
Гойда-гойдалко, лети
Вище неба та землі,
Де вітри пісні співають
Та кружляють журавлі!
Хай малими стануть гори,
І, мов стрічечки, річки,
Я злечу в небес простори,
Де зірок горять свічки!
Зверху світ увесь побачу,  
В серці Богу помолюсь,
Днем похмурим не заплачу,
А від щастя усміхнусь!

ГОЙДАЛКАГОЙДАЛКА
Олена Чепілка

Stezhynka 04_2021.indd   32Stezhynka 04_2021.indd   32 31.05.21   16:5531.05.21   16:55

4/2021

НАСТІЛЬНА 
ГРА
С. 16

МОЛИТВА 
НА П'ЯТИ ПАЛЬЦЯХ
С. 20

КАНІКУЛИ 
НА ОЗЕРІ
С. 8

д и т я ч и й   х р и с т и я н с ь к и й   ж у р н а л

ISSN 2194-3796

Stezhynka 04_2021.indd   1Stezhynka 04_2021.indd   1 31.05.21   16:5431.05.21   16:54



Напевно, 
той, у кого  

найбільші вуха!

ХТО ЧУЄ ХТО ЧУЄ 
КРАЩЕ  КРАЩЕ  

ЗА ВСIХ?ЗА ВСIХ?

Розпочинаючи з виділеної 
літери, прямуй за лініями, 
збери всі букви у слова 
й дізнаєшся тему цього 
випуску.

Як ти 
вважаєш, Петрику, 

хто чує краще за всіх?

А ось і ні!
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Прославляю Тебе цілим серцем своїм, перед богами співаю Тобі!

Вклоняюсь до храму святого Твого, і славлю Імення Твоє за Твоє милосердя  
й за правду Твою, бо звеличив Ти був над усе Своє Ймення та слово Своє!

Удень, як взиваю, почуєш мене, підбадьорюєш силою душу мою!

Усі земні царі прославлять Тебе, Господи, будуть, бо почують вони слово уст Твоїх,

і будуть співати про Господні дороги, бо слава Господня велика.

ПСАЛОМ 138
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Понад чотириста років перебували із-
раїльтяни в єгипетському рабстві. Бог по-
карав фараона та його підданих, а Свій 
народ вивів із Єгипту. Коли ж фараон по-
бачив, що майже вся робоча сила полиши-

ла країну, то він вирішив їх повернути. Озброєні 
до зубів єгиптяни на бойових колісницях погна-
лися за рабами. Військо фараона наздогнало 
втікачів біля берегів Червоного моря. Удалині 
ізраїльтяни побачили хмари пилу, що здій-
малися від колісниць, і неабияк налякалися. 
Люди розуміли, що їм загрожує небезпека. 
З докорами вони звернулися до Мойсея: 
«Навіщо ти вивів нас із Єгипту? Щоб зни-
щити в пустелі? Он військо фараона на-
ближається!»

Як відповів Мойсей на крики наляка-
них людей? Він сказав: «Не бійтеся! 
На нашому боці Бог! Він захистить 
нас!» Водночас чоловік подумки 
звернувся до Бога. І Господь 
відразу відповів йому! 

Вальдемар Цорн

ДИВО 
НА ЧЕРВОНОМУ 
МОРІ
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Бог сказав: «Навіщо ти волаєш до Мене? Простягни руку з пали-
цею в бік моря й накажи воді розступитися. А людям повели руша-

ти вперед».
Мойсей так і зробив. І раптом повіяв сильний вітер. Він дув усю ніч 

і на ранок розігнав воду так, що посеред моря утворився своєрідний 
широкий коридор. Ним народ ізраїльський вирушив до іншого берега. 
Сам Бог супроводжував народ, пославши Свого ангела у хмарному сто-
впі! Впродовж усієї ночі, коли дув вітер, і потім, коли народ переходив 
море, наче суходолом, ‒ вогненний стовп стояв між табором ізраїль-
тян і єгиптянами. Для єгиптян він був мороком і жахом, тож вони нічо-
го не бачили. А для ізраїльтян став великою допомогою, бо освітлю-
вав увесь табір, тож навіть уночі було світло, мов удень. І переходив 
народ море у світлі цього вогненно-хмарного стовпа, який захищав 
їх від ворогів. Останнім перейшов море Мойсей.

Що зробили єгиптяни, коли побачили, яким чином ізраїльтяни 
дісталися іншого берега? Вони вирішили, що в такий спосіб теж змо-
жуть перейти море. Єгиптяни кинулися слідом за ізраїльтянами на 
своїх бойових колісницях...

Коли Мойсей озирнувся, то вдалині побачив воїнів фараона, які 
гналися за ізраїльтянами по дну моря. Бог сказав йому: «Про-
стягни руку твою на море, і нехай повернеться вода на єгиптян, 
на їхні колісниці й на вершників їхніх». Мойсей так і зробив. І хли-
нула вода з усіх боків на армію єгиптян. Потім усе стихло. Так 
Бог відповів на молитву раба Свого Мойсея.

Ізраїльтяни дивилися на воду й від радості не могли повіри-
ти, що стали свідками того, як Сам Бог проклав дорогу по дну 

моря й заступився за них, коли воїни фараона були зовсім 
близько. Господь їх почув!

Цю історію ти можеш прочитати 
в 14-му розділі книги Вихід.

Як ти вважаєш?

1. Чому фараон погнався  
за ізраїльським народом?

2. Як поводився народ  
і що зробив Мойсей, 
дивлячись у вічі небезпеці?

3. Що потрібно робити,  
коли опиняєшся в біді?
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Лишень уяви, що ми з тобою маємо привілей говорити з Богом, Творцем неба й землі, 
Богом усього Всесвіту! Ми можемо розповідати Йому найпотаємніші речі та про все Його 
просити. Смерть і воскресіння Ісуса Христа дали нам спроможність спілкуватися з Богом так, 
як діти розмовляють зі своїм татом.

