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СЛАВА 
ГОСПОДУ
Бога щиро прославляє
Промінь сонця золотий,
Квітка квітне, птах співає,
Прославляй Його і ти!

Хвалять всі ім’я Христове:
Риби, бджілки, павучки,
Вітер, поле волошкове.
Прославляй Його і ти!

Богу вічності складають
Славу вдень, вночі – завжди!
Гори Бога величають,
Прославляй Його і ти!

Хвалять Господа Святого
Град, туман, вогонь, дощі,
Зорі, блискавки та громи.
Прославляй Його і ти!

Слава мудрості Святого
І подяка небесам!
Кожну мить хвалімо Бога,
Що життя дарує нам!

Він промовив – все з’явилось!
Словом Бог створив світи.
Його силу, Його милість
Прославляй в молитві ти!
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 Це 
неможливо! 

А знаєш, скільки  
у мене братів та сестер? 

Понад мільйон!

ДУХОВНА 
РОДИНА

Прочитай приховане у піраміді 
слово і дізнайся, про що цей номер 
журналу!
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УЛЮБЛЕНИЙ ДЕНЬ ТИЖНЯ
Доброго ранку, 

спанько! Час іти  
до школи!

Не люблю понеділки.

Минув тиждень.

Уставай!  
Запізнимось у школу!

Не люблю п’ятницю.

Ти щодня так 
говориш: не люблю 
понеділок, вівторок, 

середу, четвер  
і п’ятницю.

Я не люблю рано 
прокидатися!

Сьогодні ж  
вихідний!  
А ти чому  
не спиш?

Уставай, спанько! 

Неділя, 8.00.

Люблю неділю!  
Час іти до недільної школи!
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У Новому Заповіті, ми його називаємо Єван-
гелієм, є книга, яка описує історію першої Церкви. 

Називається вона Дії апостолів. Написав її лікар на ім'я 
Лука. Він також написав і одне з Євангелій, яке назва-
но його ім'ям. Лука супроводжував апостола Павла 
в місіонерських подорожах. Те, що він бачив на влас-
ні очі, й те, що розповідали люди, Лука записав у цю 
книгу.

Книга Дії апостолів розпочинається з прощання. 
Ісус розлучається зі Своїми учнями та возносить-
ся на небо. Ось Його останні слова: «Він звелів, 
щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали 
обітниці Отчої, “що про неї, ‒ казав, ‒ ви чули 
від Мене. Іван бо водою христив, ‒ ви ж охри-
щені будете Духом Святим через кілька тих 
днів! … Та ви приймете силу, як Дух Святий 
злине на вас, і Моїми ви свідками будете 
в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, 
та аж до останнього краю землі”». 
А що сталося далі, розповідається 
в книзі Дії апостолів.

За десять днів після цьо-
го учні, їхні друзі та родичі 
зібралися в одному домі, 
щоб помолитися Богу. Во-
ни чекали того, що обі-
цяв їм Ісус. Раптом по-
чувся шум, як від 
сильного вітру. Над 
головами учнів, 
які молилися, 
з ' я в и л и с я . . . 

вогненні 
язики! 

Вальдемар Цорн

ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ 
ЦЕРКВИ 
ХРИСТОВОЇ
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Апостоли раптом по-
чали говорити різни-
ми мовами, яких вони 
не вивчали. На шум збі-
глися люди ‒ римляни, 
перси, араби. Вони бу-
ли неабияк здивовані: 
апостоли говорили на 
їхніх діалектах! Люди 
слухали розповідь про великі діла Божі своїми мовами.

Апостол Петро став посеред здивованої юрби і ска-
зав, що побачене та почуте ними ‒ це здійснення 
біблійного пророцтва. Бог послав у цей світ Свого 
Святого Духа! І всі, віруючі в Ісуса Христа, всі, хто по-
кається і прийме Його як Господа, теж отримають 
Святого Духа і стануть дітьми Божими.

Петро говорив надзвичайно палко, і Бог так бла-
гословив його проповідь, що того дня багато лю-

дей покаялося і прийняло хрещення. Перше 
хрещення було дуже великим ‒ три тисячі душ 
приєдналися до Церкви Христової.

Цей день, а сталося це на свято П'ятиде-
сятниці, ми тепер святкуємо як день зішестя  

Святого Духа, як день народження Церкви Хри-
стової.

Цю історію ти можеш 
прочитати в перших двох 

розділах книги Дії апостолів.

Поміркуй:
1.  Хто написав книгу Дії 

апостолів?

2. Що ми святкуємо в день 
П'ятидесятниці?

3. Що нам потрібно зробити, 
аби стати членом Церкви 
Христової?

