
ДВА ДЕРЕВА
Катерина Серова

Переклала Олена Мікула

До ялинки залицявся
Ясен пишночубий.
Доторкнувся, розсміявся:
«Ти колюча, люба!»

А ялинка промовляє:
«Докоряти марно,
Що хтось голки гострі має,
А не листя гарне.

І чи літо, чи зима,
В мене з гілок бахрома.
Важко і мені самій…
Що ж поробиш, брате мій?!

Не соромлюсь, не ховаю
Я вбрання своє,
Бог створив мене, я знаю!
Я така, як є!»
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Сніжинки, як 
сніжинки. Нічого 

особливого.

Поглянь, 
які гарні сніжинки!

СНIГОПАД Збери з літер 
у сніжинках три 
слова й дізнайся тему 
журналу.
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Та ти що? 
Кожна з них особлива 

й неповторна!
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СЛІПИЙ ТА ЗРЯЧИЙ
В недільній школі був урок,
Додому з церкви біг хлопчина.
Спинив малого чоловік, 
Сумний, з сердитими очима.

– Чого ти радісний такий?
Чого твоє обличчя сяє?
– На небі Бог, Він – Батько мій,
Мене Він любить і прощає.

– Я двадцять гривень дам тобі, – 
Суворо мовив перехожий, –
Коли покажеш ти мені,
Де Він і де присутність Божа.

Не забарився ні на мить
Малюк, чиє обличчя сяє:
– Вам сотню дам, лиш покажіть
Те місце, де Його немає.

Надіслав Ю. С. Бас 
Переклала Олена Мікула
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Коли ще зовсім нічого не було, був Бог. 
Він завжди був і є. Бог вирішив створити 
те, що ми називаємо Всесвітом. Як це все 

сталося, ми знаємо з Біблії.
Спочатку Бог створив час і простір, світло 

й нашу Землю. Далі Він створив Сонце 
й Місяць, а потім навів на Землі лад: створив 
океани й материки, різні дерева й рослини, 
населив моря рибами й усім, що водиться 
у воді, а землю – різними прекрасними 
тваринами й птахами. Подивився Бог на 
все, що Він створив, і сказав: «Дуже добре! 
А тепер створімо людину за образом і подобою 
Нашою».

Бог узяв трохи глини та зліпив із неї першу 
людину. Тому першу людину звуть Адам, тобто 
той, кого взято із землі. Потім Бог вдихнув 
в Адама дихання, і людина стала живою. 
Дуже сподобалося Богу те, що в Нього 
вийшло. І Він сказав: «Недобре чоловікові 
бути одному». Бог показав Адаму всіх тварин, 
яких Він для нього створив, і велів дати їм усім 
імена. Але серед тварин не знайшлося жодної, 
яка годилася б Адаму в помічники. І тоді Бог 
навів на Адама глибокий сон. Чоловік міцно 
заснув, а Бог узяв у нього одне ребро та 
створив із нього... жінку! Адам прокинувся, 
побачив її та дуже зрадів. «Це саме та, хто 
мені підходить!» – напевно вигукнув він. Адам 
назвав жінку Єва, що означає «життя».

Вальдемар Цорн

СТВОРЕННЯ 
ЛЮДИНИ
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Аби перші люди мали місце, де жити, 
Бог насадив сад, у якому росло багато 

прекрасних дерев. А щоб Адам і Єва мали 
заняття, Господь доручив їм доглядати 

сад та охороняти його.
Увесь Всесвіт Бог створив для лю

дини, а коли закінчив, промовив: «Усе 
дуже добре!» Бог щодня спілкувався 
з Адамом та Євою, зустрічаючись 
із ними у прекрасному квітучому 
саду.

Сад цей називається Едемом  
або, як нам звичніше його 

називати, раєм.

Як ти гадаєш?

1. Для кого створено Землю й 
увесь Всесвіт?

2. Як звали перших людей?

3. Де Бог поселив перших 
людей і що Він велів їм 
робити?
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Як добре знати, що тебе люблять саме таким, який ти є! Це ідеальні умови для розвитку 
особистості.

На жаль, багато дітей вважає, ніби їх ніхто не любить. Або ще гірше: що вони не 
заслужили, щоб їх любили. Імовірно, таких дітей часто сварять або просто не помічають. 
Або, певно, в родині дуже багато сварок і конфліктів. Можливо, такі діти часто погано 
поводилися, тому думають, що не заслужили на любов до себе. Напевно, ти навіть 
знайомий із кимось, хто так почувається. А може, ти й сам так вважаєш?

Увага! Я хочу повідомити тобі одну дивовижну новину. Немає жодного значення, чому ти 
так почуваєшся. Твої почуття тебе обманюють. Бог любить тебе! Почни бачити себе саме 
так, як тебе бачить Бог. Тоді в тебе відразу зміниться думка про себе самого. Якби Ісус тебе 
не любив, гадаєш, Він би помер за тебе? Біблія нам каже: «Ми з того пізнали любов, що 
душу Свою Він поклав був за нас» (1 Ів. 3:16).

Бог любить тебе! Думай про це щодня. І нехай ця правда назавжди перебуватиме 
у твоєму серці. Адже так чудово знати, що нас хтось любить!
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ТЕБЕ!
Біллі Грем
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ПОСЛАННЯ 
ЛЮБОВІ

Встав першу літеру назви 
предмета у клітинку  
з відповідною цифрою  
та розшифруй біблійний вірш.

