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НАЙБIЛЬША  ЛЮБОВНАЙБIЛЬША  ЛЮБОВ ЩО ОЗНАЧАЄ «ЛЮБИТИ БОГА ЩО ОЗНАЧАЄ «ЛЮБИТИ БОГА 
НАЙБIЛЬШЕ»?НАЙБIЛЬШЕ»?

Я так 
люблю морозиво!

А я маму люблю! 
А кого ти любиш 

найбільше?

Знайди на сторінці чотири слова, розташуй їх у правильному порядку та 
дізнайся тему цього випуску. Можливо, ти вже здогадався, про що йтиметься?

Олеся Ісаак
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ЩО ОЗНАЧАЄ «ЛЮБИТИ БОГА ЩО ОЗНАЧАЄ «ЛЮБИТИ БОГА 
НАЙБIЛЬШЕ»?НАЙБIЛЬШЕ»?

Декілька читачів «Стежинки» розповіли нам про те, що для них означає любити Бога.  
А що це означає для тебе? Напиши нам і поділися своїми думками!

Олеся Ісаак

Любити Бога найбільше – означає, що нічого 
нарівні або вище за Бога в тебе немає. А любов 
цю можна доводити вірою та гарними вчин-
ками. Віддати Богу перше місце – це найпра-
вильніший вибір. Бог – не якась людина, з якою 
необов'язково знайомитися.

Михайло, 12 років, Молдова

Любов до Бога живе в моєму 
серці. А виявляється це в тому, 
що я прославляю Господа 
в молитві, дбаю про Боже тво-
ріння, турботливо ставлюся до 
рослин, дерев, поливаю квіти 
і траву.

Алекс, 8 років, Німеччина

Любити Бога – це вірити Йому та 
слухатися; чинити так, як Він хоче, 
навіть коли дуже важко це робити. 
Коли ти любиш Бога, то знаєш, що 
Він чує тебе. 

Ані, 8 років, Україна

Любити Бога найбільше – означає 
завжди обирати Його. Я роблю те, що 
Бог говорить у Біблії: слухаюся батьків, 
щодня молюся. 

Мишко, 8 років

– Це означає присвятити Богові своє 
життя.
– А що означає «присвятити»?
– Ну… Читати Біблію, розмірковувати 
про Бога. Як наш дідусь. Він завжди 
розмірковує про Бога. А ще це означає 
любити більше, ніж маму й тата.

Матфій, 12 років, Україна

Це означає, що треба довіряти 
Богу. Він дав мені все, і я люблю 
Його більше, ніж будь-кого. 
Господь для мене важливіший 
за всі речі й іграшки. 

Софія, 7 років

Любити Бога – це коли ми хочемо 
робити те, що Йому подобається: 
читати Його Слово, молитися, ро-
бити гарні вчинки, ходити до цер-
кви.

Христина, 14 років, Україна

Любити Бога найбільше – це коли маму 
любити п'ять разів по сто, а Бога – вісім 
разів по сто.

Ліза, 6 років, Україна

Любити Бога найбільше – це 
жертвувати чимось своїм 
заради когось, робити комусь 
приємне.

Марічка, 13 років, Україна

Любити Бога найбільше – це 
любити навіть більше за подару-
нок, бо Бог і є подарунок!

Іван, 8 років, Україна
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Чи замислювався ти колись про те, що означає «славити Бога»? Прославляти Бога 
означає говорити Йому, як сильно ти Його любиш, наскільки Йому вдячний за все, 
що Він робить.

Славити Бога. Спершу здається, що це не так просто. Але насправді це одна з най-
простіших речей, яку ти можеш робити для Бога. Його можна прославляти у молит-
вах, піснях, віршах чи навіть у простих малюнках. Ти можеш славити Його кожну 
хвилину свого життя! Ти маєш, за що дякувати Йому.

Що ближче ти пізнаєш Бога, то більше любитимеш Його й помічатимеш, наскільки 
Він добрий!

Незважаючи на те що славити Бога – дуже просто, нам потрібно в цьому тренува-
тися. Прославляти Бога можна розпочати за допомогою алфавіту. Це один із найпро-
стіших і найцікавіших способів.

Підбери до кожної літери алфавіту слово, яким би ти описав Бога. Наприклад: 
«Дорогий Боже, я захоплююся Тобою, тому що Ти абсолютно святий та безгрішний. 
Я люблю Тебе за те, що Ти завжди вірний. Ти головний у Всесвіті! Дякую, що Ти до-
брий до кожної людини...»

У Біблії написано: «Хваліть Господа, – добрий-бо Він, виспівуйте нашому Богу, – 
приємний-бо Він…» (Пс. 146:1). Намагайся дізнатися про це на власному досвіді!

ЩО ОЗНАЧАЄ «СЛАВИТИ БОГА»?
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Обери три початкові 
літери та запиши слова, 
що починаються з них, які 
описують, за що ти любиш 
Бога: 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

З книги «Tägliche Entdeckungen», © Child Evangelism Fellowship

Молитва

Дорогий Господи, Ти дивовижний! 
Посилай мені щодня нові ідеї, як 
саме я можу прославляти Тебе. 
Амінь.

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  4

/2
2

4

Stezhynka 04_2022.indd   4Stezhynka 04_2022.indd   4 27.05.22   12:5227.05.22   12:52



БУКВЕНИЙ ЛАБІРИНТ
Пройди лабіринт і прочитай вірш із Біблії. 

Що написано в Першому посланні Івана, розділ 4, вірш 19? Запиши відповідь нижче.

Олеся Ісаак

М Ю Б Ів 1 В

И Л И 4: 19 И

Б О М Л Ю Б

О Г О О П С

В О Й Р Ш А

І Н П Е Е Н

__ ______ ____, __ ___ _____ ___ _______
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Надходив вечір. Народ на майдані невеликого містечка не хотів розходитися. Ніко-
ли ще люди не чули таких проповідей і не бачили таких див, як цього дня. Проходячи 
селищами та містами Галілеї, Ісус із Назарету зайшов і в їхнє містечко, що було за-
тишно розташовано на схилі гори.

Перед синагогою, де щосуботи відбувалися збори для читання Закону та моли-
тов, на майдані стояв чоловік і говорив так, як ніхто до Нього не говорив. Наближав-
ся вечір, час подумати про вечерю.

– Учителю, чи не удостоїш Ти увагою мій дім? Розділи зі мною вечерю, – звернув-
ся до Ісуса один чоловік.

Мова, постава, одяг – усе видавало в ньому фарисея. Звали його Симон. Завдяки 
благочестю й суворій вдачі його вважали шанованою в місті людиною.

– Охоче, – відповів утомлений та зголоднілий Ісус і пішов за вже немолодим чо-
ловіком, який шанобливо прокладав Йому шлях крізь натовп.

Посеред внутрішнього двору, під навісом, було застелене товстим вовняним ки-
лимом підвищення. На низькому столі стояв глечик із вином і лежали запашні хлібці. 
Коли господар і гості вмостилися навколо столу, спершись на подушки, Симон узяв 

Вальдемар Цорн ІСУС У ГОСТЯХ  ІСУС У ГОСТЯХ 
У СИМОНА-ФАРИСЕЯУ СИМОНА-ФАРИСЕЯ
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до рук один хлібець і промовив браху – молитву подяки за хліб і накритий стіл. Одна 
служниця принесла запашну м’ясну страву, інша – зелень: цибулю, часник і петрушку.

