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Зцілення десяти прокажених

Від Луки 17, 11−19

ІзІз
      Біблії      Біблії

Ісус Христос зціляв багатьох людей. 
Зцілення – це знак Його влади. Люди 
зазнають спасіння, коли прийде Боже 
Царство.

Шлях Ісуса Христа до Єрусалиму пролягав 

через Самарію та Галілею. Коли Він 

прийшов в одне село, то назустріч Йому 

вийшли десять прокажених чоловіків, які 

стояли обабіч. Вони гукали: 



«Ісусе, Наставнику, змилуйся над 

нами!» Ісус мовив до них: «Ідіть і 

покажіться священникам». Дорогою 

до них вони зазнали зцілення. Один 

же з них, побачивши, що видужав, 

повернувся і  славив великим 

голосом Бога, припав до ніг Ісуса та 

дякував Йому. Він був самарянином, 

чужинцем. Тоді Ісус запитав: «Хіба не 

десять очистилось? 

Де ж дев’ять? 

І не знайшовся між ними ніхто 

інший, щоб повернутись і 

Богові хвалу віддати, окрім 

цього чужинця?» Ісус мовив 

самарянину: «Встань, іди: віра 

твоя спасла тебе». 



Я народився у місті Сан-Паулу вісім років 
тому. Це місто було засноване в 1554 році 

християнськими місіонерами з Португалії. 
Тому вони назвали його в честь Апостола 

Павла. Сьогодні в Сан-Паулу проживає 
понад 11 мільйонів людей, це найбільше 

місто Бразилії.

Коли я був маленьким, то наша сім’я 
відвідувала богослужіння у Сан-

Бернарду-ду Кампу. Через декілька років 
ми переїхали у Санто-Андре й ходили до 

місцевої церкви.

Згодом ми знову переїхали і тепер проживаємо 
у Варжен-Гранді-Паулісті. Воно знаходиться 

неподалік Сан-Паулу. Тут немає громади 
Новоапостольської церкви. Саме тому 

ми щотижня вирушаємо в Санто-Андре 
на богослужіння. Якщо в нас немає такої 

можливості, то 
ми беремо участь 

у трансляційному 
богослужінні. 

Кожної середи 
ми беремо 

участь в онлайн 
богослужінні, трансляції 

неабияк виручали нас під 
час пандемії коронавірусу.

Моїй сестрі Джулії 

Ола, мене звати Брено. «Olá» у 
перекладі з португальської мови означає 
«привіт». Бразилія – це єдина країна 
Південної Америки, де розмовляють 
португальською мовою. Понад 300 років 
вона була португальською колонією.
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(Бразилія)

У гостяхУ гостях



виповнилося шість років. Вона, як і я, відвідує 
недільну школу. Навчання відбувається у різних 
формах, зокрема − у формі гри, і нам це дуже 
подобається. Учительку нашої недільної школи 
звати Сельма. Вона добра, і ми її дуже любимо. 
Нам також дуже подобаються наші брати й 
сестри по вірі.

Перед переїздом я хвилювався: як мене 
приймуть у новій школі? Мене прийняли тепло і незабаром 
я знайшов нових друзів. Мого найкращого друга звати Жоао. 
Зараз я навчаюсь у третьому класі. На фото праворуч – це я 
виконую домашнє завдання. 

В і д с к а н у й !

Відкрийте 
для себе місце 
проживання 

Брено на 
земній кулі

Ф
от

о:
 S

ne
ja

na
 S

ity
ae

va
 - 

sto
ck

.
ad

ob
e.c

om

У школі я вчуся 
грати в шахи, а 
також займаюся 
музикою, тепер 
– грою на флейті. 
Вдома я інколи граю 
на старому маминому 
синтезаторі. Нескладні 
п’єси я вже вправно 
виконую.

Я граю у фут-
бол у спортивній 
школі. Я люблю 

брати участь у тренуваннях. Футбол – це найпопулярніший 
вид спорту в Бразилії, а нашу національну збірну вважають 
однією з найкращих у світі. Вона вже здобула перемогу в п’яти 
чемпіонатах світу! Коли я виросту, то мрію стати 
професійним футболістом.

У мене є маленький собака Тині-
нья, якого я старанно доглядаю. 
Я допомагаю по господарству та 
виконую чимало інших справ: 
заправляю ліжко, накриваю на 
стіл і прибираю посуд, вичавлюю 
апельсиновий сік і навіть випікаю 
млинці. Інколи ми разом з батьками 
дивимося  фільми й ласуємо 
попкорном. М-м-м-м, 
смачно!



