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Давид і ЙонатанІзІз
      Біблії      Біблії

зі своїм батьком і розповім тобі про 
його наміри». Йонатан поговорив зі 
своїм батьком і заступився за Давида: 
«Він завжди воював на твоїй стороні, 
він переміг велетня Голіафа і ніколи 
не поступав супроти тебе. Чому ти 
бажаєш вбити невинного?»
Саул пообіцяв синові не вбивати 
Давида. Йонатан розповів про це 
Давиду. І Давид повернувся.
Однак цар незабаром забув про 
свою обітницю і знову метнув 
спис у Давида. Йому ледь вдалося 
ухилитися.
Тієї ночі Давид утік. Згодом 
повернувся, аби запитати свого друга 
Йонатана: «Йонатане, що я вчинив 
неправильно? Чому твій батько бажає 
мене вбити?» Йонатан відповів: «Ти 
не помреш, мій батько пообіцяв 
мені». Давид сказав: «Твій батько 
знає, що ми товаришуємо, можливо, 
тому він тобі нічого не розповідає». 
Йонатан хотів переконатися в словах 

Після того, як Давид здобув 
перемогу над філістимлянином, 
він проживав у палаці царя Саула, 
батька Йонатана.

Давид і Йонатан були друзями. 
Йонатан мав стати царем, бо був 
сином царя. Однак, Бог обрав Давида, 
аби він став царем. Йонатан не 
заздрив Давидові, адже Давид був 
його другом, і любив його. Йонатан, 
виявляючи дружелюбне ставлення, 
подарував Давидові свої одяг, меч, лук 
і пояс.
Цар Саул ревнував Давида, адже 
Давид був вправним воїном 
і користувався серед людей більшою 
повагою, ніж цар. Одного разу Саул, 
будучи дуже злим, метнув у Давида 
списа, коли той грав на лірі.
Давиду вдалося ухилитися, однак 
Саул усе ж мав намір вбити Давида.
Йонатан попередив свого друга: 
«Заховайся до завтра! Я поговорюю 



Давида, а потім повернутися зі своїм 
слугою і випустити три стріли. Якщо 
він вигукне своєму слузі, що збирає 
стріли: «Стріли позаду тебе», то це 
буде означати, що все в порядку і 
Давид може повернутися в палац 
царя. Однак, якщо він гукатиме 
своєму слузі: «Стріли лежать перед 
тобою», − це буде означати, що 
Давиду загрожує небезпека і йому 
потрібно рятуватися втечею.
Друзі знову поклялися один одному у 
вірності. Давид переховувася в полі.
Тим часом в палаці справляли 
великий бенкет. Саул поцікавився, 
чому на святі відсутній Давид. 
Йонатан виправдав відсутність 
свого друга. Саул так розлютився на 
Йонатана за те, що він заступається 
за Давида, що метнув спис у свого 
сина. Тоді Йонатан збагнув, що Давид 
мав рацію, і його другові необхідно 
рятуватися втечею. Тієї ночі Йонатан 
так засмутився, що не міг їсти. Він 
вийшов у поле разом зі своїм слугою, 
аби попередити Давида.
Потім він випустив три стріли,

і гукнув своєму слузі: «Стріли лежать 
перед тобою!»
Він віддав слузі стріли  лук і відправив
 його додому, а сам вирушив до Давида, 
аби ще раз побачитися з ним. Вони, 
прощаючись перед розлукою, плакали.



Мої батьки − Еллен і Міхаель − архітектори. Коли 
ми кудись їдемо, то вони постійно оглядають будівлі, 
а також ми нерідко відвідуємо виставки.

Моя мама в ранньому віці захворіла на деменцію. 
Недуга проявляється в тому, що вона поступово 
втрачає пам’ять. Тому вона вже протягом двох 
років знаходиться в спеціалізованому пансіонаті. 
Ми відвідуємо її через день і гуляємо разом з нею в 
парку, якщо гарна погода.

Частина моєї сім’ї проживає в Німеччині. Я люблю 
відвідувати їх на Різдво та влітку. Ми зібрались всі 
разом на святкування 70-річчя дідуся. У дідуся і мого 
тата є четверо братів і сестер, ми − велика сім’я!

Я люблю готувати собі типовий англійський 
сніданок: яєчню з тостами, вівсяну кашу і панкейки.

Привіт! Це я, Кельвін, разом зі своїми 
кроликами Пуфф і Марбел. Мені десять років, 

і я розповім вам про себе і своє рідне 
місто Лондон.

Ілюстрації: ©ibom; ©siraanamwong; © Tatyana Okhitina-stock.adobe.com

    у Кельвіна в Лондоні     

        (Великобританія)
У гостяхУ гостях
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Тут Ви бачите мене в шкільній формі, коли я 
вперше прийшов у школу. Тоді мені було чотири 
роки. Я відвідую двомовну школу, заняття 
відбуваються англійською та німецькою 
мовами.

Лондон − це столиця Великобританії. 
Коли нас відвідують гості, то ми разом 
оглядаємо місто. Собор Святого Павла − 
одна з найбільших церков світу. Його 
акустика є дивовижною: якщо хтось в 
одному кінці споруди церкви говорить 
пошепки, то його чути в іншому кінці. У 
Лондоні є також знаменитий Тауерський 
Міст, колесо огляду «Лондонське око» 
і Музей мадам Тюссо, в якому можна 
побачити воскові фігури знаменитих 
особистостей.