5 8 1 4 9 2 12 3 6 7 9 1 ,

11 9 2 14 15 9 3 6 7 14 3 14

7 9 16 10 , 10 11 9 1 13 5

15 9 3 6 7 14 1 5 10 17 ...

1 13 1 10 5 10 , 4:10

Олеся Ісаак

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17.
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Біллі 
ГремОлеся Ісаак

Історія звичайного хлопчика, 
якого Бог зробив особливим служителем

Фермерський хлопчик

Дуже давно, 1918 року, на молочній фермі 
народився хлопчик Вільям Франклін Грем, 
або, як його ще називали, Біллі. Життя на 
фермі непросте. Роботи завжди багато. Але 
в ті роки, коли Біллі був іще дитиною, життя 
в Америці було особливо складним. Люди не 
мали роботи і грошей, тому батькам доводи
лося багато працювати, аби прогодувати Біллі 
та його трьох братів і сестер. Хлопці дуже 
рано дізналися, що таке важка робота: їм 
щодня доводилося допомагати татові й мамі 
на фермі. Однак Біллі всетаки знаходив 
час для гри в бейсбол. Хлопчик мріяв стати 
професійним спортсменом і грати у вищій 
лізі. Та зовсім скоро він пожертвує своєю 
мрією заради чогось значно більшого…

Перша євангелізація 

У 15 років Біллі вперше потрапив на велику 
євангелізацію. Це було величезне зібрання 
людей, які прийшли послухати історію про 
Ісуса Христа і про те, що Він зробив для 
кожного. Саме там Біллі повірив, що життя, 
смерть і воскресіння Ісуса були реальними. 
Тоді юнак присвятив своє життя Христу і став 
Його учнем.

За два роки Біллі пішов навчатися у коледж. 
Навчання давалося хлопцю непросто, і він 
уже хотів кинути все й повернутися на ферму, 
коли один викладач сказав: «Якщо покинеш 
навчання, то, у кращому разі, станеш зви
чайним баптистським проповідником десь 
у селі. А ти з такою силою та впевненістю 
проповідуєш! Бог може використати тебе для 
видатнішого служіння». Тоді Біллі вирішив 
продовжити навчання. У ті роки він часто 
переправлявся на каное до невеличкого ост
рова на річці. Там Біллі проповідував птахам, 
крокодилам і деревам. Юнак і не припускав, 
що це була підготовка до великого служіння!

Після навчання він одружився з дочкою 
місіонерів у Китаї – Рут Белл. У них на
родилося п'ятеро дітей. Тоді Біллі не був 

відомим. І лише після Другої світової війни, 
1949 року, про нього почув увесь світ.
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Початок шляху

У 1949 році Біллі запросили проповідувати 
на євангелізації в ЛосАнжелесі, в Америці. 
Наметова євангелізація мала тривати три ти
жні. Але через величезну кількість людей, які 
бажали послухати проповіді Біллі, її продо
вжили до восьми тижнів. Понад 350 000 осіб  
прийшли почути Біллі. Відтоді життя пропо
відника змінилося назавжди. Замість бейс
больної біти в руках, про яку він мріяв 
хлопчиком, Біллі з Біблією в руках став зби
рати повні стадіони людей і розповідати їм 
про Ісуса Христа.

Особливе служіння

За всі роки свого служіння Біллі Грем на
живо розповів про Ісуса понад 200 мільйонам 
людей у 185 країнах світу. Такого проповідни
ка в історії людства ще ніколи не було! Біллі був 
другом і наставником 12 президентів США.  
Отримав кілька медалей. Написав безліч 
книг. Вів теле і радіопередачі. У 2018 році 
Господь забрав його до Себе у віці 99 років.

Бог наділив юнака Біллі особливим даром 
і зробив із нього великого проповідника!
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Який малюнок правильний?

Перший дім 
Адама та Єви

Подоба Божа
Тобі колись казали, що ти схожий на маму або тата? Діти часто схожі на своїх 

батьків очима, кольором волосся або усмішкою. У Біблії ж написано, що людина схожа 
на Бога.

Коли Господь створював людину, Він сказав: «Створімо людину за образом Нашим, 
за подобою Нашою...» (Бут. 1:26). Бог створив людину схожою на Себе, подібною до 
Себе.

Людина схожа на Творця тим, що вона може спілкуватися з Богом, уміє творити, 
має розум і вічну душу. Жодна тварина цього не має. Наприклад, ні слон, ні жираф,  
ні олень не можуть молитися.

Отже, «подоба Божа» означає бути схожим на Бога.

Варвара Насон
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Незвичайна троянда
Впиши відповіді в «пелюстки» троянди відповідно до нумерації.

1. Сестра Марії (Лк.10:39–41).
2. Небесний хліб (Вих.16:31).
3. Батько Авраама (Нав. 24:2).
4. Дрібна монетка вдови (Лк. 21:2).
5. Апостол, який розплакався від співу півня (Мк.14:68).
6. Один з юнаків, якого Бог зберіг у вогняній печі (Дан. 3:26).
7. Хлопчик, який у вісім років став царем (2 Цар. 22:1).
8. Антонім слова «зло».
9. Брат Марії та Марти, якого воскресив Ісус (Ів. 11:1).
10. Мати Ісуса.
11. Брат Ревеки (Бут. 24:29).
12. Що осліплює зрячих і викривляє слова справедливих?  
 (Вих. 23:8).
13. Ідол, який упав ниць, коли до його капища занесли ковчег заповіту  
 (1 Сам. 5:2).
14. Доросле ягня.
15. Секрет.
16. Заповіді, які Бог дав Мойсею на Синаї. 

