дитячий

християнський

журнал

ISSN 2194-3796

4/2020

У ПОШУКАХ
СКАРБУ ЗА
БІБЛІЄЮ

С. 6

БІНГО
ДОБРИХ
СПРАВ

С. 20

КАРТА
СКАРБІВ
С. 21

НАЙЦIННIШЕ
У кожного з нас є те, що становить для нас особливу цінність. Читачі «Стежинки» розповіли нам
про свої цінності.

Руслан, 10
років, Україна:
Для мене
цінність – це моя
родина: батьки
і сестра! Щоб ми завжди були
разом. Я захоплююся грою
на гітарі і складанням кубика
Рубіка. Це теж для мене цінне.

Ірма, 12 років,
Україна:
Для мене дуже
цінним є те, щоб
я була прикладом
для інших, де б я не знаходилася.
Щоб люди бачили: бути християнкою –
це добре і що зовсім не соромно
вірити в Бога!

Микита,
9 років, Росія:
Для мене
є цінним –
любити
Господа, служити Йому і грати
на акордеоні. А також слухатися
батьків, читати Біблію і журнал
«Стежинка».

Відзнач у таблиці, наскільки для тебе важливі ті чи інші речі
(1 кружечок – майже неважливо; 5 кружечків – дуже важливо).
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Думаю,
багатство може
бути різним… Ти яке
багатство маєш на
увазі?

Власний телевізор

Смартфон

Собака

Батьки

Сонячний день

Вічне життя з Богом

Спілкування з Богом

Друзі, які завжди готові
допомогти

500 гривень у скарбничці

Кишенькові гроші
Добра вчителька
Улюблена церква
Гарні стосунки з братом
або сестрою
День без домашніх
завдань

Перемога у грі
Цікава книга
Відпустка з родиною
Бути гарним прикладом
у класі
Гарний обід
у «Макдональдсі»

Як ти вже зрозумів зі своїх відповідей, «дорогий» не завжди означає
«цінний». Сім'я і друзі набагато цінніші від нового велосипеда. Є в житті
речі, які ні за які гроші не купиш: церква, час із родиною, спілкування
з Богом і вічне життя. Це і є те, що цінніше за всі скарби світу!

СТЕЖИНКА 4/20
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Iл. Тетяна Костецька

У тебе є ідеї,
як можна розбагатіти?

Гарні оцінки
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2. Гробниця Тутанхамона
Відомо, що єгипетських фараонів ховали в гробницях,
наповнених золотом, коштовностями і предметами побуту.
Однак у 1922 році англієць Говард Картер зробив вражаюче
відкриття в Долині царів у Єгипті. Він знайшов гробницю
фараона Тутанхамона.
Окрім дивовижного золотого саркофага, у ній були знайдені
також інші скарби: меблі, статуї, прикраси та багато інших
речей із золота і срібла. Особливого розголосу набув золотий
трон Тутанхамона. Цей скарб став однією з найцінніших
знахідок XX століття.

4. Бурштинова кімната
Безліч чуток ходить про
кімнату, що складається
повністю
з бурштину. Вона була по
дарована цареві Петру I
і
зн
аходилась
у Великому Єкатерининсь
кому палаці в Царському
Селі (СанктПетербург). Однак під ча
с Другої світової війни на
цисти зняли
і викрали весь бурштин із
кімнати. Відтоді місцезнах
одження скарбу
невідоме. Але як могла зн
икнути ціла «кімната»? На
цисти упакували
бурштинові прикраси і па
нно в ящики і перевезли
їх у Королівський
замок у Кенігсберзі (суча
сний Калінінград). Звідти
їх планували
перевезти вглиб Німеччи
ни. Однак після війни ящ
ики зі скарбами
бурштинової кімнати так
ніхто і не знайшов. Дехто
вважає, що ці
ящики заховані в Рудних
горах на сході Німеччини
. Інші думають,
що вони були загублені в
Польщі. Точно сказати не
можливо,
і багато людей досі нама
гаються розгадати загадк
у зникнення
цього скарбу. Хто знає, мо
жливо, кімнату з буршти
ну колись буде
все-таки знайдено?

5. Скарб Біблії
А тобі відомо, що Біблія теж розповідає про скарб?
У ній написано, що цей скарб цінніший від золота і всіх
коштовних каменів на світі. Він не може зникнути, бути
вкраденим, зіпсуватися або постаріти. Він вічний. І знайти
його може кожен!

Iл. Юлiя Правдохiна

Луїза Езау

3. Скарб Пріама
Багато античних міст безслідно зникли. В останні
кілька століть археологи намагаються їх відшукати.
Одним із археологів-аматорів був німець Генріх Шліман.
У 1873 році він справді знайшов одне зі стародавніх
зниклих міст – Трою. У травні того ж року він виявив
скарб легендарного царя Трої Пріама. Знайдений скарб
складався із золота, посуду і прикрас. Велика частина
цих предметів знаходиться на даний час у Москві (Росія)
і в Берліні (Німеччина). У цих музеях можна побачити,
як жили люди тисячі років тому!
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У ПОШУКАХ СКАРБУ
ЗА БІБЛІЄЮ

Олеся Iсаак

Можливо, ти спершу мені й не повіриш, але в Біблії є багато підказок і «карт»
до справжнього скарбу! Що це таке? І як його знайти?
Відкрий Біблію, візьми ручку – і вперед, на пошуки скарбу Біблії!

