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А ось у цьому номері 
«Стежинки» йдеться про 

Cупергероя, Який має надзвичайну 
силу й навіть урятував усіх людей 

на землі!

Супермен – 
найкрутіший 

супергерой! Він рятує 
людей, а ще він дуже 

сильний!

СУПЕРГЕРОЙ Пройди лабіринт, 
збери літери 
та дізнайся тему 
цього номера журналу.
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IСУС ХРИСТОС 
Ім’я: Ісус (значення «Яхве спасає»)
Його титули й імена: Христос, Месія, Син Божий, 
Син Людський, Спаситель, Еммануїл, Агнець
Дата народження: приблизно 4-й рік до н. е.
Місто народження: Віфлеєм
Дата смерті: приблизно 30–33-й р. н. е.
Місто смерті: Єрусалим
Національність: єврей із племені Юди
Батьки: Бог і Марія
Названий батько: Йосип
Зведені брати та сестри: Яків, Йосип, Симон, 
Юда та дві сестри
Професія: тесляр і вчитель (рабин)

Життя Ісуса
Ісус народився приблизно в 4-му році до н. е. – понад 2 000 років тому. Він народився 
у Віфлеємі в сім'ї Марії та Йосипа. Йосип не був Його батьком. Бог зробив так, щоб Марія 
завагітніла. Тільки так Син Божий міг народитися на цю землю як Людина. Бог став 
Людиною. 
Коли Ісус був немовлям, цар Ірод намагався Його вбити. Марія та Йосип утекли до Єгипту.  
Там вони залишалися кілька років, а потім повернулися до Ізраїлю та жили в Назареті.

Коли Ісусові було 12 років, Він разом із батьками вирушив до Єрусалима. Його дивовижні 
знання Писання помітили юдейські вчителі.
У 30 років Ісус почав Свою трирічну подорож Ізраїлем. Він учив людей, розповідав їм  
про те, який Бог, і закликав їх довіритися Йому як Синові Божому. На доказ того,  
що Його послав Бог, Ісус творив чудеса.
Його супроводжували учні, чоловіки й жінки, дванадцять із них були Його близькими 
друзями.

Багато юдейських учителів – книжники та фарисеї – не вірили Ісусові та хотіли вбити Його.
Ісус помер на хресті за гріхи всіх людей, а третього дня воскрес.

Через 40 днів після Свого воскресіння Ісус повернувся до Свого Небесного Отця.  
Там Він сидить на троні праворуч від Бога. Одного разу Він разом з ангелами знову 
прийде на землю.

Цікавий факт: Христос – це не прізвище Ісуса,  
а ще одне ім'я, яке означає «цар».
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З Ісусом Христом ніхто у світі не може порівнятися. Ніхто не вплинув на людство так,  
як Він. Про Ісуса написано дуже багато книг. Про Нього проповідують, розповідають, 
знімають фільми, пишуть наукові статті.

Хто ж Він? Якщо ми хочемо дізнатися про когось щось достовірне, то краще за все 
запитати в нього самого, чи не так? Тому добре знати, що Ісус говорив про Себе. Його слова 
записано в Євангеліях. Я не можу тобі передати все, що Він сказав, – часу не вистачить, але 
декілька важливих цитат усе-таки наведу. 

«І знову Ісус промовляв до них, кажучи: "Я Світло для світу. Хто йде вслід за Мною, не буде 
ходити у темряві той, але матиме світло життя"».

Коли люди, які оточували Його, почали обурюватися, Він продовжив: «Я Сам свідчу про 
Себе Самого, і свідчить про Мене Отець, що послав Він Мене». Однак вони не припиняли 
обурюватися. 

«І сказав Він до них: "Ви – від долу, Я – звисока, і ви зо світу цього, Я не з цього світу. Тому 
Я сказав вам, що помрете в своїх гріхах. Бо коли не ввіруєте, що то Я, то помрете в своїх 

гріхах". А вони запитали Його: "Хто Ти такий?" І Ісус відказав їм: "Той, Хто спочатку, як 
і говорю Я до вас"».

Вальдемар Цорн

ЩО ІСУС 
ГОВОРИВ ПРО СЕБЕ
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Ісус повідомив їм, що Він – Бог. Проте юдеї не повірили Йому. Тоді Ісус сказав, що сам 
батько Авраам, родоначальник ізраїльського народу, бачив Ісуса та радів Йому. Ісусу 
заперечили й сказали, що Авраам давно помер, то як Ісус може таке говорити?! Ісус відповів 
їм: «Поправді, поправді кажу вам: перш, ніж був Авраам, – Я є».

«Я є» – це ім'я Бога, Творця неба й землі. Ісус сказав людям, які оточували Його, що 
Він та Отець – одне. Хто вірує в Ісуса Христа, той має життя вічне й на суд не приходить. 
Хто цурається Ісуса Христа, того відцурається й Бог, і той за невір'я своє зазнає вічного 
покарання.