Ельвіра Цорн
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– Ойойойойой! Де я? – пропищав чийсь 
тоненький голосок.

Це крізь чорну землю пробився слабкий 
паросток горошини. Холоднеча відступила, 
і після першого тепла й весняних дощів 
рослина почала проростати. Із землі з’явився 
маленький ніжнозелений паросток. 

Горошина, озирнувшись навколо, 
злякалася.

– Усе добре. Не бійся, – пролунав чийсь 
грубуватий голос. – Ти ростеш за парканом, 
де люди майже не ходять, а це означає, що 
нас не топтатимуть і не ламатимуть!

Горошина озирнулася й поруч із собою 
побачила чиєсь уже досить велике, попри 
ранню весну, листя.

– Хто ти? – запитала Горошина.
– Я твій сусід Лопух! – назвався 

незнайомець.
– Лопух?! – із подивом і розпачем 

перепитала Горошина.
– Лопух, – ствердно відповів сусід.
– Який жах! Куди ж я потрапила? 

Адже я повинна бути поруч зі своїми 
сестричкамигорошинами на городній 
грядці!

– Тобі пощастило! – повідомив 
Лопух. – Не знаю як, але ти 
опинилася на волі, а город он за цим 
парканом.

– І як це мені пощастило? –  
обурилася Горошина. – 
Я потрапила за паркан, на 

околицю, чи зможу я тут 
вижити? Адже я культурна 
рослина, а не якийсь там 

лопух! Мені необхідний 

Лопух 
і Горошина

Алекс Барселона
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догляд: прополювання, полив. А ще мені потрібна підпора, щоб чіплятися за неї своїми 
вусиками й тягнутися до сонця, – мало не плачучи белькотіла вона.

Лопух, немов не помічаючи в’їдливих слів на свою адресу, знову почав заспокоювати 
нову сусідку.

– Знаєш, Горошинко, не переймайся! Можливо, тобі сподобається тут навіть більше, 
ніж на городі! Сонечка цілком вистачає, а ранкова роса й дощі щедро живлять нас 
вологою. Сусіди тут хороші, й ніхто не заважає рости один одному. Адже всім хочеться 
жити, а на городі всіх «некультурних» позбавляють цієї можливості, і нам залишаються 
лише околиці та придорожні канави.

Горошина насупилася й замовкла. Вона була засмученою та розсердженою. А ще їй 
не подобалося місце, де довелося пустити коріння. Вона не розуміла, як тут опинилася. 
Невдовзі Горошина знехотя все ж змирилася зі своїм становищем. До того ж Лопух мав 
рацію: сонечка й тут було досить, а роса, що зранку вкривала рослини, давала достатньо 
вологи.

Незабаром Горошина помітила, що почала дуже швидко рости, а горох – така 
рослина, якій потрібно за щось чіплятися, щоб тягнутися до сонця. Озирнувшись 
довкола, Горошина ніде не побачила підпори, й розплакалася.

– Що з тобою, Горошинко? – співчутливо запитав Лопух.
– Немає нічого, за що я могла б чіплятися своїми вусиками й тягнутися до сонця. 

Напевне, мені доведеться лежати на землі. Мої квіти та стручки будуть усі в грязюці, – 
простогнала вона.

– Не плач, будь ласка, може, тобі підійде моє стебло? Ми, лопухи, рослини високі, 
виростаємо до півтора метри заввишки. Тобі цього достатньо? – запитав Лопух.
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– Ох, я навіть не знаю, ти такий добрий! А хіба ти подужаєш, адже на мені з'являться 
стручки, в яких наливатиметься горох? – поцікавилася вона.

– Не знаю, – знизав листячками Лопух, – я ще жодного разу не був підпорою для 
гороху, та сподіваюся, що все буде гаразд!

Горошина простягнула свої перші ніжні вусики до Лопуха й обвила ними його 
стебло. Варто зауважити, що характер Горошина мала кепський, її завжди щось не 
влаштовувало: то сильно дмухав вітер, то припікало сонце, то злива боляче била. Тоді 
вона починала плакати. Лопух як міг підбадьорював її, прикриваючи від вітру, палючого 
сонця й дощу своїм міцним листям.

Незабаром на Горошині з'явилися перші квіточки. Вони були ніжнорожевими 
й розливали тонкий аромат. До неї почали прилітати бджоли й метелики, і вони 
з Лопухом милувалися ними. Горошина росла дедалі вище й, чіпляючись за Лопуха, 
тягнулася до сонця. А Лопух, хоч йому і стало важче тримати Горошину, ніколи не 
скаржився, а, навпаки, радів своїй чудовій сусідці. Просто він намагався бачити 
в оточуючих та обставинах тільки краще, й від цього завжди мав гарний настрій.

Минуло небагато часу, і квіти Горошини перетворилися на зелені стручки. Спочатку 
вони були зовсім тоненькими й майже прозорими, але поступово в них почали 
наливатися плоди. Горошина й Лопух із захопленням стежили за цим дивом, однак 
Лопух чомусь робився зажуреним.

– Що з тобою, друже? Чому зажурився? – якось занепокоїлася Горошина.
– Я не приношу корисних плодів, як ти! – відповів Лопух. – Я непотрібна рослина! 

