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Ісус благословляє дітей

що Ісус сильно любить дітей. 

Ісус побачив, що учні не пускають 

дітей, і мовив: «Пустіть дітей! Не 

бороніть їм приходити до Мене, бо 

таких Царство Небесне». Потім Він 

поклав на дітей руки і благословив їх. 

Одного разу учні підійшли до Ісуса 

й запитали: «Хто найбільший у 

Небеснім Царстві?» Ісус покликав 

Одного разу люди привели 
своїх дітей до Ісуса. Вони ба-
жали, аби Він благословив їхніх 
дітей.

Учні боронили дітям підходити до 

Ісуса. Вони вважали, що діти зава-

жатимуть Ісусові. Вони не знали, 

(Євангеліє від Матвія, глава 18)
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дитину, поставив її серед них –

і мовив: «Істинно кажу вам: Якщо 

ви не навернетеся і не станете, як 

діти, не ввійдете в Небесне Цар-

ство. Хто, отже, стане малим, 

як ця дитина, той буде найбільший 

у Небеснім Царстві. Хто приймає 

дитину в Моє Ім’я, той Мене прий-

має. А хто спокусить одного з тих 

малих, що вірують у Мене, такому 

було б ліпше, якби утопився в морі. 

Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих 

не гордували! Кажу бо вам, що 

Ангели їхні на небі повсякчас 

бачать обличчя Мого Небесного 

Отця. В Отця вашого Небесного 

немає волі, щоб загинув один з тих 

малих».



Австралія відома своєю дивовижно 
дикою природою. Ось ми з кенгуру 
й коалами. Багато людей гадають, що 
коали – це ведмеді, але це не так, вони 
належать до сумчастих і пахнуть не так 
приємно, як виглядають.

„G‘day, how are you?“ – так ми вітаємо вас. 
Ми – це Єлена та Ембер. Нам по шість років, 
ми двоюрідні сестри і народилися тут, 

в Австралії. Наші мами – сестри. 15 років тому 
вони емігрували разом зі своїми сім’ями 
з Німеччини до Австралії. На цьому фото

ми разом з нашими братами й сестрами: 
ми вдвох стоїмо позаду, попереду 
Крістіна, їй чотири роки,  Натан, йому 

три роки, і Джек, йому два роки.
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Ми мешкаємо біля моря, і нам 
подобається, що ми можемо зводити 
замки з піску й запускати повітряних 
зміїв навіть узимку. Адже в цей 
період тут тепла погода. Окрім цього, 
тут можна побачити крабів, рибок, 
мідій та корали. Кілька тижнів тому 
ми навіть бачили скатів! Узимку з 
узбережжя можна побачити горбатих 
китів. Це круто! 
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в Ембер та Єлени 

у Маккаї (Австралія)

У гостяхУ гостях



Наша церква у Маккеї налічує близько 
60 парафіян. На фото ви бачите нас, дітей 
недільної школи, та Окружного Апостола 
Петера Шульте, вихідця з нашої громади.

Ми любимо австралійські пиріжки пайс − це пиріжки 
з листкового тіста з м’ясною начинкою. Але німецька 
кухня нам також дуже подобається. Особливо 
швабські шпецлє (різновид макаронних виробів) 
та брецелі (кренделі) наших бабусь і дідусів.

А фото праворуч було 
зроблено, коли ми збиралися 
з усіма нашими двоюрідними 
братами й сестрами, а також з 
бабусею та дідусем.ууууу ддддддуууууу

ріжкжкжкжкии ии
мецецецецьккккаааа ааа
обббблилилиливввовввввв  
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Знайдіть на глобусі
місце проживання
Ембер і Єлени
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В і д с к а н у й ! !

Погода тут, зазвичай, 
гарна, а тому для дітей 
з недільної школи часто 
проводять заходи на 
свіжому повітрі.