Кожен сам повинен прийняти рішення, вірити Йому чи ні, сказав Ісус. І від цього рішення 
залежатиме, де людина проведе вічність: на небесах із Ним або в пеклі.

Те, що Ісус говорив, ти можеш  
знайти в Євангеліях. Наприклад, 

у восьмому розділі Євангелія від Івана.

Як ти вважаєш?

1. Ким називав Себе Ісус?

2. Що означає ім’я «Я є»?

3. Чому важливо вірити в те, 
що Ісус Христос – Син 
Божий і що Він та Отець 
одне?
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Чим відрізняється християнство від інших релігій, наприклад, буддизму та ісламу? 
Засновники всіх інших релігій померли. Їхні гробниці шанують як святині ті, хто належить  
до цієї релігії. А християнство, яке заснував Ісус Христос, – інше. Чому? Тому що Христос 
помер (ми знаємо, що Він помер за гріхи всіх людей), але Він і воскрес.

Він живий! І живе не тільки на Небесах, де Він – «праворуч від Отця Небесного»,  
а й у серцях усіх, хто вірує в Нього. Адже написано в Біблії: «А коли хто не має Христового 
Духа, той не Його». Тобто така людина не може вважати себе християнином.

Ти запитаєш: «Але ж Ісус був Людиною, як Він може бути Богом і Людиною одночасно?» 
Це хороше запитання. Тобі доводилося вже чути, як у церкві всі разом уголос читають 
Апостольський символ віри? Так ось, апостоли й перші християни вірили, що Ісус прийшов  
із Небес і є істинним Богом, що Він народився від Марії й став справжньою Людиною.  
Одне іншому не суперечить. Його народження ми святкуємо особливо врочисто,  
свято так і називається – «Різдво».

Євангеліє розповідає, що Ісус, як усі люди, втомлювався, засинав, був голодним 
і відчував спрагу, страждав і... помер. Але Він, на відміну від людей, був без гріха, оскільки 
був Сином Божим. І тому смерть Ісуса Христа – жертва за всіх нас. Ісус віддав Себе  
на смерть, узявши на Себе покарання за наші гріхи. І Бог цю жертву прийняв, воскресивши 
Ісуса з мертвих.

Вивчи напам'ять Апостольський символ віри. Це зовсім не важко. Тато з мамою  
або дідусь із бабусею тобі в цьому допоможуть. Знаючи цей символ віри, ти будеш знати  
все основне, чим християнство відрізняється від усіх релігій світу і що для всіх нас 
найголовніше в житті.
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АПОСТОЛЬСЬКИЙ 
СИМВОЛ ВІРИ

Вірую в Бога Отця Всемогутнього,Творця неба й землі.

І в Ісуса Христа, єдинородного Його Сина, Господа нашого,
Який був народжений дівою Марією від Святого Духа,
Який страждав за нас при Понтії Пилаті
і розп'ятий був, помер і був похований,
зійшов у пекло,
третього дня воскрес із мертвих,
піднявся на Небеса
й сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього,
звідки прийде судити живих і мертвих.

Вірую у Святого Духа,
святу Вселенську Церкву,
спілкування святих,
прощення гріхів,
воскресіння тіла,
життя вічне.

Амінь.
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СОНЦЕ ПРАВДи
Олеся Ісаак

Думаю, ти вже чув, що Сонце – це велика зірка. 
А тобі відомо, наскільки воно важливе для життя на Землі?

Якщо заховати якусь кімнатну рослину на 
кілька днів у темному місці, вона почне 

в'янути. Але якщо її поставити знову на сонці, 
вона підніметься й розквітне.

Сонячне світло приносить життя природі. 
І чим більше світла, тим більше енергії отри мують 
рослини, тварини й люди. Восени та взимку, ко
ли сонце стоїть дуже низько й дає дуже мало 
тепла, природа засинає. Дерева скидають листя, 
багато рослин в'януть, а деякі тварини на всю 
зиму впадають у сплячку (наприклад, ведмеді та 
борсуки). І навіть у людей узимку не так багато 
енергії.

Ти колись помічав, чим відрізняються 
сніданки й вечері взимку та влітку? 

Підказка: визирни у вікно.

На Далекій Півночі навіть улітку дуже мало 
сонячного світла. Тому там майже й не зу
стрінеш рослин і лише деякі тварини можуть 
вижити в подібних умовах. 

