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Пристав до зашифрованого 
тексту дзеркало. Прочитай 
відбиток у дзеркалі та дізнайся, 
що є дзеркалом нашої душі!
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КНИГА ПРИКЛАДІВКНИГА ПРИКЛАДІВ
Людмила Власенко
Переклала Олена Мікула

В Біблії прикладів дуже багато,
Мудрості Бог через неї нас вчить,
Щоб вірили просто, й любили завзято,
I прагнули вірно Iсусу служить! 

Будемо вчитися у Самуїла,
У Гедеона, Матвія, Луки – 
В кожного є від Господа сила
Вірність завжди на шляху берегти.

Ми прочитаємо книгу про Йону,
Про те, як Самсон подолав ворогів,
Та як Мойсей розмовляв з фараоном,
Iз рабства народ крізь пустелю повів.

Разом з Павлом вирушаймо у море,
В гору піднімемось разом із ним.
I навчимося у радості й горі
Прагнути серцем в Небесний наш дім!

Та найвеличніший приклад в Писанні – 
Життя, і служіння, і подвиг Христа!
За нас на Голгофі прийняв Він страждання
Й шлях нам відкрив у святі Небеса!

Схожими хочемо бути на Нього,
Щоб в нас побачили люди Отця,
Щоб прославляти великого Бога
Й вірними бути Йому до кінця!

Дзеркало – 
дивовижна річ! Воно 

завжди показує правду! 
Гарну сукню… але й пляму 

на ній також.

А ти знаєш 
про дзеркало, що 

показує нам, які ми 
всередині?!
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ЦАР  ЙОСІЯ
Країна Іудея знала різних царів: були такі, що нех-

тували волею Божою і робили все не так, як наказу-
вав Господь, а були й такі, котрі чинили все за волею 
Бога. До останніх належав цар Йосія. Біблія так опи-
сує життя народу Божого і служіння царя Йосії.

Йосії було лише вісім років, коли народ проголо-
сив його царем. Юний цар ріс мудрим і добре розу-
мів, що коли народ не боїться Бога, не живе за Його 
законами, то такий народ не має майбутнього. Тому 
він вирішив навести в царстві порядок: зруйнувати 

всі язичницькі капища, вирубати «священні» гаї, стерти 
на порох усіх ідолів. Сказано – зроблено. По всьому цар-
ству пішли слуги царя виконувати доручення.

Потім Йосія наказав розпочати ремонт Єрусалим-
ського храму, який за роки правління нечестивих царів 
прийшов у занепад. Священики за наказом царя най-
мали майстрів для усіляких робіт, а оплачу-
вали ці роботи із храмової скарбниці.

Як ти гадаєш?
1. Скільки років було 

Йосії, коли він став 
царем?

2. Звідки Йосія 
довідався, як йому 
жити і правити 
країною?

3. Як часто ти читаєш 
Біблію?

І раптом, коли священики висипали з одного ящи-
ка срібло, вони побачили... Книгу Закону Божого! Вони 
тримали в руках стародавні сувої – Слово Боже, яке за-
писав Мойсей.

Про цю знахідку відразу повідомили царя. Книгу при-
несли до нього в палац. Цар Йосія наказав читати книгу 
вголос. І коли писар читав цареві слова Божі, той... роз-
дер у розпачі свій одяг. Цар довідався, що він і численні 
царі до нього жили не за волею Божою, не дотримува-
лися заповідей Божих і чинили так само, як інші наро-
ди. Гірко каявся цар Йосія. Що ж робити? І він прийняв 
найправильніше рішення: запитати про це Господа. Бог 
відповів цареві через пророчицю Хулду, що Він бачить 
покаяння його і скрушне серце – і це Йому подобається.

Цар Йосія влаштував велике свято: він наказав по 
всьому царству в призначений час відзначати свято 
Пасхи. Ще ніколи ніхто з царів, починаючи від часів Са-
муїла, останнього судді в Ізраїлі, не відзначав Пасху так 
урочисто, як Йосія і народ іудейський за тих днів.

Тридцять один рік правив Йосія в Єрусалимі і все ро-
бив так, як написано в Книзі Закону Божого (Біблії).

Історію царя Йосії ти можеш 
знайти в Біблії, у Другій книзі 

хронік (гл. 34–35).
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слова

Встав слова і дізнайся, 
що сказав цар Йосія, коли 
знайшлася Книга Закону.

«І став цар на своєму місці, 

і склав ____________ перед 

Господнім лицем, щоб ___________ 

за Господом та додержувати 

___________ Його, і _____________ 

Його, і ____________ Його всім 

___________ своїм та всім 

___________ своїм, щоб виконувати 

__________ того заповіту, 

що написані в тій книзі» 

(2 Хр. 34:31).
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яБОЖЕ ДЗЕРКАЛО
Вальдемар Цорн

Найважча перемога – це перемога над самим собою. Наприклад, так і хо
четься щось сказати у відповідь на образливе слово, але стриматися – краще. 
Це найсильніше, що може зробити людина. Так Біблія говорить. У ній сказано, 
що людина, яка може приборкати свій язик, сильніша за полководця, який бе
ре місто штурмом.

Чому нам важливо знати, що написано в Біблії? 
Тому що ця книга показує нам, які ми і який Бог. 
Біблія, як дзеркало: читаєш її, а бачиш і себе, 
і Бога. Наприклад, Євангеліє. Євангеліє – це 
опис життя, смерті і воскресіння Iсуса Христа. 
Читаєш Євангеліє, і в твоїй уяві постають 
картини: ось Iсус розмовляє із жебраками 
і каліками, ось Він допомагає удові, а тут 
Він викриває лицемірів (це люди, які роб
лять вигляд, що хороші, а насправді – 
ні). Читаєш, і тобі спадає думка: «Як 
добре Iсус ставився до бідарів!» I від
разу ж інша думка: «А як презирли
во я відвернувся від жебрака, який 
сидів на тротуарі і просив милости
ню!» Ось так і відбувається: ти ба
чиш Iсуса і... себе.

