступив до 
футбольного клубу й 
тренуюся кожного чет-
верга. Ігри відбуваються 
у неділю; якщо вони не 
співпадають із богослужіннями, 
то я беру в них участь. Я мрію, 
що колись гратиму в складі фут-
больного клубу «Барселона». 

А як відбуваються мої справи в школі? 
В Австралії діти відвідують школу з п’яти років. 

Шкільні заняття розпо-
чинаються о 9.05 
годині, а закінчуються 
о 15.00 годині. Між 
іншим, у нас триває 
зараз літо. Цього 
місяця розпочнуть-
ся літні канікули, а 
новий навчальний 
рік – укінці січня. 



найкращий День народження!

Розкажи про свій На
  дозвіллі

Діти з громади м. Саарбрюккена (Німеччина) 

написали й зобразили на малюнках, як вони відзна-

чали свій найкращий День народження: «Мій найкращий 
День народження 
я провів у канатно-
му парку. Мені там 
дуже сподобалося, 
бо ми проходили до 
15-метровій канатній 
дорозі, а ще при-
гощалися досхочу 
пончиками».
Флоріан, 9 років

Маріанне, 3 роки
Жані, 12 років

«На мій десятий День 
народження до мене 
прийшли у гості всі 
мої друзі. У подарунок 
я отримав сертифікат 
для проведення 
тижня канікул на кін-
ній фермі. А ще був 
торт у формі лугу, на 
якому стояв неве-
личкий коник. Я дуже 
зрадів».
Лені, 12 років

Ляйсан, 10 років
Піа, 5 років

«На мій восьмий День народження до мене прийшли семеро гостей. Найкращим було те, що тато разом з нами грав у футбол і піньяту, а ще був торт у формі футбольного поля, яку виготовила моя мама».Сімон, 8 років 

«Мій найкращий День народження 
проходив, коли мені виповнилося 
вісім років. До мене прийшли в 
гості багато друзів».
Беньямін, 8 років

«Найкраще, що було на 
мій День народження –  це 
торт у формі шахового 
поля і те, що в гості прий-
шли мої найкращі друзі».
Кімберлі, 13 років 
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 1. Порядок слів

 2. Знайди відмінності 

    Небесні війська хвалила Бога й промовляли:
    «Слава ___ ________ ____ _ __ _____ ___ _____ ____ __________».

на людям вподобання й на землі мир 
Його Слава висотах Богу 

«Біблійні слова з  Різдвяної історії перемішалися. 
Постав слова у правильному порядку.

На перший погляд обидві картинки виглядають однаково. Од-
нак, на правій укралися 7 помилок. Чи зможеш ти їх знайти?

Відповідь 1: «Слава на висотах Богу й на землі мир людям Його вподобання».



Молитва Якова 
Історія   
  для читання

Перед сном Яків знову прогулювався у своєму саду. 
Його увагу привернула яблуня.
«Ти сотворив її прекрасною», – захоплювався Яків.
Він понюхав рози.
«Їх Ти також сотворив прекрасними».
Він скуштував декілька полуниць.
«Ммм! Їх Ти сотворив найпрекраснішими. Дякую 
Тобі!» – 
мовив Яків.
Потім він зайшов у дім. 
Бабуся уклала його в ліжко.
«Перед сном ми помолимося», – сказала вона.
«А я вже помолився», – відповів Яків. 

    Лєні Майєр-Скуманц, 
    © в автора
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