Проте після зими приходить весна й змі
нює все навколо. Природа прокидається, 
розпускаються бруньки на деревах, з'явля
ються квіти й оживає тваринний світ. Усе це  
завдяки силі сонячного світла, яке дає енер
гію всьому навкруги. Щоб люди могли вижити, 
їм необхідна їжа. А їжа рослин – це енергія, 
яка виходить від сонця.
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Енергія сонця настільки сильна, що не тільки дає тепло Землі, змінюючи тим самим погоду, 
та «їжу» рослинам, але й впливає на наш організм. Під дією сонячних променів утворюється 
вітамін D, необхідний для здорового росту кісток. Брак цього вітаміну може стати причиною 
дуже частих переломів кісток, постійної втоми. Вітамін D впливає навіть на наш настрій. 
Дехто називає його «вітаміном сонця».

А ти знаєш, Кого Біблія називає Сонцем правди? Ісуса Христа! Він має дивовижну силу. 
За Свого життя на Землі Він творив неможливе: зціляв хворих, давав зір сліпим, воскрешав 
мертвих і приборкував бурю. Проте найвеличніше, що Він зробив 
для людей, – Він помер за наші гріхи й воскрес із мертвих, дав 
нам прощення гріхів і вічне життя. Тим, хто вірить у Нього, Ісус 
дає силу робити неможливе: прощати тих, хто нас ображає, 
любити ворогів, робити добро всім людям і ніколи не відповідати 
злом на зло.

Це і є сила Ісуса Христа в нас, що сяє яскравіше за тисячі сонць!

А ти маєш цю силу, 
яка допомагає тобі робити 

неможливе? Що Ісус допоміг 
тобі зробити останнім 

часом? 

Молитва
Ісусе, дякую, що Ти тримаєш у Своїй могутній руці весь Всесвіт! Дякую, що Ти 

переміг смерть, що дав нам вічне життя! Дякую, що Ти даєш мені силу робити 
добро й перемагати гріх. Дякую, що робиш неможливе можливим! 
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Цього року мрія Антона та Ерни може здійснитися. Вони матимуть свій власний 
акваріум. Нарешті можна буде спостерігати за Дорі та Немо не тільки на екрані 
телевізора, але й у реальності!

За тиждень до Різдва Антон та Ерна вирушили разом із татом до зоомагазину.  
Вийти звідти вони хотіли з великим пакетом покупок. Брат і сестра згоряли  
від нетерпіння. Але продавець вважав за потрібне переконатися в їхніх намірах.

– Ваші діти дійсно хочуть зайнятися акваристикою? – запитав він. – Ви розумієте,  
що морський акваріум вимагає деяких знань та умінь і потребує постійного догляду?  
Ви можете довірити це вашим дітям? І дешево це теж не буде. Морський акваріум 
повинен мати гарне технічне оснащення.

Антон і Ерна схвильовано перезирнулися, але батько дав упевнену відповідь:
– Ми добре це обміркували. Для новачків, напевно, є акваріуми дещо простіші. Крім 

того, я їм допомагатиму. Але я впевнений, мої діти впораються із завданням.
За пів години все необхідне було біля каси: 250літровий акваріум, освітлення, 

підігрів, зовнішній і внутрішній фільтри, пінник, підводні рослини, корм для риб – одним 
словом, усе, що тільки необхідно для морського акваріума.

– Тепер потрібні тільки рибки! – вигукнув Антон.
– І вода, – додала його сестра.
– Тоді вперед, вибирайте собі нових сусідів по кімнаті! Кожен може вибрати по три 

рибки. Але забрати ми їх зможемо тільки тоді, коли встановимо акваріум.

ДОРі  
та НЕМО

Анді Фетт
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Антон вибрав собі трьох жовтих зебрасом, а Ерна – шестиполосих губанів. Рибок 
Дорі (блакитний хірург) і Немо (рибаклоун) було, зрозуміло, розпродано.

– Їх завезуть до крамниці наступного року, – повідомив продавець.
– Ви можете замовити їх собі як подарунок до дня народження, – спробував 

підбадьорити дітей тато.
Вдома на сім'ю чекала непроста робота. Антон та Ерна почали потроху розуміти, 

наскільки складний морський акваріум. Рибам необхідно рівно 3,5% вмісту солі у воді, 
щоб вижити. Температура води повинна бути не менше 24 і не більше 28 градусів, і вода 
має постійно фільтруватися.

Забрати рибок вони змогли тільки 23 грудня. Ну хоч до Різдва встигли! Проте за два дні 
після свят Ерна записала наступну замітку в щоденнику:

«Я така засмучена. Я щодня стежу за рибками. Вмикаю ультрафіолетову лампу, 
годую їх. Тато постійно перевіряє воду. Він дає рибкам вітаміни, щоб підтримати 
їхнє життя. Ми стільки всього робимо. Але я засмучена, тому що майже не бачу 
рибок. Щойно я підходжу до акваріума, вони всі в паніці ховаються за камінням 
і рослинами. Від тата й Антона теж. Вони бояться нас. Але чому? Чи вони  
колинебудь нам довірятимуть?» 
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У січні Ерна знову пішла до зоомагазину. Цікаво, чи можна вже купити Дорі та Немо? 
Вона дуже сподівалася. Біля дверей крамниці дівчинка зустріла сусіда Етьєна.