Можеш бути впевнений: якщо 
ти щодня будеш читати Біблію, за
пам‘ятовувати особливо важливі 
вірші з неї, ти скоро помітиш, що 
тобі стало легше долати жадіб
ність (Iсус нічого не мав!), гнів (ти 
згадаєш Його слова: «Навчіть
ся від Мене, бо Я лагідний і сми
ренний серцем»), непослух (Iсус 
корився Своєму Отцю у всьому) 
і багато іншого.

Було б чудово, якби ти почав 
вести щоденник, записувати що
дня, що нового ти дізнався з Біблії 
про Бога і про себе. Біблію для то
го Бог і дав нам, щоб ми побачили 
в ній себе і познайомилися з Ним.

СЛОВА  КНИГИ

ЗАКОНУ

заповіта

заповіді

свідчення
серцем

устави життям

ходити
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ЧЕРВОНА 
ФАРБА 

І ДЗЕРКАЛО

По кількох хвилинах Твіга побачив за
бруднене фарбою обличчя мавпочки. 
Вумбе відчував запах фарби, але ні

чого не бачив. Твіга придушив сміх:

«Вумбе, подивися на себе! Твоїй ро
дині це явно не сподобається, осо
бливо твоєму суворому дядькові». По 
щоках Вумбе покотилися сльози.

Він відкинув банку: «Що ж мені роби
ти?» Твіга подумав, а потім сказав: 
«Ех, бідолаха! Iди до лікарні і зайди 
всередину.

«Ти хоч дивився у дзеркало?» – за
питав жираф. Вумбе заперечливо 
похитав головою і раптом помітив, як 
щось застрибало на землі.

Він покрутив дзеркалом, і воно відки
нуло яскравий промінчик на землю. 
Тоді Вумбе навів промінь жирафу 
в очі, Твіга закліпав і відвернувся.

Задоволений собою, Вумбе побіг джун
глями далі. Незабаром у затінку він по
мітив черепаху ЛваЛва і спрямував 
сонячний зайчик і на неї.

«Тримай злодія!» – закричав хтось, 
і поруч із Вумбе пролетів камінь. Мав
почка кинулася навтьоки і бігла, поки 
не опинилася в безпеці.

Повз неї пробігав шакал. Вумбе спо
добалося, яке враження справило на 
нього дзеркало. Навіть левиця звер
нула увагу на Вумбе.

Вумбе поважно ходив навколо дере
ва, тримаючи перед собою дзеркало. 
Йому хотілося здивувати друзів. Він 
гордо задер підборіддя, помітивши 
пильні погляди.

Там ти знайдеш ◊віконце“, зазирни 
в нього. Ця корисна річ називається 
дзеркалом. Воно покаже тобі, як ти 
зараз виглядаєш».

Вумбе поспішив до лікарні. Він був 
дуже обережний. Перестрибнувши 
через огорожу і озирнувшись, він по
мітив двері, за якими знаходилося те 
саме «віконце».

Вумбе увійшов у будівлю. Не встиг він 
глянути в дзеркало, як почув голоси. 
Недовго думаючи, він схопив дзерка
ло і вистрибнув у вікно.

Пауль Уайт

Дауді, помічник лікаря у джунглях, три
мав у руках велике дзеркало. Всі, хто сидів 
біля багаття, підійшли ближче, щоб поди
витися на це диво.

– Дзеркало – дуже цікавий винахід, – за
уважив Йоганн, продовжуючи працювати 
над дерев‘яною фігуркою собаки.

Мгого порівняв свого великоокого цу
ценя з дерев‘яною фігуркою в руках Йо
ганна.

– Iснує таке дзеркало, що відтворює 
внутрішній стан людей. Звірі джунглів до
поможуть вам це зрозуміти... – загадково 
сказав Дауді.

Вумбе був цікавою мавпочкою, з ним 
часто траплялися історії. Так, одного 
разу він знайшов щось незвичайне – 
банку з фарбою.

Задоволений собою, Вумбе пере
стрибнув через кущі. Жираф Твіга 
занепокоєно подивився на нього. 
А Вумбе вже розпирала цікавість.

Він відійшов убік, і жираф почув, як 
Вумбе з шумом відкрив банку. Твіга 
не втручався, проте уважно спосте
рігав за мавпочкою.
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Вумбе похитнувся й упав. Його об
личчя було тепер замащене не лише 
фарбою, а й бананом. Гієна зарегота
ла, коли Вумбе отримав іще й кілька 
ляпасів від дядька.

Твіга підійшов до дерева, за яким 
сховався Вумбе – тільки забиті місця 
підставивши під вітер. «Навіщо тобі 
дзеркало, якщо ти не використовуєш 
його за призначенням?

Це не іграшка», – докірливо зауважив 
він. Але такі вже мавпочки: Вумбе 
відвернувся, обмотав дзеркало ко
рою і засунув у дупло, так у нього й не 
глянувши.

– Біблія –   це дзеркало, яке дав людям Бог, – сказав Дауді. – Від
крийте її, і ви побачите себе такими, якими вас бачить Господь. 
Щоправда, для цього її потрібно читати. Закрита Біблія на полиці 
вам нічим не допоможе. I якщо ми іншим читаємо її, а не собі, вона 
так само марна для нас, як дзеркало для мавпи.

Безліч здивованих поглядів зійшлися на Дауді.
– Біблія ж не дзеркало, – заперечила дівчинка, яку батьки при

везли в лікарню лише тиждень тому.
Дауді продовжив:
– Біблія показує тобі, яка ти, і водночас відкриває сутність Iсуса. 

Він любить нас і хоче звільнити від тягаря і бруду, які завдають нам 
страждань. У Божому Слові, у цьому великому дзеркалі, написано, 
що людина, яка постійно розмірковує про досконалий Закон, що 
дає свободу, і діє відповідно до нього, буде успішною у всіх своїх 
справах.

