
Він воду не пив і хліб не вживав,
Коли Господь Бог із ним розмовляв.
Побачив народ, як зійшов він з гори –
Обличчя, мов сонце, у нього горить.
Про все те, що Бог із ним говорив,
Він людям докладно переповів.
В руках кам'яні він таблиці тримав,
На них Бог закон для всіх нас написав.
Ну що, здогадались, хто муж був оцей?
Аякже! Це – Божий пророк _ _ _ _ _ _!

Був хлопчиком іще малим,
Коли покинув рідний дім,
При скинії служив він Богу,
Бог тричі промовляв до нього.
Той, хто Святе Письмо читає,
Його ім’я, напевно, знає.

З КИМ РОЗМОВЛЯВ БОГ?З КИМ РОЗМОВЛЯВ БОГ?

Віра Мельник
Переклала Олена Мікула
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Що 
робиш, Машо? 

Читаєш?

ГОВОРИТИ ГОВОРИТИ 
БЕЗ СЛIВ БЕЗ СЛIВ 

Випиши літери, що стоять 
під відповідними номерами 
у назвах предметів, 
зображених на малюнках, 
і дізнаєшся тему цього 
випуску!

Слухаю Бога.

_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _ _
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Господи, – випробував Ти мене та й пізнав, Ти знаєш сидіння моє та вставання 
моє, думку мою розумієш здалека. 

Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, – бо ще слова нема 
на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все! 

Оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою надо мною поклав. Дивне знання 
над моє розуміння, високе воно, – я його не подолаю! 

Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, – 
то Ти там, або постелюся в шеолі – ось Ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину 
я на кінці моря, – то рука Твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати 
правиця Твоя! 

Коли б я сказав: «Тільки темрява вкриє мене, і ніч – світло для мене», то мене  
не закриє від Тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота – як світло! 

Бо Ти вчинив нирки мої, Ти виткав мене в утробі матері моєї, – прославляю Тебе, 
що я дивно утворений!

Псалом 139:1–14

ПСАЛОМ 139
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Коли я був маленьким, інтернету й телебачення ще не було. Навіть радіо вважали 
відносно новим винаходом. Його слухали всі: від малого до великого. Ми часто збиралися 
сім'єю навколо нашого простого радіоприймача, крутили валики й намагалися зловити 
хвилю. На жаль, найчастіше лунали лише незрозумілі звуки й шум. Але ми знали, що десь 
стояла радіостанція, яка посилала звукові хвилі. Нам тільки потрібно знайти правильну 
частоту. Коли ж це вдавалося, голос, що лунав із радіоприймача, був гучним і чітким.

Чи говорить із нами Бог? Чи намагається Він із нами зв'язатися? Так! Якщо ж ми Його не 
чуємо, отже, проблема в тому, що ми неправильно налаштовуємо з Ним зв'язок.

Пізнати Бога ми можемо через те, що Він Сам про Себе говорить. Господь робить це 
в різний спосіб: через створене Ним творіння; через Своє Слово, Біблію. Раніше Бог говорив 
з апостолами та пророками, і вони чули Його голос. За допомогою Духа Святого вони 
записували слова Бога для нас.

Господь хоче і сьогодні розмовляти з нами. Для цього нам потрібно розгорнути Біблію 
і прочитати Його Слово.

А ти з Богом на зв'язку?
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ЗВЕРТАННЯ 
БЕЗ СЛІВ

Прочитай зашифрований 
вірш, використовуючи 
літери жестової мови.
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Від часу останнього пророка Старого Заповіту минуло 
чотириста років. Чотириста років Бог не говорив зі Своїм 
обраним народом, не посилав їм пророків, не відкривав
ся у видіннях священникам і царям, як Він робив це рані
ше. І ось, як свідчить Писання, настала повнота часу, 
закінчилося очікування. А відбулося це таким чином...

Священник Захарій і його дружина були вже літніми 
людьми. Дітей вони не мали. За тих часів це вважало
ся ганьбою і навіть Божою карою. Однак це подружжя 
було праведним. Вони виконували всі заповіді та на
магалися жити за волею Божою.

Якось Захарію за жеребом випало ввійти у храм, 
щоб виконати встановлені Господом обряди. За

харій увійшов у храм один, а весь народ зали
шився знадвору. Тільки священники мали 

право входити туди, де стояв кадильний жер
товник. Аж раптом Захарій чує голос і пра
воруч від жертовника бачить ангела. Як він 

злякався!

Вальдемар Цорн

ДОВГООЧІКУВАНИЙ 
ГОЛОС
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Ангел каже йому: «Захарію, не бійся, твою мо
литву почуто. Бог подарує тобі сина. Назви його  
Іваном. Він буде сповнений Святого Духа  
і  безліч людей наверне до Бога. Він приготує 
серця людей до того, що Бог обіцяв».

«Я старий, і дружина моя стара. Як мені 
знати, що буде так, як ти кажеш?» – засум
нівався Захарій. «Оскільки ти сумніваєшся, 
ось я, Гавриїл, що стою перед Богом, кажу: ти 
не зможеш говорити, допоки не народиться  
син».

Народ у дворі храму вже почав хвилюва
тися, що Захарій довго не виходить. Коли ж 
священник нарешті з’явився, то всі відразу  
зрозуміли: сталося щось дивне. Захарій 
знаками пояснив людям, що саме відбу
лося.

Незабаром Єлисавета, дружина За
харія, зрозуміла, що в неї буде дитина.

Ось так після чотирьохсот років мов
чання Бог знову почав промовляти до 
Свого народу.