– Привіт, Ерно! Що ти тут робиш?
Ерна відразу ж розповіла йому про рибок і про своє розчарування.
– Хотіла дізнатися, чи завезли рибуклоуна й блакитного хірурга. Перед святами  

їх розкупили. Сподіваюся, вони не будуть такими полохливими, як ті, яких ми отримали 
на Різдво, – сказала Ерна, попрощалася та зайшла до магазину.

Уже за хвилину вона вийшла на вулицю. Дівчинка була явно дуже засмученою. Етьєн 
стояв біля машини.

– Ну що? Немає твоїх рибок?
– Ні. І вдіяти нічого не можна. Лише за кілька тижнів привезуть. Я можу замовити 

їх до дня народження в кінці березня. Наші рибки дуже полохливі. Хоч я тричі на день 
знімаю кришку акваріума, щоб їх погодувати, вони поводяться так, ніби я їх мучу 
постійно. Чому ж вони не розуміють, що я дбаю про них?

– Так, Ерно, – відповів Етьєн. – Вони не розуміють тебе. Твої добрі наміри вони 
сприймають як жахливий напад. Для твоїх рибок ти «вища істота». Ти для них не тільки 
занадто велика, але й, вибач за такі слова, незнайоме чудовисько, якого вони дуже 
бояться. Усі твої спроби зробити для них щось хороше вони сприймають як загрозу.  
Аби це змінити, тобі довелося б зробити те, що зробив Бог у Різдво.

– А що Він зробив? – Ерна питально подивилася на Етьєна, зморщивши лоба.
– Відносини між людьми й Богом схожі на твої відносини з рибами.
– Що це означає? – досі не розуміла Ерна.
– Аби твої рибки тебе зрозуміли, тобі довелося б прийняти інший образ. Стати однією 

з них. Стати рибою! Саме це і зробив Бог в Ісусі Христі для нас. Він, звичайно, не заліз 
до «акваріума», але Його поклали до годівниці для тварин. Це те, що ми святкуємо  
на Різдво: Бог став дитиною для нас. Він став, як ми. Якби людина могла стати рибою, 
навіть це було б ніщо у порівнянні з тим, що великий Бог став безпорадною дитиною.  
Він прийшов у цей світ маленьким, беззахисним, слабким. Він наблизився до людей.  
Це був Божий план спасіння людей. Він став таким, як ми, щоб ми змогли довіряти 
Йому.С
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Того вечора у двері Антона та Ерни хтось подзвонив. На порозі стояв Етьєн, 
тримаючи в руках пакунок.

– Знаєте що? Я з'їздив до сусіднього містечка. Воно недалеко розташоване,  
а до березня ще довго. Я подумав, що міг би принести вам радість, якщо таки знайду 
там те, чого в нашому зоомагазині немає.

У руках він тримав прозорий пакетик, наповнений водою. У ньому плавало щось  
синє і помаранчеве.

– Дорі та Немо! – закричала від захвату Ерна. – Дивись, вони не відпливають від нас!
– Далеко поплисти в цьому пакетику вони не зможуть, – посміхнувся Антон.
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Олеся Ісаак

Пройдися лабіринтом фактів із життя Ісуса Христа. Дай відповідь,  
правильно чи неправильно. Перевір свої знання й дізнайся щось нове!

1. Маму Ісуса звали Марія.

Марія була 
матір'ю Ісуса.

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Спробуй 
ще раз.

Спробуй 
ще раз.

2. Ісус із роду Веніямина.

Ісус, Його мати  
та названий батько 
були з роду Юди.

3. Названого тата Ісуса звали Матвій.
Названого 
(земного) 

батька Ісуса 
звали Йосип.

4. Ісус народився під час 
перепису населення.

Марія та Йосип  
вирушили до Віфлеєма  
на перепис населення. 

Ісус народився там.

5. Новонародженого Ісуса відвідали пастухи.

Почувши новину про те, що Ісус 
народився, пастухи поспішили  

до Віфлеєма, щоб Йому 
вклонитися.
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Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Правильно Неправильно

Спробуй 
ще раз.

Спробуй 
ще раз.

Спробуй 
ще раз.

Спробуй 
ще раз.

6. Ангели з'явилися мудрецям  
і розповіли про те, що народився Ісус.

Ангели з'явилися пастухам. Мудреці 
побачили зірку і зрозуміли, що це саме 

та зірка, яка означає, що народився 
великий Цар.

7. Перш ніж піти до Ісуса, мудреці 
зайшли до палацу царя Ірода.

Мудреці не знали, куди йти,  
тому зайшли до царя запитати,  

де народився великий Цар.