Дітлахи, ясна річ, нічого не зрозуміли. Тому Дауді продовжив 
пояснювати:

– Дзеркало, Слово Боже, завжди показує мені, де я забруднився, 
і я щодня прошу Iсуса мене очистити. Але я дивлюся у Боже дзер
кало не тільки для того, щоб побачити себе. Воно також показує 
мені Iсуса! А бачити Його – як Він жив, говорив, утішав і зціляв, – це 
найпрекрасніше в дзеркалі Бога.

– Точно! – почулося з задніх рядів.
Було темно, і Дауді не побачив, хто це сказав.

(Далі буде)

Мавпочка, однак, вирішила, що ще 
трохи побавиться із дзеркалом, і на
близилася до дядька Ніані. Поки той 

їв банан, Вумбе направив промінчик 
йому в очі.

Ніані примружився, шукаючи джере
ло світла. Тоді він і побачив Вумбе. 
Твіга відчув біду. Ніані намагався ухи
литися від сонячного зайчика.

Зціпивши зуби, він вигукував злі по
грози на адресу нахабного Вумбе. 
Наступного моменту Ніані жбурнув 
банан, і – шльоп!

Дзеркало потрібне для того, щоб 
у нього дивитися, а не гратися з ним. 
Воно може допомогти тобі угледіти 
навіть небезпечного леопарда».

Cлова Твіги не справили на Вумбе 
враження. Він скривився і виліз на ка
мінь. Звідти він зауважив гієну Мбізі, 
що підморгувала йому:

«Не слухай його, не дивись у дзер
кало, бо тобі стане страшно». Вумбе 
здригнувся. «Краще сховай його яко
мога далі», – порадила Мбізі.

Засліплена черепаха втягнула голову 
в панцир і засичала: «Припини негай
но, інакше я поскаржуся на тебе!» 
Але Вумбе лише розсміявся.

Потім Вумбе націлив сонячний про
мінь в очі гіпопотамові, від чого той 
несподівано чхнув. Вумбе розрего
тався так, що в нього заболіли ребра.

Твіга, який прямував за пустотливою 
мавпочкою, сказав: «Малюк, тобі так 
подобається дратувати інших, що ти 
зовсім забув про своє обличчя.
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ГОРИЛА
Філліс Тарбелл

Минулого місяця у нас оселився Горила. 
Він майже такий великий, як тато, і їсть усе, 
що бачить, крім людей, звичайно.

Він любить попоїсти, особливо чіпси і цу
керки, тому я ховаю від нього всіляку смако
ту, аби хоч щось дісталося мені. Нещодавно 
він з‘їв увесь картопляний салат іще до обіду. 
Коли мама запитала, чому він це зробив, Го
рила лише відповів: «Я хотів їсти!»

Одного разу Горилі спала на думку ідея 
побудувати у кімнаті намети із простирадл 
і ковдр. Вийшов майже справжній табір! З Го
рилою часом буває весело, якщо тільки не 
спати поруч із ним. Батьки дозволили нам 
одну ніч спати в цих самих наметах. Горила 
уві сні штовхався. Довелося покласти вели
кого плюшевого зайця між нами, щоб спати 
спокійно.

Горила дуже полюбляє іграшки і чомусь 
особливо мої. Я ділюся з ним, тільки фломас
тери не даю, бо Горила не закриває ковпач
ки, через що вони висихають. Мама купила 
йому нові фломастери, які виявилися кращи
ми від моїх. Коли я попросив Горилу дати мені 
їх помалювати, він не скупився, сказав, що 

я можу ними користуватися. Хоча я вже зла
мав три його фломастери, Горила все одно їх 
не забирає.

Ще він любить дивитися мультики і грати 
у відеоігри. Він би сидів так цілими днями, 
якби батьки не змушували вимикати телеві
зор. Я, звичайно, завжди граю і дивлюся муль
тики разом із ним.

Якось на мій день народження мама спе
кла найсмачніший у світі торт. Після свята за
лишився один шматочок, який мама відклала 
для мене на наступний день. Коли я вранці 

прийшов на кухню, Горила вже сидів за сто
лом і пив молоко. Я відкрив холодильник, але 
свого торта там не знайшов. Підбігши до Го
рили, я крикнув: «Ти з‘їв мій торт!» Він зро
бив невинні очі і запитав: «Який іще торт?» 
Я впевнений, що це він його з‘їв, бо на губах 
у нього ще було видно білий крем. Горила на
гадав, що на його день народження я з‘їв усі 
цукерки, які йому подарували бабуся і ді дусь. 
Я нічого йому не відповів. Увечері Горила при
ніс мені тістечко з полуничним кремом, моє 
улюблене, і сказав, що це замість шматочка 
торта. Я так і знав, що це був він!

Учора перед сном мама читала мені істо
рію з Біблії. Про те, як жив Ісус і навчав Сво
їх учнів прощати і любити ближніх.

– А хто наші ближні? – запитав я в мами.
– Ті, хто близько, поруч із нами.
– Отже, це ти, тато...
– І?.. – запитливо подивилася на мене 

мама.
– І Горила. Але він теж не завжди чинить 

правильно!
– Не дивися на скалку в оці брата твого, 

вийми перше колоду із власного ока. І не на
зивай Дмитрика Горилою! Він твій зведений 
брат.

Я підвівся і пішов у ванну. Дмитрик сто
яв перед дзеркалом і чистив зуби. Я глянув 
на наші відображення. На Дмитрі була його 
улюб лена футболка з горилою, яку він постій
но носив. Ну як же ж тут промовчати?! Тоді 
я глянув на своє відображення. На мені була 
піжама з шимпанзе, що кривлявся. Цікаво, 
чому Дмитрик жодного разу не назвав мене 
мавпою?

– На добраніч, братику! – сказав він, скошла
тив мені волосся і вийшов із ванної.

