
Т Е М А : 
С Л А Б К І С Т Ь

           Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви    |     № 5, травень  2020 р.



Відречення Петра від Ісуса

(Від Луки 22, 24–62)

Із
      Біблії

їм також молитися, аби не впа-
сти у спокусу. 
Ісус Христос молився так: «Отче, 
коли Ти хочеш, віддали від Мене 
цю чашу, тільки хай не Моя, 
а Твоя буде воля!». І з’явився 
Ангел з небес і укріпляв Його. 
Ісус молився ще наполегливіше. 
Він боровся зі смертю. Його 
піт, мов краплі крові, падав на 
землю.

Під час пасхальної трапези Ісус 

Христос мовив до Своїх учнів, 

що один з них зрадить Його. 

Учні цікавилися, хто він. Між 

ними спалахнула суперечка, хто 

з них найбільший. Ісус сказав 

дванадцятьом, аби вони слу-

жили один одному.

Ісус звернувся до Петра: «Сатана 
хоче роз’єднати вас. Але Я ж мо-
лився за тебе, аби віра твоя не 
ослабла. І коли ти навернешся, 
то зміцни братів твоїх». Петро 
відповів: «Господи! З Тобою я 
готовий і до в’язниці, і на смерть 
йти». Та Господь відрік: «Петре, 
перш ніж півень запіє сьогодні, 
ти тричі відречешся від Мене».
Після пасхальної трапези Ісус 
Христос зійшов на Оливну гору, 
де був Гетсиманський сад, а учні 
пішли вслід за Ним. Господь 
усамітнився і молився. Він велів 



Підвівшись від молитви, Він 
повернувся до учнів і застав їх 
сплячими від нудьги. Ісус Хри-
стос розбудив їх і велів молитися.
Тим часом Юда, один з дванад-
цяти учнів, прийшов у сад з воро-
гами Ісуса Христа. Вони схопили 
Ісуса і привели на допит у дім 
первосвященика. Петро пішов 
услід за Ним.
У дворі дому біля багаття грілися 
люди. Петро сів поруч з ними. 
Одна служниця, побачивши його 
біля багаття, пильно дивилася на 
нього, а потім сказала: «І цей був 
з Ним». Петро заперечив жінці, 
сказавши: «Я не знаю Його».

Незабаром ще один чоловік по-
бачив Петра і сказав: «І ти один 
із них». І знову Петро заперечив: 
«Ні!» Пройшла година, як інший 
чоловік також наполегливо 
мовив: «Точно, і цей був з Ним, 
бо він галілеянин». Петро втретє 
відрікся, сказавши: «Не знаю, про 
що ти говориш». І раптом, як він 
ще говорив, запіяв півень. Тоді 
Господь обернувся і поглянув на 
Петра, і Петро згадав слова Го-
спода: «Перш ніж півень запіє, 
ти тричі відречешся від Мене». 
Петро вийшов і гірко заплакав.



Ми вже декілька разів 
їздили у ДР Конго. Там 
розмовляють французь-
кою мовою, і я теж во-
лодію французькою та 
норвезькою мовами. 
Подорож на літаку 
з Норвегії до Конго 
триває 14 годин, з 
короткою пересад-
кою у Парижі.

Осло – столиця Норвегії. Туристи 
відвідують тут насамперед замок, в якому проживає ко-
ролівська родина, а також фортецю Акерсхус, до якої нале-
жать замок, музеї і територія для розваг. Фортецю охороняє 
королівська лейб-гвардія.

До королівської гвардії належить також 
незвичайний член: сер Нільс Олаф III. 
Він живе в Шотландії у зоопарку Един-
бурга. У 1913 році Норвегія з нагоди 
відкриття цього зоопарку подарувала 
йому королівського пінгвіна. З 1972 року 
норвезька гвардія бере участь у фестивалі 
військових оркестрів, які регулярно відб-
уваються в Единбурзі. Тоді пінгвін уперше 
як талісман був прийнятий до складу 
полку. На кожному фестивалі пінгвіна 
чи його наступника наділяють 
новим почесним званням. З 
2016 році Нільс Олаф отримав 
звання бригадного генерала.

Мене звати Ліна, мені дев’ять років. Разом з бать-
ками і молодшим братом я проживаю у місті Осло. 
Мої батьки родом з Демократичної Республіки 

Конго, але я і мій брат народилися у Нор-
вегії.

            у Ліни  
         в Осло (Норвегія)

У гостях



Дозвілля я проводжу з родиною і своїми найкращими 
подругами. Ми любимо фотографуватися і виготовляти 
веселі фотошопи. 

Іноді я граю з татом у футбол. Раніше ми грали також у 
бадмінтон. Ця гра мені дуже подобається, і я сподіва-
юся, що ми скоро знову будемо грати в неї. Я люблю 
спорт і належу до складу шкільної команди з гандболу. 
Це дуже класно, бо я можу весело проводити дозвілля 
разом з подругами. У вільний час ми залюбки гуляємо 
у шкільному дворі. Я люблю також учитися. Мій улю-
блений предмет –  норвезька мова.  

Що стосується їжі, то мої 
улюблені страви – це лаза-
нья і тако.