Ось твої плоди, Горошино, використають люди, птахи, польові звірі, а кому потрібні мої 
колючки? Та й красенем мене не назвеш, милуватися мною теж ніхто не буде! Для чого 
я потрібен?

– Ти потрібен мені, – заперечила Горошина, – без тебе я не змогла б вижити! І плоди 
ти маєш!
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– Які плоди? – здивувався Лопух.
– Любов, радість, мир, довготерпіння та милосердя. Цими плодами ти допоміг мені! 

Навчив боротися з труднощами, не ображався, коли я була несправедливою та грубою. 
Ти завжди готовий допомогти тим, хто потребує допомоги. Це твої плоди! – захоплено 
промовила Горошина.

Лопух повеселішав і від цих слів, здається, став іще добрішим. Він намагався 
допомогти всім своїм сусідам. Він закривав від палючого полудневого сонця невисокі 
польові квіти, що росли поряд, струшував освіжаючу ранкову росу на молоду травичку 
під його розлогим листям, і, звичайно ж, опікувався Горошиною.

Непомітно прийшла осінь. Дні зробилися коротшими, ночі – прохолоднішими, і рослини 
почали готуватися до зими. І ось одного разу на околиці села з'явилися люди. Лопух 
подивився у далечінь і побачив, як стежиною йде гурт дітей. Це були школярі та їхній 
учитель, який проводив екскурсію, розповідаючи про користь, здавалося б, непотрібних 
рослин, таких, як кропива, ромашка, пустирник, деревій, пижмо. Коли вони порівнялися 
з Лопухом, учитель запропонував дітям уважно роздивитися застібкилипучки на 
кросівках і куртках. Потім він розповів їм, що застібкулипучку винайшов 1948 року 
швейцарський інженер Жорж де Местраль, коли він прискіпливо роздивився насіння 
лопуха, що причепилося до шерсті його собаки. А ще рослина лопух має безліч цілющих 
властивостей, особливо її корінь.

Лопух не міг повірити почутому. Отже, він також особливий!
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Чи хворіють тварини на застуду?

Нежиті та кашлю у тварин немає. 
На відміну від людей, холод для 
тварин не такий страшний. Пухове 
оперення, густа шерсть і накопичений 
до зими шар жиру допомагають їм 
витримувати холод. Проте мороз 
може бути й небезпечним, якщо 
тварина ослаблена чи виснажена. 
У такому випадку запросто підхопити 
небезпечну хворобу чи запалення 
легенів. Чому тварини можуть так довго спати взимку? 

Сон у зимову сплячку набагато глибший за звичайний. 
Наприклад, температура тіла соні-вовчка знижується  
з 37 градусів до 10. Його серцебиття уповільнюється, 

і дихає вовчок набагато рідше. Так він може спати кілька 
місяців без потреби їсти й пити. Необхідну енергію для 
підтримки життя вовчок отримує з накопиченого шару 

жиру. Із зимової сплячки тварини виходять кілька годин.

Що під час морозів  
п'ють тварини?

Вони п'ють воду з річок або 
струмків. Рухлива вода замерзає 
рідко. Якщо ж зима дуже холодна 
й усі водні джерела замерзли, 
тварини їдять сніг. Куди зникають павуки й комахи? 

Узимку деякі комахи ховаються в розщілинах 
кори або в землі. Інші комахи в тілі мають 

спеціальну рідину – природний «антифриз», –  
яка запобігає повному замерзанню. Деякі 

види метеликів, такі як павиче око, ховаються 
в підвалах або сараях. Проте багато комах 

гине восени. Яйця, личинки або лялечки комах 
переживають зиму, і навесні з них з'являються 

нові сім'ї та зграї.

ЩО ТВАРИНИ РОБЛЯТЬ УЗИМКУ?
Олеся Ісаак
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Що тварини їдять узимку? 

Свіжої трави взимку немає. 
Проте тварини завжди можуть 
знайти собі поживу. Олені їдять 
мох, лишайник і бруньки. Якщо 
ж вони дуже зголодніли й нічого 
не можуть знайти, то підійде 
і кора дерев. Птахи харчуються 
горобиною та плодами шипшини. 
А кабани шукають у землі жолуді 
й букові горішки.

Чому лапки качок  
не примерзають до льоду?

Лапки качок не примерзають до льоду з однієї 
простої причини: їхні лапки такі ж холодні, як і сам 

лід. Крига не тане під лапками птахів, коли вони по 
ній ходять. У вкрай рідкісних випадках, за сильного 

морозу або якщо качка хвора, вона дійсно може 
примерзнути до льоду. Однак птах завжди швидко 

звільниться. Для цього качка сідає на свої лапки, 
вони розморожуються, і птаха вільна!

Чи пам'ятають білки,  
де на зиму сховали горішки? 

Пам'ять у гризунів як сито. Однак для білок це  
не проблема, тому що вони мають дивовижний нюх. 

Зголоднівши взимку, білка бігає своєю територією 
й винюхує заховані горішки. Восени білки дуже 
працьовиті й запасаються горіхами та насінням 

у великих кількостях, так що все їм навіть і не з'їсти.

Бог створив тварин дивним чином. Він дав їм усе, щоб 
вони могли жити в тих умовах, в яких живуть. У холод 

і спеку, в дощ і сніг. І вони щодня славлять Бога!
А нас, людей, Бог любить іще більше! Він не лише 
створив нас дивно, а й наділив здатністю думати, 

розмовляти, відчувати...
Слава нашому Творцеві за це!