и вірші 33 і 34.
Прочитай у 12-й главі Євангелія від Лук
и скарби і як це
Ісус говорить про те, де нам слід збират
тя!
зробити. Запиши нижче своє відкрит
________________
_________________________________
____________

_________________________________

_______

_________________________________

Ісус багато розповідав людям про те, що в житті по-справжньому цінне,
про справжній скарб. І Він не раз говорив Своїм слухачам, як цей скарб
можна здобути. Ось перша підказка.
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Читай далі, щоб дізнатися
правильну відповідь
на запитання.

Iл. Юлiя Правдохiна
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тв
о?
якщо будемо збират
и скарб, про який ід
еться
у цих віршах?
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________________
________________
_____________

7

Як ти гадаєш?
1. Чому Ісус розповідав притчі?
2. Чи можемо ми отримати доступ до
Царства Божого?

Вальдемар Цорн

Ісуса Христа постійно оточували люди. Дуже рідко Йому вдавалося залишатися наодинці
зі Своїми учнями. Іноді Він ішов уночі від усіх на гору, щоб побути сам на сам із Богом, Своїм
Отцем. Тут Він відпочивав душею, набирався сил, отримував підбадьорення і натхнення
для подальшого служіння.
А потім знову люди, люди, люди... Як розповісти їм про найголовніше в житті так, щоб
усім це було зрозуміло? Як пояснити їм, що життя на землі – це не все, існує ще й інший
світ? Світ, у якому є ангели, де все свято і немає зла, де живе Бог.
Ісус прийшов, щоб цей інший світ став доступний людям. Як у цей світ потрапити і на що
він схожий? Ісус розповідав про нього, наводячи приклади з життя. Ми їх знаємо як Його
притчі. Ось одна з них.
Жив-був купець. У прадавні часи не було супермаркетів і магазинів, неможливо було
купити щось в Інтернеті. Зате були купці – люди, які йшли в інші міста або навіть країни,
привозили звідти товари, продавали їх на ринку і, отримавши прибуток, знову їхали кудись за
товаром. Одні торгували тканинами, інші – вівцями, треті – зерном чи оливковою олією. Були
й такі купці, які торгували коштовностями: золотими і срібними прикрасами або перлами.
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Перлина – це перламутрова кулька, що переливається
м'яким світлом. У ті часи перли коштували дуже дорого. Так
ось, був один купець, який торгував перлинами. Однак він
мріяв знайти таку перлину, яка б затьмарювала всі інші
своєю красою і цінністю. І от одного разу цей купець таку
перлину знайшов! Але вона виявилася настільки дорогою,
що він не зміг її купити. Тоді цей чоловік поїхав додому,
продав усе, що мав, повернувся і все-таки купив цю
дорогоцінну перлину. Радості його не було меж. Нарешті
мрія його здійснилася!
Цим прикладом Ісус показав, що в житті людини
немає нічого важливішого, ніж отримати життя вічне,
Царство Небесне. Для того щоб його отримати,
тобі потрібно прийняти Ісуса Христа в своє серце,
покаятися в гріхах і присвятити Ісусові життя.
Спілкування з Ісусом Христом має стати для тебе
найважливішим у житті.
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Історія про дорогоцінну перлину
записана в 13-й главі Євангелія від
Матвія, вірші 45–46.

Iл. Лариса Горошко

3. Що нам потрібно зробити, щоб бути
впевненими, що ми маємо життя
вічне?

СТЕЖИНКА 4/20

Розгорнімо Біблію

КУПЕЦЬ І ПЕРЛИНА

9

Вальдемар Цорн

«Бо де скарб твій, —
серце твоє».
й
е
д
у
б
м
та
Матвiя, 6:21

Деякі люди кажуть, що найголовніше – це мати здоров'я, успіх, багатство. Вони постійно шукають
щастя. Вони гадають, що треба стати сильними та успішними, щоб бути щасливими. Багато хто
вважає, що щастя – це мати багато грошей і купувати все що заманеться.
Але чи так це насправді? Я знаю, у Кого можна запитати. Він усе знає. Він знає відповіді на всі
наші запитання, Він бачить всі наші бажання і допомагає нам приймати правильні рішення. Я думаю,
що ти вже здогадався, Кого я маю на думці. Так, це Ісус Христос.
Знаєш, що Він про це говорить? Відкриймо Біблію (саме тут записані слова Ісуса) і знайдімо, що
Він говорить про справжній скарб, що Він говорить про щастя. У Біблії воно названо блаженством.
Слова Ісуса записані в Євангелії від Матвія, у шостій главі: «Не складайте скарбів собі на землі, де
нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі,
де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб
твій, там буде й серце твоє».
Що це означає? Ісус каже: найголовніше для нас – не те, що ми маємо тут, на землі, а те, що
ми маємо на небі. Тобто наш справжній скарб – прощення гріхів, яке ми отримали, коли покаялися.
І спасіння, яке дав нам Господь, коли ми прийняли Його як Господа і Бога. І спілкування з Ним,
коли ми звертаємося до Нього в молитві і слухаємо Його, коли читаємо Біблію. Це все набагато
важливіше за багатство, славу, здоров'я. У цьому – справжнє щастя.
Ісус сказав: «Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці,
бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне»
(Мт. 5). Іншими словами, Він говорить: «Ви щасливі, тому що вам прощено гріхи і ви тепер – діти
Божі. І настане час, коли ви на власні очі побачите Бога, Який створив небо і землю. Якщо вам
чинять утиски за те, що ви – віруючі, то ви щасливі, адже вам навічно належить Царство Небесне!
А це найголовніше, ні з чим у цьому світі незрівнянне багатство – скарб неба».
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Іл. Олександр Мікусевич