Цю історію ти можеш прочитати  
в 1-му розділі Євангелія від Луки,  

вірші 5–25.

Як ти вважаєш?

1. Чому Захарій злякався?

2. Як звали сина Захарія?

3. Ким став народжений від 
Захарія та Єлисавети син?
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ГОЛОС НА БАЛКОНІ

Емма опустила руку в кишеню й міцно стиснула телефон у руці. Відчинивши вхідні двері, вона крикнула 
з порога:

– Привіт, мамо!
– Привіт, люба! – відповіла мама з робочого кабінету.
Емма прошмигнула у свою кімнату, поки мама не почала розпитувати, як пройшов її день. Дівчинці 

здавалося, що кишеня її була прозорою і кожен міг побачити її вміст. Серце Емми нестримно калатало, 
і всидіти на місці вона не могла.

«Якщо залишуся вдома, мама точно зрозуміє, що щось не так. Потрібно знайти якийсь привід, аби піти 
з дому», – гарячково міркувала дівчинка, ходячи з кутка в куток своєї кімнати. Емма схопила шкільну сумку, 
закинула туди кілька підручників і вийшла в коридор.

Жінка сиділа в кабінеті спиною до дверей, зосереджено нахилившись над швацькою машинкою.
– Мамо, можна я до бабусі піду уроки робити? – запитала Емма, намагаючись зберегти спокійний тон.
– До вечері повернешся?
– Я з бабусею поїм.
– Ну йди, тільки пізно не повертайся.
– Бувай, – зараз же відповіла Емма й кинулася до вхідних дверей.
Дівчинка вибігла на вулицю. «Фух, поки все добре, мама нічого не помітила. Можливо, вдасться сховати 

телефон у бабусі? – міркувала Емма. – Ні, погана ідея. Вона знайде його під час першого ж прибирання. 
Доведеться носити його завжди при собі».

Емма знову засунула руку в кишеню куртки, аби переконатися, що знахідка на місці. Події того дня знову 
постали перед її очима.

Олеся Ісаак

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  3

/2
1

88

Stezhynka 03_2021.indd   8Stezhynka 03_2021.indd   8 12.04.21   20:4612.04.21   20:46

Того дня останнім уроком була фізкультура. Після дзвінка Емма залишилася допомагати вчителю 
збирати м'ячі. Коли вона зайшла в роздягальню, нікого з дівчат уже не було. Усі якомога швидше поспішали 
піти зі школи. Емма перевдяглася і схопила куртку, аж раптом із кишені вивалилися ключі від квартири 
і впали прямо в щілину між стіною та лавкою.

– Ох, – зітхнула Емма й закотила очі.
Їй кортіло якнайшвидше опинитися на вулиці. Опустивши руку в щілину, дівчинка намацала ключі і... ще 

щось. Вона обережно підняла предмет: це був новенький смартфон у красивому жовтому чохлі з білими 
квіточками.

«Чий це телефон? Хто міг його загубити? – подумки питала себе Емма. – Адже він може належати 
будь-якій дівчинці зі школи... Ніхто ж не знає, що я його тут знайшла... – далі міркувала Емма і швидко 
озирнулася, аби переконатися, що в роздягальні нікого немає. – А якщо...  я залишу його собі?»

Витягнувши телефон, Емма глянула на знахідку. «Я ж його не вкрала, а знайшла, – заспокоювала вона 
себе. – У цьому немає нічого поганого».

У бабусі дівчинка намагалася забути, що трапилося, і заглибитися в домашню роботу з математики.  
За годину, втомившись від рівнянь, Емма потягнулася на стільці та поглянула на бабусю, яка сиділа у кріслі:

– Що читаєш?
– Статтю в журналі. Називається «Голос Бога». У ній ідеться про те, як чути Бога в кожному дні.
– Як думаєш, сьогодні Господь говорить із людьми так, як Він робив це раніше? – запитала Емма.
– Не знаю, складне питання. Але Бог точно говорить із нами іншими способами... Хочеш капустяний 

пиріг із чаєм?
Емма у відповідь задоволено усміхнулася.
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Після вечері вона пішла додому. Поки тато, мама і брат сиділи у вітальні, Емма вирішила сховатися 
на балконі. Якось незатишно їй було біля батьків. Здавалося, вони могли читати її думки. Взявши до рук 
книжку, дівчинка зручно вмостилася у кріслі.

Був теплий весняний вечір. Вікно заскленого балкона було відчинено навстіж. Раптом Емма почула 
тихий добрий голос:

– Ех ти, безсоромна моя дівчинко!
Емма злякано підвела голову й озирнулася. 

Нікого поряд не було.
– Як ти так могла...
У голові Емми відразу промайнула 

думка: «Бог! Він же все знає!»
– Ти зі мною розмовляєш? – тихо 

й невпевнено запитала дівчинка.
– Не відвертайся, я з тобою 

розмовляю... – очі Емми роз-
ширилися від переляку.

Вона зіщулилася у кріслі. Ки-
ше ня кофти, в якій лежав телефон, 
ніби загорілася.

– Скільки разів тобі казати, 
що не можна тягати чужі речі.  
Не твоє – не бери! – продовжував 
дорікати голос.

– Але я його знайшла! І просто 
залишила собі. Я ж не вкрала! – 
виправдовувалася Емма.

– Знаю, що тобі хочеться. Але 
якщо не твоє, то не можна! Що ж 
мені з тобою робити, хуліганко ти моя...