ЩО ТВАРИНИ РОБЛЯТЬ УЗИМКУ?
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Дорогою до спортивної зали Соня раз у раз 
озиралася на нову однокласницю. Її звали 
Терезія. Вона була високою та стрункою, а її 
золотаве волосся розсипалося по спині. Соні 
дівчинка здавалася неймовірно вродливою. 
Її хода! А які Терезія мала наряди! Блакитна 
спідниця з ременем, укритим блискітками, 
й туфлі на підборах.

У спортзалі учитель уже чекав на клас.
– Сьогодні ми граємо в піонербол, – 

повідомив він дітям. – Розділіться на дві 
команди. Філіпе, обирай першу групу, а ти, 
Брітто, – другу.

– Терезіє, до мене в команду, – одразу 
випалила Брітта.

Філіп озирнувся й викликав свого друга 
Улі. Так по черзі капітани вигукували імена:

– Стелло.
– Пашо.
– Марселе.
«Ну ось, як завжди, – подумала Соня, – 

мене в команду ніхто брати не хоче. Залишуся 
останньою».

І дійсно, коли весь клас поділили на дві 
групи, Соня лишилася осторонь сама. Філіп, 
не дивлячись у бік дівчинки, пробурмотів:

– Тоді, значить, ти в моїй команді.
У піонербол Соня грати не хотіла, це 

й не дивно, вона ніколи не була особливо 
спортивною. Хоч як вона хотіла грати 
так само, як Брітта й Улі, або хоча б як 
Терезія. Соня поглянула на нову дівчинку, із 
захопленням зауваживши її добру гру.

– Ти граєш чи спиш там? – невдоволено 
крикнув Філіп Соні.

Катя Хабіхт
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– Пробач, – пробурмотіла дівчина 
у відповідь, стрибаючи з одного боку в інший, 
як переляканий заєць, і намагаючись 
відбити м'яч.

Після фізкультури Соня з полегшенням 
попрямувала в роздягальню. Вона безпе
рестанку спостерігала за Терезією, яка 
милувалася собою перед дзеркалом. Дів
чинка розчесала своє золотаве волосся 
й перекинула його через плече. Кілька 
інших однокласниць із захопленням спо
стерігали за нею:

– Яке в тебе гарне волосся! – захоплено 
повторювали вони.

Соні також хотілося, щоб нею захо
плювалися. Якби вона виглядала так, як 
Терезія, тоді б мала багато друзів.

Ідучи до класу на наступний урок, Соня 
спробувала повторити ходу Терезії.

– Що з тобою? – хихикаючи, запитала 
Брітта. – Чому ти так дивно ходиш? Ногу 
підвернула, чи що?

– Усе гаразд, – відповіла збентежена 
Соня.

«Переконана, вся справа в туфлях, – 
подумала вона. – От би я мала такі туфлі 
на підборах...»

Удома по обіді Соня почала трену
ватися. Дівчинка набила у шкарпетки 
носові хустки, ніби підбори, і тренувала 
граційну ходу Терезії. До того ж вона раз 
у раз перекидала своє волосся через 
плече. Незабаром  у неї розболілися ноги.

– Так не піде, – пробурмотіла Соня.
Тоді їй і спала на думку ідея. Мама 

має туфлі на високих підборах. Вони 
Соні трохи великуваті, але це не страшно. 
Однак чи можна їх взути у школу? «Та 
нічого ж не трапиться, – вирішила дів
чинка. – Я їх тільки у школі носитиму».

Поки мама була в саду, Соня витягла 
туфлі зі взуттєвої шафи. Пронісши їх потайки 
до своєї кімнати, вона взула туфлі і стала 
біля дзеркала. Соня хиталася з боку в бік, 
намагаючись відтворити ходу однокласниці.
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– Ой... – Соня перечепилася й ледь не 
впала, встигнувши вхопитися за шафу. – Туфлі 
дійсно дуже високі. Але я вже більше схожа на 
Терезію.

Соня задумалася, як зробити туфлі 
зручнішими. Діставши пластилін, вона запхала 
його у взуття. Вона засміялася, коли взулася: 
пластилін лоскотав пальці ніг, був м'яким 
і слизьким. «Але  зараз хоч краще сидять, – 
подумала Соня. – Тепер я теж маю туфлі на 
підборах».

Наступного ранку Соня вдягла найгарнішу 
спідницю з тих, які мала, взула кеди, а мамині 
туфлі сховала в рюкзак. У школі вона відразу 
ж знайшла очима Терезію. Он вона, в оточенні 
інших дівчат. Терезія перекинула золотаве 
волосся через плече й попрямувала у клас на 
своїх високих підборах, ніби доросла.

Соня проскочила до свого місця на 
останньому ряду. Витягнувши мамині туфлі 
з рюкзака, вона швидко перевзулася.

– Отже, хто хоче вирішити біля дошки зада
чу? – запитав учитель математики, дивлячись 
на дітей.

Соня, не зволікаючи, простягнула руку. 
Розв’язувати задачі вона добре вміла. До того 
ж їй кортіло показати всьому класу свої нові 
туфлі на підборах.

– Добре, Соню, до дошки, – махнув учитель 
дівчинці.