Над цим варто замислитися

Небеса – справжній
скарб

11

Олеся Ісаак
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Нарешті настали канікули! Веня буквально згорав від нетерпіння, бажаючи дізнатися, що цього разу
приготував для нього тато. Щороку разом із батьком він вирушав у дивовижні подорожі. Позаминулого
літа вони цілий тиждень рибалили на озері. А минулого року разом із другом Павликом і татом вирушили
на каное у сплав річкою.
Першого дня канікул Веня прокинувся раніше, ніж звичайно. Продовжувати лежати в ліжку він не міг.
Батьки ще спали – це був перший день їхньої відпустки. Тому, намагаючись себе чимось зайняти, Веня
вирішив приготувати татові й мамі сніданок. Чашки, тарілки, молоко, мюслі, хліб, масло... А як працює
кавоварка? За кілька хвилин двері батьківської спальні відчинилися, і в кухню увійшов тато.
– Ти чому не спиш? Ми вже подумали, що це сусідська кішка бешкетує на кухні!
Веня розплився в усмішці:
– Сніданок готовий!
– Молодець! Отже, будеш готувати нам сніданок і впродовж усього наступного тижня, – батько
задоволено поглянув на сина.
Той застиг на місці: невже цього року тато нічого не запланував?
– Тільки ось, щоб кашу зварити, доведеться щоранку багаття розпалювати...
Очі Вені розширилися від захоплення.
– Ми вирушаємо в похід. За сніданок відповідаєш ти.
Хлопчик не міг повірити почутому. В похід! Справжня пригода!
– Ура!!! – закричав у захваті Веня.
Увесь тиждень ішли збори. Мама активно допомагала закуповувати продукти, упаковувати рюкзаки,
складати намет і спальні мішки. А скільки всього ще потрібно було з собою взяти: і похідну каструлю,
і засіб від комарів, і дощовик не забути. Та й без сокирки – нікуди. Веня уявляв, що вони з татом
першопрохідці, які вирушають відкривати нові землі.

12
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ЗНАХІДКА В ЛІСІ

...Батько і син ішли через ліс вузькою стежкою. Навколо височіли величезні
дерева з розлогими кронами. То тут, то там зустрічалися білки і зайці. А одного
разу Веня навіть побачив оленя. Той на мить зупинився, завмер на місці,
озирнувся й утік геть.
Подорожні йшли вже кілька годин, періодично зупиняючись на короткий
відпочинок. Настав вечір. Час було шукати місце для ночівлі.
Батько прислухався до звуків лісу, потім глянув на карту.
– Нам туди! – упевнено сказав він, показавши праворуч.
– Що ти почув? – запитав Веня.
– Т-с-с. Слухай... – пошепки відповів тато.
Веня замовк і теж став слухати. Незабаром він розрізнив якийсь шум, що з кожним їхнім
кроком ставав голоснішим. Зрештою подорожні вийшли з лісу на простору галявину, край якої був обрив.
Підійшовши до краю, вони подивилися вниз: там, у декількох метрах від них, шуміла річка.
Яке дивне місце!
– Я почну ставити намет, а ти збери хмизу для багаття, – розпорядився батько.
Веня знов увійшов у ліс. Він уже давно навчився розбиратися в тому, які гілки краще підходять для
багаття. Ті, що тонші, гарні для розпалювання, а сухі й товсті – для
підтримання вогню. Зібравши цілий оберемок хмизу, Веня вже
хотів було повертатися назад, як раптом помітив, що в траві щось
виблискує. Нахилившись, хлопчик підібрав предмет. Це був компас.
Старий. Неробочий. Скло на ньому тріснуло, а кришка проржавіла.
На зворотному боці компаса Веня прочитав вигравірувані слова:
«І будеш мати скарб...» Останнє слово неможливо було прочитати,
його покрила іржа.
Захоплений знахідкою, Веня повернувся до батька:
– Тату! Не повіриш, що я знайшов! Скарб!
– Дай-но глянути, – тато взяв у руки компас. – Ось так знахідка... І напис тут є: «І будеш мати скарб...»
Він замислився.
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Iл. Мар'яна Микитюк

