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 Книга пророка Йони 1–4

Боже повеління Йоні Із
      Біблії

Бог звелів піти пророкові 
Йоні в Ніневію. Великими були 
лихі вчинки жителів цього 
міста. У Ніневії Йона мав 
проповідувати те, що Бог 
звелів йому.

Йона, аби не йти у Ніневію, 
вирішив утекти. Він сів у ко-
рабель, який прямував у про-
тилежному напрямку. Однак, 
коли корабель заплив далеко 
в море, то здійнявся буревій. 
Корабель, здавалося, от-от 
розіб’ється.
Моряки злякалися і кожен з 
них почав молитися своєму 
богові. А Йона спав у цей час 
у трюмі корабля. Капітан спу-
стився до нього й сказав: «Як 
тобі спати? Вставай, візви до 
твого Бога про допомогу». 
Моряки кинули жереб, аби 
довідатися, хто винуватець 
бурі, яка їх спіткала. І жереб 
випав на Йону. Він признався, 
що намагався утекти від Бога 
й сказав: «Через мене на вас 
прийшла ця буря. Візьміть і 
киньте мене в море, тоді вона 

вщухне». Як тільки моряки ви-
кинули Йону за борт, то море 
втихомирилося. 
Згодом Бог послав велетенсь-
ку рибу, яка проковтнула Йону. 
Три дні й три ночі Він знахо-
дився в її нутрі. Йому було 
страшно від непроглядної 
темряви. Він почав молитися 
Богові й був готовий виконати 
все, що Бог звелить йому. Йона 
збагнув, що утікати від Бога не 
годиться. Тоді риба викинула 
його на берег і він урятувався. 
Йона негайно подався у Ні-
невію і застерігав людей, що 
їхнє місто буде зруйноване. 
Жителі міста повірили в Бога й 
покаялися. Бог змилосердився 
й не знищив Ніневію.
Це вельми засмутило й обу-
рило Йону. Він покинув 
місто й здалеку спостерігав 
за тим, що в ньому відбу-
валося. Господь зростив 
велику рослину, тінь 
якої прикривала Йоні 
голову й викликала 
в нього радість.
Йона перестав 



сердитися. На ранок рослина 
висохла під палючим сонцем. 
Сонце пекло нестерпно. Йона 
хотів умерти. Тоді Бог мовив 
йому: «Тобі жаль рослину, яку 
ти не садив і не зрощував. А 
Мені шкода людей Ніневії. І Я 
змилосердився над ними?»



(Монголія)

Дорогі читачі журналу «Ми, діти», мене звати Тценгель. Я 
люблю проводити літні канікули в селі. Там я і мої родичі про-
живаємо в юрті. Мої родичі справжні кочівники: у них немає 
постійного місця проживання і вони кочують степом з одного 
місця на інше. Для цього вони юрту (дерев’яну основу, покриту 
повстю) розбирають і потім встановлюють знову. Кочівники 

розводять тварин і з молока 
виготовляють різні види 
сиру. У них дуже цікавий 
спосіб життя. Діти кочів-
ників допомагають поратися по господарству. 

Рано вранці вони вирушають пасти вівці. Діти 
допомагають також доїти корів і навертають 

коней, що відбилися від стада.

Ми, монголи, охоче 
допомагаємо один 

одному й з пова-
гою ставимося 
до літніх людей. 

Як ви здогадалися, я проживаю в 
Монголії. Наша країна розта-

шована в Азії, між Росією 
і Китаєм. Коли літні 

канікули закінчуються, я 
разом з сім’єю переїжд-
жаю в м. Улан-Батор.  

 у Тценгеля у м. Улан-БаторіУ гостях



На фото ви бачите мою сім’ю разом з Пер-
шоапостолом: дідуся, бабусю, маму Дзуллу, 
тата Того й нас, дітей. Мені десять років, у 
мене є троє молодших братів й одна се-
стричка. Двоє братів є близнюками, але, як 
ви бачите на фото, вони не подібні один 
на одного. Тато працює менеджером з 
обслуговування на фірмі, яка постачає 
обладнання для гірської промисловості й 
будівництва доріг. 
Моя мама – лікар, але зараз вона знахо-
диться у декретній відпустці й дбає про 
нашого молодшого братика. Йому виповни-
лося шість місяців. 

У церкві мій тато служить в сані окруж-
ного євангеліста; саме він перекладав 
проповідь Першоапостола з німецької 
на монгольську мову. Мій дідусь – єван-
геліст, а бабуся – органіст нашої гро-
мади. 

У майбутньому я замість бабусі гратиму на органі. 
Тому вчуся грати на фортепіано. Бабуся додатково 
навчає мене музиці, вона – хороша вчителька. 
Окрім цього, я беру участь у дитячому хорі. 