Я лежав у ліжку і дивився у стелю. З голови 
не йшли слова Ісуса про те, що ми повинні лю
бити ближніх. І я зрозумів, що єдиний у нашому 
домі, хто поводився, як мавпа, а не як учень 
Ісуса, – це я. Попросивши у Господа прощення, 
я прийняв рішення від завтрашнього дня бути 
хорошим братом для Горили. Тобто для Дми
тра, звичайно.
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Чи знаєш ти, що…

слово «пасха» прийшло до нас 

із івриту? Єврейське слово
 

«пéсах» – це назва 
іудейського 

свята, яка походить від слов
а 

«пасáх», що означає 
«пройшов 

мимо». Іудейське свят
о Пасхи 

нагадує п
ро те, що Бог пройшов 

повз єврейські оселі 
в Єгипті 

і залишив єврейських первістків 

живими. Цю історію ти можеш 

прочитати в книзі Вихід, 

у главі 12.

Тобі колинебудь потрапляла смітинка в око? 
Правда ж, ти не міг заспокоїтися, поки не позбав
лявся від неї? Дивно, що ми відчуваємо смітинку 
в оці, хоча вона така маленька.

А тепер прочитай уривок із Біблії в Євангелії від 
Луки (6:41–42). Це слова Iсуса: «Чого ж в оці бра
та свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному 
оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого: 
Давай, брате, я заскалку вийму із ока твого, сам 
колоди, що в оці твоїм, не вбачаючи? Лицеміре, – 
вийми перше колоду із власного ока, а потім по
бачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого».

Скалка – це дуже маленька паличка, шматочок 
гілки, а колода – це стовбур зрубаного великого 
дерева.

Так страшно уявити колоду в оці, правда ж? Як 
можна її не відчути?

Вираз «скалку в оці помічати» 
означає бачити дрібні недоліки 
іншої людини, але не звертати 

увагу на свої, більші.

СКАЛКА
В ОЦІ

Варвара НасонЧо
м

у 
м

и 
т

ак
 го

во
ри

м
о?

Що таке Пасха і чому ми її святкуємо?
Пасха – це особливе свято. 
Цього дня ми згадуємо 
про те, що зробив для нас
Ісус Христос.
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Бог святий і безгрішний. Він також справедливий 
і не може дозволити, щоб щось грішне і нечисте 
потрапило на небеса.

Ми всі грішні люди. Тому ми заслуговуємо на по
карання від Бога. Біблія говорить, що покарання 
за гріх – смерть.

Ісус – Син Бога. Він прийшов на землю, щоб узяти 
наше покарання на Себе. Він так сильно любить 
нас, що помер за нас на хресті.

Але це ще не все! Ісус воскрес на третій день! Він 
переміг смерть і вознісся на небо, щоб приготува
ти там місце для нас!

Ми не можемо заслужити спасіння своїми спра
вами. Самі ми неспроможні нічого зробити. 
Спасіння – це подарунок! Ми його можемо лише 
прийняти.

Усі, хто вірить, що Ісус помер за їхні гріхи і вос
крес, – діти Бога. Вони будуть із Ним на небесах.

Тому ми 
святкуємо Пасху!
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ПРАВИЛА
1. Гравці кладуть фішки на 

пальмову гілку.
2. Гравець починає хід із того, 

що кидає монетку. Якщо 
випав «орел» (герб), зроби 
крок уперед. Якщо «решка», 
зроби два кроки вперед.

3. Якщо ти зупинився на 
біблійному запитанні, 

відповідай на нього без 
сторонньої допомоги. Якщо 
ти відповів правильно, зроби 
крок уперед. Правильність 
відповіді ти можеш перевірити 
по Біблії.

4. Якщо ти зупинився на голому 
камені, твій хід закінчено.

5. Виграв той гравець, який 
першим дістався фінішу.

СЛІДАМИ ПАСХИ
Останні дні Iсуса Христа на землі були насичені подіями. 
Перевір, чи знаєш ти, що сталося в ті дні?

ГРА

На кому в‘їхав Ісус 
в Єрусалим? 

(Мр. 11:7)

Що кричали люди 
при в‘їзді Ісуса 

в Єрусалим? 
(Мр. 11:9)

Кого з учнів 
попросив Ісус 

приготувати ягня 
для свята? 

(Лк. 22:7–8)
До якого свята 
готувалися Ісус 

і Його учні? 
(Мт. 26:17)

Хто хотів 
зрадити Ісуса? 
(Мт. 26:14–15)

Що є символом 
тіла Ісуса при 

переломлюванні хліба? 
(Лк. 22:19)

Про який знак сказав 
Ісус, говорячи про 
того, хто зрадить 

Його? 
(Мр. 14:18–20)

Куди пішов Ісус 
із учнями після 

пасхальної вечері? 
(Мр. 14:32)

Що робив Ісус 
перед тим, як 
Його схопили? 

(Лк. 22:41)
Скільки заплатили 

первосвященики Іуді за те, 
що він виказав їм Ісуса? 

(Мт. 26:15)

Який знак мав подати Іуда 
сторожі, щоб та упізнала Ісуса? 

(Лк. 22:47)

Що робили учні в Гефсиманському 
саду, поки Ісус молився? 

(Мр. 14:37)

Що зробив один із 
учнів Ісуса з рабом 
первосвященика? 

(Мр. 14:47)

Хто слідував за Ісусом, 
коли Його взяли під варту? 

(Лк. 22:54)

Хто відрікся від Ісуса? 
(Мт. 26:69–70)

Який птах нагадав 
Петру про слова Ісуса? 

(Мр. 14:72)

До кого відвели 
первосвященики 

Ісуса? 
(Лк. 23:1)

Що запропонував 
Пилат народу, який 
хотів смерті Ісуса? 

(Мт. 27:16–17)

Як звали людину, 
яка несла хрест Ісуса? 

(Мт. 27:32)

Як називалося місце, 
де був розіп‘ятий Ісус? 

