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Вознесіння Ісуса Христа

 (Діяння 1, 1–14)

Із
   Біблії

Потім вони разом вийшли на 
Оливну гору, що у Віфанії.
Апостоли запитали в Ісуса Хри-
ста: «Господи, чи цього часу 
знову відбудуєш Ізраїлеві цар-
ство?» Він відповів їм: «Не ваша 
справа знати час і пору, що їх 
Отець призначив у Своїй владі. 
Та ви приймете силу Святого 
Духа, що на вас зійде, і будете 
Моїми свідками в Єрусалимі, 
у всій Юдеї та Самарії й аж до 
краю землі».

Сказавши це, Він знявся перед 
ними вгору, і хмара взяла Його 
з-перед очей їхніх.

Після воскресіння Ісус Хри-
стос з’являвся Своїм учням. 
Упродовж сорока днів Він 
розповідав їм про Боже Цар-
ство, а потім у їхній при-
сутності вознісся на небеса.

Ісус Христос звелів учням пе-
ребувати разом у Єрусалимі 
до тих пір, поки Дух Божий не 
зійде на них. Він їм мовив: «Бо 
Йоан христив Водою, ви ж буде-
те хрищені по кількох цих днях 
Святим Духом».



 І як вони дивилися пильно на 
небо, коли Він відходив, два 
мужі стали коло них у білій 
одежі й мовили: «Мужі галилей-
ські! Чого стоїте, дивлячись на 
небо? Оцей Ісус, Який від вас 
був взятий на небо, так само 
прийде, як Його ви бачили від-
ходячого на небо».

Потім вони повернулися в Єру-
салим й очікували на Святого 
Духа.



(Португалія)

   у Томаса в Сетубалі У гостях

Я народився 27 травня 2009 року, 
мені дев’ять років. Тут ви бачите 
мого кота Себастіо. Ах, мало не 
забув, мене звати Томас. Я наро-
дився в місті Ліссабоні, столиці 
Португалії.

Чи знаєте ви, що у XVI столітті Португалія 
була однією з наймогутніших держав Євро-
пи? Португальські мореплавці й відкривачі 
нових земель вирушали плавати в світовий 
океан на ось таких суднах і засновували 

колонії на території Південної Америки. Тому 
португальська мова є сьомою з  найбільш 
поширених мов світу. 

Моя сім’я і я проживаємо в 
місті Себутал, розташованому 
на південному узбережжі Пор-
тугалії. Сетубал відомий своїми 
рибними стравами; особливим 
попитом тут кори-
стується смажений 
тунець. Та мені більше 
до смаку спагеті під 
соусом болоньєзе. 

Мій батько Джейн (45 
років) працює пошта-
рем. Я живу разом із 

мачухою Ріат (51 років) і 
своїми старшими брата-
ми Мануелем (12 років) і 
Джоао (10 років). 

Я навчаюся у третьому 
класі й люблю гратися з 
друзями на шкільно-         

  му подвір’ї.



У місті Сетубал є футбольний клуб «Вік-
торія Сетубал», який бере участь в іграх 
прем’єр ліги, першої португальської ліги. 
Я люблю футбол і є великим прихильни-
ком Кріштіану Рональдо. 

Щонеділі мої брати, батьки і я ходимо 
разом у церкву. Я відвідую заняття 
недільної школи, де збирається здебіль-
шого четверо учнів. Мій тато служить 
у сані євангеліста та є настоятелем 

громади Сетубалу. У Португалії 
налічується близько 7000 но-

воапостольських християн, які 
об’єднані в 32 громади. 

Сетубал розташований на півострові, а 
його пляжі належать до природного 
заповідника Аррабіда. Там знахо-
дяться рідкісні види тварин і рослин, 
тому природа на цій території охоро-
няється законом.

Якщо ви приїдете ко-
лись в Сетубал, то 
приходьте до нас на 
богослужіння. Там ви 
зустрінете мене. А я 
буду вам дуже радий.  



                    уявляєш собі небеса?