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  5

/2
0

5

Stezynka 05_2020.indd   5 30.07.2020   16:44



Він порядВін поряд

1. Книгу Дії __ __ __ __ __ __ __ __ __ написав лікар Лука. 
                        22  18  19  17  15  19    4    6   10

2. Книга __ __ __ апостолів розповідає про створення першої __ __ __ __ __ __.
                        5   6    2                                                                                                                        16  11  24   21  10  1

3. На початку книги Дії апостолів Ісус дав Своїм __ __ __ __ __ доручення та  вознісся 
                                                                                                                                 23    9     20   14    8 

на __ __ __ __.
        20    11   12   19

4. Бог послав у цей __ __ __ __ Свого Святого __ __ __ __.
                                                     17   10    6    15                                              5    23   3     22

5. Учні Христа та їхні друзі __ __ __ __ __ __ __ __ __ у домі, щоб __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
                                                                        25    6     12   24   22    4      1    17   14                                  18    19   8     19    4     1    15     1    17   14

6. Ісус віддав  __ __ __ __ життя за нас.
                                      17   10   19    7 

12 19 5 11 5 10 19 7 9 1 15 24 19 7

' ,–
10 6 8 14 8 19 7 25 6 12 24 22 20 6

.
15 22 8 14 17 11 24 11 5 20 1 3

Встав пропущені слова. За допомогою 
цифрового шифра прочитай вірш  
із Біблії, що написано нижче,  
та дізнайся, коли Ісус перебуває  
між віруючими.

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  5

/2
0

6

Stezynka 05_2020.indd   6 30.07.2020   16:44

Колись не було нічого. Навіть неба, Сонця і Землі. Не було ні зірок, ні світла... Не було 
навіть часу. Була вічність. Був тільки невидимий духовний світ. У цьому світі були Бог 
і створені Ним ангели. 

Бог захотів, аби з Ним у вічності були подібні до Нього істоти, тому вирішив створити 
людей. Спочатку Господь створив увесь Всесвіт, потім Землю і весь наш світ, а наостанок, 
у шостий день творіння, Він створив перших людей, Адама і Єву.

Господь дав їм свободу, щоб люди могли самі вирішити, чи хочуть вони жити з Богом 
вічно. Для цього Він посадив дерево пізнання добра і зла. І знаєш, що потім сталося? Люди 
не послухалися Бога, їли плоди цього дерева. Вони згрішили і стали смертними. 

Що ж тепер робити? Адже люди були створені, щоб жити з Богом у вічності! Але від 
самого початку, коли ще нічого не існувало, у Господа був план: у наш світ прийшов Син 
Божий Ісус Христос, через Якого весь світ було створено, щоб дати можливість кожному, 
хто в Нього віритиме, повернутися до Бога.

Після того як Ісус Христос помер на хресті за гріхи всіх людей і воскрес із мертвих, 
кожен, хто вірує в Нього, стає сином і дочкою Бога. Тому, хто вірить, Він дає Свого Духа 
Святого для спілкування з Богом. І кожен, хто має цього Духа, стає членом Церкви 
Христової. 

Церква народилася в Єрусалимі, в день П'ятидесятниці, майже дві тисячі років тому. 
Однак вона існує і сьогодні. І буде у вічності. Її створено для вічності, 
а весь світ – для неї. 

Слава Богу за Його мудрість і любов, за Його щедрість 
і всемогутність! Слава Ісусу Христу!
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яМета всього 
Всесвіту

Вальдемар Цорн
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Марк самотньо стояв на шкільному подвір’ї. Хлоп
чаки й дівчатка, весело галасуючи, порозходилися груп

ками: у кожного була своя компанія. Тільки в Марка у школі 
не було друзів. 

Він узагалі відрізнявся від інших. Його інтереси та хобі були 
іншими: замість мультиків і фільмів він із задоволенням дивився передачі 

про тварин, замість коміксів читав наукові журнали. В нього не було відеоігор, проте він годинами сидів 
у своїй «лабораторії». Інші хлопці його захоплень не поділяли. Іноді навіть глузували з нього, прозиваючи 
«ботаніком» і «самотнім Марком».

Але цікаво ось що: часто, коли клас збирався до музею, театру або в похід, Марк увічливо відмовлявся 
і говорив, що зайнятий. То його запросили на день народження, то він повинен був їхати в якийсь табір, або 
ще кудись зі своїми друзями. 

Однокласники не вірили, що в нього дійсно є друзі. Адже ще ніхто в школі не бачив, щоб із Марком хтось 
грав на перервах. 

Ось і цього разу вчителька біології оголосила: 
 – Школа організовує для нас похід до зоопарку. У неділю, о десятій ранку, ми зустрічаємося на шкільному 

подвір’ї. Якщо хтось у неділю не може, нехай батьки мені зателефонують.
Марк повільно підняв руку: 
 – На жаль, я в неділю вранці не можу. 
 – Що, зустрічаєшся зі своїми уявними друзями? – з'єхидствував хтось, а весь клас розреготався. 
Марк опустив руку. І так було завжди... 

На початку нової чверті в класі 6 «Б» з'явився новенький. А оскільки лише у Марка не було сусіда по 
парті, хлопчика посадили до нього. Артем був дуже веселим, катався на скейтборді. Круті хлопці відразу 
захотіли прийняти його до своєї групи.