– І слова ці сказав Сам Ісус. Поглянь на небо, сину...
Веня поглянув угору. Від побаченого там у нього перехопило подих. Темне, майже чорне небо було
вкрите міріадами зірок, а на їхньому тлі сяяла вузька смужка місяця.
– Ісус сказав одного разу, – перервав мовчання батько, – що той, хто піде за Ним, хто повірить у те, що
Він сказав, і буде виконувати те, що Він наказав, неодмінно отримає справжній скарб... на небесах. Цей
скарб – найбільше від усього, що є на землі. Він прекрасніший навіть від цього нічного неба.
Батько і син мовчки дивилися вгору.
– Тату, – прошепотів Веня. – Я теж хочу цей скарб...
– Тоді попроси Ісуса увійти в твоє серце – «і матимеш скарб на небесах…»
Веня заплющив очі. Навколо панувала тиша. Лише річка продовжувала свій біг і вуглинки
потріскували, а хлопчик біля багаття тихо шепотів молитву.
За два тижні Веня запросив друга Павлика в гості. Хлопцям дозволили поставити
намет у саду за будинком і ночувати в ньому. Перед сном хлопчаки при світлі
ліхтариків розглядали карту. Веня показав другові шлях, який він пройшов
разом із батьком.
– А що означає цей великий хрест на карті?
– На цьому місці я знайшов справжній скарб!
– А-а, цей компас! – сказав Павлик, який уже дещо знав
про їхній похід.
Веня загадково посміхнувся:
– А от і ні. На компасі була лише написана підказка,
де знайти скарб...
– Розкажи! – згораючи від нетерпіння, вигукнув Павлик.
– Ходімо зі мною, – Веня виліз із спальника.
Вийшовши назовні, хлопчики сіли на траві.
Веня прошепотів:
– Поглянь на небо...
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– Так, бачиш? Це справжній скарб. Так і написано!
– А я знаю, як закінчується речення. Там написано, де знайти справжній скарб.
– Розкажи!
– Давай-но спочатку розпалимо багаття і приготуємо вечерю.
За півгодини батько і син сиділи біля вогнища. У каструльці варився смачний суп, а на саморобному
рожні присмажувалися ковбаски.
– Веню, поглянь на компас. На слова, що там написані.
Хлопчик узяв у руку дорогоцінну знахідку і знову прочитав вигравірувані слова.
– Знаєш, звідки взято цю фразу?
Веня запитально поглянув на батька.
– З Біблії!
– Та ну! Правда?
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ПРАВИЛА ГРИ:
1. Постав фігурки
(ти можеш
використовувати будьякі дрібні предмети) на
«Старт».
2. Кидай гральний кубик
і роби стільки кроків,
скільки показав кубик.

3. Якщо ти потрапив на
зелену або червону
цифру, виконай
завдання.
4. Виграв той гравець,
який першим дістався
фінішу.
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СКАРБ БІЛЯ ОЗЕРА

–

, у тебе є

, щоб витягнути

понурив голову. З

Одного літнього дня

!

– Привіт,

.

– Гаразд, кличте

саме сьогодні.

І от

:

,

,

i

i

– Хто пірнатиме першим? – запитав

.

– Я плавати не вмію... – зізнався

.

– І я... – сказав

.

.

– Ну звичайно! Приходь до мене. Треба терміново

намалювати

i

сиділи за

намалювати!

– І я... – сумно зітхнув

, намагаючись

– Я теж плавати не вмію!

– Я пам'ятаю, в одній передачі по

– Якого

говорили, що

, – сказав

Такого ніхто не очікував. Хлопці були майже біля мети.

.

міцний

?

–

знизав плечима:
водяться в усіх

– Гарна ідея! – широко посміхнувся

–
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у нас є одне. Перевіримо, що там на дні?

.

За кілька хвилин прибігли
,

,

,

i

, давай запросимо до нас у команду

i

.

склали

потрібна була все одно. Які пригоди без неї?

Ігор вміє

. Він нам допоможе! – вигукнув

Сашка. Він добре малює.

Починало сутеніти.

,

,

i

був радий допомогти хлопцям у такій справі. Обійнявшись,

, встали в коло і видали гучний клич. Після цього
до

попрямував

. Він кілька разів пірнав у воду, але так нічого і не знайшов.

сиділи на березі і сумно спостерігали за тим, як

виходить із

– Вибачте, але я нічого, крім

– Шкода, він би нам та-а-к зараз допоміг.

понурив голову. Йому було гірко і прикро. Що робити далі? І тут

Це ж усе-таки
– Гаразд, – здався

i

. Ніхто з них не міг добре малювати.

. Усе мало бути чітким і зрозумілим.
. – Телефонуй

, що жив у сусідньому
друзями. До обіду

сиділи в тиші і дивилися на чистий

, з радістю прибіг на допомогу
була готова, i

,

i

.
i

попрямували до

,

i

. Але раптом

зупинився:

не знайшов, – сказав він.
сказав:

У цей момент

зрозумів дещо важливе: нехай

?

. – А давайте помиримося і будемо знову дружити.
,

. Він був радий новим пригодам із

.

– А ви пам'ятаєте, як два роки тому на цьому місці ми будували великі
– Так, тоді ми всі були ще друзями, – сумно сказав

. Я це роблю заради

.

можна і потерпіти.

– Ні! Ти забув, що ми з ним посварилися? Я обіцяв ніколи з ним більше не розмовляти.

Наступні п'ять хвилин
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? За

намальовано,

є, але найголовнішого вони зробити не могли.

кивнув, хоча з Ігорем не ладнав. Нічого страшного, заради

– Не знаю! Може,

Але

.

розгублено подивився на друзів:

.