За якийсь час до столу підійшла жінка, відома в місті своєю ганебною поведінкою. 
Гірко плачучи, вона підійшла до Ісуса (а всі лежали головою до столу, ногами від ньо-
го) й почала своїм волоссям витирати Йому ноги, щедро зрошуючи слізьми. Потім жін-
ка взяла пляшечку із запашною оливою та намастила нею ноги Ісуса й… поцілувала їх! 

Обличчя Симона почервоніло від обурення. «Якби Ісус був пророком, Він би знав, 
яка грішниця до Нього торкається», – міркував він, усім своїм виглядом демонстру-
ючи зневагу до жінки.

Натомість Ісус повернувся до господаря та промовив:
– Симоне! Я хочу тобі дещо сказати…
– Кажи, Вчителю, – відповів Симон.
–  Пан мав двох боржників: один був винен п'ятсот динаріїв, другий – п'ятдесят. По-

вернути борг чоловіки не могли. А пан той був надзвичайно шляхетним. Тож він про-
стив борг обом. Як ти вважаєш, хто з боржників більше любитиме його?

– Вважаю, що той, кому більше простили.
– Правильно! – Ісус повернувся до жінки та продовжив: – Подивися на цю жінку. 

Я прийшов у твій дім, і ти не дав Мені води, щоб змити пил з Моїх ніг, а вона сльоза-
ми своїми омила Мені ноги й волоссям витерла. Ти Мене не привітав цілуванням (на 
Сході це особливо важливий звичай), а ця жінка цілує Мої ноги; ти не змастив голову 
Мою оливою, а вона ноги Мої намастила дорогоцінною рідиною…

Потім Ісус поклав Свою руку жінці на голову і сказав:
– Прощаються багато її гріхів за те, що вона багато полюбила. Кому мало проще-

но, той мало любить.
Ісус поглянув у заплакані очі жінки та 

звернувся до неї:
– Прощаються тобі гріхи!
Усі навколо почали нарікати, шепочу-

чи собі в бороди: «Хто Він, що і гріхи про-
щає?»

Ісус продовжив:
– Віра твоя врятувала тебе. Іди з миром.

Як ти вважаєш?

1. Чому Симон запросив Ісуса до себе 
додому?

2. Чому жінка, про яку йдеться в цій історії, 
гірко плакала?

3. Чому ми любимо Бога над усе?
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Цю історію ти можеш знайти в сьомому розділі Євангелія від Луки.
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Гунтер Вернер

ТЕПЛЕНЬКЕ ТЕПЛЕНЬКЕ 
МІСЦЕМІСЦЕ

Чи знаєш, яку споруду згадує Біблія най-
частіше? Ні? Тоді ось тобі кілька підказок: як 
правило, ця будівля має чотири стіни та дах, 
щоб усередині було сухо. В Ізраїлі майже цілий 
рік тепло, тому вдень люди зазвичай прово-
дили час зовні. Проте їм хотілося мати дах над 
головою для себе та своєї сім'ї.

Стіни люди будували з цеглини на кам'яному 
цоколі, залишаючи отвори для дверей і вікон. 
Краї плаского даху огороджували невисоким 
парканом, а на сам дах зазвичай вели сходи 
зсередини або зовні будівлі. Іноді нагорі була 
додаткова кімната. Бідні люди мали лише одну 
кімнату для всієї сім'ї. Траплялося, що маленькі 
чи хворі тварини спали разом із людьми 
в одному приміщенні.

Чи віриш ти в Ісуса Христа? Чи знаєш, що 
Він простив тобі гріхи? Тоді ти – дитя Бога, 
а Він – твій Батько. Колись ти житимеш з Ним 
на Небесах. Місце, яке Господь приготував, – 
прекрасне, адже там живе Ісус Христос. Хіба 
це не чудово? Подякуй Йому за це!

З книги «Finn und die Bauwerke der Bibel», © Christliche Schriftenverbreitung e.V.

БЛІЦ-ФАКТИ
Про яку будівлю йдеться? Це

Назва

Як часто згадується в Біблії? Понад 1 500 разів (!)

З якою метою будували? Для людей (іноді для тварин), аби жити, їсти та 
спати в цій будівлі.

Хто будував? Кожен, хто міг собі це дозволити й потребував 
постійного місця проживання.

З якого матеріалу? Зазвичай із каміння або глини, дерева, а також 
інших будівельних матеріалів, які можна було 
знайти неподалік.

Особливості Цю будівлю Біблія згадує найчастіше. Біблія цим 
самим словом часто називає сім'ю людини.

П
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РЕННЯ ЗАКОНУ, РОЗ
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Олеся ІсаакЗатишне гніздечкоЗатишне гніздечко
Сім'я Хоми збудувала новий будинок. А скільки тепер вони мають сусідів! 

Заповни таблицю й дай відповідь на запитання: хто власник собаки?

З книги «Finn und die Bauwerke der Bibel», © Christliche Schriftenverbreitung e.V.
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Будинок 1 Будинок 2 Будинок 3 Будинок 4 Будинок 5

Ім’я

Вид занять

Кількість 
вікон

Домашня 
тварина

1. Сім'я Якова має віслюка.
2. Будинок з одним вікном стоїть ліворуч від 

будинку Андрія.
3. Будинок сім'ї, що має козу, розташовано 

праворуч від будинку сім'ї, яка має вівцю.
4. В одному будинку 2 вікна.
5. Будинок гончара – останній праворуч.
6. Будинок із найменшою кількістю вікон 

розташовано праворуч від будинку 
з найбільшою кількістю вікон.

7. Симон – пастух за видом занять.
8. На підвіконні будинку з трьома вікнами 

сидить кішка.

9. Сім'я Хоми мешкає праворуч від будинку 
з чотирма вікнами.

10. У будинку з чотирма вікнами живе Алфей 
із сім'єю.

11. Найбільший будинок, в якому мешкає 
сім'я теслі, має уп’ятеро більше вікон, ніж 
найменший будинок.

12. Сім'я Андрія мешкає в будинку 
посередині.

13. Між будинками, де тримають віслюка 
й козу, є три будинки.

14. Вівця не є домашньою твариною пастуха.
15. Рибалка живе ліворуч від фермера.
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КОНТРОЛЬНА З БІОЛОГІЇ
Роземарі Вайгель

– Отже, на цьому ми закінчуємо тему, – підсумував Андрій Олександрович.
Андрій Олександрович – учитель біології 4-го класу, в якому навчається Макс.
– Хто коротко розповість, про що ми говорили? – запитав учитель. – Максе, хочу тебе 

попросити це зробити. Ти сьогодні на уроці майже нічого не відповідав.
Макс почервонів, невпевнено втупившись перед собою. Хлопчику це не подобалося, 

він волів би мовчати.
– Ну, загалом… Ви нам розповіли про виникнення людини і… Ви сказали, що людина 

походить від мавпи…
Андрій Олександрович звів брови:
– Що ти маєш на увазі, говорячи «ви сказали»?..
Макс схвильовано ковтнув. Глибоко зітхнувши, він мужньо відповів:
– Я не вірю, що ми походимо від мавп. У Біблії написано, що Бог створив землю й усе, 

що на ній: рослини, тварин і людей – спочатку Адама, він був першою людиною, а потім 
і Єву.