Моя сім’я і я належимо до 
громади Осло. Ми з бра-
том відвідуємо недільну 
школу. Мені особливо 
подобається те, що всі 
тепло спілкуються один з 
одним, і нам подобається 
спільно проводити час.

Зима у Норвегії доволі довга і холодна, іноді з жовтня до 
кінця травня падає сніг. Тому я радію, що скоро настане 
тепло.



1. Вибачте

Проявляти слабкістьНа
 дозвіллі

2. Що робить нас слабкими, а що сильними?

Якщо ви допустили помилку чи образили когось, то можете про-
сити вибачення, сказавши добрі слова і зробивши невеличкий 
подарунок.
Ви можете виготовити оригінальну упаковку для подарунка. 
Для цього вам знадобляться:

n порожній рулон від туалетного паперу,
n яскрава паперова серветка,
n клейка стрічка (скотч),
n подарункова стрічка.

Помістіть свій подарунок у рулон. Оберніть його серветкою
і закріпіть клейкою стрічкою. Кінці серветки, які виходять за краї 
рулону, скрутіть як цукерку і обв’яжіть подарунковою стрічкою.

Придумайте на кожну букву алфавіту те, що робить вас сильними чи слабкими. Напишіть те, 
що робить вас сильними, червоним кольором; а те, що – слабкими, синім. Аби полегшити вам 
завдання, ми вже вписали декілька слів.
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4. Лабіринт

 3. Загадка

Петро боявся покарання, тому не признався, що є учнем Ісуса Христа. У Біблії розповідається 
про різні постаті, які виявляли слабкість і йшли проти Божої волі. Чи можеш ти співвіднести 
їхні імена з їхніми вчинками?

Уранці Джим пішов до школи з іншими дітьми і не дочекався 

своєї подруги. Тепер він вирішив піти до неї і попросити виба-

чення. Допоможи йому знайти шлях до її дому і при цьому не 

натрапити на червоне світло світлофора.

a) надіявся, що Ісус Христос звільнить Ізраїль від Римського                                                         
поневолення і зрадив Його через розчарування

б) утратив надію на допомогу від Бога і бажав загинути

в) залишив тварин живими, незважаючи на те, що Бог велів                                                      
принести їх у жертву

г) думав, що також здатний творити чудеса

д) злякався доручення Бога і хотів утекти

е) сумнівався у тому, що Ісус Христос – Син Божий

1) Саул

2) Мойсей

3) Ілля

4) Йона

5) Іван Хреститель

6) Юда 

Відповіді: 3) 1в, 2г, 3б, 4д, 5е, 6а



     ЗАЗВИЧАЙ ЛІЗА НЕ ТАКА

У кімнаті панувала тиша: ні звуку, ні шерхоту. Було 
тихо й чутно, як плюшеві іграшки Лізи розмовляли 
один з одним.
«Я почуваю себе вельми кепсько, – сказав заєць сум-
ним голосом. – Ліза ущипнула мене сьогодні за обидва 
вуха».
«А мене – за хобот, – протрубив слон, – просто так, 
мимохідь». Він гикнув від обурення.
Мавпа, почухавши потилицю, заявила: «А мені вона 
встромила палець у живіт». «А ще назвала мене дур-
ною мавпою», – додала вона й ображено поклала у рот 
великий палець своєї ноги.
«А на мене вона взагалі не звернула уваги, так ніби 
я – порожнє місце, – зітхнув но-
соріг. – Дивне дівчисько». 
Лев похитав своєю гри-
вою: «Не дивне, а зухвале. 
Вона вирвала у мене п’ять 
волосків. У мене, царя всіх 
звірів!»
«Годі тобі, не зазнавайся, 
– пропищало мишеня. 
Воно було дуже сміливим. 
– Сьогодні Ліза поступила 
негоже з усіма нами. Чому 
це вона мала приділяти тобі 
особливу увагу? Коли вона 

повернулася зі школи, то так жбурнула свій портфель, 
що мало не розчавила мене. Я ледь не загинуло».
Мишеня голосно зітхнуло. Старий ведмідь виглядав 
так, наче він над чимось глибоко розмірковував. Усі 
глянули на нього: який у нього буде вирок. Він давно 
знає Лізу, довше, ніж усі інші.
«Так, – сказав він розважливо, – на мене вона сьогодні 
теж не звернула уваги і не розмовляла зі мною. Ма-
буть, у неї щось трапилося. Зазвичай Ліза не така. Ви 
ж, як і я, це добре знаєте. Можливо, нам треба набра-
тися терпіння?»
І раптом Ліза зіскочила з ліжка. Вона все чула й ба-

чила. Умить вона зібрала свої іграшки. Спо-
чатку взяла свого старого ведмедя, 

потім – мишенятко і лева, 
потім носорога, слона, 
мавпу і зайця ... 

Сьогодні всі спатимуть 
у ліжку Лізи. «Зі мною у 
школі трапилася прикрість, 
– сказала Ліза. – Тому я так 
погано вела себе. Тепер всі 
ми влаштуємося якнайзруч-
ніше. Адже я знову добра!»
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