(Ів. 19:17–18)

У чиїй гробниці 
поклали тіло Ісуса? 

(Мт. 27:59–60)

Що зробили з каменем, 
що закривав гробницю 

Ісуса? (Мт. 27:66)

Кого побачили Марія 
та інші жінки вранці 

третього дня? 
(Мт. 28:1–3)

Що виявили жінки там, 
де лежало тіло Христа? 

Що з ним сталося? 
(Мр. 16:6)

Куди пішов Ісус? 
(Мр. 16:19)
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ІСТОРІЯ  ПАСХИ Давай-но подивимося, як розповідає історію Пасхи Біблія. Почни слідувати цьому плану 
за 15 днів до Великодня. Читай щодня по одному невеличкому тексту. Прочитавши, дай 
відповідь на запитання: «Що найважливіше в цьому уривку?» Запиши свої думки у блокнот.

Єв. від Луки, 19:28–38

Єв. від Івана, 12:20–36

Єв. від Матвія, 26:1–5

Єв. від Луки, 22:1–6

Єв. від Луки, 
22:7–20

Єв. від Івана, 13:2–17

Єв. від Матвія, 26:31–35
Єв. від Матвія, 26:36–45

Єв. від Матвія, 26:47–56

Єв. від Луки, 22:54–62

Єв. від Матвія, 27:11–26 Єв. ві
д М

атвія, 
27:27–31

Єв. від Луки, 23:26–49
Єв. від Матвія, 

27:57–66

Єв. ві
д М

атвія, 
28:1–10

Єв. від Луки, 24:13–35 Єв. від Луки, 24:36–45

Єв. від Матвія, 28:16–20;  

Єв. від Луки, 24:50–53
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У центрі міста Владикавказа багато красивих, 
величних будівель, що зберігають пам‘ять про 
людей, які в них колись жили. Одна з таких буді
вель – гарний цегляний двоповерховий будинок, 
що належав раніше міському начальнику (меру) 
Георгію Васильовичу (Гаппо) Баєву.

Iм‘я цієї людини широковідоме і шановане кож
ним жителем Республіки Північна Осетія, адже 

він був просвітителем свого народу. Просвітите
лі – це люди, які несуть суспільству знання.

Гаппо Баєв народився 11 вересня 1869 року. 
У 2019 році відзначали 150річчя з дня його на
родження. 

Від раннього дитинства Гаппо тягнувся до знань. 
Він отримав гарну освіту в Одесі. Потім повер
нувся в Осетію і присвятив своє життя служінню 

рідному народові. Він став адвокатом, письмен
ником і збирачем фольклору. Його знання і щире 
прагнення служити людям були помічені влади
кавказцями, і вони обрали його міським головою 
(мером).

При Гаппо Баєві Владикавказ став одним з най
красивіших міст на півдні Росії: сучасні будинки 
виросли на вулицях, що потопали у зелені, були 
відкриті нові школи. Саме при Баєві осетинським 
жінкам стала доступною вища освіта нарівні з чо
ловіками.

Його активна діяльність дала поштовх куль
турному розвитку народу. За участі Баєва вида
валися твори осетинських письменників і поетів.

Гаппо Баєву багато що вдавалося. Пояснити 
це просто: він був глибоко віруючою людиною, 
і Бог чудесно благословляв його працю.

Проте як християнин він розумів, що справжня 
просвіта народу можлива лише на підставі жи
вого Слова Божого, яке осетини могли б читати 
рідною мовою. Тому Гаппо почав перекладати 
Новий Заповіт осетинською мовою.

У 1917 році в Росії розпочалася громадянська 
війна, яка принесла багато страждань і розбра
ту в родини. Так сталося і в родині Баєва: рідні 
брати Чермен і Гаппо опинилися по різні боки 
барикад. Гаппо зробив свій вибір! Він поїхав за 
кордон.

З 1922 року Баєв жив у Берліні, де викладав 
осетинську мову. Але його не полишало бажання 
завершити головну працю свого життя – пере
клад Нового Заповіту на мову свого народу. Ба
чачи його прагнення, Господь улаштував так, що 
Гаппо став співробітником місії «Свет на Восто
ке» у Німеччині й отримав можливість переклас
ти другу половину Нового Заповіту до кінця.

Гаппо був наділений дивовижною вірою. Якось 
він сильно захворів і уже лежав при смерті, але 
все ж відмовлявся приймати ліки, які йому ви
писав лікар.

– Чому ви не приймаєте ліки? – здивовано за
питав його лікар.

– Бачте, – відповів Баєв і вказав на Біблію, що 
лежала на столику біля ліжка, – у мене є Сло
во Боже для лікування душі і тіла. Більшого ме
ні не потрібно.

На загальний подив, Григорій Васильович не
забаром цілковито одужав.

Ось такою дивною людиною був цей справж
ній християнин, син осетинського народу Гап
по Баєв.

На жаль, за життя Гаппо Баєву не довелось 
побачити свій переклад Нового Заповіту опу
блікованим. У 1939 році в Берліні він відійшов 
до Господа.

Гаппо дуже любив свій народ і мріяв зроби
ти доступним для нього Боже Слово. У 1993 ро
ці був виданий переклад Нового Заповіту Гаппо 
Баєва. П‘ять тисяч примірників цієї книги були 
поширені серед народу, якому з любов‘ю служив 
його великий просвітитель.
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Великий просвітитель осетинського народу

Георгій (Гаппо)
Баєв

1869–1939Валерій Луничкін
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Александрівський проспект
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Різнобарвні
ящірки

Олександра Чайка

Ця тварина схожа на ящірку, але на відміну від 
неї має свої «надздібності». Вона відмінно 
пристосувалася до життя на деревах. Її голова 
й тіло дещо плескаті, і це дозволяє їй зливатися 
з деревом. Її ноги довгі і тонкі, а лапки схожі 
на плоскогубці. У цих тварин, як правило, 
довгий хвіст, яким вони міцно тримаються 
за гілки, він служить їм як «п‘ята лапка».