У класі почулися смішки. Андрій Олександрович похитав головою:
– Ти справді в це віриш?! Існує ж стільки доказів! Наукою доведено, що людина похо-

дить від мавпи.
Макс затнувся. Він почувався зовсім самотнім. Навіть Том, його найкращий друг, уту-

пившись у парту, мовчав. Зібравши всю свою мужність, Макс сказав:
– Ніхто не може цього довести, це, як кажуть, лише теорія. І я вважаю, Богу не подоба-

ється, що люди вірять, ніби вони походять від мавп. Я вірю тому, що написано в Біблії!
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Учитель закрив підручник, який тримав розгорнутим у руках, і з іронією поглянув  
на Макса.

– Що ж, тепер ми знаємо твою думку. А зараз пакуйте свої підручники й не забудьте, 
що завтра пишемо контрольну на цю тему.

Уранці Макс почувався засмученим, і бажання йти до школи не було зовсім. Біля входу 
хлопчик зустрів Тома. Той поплескав друга по плечу:

– Доброго ранку, Максе. Вибач, що я вчора нічого не сказав. Я також вірю, що Бог 
створив людину. Хоча Андрій Олександрович і виглядає, як його прапращури, з його 
бородою та довгим волоссям…

Макс усміхнувся:
– Краще не вимовляй це вголос.
– Звісно, ні! Однак вчора я просто не наважився щось сказати й підтримати тебе.  

Ти ж знаєш, які маю оцінки з біології, і я не можу собі дозволити дратувати вчителя.
Макс кивнув:
– Та я й не ображаюся. Розумію. Гаразд, пішли.
Макс був дуже засмучений перед контрольною роботою. Що йому писати? Він міг би 

відповісти на запитання так, як навчав Андрій Олександрович… Однак це здавалося 
йому неправильним. З іншого боку, у контрольній роботі він має показати, чого його 
навчив учитель… Хлопчик ні на мить не припиняв собі над цим міркувати. Подумки він 
молився, щоб Ісус допоміг. Аж раптом сяйнула думка.

Хлопчик рішуче схопив ручку й почав писати. Він відповів на всі запитання так,  
як навчав Андрій Олександрович. Макс був уважним під час уроків, тому все добре 
запам'ятав. Наприкінці роботи на останній сторінці він додав: «Хоча особисто я вірю, що 
Бог створив землю і все, що на ній, а також і нас, людей». Потім роботи було зібрано.

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  4

/2
2

11

Stezhynka 04_2022.indd   11Stezhynka 04_2022.indd   11 27.05.22   12:5227.05.22   12:52



За кілька днів клас отримав перевірені роботи. Макс нерішуче розгорнув зошит. Серце 
у грудях закалатало!! Він відповів на всі запитання правильно. За контрольну роботу 
стояло не одинадцять-дванадцять, на що хлопчик очікував, а лише дев’ять!

Макс проковтнув і підняв руку.
– Слухаю, Максе, – звернувся до нього вчитель.
– Я не зовсім розумію, чому не отримав відмінно. Я відповів на всі запитання пра-

вильно.
– Це дійсно так, – відповів Андрій Олександрович, – але я не просив писати свою 

думку на цю тему. Тож ти отримав дев’ять.
На перерві Том намагався втішити друга:
– Та ти не засмучуйся. У тебе тверда десятка з біології, тому дев’ятка з контрольної 

не має тебе засмучувати. Ця робота нічого не змінить.
Коли Макс після школи повернувся додому, мама відразу ж зрозуміла, що син чимось 

засмучений.
– Що трапилося, Максе?
– Ох, мамо, я отримав дев’ятку з біології…
– Чудово! Дев’ятка – це ж добре! Чому ж ти такий сумний?
Тоді Макс розповів мамі все, що сталося: чому Андрій Олександрович навчав їх сто-

совно походження людини; як він, Макс, відповів правильно на всі запитання; як напри-
кінці роботи написав свою думку щодо цього.

– Це ж несправедливо, що мені поставили дев’ятку?
Мама сіла поруч із сином.
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– Так, Максе, я розумію, що тебе скривдили, й ти відчуваєш, що з тобою несправед-
ливо повелися. По-перше, це було дуже мужньо з твого боку перед усім класом і вчи-
телем сказати, що Бог є Творцем людини та всього сущого. І я вважаю, що ти вчинив 
правильно, відповівши на запитання так, як навчав Андрій Олександрович. Вважаю, що 
це цілком нормально написати наприкінці роботи свою особисту думку. І Бог абсолютно 
точно радіє цьому також. Може, Андрій Олександрович теж замислиться над цим?.. 
Ми можемо молитися за нього. І знаєш, навіть у Біблії написано, що люди, які віддані 
Богу, вірі й Біблії, зазнаватимуть насмішок та утисків. У деяких країнах люди віддають 
своє життя за віру у Христа. Тому, дев’ятка в такому разі – не найгірше, навіть якщо ти 
й заслужив на дванадцять.

– Деякі люди віддають життя за віру? Де це написано, мамо? Я хочу прочитати про 
це.

Мама принесла Біблію й почала гортати сторінки.
– Ось знайшла. В Євангелії від Івана, у розділі 15, написано: «Коли вас світ ненавидить, 

знайте, що Мене він зненавидів перше, як вас», – мама вказала пальцем на вірш, а потім 
прочитала ще один: – «Як Мене переслідували, – то й вас переслідувати будуть».

Макс іще раз уважно прочитав вірші.
– Отже, Бог попереджає про це. Я отримав дев’ятку, бо вірю в Ісуса.
– І оскільки твій учитель у Христа ще не вірить, то тепер вечорами молімося й за 

нього.
– Добре! Ти маєш рацію, глузування й дев’ятку я вже якось переживу.
Хлопчикові раптом стало так легко на серці. Він усміхнувся мамі й запитав:
– А що сьогодні на обід?

З журналу «Ethos» 2/2019, © Schwengeler Verlag AG
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ІМЕНА  БІБЛІЇІМЕНА  БІБЛІЇ Эліза Шуманн

Відгадай імена біблійних героїв. Кожне ім’я складається з чотирьох літер.

Учень, якого 
прозвали 

невіруючим

Донька Якова

Улюблений учень Ісуса

Прадід Давида, який 
оженився на чужинці

Пророк, якого 
годували круки

Він убив свого 
молодшого брата

Неправедний цар, 
чоловік Єзавелі

Цар Юдеї за часів 
народження Ісуса

Мати Ізмаїла

Так просила називати 
її Ноомі 

Перший цар Ізраїлю

Один із малих 
пророків

Лікар, який 
написав одне 
з Євангелій

Ім’я нашого Господа

Один з авторів 
Євангелій

Він не помер, 
просто Бог забрав 

його до Себе

Мати пророка Самуїла

Перша людина 

Друге ім’я Петра

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  4

/2
2

14

Stezhynka 04_2022.indd   14Stezhynka 04_2022.indd   14 27.05.22   12:5227.05.22   12:52



Іл
. Т

ет
ян

а 
Гу

бе
рн

ат
ор

ов
а

1. «Нехай _____ цього Закону не відійде від 
твоїх уст» (Нав. 1:8).

