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(Від Луки 10, 25–37) 

Милосердний самарянин  
ІзІз
      Біблії      Біблії

а ближнього твого, як себе самого». 
«А хто мій ближній?» – спитав він 
Ісуса. На що Ісус Христос розповів 
йому притчу:

Один законовчитель запитав в Ісуса 
Христа, що йому робити, 
аби успадкувати вічне життя.

«В законі що написано: Люби Господа, 
Бога твого, всім серцем твоїм, усією 
твоєю душею і всією силою твоєю 
і всією думкою твоєю; 



«Один чоловік спускався з Єрусалиму 
до Єрихону й потрапив розбійникам, 
що його обдерли й побили тяжко та й 
пішли геть, залишивши півмертвого. 
Випадком ішов якийсь священник 
тією дорогою, побачив він його й, 
збочивши, пройшов мимо. Так само 
й левіт прийшов на те місце, глянув 
на нього й пройшов мимо. Але один 
самарянин, що був у дорозі, зненацька 
надійшов (на нього) й, побачивши 
його, змилосердився. Він приступив 
до нього, перев’язав йому рани, полив 
їх оливою і вином; потім посадив його 
на власну скотину, привів до заїзду 

й доглянув за ним. На другий день він 
вийняв два динари, дав їх господареві 
й мовив: «Доглядай за ним, і те, що 
витратиш на нього більше, я заплачу 
тобі, коли повернуся». Хто з оцих 
трьох, на твою думку, був ближнім 
тому, що потрапив розбійникам у 
руки?»
Законовчитель відповів: «Той, хто 
вчинив над ним милосердя». Тоді Ісус 
сказав до нього: «Іди і ти роби так 
само».



Мене звати Ревека, я народилася у 2009 році, 
і є наймолодшою із шести братів і сестер. Цього ж року 
я була охрещена й запечатана Святим Духом. 

Я відвідую богослужіння 
в громаді Мікомфва, де співаю 
в дитячому хорі й відвідую 
заняття з релігії. Я люблю 
виконувати домашні завдання. 

Біблійні вікторини й пазли – це мої улюблені заняття.

Мій тато служить у сані окружного старійшини. 
На фото він зображений, як тільки повернувся з 
місіонерської роботи.

Уся моя сім’я бере активну участь у житті церкви. 
Моя мама є членом робочої групи новоапостольських 

жінок. Мої старші сестри й 
брати співають у хорі, 
а також є керівниками хору 
і вчителями недільної школи.

Мої батьки і ми, діти, – 
замбійці й належимо до 
племені Бемба.

У Замбії існує близько 72 племен, які 
проживають у десяти провінціях 
і розмовляють дев‘ятьма основними 
мовами. Це: 1. англійська  – офіційна 
мова; 2. мова жестів; 3. мова бемба 
(найпоширеніша мова в Замбії, 
використовується переважно в провінціях 
Північна, Мучинга, Луапула, Коппербелт 
і частині Центральної провінції);
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4. мова лозі (мова народу лозі, що проживає поблизу 
ріки Замбезі, вище за течією водоспаду Вікторія, 
Західна провінція); 
5. тонга (Південна провінція);
6. мова каонде (частини Північно-західної провінції);
7. мова лувале (частини Північно-східної провінції);
8. мова лунда (райони Північно-західної провінції);
9. Мова ньянджа (Східна провінція та Лусака).

Ми живемо в Луаншья, у провінції 
Коппербелт, що в перекладі означає 
«Мідний пояс». Мідь використовується, 
наприклад, у виробництві кабелю. Економіка 
Замбії залежить в основному
від видобутку міді, чимало гірничодобувних 
підприємств мають тут свої власні рудники.

Школа, в якій я навчаюсь у шостому класі, 
також належить до гірничодобувної компанії.
Мені подобаються такі шкільні предмети, 
як англійська мова і спорт, а особливо біг, спринт, 
естафета, нетбол і жіночий футбол.

Я охоче працюю на присадибній ділянці й залюбки 
вирощую квіти як у школі, так і вдома. 
Я з задоволенням допомагаю прибирати свій дім.

Своє дозвілля я проводжу разом 
з нашими кроликами.



    1. Як допомогти ближньому? 
Ви можете показати людині, що вона є важливою для вас, надавши 
їй допомогу в скрутну хвилину. Визнач, яку саме допомогу ти можеш надати.

а) Яна боїться наступної контрольної 
    роботи з математики. 1. Допоможи їй нарізати овочі.

б) Дідусь прибирає у церковному саду 
    листя. 2. Помолись, аби вона одужала.