Майже щоранку Марк і Артем стикалися в ліфті. Вони, за збігом обставин, жили тепер в одному під'їзді. 
Хочешнехочеш, вони були вимушені йти до школи разом. Так одного ранку між ними зав'язалася розмова.

 

Друзі, 
яких 
ніхто 

не бачив
Олеся Ісаак
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 – Чому ти всім говориш, що маєш друзів? Ти ж ні з ким у школі не спілкуєшся? – запитав Артем. 
 – Мої друзі навчаються не в нашій школі. 
 – Усі глузують із тебе, тому що ніколи тебе з іншими хлопцями не бачили. Ти впевнений, що не вигадуєш 

собі друзів?
Марк похитав головою: 
 – Я ходжу до церкви, і там у мене багато друзів! 
 – Ааа, – протягнув Артем. – Я був одного разу з бабусею в церкві. Там так нудно, і дітей майже не було. 
 – У нас інша церква. Ми всі там дружимо. Часто граємо після богослужіння на майданчику, ходимо один 

до одного в гості... Хочеш, можеш переконатися у цьому сам, ходімо в неділю зі мною! 
Артему стало цікаво. Він уявив собі, як «самотній Марк» грає на майданчику зі своїми вигаданими 

друзями. Адже не може бути у цього дивного хлопчика багато друзів.

Артем зміг умовити маму. Недільного ранку вони разом із Марком і його батьками поїхали до церкви. 
Коли хлопці зайшли всередину, сталося щось незрозуміле. Марка неначе підмінили. Він почав усміхатись 

і підбіг до хлопчиків та дівчаток, що сиділи на лавках. Один хлопчик відразу ж стрибнув Марку на спину 
і закричав: «Привіт!» Вони явно були близькими друзями. 

Потім Марк представив хлопцям гостя: 
 – Хлопці, це Артем. Мій однокласник. 
Усі заусміхалися і сказали: 
 – Привіт, Артеме!
Той стояв із відкритим від подиву ротом і не міг вимовити жодного слова. 
 – Ви таки справжні... – промовив він. 
Хлопці розсміялися.
 – Звісно, – сказав той самий хлопчик, який стрибнув на Марка, і простягнув Артему руку: – Станьмо 

друзями! 
Так Артем познайомився з друзями Марка. Відтоді в класі 6 «Б» вже двоє хлопчиків мали справжніх 

друзів, яких ніхто в школі не бачив.

Друзі, 
яких 
ніхто 

не бачив
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Американський футбол – дуже швидка гра,  
в якій багато фізичного контакту між грав

цями. Тому американський футбол і називають 
контактним спортом. Ось декілька цікавих фактів:

1. Мета гри полягає в тому, щоб пронести м'яч якнайдалі 
й досягти з ним очкової зони. Це називається тачдаун.  

2. На шляху гравців, які несуть м'яч, стоїть команда 
супротивника, яка перешкоджає їм дістатися цілі.

3. Цікаво, що гравці на полі не діють самостійно. Під час 
гри вони виконують команди свого тренера. Кожен гравець має 

захисний шолом. У шолом капітана команди вмонтовано навушник, через 
який тренер дає вказівки капітану, а той передає всім іншим. Це означає,  

що головним у грі завжди залишається тренер. 

4. Кожну команду розділено на три групи: група нападу (володіє м'ячем 
і несе його до цілі), група захисту (перешкоджає супротивникові пронести м'яч) 

і спеціальна група (у кожного гравця своя функція).

5. Квотербек – головний гравець у нападі та лідер усієї команди. Він сам вирішує, 
що команда робитиме, або ж отримує вказівки від тренера. Квотербек передає пас гравцеві, який повинен 
пронести м'яч до цілі, або сам просуває м'яч уперед. Дуже важливо, щоб команда слухалася квотербека.

6. Кожен гравець у команді має своє завдання, кожен робить тільки те, до чого його підготував 
тренер. До прикладу, центр повинен відкинути м'яч назад квотербеку на початку розіграшу. І він не 
робить більше нічого. У нього тільки один обов'язок, який він повинен виконати ідеально. А от завдання 
кікера – вибити м'яч під час розіграшу на початку гри.

7. Кожен гравець має захисне спорядження і спеціальне взуття.

8. М'яч в американському футболі дуже незвичної форми. Він овальний і за формою чимось нагадує 
диню. І це неспроста. Адже м'яч у цьому виді спорту частіше кидають, аніж б’ють по ньому ногою. Таким 
м'ячем легше влучити в ціль.

Американський 
футбол 

і церква 

«Біжіть так, щоб 
одержали ви!»

 (1 Кор. 9:24)
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Ти запитаєш, що ж спільного між американським футболом і церквою? 
1. Завдання церкви – донести Благу звістку кожному, хто її ще не чув, тобто «принести» її до цілі.  

Це наш тачдаун.

