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ПОДАРУНОК БОГУПОДАРУНОК БОГУ

Що подарувати Богу, 
щоб потішити Його? Може, 

букет тюльпанів?

Краще – 
букет слухняності!

Слухняність – це один із засобів висловити Богу нашу любов. Дізнайся 
золотий вірш цього випуску, пройшовши шлях бджілки.

Олеся Ісаак

МОЄ ЯК ХТО МЕНЕ, СЛОВО
ТОЙ

БЕРЕГТИМЕ
ЛЮБИТЬ
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ПРАВИЛА ЗI ЗМIСТОМПРАВИЛА ЗI ЗМIСТОМ

Лотта ще ніколи не жила біля ставка. Коли ж 
її сім'я переїхала в новий будинок, тато й мама 
попередили Лотту та її брата:

– Не підходьте до води без дорослих.  
Це дуже небезпечно.

Якось Сара, подруга Лотти, запропонувала:
– Ходімо грати на ставок! Я покажу тобі, де 

мешкає велика стара черепаха.
– Мені туди без дорослих не можна, – відпо-

віла Лотта.
– А ми до води не будемо наближатися, – 

заперечила Сара. – Ти що, боїшся?
– Та ні, не боюся! – обурилася Лотта.
Заборона батьків здалася дівчинці надмір-

ною.
– Добре, – зрештою погодилася Лотта. – 

Тільки не розповідай про це моїй мамі.
Сара дуже хотіла показати Лотті місце, 

де вона знайшла черепаху. Перестрибуючи 
з каменя на камінь на березі ставка, дівчата 
раптом помітили, як під'їхав автомобіль. 
З нього вийшли батьки Лотти:

– Лотто, негайно повертайся!
Дівчинка відразу попрямувала до батьків. 

Серце її від хвилювання неймовірно закала-
тало.

– Пробачте! – жалібно промовила Лотта.
Тато й мама з докором поглянули на доньку, 

а потім вони разом спустилися до ставка.
– Лотто, – промовив нарешті тато, – знаєш, 

чому ми з мамою заборонили тобі ходити без 
дорослих до ставка?

Дівчинка замислилася.
– Тому що ви думаєте, ніби я ще занадто 

маленька, – невпевнено сказала Лотта.
– Ні, – заперечив тато, – ми не дозволяємо 

тобі ходити самій до ставка, бо хочемо захи-
стити.

– Справді?
Тато кивнув.
– Ми з мамою дуже тебе любимо, і якщо 

встановлюємо якісь правила, то лише для 
того, щоб уберегти від небезпек. Коли мені 
було десь стільки, скільки тобі зараз, я не 
послухався своїх батьків і сам пішов до озера. 
Я послизнувся на мулистому березі й упав 
у воду. Озеро було глибоке, а я не вмів пла-
вати. Я думав, що потону.

Лотта помітила, як батькові губи затремтіли.
– Лотто, – мовила мама, – непослух – дуже 

серйозна провина. Тато тоді мало життям не 
поплатився. Ми не хочемо, щоб із тобою щось 
трапилося.

– Я теж не хочу, – відповіла Лотта зі сльо-
зами на очах. – Вибачте, що я вас не послуха-
лася. Правила – це щось гарне. Так, тату?

Батьки обійняли доньку.
– Так, ти маєш рацію, – погодився тато. – 

Особливо, якщо їх встановив той, хто тебе 
дуже любить. 

З книги «Josh McDowell’s Family Devotions»,  
© Josh McDowell Ministry

Джош Макдауелл і Боб Хостетлер

Провадь мене стежкою Твоїх заповідей,
бо в ній я знайшов уподобу.

Пс. 118:35

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  3

/2
2

3

Stezhynka 03_2022.indd   3Stezhynka 03_2022.indd   3 07.04.22   08:2007.04.22   08:20



Можна скласти довжелезний список того, що Бог очікує від нас. Люби ближніх! Мо-
лися! Кажи правду! Розповідай іншим про Мене! Слухайся батьків! Дійсно довгий спи-
сок. Ти, напевно, можеш додати й інші правила, які необхідно виконувати. Найскладні-
ше в цьому – «поспішати й не баритися» в дотриманні їх (Пс. 118:60). Бог хоче, аби ми 
були уважними до того, що написано в Біблії, та слухалися Його добровільно й охоче.

Якщо ж трапляється помилитися й не послухатися Бога, то ти сам цьому не радий 
і, цілком імовірно, інші також. А найгірше те, що ти засмучуєш Бога, Який тебе любить 
і Який послав Ісуса на землю для твого спасіння.

Навіщо слухатися Бога? У Біблії записано наступні слова Ісуса: «Якщо ви Мене лю-
бите, – Мої заповіді зберігайте!» (Ів. 14:15). Ти повинен слухатися Бога, бо любиш Його. 
Це найголовніша причина. Скажи Богу, що хочеш бути слухняним Йому. Попроси Його, 
щоб Він дав тобі сили для цього. Що станеться, якщо ти виконуватимеш Божі заповіді? 
У Біблії написано: «Блаженні ви, якщо таке чините!» (Ів. 13:17). Послух Богові робить 

нас щасливими вже на землі. Послух Богові та-
кож принесе нагороду й у вічності.

ЧОМУ ВАРТО ЧОМУ ВАРТО 
СЛУХАТИСЯ БОГА?СЛУХАТИСЯ БОГА?

Які Божі правила тобі 
найскладніше виконувати? 

Запиши їх. 

__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________

Молитва

Дорогий Господи, я потребую Твоєї сили, щоб бути сьогодні слухняним усім Твоїм 
заповідям. Допоможи мені з радістю слухатися Тебе й робити те, що є праведним 
перед Тобою. Амінь.

З книги «Tägliche Entdeckungen», © Child Evangelism Fellowship
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РАВЛИК З ІМЕНАМИРАВЛИК З ІМЕНАМИ
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Заповни клітинки хатинки равлика іменами біблійних персонажів. Остання літера кож-
ного слова є початком наступного. Літери у виділених клітинках складають пропущене 
слово у вірші з Євангелія від Івана: «Якщо будете ви зберігати Мої ___________________, 
то в любові Моїй перебуватимете».

Ельвіра Цорн

1. Книжник, автор книги в Біблії, яку розміщено 
перед Книгою Неемії.

2. Батько Ісака.
3. Сестра Марії та Лазаря (Ів. 11:1).
4. Цар Юдеї, який хотів послухати ув’язненого Павла 

(Дії, 25:13–22).
5. Брат Мойсея (Вих. 6:20).
6. Сирійський воєначальник, який зцілився від про-

кази, занурившись у Йордан (2 Цар. 5:2–14).
7. Ізраїльтянин, про якого Ісус сказав, що він не має 

підступу (Ів. 1:47).