Як ти  
На
  дозвіллі

«Я радію, що колись потраплю на небеса. Там 
не буде дрібниць, які засмучували нас землі, 
і ми побачимо всіх тих, кого немає поруч, бо 
вони померли. Крім цього, ми побачимо Ісуса 
Христа, Який помер за нас. Я не знаю, як усе 
буде виглядати, але воно буде неймовірним; і 
це годі собі уявити».
Ліна, 13 років

«Коли я потраплю на небеса, то 
сподіваюся ...
- узяти участь у великому святі,
- побачити наших кішок,
- не мати страху,
- побачити Бога,
- зустрітися зі своєю бабусею.
Я вже тепер радію цьому!»
Мерле, 10 років

Діти з м Тайнусштейна (Німеччина) написали нам 

і зобразили на малюнках, як вони уявляють собі 

небеса:

«Я так уявляю собі небеса: усі живуть у злагоді й 
мирі, не треба ходити в школу, на небі дуже світло».
Еліас

Тім

«Небо дуже гарне й різнобарвне, неначе 
веселка».
Емілі

«На небесах усім раді, ніхто не є 

зайвим, там не сваряться!»

Ганна



«На небесах усі завжди здорові. 
Звідти можна побачити землю. На 
небесах можна побачити
родичів, яких більше немає поруч з 
нами. Там немає воєн. Там немає го-
лоду. Там всі доброзичливі й добре 
ставляться один до одного».
Луїс, 12 років
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          Математична зоря

  Тіні хмаринок

«На небесах добре. Там є чимало задо-
волень. На небі гарна погода».
Тобіас, 10 років

Яка тінь відповідає хмаринці?

Фахівців, які вивчають небесні тіла, називають 
астрономами. Вони вичислили, наприклад, що 
відстань від Землі до Сонця становить 150 мільйонів 
кілометрів. Нашу задачу вирішити значно простіше! 
Впиши цифри на зірках таким чином, щоб сума 
чисел кожної осі була однаковою.

Відповіді: хмара 3; пари осевих цифр: 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7 і 4 + 6.



Де Бог?
Історія   
    для читання

Якось малюк заліз у своє ліжечко й мама сіла 
поруч з ним.
«Помолимося?» – спитала вона.
«А як це зробити?» – відповів малюк.
Мама показала й склала свої руки. Це було легко 
й малюк повторив за нею. 
Потім він запитав: «А тепер?»
«Тепер ми будемо розмовляти з Богом!» – від-
повіла мама.
«А де Бог?» – поцікавився малюк.
«Скрізь!» – відповіла мама.
«І на вулиці?» – спитав він.
Мама ствердно кивнула головою. 
Малюк захотів вийти на вулицю. Мама взяла його 
на руки й вийшла на вулицю. Юлія, Йенс і Філіпп 
пішли вслід за нею. І плюшевий ведмедик Філіппа 
– також. На вулиці було темно. 
«І тут також Бог?» – запитав малюк, міцно трима-
ючись за маму.
«Бачите, як гарно мерехтять зорі?» – 
вигукнув Йенс.
«Так!» – відповіла мама
«Бог створив зорі й небеса! – поясни-
ла Юлія. – Також сонце й місяць!»
«Бог наверху, де світять зорі?» – запи-
тав малюк.
«Так! – відповіла мама. – Наверху і 
внизу, і поруч з нами!»
«І в моїй кімнаті теж?» – спитав він.
«І в твоїй кімнаті теж!» – засміялася 
мама й занесла малюка в його кімнату.
Юлія, Йенс і Філіпп також увійшли в 
дім.

А разом з ними – плюшевий ведмедик.
Малюк склав руки й сказав: «Тепер помолимося!» 
«Милостивий Боже! – молилася мама. – Ти пере- 
буваєш скрізь, а також поруч з нами, бо Ти любиш 
нас. Ми дякуємо тобі за це!»
Малюк слухав молитву матері й думав про Йенса, 
Філіппа й плюшевого ведмедика; а також – про 
тата й про яскраві зорі на небесах. 
«Амінь!» – тихесенько промовила мама, бо діти 
вже солодко спали.
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