2. У церкви є супротивник – сатана. Він перешкоджає церкві й не хоче, щоб вона дісталася до своєї 
мети.

3. Найголовніший у церкві – Бог. Він «тренує» кожного з нас, розподіляє завдання, а під час «гри» 
передає команди лідеру, пастору або духовному наставнику, які доносять їх до нас.

4. У церкві кожен виконує свою справу: хтось керує церквою, хтось проповідує, дехто займається 
музичним служінням, дехто – дитячим.

5. Пастор, або священник, у церкві має особливе завдання. На нього покладено найбільшу 
відповідальність. Він повинен добре розуміти волю Бога та наставляти віруючих.

6. У кожного члена церкви своє завдання. Уяви, що буде, якщо гравець, завдання якого штовхати м'яч 
і який це добре вміє, намагатиметься постійно кидати м'яч!

7. Кожен християнин має духовне спорядження. Про це ти можеш прочитати у Посланні до ефесян 
(6:14–17).

8. Послання, яке християни повинні донести цьому світові, відрізняється від учень цього світу. Суть його 
полягає в тому, що Бог любить усіх людей і віддав Свого Сина на смерть заради них. Ісус Христос помер  
за гріхи людей і воскрес із мертвих. Кожен, хто цьому вірить, житиме з Богом на небесах!

Іл
. М

ар
'я

на
 М

ик
ит

ю
к«Біжіть так, щоб 

одержали ви!»
 (1 Кор. 9:24)
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Аби краще познайомитися з Біблією та пройти нові уроки разом зі «Стежинкою», 
реєструйся безкоштовно на сайті                                             – і вирушай у подорож!tropinkakurs.com
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Ольга Мартинова 

Чи знаєш ти, що розділити отару овець на дві групи 
практично неможливо? Чому, запитаєш ти? Річ у тім, 
що в домашніх овець дуже розвинений стадний інстинкт. 
За щонайменшої небезпеки вони збиваються у групи 
і намагаються триматися купи. Так безпечніше. Якщо 
ж якась вівця відстає від отари, то найімовірніше, вона 
захворіла.

Ще одна особливість стадної поведінки овець ‒ вони 
завжди йдуть за ватажком. Одна овечка зробила крюк, 
аби обійти камінь, і вся черідка  пішла услід! 

Домашні вівці ‒ дуже дружні тварини, їм важливо 
бути частиною отари. Кажуть, аби вівця почувала 
себе безпечно і комфортно під час випасу, їй 
потрібна компанія з п'яти подружок. 

Чи знаєш ти, що вівці необов'язково 
повертати голову назад? Бічне розташування очей 
і горизонтально видовжені зіниці роблять кут огляду 
надзвичайно великим, якщо, звісно, її очі не закриває 
вовна. А ось просторове сприйняття у овець розвинене 
слабо. Тому будь-яка тінь або яма на дорозі гальмує рух 
отари. 

Вівцям украй важливий зоровий контакт одна 
з одною. Час від часу кожна тварина підіймає голову, 
щоб переконатися, що інші вівці перебувають поблизу, 
і заспокоюється.

У овець також добре розвинений слух, і вони дуже 
чутливі до раптового шуму.

Я — «МАЛЕНЬКА 
ОВЕЧКА»
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Чи знаєш ти, що існують короткохвості й довгохвості вівці?  
До короткохвостих овець відносять романівських овець, шкури яких надзвичайно 
цінуються. Довгохвості вівці ‒ це м'ясні породи та мериноси (вони дають до 10 кг  
вовни на рік). Тонка вовна довгохвостих овець була популярна ще в модниць 
Стародавнього Єгипту й Вавилону.

До товстохвостих відносять каракульських овець, які мешкають в Узбекистані. 
Вони дуже невибагливі в їжі, тому здатні виживати навіть у пустелі. Каракуль 
у перекладі з тюркської мови означає «чорне озеро». 

Курдючні вівці дістали свою назву через жирове відкладення у вигляді великих 
мішків біля хвоста. У цих мішках може міститися до 16 кг жиру. 

Вівці дають людині молоко і м'ясо, вовну й овчину. Головною ж цінністю овець 
є їхня вовна. 

 

 На сторінках Біблії ми також 
знаходимо образ вівці.  

Ісус Христос називає Себе 
Добрим Пастирем (Пастухом), 

а Своїх учнів — овечками.
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Вдячний псалом.
Уся земле, покликуйте Господу!

Служіть Господеві із радістю, 
перед обличчя Його  
підійдіте зо співом!  

Знайте, що Господь – Бог Він,  
Він нас учинив, і Його ми, – 

Його ми народ та отара Його 
пасовиська.