2. Дерево з тремтячим листям.
3. «Бог є ________».
5. «І Я _________ вічне даю їм, і вони не заги-

нуть повік» (Ів. 10:28).
6. Прилад для освітлення.
7. «…А вибрав Собі плем'я _________, гору 

Сіон, що її полюбив!» (Пс. 77:68).
8. Ємність для соління капусти, огірків тощо.
10. Камінь дев’ятої підвалини Небесного Єру-

салима (Об. 21:20).
12. Маленька хата.
13. Її косять.
14. Основа для квасного тіста.
15. Поєдинок армій.
16. «Скарб цінний та _________ в мешканні 

премудрого» (Прип. 21:20).
17. Підступний князь при дворі царя Ахашве-

роша, який хотів винищити юдеїв 
    (Ест. 3:1–10).

18. Брат Мойсея.
19. Мішок подорожнього.
20. Колючий кущ із ягодами.
21. Брати продали його в рабство.
22. Учень, який намагався ходити по воді.
23. Предмет поклоніння у православних і като-

ликів.
24. Підступний учинок людини, яка діє на ко -

ристь ворогів.
25. «А Рут відказала: …________ твій буде мій 

________, а Бог твій – мій Бог» (Рут, 1:16).
26. Брат Каїна.
27. Земля, куди попрямував Авраам з Єгипту 

(Бут. 13:1).
29. Він став царем у вісім років (2 Цар. 22:1).
30. Знаряддя для риболовлі.
32. Мати Ісуса.

СОНЦЕСОНЦЕ Ельвіра Цорн

Усі слова, які треба вписати у сонячні промені, складаються з п’яти літер. На місця під 
номерами 4, 9, 11, 28, 31 встав літери, яких бракує. У найбільшому колі ти прочитаєш 
біблійний вірш.

Улюблений учень Ісуса

1

2 3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14
1516

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31 32
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Хіба не чудово, що Бог так дивно створив Землю, й ми можемо насолоджуватися різними 
порами року: зимою, весною, літом та осінню?! Незабаром літо, і ми всі нетерпляче на нього 
чекаємо. Пропонуємо тобі кілька чудових ідей, як провести незабутнє літо із сім'єю та друзями.

  НАТХНЕННИХ  ІДЕЙ  ДЛЯ  ЛІТА  НАТХНЕННИХ  ІДЕЙ  ДЛЯ  ЛІТА
Луізе Ронер

Запиши, за що ти осо-
бливо вдячний Богові цього 
літа. Зроби колаж із ілюстра-
цій та фотографій із журналів 
або власних малюнків. При-
чепи колаж на видному місці 
так, аби бачити його щоранку. 
Молись і дякуй Богові за все 
те, що записав. Так ти можеш 
розпочати свій день із Богом та 
вдячністю в серці. Намагайся 
доповнювати колаж щодня чи 
щотижня. Таким чином твоя 
подяка зростатиме протягом 
літа.

Воскова серветка –  це 
покрита воском тканина, яку 
використовують для зберігання 
харчових продуктів. У неї можна 
загортати бутерброди, фрукти, 
ягоди тощо. Завдяки воску 
продукти довше залишаються 
свіжими. Така серветка знадо-
биться у школі (якщо ти береш із 
собою щось на перекус), у дитя-
чому таборі або поході. Серветки 
багаторазові: після використання 
їх потрібно сполоснути холодною 
водою.

Що тобі для цього знадо-
биться і як таку серветку зробити 
самому, ти дізнаєшся на с. 28.

Перевір, чи готовий твій вело-
сипед до літа: кермо та сидіння 
потрібно відрегулювати, гальма 
та колеса перевірити, а гвинтики 
та ланцюг підтягнути. За допо-
могою програми в інтернеті або 
дорожньої карти проклади марш-
рут – попроси допомоги та поради 
у старших.

У призначений день, коли 
велосипед підготовлено, час 
погідний, маршрут прокладено, 
а ти сповнений сил – прихопи ков-
дру, пляшку води й кілька бутер-
бродів. І рушай!

Якщо не всі твої друзі або 
сім'я мають велосипед, підійдуть 
ролики, самокат або скейтборд. 
Також можна вирушити в неве-
личкий похід пішки. У будь-якому 
випадку бутерброди на природі 
набагато смачніші!

У які ігри ти любиш грати на 
вулиці? Стрибати на скакалці, 
надувати мильні бульбашки, 
грати у квача, бадмінтон, футбол, 
настільний теніс чи фрісбі, запу-
скати повітряного змія?

Організуй зі своєю сім'єю 
невеличку олімпіаду й дізнайся, 
як далеко тато може стрибати 
і як високо мама розгойдується 
на гойдалці. З'ясуй, в якому виді 
спорту кожен із вас сильний, 
навіть якщо це найкрасивіша 
усмішка дня.

Насолоджуйтеся спільним 
часом!

Чи доводилося тобі одер-
жувати листи чи поштові лис-
тівки? Це дуже особливе від-
чуття. Напиши своїм батькам (чи 
братам і сестрам) справжнього 
листа, розкажи у листі, за що ти 
їх любиш, і поклади його їм на 
подушку. Рідні залюбки прочи-
тають його перед сном!

З допомогою батьків ти 
можеш написати листа бабусі 
й дідусеві та надіслати його 
поштою. Уяви, як вони зрадіють!
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  НАТХНЕННИХ  ІДЕЙ  ДЛЯ  ЛІТА  НАТХНЕННИХ  ІДЕЙ  ДЛЯ  ЛІТА
Ти, напевно, знаєш кілька 

таємних місць у своїй місце-
вості. Намалюй крейдою на 
асфальті (або накресли на 
землі) стрілки, що ведуть до 
цих місць. Сховай там папірці 
із завданнями (наприклад – 
підстрибни 30 разів, назви всі 
книги Нового Заповіту тощо), 
які твої друзі повинні виконати, 
перш ніж рушати далі за стріл-
ками в пошуках наступної схо-
ванки із завданням. 

Друзів (чи братів і сестер) 
веди від схованки до схованки. 
В останній схованці поклади 
«скарб». Для цього ти можеш 
зробити, наприклад, диплом 
шукачів скарбів або медаль. 
А шоколадці чи цукерці точно 
зрадіє кожен!

Вирушити босоніж на прогу-
лянку ти можеш тільки в тому 
випадку, якщо надворі кілька днів 
поспіль стоїть тепла й суха погода, 
інакше можна застудитися. Якщо 
на вулиці сонячно, знімай взуття 
та шкарпетки й відкрий для себе, 
наскільки підлога може відрізня-
тися від землі. Килим у будинку – 
м'який, дерев'яна підлога – тепла, 
плитка – гладка і прохолодна. 
А зовні ти зустрінеш іще більше 
різноманітності: земля, асфальт, 
трава, камінці... Якщо ти про-
йдешся босоніж лісом, відчуй різ-
ницю між старим листям й опа-
лими ялиновими голками, корін-
ням і лісовими стежками. Будь обе-
режним і не стань ногою на скляні 
уламки та сміття.