Намагаючись виглядати дуже елегантно 
й подорослому, Соня підвелася з місця 
й попрямувала до дошки, через плече 
перекидаючи волосся. Її рухи були дуже 
незграбними. Дівчинці здавалося, ніби 
вона ступає по яйцях. Перечепившись, 
Соня полетіла просто на учительський стіл, 
скидаючи з нього на підлогу зошити й ручки.

Увесь клас зайшовся сміхом. Незадово
лений учитель прогримів:

– Тиша у класі!
Присоромлена Соня з жалюгідним виг

лядом сиділа на підлозі. Схопивши туфлі, вона 
босоніж кинулася до свого місця.

– Щоб такого більше не було, Соню! – 
невдоволено промовив учитель.

Увесь клас дивився на дівчинку, ледве стри
муючи сміх.

На перерві Соня спробувала витягнути пла
стилін із маминих туфель, але все марно: він 
міцно прилип до взуття. Як же раділа дівчинка, 
коли уроки закінчилися й вона могла піти 
додому.

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  1

/2
1

20

Stezhynka 01_2021.indd   20 30.11.2020   11:41

Насамперед їй хотілося виплакатися. Потім 
Соня розповіла мамі все, що сталося.

– Вибач, матусю, що я без дозволу взяла 
твої туфлі, ще й пластиліном їх зіпсувала, – 
схлипувала Соня.

Мама похитала головою:
– І про що ти лише думала!
– Я хотіла мати дорослий вигляд і ходити, як 

Терезія, – пояснила Соня, витираючи мокре 
від сліз обличчя.

Мама пригорнула дівчинку:
– Знаєш, люба, а я ось не хочу, щоб ти була 

схожа на Терезію. Я хочу, щоб ти мала вигляд 
моєї Соні. Я люблю тебе саме такою, яка ти є. 
І саме такою Бог тебе і створив. Він створив 
тебе особливою і любить саме такою, яка ти є.

Мама ще дужче пригорнула доньку до себе:
– Чому ж ти хочеш бути кимось іншим?
Дівчинка замислилася:
– Я більше не хочу бути Терезією. Краще 

буду Сонею. Я ж не хочу, щоб ти стала кимось 
іншим, а щоб завжди була такою, яка ти є, 
моєю мамою.

Соня з полегшенням зітхнула і ще більше 
пригорнулася до мами.
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Нуї, верблюд, який  
нікому не подобався

Просто біля головної дороги, що вела до церкви, височів величезний будинок. Це міг би бути дуже 
хороший дім, але, на жаль, він таким не був. Кімнати похмурі, фарба на стінах облущилася, а навколо 
будинку розрослася височенна й товста стіна чагарника, який ніхто ніколи не підстригав. А ще гірше, що 
чагарник цей був увесь сірим від дорожнього пилу, що здіймався транспортом.

Ніхто не дбав про цей будинок. А мешкав у ньому верблюд на ім’я Нуї власною персоною. Це було 
нещасне, непривабливе створіння. До речі, його тому й назвали Нуї. Коли він народився, хтось поглянув на 
нього й вигукнув: «Ну й гидкий верблюд!»

Нуї мав тільки одного друга, хоча й до нього він не дуже добре ставився. Звали друга Френк. Одного разу 
Френк прийшов відвідати приятеля. Він зібрався постукати у двері молоточком, але згадав, що молоточок 
відірвався вже багато років тому, а Нуї так і не подбав, аби його знайти та знову прикріпити. Отож довелося 
пошкребти у двері якоюсь брудною пляшкою з-під молока, поки не почулося гучне човгання Нуї.

– Привіт, Нуї! – сказав Френк, коли нещасне створіння нарешті відчинило двері.
– А, – відгукнувся Нуї, – це ти. Гаразд, гадаю, тобі краще ввійти.
Френк увійшов у сиру й похмуру вітальню.

Філіп Уелш
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– Скажи мені, Нуї, – звернувся до друга Френк, – чому ти виглядаєш сьогодні ще більш нещасним 
і непривабливим, ніж зазвичай? Твій горб зовсім з'їхав убік, копита не чищені, навіть шерсть на вухах не 
розчесав!

– Навіщо мені про це турбуватися? – відповідав Нуї. – Ніхто не приходить у гості до мене, самітника. 
Вони просто не розуміють, наскільки я чарівне, чудове й узагалі надзвичайне створіння.

Тут Френку довелося терміново вдати, що йому треба висякатися, аби закрити обличчя величезною 
носовою хусткою в червоний горошок. Річ у тім, що він не хотів, аби Нуї помітив його сміх. Френк знав, що 
такі особистості, як Нуї, дуже високо себе підносять і не помічають, наскільки це смішно. А Нуї дійсно ну 
дуже високо себе підносив.

– Ти знаєш, у чому тут справа? – запитав Френк. – Ти хочеш, щоб усі насамперед любили тебе. І тільки 
коли вони скажуть, який ти чудовий хлопець, – тільки тоді ти ставитимешся до них по-дружньому. Якщо 
ти дійсно хочеш зробити так, аби люди тебе любили, то відкрию один секрет. Не чекай, що вони перші 
помітять твою особливість. Рушай до них і вдай, ніби вони теж особливі.

– Справді? – Нуї здивовано повів вухом. – Гаразд, подивимося.
Френк змусив верблюда замислитися, але той не хотів цього визнавати.
Коли наступного ранку Нуї вийшов за покупками, він зустрів свою сусідку місіс Грейді. Вони місяцями 

не розмовляли одне з одним, бо Нуї здавалося, ніби вона не має належної поваги до такого незвичайного 
верблюда, як він.