8. Мудреці принесли в подарунок 
Ісусові золото, лаванду і смирну.

Мудреці принесли золото, ладан  
і смирну. Ладан – це смола дерева, 

яка, якщо її підпалити, приємно 
пахне.

9. Після народження Ісуса Марія, Йосип  
і Немовля вирушили у відпустку до Єгипту.

Марія, Йосип та Ісус утекли до Єгипту  
від переслідувань царя Ірода,  

який хотів убити Ісуса.

10. Ісус був підлітком, коли Він 
потрапив до Єрусалимського храму  
і спілкувався з книжниками.

Ісусу було 12 років.  
Він вирушив до Єрусалима 
з батьками на свято Пасхи.
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– Етьєне! – прокричав Матце так голосно, 
що його сусід, попри ввімкнений пилосос, 
усе одно його почув. – Етьєне, мені тер
міново потрібна твоя допомога! Можу 
я позичити твого песика, Млинчика?

– А навіщо це? – здивовано запитав юнак, 
вимикаючи пилосос, яким чистив свою  
машину.

Трохи нетерпляче хлопчик пояснив 
ситуацію:

– У нас у школі проходить конкурс на 
кращу фотографію. Той клас, що найкраще 
покаже зміст Різдва, отримає новий комп'ю
тер.

– А Млинчик мій вам навіщо? – досі не 
розумів Етьєн.

– Ну, ми подумали, що він зійшов би за 
овечку з його білою і пухнастою шерстю.  

Анді Фетт

Різдво стоїть біля дверей. І саме про це наша історія. Зверни особливу увагу на двері.  
Адже цього дня багато хто забуває про сенс свята.

ЩО ТАКЕ 
РІЗДВО?
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Можна я тобі потім усе поясню? Часу обмаль.  
За годину потрібно здати фотографії.

Тількино Етьєн кивнув головою, як Матце  
схопив песика й помчав. Хлопчик бу
квально летів через шкільний двір. Пере
ляканого Млинчика він сховав до рюкзака. 
Однокласники вже чекали на нього. У центрі 
класу було споруджено ясла. Довкола  
лежало сіно, стара вкрита пилом лампа 
стояла на маленькому стільчику, а до стіни  
притулили граблі. Хлопці й дівчата вже пере
одяглися. Серед них можна було впізнати 
Марію, Йосипа та пастухів.

Декорації вдалися. Здавалося, ніби дійсно 
потрапив до Віфлеєма.

– Тепер директор і справді може сказати, 
що в 6–А свинарник розвели, – розсміявся 
Кевін. – Особливо, якщо ми сюди ще й тва
рин приведемо.

– Та Млинчик слухняний, – заперечив 
Матце, витягнув песика з рюкзака й поса
див на сіно.

Патрік із задоволенням витягнув свій 
абсолютно новий фотоапарат.

– Увага, – голосно сказав він. – Зараз 
вилетить пташка.

Але тут у Берти з'явилася ще одна ідея.
– Стоп! – вигукнула вона. – Дечого ще 

не вистачає! А що, як ми дверцята з клітки, 
в якій кролики сидять, знімемо й сюди 
принесемо? У них є віконце з решіткою. 
Можна сфотографувати так, ніби хтось 
через віконце в стійло підглядає.

– Чудова ідея! Тільки потрібно поква
питися!

Двоє хлопчаків відразу ж помчали до 
шкільного саду, в якому стояли кролячі клітки. 
Знявши дверцята з петель, вони протягли їх 
сходами до класу.

І ось, усі готові. Матце намагався втримати 
на місці Млинчика, Тобі та Берта тримали 
двері, щоб ті не впали. А Ліза тримала стілець, 
на якому стояв Патрік, намагаючись зробити 
фотографію через віконце у дверцятах.

– Оце супер! Усе ніби реальне, і я справді 
заглядаю в стійло. У решти класів точно не 
було такої чудової ідеї! – Патрік зробив три 
фотографії. – Залишилося три хвилини. 
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Матце, тримай карту пам'яті та біжи швидше 
до учительської.

Варто було Матце вибігти за двері, як песик  
кинувся слідом за ним. Берта з жахом обер
нулася, втративши при цьому рівновагу, 
й випустила дверцята з рук. Двері з гуркотом 
упали на ясла, лампа полетіла за ними. 
Скло вщент розбилося, а сіно злетіло вгору.  
На щастя, ніхто не постраждав.

– Тепер це має вигляд купи сміття, а не 
різдвяних ясел, – сказав Патрік. – Добре, що 
ми вже зробили фотографії.

– І що лампа була не запалена, – з по
легшенням зітхнула Берта. – І що Млинчик 
не сидів біля ясел, інакше він зараз став би 
приплющеним, як справжній млинець.

Трохи пізніше Матце, Берта й Тобі повер
нули цуцика його власнику.