Створи власну історію або 
розкажи за допомогою фотогра-
фій уже знайому історію, напри-
клад, із Біблії або журналу «Сте-
жинка».

Вистав за допомогою ігра-
шок різні сцени та сфотографуй 
їх. Попроси когось із дорослих 
допомогти тобі роздрукувати 
фотографії, потім приклей їх на 
картонний папір і підпиши кожну 
сцену. Кожна розповідь чи історія 
складається зі вступу, основної 
частини та розв'язки.

Кажуть, якщо вночі дивитися 
з вікна на небо, можна побачити 
до 6000 зірок. А скільки ти можеш 
нарахувати? Яка зірка найяскра-
віша? Чи відомі тобі якісь сузір'я? 
Чи зможеш їх знайти? На сайті 
spacegid.com ти знайдеш карти 
зоряного неба, а також докладний 
опис сузір'їв.

Підготуй кімнату (або куточок 
у кімнаті) до літа, добре прибери. 
Збери квіти й постав їх у вазу 
(не забудь запитати дозволу 
у старших), вони нададуть кім-
наті літній настрій. Закінчивши 
зі своєю кімнатою, запропонуй 
свою допомогу батькам. 
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І знаємо, що тим, хто любить Бога, 
хто покликаний Його постановою, 

усе допомагає на добре.
Послання до римлян, 8:28

– Не можу собі це уявити! – Кім була дуже схвильованою.
Її найкращу подругу Лізу поклали до лікарні. Ще вчора вони разом робили уроки, 

а сьогодні Кім дізналася сумну новину. Ліза розповідала, що вона християнка, що вірить 
в Ісуса. Кім не розуміла, чому Ліза їй так багато говорила про Ісуса. Вона теж вірила, що 
Бог існує… напевне.

Учора їй дозволили залишитися в подруги на вечерю. Коли всі повечеряли, тато Лізи 
прочитав уривок із Біблії.

Де ж ця картка, яку він подарував? Дівчинка почала її шукати. На столі картки не було. 
Може, в куртці? Точно, вона ж учора вдягала картату куртку. Напевно, треба подивитися 
в кишені. Картка була трохи зім'ятою. Учора, коли Кім поверталася додому, почався дощ. 
Тепер картку потрібно розрівняти, перш ніж прочитати, що там написано. 

І знаємо, що тим, хто любить Бога, 
хто покликаний Його постановою, 

усе допомагає на добре.
Послання до римлян, 8:28

Кім поклала картку до кишені куртки. Сьогодні вранці Ліза до школи не прийшла. Кім 
зателефонувала подрузі, але їй відповіла тітка Анна, мати дівчинки. Вона сказала, що 
вночі Лізі стало зле: у неї дуже болів живіт. Викликали швидку, і Лізу забрали до лікарні.

ПІД ПІД 
ЗАХИСТОМ ЗАХИСТОМ 
БОГАБОГА

Штефан і Сусанна Вайлер
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Кім знову дістала картку й уважно прочитала текст. Дівчинка намагалася пригадати, 
що ж тоді казав тато Лізи. Здається, що люди, тварини та природа – все творіння зітхає 
й чекає на щось. Але на що саме, згадати вона не могла.

Кім чекала маму з роботи. Дівчинка, повертаючись зі школи, часто мріяла застати маму 
вдома та разом із нею пообідати, як це робили в сім'ї її подруги. Ліза мала трьох братів 
і сестру, тож удома завжди хтось був.

Тато Кім працював на будівництві й часто приходив додому, коли дівчинка вже спала. 
Іноді він їхав надовго й не ночував удома взагалі. Мама Кім завжди була дуже втомленою 
після роботи. Зазвичай вона відразу сідала перед телевізором. Тоді Кім не могла з нею 
поговорити.

Дівчинка сумно зітхала і продовжувала чекати.
– Відкуплення… – раптом прошепотіла Кім. – Відкуплення тіла… – згадала вона слова.
Звідки вона взяла це? Що це за думки?
Їй так хотілося провідати Лізу, але це неможливо. Тітка Анна сказала, що Лізі потрібно 

пройти обстеження. Але чому мама подруги була такою спокійною? Мама Кім була б 
мабуть ущент виснаженою від переживань.

Кім зазирнула в холодильник у пошуках їжі. Йогурт, залишки вчорашньої піци... Усе 
ж таки краще, ніж нічого. Дівчинка знайшла одне яблуко і, на щастя, шматок сливового 
пирога, який кілька днів тому принесла бабуся. Ну гаразд, з голоду не помре.
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Наступного дня Кім подзвонила у двері будинку Лізи.
– Я… я хотіла занести Лізі домашні завдання, – радісно повідомила Кім.
– Добрий день, Кім! Заходь, – ласкаво усміхнулася тітка Анна. – Думаю, зараз Лізі не 

до домашніх завдань, – сказала вона. – Ми обідаємо, хочеш із нами?
– Чому Лізі не потрібні домашні завдання? – поцікавилася Кім, трохи зніяковіло сідаючи 

за стіл до інших.
Брати й сестра Лізи сьогодні дуже тихі, не такі, як завжди. Тімі витер заплакані очі.
– Ліза хворіє. Дуже серйозно. Лікарі наразі не можуть сказати нічого конкретного. 

Сьогодні після обіду ми дізнаємося трохи більше, – сумно промовила тітка Анна. – Ти 
пам'ятаєш вірш із картки, яку ми тобі дали позавчора? – раптом запитала вона.

І знаємо, що тим, хто любить Бога, 
хто покликаний Його постановою, 

усе допомагає на добре.
Послання до римлян, 8:28

Кім була дещо шокована.
– Однак, тітко Анно, Ліза ж у лікарні, і ви щойно сказали, що вона дуже хвора. А тепер 

ви розповідаєте вірш, в якому все допомагає на добре. Він же суперечить тому, що ста-
лося з Лізою.

Тімі схлипнув. І по обличчях інших дітей було видно, що вони дуже хвилюються за 
свою сестру.
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– Тімі, заспокойся, – ніжно вимовила мама тітка Анна, а потім додала: – Ми ж не випад-
ково того вечора, перш ніж Ліза потрапила до лікарні, прочитали саме цей вірш і говорили 
про те, що все творіння зітхає й чекає на відкуплення. Цей вірш приносить нам утіху. 
Якщо ми любимо Бога, то і хвороба Лізи має послужити нам на добре.

– А якщо... Ліза помре? – спитав Тімі, витираючи хусточкою очі.
– Нам важко зрозуміти, але для Лізи це означає, що вона буде визволена. Пам'ятаєте, 

ми говорили, що чекаємо на відкуплення нашого тіла? Це найкраще, що може статися 
з Лізою. Хоча для нас це страшенно болісно, адже ми всі ще залишаємося тут, на землі. 
Звичайно, ми сподіваємося на одужання Лізи. Але нам має послужити на добре також, 
якщо Ліза… якщо наша Лізочка… не одужає…

– Стосовно Лізи я зрозуміла, хоча це дуже сумно. А що станеться зі мною, якщо я… 
Я маю на увазі, що теж можу захворіти чи потрапити в аварію! – Кім була вкрай засму-
ченою і схвильованою. – Мені теж це послужить на добре?