Нуї якнайвище задер свого великого чорного носа, підняв волохаті вуха й уже зібрався пройти повз 
місіс Грейді так, ніби її не існувало, аж раптом згадав секрет, якому напередодні навчив його Френк. 
«Подивимося, чи вийде, – пробурмотів собі Нуї, – вдам, ніби вона така сама незвичайна, як і я. Подивимося, 
що буде».
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– Доброго ранку, люба місіс Грейді, – якомога ласкавіше привітався верблюд. – Я дуже радий вас бачити!
Місіс Грейді так здивувалася, що впустила на бруківку всі свої покупки.
– Дозвольте мені простягнути вам руку, точніше, копито допомоги, – продовжив Нуї, підхоплюючи банку 

з горошком, що котилася до краю дороги. – Напевно, ви втомилися так багато нести.
– О, дякую, Нуї, любий, – відповіла місіс Грейді. – Я також рада вас бачити! Чому б вам удень не завітати 

до мене на чашку чаю?
«Ото дивина! – подумав Нуї. – Вона назвала мене “любий” – спрацювало, як і запевняв Френк!» І він 

з усією швидкістю, на яку тільки були здатні його вузлуваті ноги, побіг у двір, де працював Френк.
– Вийшло! – заволав верблюд, різко зупинившись. – Це просто диво! Я вдав, ніби вважаю свою сусідку 

такою ж особливою, як і я сам, а натомість вона назвала мене «любий» і навіть запросила на чай.
– Звичайно, вийшло, смішний ти верблюде, – сказав Френк, повернувшись до друга. – Але це не 

диво. В душі кожен із нас дійсно особливий, як і ти. Але якщо ти постійно думатимеш лише про власну 
незвичайність, то ніколи не побачиш, наскільки особливий хтось інший. Секрет простий: стався до інших 
так, як ти хочеш, аби вони ставилися до тебе. І не чекай від них першого кроку. Зроби його сам.

Господи Ісусе, Ти навчав ставитися до інших людей так, 
як я хочу, щоб вони ставилися до мене. Допоможи мені 

завжди пам'ятати, що всі ми – особливі у Твоїх очах.
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Чого бракує?
Домалюй предмети й персонажів, яких бракує. Вони не повинні повторюватися в рядку та стовпчику.

Iл
. Я

кi
в 

Бу
рд

а
С

ТЕ
Ж

И
Н

К
А

  1
/2

1

25

Stezhynka 01_2021.indd   25 30.11.2020   11:41



Юлія АбдувахідоваХТО Я?

Мене називають екзотичним морським 
модником. За мою яскраву зовнішність мене 
навіть зображували на поштових марках деяких 
держав. І дійсно, якщо до мене придивитися, 
то я нагадаю тобі оригінальну брошку ручної 
роботи.

Сріблястобіла спинка робить мене непомітним знизу з води, 
а темносиній животик маскує від тих, хто може побачити 

мене з повітря. Мені надзвичайно пощастило: хижаки на мене 
не полюють, адже яскраве забарвлення подає їм сигнал, що 

я дуже отруйний і мої укуси для них особливо небезпечні. Тому 
я, на відміну від равликів, не маю будиночкамушлі.

Хоч я й мешкаю в теплих морях і океанах, насправді моїми 
близькими родичами є равлики та слимаки. Живу я у воді, та 
опускатися на морське дно я не люблю. Щоб мені постійно 
триматися на воді, Бог створив для мене вельми оригінальний 
спосіб пересування. Ковтаючи бульбашку повітря, я плаваю на 
поверхні води догори дриґом, підставивши під сонячні промені 
свій симпатичний животик.

Щоразу, досліджуючи навколишній світ, дивуєшся, 
наскільки все чудово та красиво створив Бог! І не лише 
на землі, а й під водою. Запрошуємо тебе «зануритися» 
у світовий океан. Саме там, у глибині морській, 
знайшла собі домівку величезна кількість істот. Коли 
починаєш їх розглядати, то здається, ніби вони прибульці 
з інших світів або персонажі якогось фантастичного 
фільму. Сьогодні ти познайомишся зі мною, і, впевнений, 
ти не вгадаєш, хто я.
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Людині побачити мене на 
морській поверхні буває непросто 
через прекрасне маскування, тож 
помилуватися мною можна тільки 

на морському березі, коли хвилі 
викидають мене на сушу. Проте 

вже сьогодні багато любителів 
акваріумів пристосувалися 

тримати мене в домашніх умовах.

За мою яскраву зовнішність люди називають мене 
Блакитний дракон або Блакитний ангел. Я молюск, 
а справжнє моє ім'я Glaucus atlanticus (глаукус 
атлантичний).

Бог створив мене дивовижним, утім, як і тебе. 
Адже в Божих планах немає нічого випадкового 
й даремного. І ти – Його прекрасне творіння, яке 
Бог дуже любить і яким захоплюється!

Більшу частину свого життя 
я проводжу в нескінченних 

морських подорожах у пошуках 
їжі. Здебільшого харчуюся 

іншими організмами, які живуть 
на поверхні води.