2. Кросворд

       1. Знайди пару

У спортзалі розкидано багато шкарпеток. Майже всі вони – непарні, але серед 
них є троє шкарпеток, які мають пару. Чи зможеш ти віднайти їх?

У Біблії є чимало розповідей про дітей.
Чи зможеш ти вгадати, про кого тут йдеться?
Якщо так, то впиши імена у клітинки.

1) Він розмовляв із книжниками у храмі 
у віці 12 років.

2) Вона сховала свого молодшого брата 
в очеретах і так врятувала йому життя.

3) Він переміг могутнього воїна з допомогою 
пращі.

4) Мати привела його до храму, бо він мав 
стати священиком.

5) Він народився, коли його батьки вже давно 
втратили надію на дитину.

6) Його виростила донька фараона.

оє шкарпеток, які мають пару. Чи зможеш ти віднайти їх?

1

4

3

2

6

5

1

7

13
2

8

143

9

15

4

10

16

19
22

5

11

17

20

23

6

12 18

21

24

25

  ДітиНаНа
        дозвіллідозвіллі



4. Хто ведучий?

3. Лабіринт

Коли донька фараона разом зі 
своїми подругами купалася у річці, 
то почула плач немовляти. Це був 
Мойсей. Допоможи доньці фараона 
віднайти шлях до Мойсея крізь 
очерет.

Діти в усьому світі люблять гратися. У Південній Африці існує гра, у яку ви також 
можете грати. Для цього вам необхідно лише декілька гравців. Один гравець не-
надовго виходить з кімнати. Іншого гравця призначають ведучим, усі діти стають 
у коло. Потім гравець, який вийшов, повертається. Ведучий починає виконувати 
рухи, а інші діти одразу ж повторюють ці рухи за ним. Рухи постійно змінюються 
(наприклад, помахи руками, чухання живота, стрибки...). Гравець, який повернувся, 
має вгадати, хто з присутніх дітей − ведучий. Можна зробити три спроби. Потім 
вибирають іншого гравця, який вгадуватиме.

Відповідь: 1) пари 2 і 19, 5 і 25, 8 і 12; 
2) 1. Ісус 2. Міріам 3. Давид 4. Самуїл 5. Ісаак 6. Мойсей 3) шлях 3 − вірний

Коли дон
своїми по
то почул
Мойсей. 
віднайти
очерет.

В і д с к а н у й !

Відскануй QR-код
і знайди Мойсея

в очеретяній корзині



ІСТОРІЯ ПРО БОГА Й ДИТИНУ

«Бог створив усе», − сказала мама. «Але не мене, – 
заперечила дитина. − Адже мене ти народила».
«Так, але Бог зростив тебе у моєму животі, – відповіла 
мама. – Як тільки ти народився, то міг дихати й пити, 
ти міг кричати й чеберяти ніжками... Ти народився 
живим». Дитина уважно слухала. Їй подобалося, коли 
мама розповідала про це.
«І що відбулося потім?» – спитав він.
«А потім ми молилися і дякували Богові за те, 
що у нас з’явився ти, живий та здоровий».
«Чи ви голосно молилися? − запитувала дитина. − 
І бабуся також молилася?
«Я тихо молилася. Так тихо, аби ніхто не чув», – 
відповіла мама.
«Тільки Бог», – прошепотіла дитина і кивнула.
«Інші також тихо молилися? − запитав він. – Вони 
також раділи?»
«Звісно, – відповіла мама, – ми були такі щас-
ливі, що Бог подарував нам тебе».
«Отже, Бог і мене створив, – вдумливо мовила 
дитина. – Ти народила мене таким, яким мене 
створив Бог».
«Вірно!» – кивнула мама й усміхнулася.

Історія   Історія   
    для читання    для читання

«Ви і зараз щасливі?» − запитала дитина.
«Так, щасливі», − тихо мовила мама й міцно обняла 
свою дитину.

Рольф Кренцер,
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