8. Лікар, автор одного з Євангелій.
9. Мати Ізмаїла (Бут. 16:15).
10. Первісток Якова (1 Хр. 2:1).
11. Мати Ісуса.
12. Начальник синагоги, дочку якого воскресив Ісус 

(Мр. 5:22–42).
13. Син Соломона (Мт. 1:7).
14. Цар салимський, який благословив Авраама 

(Бут. 14:18–19).
15. Перший син Адама та Єви.
16. Чашник царя Артаксеркса (Неем. розд. 1–2).
17.Син Ісака, який у брата купив первородство  

(Бут. 25:33).
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Над Голанськими висотами зійшло сонце, заливши весь західний берег Геніса-
ретського озера теплим золотистим світлом. Його промені переломлювалися на 
дрібній брижі слабкого ранкового бризу, перетворюючи поверхню озера на диво-
вижної краси килим. На березі озера навколо Вчителя з Назарета тіснився вели-
чезний натовп дорослих і дітей, які уважно слухали все, що Він говорив.

Трохи далі від натовпу до берега пристали два човни. Рибалки витягли на су-
ходіл невід і сіли очищати його від твані та водоростей. Одного з риболовів зва-
ли Симон (пізніше Ісус назве його Петром).

Ісус (так звали Вчителя з Назарету) підійшов до Симона й запитав:
– Чи можеш відплисти зі Мною трохи від берега, щоб Я міг продовжувати Свою 

проповідь із човна? Народу забагато.
– Так, звичайно, – охоче погодився Симон.
Ісус увійшов у човен, Симон відштовхнув його від берега й зупинив неподалік.
Дивовижна вийшла картина: човен на воді, в ньому Ісус проголошує проповідь, 

по всьому схилу берега тисячі людей уважно слухають слова, яких ніколи рані-
ше не чули.

Вальдемар Цорн

ОЦЕ ТАК УЛОВ!ОЦЕ ТАК УЛОВ!
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Щойно Ісус закінчив навчати, Він повернувся до Симона, що сидів на веслах, 
і наказав:

– Відпливіть на глибину та закиньте невід для ловлі.
Симон здивовано відповів:
– Учителю! Ми всю ніч працювали й нічого не зловили, але за словом Твоїм за-

кину невід.
Звичним рухом Симон розмахнувся й закинув широку круглу сіть, із грузилами 

по краях, у воду. Коли Симон і люди, які перебували в човні, почали тягнути невід, 
то зрозуміли, що не впораються з такою вагою. Риби виявилося стільки, що невід 
почав розриватися…

Тоді Симон дав знак рибалкам в іншому човні, щоб поспішили на допомогу; і при-
йшли, і наповнили обидва човни, тож вони почали тонути.

Євангеліст Лука пише: «А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусо-
вих, кажучи: “Господи, – вийди від мене, бо я грішна людина!” Бо від полову риби, 
що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був».

У другому човні були друзі Симона – Яків та Іван. Це були сини чоловіка на ім'я 
Зеведей.

Ісус подивився з любов'ю на Симона, що схилився біля Його ніг, і промовив до 
нього:

– Не лякайся; відтепер ти ловитимеш людей.
Симон, Іван і Яків витягли на берег обидва човни, заповнені рибою, полишили 

все та й пішли за Ісусом. Вони стали Його учнями. Для них почалося сповнене ди-
вовижних подій життя у спілкуванні з Ісусом Христом.

Як ти вважаєш?

1. Коли Ісус проповідував народові? 
2. Що спричинило дивовижний улов риби?
3. Що потрібно зробити, щоб стати учнем 

Ісуса Христа?
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Цю захопливу історію ти можеш прочитати 
у п'ятому розділі Євангелія від Луки.
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Олеся Ісаак

НА БЕРЕЗІ НА БЕРЕЗІ 
ГЕНІСАРЕТСЬКОГО ОЗЕРАГЕНІСАРЕТСЬКОГО ОЗЕРА

ЩО НЕПРАВИЛЬНО?ЩО НЕПРАВИЛЬНО?

Обведи рибок, в яких числа діляться на вісім. Почни 
з останньої та дістанься до невода за допомогою правильних 
відповідей.

Що на малюнку неправильно? Знайди 10 помилок.

Знайди на ілюстрації 13 предметів і людей  
із біблійної історії на с. 6–7 (виділені слова).
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ЩО НЕПРАВИЛЬНО?ЩО НЕПРАВИЛЬНО?
Що на малюнку неправильно? Знайди 10 помилок.
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ДОБРИЙ ПАСТИР
Андрій Дешкевич

Сашко дуже полюбляв заняття в недільній школі й був одним із найкращих учнів. Він із 
задоволенням щонеділі ходив до церкви. І, як відомо, якщо щось любиш, то в тебе в цій 
справі хай не відразу, але буде успіх.

На заняттях діти дізнавалися про Бога. Саме тут Сашко почув, як усемогутній Бог ство-
рив небо й землю, як Давид переміг велетня Ґоліята. Учитель недільної школи чимало 
розповідав про Ісуса Христа. На уроках грали в ігри, розгадували загадки та робили 
багато всього цікавого. Хлопчикові це особливо подобалося.

Батьки Сашка були віруючими, й теж часто розповідали йому про Бога, читали та 
пояснювали різні вірші з Біблії.

Хлопчик намагався застосовувати в житті те, що чув від батьків і на уроках у неділь-
ній школі. Сашко дізнався, що Бог благословляє дітей за послух батькам. І справді, що 
слухнянішим він був, то кращими ставали його стосунки з батьками. Звичайно, хлопцеві 
не завжди легко погоджуватися з мамою вечорами, коли треба лягати спати. Але він 
намагався виконувати те, що йому казали. За послух часто була нагорода. Тато й мама 
ходили із Сашком у цирк, парк розваг і в різні цікаві місця. Хлопчик був переконаний, що 
послух приємний Богові. Господь винагороджує дітей через батьків.
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Якось у недільній школі діти читали місце з Біблії, де йшлося, що Ісус – Добрий Пастир, 
Який знає Своїх овець, а вівці знають голос свого Пастиря, а чужого голосу бояться. Учи-
тель пояснив, що Ісус, як пастух, завжди поруч зі Своїми вівцями, а ті завжди слухняні 
Його голосу. Сашкові здалося, що тема проста і зрозуміла: Ісус – наш Пастир, а ми – 
Його овечки. Нам слід відгукуватися на Його голос і слухатися. Але як це відбувається 
в реальному житті, Сашко не зрозумів.

«А як Ісус кличе? Який у Нього голос?» – розмірковував Сашко над почутим на уроці. 
Думки про те, як Ісус може кликати, не залишали його й наступні дні.

Але стався з ним один випадок. Сашко гуляв на вулиці з друзями з недільної школи. 
Був гарний день, і хлопці вирішили пограти у футбол. Дорогою на стадіон вони зустріли 
знайомих, які любили побешкетувати: залізти в чужий садок, поганяти сусідську кішку 
або ще зробити щось подібне.