Сльози сорому покотилися з Емминих очей. Вона впала на коліна й подивилася у стелю.
– Прости, Боже, – шепотіла вона, плачучи. – Я обіцяю, що поверну телефон. Вибач…
– Ох, мила моя, все одно я люблю тебе, пухнастику ти мій!
Емма усміхнулася крізь сльози і пригладила свої пухнасті кучері.
– Дякую, дякую, Боже! Я теж Тебе люблю!

Наступного ранку у школі Емма насамперед вирушила в кабінет завідувача й повідомила, що знайшла 
в роздягальні чийсь телефон і хотіла б повернути його власнику. Виявилося, що кілька днів тому дівчинка 
з 8–А класу повідомила їм про пропажу. На серці Емми зробилося легко й радісно. Дивлячись на небо крізь 
відчинене вікно, вона прошепотіла:

– Я все зробила, Боже! – і таємниче усміхнулася.
Вдома мама повідомила Еммі, що телефонувала Катруся з 8-го класу. Дівчинка просила передати 

Еммі величезне спасибі, що вона знайшла телефон і повернула. Мама допитливо поглянула на дочку. 
Приховувати історію не було сенсу. Емма розповіла, що трапилося, а потім – як Бог говорив із нею на 
балконі.

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  3

/2
1

1010

Stezhynka 03_2021.indd   10Stezhynka 03_2021.indd   10 12.04.21   20:4612.04.21   20:46

Іл
. М

ар
ис

я 
Ру

дс
ьк

а

– Я справді чула голос! Він іще назвав мене «хуліганкою» і «пухнастиком», – Емма струснула кучерями 
для підтвердження.

Мама скоса поглянула на дочку.
– У будь-якому разі, чий би голос там не чула, зробила ти все правильно! Саме так, як нам у Біблії 

говорить Бог. Молодчинка!
Того вечора Емма знову пішла на балкон. Вона намагалася читати розділ із підручника, та ніяк не могла 

сконцентруватися. Вона все сподівалася знову почути Бога. Але Він мовчав.
Сонце сідало, кидаючи останні промені. Емма відчинила вікно і знову сіла у крісло.
– Ох, моя дівчинко, яка ж ти в мене молодчинка, яка розумниця...
Емма схопилася.
– Почекай, не йди!
Вона стрімголов побігла на кухню.
– Мамо, мамо, ходімо швидше на балкон. Він знову говорить зі мною!
Емма потягнула маму за руку. Вони стояли на балконі та прислухалися. Тиша.
– Еммочко... – почала було жінка.
– Тихо, мамо, слухай!
– Ох, моя золота... Добре зробила, молодчинка!
Емма із захопленням поглянула на маму. Та усміхнулася їй у відповідь і поплескала по щоці, а потім 

підійшла до вікна:
– Йди-но сюди. Дивися...
Емма висунулася з вікна й поглянула вниз на сусідній балкон. У кріслі сидів дідусь, а перед ним із кутка 

в куток стрибала руда пухнаста кішка. Дідусь тримав у руках мотузку з кулькою на кінці, крутив її з боку 
в бік, граючи з улюбленицею і примовляючи:

– Молодчинка, люба моя! Ого, яка ти спритна...
Емма поглянула на маму. Не втримавшись, обидві розреготалися та сміялися так довго й весело, що на 

сміх прибігли тато і братик.
Витираючи сльози, мама сказала:
– Хоч ти чула і не голос Бога, але все-таки це Він із тобою говорив!
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БІБЛІЙНА БІБЛІЙНА 
ВІКТОРИНАВІКТОРИНА

Юлія Ільчук

1. На якому транспорті 
єгипетський фараон 
наздоганяв ізраїльтян?

2. Що на небі сповіщало 
про народження 

Немовляти Ісуса?

4. Куди заліз Закхей, 
аби побачити Ісуса? 

5. Кому Господь звелів 
проковтнути Йону? 

3. Який птах 
сповістив Ноя про те, 
що земля висохла? 
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8. Що простягнув Ісус 
Петру, коли той, ідучи 
хвилями, злякався 
й почав тонути?

7. Яких тварин довелося 
випасати блудному 

синові на чужині?

9. Хто був першим,  
кому ангели сповістили  
про народження Ісуса? 

10. Якими продуктами 
Ісус нагодував 5 000 осіб?

6. На якому музичному 
інструменті грав Давид 
перед царем Саулом?

11. Як звали цього 
біблійного героя?
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ПУХНАСТЕ ДИВОПУХНАСТЕ ДИВО Сабіне Келер

Сілас і Сара люблять тітку Ханну, татову сестру, та її чоловіка, дядька Франца. Діти із 
задоволенням проводять час у них на фермі, яка розташована неподалік міста Брутелбах. 
Там завжди цікаво.

На велосипеді дітям достатньо п'ятнадцяти хвилин, аби від свого будинку дістатися до 
ферми. Їм іноді навіть дозволяють там ночувати. Це завжди особлива подія.

Сьогодні один із таких днів. Татові потрібно вирушити у відрядження на кілька днів, тож 
мама вирішила поїхати з ним. Тому Сіласу й Сарі дозволили трохи пожити в тітки Ханни. Їм 
відразу доручили роботу по господарству: годувати кроликів, допомагати у хліві з коровами, 
доглядати за кізочками та овечками. Крім цього, діти щодня збирають яйця в курнику. 
Але найцікавіше – це курячий інкубатор. У ньому лежать п'ятнадцять яєць. Тітка Ханна 
пояснила дітям, як він працює. В ящику завжди має бути тепло. Двічі на день яйця потрібно 
перевертати. Це дуже важливо. Яйця лежать в інкубаторі вже 19 днів. Тітка Ханна каже, 
що на 21-й день курчата вилупляться. Вони зроблять це самі. Діти крізь віконце з цікавістю 
зазирнули до ящика. Раптом вони почули тоненький писк.

