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Т Е М А : 
С В Я Т И Й  Д У Х



     (Діяння апостолів 2, 1–47)

Чудо П’ятидесятниціІз
      Біблії

Через 50 днів після Пасхи, на П’ятиде-
сятницю,   апостоли разом з чоловіка-
ми й жінками, які слідували за Ісусом 
Христом,   зібралися в одному з домів 
Єрусалиму. Вони чекали на силу Свя-
того Духа, що згідно з обітницею Ісуса 
Христа мала зійти на них. 

До дня П’ятидесятниці всі однодуш-
но були разом. Аж ось зненацька 
роздався шум з неба і сповнив увесь 
дім. І з’явилися їм язики, немов во-
гонь, що осіли на кожному з них. Усі 
присутні сповнилися Духом Святим 
і почали говорити іншими мовами, 
як Дух давав їм промовляти.
У цей час в Єрусалимі знаходили-
ся подорожні з Месопотамії, Азії, 
Египту, Лівії та Риму. Вони прибули, 
аби принести храмові жертви. Чи-
мало людей зібралося біля дому, де 
учні, сповнившись Святим Духом, 
промовляли до них. Присутні були 
неабияк здивовані, бо кожен чув 
свою рідну мову. Вони казали один 
одному: «Хіба не галилеяни всі оці, 
що розмовляють? Як же воно, що 
кожний з нас чує свою рідну мову?» 

Інші насміхалися з них і казали, що 
вони повпивалися вином.
Тоді апостол Петро виступив з про-
мовою: «Люди ці не пили вина. Сьо-
годні тут відбулося чудо. Бог вилив 
Святого Духа, як через Своїх про-
років передрікав це зробити».  
Апостол Петро розповів їм про 
Ісуса Христа, про Його розп’яття і 
воскресіння з мертвих. Проповідь 
апостола Петра торкнулася сердець 
присутніх і вони запитали: «Що нам 
робити?»



Апостол Петро мовив: «Покайтесь і 
нехай кожен з вас охриститься в Ім’я 
Ісуса Христа на відпущення гріхів 
ваших, і ви приймете дар Святого 
Духа».
Того дня 3000 чоловік долучилися до 
Христової громади. Вони постійно 
перебували в апостольській науці, 
спілкуванні, ламанні хліба й молит-
вах, і ділилися один з одним усім, що 
мали. 



      у м. Нумеа (Новая Каледонія)

у Софії  У гостях

Доброго дня, друзі. Мене звати Софія, мені дев’ять 
років. Я проживаю в м. Нуема, столиці Нової Каледонії. 
Якби ви з Європи пробурили тунель крізь земну кулю, то, 
можливо, опинилися б у моєму саду. 

Нова Каледонія знаходиться в південній частині 
Тихого океану, неподалік Австралії. Цей острів у XVIII 
ст. відкрив англійський мореплавець Джеймс Кук. У Но-
вій Каледонії знаходиться найбільша лагуна світу, яка 
з 2008 року занесена до списку всесвітньої природної 
спадщини ЮНЕСКО. Вражає розмаїття тварин і рослин 
цієї лагуни. Тут водяться, приміром, дельфіни, тисячі 

різнобарвних риб, черепахи й інші види тварин. Одна з 
них – наутілус, що є живим археологічним експонатом. Цей 

вид існував ще задовго до появи динозаврів, 400 мільйонів 
років тому. 

Я вже розповідала вам про свій сад, 
але насправді він належить моїм дідусеві 
й бабусі. Вони допомагають моїй мамі 
й тур-
буються 

про мене. 
Мою бабусю зва-

ти Ціветта, а дідуся – 
Ойген. Він – священник 

на пенсії. У мене є ще стар-
ша сестра, яку звати Зоелі, а також 

молодший брат, якого звуть Жа-
ном-Люком. Його назвали в честь 
Першоапостола. Вони живуть не з 
нами, а в прийомних сім’ях.



Ми проживаємо в Санкт-Мішелі, передмісті 
Нумеі. У неділю ми ходимо до церкви пішки, до-
рога займає пів години. Нещодавно нас уперше 
відвідав Окружний апостол Райнер Шторк разом 
з нашим апостолом Джейннотом Ляйбфрідом. До 
зустрічі з ним ми підготували пісню. Коли ми її 
виконували, то від хвилювання моє серце сильно 
билося.   