Біблія говорить, що ми можемо молитися й вірити Божим обіцянкам, «що коли чого 
просимо згідно волі Його, то Він слухає нас» (1 Ів. 5:14). Це означає, що ми можемо просити 
Господа про здоров'я і дякувати Йому за зцілення. Ми можемо просити Бога допомогти нам 
запам'ятати те, що вчили для контрольної роботи з математики, і дякувати Йому за сприяння 
в навчанні.

Ми можемо розповідати Богові про наші переживання за друзів, які ще не вірять в Ісуса 
Христа, і славити Його, коли трапляється нагода засвідчити їм про Нього.
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Біллі Грем
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Канікули на озері

– Мамо, поглянь, човни знову попливли. Один підійшов зовсім близько! – захоплено кричав Максим, 
дивлячись на озеро. – От би поплавати на такому човні!

– Попроси тата, щоб він із тобою покатався, – запропонувала мама, вмощуючись під пляжною 
парасолькою. – Он там, біля причалу, човни можна брати напрокат.

Аби запитати батька, Максиму довелося трохи почекати, тому що він пішов до крамниці за напоями. 
Хлопчик стояв біля причалу, переминаючись із ноги на ногу та милуючись кольоровими човнами 
й катамаранами. Йому тут дуже подобалося. Великий пляж із лежаками – саме те, що потрібно для тата 
й мами, а йому та його собаці Лу так подобалося грати на піску!

– Ох, яка спека! – сказав тато, повернувшись із крамниці. У руках він тримав кілька пляшок води. – 
Я б тільки в тіні й сидів не рухаючись, – важко дихаючи, додав він і попрямував до пляжної парасольки.

Максим цієї миті взяв його за руку і сказав:
– Тату, поглянь, там можна кататися на катамаранах і човнах. Візьмімо човен напрокат? Будь ласка.
– Зараз дуже спекотно, – відповів тато, – залишаймося сьогодні тут, а завтра вранці, поки ще сонце 

не буде так високо, візьмемо напрокат катамаран або човен.
– Але до завтра ще так довго! – заперечив Максим.
– Сходи й вибери човен на завтра, – запропонував тато. – Що скажеш? Тільки йди берегом і не заходь 

на причал. Хоча ти вмієш уже плавати, все-таки пам'ятай: озеро набагато глибше за басейн.
Пообіцявши триматися від води якнайдалі, Максим разом із Лу вирушив до місця, де були всі плавальні 

засоби, які здавали у прокат. Там хлопчик із захопленням розглядав кольорові катамарани. Червоний 
був найгарнішим, він навіть сяяв на сонці. У кінці пляжу на воді гойдався такого ж кольору човен. 
Хлопчик раптом згадав, що Ісус теж якось плавав зі Своїми учнями на човні на Генісаретському озері. 

Цей червоний човен і вирішив узяти Максим узавтра напрокат.

Катерина Хабіхт
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«Цікаво, якого кольору був човен, на якому плавав Ісус? Може, червоним, як і цей? – розмірковував 
Максим, підходячи ближче. – Так кортить трохи посидіти в ньому... Я ж не зламаю його, – міркував 
хлопчик. – До того ж, човен біля самого берега, тому на причал я і не піду».

– За мною, Лу! Я допоможу тобі, – сказав Максим, беручи собаку на руки та обережно переступаючи 
в човен.

Човен захитався з боку в бік так, що хлопчикові довелося схопитися рукою за край борту. «Так-так, – 
подумав Максим, – це точно не катамаран, а звичайнісінький човен. Педалей він не має». Натомість 
у човні лежали весла. «В учнів Ісуса був, напевно, такий самий», – продовжував розмірковувати хлопчик.

Максим опустився на дно човна і зручно вмостився. Він уявив собі, ніби плаває по Генісаретському 
озеру. «Мабуть, усе так і було», – розмірковував хлопчик, закинувши руки за голову і дивлячись на небо. 
Він згадав, що в біблійній історії на озері несподівано здійнялася буря й учні страшенно налякалися. 
«Ну... бурі не передбачається, небо ясно-блакитне». Максим не міг дочекатися завтрашнього дня, щоб 
покататися з татом на човні, і якийсь час просто лежав і мріяв. Човен тихо погойдувався, тож Максим 
трохи задрімав. «Напевно, вже треба повертатися до мами й тата», – подумав він, схаменувшись.

Хлопчик устав і хотів було зробити крок із човна, аж раптом... 
– А де ж берег? – вигукнув він. 
Човен гойдався просто посередині озера! Мотузка, якою його було прив'язано до берега, плавала 

у воді. Максим відразу ж сів на лавку, щоб не звалитися. Йому раптом стало недобре. Озирнувшись, він 
побачив пляж і причал. 

– Я так далеко відплив?! – не міг повірити Максим. 
Він швидко почав придумувати, як йому повернутися. Доплисти до берега йому не вистачить сил. 

Занадто далеко. 
– Хм... Зачекай-но, тут є весла! Я просто гребтиму й допливу в човні до берега, – заспокоївся він.
Максим узяв одне весло і встановив його в потрібному місці. Потім зробив те саме і з другим веслом 

та опустив їх у воду.
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– Нічого складного в цьому немає, – впевнено сказав хлопчик, заспокоюючи чи то себе, чи то свого 
собаку, який, бачачи реакцію господаря, теж заметушився.

Максим сів на лавку, схопився за весла, та зрушити їх із місця він не зміг – надто важкими вони 
були. Максим витер піт з обличчя.