– Тітко Ханно, – захоплено вигукнув Сілас, – я чую, як курчата в яйцях пищать!
– Так, вони вже вміють подавати голос, – усміхнулася жінка. – Гадаю, вони скоро 

вилупляться.
За два дні рано-вранці тітка Ханна розбудила дітей:
– Курчата почали вилуплюватися, ходімо дивитися. Перший уже звільнився від 

шкаралупи.
Сілас і Сара зазвичай полюбляють уранці поспати якомога довше, але сьогодні 

вони швидко схопилися з ліжка. Вони дивилися в інкубатор із особливим захватом: 
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у ньому пищало маленьке жовте курча. На інших яйцях виднілися тріщини й дірочки. Деякі 
яйця хиталися з боку в бік.

 Від інкубатора дітей сьогодні не відтягнути. Вони з дивуванням спостерігали за тим, 
як курчата, одне за одним, вибиралися з яєць. Пташенята були мокрими, і на них висіли 
шматочки шкаралупи. За деякий час вони просохли та стали пухнастими. Увечері в ящику 
метушилися всі 15 курчат. Більшість були жовтенькі, кілька коричневих, а одне – повністю 
чорне.

На ніч пташенят перенесли в утеплену коробку. Над нею встановили обігрівач, який 
підтримував тепло й освітлював малюків м'яким червоним світлом. Сілас і Сара намагалися 
дати курчатам імена, але це не так просто. Жовторотики занадто схожі одне на одного. 
Вони постійно рухалися й копошилися, так що розрізнити їх було дуже складно.

Сілас і Сара так і просиділи біля коробки з курчатами до самої вечері. Час від часу вони 
брали то одного, то іншого до рук та обережно пестили їхнє пухнасте пір'ячко.

– Я б їх усіх забрала додому, – сказала Сара з палаючими від захоплення очима.
– І я б теж забрав, – згідно кивнув Сілас.
За вечерею Сара запитала тітку:
– Як це виходить, що зі звичайного яйця, білка й жовтка, з'являються курчата?
– І звідки вони знають, що їм час вилуплюватися? – додав Сілас.
– Так, про це я теж думала, – з усмішкою відповіла тітка Ханна. – Для мене це 

підтвердження, що на небі є Бог, Який створив увесь світ дивним. Якщо яйце запліднено 
й зовнішні обставини сприятливі – відповідні температура та вологість, – в яйці починає 
розвиватися курча. Уже на другий день починає битися його серце, а на десятий – 
у пташеняти з'являються ніжки, крильця і дзьоб. На кінчику дзьоба росте яйцевий зуб –  
це невеликий горбок, яким пташенята пробивають шкаралупу під час вилуплення. Коли 
їм стає в яйці тісно, курчата розуміють, що прийшов час вибиратися назовні. 
Щоразу для мене це справжнє диво! Бог так чудово все продумав, еге ж?

Діти згідно закивали голівками.
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– Я хотіла б їх усіх забрати додому, – мрійливо промовила Сара.
Тітка Ханна розсміялася:
– Але вони не завжди будуть такими маленькими! Незабаром у них почне рости пір'я, 

а за кілька тижнів вони стануть дорослими курми.
– Може, мама й тато дозволять нам узяти із собою двох пташенят? Ми могли б у саду 

побудувати невеликий курник, – задумався Сілас.
– Так! – Сара від захвату заплескала в долоні. – Я б тоді взяла чорненького! Але чи 

захочуть тато й мама розводити в саду курей?
За три дні батьки повернулися з відрядження. Перш ніж з дітьми вирушити додому, 

вони разом із тіткою Ханною і дядьком Францем вирішили попити чаю. Сілас і Сара 
перешіптувалися. Потім вони раптово схопилися з місця і втекли. За хвилину діти 
повернулися. Кожен тримав по крихітному курчаті.

Сара простягнула руки, показуючи мамі чорне пташеня:
– Поглянь, мамо! Це Фріда. А курчатко Сіласа звуть Берта.
– Які ж вони милі! – захоплено вигукнула мама. – Які чудові курчата! Можна я їх теж 

потримаю?
Сара обережно переклала пташеня на мамину руку. Жінка погладила його по голівці. 

Фріда боязко запищала.
– Ми б так хотіли забрати цих двох курчат додому. Чи могли б ми побудувати курник 

у нашому саду?
Мама з подивом підвела голову і зморщила лоб:
– Кури в нашому саду? Що за ідеї у вас, діти!
Вона похитала головою, потім замислилася на кілька секунд і питально поглянула на 

тата:
– Як ти гадаєш, Міхаелю? Я, певно, була б не проти домашніх 

яєць.
– Ну... – задумався тато, – тоді нам доведеться побудувати 

невеликий курник, а частину саду відгородити парканом, 
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аби кури там 
могли вільно 
гуляти. Сад 
досить великий. 
Якщо ви двоє будете 
допомагати, то чом би 
й ні?

Сілас засяяв. Сара почала 
стрибати від захвату.

– Ура! У нас будуть кури! – 
кричали радісно діти.

– Зачекайте, малюкам 
потрібно ще підрости, перш ніж 
ми зможемо забрати їх до себе. 
Віднесіть-но їх краще до решти. 
А нам слід чимало попрацювати. 
Потрібно стільки всього зробити, перш 
ніж завезти курей до саду, – усміхнувся 
тато.