в) Хворий Мишко лежить у ліжку
     вже декілька днів. 3. Грай тихо, аби він міг поспати.

г) Мама готує вечерю після
    роботи.

4. Поясни їй тему і позаймайся 
     з нею.

д) Юля – новенька в громаді й ще
     нікого не знає. 5. Відвідай його.

е) Сусідка повертається з магазину
    з важкими сумками.      

6. Принеси мішок для сміття  
     і допоможи йому зібрати листя.

ж) Учителька недільної школи хвора. 7. Запросіть його пограти під час 
    канікул.

з) У тата болить голова. 8. Сядь поруч із нею і познайом її 
     з іншими дітьми.

і) Батьки Микити працюють 
    під час шкільних канікул, 
    тому вони не їдуть у відпустку. 

9. Візьми в неї сумку і допоможи 
    донести до будинку.

Поглянь:
На якій сторінці

знаходиться
цей малюнок?

Любов до ближнього НаНа
дозвіллідозвіллі



        2. Милосердний самарянин
Відповіді: 1) а-4, б-6, в-5, г-1, д-8, е-9, ж-2, з-3, і-7; 2) Поглянь: на стор. 8.

У Біблії розповідається про те, що декілька людей пройшли повз людину, 
яка потрапила до рук розбійників, не надавши їй допомоги. І тільки самарянин 
зупинився і потурбувався про нього. Що найбільше допомогло цій пораненій 
людині?

  3. Лабіринт 
Дженні хоче відвідати свою подругу Лізу. Вони давно не бачилися і вона 
хоче принести їй радість. Проклади Дженні правильний шлях і не забудь, 
що вона має прийти до Лізи з подарунком.
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Журнал «МИ, ДІТИ», № 12, 2021 р.
(Ілюстрований часопис для дітей)

АНЖЕЛІКА
Історія   Історія   
    для читання     для дддддля

У нашому класі вже декілька тижнів навчається нова дівчинка.
Її звати Анжеліка. Незвичайне ім’я. Дівчинка також незвичайна.
Іноді вона галаслива й зухвала і заважає проводити урок, а іноді 
несподівано починає плакати, і ніхто не знає чому. 
І запитати її про це неможливо. Треба почекати, поки вона
заспокоїться, і ставитись до неї доброзичливо. Учитель так 
завжди робить. Він терплячий до Анжеліки: їй, очевидно, 
довелося пережити щось погане.
Якось у п’ятницю вчитель поклав на стіл Анжеліки подарунковий 
пакетик.
«Відкрий його в понеділок, коли прокинешся!»
«Чому?» - запитала Анжеліка.
«Бо в понеділок у тебе день народження!»
Усі хлопці здивувалися: вони за декілька тижнів знають, коли в 
них день народження, а Анжеліка дізнається про це від учителя?
Анжеліка не може чекати до понеділка. Вона одразу ж відкриває 
пакет. У ньому червоний пенал на блискавці.
«Щиро дякую!» – каже вона і радіє.
І тоді хлопці також вирішують зробити Анжеліці 
сюрприз на день народження.
У понеділок вони приходять до школи дещо 
раніше. Учителя ще немає, Анжеліки теж.
Вони принесли із собою подарункові пакетики. 
Тіна принесла плитку шоколаду, Ліза – блакитну 
хустку, Пауль – книгу, Ганнес – кольорові олівці,
Кай – м’ятні медальки, Антьє – свічку, а Луц 
знайшов удома ще зовсім новеньку лінійку. Анна 
принесла червоний льодяник, Йонас – марципанові 
кубики. Усе це вони самі обрали, купили й 
упакували. Тільки Петер забув про день 
народження Анжеліки. Він завжди щось 
забуває. Тепер він сердиться на себе. Але 
стривай! 

У нього в сумці є цукерка. Він загорне її у зелений папір 
і подарує Анжеліці.
Коли заходить учитель, то стіл Анжеліки вже прикрашений: у вазі 
стоїть букет квітів, у свічнику – свічка, і всі подарунки розкладені 
на столі.
Два хлопчики виходять у коридор: Анжеліці дозволяють увійти 
до класу,  коли запалюють свічку.
Тепер, усе готове!
Анжеліка стоїть біля дверей, вона неабияк вражена. Штори 
закриті, світить свічка, на її столі лежать подарункові пакетики! 
Клас хором співає: «З добрим ранком, Анжеліко, вітаємо тебе з 
днем   народження! Усі поздоровляють її й тиснуть руку. Анжеліка 
не може вимовити й слова. А очі її сіяють від радості.
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