– Це залежить від того, Кім, чи любиш ти Бога. Так написано у Слові Божому. Ти 
є Божим дитям?

– Ліза часто розповідала про Ісуса, – пригадала Кім.
– Так, це найголовніше. Чи віриш, що Ісус помер за твої гріхи? – спитала тітка Анна.
– Я… я не знаю… – прошепотіла Кім.
– Можна нам вийти з-за столу? – запитав Роберт.
– Так, звичайно, – дозволила мама дітям.
Кім залишилася сидіти з нею за столом сама.
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– Я завжди дуже захоплювалася Лізою. Вона має щось таке, чого не маю я… – про-
мовила дівчинка тремтячим голосом.

– Так, Кім, Ліза має мир із Богом. Рік тому вона віддала своє серце Ісусу Христу. Вона 
усвідомила, що винна перед Богом і потребує Його прощення. Відтоді в її серці панує мир. 
Тож, вважаю, проблеми не обходять її стороною. Пів року тому вона вперше потрапила 
до лікарні. Тоді нам лікарі повідомили про серйозну хворобу. Ми багато молилися, і Лізі 
дозволили повернутися додому. Відтоді вона щодня молиться за тебе. Їй хотілося, щоб 
ви були подругами. Вона мріяла, щоб і ти була дитям Божим. Якби Ліза не захворіла, 
ти до нас сьогодні, напевно, не прийшла. Шляхи Бога іноді складно зрозуміти. Але ми 
переконані, що Бог не робить помилок і дуже любить нас.

Коли Кім повернулася додому, на неї вже чекала мама.
– Де ти так довго була? – запитала вона. – Я почала хвилюватися!
– Я була в Лізи. Точніше, в її сім'ї. Тепер я маю мир із Богом! – вигукнула дівчинка.
– Маєш мир із ким? – здивовано запитала мама Кім. – Невже й ти туди ж з усією цією 

нісенітницею?!
Жінка невдоволено похитала головою, розвернулась і пішла до вітальні, де гримів 

увімкнений телевізор.
Увійшовши до своєї кімнати, Кім дістала Біблію, яку минулого року їй подарували 

у школі, й сіла за стіл. Розгорнувши Послання до римлян, 8-й розділ, 28-й вірш, дівчинка 
прочитала текст.

А ти хочеш прочитати цей текст із нами? То читаймо разом: 

З книги «Bibelverse für Kinder erklärt», 
© CLV
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НАВКОЛО СВІТУ, УКРАЇНА

Населення: 
майже 44 000 000
Основна мова: 
українська
Основна релігія: 
православ'я
Столиця: 
Київ

Бліц-факти про Україну: Чи знаєш ти?Чи знаєш ти?
На березі Дніпра, поблизу міста Нікополь, можна спо-

стерігати, а точніше, почути рідкісне явище – «співучі піс-
ки». Цей феномен відбувається після дощу, коли на по-
верхні піщаного шару утворюється скоринка. Наступив-
ши на неї, можна почути свист повітря, схожий на спів.

Українці відомі своєю любов'ю до сала. Та цікаво, що: 
Німеччина споживає втричі більше свинини та сала, ніж 
Україна. Однак тільки в Україні можна відвідати єдиний 
музей сала! Поруч із музеєм розташовано ресторан, 
в якому експонати можна скуштувати.

Олеся Ісаак

КЕКС КЕКС  « « Г О С Т І  Н А  П О Р О З ІГ О С Т І  Н А  П О Р О З І »»
Рецепт Людмили Максименко

Інгредієнти
Для тіста:

• 200 г гарбуза
• 250 г борошна
• 200–250 г цукру
• 4 великих яйця
• 210 мл рослинної олії
• 2 ч. л. розпушувача
• дрібка ванільного цукру
• 1–2 ч. л. кориці
• дрібка солі

Для апельсинової помадки:
• 100 г апельсинового соку
• 50 г цукру
• 50 г вершкового масла
• 1 повна ч. л. картопляного або кукуруд-
зяного крохмалю

Спочатку подрібни сирий гарбуз на 
дрібній терці, потім збий окремо яйця 
з цукром до кремоподібного стану. Маса 
має вийти білою. Додай до яєць гарбуз 
та олію, не припиняючи збивати. Потім 
зменши оберти міксера, додай просіяне 
борошно з розпушувачем, корицею, дріб-
кою солі й ваніллю та збивай тісто до 
однорідності.

Перелий тісто у форму для кексу та 
випікай близько 45 хвилин за темпера-
тури 180 градусів. Готовність кексу пере-
вір зубочисткою. Вона має бути сухою.

Доки кекс випікається, зроби глазур. 
Змішай сік із цукром і вершковим маслом 
у каструльці та підігрій на плиті. Візьми 
кухоль, налий у нього трохи соку й додай 
крохмаль. Змішай масу та влий її до піді-
грітого соку з маслом. Вари до загусання. 
Готовий кекс вкрий помадкою.

Смачного!
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Людмила Максименко з лялькою Маппет-шоу

Інна Козіна з потішною пташкою

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР ДЛЯ БОГА Й ЛЮДЕЙ
З життя місіонера в Україні Людмили МаксименкоЗ життя місіонера в Україні Людмили Максименко

Олена Хеттлер

Наші юні журналісти Аннелі та Теодор Філіп (9 та 10 років) поставили запитання Людмилі Макси-
менко, місіонерці «Світло на Сході» в Києві, столиці України. Людмила – керівник дикторської студії 
«Світло на Сході», авторка та ведуча радіопрограми «Стежинка». Людмила багато років була режи-
серкою дитячого театру «Стежинка».

Наскільки сильно ти любиш Бога?

Найбільше у світі! Я люблю Його всім серцем і всім 
розумом. Не знаю, що було б зі мною, якби Бог не 
знайшов мене! Моя донька Ганнуся й онука Аліса 
теж дуже люблять Бога. Вони беруть активну 
участь у створенні радіопрограм.

Чи багато ти розповідала про Божу любов за 
допомогою театру?

Наш театр народився 1998 року. Наша команда 
щорічно проводить кілька музичних виступів 
і вистав на християнські теми. Наші виступи можна 
переглянути і в інтернеті, на сайті sns.org.ua. Зага-
лом на вистави приходять кілька тисяч глядачів на 
рік. А скільки глядачів це виходить упродовж 23 
років служіння? Неможливо й порахувати! 

Яких ляльок ви використовуєте в театрі?

Ми маємо близько 30 ляльок, відомих з Мап-
пет-шоу. Крім того, маємо і своїх ляльок: їх вига-
дують і шиють художниця Інна Козіна та керівник 
театру Ірина Полухіна. 

Коли та чому ти прийшла до Бога?