Ці схожі на ящірок тварини – не дуже 
моторні хижаки. Вони тривалий 

час сидять у засідці на гілках дерев 
і вичікують свою жертву. Їхнє тіло при 
цьому залишається нерухомим, а очі 

постійно обертаються. Потім вони повільно 
підкрадаються до здобичі. Їхня зброя – 
довгий язик, на кінці якого знаходиться 

присоска. Коли наближається комаха, вони 
«випльовують» язик і хапають ним здобич. 
Така ящірка може за 3 секунди розпізнати 
і зловити до чотирьох комах. Уяви, скільки 

морозива можна з‘їсти з таким язиком!

Їхній розмір вельми різноманітний. 
Найбільші з них сягають у довжину 1 м, 
а найменші – усього лише 8 см. Така 
крихітка без проблем поміститься 
у тебе на долоньці. Ці тварини живуть, 
головним чином, в Африці та Азії. 
Але найбільшу різноманітність їх 
видів можна зустріти на острові 
Мадагаскар. Однак їх можна знайти 
майже скрізь, де дуже тепло: від 
тропічних лісів до пустель. Вони 
полюбляють спеку.

Одна з головних їхніх особливостей – 
здатність змінювати забарвлення і малюнок 

тіла. Багато хто вважає, що ці тварини 
змінюють колір тіла, щоб зробитися 

непомітними і злитися з навколишнім 
середовищем. Але це не зовсім так. Звичайно, 
зміна кольору допомагає їм бути непомітними, 

наприклад, на дереві, камені або на землі. 
Але перш за все зміна забарвлення є реакцією 

на зовнішні подразники: температуру, світло 
і вологість. Вона також виказує внутрішній стан 

істоти, тобто колір показує, що тварина відчуває 
голод, спрагу або страх. Цікаво, що, коли ця «ящірка» 

спить, вона втрачає контроль над кольором шкіри, 
блідне і стає помітною для хижаків.

Особливо цікаві очі цих тварин. 
Їх повіки майже зрослися. Вони 
постійно покривають очниці, але 
мають отвір для зіниць. Найдивніше 
те, що очі цих ящірок можуть 
рухатися незалежно одне від одного. 
Тож ящірки бачать навіть те, що 
відбувається за їхньою спиною!

Голова цієї тварини чимось нагадує шолом. 
Деякі різновиди мають навіть роги і гребені 
на голові, що робить їх схожими на маленьких 
динозаврів. У одного з підвидів є навіть три 
роги. Однак ці «ящірки» не використовують 
їх як зброю. Роги носять самці. Вони служать 
для привернення уваги особин жіночої статі. 
Іноді самці влаштовують між собою турніри. 
І тут у хід вже йдуть і роги, і гребені, аби 
показати все, на що вони здатні!
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Думаю, 
ти вже здогадався, 

як називається ця тварина! 

(Chamaeleonidae).
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Зима добігала кінця, а з нею і третя чверть 
у школі, коли в родині Гліба Добриніна мала 
статися знаменна подія – переїзд у нову квар
тиру.

Переїзд пройшов без пригод, і вже наступ
ного дня Гліб мав іти в нову школу. Тим, як 
знайти собі нових друзів, Гліб не переймав
ся – для нього це не становило жодних труд
нощів. Річ у тім, що Гліб мав одну дивовижну 
здібність: він умів не просто знайти підхід до 
людини, а так пристосуватися до неї, що, зда
валося, і захоплення, і думки, і навіть улюб
лені страви у них зі співрозмовником одні 
й ті самі. Гліб, звичайно, не змінювався. 
Він просто вміло прикидався, щоб його 
знайомим і друзям, як він говорив, 
«було легше спілкуватися» з ним.

У новому класі хлопчик вирішив по
дружитися з відмінником Федором. 
Поперше, щоб учителі подумали, що 
й Гліб дуже розумний, якщо з відмін
ником дружить, а подруге, щоб було 
кого попросити про допомогу при ви
конанні домашніх завдань. Першо
го ж дня після уроків хлопчики пішли 
додому разом.
– Я ось недавно нову енциклопедію 

в бібліотеці взяв, там про еволюцію на
писано. Як з однієї маленької клітинки все 

живе виникло, уявляєш! – розповідав Федір.
Звичайно, Гліб знав, що весь світ створений 

Богом, але йому хотілося будьщо подружити
ся з відмінником, тому він погодився:

– Так, еволюція, знаю... Як... е... мавпа стала 
людиною...

– От і я про те ж саме. Добре, що ти мене ро
зумієш, – кивнув Федір, – а то всі у класі смі
ються з мене і Дарвіном обзивають.

– Ну що ти, це все дуже цікаво! – запевнив 
його Гліб.

– Ти справді так вважаєш? – запитав Федір.
– Звичайно! – підбадьорливо сказав Гліб і від

чув, що з Федором вони тепер гарні друзі.
Після обіду Гліб вирішив відвідати новий 

стадіон біля школи. Він узяв свій футбольний 
м‘яч. Гліб встиг розім‘ятися і кілька разів вда
рити по воротах, як підійшла галаслива дворо
ва команда футболістів. Вони обговорювали 
останній матч і домовлялися, хто з ким буде 
грати. Трохи поспостерігавши за ними, Гліб 
наважився підійти.

– Хлопці, можна мені з вами? – нерішуче 
почав він.

– Ти вмієш грати? Тобі скільки років? – за
питав його хтось із компанії.

– Дванадцять, граю непогано! – відповів 
Гліб.

– Ну давай. Але, брате, вибач, до нас поки 
що тільки на «дірку», – кивнув у бік воріт хлоп
чина, хитро примружившись, і сплюнув.

