
РАДIСТЬ
Господь сьогодні день новий дарує –
Живи, радій, Iсуса прославляй!
Він – джерело усього, що існує, 
Любові й світла – завжди пам’ятай!

Пройди лабіринт,

рухаючись По веселих 

смайликах.
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Я 
з минулої весни 

на десять сантиметрів 
підріс!

А я підросла 
лише на п’ять сантиметрів 
заввишки… Проте в мене 

спостерігається зростання 
в іншому!

Розгадай ребус та дізнайся, про яке 
зростання говорить Оленка та про що 
йтиметься у цьому номері журналу.
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               Веня надягнув                 і зав’язав               . Пострибавши на місці,               зробив рух                , ніби штовхав               .

– Отже,                ! Наступного тижня в нас змагання з командами інших шкіл. Перш ніж ми почнемо грати в                 сьогодні, 

потрібно розім’ятися, – сказав                .

«Ох уже ці                 вправи, – подумав про себе                . – Навіщо тільки вони потрібні?»

               вибігли на                 і побігли один за одним.                 дав команду, і                  застрибали на одній                 . 

Потім                 знову дав команду, і                застрибали на іншій                 . За                   для                 почалися 

для                ,                  і навіть голови.

Після розминки захеканий                 підійшов до                .

– Ну а тепер ми будемо грати в                 ? – запитав                , опускаючись                .

– Ні, ви ще не готові. Воротар, ставай на                 . А ви,                , по черзі бийте                 по                 . 

Кожен по десять разів.

               застогнали. Знову ці                . Коли ж почнеться справжній                ?!

Але й після цього                 не закінчилися. Далі                  мали змійкою вести                .

Потім їм нарешті дозволили встати на позиції.                 були задоволені.

Через тиждень відбулися змагання з командами інших шкіл. Команда                виграла і посіла                .

Після того як команда отримала                 ,                 зібрав                 навколо себе і сказав:

– Тепер ви розумієте, як важливо розминатися і тренуватися перед кожною                 грою? 

Саме тому ви посіли сьогодні                 .

Задоволений                 поглянув на                 : щоб стати кращим, потрібно тренуватися!

ПОВЧАЛЬНА ПЕРЕМОГА
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Вальдемар Цорн

ПОМІЧНИК 
МОЙСЕЯ

Мойсей, з яким Бог розмовляв так, як розмовля-
ють між собою люди, той самий, який вивів народ із-
раїльський з єгипетського рабства, помер. Прийшов 
його час.

Однак у нього був помічник на ім’я Ісус, син Навина. 
Багато років він служив вождю народу Божого. Він ба-
чив усі чудеса, що здійснив Господь через Мойсея. А ко-
ли Мойсей заходив у свій намет, щоб говорити з Богом 
і слухати, що Бог йому скаже, Ісус охороняв його.

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  3

/2
0

4

Stejinka 03_2020.indd   4 07.04.2020   13:38

Як ти гадаєш?
1. У кого Iсус Навин навчився 

управляти цілим народом?

2. Що потрібно було робити 
Iсусу Навину щодня, щоб бути 
успішним у всіх своїх справах?

3. Які риси характеру потрібні 
вождю?

Про Ісуса Навина у Біблії написано багато. 
Про те, як Бог покликав його стати 

вождем ізраїльського народу, ти можеш 
прочитати в першій главі книги, яку 

написав сам Ісус Навин. Вона його ім’ям 
і називається.

І ось тепер, після того як Мойсея не стало, 
Бог звернувся до Ісуса, помічника Мойсея, 
і сказав: «Мойсей, раб Мій, помер. А тепер 
уставай, перейди цей Йордан ти та ввесь на-
род цей до того Краю, що Я даю їм, Ізраїлевим 
синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на 
ньому, Я дав вам, як Я говорив був Мойсеєві. Від пусти-
ні й цього Ливану й аж до Великої Річки, річки Ефрату, 
увесь край хіттеян, і аж до Великого моря на захід буде 
ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні 
життя твого. Як був Я з Мойсеєм, так буду з тобою, не 
залишу тебе й не покину тебе…

Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, 
але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб до-
держувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зро-
биш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі.

Чи ж не наказав Я тобі: будь сильний та відважний? 
Не бійся й не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, 
у всьому, де ти будеш ходити».

Ісус Навин послухався Господа і став вождем народу 
ізраїльського замість Мойсея. Народ сказав: «Усе, що 
накажеш нам, ми зробимо, і до всього, куди по шлеш 
нас, підемо. Усе так, як слухалися ми Мойсея, так бу-
демо слухатися тебе, тільки нехай буде Господь, Бог 
твій, з тобою, як був Він із Мойсеєм».

Ісус Навин, маючи за приклад Мойсея, у всьому чи-
нив так, як Бог йому говорив. Він перевів народ через 
Йордан, завоював землю, яку обіцяв Бог Своєму наро-
дові, і розділив її поміж усіма колінами ізраїльськими.
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Перш ніж поставити Iсуса Навина вождем народу, 
Бог дав йому настанову, виконання якої робило 
його успішним, сильним та мужнім. Прочитай 
вірш та дізнайся секрет сили Iсуса Навина!
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Вальдемар Цорн

Не знаю, чи любиш ти спорт. Комусь до вподоби легка атлетика, іншим – 
футбол або волейбол. А декому – класична боротьба. Думаю, ти знаєш: для 
того щоб домогтися успіху в спорті, потрібно багато тренуватися і правильно 
харчуватися. Для того щоб на змаганнях посісти перше місце, багато від чого 
доводиться відмовлятися. Від лінощів – у першу чергу. Валяючись на дивані, 
м’язи не натренуєш.

Апостол Павло, переконуючи віруючих бути присвяченими одній дуже важли-
вій справі – служінню Богові, – наводить приклад зі спорту. Він пише: «Хіба ви не 
знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? 
Біжіть так, щоб одержали ви! I кожен змагун від усього стримується; вони ж – 
щоб тлінний прийняти вінок, але ми – щоб нетлінний. Тож біжу я не так, немов 
на непевне, борюся не так, немов би повітря б’ючи. Але вмертвляю й неволю я 
тіло своє…» (1 Кор. 9:24–27).