– Ти теж хочеш пити, так, Лу? – запитав 
хлопчик, дивлячись на чотириногого друга. –  
О, придумав! Я гребтиму тільки одним вес-
лом! Так буде легше.

Сівши на край човна, хлопчик обома 
руками взявся за весло. Голова Максима 
горіла, у роті все пересохло, поки він 
намагався гребти одним веслом. Але чо-
вен плисти не хотів і крутився на одному 
місці. Легке погойдування човна на озері 
з берега мало дуже гарний вигляд, проте 
зараз це ще більше лякало хлопчика.

Максим глянув у бік пля жу. 
Маму й тата не видно. Берег 
дуже далеко.

– Вони точно мене вже 
шукають, – пробурмотів 
хлопчик.

Максим знову згадав істо-
рію з Біблії. «Тоді здійнялася буря, 
і човен сильно гойдало з боку в бік. 
Учні дуже злякалися й розбудили Ісу-
са. Вони кричали: "Допоможи нам! Ми 
тонемо!" А що Ісус їм відповів? Він устав 
і наказав бурі та хвилям: "Припини!" І відразу 
ж усе заспокоїлося».

Щоразу слухаючи цю історію, Максим захоплювався Ісусом. Зараз же, склавши руки 
й поглянувши на небо, хлопчик сказав: 

– Дорогий Ісусе, учні злякалися тоді. Я зараз теж боюся. Я неправильно вчинив, коли заліз у човен. 
Допоможи мені знову повернутися на берег. Амінь.

Максим розплющив очі й побачив, що лапки Лу стоять у воді. «Дно човна пробито. Ми тонемо!» – 
промайнуло у хлопчика в голові. Він схопив собаку та посадив його собі на коліна. По щоках Максима 
покотилися сльози. «Що я накоїв? Навіщо я заліз у цей човен?» – картав він себе.

Цієї миті він почув своє ім'я. «Невже хтось шукає мене?» – зрадів хлопчик. І знову почув: «Макси-и-ме! 
Макси-и-ме!» Він озирнувся й побачив, що наближається човен, в якому було двоє чоловіків.

– Тату! – закричав Максим і від радощів підстрибнув.
Човен захитався з боку в бік, і хлопчик, не втримавшись на ногах, разом із Лу шубовснув в озеро. 

Вода повністю поглинула його й потягнула донизу, проте Максим не здався і щосили почав 
гребти руками й ногами. Випливши на поверхню, він одразу ж озирнувся, шукаючи свого 
собаку.
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– Лу! – закричав він.
Його чотириногий друг у паніку не впадав, він радісно плавав навколо хазяїна. Цієї миті рятувальний 

човен наблизився впритул. Тато простягнув руку й допоміг Максиму та Лу залізти в нього. Маленький 
песик відразу ж струсив із себе воду, оббризкавши всіх навколо. Максим притиснувся до тата й від 
радості та полегшення заплакав.

Чоловік, який був із татом, виявився тим, хто здавав у прокат катамарани й човни. Він витягнув  
із води мотузку пошкодженого човна і прив'язав її до свого.

– Цей човен уже давно пошкоджено, його потрібно ремонтувати. Хіба ти не бачив таблички? – 
запитав він хлопчика.

Максим засоромлено захитав головою.
– Вибачте, – схлипуючи, відповів він. – Я просто хотів посидіти в човні, як учні з Ісусом.

– Це небезпечно й дуже легковажно з твого боку, – притискаючи до себе хлопчика, суворо сказав 
тато і м'яко додав: – Я такий радий, що з тобою нічого не сталося. Скажімо Ісусу спасибі, що Він тобі 
допоміг.

Максим згідно кивнув, почухав Лу за вухом, а потім помолився:
– Ісусе, Ти тоді на Генісаретському озері врятував Своїх учнів. Сьогодні на цьому озері  

Ти врятував мене. Спасибі Тобі!
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ДРАБИНА ДРАБИНА 
ЯКОВАЯКОВА

Валентина Ряховська

По горизонталі:
1. Суд. 4:4
3. 1 Цар.1:5 
4. Бут. 9:18
5. Бут. 29:18
7. Вих. 4:20
8. Бут. 24:15
10. Бут. 18:33
11. Бут. 41:25 

13. Єр. 41:10
14. Ест. 1:19
16. Бут. 38:11
17. Вих. 28:30
19. Об. 1:11
20. Чис. 17:18
21. Бут. 5:32
22. Вих. 26:29

По вертикалі:
1. Бут. 30:21
2. Бут. 3:9
3. Повт. 16:1
4. Бут. 17:15
5. Іс. 26:19
6. Дії, 1:5
7. Бут. 19:37
9. 2 Цар. 16:11

10. Бут. 16:1
12. Вих. 28:30
13. Бут. 27:2
15. Дії, 28:4
16. Бут. 2:14
18. Ів. 2:10
19. Вих. 21:6
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Чи знайома тобі історія Якова? 
Прочитай вірші, знайди в них 
власні назви або ключові слова 
й запиши їх до клітинок.
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Невипадкові Невипадкові 
друзідрузі

Море просто неймовірне! Вода кришталево чиста, і попри те, що за вікном уже вересень, погода по-
літньому тепла. Але сьогодні Сілас зовсім не хоче пірнати або влаштовувати заплив до скель, хоча це його 
улюблене заняття. Йому нудно.

Саме на ці канікули його сестра Сара вирішила поїхати з подружкою Анею до кінного табору. Оскільки 
цей табір і відпустка батьків збігалися в часі, Сара мусила обирати: поїхати з Анею або ж провести час  
із сім'єю на морі. І вона обрала табір. Сілас цього зрозуміти не міг. 