– На дірку, так на дірку, – погодився Гліб.
Матч видався нелегким. Команда, у складі 

якої грав Гліб, перемогла, причому значною 
мірою завдяки тому, що Гліб не раз відбивав 
небезпечні удари суперників по воротах. За
доволені футболісти запросили Гліба не тільки 
на наступну гру, а й на свої вечірні посидень
ки на лавці біля під‘їзду. Зазвичай компанія 
лускала насіння під гуркіт хардроку з коло
нок, виставлених у відкритому вікні. Гліб, не 
роздумуючи, погодився.

У другій половині дня, ближче до надвечір’я, 
зателефонувала бабуся:

– Здрастуй, онучку! Як ви влаштувалися на 
новому місці? Уже повісили картини?

Бабуся була інтелігентною жінкою, вона пра
цювала в музеї мистецтв, розумілася на живо
писі і мала тонкий художній смак.

– Звичайно, бабуню. Ми повісили їх із татом 
у вітальні. А я ось збираюсь у філармонію на 
концерт...

– Молодець, Глібонько! – голос бабусі в те
лефоні звучав натхненно. – Там зараз кон
церт Рахманінова дають. Чудова музика, 
чудова!

– І не кажи, бабуню, ось яку музику слу
хати треба, а не те, що зараз по радіо 
крутять. Ну, піду, на все добре! – сказав 

Гліб і, задоволений тим, як він вразив 
бабусю, повісив трубку.

У неділю вчителька недільної 
школи Катя розповідала про те, 

яким має бути життя христи
янина, як поводитися гідно 
у різних ситуаціях. Напри
кінці уроку вона запитала, 
чим захоплюється кожен із 

хлопців. Коли дійшла черга 
до Гліба, він сказав:
– Катю, я найбільше полюб

ляю Біблію читати. Нещодав
но біблійний атлас у тата брав, 

гортав, вивчав маршрут виходу 

Володимир Звертовський
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євреїв із Єгипту, потім енциклопедію відкрив, 
там теж ілюстрації усілякі цікаві. Загалом, усе 
мене цікавить, що з Біблією пов‘язане...

Так збігли два тижні, і настав день народ
ження Гліба. Дорогою зі школи він смаку
вав, як буде зустрічати бабусю, яка обіцяла 
приїхати в гості, як вони будуть пити чай із 
великим тортом, що спекла мама, і роз
глядати подарунки. Удома на Гліба че
кав сюрприз. На дивані у вітальні під 
картинами сиділа Катя, вчителька не
дільної школи.

– Я вирішила зайти до тебе і приві
тати з днем   народження, – сказала 
вона. – Ось, поглянь, який я приготу
вала подарунок! – і Катя простягну
ла Глібу згорток, у якому виявився 
новенький Біблійний словник.

– Красно дякую, – розгублено про
бурмотів Гліб. – Не чекав.

– Ти так любиш Біблію вивчати, слов
ник тобі в цьому допоможе, – сказала 
Катя.

Потім прийшла бабуся. Вона подару
вала онукові томик віршів поетівкласи
ків і диск із записами творів композитора 
Рах манінова.

– Такий от у мене онук, – пояснила бабуся 
Каті. – Хлібом не годуй – дай доторкнутися до 
прекрасного!

Катя здивовано кивнула. Гліб подякував ба
бусі, і вони разом пішли до святкового столу. 
Раптом пролунав дзвінок у двері. Виявилося, 
це Федір вирішив завітати до нового друга.

– Ти вибач, що я без запрошення, – почав 
виправдовуватися Федір. – Наша класна ска
зала, що в тебе день народження, ось я і ви
рішив тебе поздоровити.

Всі одразу ж запросили гостя до столу.
– Поглянь, що я тобі приніс! – вигукнув Фе

дір. – Це серія фільмів, у яких розповідається 
про теорію еволюції Дарвіна. Обов‘язково по
дивися розділ про еволюцію жаб, ти говорив, 
що тобі це дуже цікаво!

Гліб принишк.
– Глібе, – не втрималася Катя, – що ж ти мов

чиш? Хіба ти не пояснив другові, що віриш 
у Бога і в те, що Він створив наш світ?

– Хто створив? Як створив? – розгубився 
Федір. – Хіба це науково?

Усі дивилися на Гліба, чекаючи, що він те
пер скаже, але йому було так соромно, що він 
навіть поворухнутися не міг.

Незручну тишу порушив іще один дзвінок 
у двері, потім іще один, і ще. За хвилину в кім
нату ввалилася галаслива компанія футболь
них друзів Гліба.

– Здрастуйте! А Гліб удома? – запитав один 
з хлопців, чмихаючи носом.

– Ось він, іменинник! – радісно закричав ін
ший.

– Ну що, ти сьогодні тортами пригощаєш? – 
загули хлопці. – А подивисьно, що ми тобі 
принесли! Бандану – рокерську хустку! Чорну! 

Ось підемо на концерт – знаєш, як круто ти 
виглядатимеш у ній!

– Молоді люди, – голосно промовила бабуся, 
чітко виділяючи кожне слово, – у філармонію 
в такому вигляді не ходять!

– Бабусю, філармонія – це минуле століт
тя, це не круто! – засміялися хлопці. – Адже 
так, Глібе?

– Ну щось типу того... – тільки й спромігся 
пробурмотіти Гліб, остаточно розгубившись 

і відчуваючи на собі здиво
ваний погляд бабусі.
У кімнаті запала тиша.
Через деякий час Катя під

велася, сказавши, що мусить 
іти. За нею, один за одним, 

попрощалися й пішли інші. Гліб 
був ладний розплакатися від за

смучення:
– Що зі мною не так?! Можливо, 

Федір має рацію, і еволюція існує, 
тому я повільно перетворююся на ха

мелеона?
– Ніяка це не еволюція, – почув його тато 

і підбадьорливо поплескав сина по плечу. – 
Потрібно просто бути завжди самим собою. 
Одним і тим самим. Для всіх.

– Але ж тоді багато хто не захоче зі мною 
мати справи, їм щось не сподобається в мені. 
Хтось перестане зі мною дружити.