Моє тіло завдовжки від 2 до 5 см, а деякі 
з нас досягають розміру аж до 8 см. Основа 
мого тіла плоска. Уздовж тіла розташовано 
6 щупальців, кожне з яких закінчується своє
рідним розгалуженням. На кінцях однієї па
ри є маленькі оченята, на іншій – органи, що 
здатні водночас відчувати і смак, і запах. 
Вони потрібні мені в усіх сферах життя: на 
полюванні, для власного захисту і під час 

руху.
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Люба «Стежинко»!
Мене звати Оксана, мені 12 років.

Я надіслала тобі мій улюблений вірш 
із Біблії та сподіваюся побачити його на 

сторінках журналу.
Мій улюблений вірш:

 «Хто живе в помочі Всевишнього, 
поселиться в покрові Бога небесного» 

(Пс. 90:1).
Вперше я почула цей вірш у дитячому 

християнському таборі.
Вірш мені сподобався, тому що в ньому 

йдеться про те, що тих, хто любить Бога, 
виконує Його заповіді й вірує в Нього,  

Бог оберігає.

Оксана Землин, 12 років, Україна

«Хто живе в помочі 
Всевишнього, поселиться 

в покрові Бога небесного». 

Пс. 90:1

Улюблений вірш 
Оксани записано 

у Старому 
Заповіті, у книзі 

Псалмів.
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Ти, напевно, вже читав історію,  
як Бог створив усе у Всесвіті. Знайди 8 слів.  
Шукай у цих напрямках. 

Бог
Едем
Адам
Єва

Творець
Ребро
Глина
Сонце

     Добре
       Земля

П Ш Е А В Ж Ц П С Е
У Ж Б Д Р З Т Є Р Г
Т В О Р Е Ц Ь Б Е Д
З Н Г М А М О Г Б О
О Х Л Л Ц В А М Р Б
Ш Я Р С И Р П Д О Р
Ц О К С О Н Ц Е А Е
Н Б М З Є В А М В М

Олеся Ісаак
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Як?! Ви ще не чули?! І навіть не бачили?!
Насправді дуже неймовірна новина в тому, що наша Стежинка відкрила свій власний YouTube 

канал і знімає цікаві та корисні відео для дітей і підлітків, де учасники нашого клубу «Стежинка»  
розмірковують над цікавими питаннями, діляться своїми думками, грають і, найголовніше,  

в усьому цьому намагаються зрозуміти, що таке жити християнським життям. 
Переходьте за посиланням, дивіться наші відео, а щоб не пропускати нові, обов’язково 

підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. І, звісно, друзям порекомендуйте!

https://www.youtube.com/c/stezhynka/

Скануй цей QR-код 
за допомогою 
мобільного 
телефону  

і переходь одразу 
на нашу сторінку 

YouTube ;)

Пiдписуйся скорiше!

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  1

/2
1

30

Stezhynka 01_2021.indd   30 30.11.2020   11:41

ВІ
ДП

ОВ
ІД

І

Привіт, «Стежинко»!

Цього року в нас ювілей. Уже 10 років, як ми тебе отримуємо. 

Кожен твій номер ми чекаємо з нетерпінням. Мої старші брати 

люблять читати розповіді про носорога Фару і про інших звірів 

джунглів. Мені подобалося читати про зайчика Піма і білченя 

Скока. Молодшим братикам подобаються твої барвисті картинки. 

Також ми любимо розгадувати кросворди, ребуси і загадки.  

Ми навіть розповідали декламації до Різдва і до Свята жнив у нас 

у церкві. Спасибі тобі, «Стежинко», за ці каві вірші. Моя мама 

любить читати про історію християнства, місіонерів і проповідників. 

Навіть дідусь тебе читає. Ти – журнал для всієї нашої родини!

Мій улюблений вірш iз Біблії – Псалом 23. Ісус піклується про мене 

завжди. Добре бути овечкою у такого доброго Пастиря!
Він мій Пастир,

Я овечка,
Слідом йду за Ним.

Пастир мій,
Ти знаєш вірно

Шлях в Єрусалим. 
Ти веди, хоч буде складно,
Шлях той не з простих.
Та з Тобою все пройду я,

Добрий Ти до всіх!

Мабинка Каллон, 9 років, Україна

До стор. 2. Бог любить тебе.
До стор. 7. «Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас»  

(1 Ів. 4:10).
До стор. 10. 2
До стор. 11. 1. Марта. 2. Манна. 3. Терах. 4. Лепта. 5. Петро. 6. Мешах. 7. Йосія.  

8. Добро. 9. Лазар. 10. Марія. 11. Лаван. 12. Хабар. 13. Даґон. 14. Баран. 
15. Тайна. 16. Закон.

До стор. 25.                          До стор. 29.

Дорогий читачу!
У тебе є улюблений 

вірш із Біблії? Напиши 
нам і розкажи, чому він 

тобі подобається. 
Ми раді кожному 
твоєму листу!

Твоя «Стежинка»
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ДВА ДЕРЕВА
Катерина Серова

Переклала Олена Мікула

До ялинки залицявся
Ясен пишночубий.
Доторкнувся, розсміявся:
«Ти колюча, люба!»

А ялинка промовляє:
«Докоряти марно,
Що хтось голки гострі має,
А не листя гарне.

І чи літо, чи зима,
В мене з гілок бахрома.
Важко і мені самій…
Що ж поробиш, брате мій?!

Не соромлюсь, не ховаю
Я вбрання своє,
Бог створив мене, я знаю!
Я така, як є!»
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