Як це розуміти і що тепер робити? Для того щоб у тебе щось виходило, по-
трібно тренуватися. Хочеш бути чесною людиною – намагайся завжди говори-
ти правду. Хочеш бути шанованим і успішним – пересиль свою лінь і допоможи 
тому, хто потребує твоєї допомоги.

Хочеш, щоб у твоєму серці були мир і радість, щоб ти нічого не боявся? Що-
дня читай Біблію (у тебе є дитяча Біблія?) і молися Богу. Розповідай Йому про 
все, що тебе хвилює, за що ти вболіваєш. Він сказав, щоб ми про наші турботи 
розповідали Йому, і Він про нас подбає. Чинячи так день за днем, ти помітиш, 
що стаєш по-справжньому сміливим, добрим і сильним у протистоянні споку-
сам. Ти, можна сказати, натренуєш свої духовні м’язи, щоб жити правильно і за 
волею Божою. Нехай допоможе тобі у цьому Господь!
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МАВПА-ЛІКАР

В руках у нього була книга, і він нама-
гався зрозуміти, на що хворів Гроги. 
«Це і є Пілі», – подумав Гроги. Лікар 

відкрив главу «Запалення і рани».

Побіжно прочитавши текст, він дістав 
бинт і, незважаючи на протести хво-
рого, перев’язав йому ноги. Це було 
непросто, оскільки Гроги безупинно 
кашляв.

Жираф Твіга запитав: «Чи не мож-
на щось зробити з кашлем?» – «Хіба 
можна накласти гіпс на кашель або 
забинтувати його?» – здивовано за-
питав Пілі.

Гроги хворів. Він не хотів приймати ві-
таміни, тому в нього були кволі лапи. 
Одного разу він почув розповідь Ніані 
про мавпочку Пілі.

На день народження Пілі отримав 
у подарунок книгу «Ліки та медична 
допомога». Ніані розповів, які хворо-
би йому вдалося вилікувати.

Вуха Гроги мляво звисали, очі самі 
заплющувалися. Розтуливши пові-
ки, Гроги побачив незнайомця, який 
уважно розглядав його ноги.

Пауль Уайт

– Як ви гадаєте, нова сорочка буде найціннішим подарунком 
для того, хто голодує? – запитав Йоганн хлопців.

– Або, скажімо, пара нових черевиків? – підхопив Дауді.
– Про що це ви? – здивувався Мгого.
Дауді поглянув на цуценя, в якого була перев’язана передня 

лапка, і почав свою розповідь.
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«Широко відкрий рот і скажи: а-а-а», – 
наказав Пілі. Щоб глибше зазирнути 
в пащу гіпопотама, лікарю довелося 
триматися за зуб Буху.

Пілі кивнув, зняв латаття і перев’язав 
величезну шию гіпопотама хусткою. 
Та швидко забруднилася в болоті, 
а горло в Буху продовжувало боліти.

Наступного дня Пілі прийшов до Гро-
ги, щоб знову перебинтувати йому 
ноги. Папуга Зуку, дуже стурбований 
хрипом хворого, запитав:

«Чи не здається тобі, що хворому по-
трібні ліки від кашлю?» Пілі невдово-
лено поглянув на жирафа: «Дозволь 
мені продовжити роботу».

Тієї ночі сон мешканців джунглів по-
рушив рев гіпопотама. Пілі теж чув 
його. Він вирішив прочитати у книзі, 
що пишеться про гланди.

Пілі саме встиг прочитати главу, коли 
підійшов гіпопотам Буху. Його голос 
був хрипким, а навколо шиї – компрес 
із коренів латаття.

Закривши аптечку, він попрямував до 
слона Нембо. Слон був у доброму гу-
морі. Нембо вислухав Пілі і погодився 
на експеримент заради науки.

Жираф Твіга, хамелеон Львіві і гал-
ка Міці спостерігали за тим, що відбу-
вається. Пілі майстерно забинтував 
хвіст Нембо. Потім обмотав і хобот 
слона.

«Та він майстер!» – вигукнула Міці. 
«Угу, – погодився Твіга, – але не кож-
на хвороба лікується бинтом». Уранці 
Пілі занову перев’язав кінцівки Гроги. 
Твіга запитав:

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  3

/2
0

9

Stejinka 03_2020.indd   9 07.04.2020   13:38



Через три дні Пілі знову прийшов до 
хворого. Біля дерева його зустріла 
група засмучених мавп. «Гроги по-
мер», – повідомили лікаря. Ніс у Пілі 
засмикався.

«Не може бути! – вигукнув він. – Я що-
дня ретельно перев’язував йому но-
ги...» Почувши це, Твіга сказав:

«Чи не здається вам, що перев’язка 
ніг – це не найкращий спосіб лікуван-
ня при запаленні легенів? Тут не до-
поможуть навіть найчистіші бинти».

«Пілі, хіба не важливіше перш за все 
вилікувати кашель?» Пілі промовчав, 
але рух його хвоста і посмішка ясно 
говорили про те, що він думає про ін-
телект папуг.

Минали дні, проте кашель у хворого 
не минав. Гроги з кожним днем   худ-
нув. «Найважливіше його життя, а не 
ноги!» – говорив Твіга лікареві.

Пілі нікого не хотів слухати. Він мор-
щив ніс і відповідав усім: «Я не тер-
пітиму втручання сторонніх, коли 
працюю!»

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  3

/2
0

10

Stejinka 03_2020.indd   10 07.04.2020   13:38

Іл
. Ю

лі
я 

П
ра

вд
ох

ін
а

Слухачі згідно кивнули. Дауді підвівся:
– Дуже важливо мити руки, але не забувайте і про чистоту вашо-

го серця! Здоров’я тіла не таке важливе, як здоров’я душі. Пам’я-
тайте, що наш земний дім – ніщо у порівнянні з тією оселею, яку 
приготував для нас Iсус на небесах. Завжди думайте про те, що 
насправді важливе! Iсус сказав: «Шукайте ж найперш Царства 
Божого...»