– Куди це ви зібралися? – запитав один із хлопчиків Сашка та його друзів.
– Грати у футбол.
– Нудьга! Ходімо з нами! Ми дещо цікаве вигадали: роздобули петарди й хочемо поди-

витися, що буде, якщо їх кинути в багаття.
– Та ні, ми краще підемо грати у футбол.
– Що, боїтеся? – глузливо запитав бешкетник.
– Ні, не боїмося, – запротестували друзі, – просто ця справа небезпечна.
– А ось і брехня, ви просто злякалися! Ти, Сашко, теж боягуз? 
– Ніякий я не боягуз! – обурено відповів Сашко.
Батьки його неодноразово попереджали, що грати з петардами вкрай небезпечно. 

Але страх, що його вважатимуть боягузом, виявився сильнішим і гучнішим за внутрішній 
голос, який застерігав, що витівка ця дуже погана.
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– Гаразд, – здався Сашко, – ходімо подивимося, що там із петардами станеться.
– Сашко, ходімо краще з нами у футбол грати, – намагалися вмовити хлопчика друзі.
– Ви йдіть, я скоро приєднаюся до вас, – відповів Сашко й поквапився за бешкетни-

ками до пустиря.
Ідучи слідом за хлопчиками-хуліганами, Сашко боровся з бажанням повернутися до 

своїх друзів. Звичайно, йому було цікаво, що станеться з петардами, якщо їх кинути 
в багаття. Занепокоєння Сашка зростало, а думки, чим усе це може закінчитися, лякали 
хлопчика. Він усе думав про засторогу батьків не ходити з цими хлопцями та не брати 
участі в їхніх витівках. Хлопці почали розпалювати вогонь, а занепокоєння Сашка дедалі 
наростало. Голос голосніше й виразніше промовляв, що це погана витівка. І коли багаття 
вже горіло, Сашко раптом схопився і сказав:

– Слухайте, я краще піду грати у футбол.
– Ну йди, боягузе нещасний! – зареготали хлопчаки навздогін Сашкові.
Хлопчик на їхні крики не звертав уваги, а швидко йшов у бік стадіону. Що далі він 

ішов, то спокійніше ставало в нього на серці. Сашко приєднався до своїх друзів, які вже 
розпочали гру.
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Увечері, коли хлопці поверталися додому, вони дізналися, що сталося на пустирі. 
Хулігани кинули цілу пачку вибухових речовин у багаття. Вибух виявився настільки 
потужним, що всі, хто стояв навколо вогнища, зазнали сильних опіків. Приїхала швидка 
та відвезла постраждалих до лікарні.

Схвильований Сашко повернувся додому й одразу розповів татові про все, що сталося. 
Батько, уважно вислухавши сина, сказав:

– Пам'ятаєш, ти нещодавно запитував, як можна почути голос Ісуса та як можна йти за 
Ісусом, не бачачи Його? Так ось, сьогодні ти пережив саме таку ситуацію, в якій Добрий 
Пастир Ісус покликав тебе, а ти, хай і не відразу, але таки послухався Його.

– Справді? – здивувався Сашко.
– Поки був зі своїми друзями-християнами, ти перебував у безпеці. Вас можна порів-

няти з овечками Божого стада. А коли ти пішов з іншими хлопцями, то відбився від отари. 
Твій Пастир почав кликати тебе, і ти почув Його голос.

– Але ж я не бачив Його!
– Коли Ісус жив на землі, Він був зі Своїми учнями, дбав про них. Коли Він піднявся на 

небо, то послав на землю Святого Духа, Який живе всередині нас. Дух Святий, Якого 
не бачимо, веде нас. Щойно ти пристав на пропозицію бешкетників, Дух Святий почав 
нагадувати, чого ми з мамою та вчителі недільної школи тебе вчили. А коли ти вперто 
залишався з хлопцями й навіть допомагав розпалювати багаття, Дух Святий дедалі 
голосніше застерігав усередині тебе, що справа ця небезпечна. Він підштовхнув тебе до 
думки, що треба терміново звідти йти! І ти послухався Його й повернувся до своїх друзів.

– Так ось який він, голос Ісуса! – вигукнув Сашко. – Добре, що я послухався Його!
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По горизонталі:
1. Скільки існує богів?
4. Скільки вгодованих корів наснилося 

фараону? (Бут. 41:18). 
7. Скільки днів Лазар пролежав у гробі, 

перш ніж Ісус його воскресив? (Ів. 11:17).
8. Скільки розвідників послав Мойсей 

у край Ханаанський? (Чис. 13:4–16).
11. Скільки ворогів подолав Йонатан 

зі своїм зброєносцем? (1 Сам. 14:14). 
13. Скільки днів Бог творив небо та землю? 

(Бут. 1).
14. Разом із Йосипом у темниці сидів хлі-
бодар, якому наснився сон. Скільки кошів 
чоловік ніс на голові вві сні? (Бут. 40:16).

По вертикалі:
2. Скільки корів вивезли Господній ковчег 

на колісниці із землі филистимлян? 
(1 Сам. 6:7). 

3. Скільки років Яків служив Лаванові 
за Рахіль? (Бут. 29)

4. Скільки старших із народу Ізраїля були 
біля Божої гори, коли на неї зійшов Мой-
сей? (Вих. 24:1).

5. Скільки зірок вклонилося Йосипові вві 
сні? (Бут. 37:9).

6. Скільки днів дощило під час потопу? 
(Бут. 7:12).

9. На скільки ступенів Бог повернув тінь, 
аби дати Єзекії знак про одужання? 
(2 Цар. 20:10)

10. Скільки воїнів вирушило разом із Геде-
оном на битву? (Суд. 7:7).

12. Скільки людей було врятовано в ков-
чезі від потопу? (Бут. 7:13).

ЦИФРОВИЙ КРОСВОРДЦИФРОВИЙ КРОСВОРД
Еліза Шуманн

1 2

3 4

5

6

7 8 9 10

11
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13 14
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БАТЬКИ Й ДІТИБАТЬКИ Й ДІТИ

Соломон

Давид

Самсон

Ісак

Ной

Мойсей

Самуїл

Авраам

Авель

Йона

Ламех

Адам

Амрам

Терах

Аміттай

Маноах

Єссей

Елкана

Авраам

Давид

Олеся Ісаак

Поєднай  предмети, які використовують в одному виді спорту, та дізнайся імена 
батьків відомих біблійних персонажів.
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ВОЛЕЙБОЛ І БІБЛІЯ
З життя місіонера в Молдові Олександра ПулеваЗ життя місіонера в Молдові Олександра Пулева

Олена Хеттлер

Сьогодні ти познайомишся з Олександром Пулевим, спортсменом і співробітником Місіонерського 
товариства «Свет на Востоке» у столиці Молдови, місті Кишинів. Наші читачі з Канади: Тім Классен 
(8 років), Емі Классен (11 років) і Крістофер Классен (13 років) поставили місіонерові свої запитання.