лежать на дні

:

схвально кивнули.

– Ух ти! Можна з тобою?

За двадцять хвилин

:

– Будемо пірнати тут, – сказав
,

– Я хочу зайнятися пошуками

підійшли до

.

,

i

схвально загули.

він сьогодні не знайшов, зате знайшов

Iл. Катерина Фiлiппова

– Привіт,

досі не міг пробачити йому старої образи. Але для справи...

про це і часто уявляв себе шукачем скарбів.

прокинувся рано-вранці і вирішив розпочати пошуки

і набрав номер друга Діми

він теж не дружив.

Льоші.
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побіг до

. Він багато читав у

?

– Ні! Але я знаю, у кого він є. У

Світлана Гульченко

Петрик мріяв знайти

зi

найцінніше – друзів.
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КАРТ
обка

Самор

Попроси Ісуса
увійти в твоє
серце

Роздай дітлахам
Подзвони бабусі
Запропонуй
на дитячому
і дідусеві і запитай, листоноші кухоль
майданчику яблука
як у них справи
води

Допоможи мамі
приготувати обід

(найважливіше!)

Перш

очнеш,
ніж ти п

гось із

або ко
и батьків

попрос

Як це
зробити:
трохи кави
або завари міцний
чорний чай.
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Iл. Олена Гаврищук

Посміхайся
і вітайся з усіма,
кого ти сьогодні
зустрінеш

20

Запитай дозволу
у мами і полий
квіти в домі

Напиши
Допоможи
листівку з подякою
братові/сестрі
вчительці і вручи їй
або другові
при зустрічі
розібратись
у шкільній темі, яку
він/вона не розуміє

Приготуй
батькам
сніданок

Пожертвуй
одну з твоїх
улюблених
іграшок дитячому
будинку або
комусь із дітей
у твоїй церкві

Вигадай сам
добру справу!

Запитай літню
сусідку, чим ти
міг би їй сьогодні
допомогти

Запропонуй
знайомій сім'ї
пограти з їхнім
малюком, поки
вони займаються
своїми справами

Розкажи
невіруючому
другові про
справжній скарб

Спечи з кимось
із дорослих печиво
і роздай його
бездомним в окрузі

Завари вранці
татові перед
роботою чай
або каву

Дістань білизну
з пральної машини
і акуратно повісь її
сушитися

Притримай
для когось
відкритими
двері
в магазині

Почисти взуття
всім членам
своєї родини

Допомагай
мамі
впродовж
тижня
накривати
на стіл

Читай дитячу
Біблію перед сном
молодшому брату
чи сестрі (або читай
її сам)

Разом із батьками,
братом, сестрою
або другом збери
сміття у парку
або на дитячому
майданчику

Подаруй дитині
на вулиці журнал
«Стежинка»

2. Зімни

аркуш
паперу.

Тобі
ляться:
ма)
знадоб
(тато, ма

рослий
• Один до перу
а
• Аркуш п чай
лівці
о
б
а
льорові о
о
• Кава
к
о
б
а
и
тер
• Фломас
а
к
• Стріч
• Духовка

1. Звари
Скажи сусідам
добре слово

бі.

могти то

х допо
доросли

3. Поклади

папір у каструлю
і налий туди кави або чаю.

4. Для
подальшої
роботи тобі
знадобиться
допомога
батьків.
Розклади папір
на деку і помісти його в духовку. Після цього
включи духовку на 200 градусів. За 10 хвилин
папір необхідно перевернути. Не намагайся
зробити це сам. Нехай тобі допоможуть
батьки. Ще через 5 хвилин вийміть деко
і дайте йому охолонути.

5. Намалюй

на цьому папері
шлях до скарбу. Проілюструй
його картинками (острів,
пальми і корабель).

6. Згорни

карту, як сувій, і перев'яжи її
стрічкою. Ти також можеш запечатати її
«сургучем» із пластиліну.

Готово!
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Кілька ідей, як можна збирати скарб на небесах. Закресли те, що
ти вже зробив. Однак деякі з цих справ ти можеш зробити для себе
постійним правилом.
У тебе попереду цілі канікули! Уперед!
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I ВИПАДОК

Катя Хабiхт
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Захекана Мія вбігла на поні-ферму. «Сьо
годні я буду кататися на Пір'ячку!» – подумала
вона. Пір'ячко був у Мії улюбленим поні.
Вона швидко надягла чоботи для їзди верхи,
залишивши кросівки біля входу до стайні. Там
уже стояла інша пара взуття. «У Віоли точно
такі ж кросівки, як у мене», – зауважила Мія
і помчала до стійл.
Друге з них належало Пір'ячку, однак воно
виявилося порожнім.
– Де Пір'ячко? – закричала Мія. – Я хочу
сьогодні кататися на ньому!
Крістоф, який працював на фермі,
визирнув з-за рогу:
– Привіт, Міє. Ти чого кричала? Сьогодні
Віола їздить на Пір'ячку. Приходь наступного
разу вчасно, тоді зможеш вибирати, на якому
поні кататися. Сьогодні ти будеш їздити верхи
на Балу.
– Віола?.. – скривилася Мія. – Ця зубрила
біблійних віршів кататиметься на моєму
Пір'ячку? Ще подивимося... – прошепотіла
вона, прямуючи до місця, де чистили
поні.
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IЗ ПОНI
Віола ретельно вичісувала блискучу шерсть
Пір'ячка. Підійшовши до них, Мія вперла руки
в боки і недоброзичливо звернулася до Віоли:
– До твого відома: сьогодні на Пір'ячку
катаюсь я!
Віола струсила щітку.
– Заспокойся, – відповіла дівчинка. –
Крістоф сказав, що сьогодні на Пір'ячку буду
кататися я. Ти можеш це зробити наступного
разу.
Мія затупала ногами.
– Ні, я хочу сьогодні! Зараз! – кричала
розлючена дівчинка.
Поні почав неспокійно тупцювати на місці.
З-за стійла вийшов Крістоф.
– Що трапилося? Мія, припини кричати.
Інакше ти сьогодні взагалі не будеш їздити
верхи.
– Гаразд, – невдоволено пробурмотіла Мія.
Проте варто було Крістофу зникнути за
рогом, як вона продовжила:

