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В’їзд Ісуса Христа в Єрусалим

       (Від Луки 19, 28–40)

ІзІз
      Біблії      Біблії

Йдучи шляхом до Єрусалиму, Ісус 
Христос наблизився до гори, що 
зветься Оливною. Він послав двох 
Своїх учнів, мовивши: «Ідіть у село, 
що перед вами, ввійшовши в нього, 

ви знайдете прив’язане ослятко, 
на якого ніхто з людей ще не сідав 
ніколи; відв’яжіть його і приведіть. 
Коли ж вас хтось спитає: «Навіщо 
відв’язуєте?» − ви скажете: «Господь 
його потребує».
Учні пішли і знайшли осля. Коли ж 
відв’язували його, то господарі ос-
лика запитали: «Навіщо відв’язуєте 
тварину?» Вони відповіли: «Господь 
потребує його».

Ісус та Його учні вирушили 
в Єрусалим на святкування 
Пасхи. Люди називали Його 
Месією і зустрічали як 
Царя.



Потім вони привели ослика до Учи-
теля і, постеливши свою одежу на 
тварину, посадили Його на неї. Коли 
Ісус їхав верхи, то люди стелили до-
рогу своєю одежею.
Як тільки Ісус Христос наблизився 
до міста, то великий натовп учнів 
славив Бога за чудеса, які вони ба-
чили.

Вони вигукували: «Благословен Цар, 
що йде в Ім’я Господнє! Мир на небі 
і слава на висотах!» Деякі з фарисеїв, 
що були також у юрбі, сказали Йому: 
«Учителю, заборони Твоїм учням».
Він же відповів: «Кажу вам: коли оці 
замовчать, кричатиме каміння».



Наш будинок 
розташований на березі фіорду. Фіорд схожий на 
ріку, однак, це вузька морська затока, яка глибоко 
врізається в сушу. Тому вода у ньому солона.

А чи знаєте ви, що в Норвегії водяться лосі? Мені 
пощастило бачити їх у дикій природі. 

На фото внизу ви бачите нашу громаду в Осло. 
На богослужіння ми їдемо автомобілем майже 
годину. У нас в Норвегії є прихожани з різних 
країн, також чимало – з Африки; однак, усі вони 
розмовляють норвезькою мовою. Я також володію 
двома мовами. Удома ми спілкуємося німецькою, 
а іноді − норвезькою. Я вважаю, що володіти двома 
мовами − це чудово.

Моя мама − учителька недільної школи 
нашої громади. Мій тато − окружний 
євангеліст, він опікується усією Норвегією. 
Інколи він проводить богослужіння й в 
інших громадах, тоді він заздалегідь, 

«God dag» − означає норвезькою «Добрий день». 
Я проживаю з батьками у м. Драммені, у Нор-
вегії. Моя мама родом з Німеччини, а тато − із 
Швейцарії. А я народилася тут. Мене звати Естель 
Генріетте, мені шість років. Це фото ми зробили 
в серпні, коли я вперше пішла в школу. Тоді моя 
мама була вагітною, а декілька місяців тому 
в мене з’явився братик. 
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ще в суботу летить на літаку в інше 
місто. Інколи ми з мамою летимо 
разом з ним, і тоді я дуже радію, 
що маю змогу зустрітися з дітьми інших 
громад.

У Норвегії дуже дотримуються традицій. Так, наприклад, 
щорічно 17 травня урочисто відзначають головне всена-
родне свято Норвегії − День конституції. У цей день усі 
одягають національні костюми, а в містах проходять великі 
паради.

У різдвяний час 
норвежці традиційно 
їдять солоні баранячі 
ребра або сушену 
рибу. Однак, відверто 
кажучи, мені більше 
смакує піца або 
спагеті, свіжі мідії чи 
сьомга.

Мені подобається жити 
на березі фіорду. Улітку 
я люблю купатися або 
кататися на човні. 
А взимку я залюбки 

катаюся по замерзлому фіорді на лижах або на фінських санях. 
У погану погоду я майструю або граю з друзями 
в різні ігри.

нннаа а лілілітататакукуку вв іііншншее е 
ммммаммамамоюоюою лллететететимимимимооо о
я дуже радію, 
рітися я ззз дідідітьтьми іншиххххх 
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2. Зробити карту гостя

1. Говорити компліменти

Аби всі діти почували себе комфортно в класі недільної школи, ви можете зіграти в таку гру: 
усі сідають у коло. Спершу обирають якусь дитину, і кожен по черзі говорить їй компліменти. 
Наприклад: «Катя вміє добре малювати», або: «Юра терпеливий до інших хлопчиків». 
Коли кожен сказав свій комплімент, то настає черга іншої дитини. І так по колу, поки всі діти
не отримають компліменти.

Запросивши друзів у гості, ти можеш зустріти їх настільними картками (картками гостя). 
Їх ти можеш виготовити самостійно. Для цього тобі треба мати:
1) цупкий папір, 2) ножиці, 3) канцелярський ніж, 4) фломастери.
Перенеси зразок на щільний папір і виріжи його. Потім розфарбуй і напиши на ньому ім’я
друга чи подруги. Частину фігури, яка виходить за пунктирні лінії, виріжи канцелярським
ножем по контурах (нехай тобі у цьому допоможуть дорослі). Потім зігни картку по пунктирних 
лініях. І картка гостя готова.