– «... і це все додасться вам», – продовжив один зі старших хлоп-
чиків.

Мгого з посмішкою поглянув на Дауді:
– Раніше я не розумів, навіщо ти подарував мені цуценя. У ньо-

го тільки-но відкрилися очі, і він дуже невпевнено стояв на лапках. 
Тепер я все зрозумів!

Дауді нічого не відповів, лише посміхнувся. Мгого продовжив:
– Мені спричиняло багато клопоту годувати, мити і виховувати 

його.
– А коли він захворів, що ти робив?
– Тоді я попросив у тебе необхідні ліки, які йому й допомогли!
Хлопчик заплющив очі, згадавши, як неохоче цуценя ковтало ліки.
Дауді уточнив:
– Ти говориш, що тепер усе зрозумів?
Мгого кивнув:
– Коли цуценя тільки-но з’явилося на світ, воно було дуже кволим. 

Воно не могло гризти кістки, тому я поїв його молоком. Тоді навіть 
щур міг його вбити, але незабаром цуценя підросло. Проте навіть то-
ді в нього не було жодних шансів проти гієни, якби він жив сам, без 
хазяїна. Цуценяті загрожувала реальна небезпека від диких звірів. 
I якби я не захищав його, усе могло б скінчитися дуже сумно. Яким 
він іноді був неслухняним! Часом погляне на мене невинними очи-
ма – і мені відразу зрозуміло: він щось накоїв. То сандалі в мене 
пропадуть, то його лапа застрягне в сміттєвій корзині. Я бачив його 
хороші і погані вчинки, слухняність і непослух.

Малюючи ногою візерунки на піску, Мгого продовжив:
– Я дуже радів із того, що він любить мене дедалі сильніше. 

Я відчував це, адже він дедалі більше часу проводив зі мною 
і робив те, що я говорив йому.

Тут Мгого підвів голову, сяючи від радості:
– Ти знаєш, Дауді, те, що я спостерігав за своїм цуценям, те-

пер відбувається і зі мною після мого покаяння.
Трохи помовчавши, хлопчик додав:
– Ваші з Йоганном слова розкрили мені очі багато 

на що, вони тепер спонукають мене до дії. Я ду-
маю, що в Бога зі мною такі ж самі проблеми, як 
у мене з моїм цуценям.
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ЗВІРІ 
ДЖУНГЛІВ

Твіга зголоднів, блукаючи 
джунглями. Намалюй для 
нього дерево з соковитим 
листям.

У Буху розболівся зуб. 
Домалюй йому пов’язку 
і сльозинки на щоках.
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Усі звірі зібралися біля водопою. 
Домалюй те, що вони 
побачили на поверхні 
озера і через що так 
здивувалися.

Тото радіє своїй знахідці. 
Намалюй те, що знайшла 
мавпочка.

Гієна Мбізі женеться за бідолашним Ніані. 
Врятуй мавпочку і посади гієну в клітку.
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Приблизно за тисячу років до народження Iсуса Христа 
в Iзраїлі правив цар Соломон. Про його мудрість знали в ба-
гатьох країнах. Люди приїжджали здалеку, щоб подивитися 
на цього чудового правителя. Соломон відзначався великою 
мудрістю. Ще на початку його царювання Господь з’явив-
ся до нього уві сні і сказав: «Проси, що дати тобі». Соломон 
попросив мудрості, і Господь дав йому мудрість.

Одного разу до царя Соломона привели двох жінок, які 
сперечалися через новонароджену дитину. Кожна з них 
стверджувала, що це її дитина. Тоді Соломон наказав роз-
рубати немовля навпіл. Чому він віддав такий страшний 
наказ? Справжня мати одразу ж поступилася дитиною на 
користь супротивниці і благала царя зберегти немовляті 
життя. А шахрайка говорила, що нехай дитину розрублять, 
щоб вона нікому не дісталася.

Соломон знав, що справжня мати завжди пожаліє свою 
дитину. Тому цар наказав: «Віддайте цій жінці живе дитя, 
вона – його мати». I слуги віддали немовля його матері, 
яка хотіла його захистити.

У наш час, якщо потрібно дізнатися, хто батьки дитини, 
здають кров на аналіз. Це дорога процедура, яка потре-
бує багато часу. Але Соломон вирішив питання дуже 
швидко і просто! Бог дав йому таку мудрість.

Звідси й пішов вислів «соломонове рішення», тобто 
мудрий вихід із важкої ситуації.

Iсторію про те, як Соломон дізнався, хто матір дити-
ни, ти зможеш прочитати в Біблії, в Першій книзі царств, 
у 3-й главі.

СОЛОМОНОВЕ 
РІШЕННЯ
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В  РУКАХ

  По горизонталі: 
  1. «I сталося по сорока днях, Ной відчинив ___________ ковчегу, що його він 

зробив» (Бут. 8:6). 
  6. «I __________ Ной усе, як звелів йому Бог…» (Бут. 6:22). 
  8. «Раджу тобі ___________ в Мене золота, в огні перечищеного, щоб 

збагатитись…» (Об. 3:18). 
10. «Так бо Бог полюбив ___________, що дав Сина Свого Однородженого, щоб 

кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Iв. 3:16). 
12. «____________, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві 

приємне!» (Кол. 3:20). 
13. Скільки овечок було у пастуха з притчі про заблукалу вівцю? 
14. Людина, що дуже страждала, проте не зреклася Бога. 