Вона вивела Балу зі стійла і повела його
чистити. Коли Мія виконала завдання,
Крістоф допоміг їй піднятися на поні. Балу
спокійно стояв на місці, поки дівчинка сідала
в сідло.
– Гарний поні, – промовив Крістоф,
погладжуючи тварину.
– Уперед! – скомандував він, стежачи
за тим, щоб дівчинки сиділи в сідлі рівно
і правильно тримали поводдя. – Після вправ
зможете вільно покататися, згодні?
– Так, так... – невдоволено відповіла Мія.
Кататися на Балу їй все одно не хотілося.
– Я хочу скакати галопом! – вигукнула
Віола.
Під'їхавши не поспішаючи до Мії, вона
показала їй язика.
– Пір'ячко скаче галопом краще за всіх.
Настрій у Мії ще більш погіршився. Їй
захотілося додому. Жахливий день!
Крістоф дав команду, і поні побігли по
колу. Аби не дозволити собі в тому зізнатися,
Мія все ж насолоджувалася їздою. Зрештою,
Балу дуже хороший поні. «І все одно мій
улюбленець – Пір'ячко», – прошепотіла
дівчинка так, щоб Балу її не почув.
– Дуже добре, Пір'ячко! Відмінно, Балу! –
похвалив їх Крістоф. – А тепер риссю...
Віоло, випрямися, будь ласка! І тримай руки
спокійно. Так, так краще.
«Щось Віола їздить сьогодні погано, –
подумала Мія і придивилася. – Невже вона
витерла сльози?»
– Віоло, тримай вузду спокійно, –
прокричав дівчинці Крістоф. – Зберися!
Мії було приємно, що Віола плаче. Але
чому вона така сумна?
– Бррр, стоп! – крикнув Крістоф. – Вільний
час! Які бажання? Віоло, ти починаєш!
Віола прикусила нижню губу, а потім
сказала:
– Я б хотіла помінятися з Мією поні, щоб
вона каталася на Пір'ячку.
Зависло мовчання.
– Ну гаразд, – відповів Крістоф. – Такого
в нас іще не було, але чому б ні? Мія, ти ж
цього хочеш, так?
– Еммм... Ну так, звичайно, – здивовано
відповіла дівчинка.
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– Ти, Віоло, вічно про свого Ісуса говориш.
Що Він завжди добро робить іншим. Отже,
зроби й сама щось гарне: віддай мені Пір'ячко!
Віола почала злитися:
– Ти так ганебно поводишся, що я взагалі
з тобою не хочу справу мати. Дай мені спокій!
– Ти огидна! – крикнула їй у відповідь Мія.
Розплакавшись, вона втекла до стійл. Їй
зовсім не хотілося йти до Балу, не хотілося
його чистити і вже точно не було бажання
кататися на ньому.
Підійшовши до стійла Балу, Мія побачила на
підлозі свіжий гній. Затуливши рукою ніс, вона
сердито вигукнула:
– Ще цього не вистачало! Тепер і прибирати
за ним потрібно. Хм, а взагалі-то я знаю, куди
це подіти.
Узявши совок, Мія з огидою підняла м'який
кінський гній і на витягнутій руці віднесла його
до взуття Віоли.
– Це тобі за те, що ти сьогодні на Пір'ячку
їздиш! – єхидно посміхаючись, сказала Мія
і засунула в кросівки гнійну кулю. Потім
спокійнісінько собі повернулася назад до
стійла.
– Фу, яка гидота! – кривилася Мія,
витираючи совок сіном.
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– Фу-у... Бе-е... – вона з жахом відкинула
взуття. – Що це таке?
І тут вона згадала, що підкинула у взуття
Віоли кінський гній. Але це виявилися не
кросівки Віоли, а її власні.
Віола вигукнула:
– Який жах! Хто це зробив?
– Це була... я, – ледь не плачучи, про
шепотіла Мія.
– Ти засунула собі в кросівки цю гидоту? –
перепитала Віола, не вірячи власним вухам.
Мія шмигнула носом.
– Ні. Взагалі-то я хотіла забруднити твоє
взуття. Пробач мені, я погана! – Мія безпорадно

Iл. Марися Рудська

Пір'ячко, може, будете по черзі на ньому
кататися? Що думаєте?
Мія і Віола задоволено закивали.
Заняття з верхової їзди пройшло все-таки
добре. Мія захотіла покататися галопом.
Крістоф їй дозволив. Для дівчинки це було
тепер удвічі приємніше, тому що сиділа вона
верхи на Пір'ячку.
Наприкінці заняття дівчатка повели поні
на чистку. Конячок уже чекали інші діти, які
прийшли на урок. Дівчатка допомогли одна
одній зняти чоботи і акуратно поставили
їх біля дверей у стійло. Задоволено посви
стуючи, Мія сунула ноги в кросівки.