Сім'я відпочивала в Хорватії, тож зупинилася в маленькій квартирці біля моря. Минулого року Сілас 
разом із Сарою на цьому ж місці грали в м'яч на воді, пірнали в бухті, збирали мушлі та стрибали з невисокої 
скелі у воду. Вони намагалися під водою стояти на руках і навіть одного разу влаштували з татом бій на 
надувних матрацах. Коли батьки лежали на пляжі й читали (а робили це вони часто), Сілас із Сарою шукали 
маленьких крабів між скелями або грали на пляжі в бадмінтон. А вже в ліжку діти часто розмовляли до 
пізньої ночі. Вони були не тільки братом і сестрою, а й хорошими друзями: могли одне з одним говорити про 
що завгодно. Але ось цього року Сілас був один... без сестри.

Незважаючи на чудову погоду, хлопчик мав поганий настрій. За сніданком тато помолився. Він просив 
Бога про захист і про те, щоб сім'я добре провела день на пляжі. Сілас сидів за столом невдоволений.  
«Як може день бути хорошим без Сари?» – міркував він.

– Сину, ти йдеш? – поквапила хлопчика мама. – Ми вже рушаємо на пляж.
Сілас у відповідь сердито щось пробурмотів. Пляж був зовсім недалеко від найманої квартири і знаходився 

в невеличкій затоці, де могли розміститися лише чотири або п'ять сімей. Схопивши свій рюкзак і глибоко 
зітхнувши, Сілас поплівся за батьками. «Напевно, день сьогодні буде таким самим нудним, як і вчора...» – 
вирішив він.

Прийшовши на пляж, Сілас завмер від подиву.
– Що тут сталося? – запитав він тата.
Море в затоці зазвичай дуже чисте, проте сьогодні поверхня води та пляж були вщент устелені 

кольоровими пакетами, пляшками та бляшанками.

Сабіна Келер
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– Гадаю, це все через сильний вітер вчора ввечері, – пояснив тато. – Хвилі й вітер принесли в нашу 
затоку сміття з моря. Зовсім недавно я читав одну статтю про забруднення океану. Пластикові пакети – це 
велика загроза забруднення моря!

Тато несхвально захитав головою. Сілас згадав, що цю тему вони обговорювали у школі. Але побачити 
все на власні очі – зовсім інша справа. Страшне видовище. Тепер у Сіласа взагалі зникло бажання заходити 
у воду. «Не плавати ж поміж пляшок і пакетів?» – говорив він собі. Хлопчик сів на рушник і з сумом оглянув 
невтішну картину на пляжі.

Раптом йому спала на думку чудова ідея. Він знайшов довгу палицю і взяв великий пакет від надувного 
матраца. «Тепер це мій сміттєвий мішок», – вирішив він. Ідучи берегом, Сілас виловив перший пакет із води 
й засунув його в мішок. Потім наступний. А потім і пляшку... Підхопивши палицею, Сілас сунув її в мішок.

Несподівано до Сіласа підійшов хлопчик із чорними кучерями. У руках він, як і Сілас, тримав палицю. 
Незнайомець усміхнувся. Сілас усміхнувся йому у відповідь. Тепер вони стали виловлювати сміття з моря 
разом. Хлопчик був італійцем, його сім'ю Сілас бачив на пляжі ще вчора. Незабаром до хлопців приєдналися 
дві дівчинки. Вони говорили французькою, і Сілас нічого не розумів. Але слова їм не потрібні: було зрозуміло, 
що й вони хочуть допомогти. Сміттєвий пакет Сіласа швидко наповнився, а пляж став чистим. Було так 
радісно!
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Сівши поруч, діти накреслили на піску свої імена. Можна було прочитати «Сілас», а також «Марко», 
«Софі» та «Джулі». Софі вказала хлопцям на скелі. Усі відразу зрозуміли, що вона пропонує. Діти негайно ж 
із натхненням підтримали її ідею попливти до скель. Вони стрибали з невисокої скелі у воду, а Марко навіть 
зважився на стрибок «щучкою». День пройшов непомітно. Нові друзі влаштували змагання з пірнання, 
а Джулі знайшла надзвичайно красиву мушлю. Пізніше вони грали з м'ячем Марко у воді, а потім улаштували 
битву на водних матрацах, допоки всі від утоми не звалилися на пісок. Сміялися вони до кольок у животі. 
Сілас уже дуже давно так не веселився. Наостанок тато купив усім морозиво. Їхньому щастю не було меж!

Увечері вже в ліжку Сілас думав про минулий день. Він був особливо вдячний Богові за нього. Склавши 
руки, Сілас помолився: «Дорогий Господи, дякую Тобі за нових друзів. Я був таким невдоволеним на початку 
дня. Я почувався самотнім. Але Ти подарував мені стільки радості й навіть напарників в іграх. Пробач, що 
я був невдячним і псував усім настрій. Дякую, що Ти почув татову молитву, хоч я і не вірив, що Ти це 
зможеш. Пробач мені. Наступного разу я хочу поводитися краще й цілком довіряти Тобі. Амінь!»

Сілас втомлено позіхнув, перевернувся на другий бік і відразу ж заснув.

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  4

/2
1

1515

Stezhynka 04_2021.indd   15Stezhynka 04_2021.indd   15 31.05.21   16:5431.05.21   16:54



П
ЕР

ЕХ
ІД

 Ч
ЕР

ЕЗ
 Ч

ЕР
В

О
Н

Е 
М

О
РЕ

Старт

1
2

3
4

19
20

5 18

6 17

7

16

8 15

9

14

10 13

11

12

(І
нс

т
ру

кц
ія

 д
о 

гр
и 

на
 с.