Кр
ос

во
рд

  По вертикалі: 
  1. «У тому ж місті __________ перебувала, що до нього ходила й казала: 

◊Оборони мене від мого супротивника!“» (Лк. 18:3). 
  2. «I проходив він Сирію та ___________, Церкви зміцнюючи» (Дії, 15:41). 
  3. Дерево, в якого дрижить листя.  
  4. «I ____________ худі та бридкі поз’їдали сім корів перших ситих» (Бут. 41:20). 
  5. Автор одного з Євангелій. 
  7. «А Iсус знов у відповідь каже до них: ◊Мої діти, як тяжко отим, хто надію 

кладе на _____________, увійти в Царство Боже!“» (Мр. 10:24). 
  9. «Ви не будете бачити меча, і не буде вам голоду, __________ бо мир в цьому 

місці вам дам!» (Єр. 14:13). 
11. «А Він відповів їм: ◊Чого полохливі ви, маловірні?“ Тоді встав, заказав бурі 

й морю, і __________ велика настала...» (Мт. 8:26). 
12. «Ліпший бо __________ на подвір’ях Твоїх, аніж тисяча в іншому місці…» 

(Пс. 84:11).

1 2 3
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Толик – самий капосний хлопець у світі. Краще 
не потрапляти йому на очі! Усім хлопцям із нашого 
класу він вигадав клички. А вчора трапився йому і я. 
Він мало не довів мене до сліз. Я йому нічого погано-
го не зробив, я взагалі намагаюся триматися подалі 
від таких хлопців, як Толик. Ми грали у дворі, аж тут 
мене мама покликала:

– Вітю!
І Толик не забарився:
– Вітя-мурмитя, зелена копитя!
Усі почали сміятися з мене і повторювати цей не-

долугий, дурний жарт. Мені було прикро, але я, як на 
зло, не міг нічого вигадати у відповідь. Я пішов до-
дому з єдиною думкою – скласти для Толика якийсь 
надзвичайно смішний і образливий жарт.

Після обіду я взяв аркуш паперу, написав на ньо-
му «Толик» і почав міркувати. Єдине слово, яке в мо-
їй голові римувалося з цим ім’ям, було «столик». Але 
це не дуже образливе прізвисько. Я трохи напру-
жився, і в мене вийшло: «Толик, Толик – письмовий 
столик». Трохи краще, але все одно дуже «ніжний» 
жарт вийшов.

Тоді я написав на папері «Толька». Ламав голо-
ву, мабуть, цілу годину і нарешті видав: «Толь-
ка, Толька – зелена квасолька». Ще ніжніше 
вийшло! Я просидів над цим аркушем па-
перу ще годину, але спромігся скласти 
лише: «Толька, Толька – апельсино-
ва долька». Однак це було зовсім 
не те, чого я прагнув.

КЛИЧКА
Олена Мікула
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Я пішов до брата Сергія, який робив уроки, і по-
просив його:

– Допоможи придумати жарт для Толика!
Але Сергій прогнав мене, сказавши, що матема-

тику робить, йому ніколи. Я поплентався до своєї 
кімнати, знову сів за стіл, але в мене нічого не вихо-
дило. По деякім часі зазирнув Сергій і каже:

– Ось що спромігся придумати: «Толик, Толик – 
від’ємний нулик».

Але і це прізвисько не було образливим, до того ж 
і не в риму. Мені зовсім не хотілося йти на вулицю, 
але треба було погуляти з собакою. Я узяв м’яч, і ми 
з Джоєм вийшли у двір.

Толик сидів на лаві. Побачивши мене, він посміх-
нувся. Моє серце закалатало, і я заходився гарячко-
во згадувати всі дражнилки, які ми вигадали з Сер-
гієм: «Зараз я йому скажу, я все скажу...» І раптом 
я зрозумів, що немає ніякого сенсу це робити. Це за-
бавки для дурників.

І тут я його приголомшив:
– Толику, ходімо грати в м’яч!
Толик дуже здивувався: він очікував що завгодно, 

тільки не це. Він відповів, повільно добираючи слова:
– Гаразд, ходімо, Вітю.
І ви знаєте, Толик ніколи більше не згадував цей 

дурний жарт.
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Макс Дикий знову розійшовся. І цього ра-
зу не на жарт. Упродовж цілого ранку він за-
важав учителеві вести урок релігієзнавства. 
Пані Лутцер зрештою втратила терпіння. Во-
на саме збиралася прочитати класу текст із 
підручника. В уривку йшлося про віру, любов 
і надію. Але Макс навіть книгу не відкрив. За-
мість цього він непомітно підмінив безбарвну 
помаду Лаури на клей-олівець.

– Хто хоче прочитати текст, виділений жов-
тим кольором?

– Я, я, я! – вигукнув Лінус, піднімаючи руку. – 
Я навіть знаю цей вірш напам’ять! «А тепер за-
лишаються віра, надія, любов, оці три. А най-
більша між ними любов!» Перше послання до 
коринтян, глава 13, вірш 13.

– Молодець, Лінусе! Усе правильно. Отже, 
що залишається? Віра, любов, але ось із Мак-
сом Диким я втрачаю будь-яку надію!

Клас весело розсміявся.
– Максе, що з цих трьох найголовніше?
– Любов, пані Лутцер! – вигукнув з місця Лі-

нус.
– Молодець, Лінусе, – відповіла вчитель-

ка. – За роботу на уроці ти отримуєш п’ятірку.
У цей момент скрикнула Лаура:
– Фе, яка гидота! Мої губи в клеї!
Макс розреготався так, що мало не впав зі 

стільця.
– Максе! – обурилася пані Лутцер. – Вийди до 

дошки! Гадаєш, я не бачу, чим ти там займа-
єшся?

СКЛЯНІ
ОЧІ Анді Фетт

У 4-А класі сталося нечуване: 
один із учнів скоїв злочин. Поліцейський 
повинен з’ясувати, що сталося. 
Допоможеш розкрити справу?
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Після дзвінка всі вибігли в коридор. Але і там 
не обійшлося без пригод. Пані Лутцер поба-
чила, як Макс схопив Лінуса однією рукою за 
шию, а іншою за волосся.