Крістофер: Чому й коли ви 
вирішили стати місіонером?

Це не я вирішив, а Бог. Після 
закінчення університету я де
сять років працював у сфері 
бізнесу. Добре заробляв, але 
відчував, що це не зовсім те, 
до чого лежить серце. Я навер-
нувся до Бога у 2005 році.  
За дев'ять років фірма закри-
лася, і я зрозумів, що настав час 
для змін. На той момент я вже 
мав великий досвід тренерської 
діяльності. Якось я почув такі 
слова: тренер за рік може впли-
нути на людину більше, ніж інші 
за все життя. Тоді я зрозумів, 
що головне в моєму житті – Бог 
і спорт.

Крістофер: Чи важко бути 
місіонером?

Місіонер – звичайна людина, 
яка переживає розчарування, 
втому, нестачу часу. Але має 
радість від того, що перебуває 
на своєму місці. Це покриває всі 
труднощі. Я люблю свою кра-
їну. Для мене дуже цінна сім'я – 
дружина та 11річний син, які 
допомагають мені у служінні. 
Ми все робимо разом, тому бути 
місіонером для мене не так уже 
і складно.

Тім: Чи переслідували хри-
стиян за віру у вашій країні?

Раніше, коли Молдова входила 
до складу Радянського Союзу, 
віруючих ув'язнювали, відправ-
ляли до таборів для ув'язне-
них. Але в останні десятиліття 
ситуація змінилася. Я не чую, 
щоб християн переслідували. 
Звичайно, є насторожене став-
лення до протестантських гро-
мад: люди бояться потрапити до 
«секти», вигадують якісь неби-
лиці про віруючих. Тому інколи 
буває, що батьки забороняють 
дітям приходити на тренування, 
де розповідають про Бога. 

Крістофер: Який ваш улю-
блений вид спорту? 

Я займався вільною бороть-
бою, настільним тенісом, бас-
кетболом, шахами та футболом.  
До 14 років я мав кілька травм 
ніг, тож із футболом довелося 
попрощатися. Тоді я зайнявся 
волейболом. Це й досі моя  
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Ти можеш молитися:Ти можеш молитися:

• за дітей Молдови;
• за можливість придбати місіонеру та його команді мікроавтобус, аби возити дітей на тренування;
• за ремонт у фітнесзалі для занять гімнастикою, аеробікою та силовими вправами.

Чи знаєш ти?Чи знаєш ти?

• Молдова – одна з найменших країн 
Європи. У ній могли б розміститися  
39 таких міст, як Київ.

• На прапорі Молдови зображено 
зубра, оскільки раніше ці тварини 
жили на території країни.

• Молдова – країна виноградарів. 
Виноградники охоплюють четверту 
частину площі держави.

пристрасть. Тренуюся двічі на 
тиждень. Продовжую брати 
участь у національних чемпіо-
натах. Також треную дітей і під-
літків.

Крістофер: Як ви розповіда-
єте про Ісуса під час занять 
спортом?

У спорті важко бути несправж-
нім. Завжди видно, що в людини 
всередині. У спортзалі ми гово-
римо з дітьми про такі речі, як 
гнів, образа, покарання, гріх, 
причина гріховності, а також 
про Того, Хто єдиний може 
допомогти нам позбутися грі-
хів. Спорт і Біблія мають багато 
схожих тем: правила гри, суддя, 
перемога, нагорода.

Емі: Чи були ви свідком 
справжнього дива?

Найбільше для мене диво – коли 
віра змінює життя людей. Такі 
чудеса бачу постійно. Одна 
чудова подія сталася позами-

нулого року. Ми довго моли-
лися про проведення різдвя-
ного спортивного табору, але 
не мали ні грошей, ні команди 
співробітників. Знайшли єдину 
спортивну базу, проте й вона 
була зайнята. Але Господь усе 
вирішив протягом одного дня, 
за два тижні до запланованого 
початку табору. Мені повідо-
мили, що база звільнилася. 
Просто зателефонувала одна 
людина і сказала, що допоможе 
нам. Інша запропонувала фінан-
сову допомогу для проведення 
табору. Це була саме та сума, 
якої нам бракувало. І все це ста-
лося протягом одного дня!

Емі: Чи багато у вашій кра-
їні бідних дітей? Як їм допо-
могти?

Молдова тривалі роки була най-
біднішою країною Європи. Зараз 
багато батьків змушені залишати 
своїх дітей на дідусів і бабусь та 
виїжджати на заробітки в інші 
країни. «Свет на Востоке» роз-
дає нужденним сім'ям пакети 

з їжею та духовною літерату-
рою, першокласникам – рюк-
заки зі шкільним приладдям. 
Діти з таких сімей можуть без-
коштовно приходити до нас на 
тренування, їздити до таборів. 
Особливе благословення для 
них – різдвяні подарунки. 

Тім: Чи отримують діти 
у вашій країні журнал «Сте-
жинка»?

Отримують. Наприклад, у всіх 
дитячих будинках Молдови роз-
дають журнал «Тропинка» (це 
«Стежинка» російською мовою). 
Тут його також читають і румун-
ською мовою. Він називається 
Felinarul, що означає «ліхтарик». 
Мій син теж отри-
мує «Тропинку». 
Він підписав на 
журнал і  своїх 
однокласників.
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Ніч. Я тихенько зачинив вхідні двері нашого будинку, а потім іще раз глянув на вікна 
батьківської спальні. Тиша.

Потім почав бігти. Не озираючись, швидко, як тільки міг. Бігти й було моєю метою, 
адже я вирішив утекти з дому. Мама й тато ще сплять. Вони й не здогадуються про мій 
план, тому не переслідуватимуть. О цій годині сплять усі. Сусіди також. Вікна в кожному 
будинку ще темні, немов беззоряне небо.

Батьки дуже здивуються, коли спустяться вранці на сніданок. Я лишив їм записку. 
Сказав, аби вони не хвилювалися.

Я мусив утекти з дому! Мені вже було дванадцять років, а тато й мама ставилися так, 
наче мені чотири. І повсякчас якісь правила вигадували. Лягай у ліжко о десятій годині 
вечора! Іди вечеряти о шостій тридцять! Це не дивися! Те не слухай! Не кривляйся! Учи 
уроки! Мий посуд! Не розмовляй у церкві під час богослужіння! А ось Людмилі Іванівні на 
сусідньому ряду можна. Чому?

Раптом я почув грім. У рюкзаку була парасолька, але я сподівався, що вона не знадо-
биться. Я звернув у вузьку вуличку, що вела на околиці міста.

Я намагався домовитися з батьками. Просив скасувати деякі правила, однак вони 
мене не розуміли. Тоді й вирішив, що настав час щось змінювати.

Я планував дістатися сусіднього міста полями. Потім знайти якийсь підробіток, і, на-
решті, стати вільною людиною. Нікого не треба слухати. А колись я матиму власний бу-
динок. Там не буде правил. Кожен робитиме, що захоче.