 2
9)

Stezhynka 04_2021.indd   16Stezhynka 04_2021.indd   16 31.05.21   16:5431.05.21   16:54

Іл
. Д

ін
а 

Ш
ел

ьп
ук

Фініш

22
23

21
24

25 34

26 33

27 32

28 31

29

30
Stezhynka 04_2021.indd   17Stezhynka 04_2021.indd   17 31.05.21   16:5431.05.21   16:54



Історію створено на реальних подіях

ПОЧУТА ПОЧУТА 
МОЛИТВАМОЛИТВА

Саша схилилася над столом 
і задумливо перекочувала видел-
кою горошини на тарілці. День 
сьогодні у школі минув так собі. 
Однокласниці знову вихвалялися 
новими речами. Саша не заздрила 
їм, принаймні не хотіла заздрити. 
Слухати їхні балачки їй неприємно. 
Хай там як, а спідницю свою вона 
вже другий рік поспіль у школу вдя-
гала, і дісталася вона від двоюрід-
ної сестри. Те саме і з туфлями, 
рюкзаком і взагалі з усім, що Саша 
коли-небудь мала. На нові речі 
в батьків грошей не вистачало.

Цього місяця клас збирався 
в чергову поїздку. Саме з'явився 
новий тренд: валіза на коліщат-
ках. Усі однокласники вже мали 
таку ‒ хто червону, хто синю або 
ж рожеву. «А в тебе яка валіза, 

Сашо?» ‒ запитували одноклас-
ниці. Та що там валіза, Саша не 

знала, чи зможе вона взагалі пої-
хати з класом.

‒ Про що ти задумалася, Сашуню? ‒ дбайливо поцікавилася мама.
Саша сумно поглянула на неї:
‒ Мій клас збирається в поїздку.
‒ Знову? Уже вчетверте цього року! Де ж на все грошей настачити? Он у Марка чобітки 

зовсім розвалюються.
‒ Так, знаю, ‒ сумно промовила Саша.
Мама замислилась і за хвилину додала:
‒ Я поговорю з татом.
Промінчик надії блимнув в очах дівчинки.
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Розповіла Ютта Ханн, записала Олеся Ісаак

Того ж вечора перед сном мама зайшла в кімнату Саші та присіла на край ліжка.
‒ Я поговорила з татом. Ми оплатимо поїздку.
Саша схопилася й міцно обійняла маму за шию.
‒ Дякую, мамо! Я так хотіла з ними поїхати.
‒ Знаю, ‒ усміхнулася мама. ‒ Можеш сумку збирати. Візьми татову ‒ синю.
Саша глибоко зітхнула, не наважуючись більше нічого сказати.
‒ Чого так зітхаєш? ‒ мама відразу зрозуміла, що щось не так.
‒ Ну... В усіх однокласників такі гарні валізки на коліщатках. А я з татовою сумкою поїду... ‒  

нерішуче промовила дівчинка, а потім швиденько додала: ‒ Я знаю, що ми не маємо грошей. 
Спасибі, що дозволили мені поїхати з класом!

‒ Мила, знаєш, ми ж завжди можемо розповісти Богу про наші бажання та мрії. Ми 
з тобою помолимося. І якщо Господь захоче, то подарує тобі й валізу на коліщатках.

Саша усміхнулася, заплющила очі й разом із мамою розповіла Богу про своє бажання.
Наступного ранку за сніданком мама повідомила, що за два тижні до них у церкву приїжд-

жає місіонер. Він зупиниться на кілька днів у квартирі, яка розташована над їхньою власною, 
тож сім'я за цей короткий час зможе послужити брату у Христі.

Саша дуже раділа приїзду гостя. А про свою мрію й молитву до Бога – подарувати їй 
валізу – майже забула.

Місіонер виявився дуже добрим і веселим. Саші він одразу сподобався. Він завжди мав 
напоготові цікаву історію про людей і пригоди з тих місць, де служив. Тому Саша із задово-
ленням допомагала мамі готувати для нього, приносила обід або просто забігала поціка-
витися про його потреби.

На жаль, час пролетів дуже швидко. Місіо-
нер мав їхати далі. Перед від'їздом він зайшов 
попрощатися з гостинною родиною. Чоловік 
сердечно подякував Сашину маму за турботу 
та служіння.

‒ Сашуню, ‒ раптом добрий місіонер звер-
нувся до дівчинки, ‒ ти так добре допома-
гала мамі й послужила мені цими днями, що 
я захотів тобі дещо подарувати. Багато чого 
я не маю, особливо для такої дівчинки, як 
ти. Але ось моя дружина сказала, щоб я від-
дав комусь цю валізу, бо вона замала для 
поїздок, а мені доводиться брати із собою 
багато речей і книжок. Тож візьми хоча б її. 
Можливо, вона тобі знадобиться, ‒ ска-
зав місіонер, простягнувши Саші чорну 
валізку на коліщатках.
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МОЛИТВА НА П'ЯТИ ПАЛЬЦЯХ
Поглянь на свою долоню. Пальці руки можуть служити нагадуванням про те,  

за кого й за що ти можеш молитися. Зверни свої молитви до Бога, Він чує тебе!

1. Великий палець розташовано до тебе ближче 
за всі інші. Почни молитву з близьких тобі людей: 
сім'ї та друзів. Про них ми пам'ятаємо завжди.

  ____________________________
______________________________
  ____________________________

2. Наступний палець – вказівний. Ним ми 
вказуємо напрямок. Молися за всіх, хто навчає, 
лікує і наставляє, а саме: за вчителів, лікарів, 
пасторів, лідерів церкви. Вони потребують 
підтримки й мудрості, щоб указувати правильний 
шлях іншим.