Лінус закричав. Він намагався звільнитися, 
і від напруги його обличчя стало бордово-чер-
воним. Хлопчик ледве міг дихати. Пані Лутцер 
підбігла до хлопців, схопила Макса за руку і від-
тягла його вбік:

– Та що ж це таке! Ти з глузду з’їхав?
Макс відпустив Лінуса, і той, тримаючись за 

шию, трохи віддихався, а потім ображено за-
волав:

– Цей ненормальний здавив мені горло! І все 
тому, що я не дав йому свої скляні кульки...

Гра в скляні кульки була в той час загальним 
захопленням. Хлопчаки намагалися зібрати 
якомога більше кульок, а дівчатка – найкраси-
віші з них. На перервах усі збиралися навколо 
пісочниці. Лінус був одним із найкращих грав-
ців. Він лучив у ціль на відстані одного метра.

Зі скляними кульками в школі носилися як із 
коштовностями. Вони були в кишенях майже 
у всіх дітей. У Лінуса ж була найбільша колек-
ція – понад 100 штук. У магазинах міста вже не 
можна було знайти жодної кульки. Яких тіль-
ки скелець у дітей не було: великі і маленькі, 

матові і прозорі, посріблені і золотаві, небесно- 
блакитні й отруйно-зелені. Але найціннішими 
вважалися абсолютно чорні кульки. Діти нази-
вали їх «кілерами». Один такий «кілер» можна 
було поміняти на двадцять звичайних скелець.

Обливаючись сльозами від образи, Лінус сто-
яв перед учителькою. Пані Лутцер була у не-
стямі:

– Максе, з мене годі! Ти залишишся сьогод-
ні після уроків. Я зателефоную твоїм батькам 
і батькам Лінуса. Після уроків – в учительську. 
Все зрозуміло?

Макс байдуже знизав плечима. Здавалося, 
це його абсолютно не обходило.

О дванадцятій п’ятнадцять продзвенів дзві-
нок, і натовп школярів помчав сходами вниз – 
у двір. Усі намагалися якомога скоріше зали-
шити школу. Тільки один хлопчик приречено 
стояв у коридорі – Макс. Його залишили після 
уроків. Пані Лутцер ще не було, і Макс чекав 
на неї біля учительської. 

Раптом хлопчик побачив маму Лінуса. Вона 
підробляла в школі, прибираючи класи. Поки 
мама працювала, Лінус зазвичай чекав на неї 
в школі, виконуючи домашнє завдання.

«О ні! – подумав Макс. – Якщо їй уже по-
дзвонили, мені зараз дістанеться від неї!»
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Він розвернувся і смикнув за ручку двері 
в учительську. Ху, не зачинено! Макс устиг 
сховатися в учительській, перш ніж жінка з від-
ром побачила його.

Хлопчик озирнувся. Учительська – святе свя-
тих у школі. Вона – як стара скриня зі скарба-
ми. Тут пахло лінолеумом і старими лляними 
картами. У цей кабінет дозволялося заходи-
ти тільки слухняним школярам, щоб передати 
вчителям або взяти у них якісь речі. Макс іще 
ніколи не був в учительській.

Він із роззявленим ротом розглядав вели-
кий глобус, оленячі роги, колекцію мете-
ликів і справжній людський скелет. Макс 
був у захваті. Він ніби потрапив до іншо-
го світу. Йому здалося, що він натураліст 
і відправився на сафарі.

Найбільше Макса зацікавили опудала тва-
рин. Їх було близько тридцяти, і всі вони вигля-
дали як справжні: заєць, кролик, оленячі голо-
ви і навіть дика свиня. Тут було все, що школа 
накопичила за десятки років.

Затамувавши подих, Макс ішов уздовж рядів 
опудал, не в силах відвести від них очі: тете-
рев, фазан, а за ними – білочка, куниця і гор-
ностай. Вони здавалися живими, і Максу навіть 
захотілося їх погладити. У той самий момент, 

коли він уже простягнув було руку до поли-
ці, у кабінет увійшла пані Лутцер.

– Ось, Максе! Ти повинен акуратно пере-
писати зазначений мною текст. Я прийду за 
тобою трохи пізніше.

Хлопчик прокинувся від своїх мрій. Він від-
смикнув руку і перелякано глянув на вчи-
тельку.

– Подивимося, чи приборкає нашого Дико-
го це завдання!

Учителька з шумом опустила важку книгу 
«Шкільний статут» на стіл, за яким повинен 
був тепер попрацювати Макс.

– Якщо я побачу хоч одну помилку, почнеш 
писати все спочатку. Зрозуміло?

Пані Лутцер вийшла, закривши за собою две-
рі. Макс залишився в учительській сам.

Важко зітхнувши, він розкрив зошит і почав 
переписувати шкільні правила. За п’ятнад-
цять хвилин, які здалися Максу мало не годи-
ною, пані Лутцер навідалася до вчительської. 
Вона хотіла пересвідчитись, чим займався її 
учень.

– Пишеш?
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Трохи згодом Макс, нудьгуючи, підвів голо-
ву. Як на зло, за вікном була чудова погода. 
Промінь сонця, відбившись у скляній шафі, 
засліпив хлопчика. Максу здалося чи голова 
оленя і справді йому підморгнула? Пані Лут-
цер уже давно не заглядала в учительську, то-
му Макс наважився підвестися з місця і підій-
ти до опудала. Так, сонце відбивалося в чор-
них скляних очах оленя.

О першій годині дня Макс нарешті закінчив 
переписувати текст, і його відпустили. Сьогод-
ні за ним ніхто не прийшов. Довелося йти додо-
му одному. Батьки повернуться з роботи тіль-
ки перед вечерею. Забігши дорогою до пекар-
ні, хлопчик купив собі булочку і льодяник. Ось 
і весь обід на сьогодні.

Вийшовши на вулицю, Макс побачив Лінуса 
і його маму.

– О ні! – злякався хлопчик.
Розвернувшись, він знову зайшов у пекарню. 