Моя улюблена страва – це бузи. До м’яса додають 
приправи й формують невеликі кульки. Кожну 
м’ясну кульку обгортають тістом, яке скручують 
зверху й готують на пару. Удома в колі сім’ї ми за-
любки ласуємо бузи. 

Перед тим ми, звісно, молимося Богові, Який дав 
нам усе й допомагає нам сьогодні. 



фффф

1. Риба-оригамі 

Утеча
На
 дозвіллі

Йона впродовж трьох днів і трьох ночей перебував у нутрі риби. Для того, 
аби змайструвати рибу, потрібні папір розміру 20 х10 сантиметрів, клей і 
трішки кмітливості. 

1. Зігни два верхні кути паперу всередину.  

2. Нижню частину паперу зігни по діагоналі й потім розігни назад.

3. Тепер верхню частину зігни вниз, а потім уверх. 
4.Переверни папір. Тепер поклади верхівку (кут) на правий бік паперу й знову розігни папір. 

5. Унизу натисни на папір так, щоб на місці згину утворилися кути, і зігни їх.
6. Склади папір ще раз.
7. Зігни кути у напрямку стрілочок і поверни папір. 
8. Приклей зігнуті кути разом.
9. У тебе вийшла риба. Якщо бажаєш, то розфарбуй її. 
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3.  Біблійна мандрівка

   2. Морська хвиля

4. Утекла кішка 

Гра «Займи місце»
Корабель, на якому плив Йона, потрапив у буревій. Аби відтворити морські хвилі, що поглинули 
Йону, візьміть стільці за кількістю учасників і сядьте в коло. Один із вас, ведучий, розташовується 
в центрі. Коли ведучий каже: «Хвиля ліворуч», то учасники ігри пересідають на один стілець 
ліворуч; а коли каже: «Хвиля праворуч», то – праворуч. Під час ігри ведучий намагається знайти 
й сісти на вільне місце. Якщо він упорається зі своїм завданням, то наступним ведучим стає той, 
чиє місце зайняв попередній ведучий. 

Джим подорожував. Він відвідав деякі 
міста, які згадані в Біблії. На його валізі 
наклеєні наклейки міст, у яких він побував. 
Здогадайтеся, у якому порядку він відвідав 
ці міста? 

Кішка Дженні втекла. Чи зможеш ти 
допомогти Дженні знайти кішку?

Відповідь: 3) Ніневія, Рим, Єрусалим, Ур, Віфанія.

РИМ
Иерусалим

Ниневия
УР

В и ф а н и я



Переселення УрзіІсторія   
  для читання

Жила-була дівчинка, яку звали Урзі. У неї 
було троє братиків: Лукас, Штефан і Томас. 
Лукасу було вісім років, Штефану – 10, а 
Томасу, найстаршому, виповнилося вже 
дванадцять років. Усі вважали, що Урзі ще 
надто маленька й постійно казали їй: «Тобі, 
Урзі, ще треба підрости». Або: «Урзі, не 
чіпай, бо поламаєш».
Одного разу Урзі налила в акваріум Лу-
каса лимонад, бо їй здалося, що золота 
рибка хотіла пити. Потім вона намалювала 
рожевим фломастером квіти на футболці 
Штефана, аби прикрасити її. А ще вона 
обережно обрізала всі колючки з кактуса 
Томаса, аби її братик не поколовся. Адже 
нещодавно сталося з ним таке.  
Потім Урзі сиділа самотня в саду. Її троє бра-
тиків розсердилися на неї і вона заплакала. 
А Томас обізвав її поганим словом. Урзі 
підвелася і витерла сльози. Вона пішла на 
кухню, взяла мамину сумку для покупок і 
сказала: «Думаю, мені треба жити в другому 
місці». 
«О, – здивувалася мати, – і куди це ти зібра-
лася?» 
«Тепер я житиму в пісочниці, – сказала Урзі. 
– Я негайно збираю свої речі». Вона пішла 
в свою кімнату й повернулася з повною 
сумкою. У ній були плюшевий ведмедик, 
слоник, лялька Шьонкінд і мишка Юффі, 
найменша з них. 
«Жоден з них не хоче залишатися з вами», – 
сказала Урзі.
«Я тебе розумію, – відповіла мати. – Вони 
люблять тебе».  

Усю другу половину дня Урзі провела в 
своїй «хатині-пісочниці». У пісочне вікно 
лагідно світило сонце. Усі разом пекли пі-
сочну картоплю, їли пісочне морозиво й 
розповідали один одному різні історії. Потім 
Узрі сказала: «Ми довго гралися і нам вже 
нічого розповідати». У пісочній хатинці за-
панувала тривала тиша. З дому доносилася 
пісня, яку співала мама…
Урзі встала, склала свої речі й сказала: «А 
тепер ми пограємося, неначе знову живемо 
в господині, яка співає».

Аннемі Гейанс, з: Ніегль, Агнес,
Розкажи мені щось!

Педагогічне вид-во, - Відень, - 1996.
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