Блимнула блискавка. Страшенно загриміло. Потім почалася жахлива злива. Потрібно 
знайти укриття. Я побіг до мосту.

– Змок як хлющ? – я здригнувся від несподіванки і глянув у темряву.
Наступна блискавка висвітлила місцевість, і я побачив безформну постать. Упізнав 

у ній безпритульну стару жінку, яка ходила містом і збирала пляшки. Сиділа вона в кутку, 
загорнувшись у ковдру. Поза спиною пішов мороз.

УТЕЧАУТЕЧА
Олеся Ісаак
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– Підійди ближче. Тут не так вітряно й холодно, – звернулася вона до мене.
Щиро кажучи, я завжди її побоювався. Вона мала жахливий вигляд у своїй брудній 

величезній куртці з купою пакетів у руках. Зараз жінка була за якісь три метри від мене.
– Не бійся, хлопче. Я тобі нічого не заподію.
Знову блимнула блискавка, потім прокотився грім. Потужний порив вітру спрямував 

дощ просто мені в обличчя. Я вщент змок.
– Кажу ж, підійди ближче, інакше захворієш іще або хтось тебе побачить. А якщо ти 

втік із дому, то цього точно не хочеш.
Її слова мене здивували.
– Звідки знаєш, що я втік?
– Ну, а що ще може робити хлопчик уночі в таку погоду під мостом?
Я підійшов ближче, все ще цураючись її. Запах під мостом був огидний. Але тут було 

краще, ніж стояти під зливою. Я затулив ніс курткою.
– Ну, розповідай, навіщо ти це робиш? – запитала жінка. – Від чого біжиш?
– Від правил.
– Від правил?
– Так, батьки надто багато правил вигадали. Більше не хочу їх виконувати. 
– Я тебе розумію. Я теж ненавиділа правила. Завжди. Коли я була маленькою дівчин-

кою, правила в нашому домі мене постійно дратували, – вона посміхнулася, настільки не-
весело це звучало. – І у школі були суцільні правила. Коли мені виповнилося п'ятнадцять, 
я покинула школу й утекла з дому.

Я подивився на купу одягу в кутку. Ця брудна жінка мене раптом зацікавила. Що ж із 
нею трапилося?

– Я працювала в одній фірмі, роздавала рекламні буклети. Але вони мали стільки пра-
вил, що мені це набридло. Я покинула цю справу. Потім знайшла іншу роботу – в кафе. 
Але там те саме: мий руки, одягай шапочку, будь привітною з клієнтами. Теж набридло…

Стара не переставала говорити про своє життя. Вона починала та кидала роботу за 
роботою. І всюди були дурні правила.

УТЕЧАУТЕЧА
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– На наступній роботі мій керівник хотів, аби я вчасно приходила. Але ж я вільна люди-
на! Тож він мене звільнив...

Дощ припинився так само несподівано, як почався. Хмари розсіялися, і з’явився мі-
сяць. Він осяяв усю місцевість. Я поглянув на стару жінку. Виявилося, вона зовсім не 
була старою. Лише здавалася якоюсь побитою та втомленою.

– Потім я почала прибирати будинок однієї жінки, – продовжувала вона. – Але госпо-
диня вічно якісь правила вигадувала. Зроби те, зроби се! Страшенно не люблю правила.

Невже й на мене чекає така доля? Невже і я незабаром матиму жебрацький вигляд 
і житиму під таким мостом? Я здригнувся від цієї думки.

– Ну, гаразд, мені треба йти, – сказав я, схопившись із місця.
– Що, вже? Ну, гаразд. Бережи себе, хлопче!
– Прощавайте.
Я біг вулицею, якою прийшов. Біг назад додому. Сонце почало підніматися, освітлю-

ючи вулиці. Я сподівався повернутися до того, як батьки спустяться на сніданок. Коли 
тихцем прокрався в будинок, вони вже прокинулися. Я чув, як хтось мився в душі.

Схопивши зі столу записку, яку залишив для сім'ї, я викинув її у відро для сміття. Може, 
колись я розповім їм про те, що сьогодні зі мною сталося. Я взяв мюслі із шафи та змішав 
їх із молоком. Взагаліто я більше люблю шоколадні кульки, але мама каже, що мюслі 
корисніші. Краще її послухаюся.

Жуючи мюслі, я заплющив очі. У пам'яті виникла постаріла молода жінка. Я згадав, як 
вона всміхнулася на прощання. Може, вона навмисно розповіла цю історію? У будьяко-
му разі не хочу жити, як вона, під мостом і збирати пляшки. Навіть якщо для цього дове-
деться змиритися з правилами.

Я чув, як тато співає в душі. Мама голосно сміялася. Воно й не дивно, адже тато ніколи 
не вмів співати. Молодший брат прокинувся і стрибав на ліжку. Усі ці звуки здалися мені 
такими приємними, а рішення втекти з дому – дурним.

Я поглянув на мамин календар на холодильнику. Великими жирними літерами було 
написано вірш: «Син мудрий – потіха для батька, а син нерозумний – то смуток для нень-
ки його». Я засміявся. Дякую, Боже, за це нагадування!
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ДОРОГА ДОДОМУДОРОГА ДОДОМУ
Олеся Ісаак

Допоможи хлопчику повернутися додому. Збери дорогою літери й дізнайся, 
що написано у Приповістях, 13:6.
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ВЕЛЕТЕНЬ НЕПОСЛУХУВЕЛЕТЕНЬ НЕПОСЛУХУ
Яна Паращич

Час ішов дуже повільно. Лише три дні минуло від приїзду Богдана в село до бабусі, 
а хлопцеві здавалося – три місяці. Туга за міським життям з'їдала його.

«Ну й нудно в цьому селі! Комп'ютера немає, навіть по телефону не можна нормально 
з друзями поговорити, в цьому куточку кімнати є зв'язок, в тому – ні… Жах! Справжнє 
село, – міркував Богдан. – Добре, що хоч Сашко та Артем є, а то б я зовсім від нудьги 
помер. Щоправда, вчора ввечері не так уже й нудно було. У футбол добре пограли. Ось 
якби ще для повного щастя на комп'ютері у FIFA поганяти. Ех, шкода...», – хлопчик мрій-
ливо зітхнув, жуючи пухкі бабусині вареники.

– Богданчику, щось ти сьогодні рано встав. Може, тому в тебе й апетиту нема? – зане-
покоїлася бабуся, бачачи, як мляво їсть онук.

– Та ні. Просто… я скучив, – неохоче відповів хлопчик.
– За батьками скучив? Ох ти мій бідненький, – співчутливо пожаліла бабуся онука.
– Ну-у… не зовсім.
– За ким же ще? Невже за дівчинкою? – розвівши руками, припустила бабуся.
– Фу, ба, яка дівчинка?! – скривився Богдан. – За комп'ютером, – поспішив відповісти 

онук, щоб розвіяти всі непотрібні припущення бабусі.
– За комп'ю-ютером? Тьху-ти, а я думала. Та навіщо він тобі здався, цей комп'ютер? 