Ми одягнули апостолам на шию вінки, виго-
товлені з квітів. Саме так у нас зустрічають го-
стей. Після богослужіння я сфотографувалася 
з нашим Окружним апостолом. Я бережу це 
фото, неначе скарб!

Якщо ви завітаєте в сад моїх дідуся й бабусі, то 
я покажу вам величезний плід, який росте тут. 
Він називається барбадін (гранаділла, маракуйя) 
і виростає до 30 сантиметрів у довжину та15 сан-
тиметрів у товщину. Його вага може сягати до 1 
кг. Гранаділла (маракуйя) відноситься до сімей-
ства пассіфлорових і фруктові салати мають з ним 
особливий смак. 
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1. Від крапки до крапки

Святий ДухНа
  дозвіллі

Виф ви

ем

фан

я
хон

Ие

ра

го

Гол

ли

фа

Ми

Ав

бо

ри
ам

ил

ам Де

на

са
Вир ри

ра

Ав
ва Из

ра

иль

Да
ни

ле

И

я

анн

кум

                     2. Біблійні загадки 

У якому вигляді з’явився Святий Дух, коли Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа? 
Аби довідатися про це, з᾽єднай цифри у правильному порядку.

Триєдність Бога становлять Отець, Син і Святий Дух; Вони, неначе склади одного слова. Тут 
змішалися склади слів, які позначали назви міста й імена. Чи зможеш ти правильно скласти ці 
слова? (Підказка: усі слова складаються з двох, трьох і навіть чотирьох складів). 
(Відповіді подано російською мовою)
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4. Лабіринт букв

3. Картинка 

Під час хрещення Іваном Хрестителем 
Ісуса Христа Святий Дух з’явився 
у вигляді голуба. З тих пір голуб є 
символом Святого Духа. Скільки голубів 
зображено на картинці?

Після воскресіння Ісус Христос не полишив Своїх учнів наодинці, а послав їм Святого 
Духа. Святий Дух перебуває також з нами. Що Він робить? Розташуй букви у відповідних 
клітинках. (Відповідь подано російською мовою)

Відповіді: 1) в образі голуба; 2) Авраам, Вирсавия, Вифлеем, Даниил, Дебора, Илия, Голгофа, Аввакум, Израиль, 
Иерихон, Иоанн, Ионафан, Mириам; 3) 18 голубів; 4) Утешает

У ТЕШ А Е Т!



          Утіха БрумеляІсторія   
 для читання

«Ви всі недолугі й недобрі», – гукнула Елен і 
побігла сходами вверх у свою кімнату. Вона за-
крила двері й лягла у своє ліжко. Не підводячи 
голови, Елен намагалася нащупати свого плю-
шевого ведмедика, та не знаходила його.
«Брумель, – вона підняла голову, та не поба-
чила його. – Брумель, де ти?» 
Елен глянула за край ліжка й побачила Бру-
меля на підлозі. Вона мерщій підняла його.   
«Бідний Брумель, – прошепотіла вона в його 
м’яке вушко. – Хто тебе кинув на підлогу? На-
певне, мама або Ліссі, коли заходили в мою 
кімнату? Вони недолугі й погані. Ліссі завжди 
без дозволу бере мої речі. Їй, а не мені, до-
стається найбільший шматок торту. Не її, а 
мене, завжди сварить мама. Вони й тебе не 
люблять. А я тебе люблю більше, ніж маму й 
Ліссі. Їх я не хочу більше бачити».
Елен міцно-міцно обняла Брумеля. «Я не від-
крию їм двері. Ніколи не відкрию! Я не хочу їх 
більше бачити. Ми залишимося тут наодинці, 
тільки ти і я».
Елен довго плакала і сльози намочили живо-
тик Брумеля. Та йому це не вперше. Він не раз 
утішав Елен і висушував її сльози. 

Манфред Май,   © у автора

Журнал «МИ, ДІТИ», № 7, 2019 р. 
(Ілюстрований часопис для дітей)