Псалом 100
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Увійдіть в Його брами 
з подякуванням,  

на подвір'я Його з похвалою! 
Виславляйте Його,  

ім'я Його благословляйте,  
бо добрий Господь,  

Його милість навіки,  
а вірність Його – з роду в рід!
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ВАЖЛИВА СПРАВА
Олена Сенюта

Настала неділя. 
 – Синочку, підйоом! Скоро по тебе прийде Іван, а ти ще спиш, – пролунав голос мами. 
Мишко розплющив очі. Ранок був непривітним, мокрим і похмурим. 
«Яка погана погода, і настрій сумний», – подумав Мишко, позіхаючи та щосили протираючи очі.
«Потрібно вмовити Івана лишитися сьогодні вдома. А що? Адже недільна школа не впаде без нас, 

і богослужіння не зупиниться. Мама з татом нехай ідуть, а ми – діти, нам треба відпочити, – так міркував 
Мишко, просовуючи ногу в штанину. – Швидше б наступний тиждень, день народження. Що б його таке 
в подарунок у мами попросити?» 

«Дзеньдзень!» – почувся дзвінок. За кілька секунд до кімнати Мишка ввірвався Іван. 
 – Сонько, ти ще не вдягнувся? Може, підштовхнути? – жваво вигукнув Іван.
 – Іване, – у голосі Мишка почулися нотки смутку, – день сьогодні похмурий, дощ, голова взагалі  

не тямить... 
 – Ти чого дурниці говориш? 
 – Не дурниці це, – пробурмотів Мишко, – ти краще сам подумай. Потрібно ж і нам колинебудь 

відпочивати.
 – Ти що, не виспався? – не міг зрозуміти Іван. – Хто тобі заважав? 
 – Ох, усе тобі треба пояснювати... 
 – Тільки швидше, бо в недільну школу запізнимося! 
 – То я ж про що... Може, сьогодні не підемо, – запропонував Мишко.
Брови Івана поповзли вгору. 
 – Влаштуємо з тобою перегони, пограємо, відпочинемо, – продовжував Мишко, – нууу... чи хоча б 

уроки разом зробимо. Адже недільна школа не пропаде, якщо ми один раз не прийдемо. І зібрання  
не зупиниться. Ми ж іще діти. Мами й тата нехай ідуть, а ми залишимося вдома. 

 – А батькам що скажемо? – замислився Іван. 
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 – Ну, скажемо, наприклад, що уроки ще не зробили... 
 – Нііі, Мишко, так не піде, – пошепки відмовив Іван. – Раптом ми пропустимо щось важливе?  

Та й обманювати недобре.
 – Ех, – зітхнув Мишко, – який ти в нас правильний. Гаразд, підемо до церкви! До речі, як гадаєш,  

що до дня народження мені в батьків попросити у подарунок?.. 
День пролетів швидко. Спочатку урок у недільній школі, потім богослужіння. І ось друзі вже 

повертаються додому по мокрій доріжці, підкидаючи носками черевиків золотаве листя. 
 – А ти молодець, Іванку, що переміг сьогодні вранці, – сказав раптом Мишко. 
 – Ти чого? – здивовано здійняв брови Іван. – Ми ж із тобою, здається, не билися.
 – Знову ти мене не розумієш! – зітхнув Мишко. – Добре, що ти сьогодні вранці мене не послухався 

і ми всетаки пішли до церкви. Я раніше думав, що це справа дорослих – ходити постійно на зібрання. 
А сьогодні зрозумів, що й дитяча. 

 – Коли це ти встиг зрозуміти? 
 – Пам'ятаєш, сьогодні в недільній школі розповідали, як Ісус радив дорослим не заважати дітям 

приходити до Нього, тому що їхнє є Царство Боже? Ось я і зрозумів, що Сам Ісус чекає на нас. 
 – Тааак! Чудово, – погодився Іван.
 – А ще, уявляєш, я сьогодні зовсім не нудьгував на богослужінні! У недільній школі сказали, що Ісус 

завжди там, де двоє або троє зібрані заради Нього. А в нас ціла церква зібралася! І я тихенько сидів, хоч 
і не все розумів, але мені було так приємно, що Ісус поруч! 

Іван замислився. Він і уявити не міг, що його друг так швидко зміниться. 
 – А ще я придумав, який подарунок хочу на день народження. Свій власний будильник! Навчуся ним 

користуватися – і себе, i тебе будитиму! 
Іван засміявся: 
 – Що ж, сам напросився!
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Склала Ельвіра Цорн
Відгадай, хто зображений на малюнках.НАЗВИ МЕНЕ!
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Склала Ельвіра Цорн

ЗНАЙДИ ОВЕЧОК

ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

НАВКОЛО ЦИФР

Клавдій хоче потрапити на зібрання віруючих.  
Допоможи йому знайти дім, у якому зібралися християни.

Впиши відповіді на запитання у клітинки навколо цифр, починаючи з клітинки зі стрілочкою.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1. Як звали мати пророка Самуїла? (1 Сам. 1:20–22).

2. Як називається місто, в якому Ісус здійснив перше диво? (Ів. 2:1–11).

3. Птах, який годував пророка Іллю (1 Цар. 17:6).

4. Перша людина.

5. Що принесли мудреці Немовляті Ісусу? (Мт. 2:11).