дивилася на свій брудний
і смердючий носок.
– Ходімо, я допоможу тобі, –
сказала Віола і простягнула Мії
руку. – Підемо до крану. Там ти зможеш
помити ногу. Тільки ось це... – вона
показала на кросівки, – доведеться викинути.
Тобі потрібне буде нове взуття.
– Чому ти така добра зі мною, адже я хотіла
тобі нашкодити? – здивовано запитала Мія.
Віола посміхнулася:
– Тому що я знаю, як ти зараз почуваєшся.
Я теж часто чиню погано. Тому мені і потрібен
Господь Ісус. Він мене розуміє і прощає.
Приходь до мене, я розповім тобі про Нього
більше.
– Правда? Здорово! – зраділа Мія. –
Я прийду до тебе.
Віола потягнула Мію за рукав:
– Але для початку потрібно змити з тебе
гній. Ти все-таки пахнеш жахливо!
Мія розсміялася. Їй раптом спало на
думку: гарна подруга набагато важливіша за
улюбленого поні.
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Крістоф допоміг
дівчаткам злізти з поні.
Коли Мія попрямувала до
Пір'ячка, Віола взяла її за рукав:
– Мія, я б... я б хотіла вибачитися.
– Чому? – здивувалася Мія. – Навіщо це?
В очах Віоли стояли сльози.
– Я показала тобі язика і сказала, що
Пір'ячко скаче галопом швидше за всіх. Я це
зробила для того, щоб подратувати тебе.
І тепер мені соромно. Я справді хочу робити
тільки те, що подобається Господу Ісусу. Але
іноді це в мене не виходить.
Мія дивилася на Віолу розширеними від
подиву очима. Такого вона не очікувала.
Тому що взагалі-то Віола не винна, це Крістоф
дозволив їй кататися на Пір'ячку.
– Добре, що ти вибачилася, – згадавши,
як кепсько вона сама поводилася з Віолою,
сказала Мія. – І... стосовно того, що я сказала
про твого Ісуса, це було дуже погано з мого
боку... І пробач, що я кричала на тебе.
Крістоф підморгнув дівчаткам:
– Таке заняття подобається мені набагато
більше! Якщо вже вам так подобається
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ПОГЛЯНЬ, ЯК ГАРНО НАВКРУГИ!
Слова Віталія Стрєлкова
Переклад Олени Мікули

Музика Віталія Кривенкова

НАШІ ЧИТАЧІ. ЗНАЙОМТЕСЯ!
Ельвіра, Антті та його сестра Софія написали нам із Фінляндії. Знайди цю країну на карті в Google.
Вітаю! Мене звуть Антті. Я живу
в Фінляндії. Мені 8 років. У нас
часто дощить. Дякую за безкоштовну
«Стежинку». Мій улюблений вірш із
Біблії:
«Нехай книга цього Закону не відійде
від твоїх уст, але будеш роздумувати
про неї вдень та вночі, щоб
додержувати чинити все, що написано
в ній, бо тоді зробиш щасливими
дороги свої, і тоді буде щастити тобі»
(Нав. 1:8).

Вітаю! Дякую за лист. Мене
звуть Ельвіра. Мені 8 років.
Я живу в Фінляндії, у місті
Кітее.

5 ЦІКАВИХ ФАКТІВ
ПРО ФІНЛЯНДІЮ
Фінська мова відрізняється від інших європейських
мов. Вона знаменита широким використанням
закінчень. Візьмемо, наприклад, слово talo, що
означає «будинок». Якщо до нього додати закінчення,
вийде talossa – «в домі». Якщо ти хочеш сказати
«в моєму домі», потрібно додати ще одне закінчення,
і тоді вийде talossani. Якщо сказати talossanikin,
продовжуючи подовжувати слово, то виходить «теж
у моєму домі». А щоб поставити запитання з таким
самим змістом, потрібно сказати: talossanikinko? Але
навіть для фінів це вже занадто довге слово.
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Спробуй заради цікавості прочитати фінське речення:
«Вечір на мосту». Використовуй для цього
Google-перекладач. Виходить веселе слово!
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2. Фінляндія на 79% покрита лісом,
має 190 000 озер і 180 000 островів
Фортепіанний акомпанемент до цієї пісні можна скачати
на сайті www.sacredmusicvk.com.

Спробуй наблизити карту цієї країни в Google-карті
і поглянь на її численні озера та острови!

3. Фінські немовлята сплять
у картонних коробках
Ясна річ, у Фінляндії є ліжечка для малюків, але багато
малюків усе ж сплять перші місяці життя в картонних
коробках. Їх разом із одягом та іншими необхідними
для малюків речами надсилає батькам уряд країни.

