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С М И Р Е Н Н ЯС М И Р Е Н Н Я



Ісус вмиває ноги

   Ісус встав, скинув з Себе 
верхню одіж, узяв рушника 
й підперезався.Тоді Він налив 

води до умивальниці й 
почав обмивати учням 
ноги й обтирати рушни-

ком. Підходить, отже, 

і до Петра, та той Йому: «Ти, Господи, 
мені вмивати ноги?»Каже Ісус йому 
у відповідь: «Те, що Я роблю, ти під 
цю пору не відаєш; зрозумієш потім». 
Петро ж Йому каже: «Ні, не митимеш 
моїх ніг повіки!» Ісус відповів йому: 
«Коли Я тебе не вмию, то не матимеш 
зі Мною частки». Тоді каже до Нього 
Петро: «Господи, тоді не тільки ноги, 
але і руки, й голову!»

Наближалося свято Пасхи. 

Ісус знав про те, що покине 

цей світ і відійде до Свого 

Отця. Він разом зі Своїми 

учнями відсвяткував 

останню вечерю.

(Від Івана 13, 1–20)

    Своїм учням 

ІзІз
      Біблії      Біблії



Але Ісус пояснив: «Тому, хто обмитий, 
нічого не треба вмивати, крім самих 
ніг; увесь бо він чистий. І ви чисті, 
та – не всі». Знав бо, що один з учнів 
мав Його зрадити. Він мовив до учнів: 
«Чи знаєте, що Я зробив вам? Ви Мене 
звете: Учитель, Господь і правильно 
мовите, бо Я є. Тож коли вмив вам ноги 

Я – Господь і Учитель – то й 
ви повинні обмивати ноги 

один одному. Приклад Я 

вам дав, щоб і ви так робили, як оце 
Я вам учинив. Істинно, істинно 
говорю вам: Слуга не біль-
ший за пана свого, а посла-
нець не більший за Того, 
Хто послав його. Хто прий-
має того, кого Я пошлю, 
той Мене приймає; 
а хто Мене приймає – 
приймає Того, Який 
послав Мене».

В і д с к а н у й 
мене



Мене звати Давид, я народився 10 червня 
2011 року. Отже, незабаром мені виповниться 
одинадцять років. Моя сім’я складається з батька, 
матері, моєї п’ятирічної сестри Лубуто і мене. Мій 
батько Тревор − священник нашої церкви. Він 
працює маркетологом у компанії телефонного 
зв’язку Замбії. Моя мати Мвеші − фізіотерапевт 
і працює у великій лікарні. Я навчаюся у 6-у класі. 

Моя сестра відвідує дитячий садочок, який 
розташований у моїй школі. Мої улюблені 
предмети− це математика, музика й англійська 
мова.

Усі ми є віруючими Новоапостольської 
церкви; на фото ви бачите нашу церкву. 
Вона є найбільшою церквою Замбії й 
вміщає 5000 братів і сестер. У ній уже двічі 
проводив богослужіння Першоапостол. 
Освячення церкви відбулося 20 липня 
2014 року. Тоді мені було три роки.
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у Давида в Ндолі     

     (Замбія)

У гостяхУ гостях

«Мулішані?»мовою ікібемба означає 
«Як справи?». Ікібемба – це одна з 72 мов 
Замбії. Вона є найбільш поширеною у 
регіоні, де я проживаю. Ми називаємо 
наш регіон «Мідним поясом», адже тут у 
глибоких шахтах добувають мідь. Я живу 
в місті Ндола, столиці провінції Купербелт.



Уроки недільної школи проходять щонеділі після 
богослужіння. Уроки музики й репетиції хору 
відбуваються щосуботи. 

Я – наймолодший учасник оркестру в окрузі та 
граю на скрипці. Усі музиканти в оркестрі дуже 
чуйні; нерідко вони дозволяють мені диригувати 
хором під час богослужіння чи концерту. Інколи 
я диригую дитячим хором. Мені подобається моя 
громада, мої друзі з недільної школи, учителі й 
диригенти. Я дуже люблю свою церкву!