Щасливі брат і сестра віднесли курчат 
у коробку.

– Я така рада! – Сара обережно посадила Фріду  
до інших курчат. – Я  багато татові допомагатиму,  

щоб усе було готове швидше.
– І я, – погодився Сілас. – Можливо, вже за два  

або три тижні ми заберемо їх до себе! 
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ГРЕБIНЕЦЬГРЕБIНЕЦЬ
Розгадавши кросворд, ти дізнаєшся, що написано у клітинках по горизонталі. 
Апостол Петро сказав, що нас покликано для того, щоб це наслідувати. 
Заповни порожні клітинки в горизонтальному рядку першими літерами назв тварин. 

Iл
. Т

ет
ян

а 
Гу

бе
рн

ат
ор

ов
а

1. Як називається перша книга Біблії?
2. Хто відчинив уночі двері в’язниці та вивів апостолів? (Дії, 5:17–19).
3. Що не зношувалося в ізраїльтян, коли вони сорок років мандрували пустелею? 
(Повтор. 29:5).
4. «Бог є ________» (Ів. 4:16).
5. «Мого голосу слухають _______ Мої» (Ів. 10:27).
6. Він стояв на березі, коли Ісус проповідував із човна (Мт. 13:1–2).
7. Камінь, з якого зроблено браму Небесного Єрусалиму (Об. 21:18).

Ельвіра Цорн
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Ура! Сьогодні ми йдемо купувати собаку! Цілий рік я чекав на цей день.
Уже о сьомій годині ранку я вдягнувся й умився. Ми їдемо на пташиний ринок. 

Я стягнув із тата ковдру, і хвилин за сорок ми були готові. Я дуже непокоївся, що тато 
забуде вдома гроші або ж загубить їх по дорозі.

Нарешті ми вийшли з дому. Ми їхали в метро, потім на трамваї. Це було так довго! 
Я хвилювався, боячись, що, поки ми доїдемо, всіх собак на ринку розберуть.

І ось ми на місці. Кого тут тільки немає: хом'ячки, кошенята, довгохвості півники, 
папуги, канарки! Усі пищать, співають, шумлять. Тут і пташиний корм, і кактуси, 
і акваріуми з рибками, і жаби, і тритони, і черепахи. Я б, звичайно, купив черепаху 
і кілька тритонів. А ще мені дуже сподобалися білі мишки. У них були такі веселі оченята-
намистинки, і вони так смішно бігали по своєму дерев'яному будиночку та висували 
мордочки з віконець. Але мені потрібна собака. Тільки собака може бути справжнім 
другом.

Я відтягнув тата від мишачого будиночка, і ось ми біля собак. Коллі, ньюфаундленд, 
чау-чау. Які красені, аж дух перехоплює! Але це занадто великі собаки. Мама нам 
категорично заборонила купувати великого собаку. Ми пішли далі. Бассети, такси, 
пуделі – чорні й білі, королівські та карликові. Але це були дуже породисті й дуже дорогі 
собаки. Тато сказав, що грошей вистачить тільки на хвіст такого собаки. І тут я побачив 
МОГО СОБАКУ!

Це було незвичайне щеня – кошлатий коричневий клубочок із величезними карими 
очима і з носом, схожим на шоколадну цукерку. Його господиня зав'язала йому синій 
бант на шию, напевно, для краси. Щеня крутило головою, намагаючись зняти  
цю прикрасу. Воно втрачало рівновагу й падало, смішно задираючи товсті 
лапи.

ВІН – МІЙ!ВІН – МІЙ! Олена Мікула
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Я підійшов ближче. Щеня подивилося на мене своїми довірливими очима і ткнулося 
мокрим носом мені в долоньку.

– Кузю! – промовив я йому.
Щеня смішно схилило голову набік, хотіло, мабуть, гавкнути, але не вийшло. Воно 

позіхнуло і знову почало боротися зі своїм бантом.
Господиня назвала ціну. Тато потягнув мене за рукав і прошепотів на вухо:
– У нас грошей на три таких Кузі, ходімо подивимося на інших собак, дорожчих.
Але це був МІЙ СОБАКА! Собака моєї мрії! Більше ніхто мені не потрібний! Навіть 

ротвейлер. Навіть сетер.
Ми купили Кузю. Я звільнив цуцика від банта, і він з удячністю лизнув мені ніс. 

Я тримав його під курткою. Він був теплий і важкенький. Мій Кузя! На решту грошей тато 
купив кавун і букет хризантем для мами.

Мамі Кузя дуже сподобався. Вона лише засмутилася, що ми не запитали про породу 
щеняти. Тато її заспокоїв, сказавши, що це точно не сенбернар і вже зовсім не кавказька 
вівчарка. І ми вирішили: нехай цуцик підросте, і тоді порода визначиться сама.

Кузя ріс дуже тямущим і добрим псом. Він був веселим, не образливим, ласкавим 
і відданим.

Минула осінь, потім зима. До весни мама заспокоїлася. Вона побачила, що Кузя не 
буде великим собакою. Щоправда, його породу ми так і не визначили. У його роду були, 
напевно, тер'єри, болонки і, може, ще хтось. Але це зовсім неважливо. Кузя був нашим 
улюбленцем і справжнім другом.