Тільки зір псує. Нічого, зараз ми твою нудьгу швидко розженемо. Доїдай і ходімо на 
город, там не занудьгуєш, – рішуче заявила бабуся.

– Куди-и-и? – Богдан мало не вдавився від такої несподіваної заяви.
– Нумо, хутчіш, зануджений ти мій. Поки сонечко ще не пригріло, допоможеш мені 

трохи бур'яни прорвати.
– Бур'яни?.. Дійсно, не скучиш, – пробурмотів невдоволено хлопчик. А потім його ося-

яла ідея і він додав: – Ну, ба, я ж іще не прокинувся. Та й Біблію ще не читав.
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– Хитриш, – усміхнулася бабуся. – Добре, йди читай Біблію, я сама впораюся. Тільки, 
коли поїси, прибери зі столу й помий посуд, там кілька тарілочок. А коли почитаєш 
Біблію, сходи до крамниці, гроші в кімнаті на столі лежать, купи борошна, я булочок тобі 
напечу. І не нудьгуй... – виходячи з кімнати, бабуся весело погрозила пальцем: – Інакше...

– Постараюся, – насупивши брови, сказав Богдан.
Хлопчик підійшов до мийки з брудним посудом і від несподіванки звів брови. «Отакої, 

кілька тарілочок! Раз, два, три… і ще виделки, й ложки, й ця жирна сковорідка… Оце так 
ускочив, думав, хоч у бабусі від миття посуду відпочину», – невдоволено бурчав Богдан.

Морщачись і пихкаючи, помічник помив посуд. Утомившись від несподіваного ранко-
вого навантаження, хлопчик вирішив трохи перепочити, тож приліг на диван. Але велика 
бабусина Біблія, що лежала на столі навпроти дивана, позбавила Богдана спокійного 
відпочинку. «Гаразд, почитаю, а потім відпочину», – вирішив хлопчик, узявши Біблію.  
За планом він мав читати 17-й розділ Першої книги Самуїлової. Попри те, що це був дуже 
великий розділ, Богдан із цікавістю почав читати. Ще б пак, адже там розповідалося 
про битву сильного й самовпевненого велетня Ґоліята з тендітним, але богобоязливим 
юнаком Давидом. Ще з дитинства хлопчик любив слухати цю біблійну історію. І часто 
просив маму читати її. А з татом він любив грати в Давида та Ґоліята. Тато був грізним 
велетнем, а він – сміливим Давидом. Хоча йому вже давно не п'ять років, Богдан, як 
і раніше, любив цю історію. Хлопчик уявляв себе Давидом. Цікаво, а чи вийшло б у нього 
перемогти такого велетня?

– Бог-да-не, Бог-да-не! Вихо-о-дь! – знайомий голос друга перервав його роздуми про 
великі подвиги.

«Сашко? – здивувався Богдан, почувши голос друга о такій годині. – І чого він так 
рано? Може, щось трапилося?»

– Привіт! Скільки тебе можна кликати? Я вже півгодини тут кричу, – не встиг Богдан 
вийти на ґанок, як почув збуджений голос друга.

– Які півгодини? Лише двічі крикнув. Чого тобі треба? – насторожився Богдан від 
незрозумілого привітання.

– Ходімо на риболовлю, – ледве стримуючи емоції, випалив Сашко.
– На риболовлю? – широко розплющивши очі, перепитав Богдан. – А де ми вудки 

візьмемо?
– Мій дід усе має. Він у мене справжній рибалка. У нього навіть човен свій є. Ходімо 

покатаємося на човні, порибалимо, а потім, коли вода нагріється, поплаваємо. Ух, чудово 
день проведемо! Ходімо, що ти ще думаєш? Зволікати не можна. Дід уже чекає.

– А бабуся? А що як вона не дозволить?
– Дозволить, ми ж не самі. Іди спитай. А де вона?
– Та на городі, – сумно промовив Богдан. – Тут така справа… Знаєш, Саню, ти йди, 

а в мене, мабуть, не вийде.
– Ну чого ти ламаєшся? Іди спитай.
– Кажу ж тобі, не відпустить мене бабуся. Вона сьогодні просила, щоб я бур'ян їй 

допоміг прорвати, а я… ну… загалом, не пішов. А тут зараз прийду на риболовлю від-
прошуватися?
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– Обійми, поцілуй… скажи: «Бабусю, ти в мене найкраща…» Ти що, не знаєш, як треба 
просити? – наставляв Сашко друга.

– Ну, гаразд, зараз спробую, але не знаю… – невпевнено відповів Богдан і пішов від-
прошуватися на риболовлю.

Ну яка бабуся може відмовити своєму улюбленому онучку? Звісно ж, вона дозволила! 
Тільки спершу попросила збігати за борошном до крамниці. Але для крамниці часу просто 
не було, тому що вона аж у центрі села, десь півгодини можна втратити в цій біганині. 
А оскільки риболовля чекати не могла, хлопчики вирішили, що на зворотному шляху 
куплять борошно. Все одно це неспішна справа.

Річка, човен, вудка – що ще потрібно для радості десятирічним хлопчакам?! Щастю 
не було меж. Особливо коли риба клювати почала. Так непомітно й вечір надійшов...

– Пречудово день сьогодні провели! – підсумував Сашко.
– Еге, а мені сподобалося найбільше на човні кататися, – захоплено озвався Богдан, 

згадуючи події дня.
– І нашим котам сьогодні пощастило, буде чим поласувати, ги-ги… – дивлячись на 

улов, посміювався Сашко.
– Чого смієшся? Кожному котові по дві рибки. Нічого страшного, що маленька. Зате 

самі зловили. Наступного разу щуку спіймаємо, – Богдан налаштовував на краще май-
бутнє свого друга. – Слухай, а ти бачив, як я керував човном? Веслами шук-шук, – іміту-
ючи гребню весел, хвалився хлопчик.

– Агов, гребуне, шук-шук, гляди, свій будинок не пропливи. Бувай, до завтра, – попро-
щався Сашко з Богданом.

– Не пропливу. Все, до зустрічі. Шук-шук, – і, захоплений веслуванням, Богдан заплив 
до себе у двір.
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Та аромат бабусиної випічки змусив його «скласти весла» й залізти в кишеню шортів, 
де лежали 20 гривень на… «Борошно… я ж зовсім забув! От халепа… жах! Що тепер 
робити? – тримаючи гроші, думав Богдан. – О точно! Це ідея!»

Вибігши за хвіртку, кмітливий онучок почав зривати ромашки, що росли під парканом. 
«Бабуся любить квіти. Подарую їх, і вона мені вибачить», – полегшено зітхнув Богдан 
і зайшов до хати.