ь за пунктирні лінії, виріжи канцелярським
жуть дорослі). Потім зігни картку по пунктирних 

Бути привітнимиНаНа
        дозвіллідозвіллі



4. Лабіринт

3. РозфарбуйКоли Ісус Христос в’їжджав на осляті в Єрусалим, то люди 
вітали Його і стелили дорогою свій одяг і пальмові віття. 
Розфарбуй малюнок і розкажи цю історію.

Чи зможеш ти вирішити, яким шляхом треба 

йти ослику, аби потрапити в Єрусалим.

Відповіді: 4) шлях г

a

в

б

г

Єрусалим

Вавилон

Афіни

Рим

ht
tp

s:
//

ck
.o

t7
.ru

/u
pl

oa
ds

/7
/2

/3
/Ii

su
s-

na
-o

sl
e_

72
36

8.
jp

g



Журнал «МИ, ДІТИ», № 4, 2021 р.
(Ілюстрований часопис для дітей)

Засновник: Релігійна організація «Управлінський центр 
Новоапостольської церкви в Україні», проспект Тичини, 18-А, м. Київ 
(за дорученням Міжнародної Новоапостольської церкви, 
м. Цюріх, Швейцарія).
Адреса редакції: вул. Збаразька, 8а, 46002 Тернопіль, Україна; 
тел./факс: (+380352) 524732; p.bich@nak.org.ua; 
сайт:nak.org.ua
Головний редактор: Будник Анатолій Феодосійович 
Відповідальний редактор:Бих Павло Євгенович
© Видавництво: Фрідріх БішоффГмбх, м. Франкфурт-на-Майні/
Німеччина; за сприяння Релігійної організації «Управлінський центр 
Новоапостольської церкви в Росії», 
м. Москва/Росія.
Друк: ТОВ «Терно-граф», вул. Текстильна, 18, 46020 
м. Тернопіль, Україна. тел. (0352) 51-91-65, 51-91-64; е-mаil: terno-graf@ukr. net
Наклад: 800 прим. (українською мовою).

Часопис поширюється безкоштовно серед парафіян Новоапостольської 
церкви та зацікавлених осіб. 
Ми з вдячністю приймемо пожертви на видавничу діяльність. 
Отримувач платежу: Релігійна організація «Управлінський центр 
Новоапостольської церкви в Україні» (РО УЦНАЦ), проспект Тичини, 
18-А, м. Київ.
Банківські реквізити:
IBAN р/р  UA86320984000002600524 0016749 в АТ «ПроКредит Банк», 
МФО 320984, ЄДРПОУ 14301165; або 
IBAN р/р UA77 322669 00000 2600 130 023 5975 (UAH) в АТ «Ощадбанк» 
м. Київ, МФО 322669
Призначення платежу: добровільні пожертвування від … 
© Цей часопис і всі опубліковані в ньому матеріали захищені авторськими 
правами. На повний або частковий передрук матеріалів, а також їх будь-яке 
копіювання і поширення вимагається дозвіл видавництва.

У НОВІЙ ШКОЛІ

Істория   
    для читання
ІсториІстори
    для для

Мене звуть Ґюнтер. Майже два тижні я живу в Гамбурзі. 
Раніше я проживав у Ганновері. Там я з першого класу 
ходив у школу. У мене було чимало друзів, з якими я після 
обіду грав у футбол. У нас був хороший учитель. У нього 
була гітара, і ми щодня разом співали. Згодом нашій сім’ї 
довелося переїхати. Мені це не дуже сподобалося, і мамі 
також; однак, тата перевели на роботу в місто Гамбург. 
Тому ми не змогли залишатися в Ганновері. Кілька днів 
тому я вперше відвідав гамбурзьку школу. Мені було 
трохи моторошно. Я знав, як ставляться до новеньких 
учнів. Усі в класі знають один одного, а новенький – ні! 
Усі звертають на новенького увагу. Потім хтось починає 
з нього сміятися, а інші підхоплюють. З Гердом 
Альтманом, який прибув до нас у Ганновер, відбувалося 
те саме. Я пам’ятаю, як він стояв з почервонілим  
обличчям й усі довго ним нехтували. Про це я згадав, 
коли мама привела мене в нову школу. Мені хотілося 
втекти звідти. Але мама повела мене в кабінет директора. 
«Так-так, − сказав директор. − Сподіваюся, що тобі у нас 
сподобається. Це − пан Гамм, твій класний керівник. Він 
проведе тебе у твій клас». І ось я стояв перед класом. 
«Це Ґюнтер Луттінг», − представив мене пан Гамм.  
«Луттінг-пудинг»,  − засміялися дівчатка. 
«Він прибув до нас з Ганновера», − продовжив пан Гамм. 
«Я також жив колись у Ганновері», − вигукнув один 
хлопчик. У нього були веснянки, як у нашого колишнього 
воротаря. 
«Ґюнтер, підійди-но і сідай де-небудь», − сказав пан Гам. 
Я не знав, куди мені сісти, і зніяковів. Раптом  хлопчик 
з веснянками покликав мене: «Тут є вільне місце. Біля 
мене!»

«Ну, ось, − сказав пан Гамм, − сідай біля Томаса!» Я поста-
вив свій ранець під парту і сів поруч. Томас! Одного 
з моїх друзів в Ганновері також звали Томасом. Раптом 
я відчув, що в новому класі не так уже й погано. Томас 
взяв мене з собою у шкільний двір і все показав мені. 
Томас сподобався мені. Він називає мене «пудингом». 
Інші діти також. Дещо кумедне прізвисько. Мені здається, 
що в Гамбурзі мені буде добре. 

Ірина Коршунова ©
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що в Гамбурзі мені буде добре. 
Ірина Коршунова ©