– Ну що, фотографи, приз виграли? – за
питав Етьєн, коли діти ввійшли до гаража.

– Дзуськи, – сказав Матце.
– Але Млинчик тут ні до чого, – додав 

Тобі.
– Взагалі, я в усьому винна, – зізналася 

Берта.
– Нііі... Патрік винен, – заперечив 

Матце.
– Але ж це була моя ідея з тими две

рима, – винувато додала Берта.
– Усе марно...
– То що ж сталося? 
Млинчик застрибнув Етьєну на коліна. 

А Матце, похнюпившись, почав пояснювати:
– Усе пішло не за планом. Я зайшов до  

учительської й віддав директору карту па
м'яті з фотографіями. Він завантажив їх на  
комп'ютер і сказав, що ми ледь встигли 
й інші вже давно готові. Він відкрив 
фотографії на екрані, і я не міг 
повірити тому, що побачив. Усі 
вони були розми
тими й нечіткими. 

Майже нічого, над чим ми так старанно 
працювали, не було видно. Можна було лише  
здогадуватися, що там зображено. Нато мість 
на фотографіях чітко видно двері й руку  
Берти. Патрік не надто вправно вміє корис
туватися новим фотоапаратом. А темою 
конкурсу було «Що таке Різдво?»

– Тому ми взагалі не пішли на зага
льношкільні збори та вручення призу. 
І Млинчика тобі повернути потрібно було.

– Невдалий початок канікул... – зітхнув 
Тобі.

Раптом до гаража ввійшла мама Матце.
– А ви що тут робите? Чому ви не в шко

лі? Дзвонив директор, сказав, щоб ви тер
міново повернулися. І щось про якісь двері 
сказав...
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– Я відвезу вас, – сказав Етьєн.
Йому було вже вісімнадцять, і він міг во

дити машину. Діти сіли на задньому сидінні. 
Дорогою до школи прогульники гарячково 
міркували над тим, що ж могло статися.

– Напевно, хлопці не змогли пересадити 
всіх кроликів назад до клітки. От ми вско
чили в халепу... І це ще перед самісіньким 
Різдвом.

– Або двері зламалися... – схвильовано 
сказав Матце.

– Усе це моя провина, – зітхнула Берта. – 
Як нам тепер із цього виплутатися? Що буде,  
якщо мама про це дізнається?.. Що ж нам 
робити?

– Помолімося. Адже Бог чує нас і на
певно допоможе, – запропонував Етьєн. – 
Дорогий Батьку, Ти знаєш, в якій ситуації 
опинилися діти. І Ти бачиш, що вони не 
мали злого наміру. Зроби чудо, щоб усе 
було добре й ми могли спокійно святкувати 
Різдво. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Саме того моменту вони заїхали на 
шкільне подвір'я. Увійшовши до актової 
зали, діти побачили на сцені весь свій клас. 
Із колонок пролунав голос:

– Ось ви де! Швидко на сцену! Це спра вді 
ваша ідея з дверима була?

Берта здригнулася й знітилася. Це була 
її ідея. Саме вона запропонувала зняти 
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дверцята з петель. Тепер вона стояла перед 
усією школою. Директор узяв її за руку 
й повів до сцени.

– Вітаємо! Ваш клас виграв головний 
приз – комп'ютер! Ваша фотографія була 
найгеніальнішою!

На великому екрані з'явилася їхня 
фотографія. На ній майже нічого не було 
видно, крім дверей. 

– Ми хотіли би пояснити, чому обрали цю 
фотографію. Що таке Різдво? Це не ясла, 
не сіно й солома. І це не пастухи й мудреці. 

Різдво – це двері! Бог відкрив нам двері. 
В Ісусі Він зійшов на землю до нас, людей. 
А решта не має значення. Більшість учнів 
забули головне. На інших фотографіях видно 
ясла, Марію та Йосипа, мудреців, ангелів та 
овець. А от на фотографії переможців усе 
це другорядне. Усе це складно розпізнати. 
Бачите? Єдине, що чітко зображено, – це 
двері та рука, яка їх відчиняє.

– Це моя рука, – тихо промовила Берта 
зі сльозами полегшення на очах.
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– Ні, це ніби рука Божа. Він відкрив нам 
двері. Бог став людиною, щоб пробачити 
нам усе, що ми накоїли, та взяти це на 
Себе, – сказав директор, повернувся до 
класу й підморгнув.

Отак клас 6–А став переможцем.
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Творча сторінка
Наші читачі поділилися з нами своєю творчістю.  

Можливо, й ти захочеш вивчити один із цих віршів і розповісти його в церкві?

* * *
В Віфлеємі Різдво,
В світі нині торжество.
Народився Цар царів,
Йому слава навіки!