У будинку бабусі не було, тому хлопчик сів на ліжко, подумки обмірковуючи своє 
виправдання.

Раптом у вікно заблимало яскраве світло. Що ж там сталося? Богдан вийшов надвір. 
На подвір’ї бігали вівці, а якийсь хлопчик грав на незрозумілому інструменті. Й одягнений 
він був дивно, зовсім не по-сучасному. Приголомшений візитом непроханого гостя Богдан 
вирішив з'ясувати, що відбувається у бабусиному дворі.

– Агов, ти хто? І що робиш у моєму дворі?
– Мир тобі. Я пастух, пасу отару овець мого батька. І на твої землі я зовсім не збирався 

заходити, – спокійно відповів незнайомець.
– Що? А де ж ти пасеш своїх овець? На моєму подвір'ї! – обурено промовив Богдан.
– Ні, на полях Віфлеєма.
– На полях чого? Віфлеєма? – здивовано перепитав хлопчик. – Ти що, глузуєш із мене? 

Віфлеєм знаєш де? В Ізраїлі. А двір моєї бабусі – в Україні. Ти мене розігруєш? Може, 
ти злодій і хочеш украсти овець у моєї бабусі? Хоча на злодія ти не схожий, та й овець 
бабуся не має. Кіт є, кури, а от овець немає.

– Я не злодій. Я пастух, син Єссея. Звати мене Давид.
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– Як-як? Давид? Ти що, Давид? Той самий Давид? Давид, який убив Ґоліята? Ти що, 
цар Давид?

– Ні, я не цар. Хоча Самуїл сказав, що колись ним стану. А Ґоліята я дійсно здолав, 
точніше, Бог мені допоміг його вразити.

– Це щось, я просто шокований! Як таке може бути? – чухаючи потилицю, з округле-
ними від подиву очима, намагався розгадати таємницю цієї чудасії Богдан.

– А що тебе так дивує?
– Таж… Нічого! Слухай, я завжди хотів запитати: тобі не набридає пасти овець? 

Сидиш, дивишся за ними, нудно ж. Краще б у футбол пішов із друзями пограти, а твої 
старші брати хай самі пасуть овець. Ти ж маєш іще братів, так?

– Авжеж, я маю старших братів, але вони теж без діла не сидять. До того ж, я допо-
магаю своєму батькові, і мені приємно його слухатися.

– Приємно бути слухняним? – здивувався Богдан. — Ти що, завжди слухаєшся і робиш 
так, як тобі кажуть батьки?

– Звісно.
– Навіть якщо тобі дуже хочеться пограти на комп'ютері? Ох ні, ти не маєш 

комп'ютера… Ну, а якщо тобі захочеться постріляти з пращі, а тобі тато накаже піти… 
ну, щось на базарі купити чи на городі бур'яни повиривати? Ти що, відразу так і підеш, 
не відмовлятимешся?

– Ні, а навіщо? Ось нещодавно ми з Осією, моїм другом, збиралися йти в гори.  
Ми любимо з ним по горах лазити, нові печери досліджувати. Але батько мені доручив 
віднести харчі братам. Вони тоді воювали проти филистимлян. Я скасував наш похід 
і пішов у Долину дуба, там отаборилося ізраїльське військо. Коли я прийшов до братів, 
то побачив, як велетень із війська филистимлян ганьбить ізраїльських воїнів. Звичайно, 
вигляд у нього був жахливий. Заввишки метрів зо три, весь в обладунках, з величез-
ним списом, а меч майже мого зросту. Через нього в усіх аж піджилки тряслися. Але 
ганьбити воїнство Бога Всевишнього – це вже занадто! Я знав, Богові не подобається, 
що цей филистимлянин глузує з ізраїльського війська. Тож вирішив битися проти нього. 
Звичайно, моя праща проти його меча та списа не надто вражала, проте зі мною був Бог, 
тож я не боявся. Знайшов кілька камінців і вийшов проти Ґоліята.

– І що, відразу так і завалив його? З першого удару?
– Так, поклав камінець у пращу, помолився, прицілився і – просто в лоб. Бабах! Усе, 

грізний велетень лежить на землі.
– Супер! Ти герой! Мені б так…
– Слава Богу! А уяви, якби я не послухався батька й не пішов би до братів, що б тоді 

було?
– Ну так. Важко навіть уявити, що, – звівши брови, сказав Богдан.
– Я помічав, що коли слухаю батька й виконую все, що він каже, Бог мене благослов-

ляє й допомагає робити великі справи.
– Але ж це так складно – робити все, як тобі кажуть батьки. Та й які великі справи 

я можу зробити? Велетнів таких зараз не існує, – розчаровано розвів руками Богдан.
– А «велетень непослуху» – це більше, ніж Ґоліят. Уразити свій непослух і бути в усьому 

слухняним батькам – це не так уже й просто. Це і є справжній подвиг.
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– Подвиг? – замислився хлопчик. – Значить, сьогодні я програв бій із велетнем непос-
луху? Не схотів виконати прохання бабусі. І тепер навіть не знаю, як явитись їй на очі. 
Може, квіточки їй подарувати? Вона любить, коли їй дарують квіти.

– Квітами справу не виправиш. Адже слухняність краща, ніж подарунки. Попроси 
вибачення й надалі будь слухняним.

– А якщо я й завтра знову не захочу виконати її прохання? Точніше сказати, я хочу 
виявляти послух і часто думаю: «Починаючи відзавтра в усьому слухатимуся, не хочу 
засмучувати ні бабусю, ні батьків». А потім не витримую і… «Не хочу, не буду, навіщо?..»

– А ти будь воїном, перемагай своє «не хочу», «не буду». Почни перемагати свій неслух 
послухом. Не здавайся, бийся з цим велетнем до кінця – й обов'язково здобудеш пере-
могу!

– Перемо-огу, – посопуючи, повторював Богдан. – Хр-р-р, хр-р-р…
– Богданчику, ти де? Ох ти мій рибалко! Заснув, – увійшовши до кімнати й побачивши 

сплячого онука, прошепотіла бабуся. 
– Що? Бабуся? Де я? – блимаючи сонними 

очима, дивувався хлопчик.
– Ти вдома. Спи, голубе, спи, – заспоко-

ювала бабуся онука.
– Удома? А-а-а, то це мені все насни-

лося.
– Що наснилося? Поганий сон? – 

стривожилася бабуся.
– Та ні, добрий, – сівши на 

ліжко, сказав Богдан.
Побачивши на підлозі букет 

ромашок, хлопчик схопився 
й почав його збирати. А потім із 
винуватим виглядом підійшов 
до бабусі:

– Бабусю, пробач мені. Я сьо-
годні дуже погано вчинив. Зав-
тра піду з тобою на город, і ми 
разом вирвемо всі бур'яни. 
Я робитиму все, щоб тільки 
здолати свого велетня.

– Якого велетня? – диву-
валася жінка.