У моїй громаді Лондон-центр я 
залюбки зустрічаюся з іншими 
дітьми. Нерідко ми залишаємося 
після богослужінь і смакуємо ласощі 
з усього світу, адже нашу громаду 
відвідують люди з різних країн.

У житті на 
острові є 
чимало 
переваг, 

наприклад, неподалік 
знаходиться пляж. Я люблю 
ходити до моря, аби ловити 
крабів, однак, потім я відпу-
скаю їх назад у море. Окрім 
цього, я часто катаюся на 
велосипеді, ходжу на заняття 
з карате або майструю. Цього 
дракона я виготовив у школі, 
коли ми слухали історію про 
Георга, убивцю драконів. 



        1. Знайди відмінності

Якщо тобі необхідна допомога, то в будь-який час можна звернутися до друзів.
Саме так поступив чоловік на цій ілюстрації. Опівночі він потрапив у складну ситуацію. 
Чи відома тобі ця історія? Ти маєш змогу прочитати її у Біблії, в Євангелії від Луки, 
у главі 11, віршах 5−8.
На цих ілюстраціях є 10 відмінностей. Знайди їх.

ДрузіНа дозвілліНа дозвіллі



3. П’ятеро друзів

        2. Наскільки добре ти знаєш своїх друзів?
За допомогою цієї гри ти маєш змогу 
переконатися, наскільки добре ти 
знаєш своїх друзів. Для ігри необхідно 
щонайменше троє осіб.
Двоє друзів сідають на два стільці спиною 
один до одного. Третій − ведучий. Він 
задає двом по черзі питання, на які треба 
відповідати тільки «так» або «ні». Наприклад, 
улюблений колір Аніко рожевий?

На питання не слід відповідати вголос. 
Потрібно на відповідь «так» піднімати праву 
руку, а на відповідь «ні» − ліву руку.
Потім на запитання так само відповідає 
інший гравець. За кожну правильну 
відповідь зараховується один бал. Чим 
більше балів ви отримаєте, тим краще ви 
знаєте своїх друзів.

Напиши правильно імена друзів.

Відовіді: 4 a) Педро, б) Дженні, в) Давид, г) Ліза, д) Джим 

Давид носить 
довгі штани. 

Ліза стоїть поруч 
із Джимом 

У Педро пряме 
волосся. 

Хлопчик у 
капелюсі – не 

Джим.

У Джені на 
голові хвостик. 

а) б) в) г) д)



МІРІАМ І МАЛЬТЕ  

Прийшла осінь, скрізь лежало опале листя. Мальте 
штовхав його ногою перед собою. Він ненавидів осінь, 
щонайменше, саме цю осінь. Для нього це слово звучить 
жахливо: осінь, осінь, осінь. Мальте копнув кучу листя, 
неначе таким чином міг прогнати свої злість і смуток.
Минулої осені все було по-іншому. Тоді з Міріам ... 
Мальте, зупинившись, глянув у бік дому Міріам. Мину-
лої осені вони разом збирали строкате листя і вклеювали 
його у великий зошит. Міріам написала на обкладинці 
друкованими літерами слово «Гербарій». Міріам уже хо-
дила до школи, тому Мальте їй дуже заздрив. Вона вміла 
не тільки писати, а й малювати людей і тварин, прово-
дити лінії за допомогою лінійки. У неї на білому аркуші 
паперу з’являвся чарівний сад, казковий ліс. Тоді, мину-
лої осені, вони з Міріам збирали каштани і виготовляли 
маленькі фігурки. Ці фігурки досі стоять біля його ліжка. 
Фігурки, які називаються Міріам і Мальте. Мама Мальте 
виготовила їм з вовни волосся і одяг з тканини. Однак, 
Міріам про це не знає.
Вона несподівано перестала ходити в парк і не відчиняла, 
коли Мальте дзвонив у двері її дому. Мальте не розумів, 
чому так відбувається, поки одного разу не побачив її 
разом з однокласницею. Вони йшли рука об руку. Міріам 
підштовхнула дівчинку і вказала на Мальте, вони пе-
решіптувалися і засміялися. У той день Мальте неабияк 
засмутився і розсердився. «Зрадниця», − гукнув він їй, 
зустрівшись з нею через пару днів на вулиці. Міріам ні-
чого не відповіла. Вона лише мер-
щій перейшла на іншу сторону 
вулиці. Однак назвати її зрадни-
цею Мальте не допомогло. Його 
серце належало Міріам.
Щоранку він обводив чорним фло-
мастером літеру М − Міріам і другу 
літеру М − Мальте на тонких лініях своїх 
долонь. Це було його таємницею, про яку ніхто не знав, 

навіть Міріам. Тепер він стояв перед домом Міріам 
і дивився на її вікно. Раптом штора порухалася і звідти 
виглянула Міріам. Вона, як раніше, посміхнулася йому. 
Мальте набрався сміливості. Його серце несамовито сту-
кало, він підняв обидві руки і продемонстрував дві чорні 
літери М. Міріам знову посміхнулася. Потім вона зникла. 
Мальте опустив руки. Незабаром відчинилися двері 
дому, з яких вийшла Міріам. Вона була одягнена в жовту 
куртку й шапку з білим пишним помпоном, який Мальте 
так любив гладити минулої осені. У неї  були рум’яні 
щоки, неначе вона щойно бігла.
− Йдемо? − запитала вона, сором’язливо посміхаючись.
− Куди? − запитав він, затамувавши подих.
− Збирати каштани.
Мальте лише ствердно кивнув. Йому від щастя відняло 
мову.
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