  ____________________________
______________________________
  ____________________________
______________________________

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  4

/2
1

2020

Stezhynka 04_2021.indd   20Stezhynka 04_2021.indd   20 31.05.21   16:5431.05.21   16:54

Іл
. О

ле
на

 Га
вр

ищ
ук

3. Третій палець – середній і найдовший. Він нагадує нам про правителів і начальників.  
Молися за президента країни, за уряд, за всіх важливих людей у державі. Ці люди 

формують нашу країну та громадську думку. Вони потребують Божого керівництва. 
____________________________

      __________________________
            __________________
               ____________

4. Четвертий палець – безіменний. Цікаво, що 
це найслабший палець руки. Він нагадує нам 
молитися за тих, хто слабкий, хворий і бідний, за 
сиріт і голодних. Вони потребують твоїх молитов. 
Найчастіше це їхній єдиний порятунок.

  __________________________
____________________________
  __________________________
__________________________

5. Останній палець – мізинець. Він найменший. Але вказує 
на те, як ми маємо бачити себе у стосунках із Богом та 
іншими людьми. У Біблії написано: «Хто бо найменший між 
вами всіма, – той  великий». Нехай мізинець нагадує тобі 
молитися за себе самого. 

  ____________________________
______________________________
  ____________________________
______________________________
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ПОХІДНИЙ СУДОКУ

ЗНАЙДИ МАЛЮНКИ
Спробуй знайти ці малюнки в журналі.

Заповни квадрати таким 
чином, щоб малюнки 
зустрiчалися лише один 
раз у рядку, стовпчику 
та маленькому квадратi.
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ВІДПУСТКА СІМ’Ї 
КЛЯЙН Йост Харальд Варкентін, 

10 років, Німеччина

Проста історія про неймовірні канікули та дивовижні уроки Бога

Жила собі сім'я 
на прізвище Кляйн. 
Батьків звали Давид 
і Мірабелла. Мали вони 
дочку Лілі та сина Бені. Сім'я 
мешкала в маленькому буди-
ночку з великим садом, в якому 
росли фруктові дерева й різні 
квіти. У сім'ї був кремезний пес  
на кличку Самсон, дві золоті рибки – Сардинка 
й Золотавка, а ще два зелених папужки, яких звали Ківі 
та Нікі.

Одного разу тато повідомив дітям:
– Ми з мамою вирішили, що цього літа всією сім'єю вирушимо 

у відпустку на чотири тижні.
Бені й Лілі дуже зраділи й відразу почали пакувати 

валізи. І ось одного ранку, коли зібрали все необ-
хідне, сім'я сіла в машину й вирушила у відпустку. 
Чимало годин довелося провести в дорозі й навіть 
почекати в заторах. Нарешті пізно ввечері батьки 
з дітьми дісталися свого місця – будинку, який орен-
дували на канікули. Вони занесли речі, повечеряли та 
лягли спати.

Наступного ранку тато Давид, мама Мірабелла, Бені й Лілі вирішили негайно дослідити місцевість.
Неподалік їхнього будинку був дитячий майданчик, а поруч футбольне поле. Лілі захотіла погойдатися на 
гойдалках, а Бені познайомився із хлопцями й пішов грати з ними у футбол. Його команда виграла, тож Бені 
повернувся додому дуже задоволеним. На зворотному шляху додому Лілі зібрала гарний букет польових 
квітів. Навколо пурхали яскраві метелики. Раптом дівчинка скрикнула: її в руку вжалила оса. Кинувши квіти, 
вона щодуху помчала додому. Дізнавшись, що сталося, тато відразу витягнув жало, а мама на місце укусу 
поклала половинку цибулі. Тато помолився за Лілі й попросив Бога, щоб біль минув без жодних наслідків. 
Господь – найкращий лікар і завжди чує молитви. Лілі це добре знала.
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Наступного дня всі дружно вирушили в зоопарк, який був неподалік того місця, де вони зупинилися. Там 
родина милувалася різними тваринами: слонами, жирафами, носорогами та мавпочками. Вони бачили навіть 
рожевих фламінго, великих ведмедів, кенгуру й пінгвінів. У зоопарку також мешкали водні тварини й риби. Вони 
плавали у великих басейнах, і за ними можна було спостерігати крізь великі вікна. Бені та Лілі захоплювалися 
тим, як чудово Бог створив різних звірів, птахів і риб. Увечері родина повернулася в будинок. Перш ніж піти 
спати, всі разом подякували Богові за чудовий день, а також за те, що Він усе так прекрасно створив.

Будинок, в якому зупинилася сім'я Кляйн, звели неподалік порослих густим лісом гір. На одній скелі височів 
старий лицарський замок. Туди й вирішила поїхати сім'я одного ранку. Коли всі піднялися на гору, Лілі, боячись 
висоти, не могла поглянути вниз: так високо стояв замок! Його побудували з величезних каменів і оточили 
широкою стіною. А опинитися в середині можна тільки через підйомний міст. Найвищою і найміцнішою будівлею 
в замку вважалася головна фортеця. У замку були старовинні предмети і зброя: ліжка, столи і стільці, шафи, 
мечі та лицарські обладунки. Там збереглися навіть дитячі іграшки минулих століть! На стінах висіли картини. 
Тато розповів дітям, як раніше жили в замку:

– Лише дуже заможні люди могли дозволити собі такий дім. Більшість замків зводили на високій горі, бо 
звідти можна спостерігати за всією околицею. Якщо наближалися вороги, місцеві мешканці могли відразу їх 
побачити. Жити в такому домі було непросто. Звичайні люди працювали з ранку до вечора: вирощували овочі 
та фрукти, ходили на полювання, доглядали за свинями, коровами, курми та іншою худобою. У ті часи вікна 
замку були не заскленими, бо скло коштувало дуже дорого. Не всі приміщення обігрівалися, тож усередині було 
волого й холодно. Лише господар замку та його сім'я мешкали в кімнаті з каміном. На стінах висіли килими, 
які називаються гобеленами. Уся сім'я спала на одному великому ліжку, аби вночі не замерзнути. Коли набли-
жалися вороги, всі жителі замку ховалися у фортеці. Навіть у Біблії написано: «Господнє Ім'я – сильна башта: 
до неї втече справедливий і буде безпечний». Бог хоче, щоб ми, опинившись у біді, шукали захист і допомогу 
в Нього.