6. Що символізує вино?

7. Місто, в якому було чутно плач за дітьми (Мт. 2:17).

8. Хто проковтнув пророка Йону? (Йона, 2:1).

9. Прапрадідусь царя Давида (Рут, 4:21–22).

На сторінках журналу заховалося 12 овечок. Чи зможеш ти їх усіх знайти?
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Мій Пастир добрий
Слова Віталiя Стрєлкова                                                                                                 Музика Віталія Кривенкова
Переклад Олени Мікули

Фортепіанний акомпанемент до цієї пісні можна скачати 
на сайті www.sacredmusicvk.com.
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Творча сторiнка
Наші дорогі читачі поділилися з нами своєю творчістю. Можливо, ти захочеш вивчити один із віршів  

та прочитати його в церкві?

* * *
Якщо ти віриш в Ісуса Христа, 
Тобі не страшна жодна біда.
Хоч вітер, хоч сніг, хоч дощ, хоч мороз, 
Та віру й надію дарує Христос.
Якщо ж раптово біда прийде,
То кожен в Ісусі спасіння знайде.

Дарина Хандогіна, 9 років, Росія

Бог – диво!
Люди деякі вважають, що повірити у щось
Можна лише, як побачиш й доторкнешся до чогось.
Але мушу вам сказати, що думки ці – маячня!
Він — невидимий! Та дивом Його всюди бачу я.
Заперечите: «Неправда! Доведи це нам усім!»
Відповім я: «Добре, друзі! Що ж, тоді гулять ходім!»

Ви колись зорю стрічали? Бачили цю дивну мить – 
Небо, мов вогнем палає, наче золотом горить?
А чи бачили світанок, небо в росяній імлі?
Кришталевого серпанку гру весняну на землі?
Ти скажи: чи бачив в небі веселкові кольори,
Як весь обрій обіймає диво, сяюче згори? 
А чи бачив ти, як пташки в небі віднаходять шлях?
Як метелик різнобарвний заховався у квітках?

Якщо все це бачив, друже,
Більш не став таких питань.
Всі відповіді явні дуже,
Ти краще навкруги поглянь!

Марина Федько, 16 років, Росія

Лише Ти
Лише Ти, мій Господь,
Всім спасіння даруєш.
Лише Ти, мій Господь, 
Моє серце лікуєш.

Лиш в Тобі, мій Господь,
Справжній мир віднайду я.
Лише Ти, мій Господь,
Понад все, що існує.

Ти – надія моя,
Ти – моя перемога,
В вічне Царство Твоє
Ти – небесна дорога.

Лише Ти, мій Господь,
Є спасіння й розрада,
Лише Ти, мій Господь,
Милість, радість і правда.

Лиш в Тобі я живу,
Лиш Тебе прославляю,
І служити Тобі
За найвище вважаю!

Олена Камалова,  
15 років, Росія

С
ТЕ

Ж
И

Н
К

А
  5

/2
0

23

Stezynka 05_2020.indd   23 30.07.2020   16:45



ЯК НАПИСАТИ АКРОВІРШ

Напиши слово по вертикалі.

Г
А
Л
Я

Тепер придумай слова, які починаються 

з цих літер. Вірш може мати риму,  

а може й не мати. Наприклад:Гарні очі, сукня біла,А волосся, мов пшеничка,Лагідна, весела, мила – Я люблю тебе, сестричко!

Ти можеш написати про улюблене 

свято, свого друга, батьків чи хобі.

А ось іще один акровірш  

про найкращого Друга всіх людей!

Істину людям небесну відкрив,

Слово спасіння нам дарував,

Утиски грішників мовчки терпів, 

Смертю Своєю гріх подолав.

Що таке акровірш?

Акровірш – це форма вірша, в якому перші літери перших слів кожного рядка 
утворюють слово. Зазвичай у цьому слові приховані тема вірша або ім’я того, 
кому його присвячено.

А зараз спробуй сам! Напиши акровірш до Свята жнив  або Дня матері, а можна просто  про щось або про когось,  
кого ти любиш!

__________________
__________________

___________________  ____________________
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Улюблений біблійний вірш
Здрастуй, люба «Стежинко»!
Мене звуть Маріам Філенко. Мені 9 років, 
я навчаюся у 3 класі та живу
в Республіці Карелія, м. Петрозаводськ.
Разом із мамою я ходжу до церкви. Я читаю 
ваш журнал уже чотири роки.

Мій улюблений вірш у Біблії:  
«Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, 
і Закон Твій — у мене в серці» (Пс. 40:9). 
Я люблю Господа і знаю, що Його воля 
найкраща для мене. Надсилаю вам свої 
малюнки: «Ангел», «Ноїв ковчег» і «Давид».

Маріам Філенко, 9 років, Росія

«Твою волю чинити, мій 
Боже, я хочу, і Закон Твій — 

у мене в серці».