Він гуляв зі мною у дворі, бігав за м'ячем, копався з малюками в пісочниці.
Але одного разу він загубився. Я залишив його на майданчику, а сам на хвилинку 

побіг додому. Я тільки заправив водяний пістолет і відразу повернувся. Але Кузі вже не 
було. Я кликав його, розпитував усіх, але ніхто його не бачив. Я вибіг на вулицю, помчав 
до сусіднього двору. Його там не було. Діти допомагали шукати. Ми бігали і до пошти, 
і навіть до школи. Кузі ніде не було.
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Тато прийшов з роботи, ми з ним і братом Сергієм іще раз обійшли все навколо. 
Стемніло. Ми пішли додому. Мама заспокоювала мене, кажучи, що Кузя обов'язково 
знайдеться, він сам прийде. Адже це собака, в нього нюх, він знайде дорогу додому. Кузя 
просто загрався, заблукав, але він повернеться.

Ми пішли спати. Сергій зітхав і крутився на ліжку, а я ревів у подушку. Я довго не міг 
заснути. Весь час схоплювався, підбігав до дверей. Мені здавалося, що Кузя скиглить під 
дверима. Тато вночі ще двічі виходив на вулицю. Кузі не було.

Він не повернувся ні другого дня, ні третього. Ми із Сергійком написали оголошення 
й розклеїли їх усюди: «Зник собака, коричневий, звуть Кузя. Хто знайде, отримає 
винагороду». Ми дістали зі скарбнички гроші, які збирали на скейт. Але ніхто не прийшов.

Щоразу, коли за вікном гавкав собака, я вибігав на балкон, але це був не Кузя. Тато 
навіть сказав, що купить мені інше цуценя. Я плакав. А мама тільки зітхала:

– Ніхто нам його не замінить.
Минуло чимало часу. Я вже звик, що Кузі немає. Мама сховала його мисочку 

й килимок. Я залишився без собаки.
Увечері, коли всі лягали спати, я думав про Кузю. Я сподівався, що він заблукав і його 

підібрали хороші люди. Сподівався, що новий господар Кузі любить його, як я. Мріяв, 
що Кузя зробить якийсь героїчний учинок: знайде злочинця або з вогню врятує дитину. 
Як Кузю покажуть по телевізору. І назвуть його адресу. Я піду до його нового хазяїна. 
І Кузя знову буде зі мною. А з новим господарем ми будемо дружити.

Але це лише мрії...
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Одного разу ми із Сергійком пішли в ботанічний сад. Була осінь. Ми довго ходили 
алеями саду. Раптом між кущами промайнув коричневий собака. Ми з братом  
побігли за ним. Я покликав:

– Кузю!
І цієї миті з іншого кінця алеї якийсь хлопчик крикнув:
– Кінге!
Пес зупинився.
Я кричав:
– Кузю!
Хлопчик кликав:
– Кінге!
Але це був мій собака! Це був Кузя. Він 

зволікав якусь мить. Однак потім упізнав 
мене, упізнав мій голос. Він побіг мені 
назустріч. Він підскочив, лизав мені 
обличчя, руки, шию. Я обіймав 
і цілував його:

– Кузю! Кузю! 
Незнайомий хлопчик 

підійшов до нас і ще раз 
покликав:

– Кінге!
– Сам ти Кінг! – сказав 

Сергій. – Це Кузя. Він 
загубився три місяці тому.  
Це наш собака.

Хлопчик сумно подивився 
на собаку. Я опустив Кузю 
на землю. Він підбіг до 
незнайомця, лизнув його в ніс 
і знову повернувся до мене.

Хлопчик м’яв у руках 
повідець:

– Ми знайшли його. Він мав 
перебиту лапку. Ми лікували його...

– Але я так шукав його! Це мій собака.
– Так, – сказав хлопчик, – я не 

сперечаюся. Він упізнав твій голос. Він не Кінг, він – Кузя.
– Хочеш, ми будемо дружити? – запропонував я.
Хлопчик усміхнувся й кивнув.

Маленьке щеня впізнає голос господаря з-поміж тисячі інших голосів, дитина знає голос своєї 
мами. Ми хочемо, щоб ти знав голос Ісуса. Ми хочемо, щоб ти, коли Він покличе, почув Його голос 

і прийшов до Нього. І тоді Христос скаже: «Ти – Мій!»
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ПРОПАВ СОБАКАПРОПАВ СОБАКА
До кого побіжить собака?
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Що з того, що люди чують, 
приносить їм радість? 
Назви п'ять речей.

Які заняття або ігри 
є гучними, а які тихими?

Як Бог 
спілкується 
з людьми?

Чому люди говорять 
пошепки?

Примусь свій мозок працювати!

Чи можна говорити 
з людиною і при цьому 
жодного слова 
не промовити?

Відтвори звуки, 
які ти чуєш із неба.

Зверни увагу, 
що на цьому тижні каже тобі Бог.

Які звуки, що людське віхо їх 
не сприймає, ти хотів би 
почути?

Чому люди 
спілкуються різними 
мовами?

Чи можуть неживі 
предмети видавати 
звуки? Які?

Як ти вважаєш, чому Бог сьогодні 
не говорить так часто з людьми 
наживо, як це було раніше?
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Варвара Насон

ЧИ ЗНАЄШ ТИ?ЧИ ЗНАЄШ ТИ?
Чи знаєш ти, що кішки – ссавці? Це означає, що вони вигодовують своїх 

дитинчат молоком, як, наприклад, корови. Кішки належать до сімейства 
котячих. Їхні родичі: тигри, леви, гепарди, пуми, ягуари й багато інших.

Кішки, хоча і є хижаками, теж їдять траву. Роблять це 
для того, щоб відригнути шерсть, яку проковтнули під 
час чищення свого хутра.

Чи знаєш ти, що в кішки на язику є гострі горбочки,  
що допомагають їй хлебтати воду й вилизувати 
шерсть?