Увечері родина повернулася у свій будиночок. Усі були щиро 
вдячні Богу за добре проведений день у горах і замку. А ще за 
те, що Він завжди їх охороняє, як стіни фортеці своїх мешканців.
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Наступного дня сім'я Кляйн поїхала на озеро. Майже годину вони добиралися на машині, а коли приїхали, 
то були просто вражені темно-синіми водами й чистим піском на пляжі. Мама Мірабелла розстелила ковдру 
і принесла з машини кошик із їжею. Бені й Лілі відразу ж почали збирати мушлі, а потім заходилися зводити 
піщаний замок. Після невеличкого перекусу вся родина грала в м'яч.

Бені й Лілі не вміли плавати. Тому, відпочивши після обіду, тато й мама вчили дітей плавати та пірнати. 
Пірнаючи, брат із сестрою зібрали із дна ще більше цікавих мушель. А потім сім’я повернулася в будиночок.

Після вечері родина затишно вмостилася на дивані, й тато читав історію з Біблії.
– Бог бачить усе на світі. Але є щось, що Бог більше не бачить. Як вважаєте, що це?
– Я знаю, –  відразу ж відгукнувся Бені. – Бог не бачить наші гріхи, бо їх узяв на себе Ісус, коли помер на 

хресті.
– Правильно! Коли ми сьогодні пірнали, вода стала такою каламутною, що навряд чи можна було щось 

побачити. Ось так і з гріхами. Коли Ісус Христос помер на хресті, Він Своєю кров'ю покрив наші гріхи, тож Бог 
їх більше не бачить і не покарає нас. Усе, що ми маємо зробити, – це попросити Ісуса пробачити нам гріхи 
й покрити їх Своєю кров'ю.

  Останній день відпустки припав на день народження Лілі. Тато й мама подарували їй гумових пташок 
і звіряток на згадку про канікули. Лілі дуже зраділа подарунку. Бені зібрав для сестри красивий букет із польо-
вих квітів, який мама поставила у вазу. Увесь будинок прикрасили різнокольоровими повітряними кульками. 
А ввечері на них чекала смачна вечеря і шоколадний торт.

Тато, мама, Бені й Лілі були щиро вдячні Богові за чудову відпустку, за те, що Він захищав, чув їхні молитви, 
оберігав і допомагав у кожному простому дні бачити цінні уроки.
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Луїза Езау

СОЛОДКИЙ ФРУКТСОЛОДКИЙ ФРУКТ
Дозволь представитися. Ти, ймовірно, вже бачив мене у крамницях, 

однак переконаний, що було б цікаво дізнатися про мене кілька 
незвичайних фактів: 

• Я кісточкова рослина, маю спорідненість  
із сімейством кеш’ю та фісташками.

• Нас існує понад 1 000 видів.
• Моя батьківщина ‒ тропічний ліс, але сьогодні 

мене вирощують в Індії, Австралії, Південній 
Америці, Гані та Південній Африці.

• Я можу плодувати понад 300 років.
• Я і фруктове дерево, і постачальник олії, і цілюща 

рослина.

Як дерево я росту дуже швидко й заввишки сягаю до 45 мет-
рів. Кругла крона мого дерева в діаметрі може перевищувати 
30 метрів. Мій стовбур сіруватого кольору, а кора надзвичайно 
щільна.

Сік мого величезного дерева за консистенцією нагадує гуму 
і під час зіткнення зі шкірою людини провокує хворобливий ви-
сип. Сік із мого листя також подразнює шкіру. Цупке довге лис-
тя залишається зеленим увесь рік, а опале відразу ж змінюється 
новим. Мій лист завдовжки сягає 30 см, а завширшки ‒ 7 см.
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Один плід може важити до 2 кг.  
Він овальний, іноді має форму серця.  
Плоди бувають різного кольору, проте 
шкірка більшості може бути зеленого, 
жовтого, помаранчевого й червоного 
кольорів одночасно!

Під тонкою шкіркою приховано жовто-
помаранчеву волокнисту м'якоть.  
Це моя справжня цінність. М'якоть дуже 
соковита й солодка.
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СОЛОДКИЙ ФРУКТСОЛОДКИЙ ФРУКТ

Щоб у Європі ласувати 
моїми плодами, їх завозять 

іще зовсім незрілими. То як у 
крамниці зрозуміти, що плід стиглий? 

Це стає очевидним за невеликими темними цятками завбільшки 
1‒4 мм. Але основна ознака стиглості ‒ це мій сильний фруктовий 
запах без кислинки, який можна відчути біля плодоніжки.

Мою м'якоть можна засушувати. Сухофрукти з неї неймовірно 
солодкі, їх можна зберігати тривалий час.

У центрі плоду є велика пласка біла кісточка. У кісточці захова-
но маленьке коричневе зернятко.

Із кісточки добувають олію, яку використовують для виготов-
лення шоколаду, десертів або солодких паст. Окрім цього, олію 
застосовують для виробництва кремів, шампунів і медикаментів.

Ти вже здогадався, хто я? Мене називають манго 
(Mangifera indica).