– Та є там один, – обій-
нявши бабусю, всміхнувся 
онук.
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Ольга Мартинова

ДАЙ ЛАПУ, ДРУЖЕ!ДАЙ ЛАПУ, ДРУЖЕ!

Мисливські, вівчарські, декоративні. Ласкаві, розумні, віддані. Вуха висять або сто-
ять будиночком. З вовною, як у овечки, або гладкошерсті.

Здогадався, про яку тварину йдеться? Сьогодні ми поговоримо про собак.

Собаки поруч із людиною живуть давно. Стародавні єгиптяни ще три тисячі років 
тому тримали хортів. А в Ассирії бойових собак одягали в панцир і використовували 
у битвах. На аренах Стародавнього Риму собаки на втіху натовпу боролися зі слонами.

У світі налічують приблизно 400 порід домашніх собак. Вони 
різняться за типом і розміром. Існують крихітні (кишенькові) со-
бачки вагою до 500 грам і гігантські пси вагою до 100 кг. Кожну 
породу вивела людина для певного завдання. Мисливцеві по-
трібен мисливський собака, пастуху – вівчарський, а для охо-
рони будинку – сторожовий.

Дуже важливим критерієм для вибору чотирилапого друга 
є його послух. Слухняні собаки – найзручніші. З ними легко, 
вони не агресивні, тямущі й добре навчаються. Хто ж вони? Ось 
деякі з них.

Пудель. «Пудель» у перекладі з німецької означає «хлю-
патися у воді». Колись пуделів використовували для полю-
вання, наприклад, для лову качок, але зараз це переважно 
декоративна порода та собакакомпаньйон. Пуделі бувають 
великі, малі й карликові. Великий пудель, або королівський, 
отримав свою назву не через розмір. Тривалий час вважа-
лося, що ця порода може належати лише королівським осо-
бам. У XVIII столітті цих собак використовували для пошуку 
поранених на місцях бою та для польового зв'язку. Пуделі – 
другі в рейтингу найрозумніших собак у світі!
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Бордер-колі. Це найрозумніша порода домашніх собак на землі!  
Їх вивели на кордоні Шотландії й Англії, тому слово border (з англ. 
«кордон») і закріпилося в назві породи. Первісне їхнє призначення – 
це випасання овець. Вони й зараз залишаються найкращими поміч-
никами вівчарів у всьому світі. Поєднання гострого розуму та посту-
пливої вдачі робить бордерколі чудовим собакою для сім'ї. Однак  
не варто забувати, що бордерколі – собака рухливий, характер 
у нього енергійний, тому за відсутності фізичних і розумових наван-
тажень може псувати речі та рвати лінолеум.

Мопс. Мопс – яскрава зірка зпоміж декора-
тивних собачок. Їх завезли до Європи з Китаю, 
й вони стали дуже популярними. Пристрасною 
любителькою мопсів у ХІХ столітті була англій-
ська королева Вікторія. Мопси товариські, спо-
кійні та ласкаві. Добре піддаються навчанню 
й люблять ігри.

Німецька вівчарка. Як порода німецька вівчарка існує недовго, при-
близно сто років. Проте її триваліша історія починається кількома сто-
літтями раніше, коли вівчарі та селяни Німеччини добирали придатних 
для роботи собак. Німецька вівчарка – дуже рухлива та врівноважена. 
Найкраще, коли собака має одного хазяїна. Це універсальна порода. 
Може бути компаньйоном, поводирем сліпих, охоронним, службовим, 
караульним і вівчарським собакою. Добре ладнає з дітьми, проте по-
требує контролю, як і будьяка інша велика тварина.

«Дай лапу, друже! Як добре, що ти поряд!»
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Привіт, «Стежинко»!
Мене звуть Софія, мені 10 років. Ми дуже любимо читати про зайча Пім 

та білченя Скок! Але дуже цікаві усі історії, а ще ми любимо розв'язувати 
різні ребуси і кросворди, грати в ігри. А ось мій улюблений вірш із Біблії: 

«Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його,  
як Він близько! Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій - 
свої задуми, і хай до Господа звернеться, - і його Він помилує, 

і до нашого Бога, бо Він пробачає багато! » (Ісаї, 55:6-7).

Ми з братами та сестрами намалювали малюнки. До побачення! 

Софія, 12 років, Україна
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І:

Соломія, 11 років, Україна

Єлеазар, 9 років, Україна

Аніта, 10 років, Україна

Андрій, 5  років, Україна

Марія, 8 років, Україна

Софія, 12 років, Україна

Привіт, «Стежинко»!
Мене звуть Аніта, мені 10 років. Мій улюблений вірш із Біблії: 

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

Мені подобається цей вірш, адже він дуже особливий. Усе, що ми про-
симо в молитві, отримуємо, але тільки якщо віримо. Якщо ж просимо щось 
погане, Бог нам не дасть. 

Аніта, 10 років, Україна
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ВІ
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І:

Давид, 5 років, 
Україна

Аліна, 5 років, 
Україна

Тимофій, 9 років, 
Україна

До стор. 2. «Як хто любить Мене, той Слово Моє берегтиме» (Ів. 14:23).
До стор. 5. 1. Ездра. 2. Авраам. 3. Марта. 4. Агріппа. 5. Аарон. 6. Нааман. 7. Нафанаїл. 

8. Лука. 9. Агар. 10. Рувим. 11. Марія. 12. Яір. 13. Ровоам. 14. Мелхиседек.  
15. Каїн. 16. Неемія. 17. Яків. Пропущене слово: заповіді (див. Ів. 15:10).

До стор. 8.  32, 88, 40, 16, 24, 72, 64, 8, 56
До стор. 9. Повітряна куля, корабель, хлопчик на гідроциклі, сукня замість вітрила, 

повітряні кульки, футбольний м'яч, сніговик, хлопчик на роликах, діти на санчатах, 
кінь на пальмі.

До стор. 14. По горизонталі: 1. Один. 4. Сім. 7. Чотири. 8. Дванадцять. 11. Двадцять.  
13. Шість. 14. Три. По вертикалі: 2. Дві. 3. Чотирнадцять. 4. Сімдесят. 5. Одинад-
цять. 6. Сорок. 9. Десять. 10. Триста. 12. Вісім.

До стор. 15. Давид – Єссей; Самсон – Маноах; Ісак – Авраам; Ной – Ламех; Мойсей – 
Амрам; Соломон – Давид; Самуїл – Елкана; Авраам – Терах; Авель – Адам;  
Йона – Аміттай.

До стор. 21. «Праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбожність погублює 
грішника» (Пр. 13:6).

До стор. 32. Весна: плоди на дереві, Дід Мороз, гарбуз. Літо: санчата, листя, що опадає, 
прикрашена ялинка. Осінь: сніговик, тюльпани, пляжна парасолька. Зима: соняш-
ник, листя на дереві, плавальний круг.
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Знайди три помилки в кожному малюнку. 
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