Я виросла у країні, якої вже не існує, – у Радян-
ському Союзі. Тоді казали, що Бога немає. Але 
мене навчили тому, що добро дуже важливе 
для побудови гарного суспільства. Мені не було  
і 30 років, коли померла моя мама. Я була стар-
шою із трьох сестер. Священник тоді сказав нам: 
«Ваша мама була віруючою, тепер вона з Богом. 
Вічне життя справді існує». Тоді я вперше почула 
про вічність і замислилася. Почала відвідувати 
православну церкву. Я дуже боялася Божого суду 
й того, що навіть за один-єдиний гріх людину буде 
покарано вічною смертю.
Потім я працювала акторкою в кіностудії імені  
О. Довженка в Києві. Деякі співробітники сту-
дії були віруючими, дуже доброзичливими. Мені 
захотілося потрапити до них в церкву. Так я при-
йшла до громади Місіонерського Союзу «Світло 
на Сході». Там покаялася і прийняла Господа 
у своє серце. Тоді почула один вірш з Євангелія 
від Івана: «Хто слухає слова Мого, і вірує в Того, 
Хто послав Мене, – життя вічне той має, і на суд  
не приходить». Мені хотілося від радості закричати:  
я не потраплю на суд! Для свого спасіння я нічого 
не можу зробити. Ісус уже все зробив для мене. 
Тому я така щаслива.
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Ти можеш молитися, щоб Господь скоротив дні 
війни для нашої країни, щоб дав перемогу! Молися, 
аби українські воїни були відважними й сильними, 
а їхні керівники – мудрими! Щоб наша країна знову 
розквітла, а українці від усього серця навернулися 
до Бога!

Скільки років ти вже служиш місіонеркою?

Незабаром виповниться 25 років. Спочатку я пра-
цювала ведучою дикторської студії «Світло на 
Сході», потім розпочала роботу в театрі та клубі 
«Стежинка».

Скільки тобі років?

Я почуваюся на 30, але насправді мені вдвічі 
більше. Я – як черепаха Тортілла з казки «Пригоди 
Буратіно». Якось мене запитали, скільки в мене 
дітей. Я відповіла, що їх у мене 52. І вони всі мої 
учні в театрі «Стежинка». Коли працюєш із дітьми 
та молоддю, то довго почуваєшся молодим.

Що ти найбільше полю-
бляєш їсти? Яка твоя 
улюблена українська 
страва?

Я дуже люблю овочі 
та фрукти. До того ж 
вони дуже корисні. Моя 
улюблена українська 
страва – борщ. Іноді 
я печу для своєї онуки 
піцу за власним рецеп-
том. 

Україна – гарна країна?

Так, я дуже люблю свою країну! Її природа така 
різноманітна: долини й пагорби, річки й озера. 
Однак зараз триває війна, й багато міст та сел моєї 
батьківщини перетворено на руїни. Безліч укра-
їнців залишилися без даху над головою і змушені 
тікати від війни в інші країни. Це дуже засмучує 
моє серце...

Інна Козіна з потішною пташкою

Ірина Полухіна із саморобною лялькою

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР ДЛЯ БОГА Й ЛЮДЕЙ
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Олена Хеттлер

КАРЛИК  іЗ  ЦАРСЬКИМ  ГОЛОСОМКАРЛИК  іЗ  ЦАРСЬКИМ  ГОЛОСОМ

Хто розуміється на птахах найкраще? Звичайно, орнітологи – вчені-зоологи, 
які вивчають птахів. Йохен Леман, керівник орнітологічного товариства в місті 
Карлсруе, Німеччина, розповів нам дивовижні факти про одну маленьку пташку – 
солов'я.

Довжина тіла птаха становить приблизно 16 см, а важить 
він лише 25 г, що відповідає розміру та вазі хатнього горобця. 
Зовнішньо соловей зовсім непоказний: верхня сторона тіла 
забарвлена в коричневі тони, а нижня – у світло-сірі.

Проте ця маленька пташка всесвітньо відома своїм на-
прочуд гучним і співучим голосом. Багато композито-
рів, таких як Бетховен, Шопен, Йоганн Штраус – «ко-
роль вальсів» – імітували у своїх музичних творах 
мелодійний спів солов'я. Також і поети часто при-
свячували свої роботи цьому музичному таланту. 
І не даремно: ця пташка використовує у своїх 
аріях від 120 до 200 видів колін (так назива-
ються елементи пташиного співу). Соловей 
любить наслідувати спів інших птахів. Го-
ловні особливості солов'їного співу – плач, 
довгий сумний свист і тьохкання, короткі 
та швидкі звуки.

Багато хто вважає, що солов'ї співають лише вно-
чі, тому їх іноді називають «співаками ночі». Але це 
не так. Птах влаштовує концерти й удень, проте їх 
не так просто почути, тому що інші звуки та шум за-
глушають їхній спів. Навесні, з початку квітня і до 
середини травня, солов'їні трелі та свист чутно осо-
бливо часто.

Пізніше птахи стають спокійнішими: майже 
в усіх солов'їних гніздах, які птахи в'ють про-
сто на землі, лежать від чотирьох до шести 
яєць. Висиджування триває близько двох 
тижнів. Пташенятка залишають гніздо за 
два тижні, проте батьки продовжують їх 
годувати ще два або три тижні.

Пройди за посилан-
ням та послухай 

спів солов'я:
https://www.deutsche-

vogelstimmen.de/
nachtigall/?type1464
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Чи доводилося тобі бачити цю маленьку пташку? 
Найімовірніше, ні, тому що соловейко часто ховається 
в чагарниках і густих заростях, там, де росте кропива. 
Ці рослини дуже люблять гусениці метеликів, а вони, як 
і інші комахи, є основним меню соловейків.

Талановитий співак живе не лише в лісах і до-
линах річок, а й поблизу людських поселень, осо-
бливо в парках великих міст. Аби перекричати 
міський галас, птахам доводиться співати особли-
во голосно. Спів соловейка, який живе в лісі, до-
сягає 95 дБ (рівень гучності), що можна порівняти 
з шумом пневматичного молота. Міські солов'ї го-
лосніші за своїх побратимів на 14 дБ!

Солов'ї – перелітні птахи, що здійснюють переміщення на да-
лекі відстані. Щоб потрапити до місць зимівлі, їм доводиться 
долати до 3 000 км протягом кількох тижнів. У серпні та верес-
ні солов'ї починають переліт до Африки. Їм доводиться долати 
велику пустелю Сахару, за якою і розташовано місця зимівлі. 
Переліт кожен птах здійснює самостійно! Вони не летять згра-
ями, як гуси та журавлі. Птах покладається на власні сили та 
жирові відкладення, які він накопичив протягом літа. Навіть мо-
лоді птахи інтуїтивно знають, куди їм летіти. На початку квітня 
солов'ї повертаються до місця свого мешкання в Європі та За-
хідній Азії.

КАРЛИК  іЗ  ЦАРСЬКИМ  ГОЛОСОМКАРЛИК  іЗ  ЦАРСЬКИМ  ГОЛОСОМ
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Поробка

   ВОСКОВА СЕРВЕТКА

1. Вистели деко папером для ви-
пічки. Розклади клаптик тка-
нини на папері так, аби не було 
складок. Якщо хочеш зробити 
кілька серветок, тобі знадо-
бляться декілька дек. Складати 
тканини одна на одну не можна.