– Знаєш, синку, в Біблії є мудрі слова: «Горе 
вам, коли всі люди будуть говорити про вас 
добре». Неможливо подобатись усім однако
во. Бажання сподобатись усім веде до лице
мірства і значно більших неприємностей, ніж 
зіпсований день народження.

Гліб засвоїв урок. Уміння бути хамелеоном 
не допоможе завоювати друзів. Після цього 
випадку Гліб помирився з усіма. Він став дру
жити з Федором і з хлопцямифутболістами. 
Але тепер він був самим собою.
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Подумай, дай відповідь і йди далі!
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ЗНАЙДИ 

ХАМЕЛЕОНІВ

Які продукти можуть 
служити декораціями?

Якби ти міг слухати лише 
один музичний інструмент, 
який би ти обрав?

Назви роботу, яку 
виконують тварини.

Що ти любиш більше: приймати 
душ або купатись у ванні? Чому?

У чому різниця між 
«слухати» і «чути»?

Яка історія з тих, які ти 
читав у книгах або 
журналах, нагадує 
твоє життя?

Як Біблія може бути 
дзеркалом душі?

Що ти гаєш у житті 
марно і як це можна 
змінити?

Які упаковані 
подарунки можна 
вгадати за їхньою 
формою?

Якого кольору одяг 
ти носиш найчастіше? 
Чому?

Як ти вважаєш, який із 
твоїх пальців сильніший?
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Люба «Стежинко»! 
Моя сестра Даринка намалювала 
малюнок «Христос воскрес». Їй лише 
4 роки. Я їй трошки допомагала. 

Світлана та Дарина Тригу, Україна

Заліна Суанова, 
10 років, США

Найкраща книга в світі –
Це Біблія, знайте, діти!
В ній багато оповідань,
В ній багато розумних повчань.
Любіть ви Біблію, її цінуйте,
Читайте її та шануйте!

Все життя її читайте
Та інших читати навчайте.
Ви відкриєте таємниці небес,
Прочитаєте про безліч чудес!
Якщо виконаєте написане,
Будете до Книги життя записані.

«Біблію подарую я вам – 
Бери, просто зараз її віддам».
Адже найкраща книга у світі – 
Це Біблія, ви вже знаєте, діти! 

Давид Якимчук, 13 років, Україна
(Українська адаптація Олени Мікули)

Дорога редакція!
Я дуже люблю роздивлятися малюнки 
в журналі «Стежинка»! І ось вирішив 
теж взяти участь. Дякую за все цікаве 
у журналі!

Ілля Веселков, 10 років

Марія Юрченко, 
12 років, США

Дарина Примак, 12 років, 
Україна

Любий 
читачу! У тебе 

є улюблений вірш із 
Біблії? Напиши нам 

та розкажи, чому він 
тобі подобається. 
Ми раді кожному 
твоєму листу!

Старі листи читачів
1995 рік

Мені 11 років. У мене віруючі бабуся Галя і тітка 
Надя. Вони дали мені журнал «Тропинка». Я став 
віруючим у Бога і дуже хочу, щоб ви помістили мої 
малюнки і щоб їх побачили мої тато і мама. Вони 
ще невіруючі, але я про них сильно молюся і вірю, 
що Ісус, розп'ятий, врятує їхні душі Своєю сильною 
рукою. Моліться, всі діти і люди нашої Землі, за 
мир в моїй місцевості, адже за 100 км від мого 
міста, в Абхазії, іде війна. 

Сергій Н., м. Туапсе, 11 років
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і:   До стор. 2: Слово Боже – Біблія.
  До стор. 6: «I став цар на своєму місці, і склав заповіта перед Господнім лицем, 
  щоб ходити за Господом та додержувати заповіді Його, і свідчення 
  Його, і устави Його всім серцем своїм та всім життям своїм, щоб вико
  нувати слова того заповіту, що написані в тій книзі» (2 Хроніки, 34:31).
  До стор. 16: 1. На ослі. 3. «Осанна! Благословенний, хто йде у Господнє Iм‘я!» 
  5. Петра та Iвана. 7. До свята Пасхи. 9. Iуда. 11. Хліб. 13. Кому Він 
  подасть хліб, вмочивши Його в чашу. 
  15. У Гефсиманський сад. 17. Молився. 
  19. 30 срібняків. 21. Поцілунок. 
  23. Спали. 25. Відтяв йому вухо. 
  27. Петро. 29. Петро. 31. Півень. 
  33. До Пилата. 35. Відпустити Варавву 
  чи Iсуса. 37. Симон. 39. Голгофа. 
  41. У гробниці Йосипа з Ариматеї. 
  43. Приклали до нього печатку.
  44. Ангела. 46. Порожню гробницю. 
  Iсус воскрес. 48. До Отця Небесного.
  До стор. 28:
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Біблія – це повість про Христа,
Про той подвиг, що здійснив Син Божий,
В кожній літері – любов Його свята, 
Бо про неї свідчить слово кожне.

Неймовірну відстань подолав,
Щоб знайти той скарб, що загубився,
А коли знайшов – життя віддав,
Найціннішим в світі розплатився.

Царський трон покинув Божий Син,
Вірних слуг і славу незбагненну,
Мов овець, шукав усюди Він
Хворих і брудних, слабких, нужденних.

В Біблії ця тема – головна,
I лунає крізь віки для тебе:
Віфлеєм, Різдво і Немовля,
Хрест і Пасха, й вознесіння в небо. 

Прийде знов Христос, Він обіцяв,
Що разом з Ним будуть Божі діти,
Хоче Він, щоб жоден не страждав,
Хоче всіх Своїм теплом зігріти.

Все мине: і біль, і смерть, і страх,
Бог про зло не лишить навіть згадку.
Вічності світанок в небесах
Розпочнеться новим: «На початку…»

И
л.

 Т
ат

ья
на

 К
ос

т
ец

ка
я

ПОВIСТЬ ПРО ХРИСТА
Галина Везикова
Переклала Олена Мікула