Пс. 40:9

Улюблений вірш Маріам 
записано 

у Старому Заповіті, у Псалтирі.
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1. Із сонцем у квача

Сонячних днів восени дедалі 
меншає. Не пропусти момент: 
зручніше влаштуйся на підвіконні або 
в садочку та насолодися останніми 
промінчиками сонця.

2. Кімнатні 
нововведення 

З дозволу батьків 
перестав меблі у своїй  
кімнаті, прикрась її новими 
постерами або гірляндами. 
Навіть маленькі зміни 
мають вагоме значення.

4. Домашній табір 

Неважливо – в саду чи вітальні,  
зі справжнім наметом чи звичайним 

покривалом, з друзями чи домашньою 
твариною – влаштуй «літній» табір!

5. Добра звістка жестами 

Запам’ятай декілька слів на мові 
жестів (знайди в інтернеті відео  
або статтю). Вивчи, як сказати:  
«Бог любить тебе».

3. Смачне свято 

Запроси друзів (зокрема 
і невіруючих) на свято жнив. 

Нехай кожен принесе свій 
улюблений фрукт, приготуйте 

разом фруктовий салат 
(можливо, тобі знадобиться 

допомога батьків)  
і подякуйте Богові за смачну 

їжу, яку Він нам дає!
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8. Паперове літо

Збери всі журнали «Стежинка», 
які тільки маєш, або дитячі книги 
та знайди в них оповідання, дія 
яких відбувається влітку. Поринь 
іще раз у літню атмосферу,  
не виходячи на вулицю!

7. Фотоспогади

Роздрукуй фотографії з літа.  
Це можуть бути знімки з друзями, 
братами і сестрами, батьками, 
бабусею і дідусем. Напиши  
на зворотному боці свої враження 
та подаруй фотографії тим,  
хто на них зображений.

9. Швидке зростання  

Візьми ліхтарик і спрямуй його на будівлю  
або на стіну в кімнаті. Поклади ліхтарик  
на підлогу і зафіксуй його або ж попроси 
друга потримати. Важливо, щоб ліхтарик 
світив знизу вгору. Подивися, як швидко  
ти виріс! Точніше, виросла твоя тінь.

10. Літня шафа  

Переглянь з мамою або татом свій 
літній одяг. Відокрем те, з чого ти 
виріс, від того, що зможеш одягнути 
наступного року. Подаруй замалий 
для тебе одяг тому, хто його потребує 
і кому він підходить. 

6. Мильне шоу 

Влаштуй шоу з велетенськими 
мильними бульбашками (дивися с. 28).  
Повесели хлопців з дівчатами  
та маленьких дітей на майданчику  
або запитай дозволу влаштувати 
мильну виставу на подвір’ї церкви  
після недільної школи.
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ГИГАНТСКИЕ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

Тебе понадобятся:

·	 Жидкий глицерин (можно купить в аптеке) – 50 мл
·	 Средство для мытья посуды – 100 мл
·	 Сахарный песок – 4 чайные ложки
·	 Вода (лучше всего дистиллированная) – 300 мл
·	 Две палочки одинаковой длины
·	 Плотная верёвка
·	 Тазик

Как это сделать:

1. Смешай все ингредиенты в тазике и убери в прохладное место на одну ночь.
2. Отрежь два куска верёвки: один побольше, другой поменьше. Привяжи верёвку с обеих 

концов к палкам так, чтобы длинная верёвка свисала снизу, а короткая была сверху. 
3. Надувать пузыри можно с помощью ветра. Обязательно делай это на улице во дворе или 

в саду. 
4. Опусти верёвочки в тазик с мыльным раствором, растяни палочки и беги с ними против 

ветра, чтобы сделать гигантский мыльный пузырь.

Поробка

ВЕЛЕТЕНСЬКІ 

МИЛЬНІ БУЛЬБАШКИ

1. У мисці з’єднай 
інгредієнти 
й залиш їх 
у прохолодному 
місці на ніч.

2. Підготуй два 
мотузки: один 
довший, другий 
коротший. Закріпи 
мотузки з обох 
кінців до паличок 
так, аби довгий 
мотузок звисав 
донизу, а короткий 
був зверху.

3. Опусти мотузки у миску 
з мильним розчином, 
розтягни палички  
та біжи з ними назустріч 
вітру, щоб утворилася 
велетенська мильна 
бульбашка. 

Готово!

Тобі знадобляться:

Як це зробити:

•  Рідкий гліцерин  

(його можна купити в аптеці) – 50 мл

• Засіб для миття посуду – 100 мл

• Цукровий пісок – 4 чайні ложки

• Вода (краще дистильована) – 300 мл

• Дві палички однакової довжини

• Міцний мотузок

• Миска
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Ось і закінчився урок у недільній школі. Знайома картина? Знайди на малюнку дванадцять тварин та предметів:

равлик мікрофон кораблик хустка лампочка котик  
    бутерброд              зірка                           пінгвін                        корона                   рибка                          ручка 

Також знайди 7 Біблій, схованих на цьому малюнку. 