Раз на рік у холодні місяці я квітую 
біло-жовтим, рожевим або червоним 
цвітом, запах якого нагадує аромат лілій. 
Я живу у трирічному ритмі: першого року 
на дереві розпускається зовсім мало 
квітів, другого ‒ трохи більше, а третього ‒  

я повністю вкриваюся цвітом. За шість мі-
сяців після опадання пелюсток на мені до-

зрівають плоди. В урожайний рік я здатне 
вродити до 300 фруктів.
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МЕТЕЛИКМЕТЕЛИК
Юлія Ільчук

Художник зобразив метелика. Визнач, з якого 
малюнка він розпочав і яким закінчив. Збери  
по порядку всі малюнки, виписуючи відповідні 
літери. Запиши вірш із Біблії, який у тебе вийшов. 

_ _ _ _ _ _ _   _ _  
 _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
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ІНСТРУКЦІЯ ДО ГРИ 
«ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ 
ЧЕРВОНЕ МОРЕ»

Тобі знадобляться:
•Вирізані фігурки Мойсея
(пройди за посиланням,  
роздрукуй фігурки й виріж їх)
https://t1p.de/abid 
або
маленький предмет  
для кожного гравця (ґудзик,  
крихітна іграшка);
•Інструкція до гри (див. нижче);
•Гральний кубик.

Правила гри:
Гра для 2‒4 осіб. Кожен учасник обирає 
собі фігурку Мойсея (або маленький 
предмет) і розміщує її на полі. 
Виграє той, хто першим дістанеться 
фінішу.
«Старт». По черзі гравці кидають кубик 
і роблять ходи згідно цифри, що випала. 
Потім учасники виконують дії, описані 
в інструкції до гри. 

Хвала Господу, вода розступилася! Кинь кубик іще раз.

Опусти посох у воду. Повтори свій хід.

Зроби два кроки вперед.

Повернися за овечкою і зроби два кроки назад.

Пропусти хід і витягни віз із ями.

Повернися до старту.
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Вероніка Фесенко, 10 років, УкраїнаМія Лепп, 8 років, Німеччина

Міша Бедрековський, 7 років, Україна

Мене звати Ілона, і мені 11 років. Мій улюблений 
вірш із Біблії: 

«Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог 
твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, і правицею 

правди Своєї тебе Я підтримаю». 
(Ісаї, 41:10). 

Цей вірш подобається мені тим, що коли мені 
страшно і я прочитую цей вірш – стає не страшно.

Ілона Кучак, Україна

Мене звати Леся. Мені 10 років. Я живу 

у селі Рудники. Я завжди чекаю журнал  

«Стежинка» і дуже люблю його читати.  

І намалювала Даниїла у лев'ячій ямі.

З любов'ю, Леся Марчук

С. 2. Бог чує тебе.
С. 7. «Не просили ви досі нічого в Ім'я Моє. Просіть – і отримаєте, щоб повна була ваша радість» (Ів. 16:24).
С. 12. По горизонталі: 1. Девора. 3. Адонія. 4. Сим. 5. Рахіль. 7. Мойсей. 8. Ревека. 10. Авраам. 11. Фараон. 13. Ізмаїл. 14. Персія. 16. Тамара.  

17. Туммім. 19. Пергам. 20. Палиця. 21. Ной. 22. Золото. По вертикалі: 1. Діна. 2. Адам. 3. Авів. 4. Сара. 5. Роса. 6. Іван. 7. Моав. 9. Урія.  
10. Аґар. 12. Урім. 13. Ісак. 15. Змія. 16. Тіґр. 18. Вино. 19. Пан. 

С. 22. 1. 
 

2. Чайка – с. 13; дім – с. 3; мама з дітьми – с. 21; парасолька – с. 10; метелик – с. 28; краб – с. 16, 29; мушля – с. 4; надувний круг – с. 15;  
собака – с. 6; картина – с. 18.

С. 28. «Надійся на Господа всім своїм серцем» (Прип. 3:5).
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Мене звати Ілона, і мені 11 років. Мій улюблений 
вірш із Біблії: 

«Не бійся, з тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог 
твій! Зміцню Я тебе, і тобі поможу, і правицею 

правди Своєї тебе Я підтримаю». 
(Ісаї, 41:10). 

Цей вірш подобається мені тим, що коли мені 
страшно і я прочитую цей вірш – стає не страшно.

Ілона Кучак, Україна

Привіт, Стежинко!
Мене звати Софія, мені 
14 років. Мені та моїм 
братикам і сестричці по-
добається читати «Сте-
жинку». У ній багато ціка-
вого та повчального.
Мені подобається історія 
про Рут, тому я вирішила 
надіслати малюнок, який 
сама намалювала. Я б дуже хотіла побачити його 
на сторінках журналу.
Мені подобається біблійний вірш:

«І все, чого ви в молитві попросите з вірою – 
то одержите». (Матвія, 21:22)

Тому що, коли ми просимо в молитві те, що вгодно 
Богові, і будемо вірити – тоді Господь відповість і 
дасть те, що ми в Нього просимо.

Всього найкращого і Божих благословінь! 
Софія Мандзюк, Україна

Привіт, дорога Cтежинко!
Мене звуть Аніта, мені 6 років. У мене є молодший 
братик Вадим, йому 2 рочки.
Хочу сказати велике дякую за вашу працю. Я дуже 
чекаю на кожний новий випуск «Стежинки». Я ще 
сама не вмію читати, тому мені тато читає історії. 
Мені вони дуже подобаються. А ще я люблю малювати.

Аніта Приходько, Україна

4/2021
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Гойда-гойдалко, лети
Вище неба та землі,
Де вітри пісні співають
Та кружляють журавлі!
Хай малими стануть гори,
І, мов стрічечки, річки,
Я злечу в небес простори,
Де зірок горять свічки!
Зверху світ увесь побачу,  
В серці Богу помолюсь,
Днем похмурим не заплачу,
А від щастя усміхнусь!

ГОЙДАЛКАГОЙДАЛКА
Олена Чепілка
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