2. Наріж трохи воску й розподіли 
його на серветці таким чином, 
щоб уся тканина була покрита. 

3. Деко помісти в духову шафу, розігрі-
ту до 70–80 градусів. За п'ять хвилин  
зазирни до неї. Віск має повністю роз-
плавитись і просочитись у ткани-
ну. Якщо потрібно, почекай ще кілька 
хвилин. Попроси когось із дорослих до-
помогти тобі витягти деко з духової 
шафи.

4. Серветка має охолонути.

5. Візьми бутерброд чи помиті фрук-
ти, поклади їх на серветку та 
обережно запакуй. Розігріта від 
тепла рук серветка чудово набу-
ває необхідної форми й не розкри-
вається.

Після кожного використання серветку необхідно почистити!
Тобі знадобляться: м'який кухонний рушник, холодна вода і трохи засобу для 
миття посуду або розведений оцет. Розклади серветку та протри її вологим 
рушником, потім сполосни холодною водою. Коли серветка висохне, зберігай її, не 
згинаючи, у шафі. Так ти зможеш іще довго користуватися саморобною кольоровою 

обгорткою для перекусу!

Інструкція:

Тобі знадобляться:

• Один або кілька клаптиків тканини (бавовна або льон) 

розміром приблизно 25x25 см.

Добре підійдуть старі кухонні рушники, футболки 

або постільна білизна. Вони містять не так багато 

барвника, що безпечно для упаковки продуктів.

• Бджолиний віск.

Потрібен білий очищений віск, який застосовують 

у косметичних цілях. Його можна купити в аптеці чи 

інтернет-крамниці. Жовтий віск для свічок не підійде, 

оскільки містить шкідливі речовини.

• Деко для запікання.

• Папір для випікання.

Гарно упакований перекус

Олена Хеттлер
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ЗОЛОТИМ ДОЩЕМ 
Слова Олени Мікули      Музика Павла Давидюка

1. Бог      для    нас      у-весь Все-світ ство-рив, Об-раз Свій  в нас    на  -  ві  - ки    все -
2.Тре   -   ба   справ  нам  ба - га - то здій-снить,Бе-ре  -  жи      ко  - жен день, ко-жну

лив,    Прий - няв   ті  -  ло    в І  -  су  - сі   Хри - сті       І       за    гріх   наш страж-дав  на   хре -

мить.       Не   за - лиш    у     вчо- ра- шньо-му     дні  Щось ва - жли  -  ве,   не      по- вер - неш – 

   сті.          Хо  - че    Він,  що  - би   ти    Йо  -  го    знав,      Що - би Сло - во   Йо - го           чи -
    ні.          Ли   - ше прав - ду   шу- кай  з ю  - них    літ,         За - ли - ши   по   со  - бі   доб - рий

  тав,       Щоб   у     мо- лит - ві  з Ним роз - мов - ляв          І    щоб  Бать-ком  Йо - го    на -  зи -
 слід.        Бо - жий світ ти     лю - би,    піз - на - вай.           Гід -них   дру - зів    со - бі     о  -  би - 

                  вав.         До-щем зо- ло-тим – зо  -   ло  -  тим            Світ - ло     ллє-ться з ви - со -  ких  не -
                  рай.         До-щем зо- ло-тим – зо   -  ло  - тим               Ра  - дість ллє-ться  з не-бес    у   сер-

      бес.        Ти  зу - стрі -неш - ся   ско     -     ро   з Ним,        Він  для  те  - бе    ко   -  лись   вос -
       ця.        Світ спі  -ва  - є       ве - лич    -    ний     гімн,        Хай  лу - на  -  є      і         піс  -  ня 

     крес.      Він    за   ру    -    ку   те  -  бе  візь   -  ме,       Ста  - не  Гос - по - дом, Дру-гом   тво -
     ця.           На- ро  -   ди  -  лись  ми   не - дар  -ма,           Є    для кож - но - го      із    нас    ме -

     їм.        В Дім не - бес- ний  те-бе по - ве  - де.      Ти    і   - ди,       пря-муй  ти    за      Ним!
     та,        Важ- ли -   ві  - ше   я - ко-ї      не  - ма   –  Про-слав-ля-ти І - су  -  са     Хри -  ста!
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І:

Лукас, 6 років, Німеччина

Аліна, 5 років, Україна

Віка, 8 років, Україна

Авенір, 7 років, Україна

Едуард, 8 років, Україна
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4/22 (188)

ВІ
ДП

ОВ
ІД

І:

До стор. 2. Любити Бога понад усе.
До стор. 5. «Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив», 1 Ів. 4:19.
До стор. 8. Дім.
До стор. 9. 

До стор. 14. Анна, Боаз, Каїн, Іван, Саул, Амос, Ілля, Діна, Марк, Ахав, Агар, Адам, 
Мара, Ірод, Кіфа, Лука, Ісус, Енох, Хома.

До стор. 15.  1. Книга. 2. Осика. 3. Любов. 4. «И». 5. Життя. 6. Лампа. 7. Юдине.  
8. Бочка. 9. «И». 10. Топаз. 11. «Ь». 12. Хатка. 13. Трава. 14. Опара. 15. Битва.  
16. Олива. 17. Гаман. 18. Аарон. 19. Торба. 20. Ожина. 21. Йосип. 22. Петро.  
23. Ікона. 24. Зрада. 25. Народ. 26. Авель. 27. Неґев. 28. «И». 29. Йосія. 30. Невід. 
31. «И». 32. Марія.  

 «Коли ж любить хто Бога, той пізнаний Ним» (1 Кор. 8:3).
До стор. 22.«Як хто скаже: “Я Бога люблю”, та ненавидить брата свого, той 

неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога 
любити, Якого не бачить?» (1 Ів. 4:20).

До стор. 32. 1. 28 птахів. 2. 13 птахів. 3. 8 видів птахів. 4. 26 крил. 5. Жучок сонечко.

Привіт, «Стежинко»!

Мене звати Аніта, мені 8 років.
Я люблю Псалом 45:2, бо цей вірш мене запевняє, що 

Бог завжди мене охороняє. Тому я не боюсь довіряти 
Йому своє життя.

«Бог для нас – охорона та сила, допомога 
в недолях, що часто трапляються».

Псалом 45:2

Аніта, 8 років, Україна

Будинок 1 Будинок 2 Будинок 3 Будинок 4 Будинок 5

Ім’я Яків Симон Андрій Алфей Хома

Вид занять Тесля Пастух Рибалка Фермер Гончар

Кількість 
вікон 5 1 3 4 2

Домашня 
тварина Віслюк Собака Кішка Вівця Коза
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Який напрочуд різноманітний світ створив Бог! Спробуй 
цього літа поспостерігати за птахами. А зараз уважно поглянь  
на пташок у цьому випуску журналу.

1. Скільки птахів ти нарахував у журналі?
2. Скільки птахів ти нарахував на цій сторінці?
3. Скільки видів птахів на цій сторінці?
4. Скільки крил усіх птахів разом на цій сторінці?
5. Хто на цій сторінці зайвий?
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ПЕРНАТЕ СТВОРІННЯ
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