Удома я також охоче займаюся музикою. Я граю на 
блок-флейті, скрипці й фортепіано. Моя сестра та-
кож захоплюється музикою, я вчу її грати на скрип-
ці. Я мрію, що колись братиму участь у музичній 
робочій групі нашої церкви.
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Скануй  мене

Дійзнайся місце 
проживання Давида на 

карті світу
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Дійзнайся 
оживання Д

карті св

меменене

місце 
Давида на 

віту

Коли я не займаюся музикою, 
то дивлюся телевізор або граю в 
комп’ютерні ігри. Я доглядаю також 
за своїми кроликами й годую їх. Я 
люблю дивитися, як вони плигають.

Основним продуктом 
харчування у Замбії 
є кукурудза − 
з кукурудзяної 
муки готують, 
наприклад, 
кашу Ншіма, 

яку подають до столу під час кожного 
прийому їжі. Моя улюблена страва – самп. 
Це грубо помелені кукурудзяні зерна. Я 
люблю також піцу. Нерідко я допомагаю 
своїй мамі готувати їжу. Я вмію варити 
рис, смажити яйце й готувати простий 
сніданок.



1. Знайди картинку
В одній із притч Ісус Христос розповів про фарисея й митаря, які молилися 
у храмі. Фарисей молився: «Дякую Тобі, Боже, що я не такий, як інші». 
Митар, опустивши голову, говорив: «Боже, помилуй мене, грішного!» 
Митар був смиренним, а фарисей – ні. На другому малюнку закралося 10 
помилок Чи зможеш ти віднайти їх?

Смирення
На дозвіл-На дозвіл-
лілі



3. Приховані слова
Слово «смирення» містить у собі слово «мир». Ми знайшли ще слова, в яких заховані 
інші слова. Чи зможеш ти знайти хоча б одне слово в кожному довгому слові?

2. Загадки
Ми записали слова, якими Марія відповіла Ангелові, 
коли Він сповістив її про народження Сина. Для цього 
ми використали секретний код. Якщо ти заміниш 
символи відповідними літерами, то зможеш прочитати 
його.

Відповіді: 2) «Да будет мне по слову Твоему»; 3) Великодушие (лик, код, велик, душ), благодарность (благо, дар, год, нос), угол (гол), стужа (уж),  
ласточка (сто, точка), небосклон (небо, склон, клон, он), листок (лист, сток, исток, ток), стрекоза (коза, трек), огород (ого, город, род),  
вершина (шина), живая (ива, Я), стучится (учится, тучи), глухо (ухо, ух)

О т с к а н и р у й 
меня

Відскануй QR-код 
та відшукай вівцю 

у східному місті.
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ІСТОРІЯ ПРО ДВІ БАБКИ

Одного разу посварилися дві бабки. Одна сказала: «Я най-
краща від усіх! Я стрибаю набагато вище від тебе!» І стриб-
нула на високе дерево.
Інша – у відповідь: «Ні! Я найкраща! Я стрибаю набагато 
дальше від тебе!» І одним великим стрибком перестриб-
нула увесь луг.
Бабка, що була на дереві, гукала: «Подивися на мене! Глянь, 
як високо я можу стрибати!»
А інша бабка вигукувала: «Подивися на мене! Глянь, 
як далеко я можу стрибати!»
Але вони не бачили й не чули один одного. Одна сиділа 
надто високо на дереві, а інша – надто далеко у траві.
Цілий день вони гукали й гукали, аж поки їм це не набридло. 
Увечері одна бабка нарешті зістрибнула з дерева, а інша 
повернулася з-за лугу.
Одна сказала: «Ти найкраща у стрибках у довжину!»
А інша сказала: «Ти найкраща у стрибках у висоту!»
І вони помирились.

Урсула Вольфель // «Двадцять сім супових історій», –
вид-во: Тіенеманн-Есслінгер, − 2005.
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