Трохи постоявши, купив собі ще один льодяник. 
«Сподіваюся, вони не ввійдуть сюди, – подумав 
Макс. – Ху... Пройшли повз, ледь не попався!» 
Хлопчик був радий, що його ніхто не помітив.

Наступного ранку у 4-А класі першим уро-
ком була біологія, яку викладала пані Кабот. 
Тема уроку: хижі тварини нашого краю.

– Чи знає хто-небудь з вас, які хижаки водять-
ся в нашій окрузі? – запитала вчителька.

– Звичайно знаємо: Макс Дикий! – вигукнув 
Тім, староста класу.

Всі зареготали. А Макс стиснув кулаки в ки-
шенях.

– Усе, тиша! – заспокоїла клас учителька. – 
Сьогодні ми познайомимося з лисицями і рис-
сю. У нас в школі є опудала цих тварин. За-
чекайте хвилинку, я їх зараз принесу. Лінусе, 
допоможеш мені?

Слухняному учневі завжди можна зайти в учи-
тельську. Макс обурився: знову цей Лінус, улюб -
ленець вчителів, цяця-хлопчик!

Минуло п’ять, потім десять хвилин. Але па-
ні Кабот усе ще не поверталася. Потім в клас 
увійшов Лінус і тихо сів на своє місце. Опудал 
тварин у нього з собою не було.

– Що сталося? Злякався, що вони тебе вку-
сять? – піддражнюючи його, запитала Лаура.

Але перш ніж Лінус устиг відповісти, почув-
ся звук сирени: поліцейська машина заїж-
джала у двір.
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– Який жах! Це вже не дитячі витівки, 
а справжній злочин! – входячи в клас, обурю-
валася пані Кабот.

За нею слідувала пані Лутцер. Обидві вчи-
тельки були дуже схвильовані.

– Хтось пробрався в учительську і зробив 
це!..

Пані Кабот підняла опудало лисиці вгору, щоб 
увесь клас міг бачити. У лисиці не було очей!

– Багатьом опудалам вирізали очі! Хтось їх 
украв. Поліцейські почали розслідування!

За кілька хвилин відгукнувся Лінус:
– Пані Кабот, я знаю, хто міг це зробити...
Учителька і поліцейський, який щойно увій-

шов до класу, здивовано поглянули на хлоп-
чика. Лінус підвівся і виструнчився.

– Учора начебто хтось після уроків залишив-
ся в учительській? – запитав він.

– Макс Дикий! – закричав хором увесь клас.
Поліцейський запитав Лінуса:
– Хто такий Макс?
– Ось він! – відповів Лінус і показав пальцем 

на однокласника.
– Максе, ходімо зі мною. У нас до тебе кілька 

запитань, – сказав поліцейський хлопчикові.
Поки Макс ішов до дверей, однокласники ди-

вилися на нього, немов на справжнього зло-
чинця. Підозрюваний же мимоволі потупив 
очі. По його щоках котилися сльози.

Перш ніж він вийшов із класу, пані Лутцер, 
звертаючись до поліцейського, підтвердила, 
що Макс Дикий дійсно після уроків перебував 
якийсь час в учительській один.

– А незадовго до цього, – додала вона, – Макс 
хотів відібрати кульки в одного з однокласни-
ків. Можливо, тому він украв скляні очі опудал? 
Який жах!

Коли поліцейський і Макс вийшли, Лінус зно-
ву підвівся.

– Пані Лутцер, – сказав він, – загляньте в ко-
робку для бутербродів Макса, подивіться, що 
там у нього є.

Учителька здивовано поглянула на Ліну-
са, але все ж підійшла до портфеля Макса, 
дістала коробку і відкрила її. У ній, поряд із 

булочкою, лежали три чорних скляних очка. 
Взявши їх у руки, пані Лутцер поспішила до 
поліцейських.

– Я знаю, хто вкрав скляні очі, – повідомила 
вона, підійшовши до них.

Ось така детективна історія. А ти здогадав-
ся, хто вчинив злочин? Відповідь не така вже 
й очевидна. Хтось залишався у школі, після 
того як Макс пішов...

Вірно, це був Лінус! За допомогою склада-
ного ножика він виколупав очі в опудал, поки 
його мама прибирала кабінети. Щоб відвести 
від себе підозру, Лінус підкинув у коробку для 
бутербродів Макса кілька кульок. Однак він 
сам себе виказав, коли запропонував учи-
тельці зазирнути в коробку. Звідки він міг зна-
ти, що Макс сховав кульки саме там? Тому 
пані Лутцер швидко здогадалася, хто у всьо-
му винен.
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Бідність у Сан-Паулу
Какау народився 27 березня 1981 року в місті 

Санту-Андре в Бразилії. Батьки назвали хлопчика 
Клаудемир Джеронімо Баррето. Коли йому випов-
нився рік, хтось запитав у хлопчика, як його звуть. 
«Какаудемир!» – відповів той. Так і з’явилося пріз-
висько, яким він сам себе і називав. Iм’я «Какау» 
було навіть написане на його футбольній формі, 
хоча зазвичай на ній пишуть прізвища гравця.

Сім’я Какау була бідною. Мати працювала при-
биральницею і виховувала трьох синів одна. Тому 
хлопчики повинні були з раннього віку допомага-
ти мамі заробляти гроші. Брати нерідко голодува-
ли і, щоб відволіктися, грали у футбол на вулицях 
Сан-Паулу. Так у вісім років Какау вирішив стати 
професійним футболістом.

Брати мріяли заробляти стільки грошей, щоб 
більше ні в чому собі не відмовляти. Тому вони гра-
ли у всіх футбольних клубах міста. У тринадцять 
років Какау досяг першого успіху: клуб «Палмей-
рас» уклав із ним угоду. Наступні три роки були на-
повнені школою, важкими тренуваннями і всіляки-
ми труднощами. Несподівано клуб звільняє Какау, 
і хлопчик знову опиняється перед лицем бідності.