Чи знаєш ти, що нормальна температура тіла 
кішки 38–39,5 градусів?

Чи знаєш ти, що кіш
ки добре плавають? 
Але не намагайся це 
перевірити, оскільки  
вони не люблять во
ду!

У кішок тонкий 
слух, який дозво

ляє їм полювати на дрібних гризунів у су
цільній темряві. Кішки в сім разів краще 

бачать, ніж ми з тобою.

Чи знаєш ти, що кошенята народжуються із заплю
щеними очима, і це нормально? Наш Творець задумав 
це для того, щоб інфекція не потрапляла новонародже
ним кошенятам в очі. Невдовзі їхні очі розплющаться.

Чи знаєш ти, що кішки нявкають, демонструючи таким 
чином свій настрій? Багато 
хто помиляється, вважаючи, 
що вони в такий спосіб спіл
куються одне з одним. Тільки 
кошенята, нявкаючи, кличуть 
свою маму. Інші представни
ки сімейства котячих нявкати  
не вміють.
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Кішки живуть майже по всій землі. Зви
чайно, крім Антарктиди. Дикі кішки теж бу
вають різних видів. Наприклад, каракал – 
це азіатська кішка. Вона дуже схожа на 
рись.

Оцелот удвічі більший від простих котів. 
Його батьківщина – Південна Америка.
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ЧИ ЗНАЄШ ТИ?ЧИ ЗНАЄШ ТИ? Чи знаєш ти, що кішки завжди приземляються на всі 
чотири лапи? Це в них виходить автоматично. 

Чи знаєш ти, що кішки в середньому живуть 
15 років, але найбільш довгоживуча з них 
потрапила до Книги рекордів Гіннесса, бо 
прожила 38 років і 3 дні? Звали її Крим Пафф.

Барханний кіт живе в піщаних пустелях і кам'я
нистих долинах. Він – найменший серед диких кі
шок. Жорстка шерсть прикриває підошви стоп від 
гарячого піску. А від морозних ночей його захищає 
густе тепле хутро.

Чи знаєш ти, що кішок дуже шанували у Старо
давньому Єгипті за те, що вони ловили мишей? Їх 
вважали священними тваринами. Годували їх із 
золотого посуду, а після смерті ховали так само 
врочисто, як і фараонів.

Коти й кішки – найпопулярніші домашні тварини у світі.
Існує безліч порід кішок. Одні з найдивовижніших – 

сфінкси, коти без шерсті.
Сінгапура чи сінгапурська кішка – найменша кішка. 

Вона вдвічі менша за звичайну кішку.
Найбільші кішки у світі належать до породи мейнкун. 

Вони чимось схожі на тигрів. Також ці коти є полідакта
ми: вони мають кілька додаткових пальців.

Бомбейська кішка дуже схожа на чорну пантеру, але 
маленьку.
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Поробка

1. Пофарбуй картонну втулку 
від туалетного паперу в сірий 
колір. Залиш висохнути.

7. Відріж шматок волосіні завдовжки 60 см. 
Протягни її через отвір у кришці. Зав'яжи 
волосінь навколо вузлика у кришці. Прив'яжи 
інший кінець волосіні до палички. Відріж іще 
шматок волосіні завдовжки 60 см і протягни 
її через дірочку в іншій кришці. Зафіксуй її 
біля кришки, а інший кінець волосіні прив'яжи  
до палички з іншого кінця.

2. Виріж або перемалюй на білий 
папір шаблон голови і хвоста 
котика. Розфарбуй їх. Склей 
дві половинки хвоста разом. 
Приклей голову і хвіст до 
картонної втулки.

3. За допомогою ножиць зроби дірочки 
для лапок. Попроси допомоги 
в дорослих, і разом зробіть дірочки 
у пластикових кришках.

• картонна втулка від 
туалетного паперу;

• дві білі кришки від 
пляшки соку або 
молока; 

• білий папір для 
шаблону мордочки 
та хвоста; 

• фарби, щоб 
розмалювати 
втулку, мордочку 
та хвіст; 

• ножиці; 
• скотч; 
• клей; 
• 1,6 м волосіні; 
• паличка (від 

морозива, коротка 
гілочка тощо); 

• 62 см сірої мотузки.

5. Просунь мотузочки через дірки для задніх лапок. 
Зафіксуй кінець мотузки всередині втулки 
скотчем. Простеж, аби задні лапки були 
однакової довжини.

4. Відріж шматок мотузки завдовжки  
18 см для задньої лапки. Зав'яжи  
на одному кінці вузлик. Просунь 
мотузочку через дірку у кришці.  
Повтори те саме для іншої задньої лапки.

6. Відріж шматок мотузки завдовжки 13 см 
для передньої лапки. Зав'яжи на кінці вузлик. 
Протягни вільний кінець мотузки через дірку 
для передньої лапки. Зафіксуй скотчем кінець 
мотузки всередині втулки. Повтори цю дію 
щодо іншої передньої лапки.

Щоб зробити  

котика-маріонетку, 

тобі знадобляться:
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1. Пофарбуй картонну втулку 
від туалетного паперу в сірий 
колір. Залиш висохнути.

7. Відріж шматок волосіні завдовжки 60 см. 
Протягни її через отвір у кришці. Зав'яжи 
волосінь навколо вузлика у кришці. Прив'яжи 
інший кінець волосіні до палички. Відріж іще 
шматок волосіні завдовжки 60 см і протягни 
її через дірочку в іншій кришці. Зафіксуй її 
біля кришки, а інший кінець волосіні прив'яжи  
до палички з іншого кінця.