1. Як Ной виявив Богові вдячність?

             2. За що ви вдячні Богу?

Заповніть літери в клітинках, замість яких у тексті зазначена зірочка. Тоді ви дізнаєтесь,
як Ной виявив Богові вдячність за спасіння від потопу.

Ной звів ковчег згідно з планом Бога. Коли Ной, його дру*ина, його сини, їхні дружини,
а також усі тварини були всередині, то Бог зачинив за ними ковч*г. Че*ез сім днів 
розпочався дощ, що *ривав с*рок днів і ночей. Усе покрила *ода, з-під якої не було вид*о 
навіть гірських верш*н. Через 150 днів вода поступово почала сходити, і *овчег пристав 
до гори Арарат. Ной випустив ворону, потім голуба, та вони все * пов*рнулися. Птахи 
не знайшли собі пристанища. Коли Ной вт*етє випус*ив голуба, то голуб не по*ерн*вся. 
Люди й тварини вийшли з ковчега.

Ной спорудив                                                                                    і приніс Богові
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Напишіть, за що ви вдячні Богові: від А до Я.Для прикладу ми вже заповнили декілька рядків.

ВдячністьНаНа
        дозвіллі!дозвіллі!



 3. Осінній сад
Восени з нагоди Дня подяки ми кажемо Богові «дякую» за врожай. 
Розфарбуйте ілюстрацію внизу.
У цьому саду дозрівають чимало плодів, але тут щось не так. Деякі 
квіти й плоди не підходять до осінньої пори року. Чи зможете ви 
знайти сім помилок?

Відповідь: 1) жертовник, жертву; 3) цвіт на яблуні, полуниця, малина на кущі, вишня, конвалії,
проліски, тюльпани.

В і д с к а н у й !

Відскануй QR-код 
і знайди виноград



Журнал «МИ, ДІТИ», № 11, 2022 р.
(Ілюстрований часопис для дітей)

КАРТИНКА З НАГОДИ 

ДНЯ ПОДЯКИ 
Історія Історія 
    для читання    для для

– Також одяг?
– Так.
− Іграшки також?
− Звісно, іграшки також!
− Усе це не годиться класти на вівтар, − галасували діти. 
− Але намалювати можна, чи не так? – сказала вчителька.
Тіна намалювала гарну картину, на якій зобразила все, що 
любить. Вона намалювала тата, маму, Йорга, свою нову кім-
нату, джинси й вишиту блузку, свою найкрасивішу ляльку й 
улюблені книги, ковзани й телевізор. І на завершення вона 
намалювала маленького плюшевого песика. Це подарунок 
від тата. На її великому аркуші паперу зовсім не залиши-
лося місця – так багато було всього, що подобалося їй, і що 
вона любить! Вона й не уявляла, що є такою багатою!

© Ренате Шуп

Одного осіннього дня, коли наставали перші холоди, учи-
телька проводила урок релігії: «Коли завершується час 
збору врожаю й усі поля, сади й фруктові дерева порож-
ніють, то велика кількість людей відзначають День подяки 
за врожай. Вони відбирають найкрасивіші квіти, найсоко-
витіші яблука, найбільші качани капусти, найбільшу картоп-
лю, найповніші колоски і ними прикрашають церковний 
вівтар. Погляньте, ось так!»
Учителька повісила на шкільну дошку велику картину. На 
ній був зображений вівтар, прикрашений з нагоди Дня 
подяки. Учителька продовжила: «Щороку в першу неділю 
жовтня ми відзначаємо День подяки. Під час богослужіння 
ми дякуємо Богові за те, що Він дає нам усе необхідне для 
життя».
Діти уважно розглядають картину. Один учень піднімає 
руку:
– Я не клав би на вівтар червонокачанну капусту. Вона 
зайва.
– Морква також, – вигукнув інший учень. − Вона не дуже 
смачна!
Хтось сказав, що не полюбляє огірків. В інших дітей – 
відраза до помідорів і квасолі. А Ванда спеціально вийшла 
наперед до вчительки, аби сказати, що не їсть яблук.
– Вони неприємно пахнуть! − повідомила вона. 
Тоді вчителька підійшла до шкільної дошки й обернула кар-
тину іншим боком:
− Що ж, тоді намалюйте кожен свою власну картину. Ви мо-
жете намалювати не тільки улюблену їжу, а й будь-які речі, 
які подобаються вам. Намалюйте те, що приносить вам 
радість!
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