Про те, як один футболіст зустрівся 
з Богом

КАКАУ
Луїза Езау
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Багатство у Христі
У всій Бразилії, у тому числі і в сім’ї Какау, ві-

ра відігравала велику роль. Однак упродовж три-
валого часу хлопчик не був знайомий з Iсусом як 
зі своїм особистим Спасителем. Якось він позна-
йомився з одним хлопцем, який знав і любив Iсуса. 
Відтоді Какау почав замислюватися про свою віру. 
Його брат переїхав до іншого міста і по деякім часі 
покаявся у церкві. Під час однієї із зустрічей Какау 
зауважив, що брат дуже змінився. Він розповідав 
дивовижні речі про Iсуса. Все це так зацікавило 
Какау, що він теж почав ставити запитання і чита-
ти Біблію. Раніше він думав, що Бог байдужий до 
нього. Однак молодий чоловік почав розуміти, що 
помилявся і що Iсус помер за його гріхи і воскрес, 
і піклується про нього щодня. Усвідомлення цього 
привело його до рішення стати справжнім христи-
янином.

Нездійснені мрії показали Какау, що, замість то-
го щоб довіряти Богові, він покладав свої надії на 
футбол. Тепер же все змінилося. Какау працював 
вуличним продавцем, продовжував учитися в шко-
лі і грав на вулиці у футбол. Мрії про професійний 
спорт були майже забуті. Однак тепер надія, яку 
юнак покладав лише на Господа, виправдалася.

Нове життя у Німеччині
I от сталася подія, якої Какау зовсім не очікував. 

Через свого колишнього тренера юнак познайомив-
ся з Осмаром де Олів’єром, який жив у Німеччині. 
Осмар запросив вісімнадцятирічного Какау до се-
бе додому і прийняв його як власного сина. Уже за 
рік Какау грав у футбольному клубі «Тюркгюджю» 
в Мюнхені. Какау побачив, що в Бога є план щодо 
його життя і, незважаючи на всі труднощі, Він веде 
його до якоїсь мети.

Давня мрія юнака стати професійним футбо-
лістом здійснилася, коли він потрапив до першого 
складу клубу «Нюрнберг». Какау грав так добре, 
що незабаром і інші клуби помітили його.

Невдовзі Какау став всесвітньо відомим футбо-
лістом: він виступав на чемпіонаті Німеччини з фут-
болу, в Лізі Європи і в Лізі чемпіонів. А 2010 року 
в складі збірної Німеччини успішно брав участь 
у чемпіонаті світу з футболу.

Велике кохання
У 2002 році Какау одружився на дівчині Тамарі. 

У них народилося троє дітей. Віра в Iсуса і близь-
кі стосунки з Ним – фундамент їхнього сімейного 
життя. Сім’я Баррето бере активну участь у жит-
ті церкви. Какау виступає зі свідченнями про своє 
життя і віру, а також працює в християнській бла-
годійній організації «World Vision», що надає допо-
могу дітям. Він щодня читає Біблію і каже, що віра 
для нього – найважливіше в житті.

Сьогодні Какау вже не грає в футбол, але він 
допомагає іноземним спортсменам у Німецькому 
футбольному союзі освоїтися в Німеччині. Так за-
повітна мрія Какау здійснилася, а здійснив її Iсус!
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Лісовийгігант
Чи знаєш ти, як називаються найвищі дерева 

у світі? Ці величні гіганти тисячоліттями ростуть 

угору і вшир і по праву отримали назву гігантська 

секвоя (Sequoiadendron giganteum), або 

мамонтове дерево. Назву дерево отримало 

через гігантські розміри і зовнішню схожість 

величезних, звисаючих гілок із бивнями мамонта.

Чи знаєш ти, що середня висота дерев становить 
близько 60 метрів, але зустрічаються і цілі гаї 
висотою понад 90 метрів? На сьогоднішній день 
відомі секвої, чия висота перевищує 105-метрову 
позначку. Така висота приблизно дорівнює 
тридцятиповерховому будинку! Уявляєш?!

Юлія Абдувахідова

Чи знаєш ти, що секвоя – вічнозелене хвойне дерево, що росте у Північній Америці? Це дерево не скидає голки, залишаючись зеленим цілий рік. Кора у цих дерев дуже товста, близько 20–30 см. Діаметр дорослих дерев досягає 10–12 метрів. Вага такого дерева перевищує 2 000 тон. І жити ці дерева можуть більше 3 000 років, будучи одними з найбільш довголітніх рослин на Землі. Вид цих величезних дерев мимоволі викликає захоплення...

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  3

/2
0

26

Stejinka 03_2020.indd   26 07.04.2020   13:38

Чу
де

са
 т

во
рі

нн
я

Чи знаєш ти, що корені цього дивовижного 

дерева дуже дрібні, часто вони досягають лише 

близько 2 метрів углиб? Що ж тоді допомагає 

цим гігантам витримувати силу вітру та інші 

випробування стихії, запитаєш ти. У чому ж тоді 

полягає секрет їхньої сили, висоти, довговічності 

і витривалості за такого низького кореневого 

потенціалу? Річ у тім, що секвої ростуть не 

поодинці, а цілими лісами, де їхні корені тісно 

переплітаються і зростаються між собою. Це дає 

їм величезну силу і можливість протистояти 

будь-яким негараздам. Тому секвої можуть 

витримувати сильні вітри і навіть повені.

Чи знаєш ти, що найвищим деревом на планеті є секвоя 
Гіперіон, що росте в національному парку Редвуд неподалік 

від Сан-Франциско? Висота цього гіганта становить 
115,6 метрів. І це дерево могло б вирости ще більше, якби не 

дупло, зроблене на його верхівці дятлом. Діаметр стовбура 
Гіперіона досі продовжує збільшуватися – приблизно 

на 1,5 см за рік. Тільки уяви, що деревини цього 
дерева вистачило б, щоб побудувати величезний 

будинок. Секвоя настільки велика, що було 
потрібно зробити 126 фотографій, щоб 

відобразити на кадрах увесь її стовбур і гілки.