2. Виріж або перемалюй на білий 
папір шаблон голови і хвоста 
котика. Розфарбуй їх. Склей 
дві половинки хвоста разом. 
Приклей голову і хвіст до 
картонної втулки.

8. Залишок волосіні завдовжки 40 см 
зафіксуй скотчем із внутрішньої 
сторони втулки, за мордочкою 
котика. Інший кінець волосіні 
зав'яжи навколо палички 
посередині.

3. За допомогою ножиць зроби дірочки 
для лапок. Попроси допомоги 
в дорослих, і разом зробіть дірочки 
у пластикових кришках.

5. Просунь мотузочки через дірки для задніх лапок. 
Зафіксуй кінець мотузки всередині втулки 
скотчем. Простеж, аби задні лапки були 
однакової довжини.

4. Відріж шматок мотузки завдовжки  
18 см для задньої лапки. Зав'яжи  
на одному кінці вузлик. Просунь 
мотузочку через дірку у кришці.  
Повтори те саме для іншої задньої лапки.

6. Відріж шматок мотузки завдовжки 13 см 
для передньої лапки. Зав'яжи на кінці вузлик. 
Протягни вільний кінець мотузки через дірку 
для передньої лапки. Зафіксуй скотчем кінець 
мотузки всередині втулки. Повтори цю дію 
щодо іншої передньої лапки.

Готово!
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П У Д И К Т А Н Д Р І Й Ф Ю Л И

Р Е С О У Ї М Б Ю Ф Ш В Т Д Д Я

Ф О Т Д В Д Щ К И Н І О Г Р Л К

А Н Г Р А Р А У Ц В А Н П А Г І

Д Т П Є О Я С К А Е Р И Б Ю Р В

А Я Ф У С Н Е Н Р К Л О А Д В З

В К О А Н С Н К Б И О К Г А И Е

А П Р Т Х О Ц Р П М Д Р Н О Ц В

Р Г Н С А Я К В Р У Ж И Е З У Е

Ф А И Я К І В А Л Ф Е Ї В О М Д

О Р Т У С К Б П А Ф Й К З С А Е

Л Т С И М О Н К А Н А Н И Т Р Ї

О В Р К Т Н У О В З О А С Н И В

М А И С Г Ш Б С Л Е В І Й Й Т О

І К Н Х О М А К Є Р Ш Л О Р А У

Й У С А П И О Д А М М А Т В І Й

ГОЛОВОЛОМКАГОЛОВОЛОМКА
Знайди імена 12 учнів Ісуса, які приховано по горизонталі, вертикалі та діагоналі.

Склала Євгенія Пашаєва, Україна

Дорогий читачу!
У тебе є улюблений 

вірш із Біблії? Напиши 
нам і розкажи, чому він 

тобі подобається. 
Ми раді кожному 
твоєму листу!

Твоя «Стежинка»

Вероніка Федоренко,  9 років, Україна

Мирослав Колеснік, 11 років, Україна

Олексій Кулначов, 13 років, Україна
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Ві
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ід

і: С. 2. Бог розмовляє з тобою.
С. 5. «…В останні ці дні промовляв Він до нас через Сина» (Євр. 1:2).
С. 12–13. 1. Колісниця. 2. Зірка. 3. Голуб. 4. Смоковниця. 5. Риба. 6. Арфа. 7. Свині.  

8. Рука. 9. Пастухи. 10. Хліб і риба. 11. Лазар.  
С. 18. 1. Стрічка на капелюсі. 2. Курка на дальньому плані. 3. Пташка в небі.  

4. Пиріжок на тарілці. 5. Колір чашки. 6. Пов'язка на волоссі. 7. Текст у книзі.  
8. Резинка на косичці у дівчинки. 9. Картина на стіні. 10. Дерево за спиною  
у хлопчика. 11. Полоски на футболці хлопчика. 12. Ріг у кози. 13. Колір футболки  
у дівчинки. 14. Комірець у тітки Ханни. 15. Підставка під чайник.

С. 19. 1. Буття. 2. Ангел. 3. Одежі. 4. Любов. 5. Вівці. 6. Народ. 7. Яспис. 
БЛАГОСЛОВІННЯ (1 Пет. 3:9).

С. 24. Собака побіжить до братів.
С. 30.

С. 32. Мойсей, Самуїл.
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Привіт, «Стежинко»!
Мене звуть Марія, мені 9 років, живу в місті 
Жмеринка.
Я люблю читати Біблію, журнал «Стежинка»  
та дитячі книжки.
А ще я намалювала малюнок про Йону.

Черненко Марія, Україна

Stezhynka 03_2021.indd   31Stezhynka 03_2021.indd   31 12.04.21   20:4712.04.21   20:47



Він воду не пив і хліб не вживав,
Коли Господь Бог із ним розмовляв.
Побачив народ, як зійшов він з гори –
Обличчя, мов сонце, у нього горить.
Про все те, що Бог із ним говорив,
Він людям докладно переповів.
В руках кам'яні він таблиці тримав,
На них Бог закон для всіх нас написав.
Ну що, здогадались, хто муж був оцей?
Аякже! Це – Божий пророк _ _ _ _ _ _!

Був хлопчиком іще малим,
Коли покинув рідний дім,
При скинії служив він Богу,
Бог тричі промовляв до нього.
Той, хто Святе Письмо читає,
Його ім’я, напевно, знає.

З КИМ РОЗМОВЛЯВ БОГ?З КИМ РОЗМОВЛЯВ БОГ?

Віра Мельник
Переклала Олена Мікула
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