Веніямін Козуб, 7 років, Молдова

ОСАННА БОГОВІ
Осанна Богові, осанна,
За те, що Сина нам послав!
Осанна Богові, осанна,
Хвала й подяка за Христа! 

Там не було ялинок гарних,
Бог Подарунок з неба дав.
Осанна Богові, осанна,
Син Божий народився нам!

Яна Ковиляк, 10 років, Молдова

НІЧ РІЗДВА
Ніч Віфлеєм огортала ласкаво, –
Тихо у сон він порине осьось.
Зорі у небі палали яскраво,
Наче бажали промовити щось.

Що відбулось і навіки так ясно
Закарбувалось у людських серцях?
Що проспівало те небо прекрасне
Світові, змученому у гріхах?

Нам народився Син Божий, Месія,
Світло приніс в світ стражденний оцей.
Ангелів хори з небес сповістили
Звістку найкращу для грішних людей.

Люди, ідіть до Христа Немовляти!
Вірте, знайдіть покаяння слова.
Має Він силу гріхи нам прощати,
В серце Його запросіть в ніч Різдва.

Ірина Лєсовая, 13 років, Молдова
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Творча сторінка

* * *
Ісус Христос!
Багато в цьому слові
Любові, чистоти й добра без меж.
Він на хресті терпів багато болю,
Страждав за мене і за тебе теж.
Він зцілює і прощення дарує,
А скільки за гріхи наші сумує!
Та Бог жаліє нас, не губить.
А все тому, що Він нас любить!
Текла з хреста Святая Кров!
Бог є Любов!
Бог є Любов!

Юлія Оситняжська, 11 років, Росія

* * *
Свято в нас – Різдво Христове!
Славимо ми Бога знову,
Він нас любить, захищає,
Миром душу наповняє.
За Його любов без міри, 
За дари життя та віри
Дуже вдячні ми Йому 
Та даруємо хвалу.
Прославляємо піснями
Та втішаємо дарами,
День народження сьогодні
У Ісуса – Він живий!

Валентина Козуб, 10 років, Молдова

РІЗДВО
З неба у Різдво Христове
Нам зійшла зоря,
Про народження Ісуса
Нам розповіла.
Пастухам та людям всім
Шлях вказала до дарів.
Сповістила, що у світі
Буде новий Цар царів,
Для людей Він буде щастям
І Царем для всіх царів.

Тетяна Козуб, 10 років, Молдова
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Юлія Абдувахідова

УПІЗНАЙ МЕНЕ!
Назву рослини, про яку я хочу тобі розповісти, часто 

згадує Біблія. Про неї багато написано у Старому й Новому 
Заповітах.

З цієї рослини готують неймовірну кількість 
різних страв, десертів і напоїв. Упевнена, 
що ти багато разів їх куштував. Також її 
зображують на картинах, скульптурах, 
монетах, медалях та гербах. Цю рослину 
вирощують по всьому світу, у країнах,  
де дуже теплий клімат.

Лоза закінчується вусиками, які повільно 
обертаються, роблячи оберт за дві години.  
Обертається й гілка, але набагато повільніше – 
за 4 години. Вусики чіпляються за опору, 
обвивають її та закручуються. Вони дуже міцні. 
За допомогою вусиків лоза здатна підійматися 
по стіні на дуже велику висоту, приймаючи 
форму предметів, які слугують їй за опору.

Ця рослина являє собою чагарник,  
на якому звисають гронами смачні ягоди.  
Сам чагарник називається лозою. Довжина 
лози може досягати 30–40 метрів.  
За правильного догляду вона може рости 
й родити до 150 років. У Словенії досі росте 
найстаріша з них.

Це єдина рослина, яку вивчає окрема  
наука – ампелографія. Латинською мовою  
її назва вимовляється як «vinifera».
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Кількість сортів цієї рослини неможливо обчислити, оскільки постійно 
виводяться все нові й нові, й усі вони відрізняються один від одного  
за розміром, смаком і кольором. У світі їх уже налічується понад 10 тисяч.  
Це число перевищує навіть кількість сортів яблук, які вважаються одним із 
лідерів за цим показником. Усі сорти плодів цієї рослини діляться на 4 групи: 
білий, червоний, чорний і рожевий. 
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Сподіваюся, ти вже зрозумів, про що мова? Якщо ні, то наступні питання, безсумнівно, 
допоможуть тобі здогадатися.

Пам'ятаєш, що Ной вирощував після потопу? (Бут. 9:20).
А що принесли шпигуни, коли вперше ходили на розвідку  
в край обіцяний? (Чис. 13:24–25).
А пам'ятаєш, як називав Себе Ісус, коли говорив про учнів і про Себе? (Ів. 15:1).

Звичайно, це смачний і дуже корисний виноград!