Чи знаєш ти, що людям є чого повчитись 
у цього дерева? Нам ніколи не варто 
зупинятися на досягнутому, потрібно 
ставити перед собою цілі і рости далі. 
Чим більше ти розвинеш у собі гарних 
якостей, тим більше будеш угодний 
Богові. Також варто пам’ятати, що навіть 
найменший гріх буде перешкоджати 
духовному зростанню і віддаляти від 
Бога. І християнам складно протистояти 
всім бурям і труднощам поодинці. Тому 
так важливо триматися разом! С
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Експеримент:

ЦИБУЛЬНИЙ  ЕКСПЕРИМЕНТ

1. Візьми аркуш білого 
паперу формату А4 
і розріж його уздовж.

3. За допомогою лінійки 
і фломастера зроби 
позначки через кожні 
5 сантиметрів.

2. Склей дві половинки аркуша.

4. Посади цибулину 
в горщик із землею 
(перед цим цибулину 
замочи, залишивши її 
на кілька днів у посудині 
з водою). Перед посадкою 
обріж верхівку цибулини.

5. Постав горщик 
біля вікна 
в теплому місці, 
а на стіні за 
горщиком приклей 
паперову лінійку.

6. Щодня спостерігай за зростанням 
цибулини і відзначай, на скільки 
зростає зелене перо цибулі за день, 
тиждень і місяць.

1. Цибулина.
2. Горщик із землею.
3. Лист білого паперу 

формату А4.
4. Ножиці.
5. Фломастери.
6. Лінійка.
7. Клей.

Тобі знадобляться:
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Улюблений біблійний вірш

Мій улюблений біблійний вірш – 
Софонія, 3:17. Я виписала цей вірш 
каліграфічним шрифтом. Я відвідую 
християнську приватну школу. 
Щоранку ми збираємося на спільну 
молитву. Один з вчителів пояснює 
нам вірші з Біблії.

Одного ранку моя вчителька німецької 
мови роздала нам картки, на яких був 
написаний цей вірш англійською мовою. 
Вона сказала нам, як сильно Бог любить 
нас і що ми для Нього найцінніше. 
Він любить нас так сильно, що, коли 
думає про нас, радіє. Це вразило мене! 
Відтоді це мій улюблений вірш.

Iванна, 12 років, Німеччина

ГОСПОДЬ, БОГ ТВІЙ, 
СЕРЕД ТЕБЕ, – 

ВЕЛЕТ СПАСЕ! ВІН 
У РАДОСТІ БУДЕ 

ВТІШАТИСЬ ТОБОЮ, 
ОБНОВИТЬ ЛЮБОВ 
СВОЮ, ЗО СПІВОМ 
ВТІШАТИСЯ БУДЕ 

ТОБОЮ!
Соф. 3:17

Улюблений вірш Іванни 
записаний у Старому Заповіті 

в Книзі пророка Софонії.
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Дорога редакція! 
Мене звуть Трубенкова Катерина. Мені 
9 років. Я живу в Росії, у Республіці Мордовія, 
м. Саранськ. Я регулярно читаю ваш 
журнал і вирішила взяти участь у конкурсі 
малюнків. Я намалювала історію з Біблії 
«Ілля та вогняна колісниця».

Катерина Трубенкова

Віктор М., 12 років, Україна

Iлона Михайлуца, 7 років, Україна

Анна Федунець, 7 років, США Оля Баришникова, Росія
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 До стор. 2: Духовне зростання.
 До стор. 6: «Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, але будеш 
  роздумувати про неї вдень та вночі… бо тоді зробиш щасливими 
  дороги свої…» (Нав. 1:8).
 До стор. 15: КРОСВОРД. По горизонталі: 1. Вікно. 6. Зробив. 8 Купити. 10. Світ. 
  12. Діти. 13. Сто. 14. Йов. По вертикалі: 1. Вдова. 2. Кілікія. 
  3. Осика. 4. Корова. 5. Матвій. 7. Багатство. 9. Правдивий. 
  11. Тиша. 12. День.
 До стор. 23: Кит, повітряна куля, курча, квіти, карусель, підводний човен.

Ві
дп

ов
ід

і:

Привіт, «Стежинко»!
Я дуже радий, що ти кожного разу приносиш 
у нашу оселю радість! Коли ти приходиш до нас, 
то ми радіємо! А прочитавши тебе, ми з радістю 
приносимо журнал у церкву, щоб інші діти могли тебе 
прочитати. Дуже дякуємо за чудові вірші та гарні 
пісні. Ми розповідаємо вірші «Стежинки» у церкві, 
а гарні пісні «Стежинки» я граю на фортепіано. 
«Тропинка» – журнал маминого дитинства. У нас 
є журнали «Тропинка» ще з 1991 року! Ми дуже раді, 
що «Стежинку» можна прочитати іноземною мовою! 
І ще! Дуже дякую за онлайн-курс і за подаровану вами 
книгу (про яку я давно мріяв)! Мені було дуже цікаво 
прочитати такі книги: «Две чайки», «12 приключений 
в Старице», «Чий вулик кращий», «Правила жизни», 
збірку повістей «У країні Сонця», «Три друга», «Без 
Бога на світі» та серію книг «Ми малюємо Біблію».
Дякуємо за все!

Нехай вас Бог благословить!  
Яковенко Артур, 12 років 

Житомирська обл., смт Пулини

Ольга Антипова, 
14 років, Росія

3/2020
Християнський журнал
для дітей молодшого та середнього 
шкільного віку

Виходить шість разів на рік.
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РАДIСТЬ
Господь сьогодні день новий дарує –
Живи, радій, Iсуса прославляй!
Він – джерело усього, що існує, 
Любові й світла – завжди пам’ятай!

Пройди лабіринт,

рухаючись По веселих 

смайликах.
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