ПІСЛЯ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Іл
. К

ат
ер

ин
а 

Ф
іл

іп
по

ва
С

ТЕ
Ж

И
Н

К
А

  5
/2

0

29

Stezynka 05_2020.indd   29 30.07.2020   16:45



З 
по

ш
т

и 
«С

т
еж

ин
ки

»

Ві
дп

ов
ід

і:

Надійка, Україна

Роман Гутовець, Україна

Олександр Майстер, 6 років, Україна

Микола Ч., 12 років, Україна

Ангеліна Кравчук,

14 років, Україна

Дарина Малайчук, 9 років, Україна

Дорогий 
читачу! В тебе 
є улюблений вірш  

із Біблії? Напиши нам 
і розкажи, чому він 
тобі подобається. 
Ми раді кожному 
твоєму листу!

Дорога команда «Стежинки»!
У номері 5/2019 ви радили роздавати 
журнали «Стежинка» у  веч ір 
Хелловіну. Минулого року ми вже 
проводили подібну акцію перед своїм 
будинком, і на неї добре реагували. Ми 
роздавали сусідським дітям маленькі 
пакетики із солодощами та свічки  
з біблійним віршем на тему «Світло». 
Ми б хотіли і цього року повторити 
цю акцію, але цього разу роздавати 
«Стежинку» хлопцям і дівчатам, що 
приходять до нас. 
Надішліть нам, будь ласка, 50 
примірників. Приблизно стільки 
подарунків ми змогли роздати 
минулого року. Дуже дякуємо!

Сім’я Шульц, Німеччина
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Сніжана Фень,  
Україна

Як ми читали «Стежинку»
Прийшла бабуся з роботи. Виконавши всі свої справи, 
вона повідомила: «Любі онуки! Сьогодні в нас щасливий 
день! Листоноша приніс черговий номер "Стежинки". 
Сідайте навколо, і я вам почитаю журнал». Нас у сім'ї 
три брати: це я – Дмитро, середній брат Євген 
і найменший – Віталік. Я сів біля бабусі з одного 
боку, Віталік – з іншого. Євген теж хотів сісти 
поряд із бабусею, і він почав мене штовхати. Однак я  
не хотів поступатися йому місцем. Я штовхав брата, 
а брат – мене. Ми почали шуміти і сваритися. «Який 
хитрун, я перший зайняв місце!» – кричав я. «Усе тобі 
одному, я теж хочу біля бабусі сидіти!» – заперечував 
Євген. Усе це дуже не сподобалося бабусі, й вона тихо 
промовила: «Ісус Христос надзвичайно засмучується, 
коли діти сваряться. Біблія навчає, щоб кожен із нас 
насамперед думав про те, щоб іншому було добре». 
Мені стало соромно, і я поступився місцем братові.

Дмитро Шевченко, 8 років

Олександр Майстер, 6 років, Україна

Дорогий 
читачу! В тебе 
є улюблений вірш  

із Біблії? Напиши нам 
і розкажи, чому він 
тобі подобається. 
Ми раді кожному 
твоєму листу!

До стор. 2. Церква.
До стор. 6. 1. Апостолів. 2. Дії, церкви. 3. Учням, небо.

4. Світ, Духа. 5. Зібралися, помолитися. 6. Своє.
«Бо де двоє чи троє в Ім’я Моє зібрані, — 
 там Я серед них» (Мт. 18:20).

До стор. 13. «Для моєї ноги Твоє слово — світильник,
то світло для стежки моєї» (Пс. 119:105). 
Завдання №3: 66, 2, Старий Заповіт, 39, 
Новий Заповіт, 27, Бог і пророки, Бога.

До стор. 20. 1. Пилат. 2. Ной. 3. Йосип. 4. Даниїл. 
5. Давид. 6. Рут. 7. Закхей. 

До стор. 21. НАВКОЛО ЦИФР: 1. Анна. 2. Кана. 
3. Крук. 4. Адам. 5. Дари. 6. Кров.  
7. Рама. 8. Риба. 9. Боаз. 
ВЕЧІРНЄ ЗІБРАННЯ

До стор. 29. 

Старі листи читачів! 
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Любов Лазько

СЛАВА 
ГОСПОДУ
Бога щиро прославляє
Промінь сонця золотий,
Квітка квітне, птах співає,
Прославляй Його і ти!

Хвалять всі ім’я Христове:
Риби, бджілки, павучки,
Вітер, поле волошкове.
Прославляй Його і ти!

Богу вічності складають
Славу вдень, вночі – завжди!
Гори Бога величають,
Прославляй Його і ти!

Хвалять Господа Святого
Град, туман, вогонь, дощі,
Зорі, блискавки та громи.
Прославляй Його і ти!

Слава мудрості Святого
І подяка небесам!
Кожну мить хвалімо Бога,
Що життя дарує нам!

Він промовив – все з’явилось!
Словом Бог створив світи.
Його силу, Його милість
Прославляй в молитві ти!
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