4. Сауна в кожному домі
Фінське слово «сауна» перейшло в інші мови.
І недарма! У країні з населенням близько 5,5 мільйонів
людей налічується більше трьох мільйонів саун.

5. Дітям – молоко,
а дорослим – кава з житнім хлібом
Фіни більше за будь-які інші народи споживають
молока і кави. А найпоширеніша їжа – житній хліб
із маслом.
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1. Фінська мова дуже складна
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ВНИЙ КАМІНЬ

У світі не так багато птахів, які мають потребу відразу в трьох
стихіях – повітряній, земній та водній. Ми належимо
до таких. У повітрі ми проводимо більшу частину часу.
У воді здобуваємо їжу. А в землі риємо нірки і виводимо
потомство.
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Пташки ми невеликі –трохи
завбільшки горобця, але
привертаємо увагу людей своїм
незвичайним виглядом, забарвленням
і загадковою поведінкою. У нас доволі
велика голова, подовжений прямий дзьоб,
короткі крила, незвичайно маленький хвіст
і невеличкі ніжки. Спинка блакитно-зеленого
кольору з блискучим відливом. На голові і крильцях –
дрібні цяточки світлого тону. Шийка біла, черевце
рудувате, ніжки червоні. Побачити нас непросто, оскільки ми
не дуже товариські. Ми справжні інтроверти, уникаємо і людей,
і тварин. Але кому пощастить нас побачити, той виявить,
що зблизька забарвлення в нас не таке вже
й святкове, навіть трохи тьмяне. Однак у русі,
внаслідок заломлення світла, смарагдовоблакитне оперення блищить і переливається на
сонці, наче дорогоцінний
камінь. І здається, що летить
великий яскравий метелик!
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Ельвіра Цорн

Ми вважаємо за краще жити
поблизу водойм, і в нас багато вимог
до місця гніздування. Вода там має бути
чистою і проточною, а водойма –
не дуже глибокою. Харчуємося
ми дрібною рибою, іноді ловимо
прісноводних креветок. А якщо
риболовля була невдалою, то
не гребуємо комахами, жабенятами,
личинками бабок. За день кожен із нас
може виловити і з'їсти до 12 рибок.
Будинком для нас служить нора на стрімкому березі
водойми, на висоті одного метра або вище, вхід до якої
захований за гілками кущів, дерев або за корінням. Це
горизонтальний тунель завдовжки до одного
метра з розширенням, яке служить власне
гніздом. Пташенята, що вилупилися, зростають
у темряві. Під час годування вони збираються в коло. І тількино хтось із пташенят отримує їжу, коло «прокручується»,
тож ображеним не залишається ніхто. За три-чотири тижні
пташенята залишають гніздо, але ще кілька днів ідуть за
нами, і ми продовжуємо їх годувати, після чого кожен починає
самостійне життя.

Ну от ти й познайомився з нами. Називаємося
ми зимородками звичайними, або блакитними
зимородками. Італійською і давньофранцузькою
мовами наше ім'я звучить як «райський птах»,
німецькою – «крижаний птах», а в перекладі
з англійської – «король-рибалка», тому що ми
дуже майстерно ловимо рибу.
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Чудеса творіння

НАЧЕ КОШТ
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З пошти «Стежинки»

Дорогий
читачу!
У тебе є улюблений
вірш із Біблії?
Напиши нам і розкажи,
чому він тобі
подобається. Ми раді
кожному твоєму
листу!

Дорога «Стежинка»,
мені дуже подобаються твої оповіді.
Мої улюблені історії про мавпочок (Тото, Ніані,
Ого, Пілі та ін.), а також про інших тварин,
а ще про Мгого, Дауді та Йоганна. Я завжди
дуже радію, коли надходить новий журнал,
і мені завжди хочеться, щоб наступні два
місяці проминули якомога швидше.

Мене звуть Владик. Мені 6 років.
Я живу в місті Паско. Я ходжу
в кіндергартен (підготовчу школу).

Мама розповіла мені, що вона, коли була
маленькою, теж отримувала журнал
«Стежинка». Але потім він багато років не
приходив до неї. Одного разу ми були
в гостях у наших двоюрідних братів і сестер.
Мама побачила в них «Стежинку» і відразу ж
замовила й нам. Це було 2019 року. Я, до речі,
народилася в християнській родині.

Я намалював Вавилонську вежу для
«Стежинки».
Владик Урсул, США

З любов'ю і щирими привітаннями,
Аліша Ортіб (і вся її родина), Німеччина
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Виходить шість разів на рік.
Видається на добровільні пожертвування,
розповсюджується безкоштовно.
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Вітаю, «Стежинка»!

Олександра Радке,
8 років, Німеччина
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Християнський журнал
для дітей молодшого та середнього
шкільного віку

Для поштового переказу: індекс 01924
(у рядку «Для письмового повідомлення» на бланку поштового
переказу зазначати: «Пожертвування на журнал ◊Стежинка“»).

Велике спасибі за цікаві історії. Я живу
в Страсбурзі і вчуся в християнській
школі.
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А ти знав, що цього року журналу «Тропинка» виповнилося
30 рокiв? Напиши нам, надішли малюнок або листівку,
і ми з радістю опублікуємо їх у журналі!