Зазвичай ягоди цієї рослини містять від однієї до чотирьох кісточок, 
хоча є й такі сорти, де їх зовсім немає. Такі сорти вирощують особливим 
способом.

Не тільки ягоди цієї рослини корисні, але й листя. Їх прикладають  
до відкритих ран і порізів, щоб зупинити кров. Також із листя готують 
відвари й настої, які допомагають вилікувати різні хвороби.
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Саморобка

МІЙ ПОДАРУНОК
ІСУСУ

Спакуй подарунок: виріж із кольорового  
або подарункового паперу прямокутник приблизно 
того ж розміру, що й прямокутник, який зображено  
вище. Намасти клеєм верхню смужку  
на прямокутнику та приклей папір так, щоб  
ти міг відкрити його. Прикрась його стрічкою  
або бантиком.

немовля ІсусНемовля Ісус

Намалюй або напиши, що б ти хотів подарувати Ісусу в день Його народження. 
Йому не потрібні коштовні подарунки. Це має бути щось просте, але для Нього дуже 
важливе: час із Ним (молитися щоранку й щовечора), допомагати мамі мити посуд 
або завжди бути добрим з однокласниками.

З любов'ю, ______________
                                                   (впиши сюди своє ім'я)

намасти клеєм          намасти клеєм           намасти клеєм          намасти клеєм          намасти клеєм          намасти клеєм
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немовля ІсусНемовля Ісус
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Терезія Бердар, 12 років, Україна

Дорогий читачу! 
У тебе є улюблений 

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

листу! 

Здрастуй, Стежинко!

Мене звуть Міланья, мені 7 років, 

я ходжу в перший клас і в недільну 

школу. Я дуже люблю тебе читати, 

а ще я люблю малювати, тому висилаю 

цей малюнок тобі . Я малювала 

з мамою.
До побачення!

Міланья, 7 років, Росія

Надіслала Олена Пугачова
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По горизонталі:
1. «І ________ сталося тілом, і перебувало між 

нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу 
Його…» (Ів. 1:14).

2. До якого міста прийшли мудреці зі Сходу й 
розпитували, де народжений Цар Юдейський?

3. Хто сповістив Марії про те, що вона народить 
Сина?

4. Країна, в якій Йосип, Марія та Немовля Ісус 
переховувалися від злого царя.

5. Хто послав ангела до Марії у місто Назарет?

По вертикалі:
6. Ангела Гавриїла було послано звістити Захарії 

про Добру …?
2. Жінка, чоловік якої майже рік не розмовляв.
7. Як назвав Марію ангел, коли зненацька постав 

перед нею?

Різдвяний кросворд

Міланья Гудума
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На початку уроку вчителька сказала: «Сьогодні ми 
будемо вчити пісню, яку індіанці співають на честь 
їхнього бога дощу, оскільки в них часто буває посуха». 
Я прошепотів своєму другові Грицьку, що я цю пісню 
не вчитиму. «Я теж», – сказав Грицько. Учителька 
проспівала нам пісню, потім ми мали її заспівати. 
Увесь клас співав, окрім нас із Грицем. Коли вчителька 
запитала нас, чому ми не співаємо, я відповів: «Я вірю 
в Ісуса Христа, а Він забороняє мені поклонятися 
іншим богам». Учителька нічого не сказала, а хлопці 
почали глузувати з нас. Грицькові стало ніяково, й він 
почав співати разом з усіма. А я не співав. Для мене 
це було питанням совісті, віри. Після співу вчителька 
сказала мені: «Оскільки ти не співав, то не будеш і на 
інструментах грати». Але я не засмутився. Навпаки, 
я відчув, що страждання за віру в Христа приносить 
радість. Тепер я знаю, що виконувати заповіді Божі  
не важко, тому що Він із нами.

Віталій Фішбайн, 11 років, Німеччина

Ліза Брич, 6 років, Україна

До стор. 2. Ісус Христос.
До стор. 14. 1. Правильно. 2. Неправильно.  
3. Неправильно. 4. Правильно. 5. Правильно.   
6. Неправильно. 7. Правильно. 8. Неправильно.  
9. Правильно. 10. Правильно.
До стор.  30. 

Старі листи читачів! 
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Яна Ковиляк, 10 р., Молдова

Софія Воробей, Україна

Юлія Воробей, Україна

Віка Брич, 6 р., Україна

Валентина Козуб, 10 р., Молдова

Веніямін Козуб, 7 р., Молдова

Катя Боровець, 12 р., Україна
Тетяна Козуб, 10 р., Молдова

Яна Мельник, 14 р., Україна

Настя Шибаєва, 12 р., Росія

Тетяна Думитрюк, 14 р., Україна

Ірина Лісова, 13 р., Молдова
Вікторія Бахмат, Україна

Ангеліна Батир, 11 р., Молдова

Олена Бойкова, 10 р., Молдова

З Різдвом Христовим!
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