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Як справи? Дозвольте відрекомендуватися. Я 

– Максі, я люблю сир, люблю гуляти з друзями, 

займатися спортом і, перш за все, люблю 

ховатися між історіями та картинками. Це я 

роблю залюбки. Мені цікаво знати, чи знайдеш ти 

мене там.

Про що ще повідомити? О, є ще набагато важливіше: я в захваті 

від великого Творця!

Бог створив усіх людей, тварин і рослин, а також усі 

зірки та планети. Ось, ти зможеш побачити, Який 

Він великий і могутній. Але найбільшу Свою любов Він 

проявляє до вас, людських дітей!

Якщо ти віриш у Нього, у великого Бога та Його Сина 

Ісуса Христа, тоді ти належиш Йому. Він більше ніколи 

не залишить тебе – ні в безтурботні дні, ні в дні випробувань. Він 

чітко знає, що ти відчуваєш, бо Він Сам пережив багато труднощів, 

поневірянь і скорбот. Він плаче з тобою і радіє з тобою. Прийди до 

Нього!

Як це відбувається, ти можеш дізнатися у цьому буклеті й прийти 

до Господа Ісуса Христа.

 Найкращі побажання 

    твій Макс

Привіт, діти!
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Ферді Фукс –
Маленький лис Фердинанд висовує свою 
мордочку з нори й озирається. Вже вечір. 

Сонце поволі сідає за гори і вже темніє. Ферді, як 
його називають друзі, спав цілий день. Зараз він 
у чудовій формі. І він теж голодний. Він швидко 
перебігає невеличку галявину в лісі й шукає між 
деревами й кущами щось поїсти. Тут ростуть смачні 
ягоди.

Після того, як Ферді втамував голод, він 
деякий час залишається на краю галявини. 

Він любить свій ліс, особливо, коли настає вечір. 
Тоді так мирно й тихо. Багато маленьких комарів 
шалено танцюють один навколо одного. Білка 
зібрала сьогодні останні горіхи й біжить по 
дереву.

Тепер вона напевно стрибне до свого дупла, 
думає Ферді. Він часто спостерігає це перед 
сном. Інші тварини, як і він, тепер вилазять зі 
своїх нор і шукають їжу. Смішно, думає Ферді. 
Чому одні тварини сплять вночі, а інші – 
вдень? І хто насправді гасить ввечері світло 
в лісі?

Ферді вирішив запитати свого друга 
борсука. Можливо, він знає відповідь. 

Борсук Еміль живе зі своєю родиною між 
великими ялинами посеред лісу. Ферді здалеку 
чує, як діти-борсуки гуляють і граються. 
Підійшовши ближче, він також бачить Еміля.

Він нюхає землю своєю довгою мордою. 
«Здрастуй, Ферді, приємно, що ти 
прийшов», – привітно вітає він лиса. Ферді 
посміхається й каже: «Еміле, я хотів у тебе 
дещо запитати. Чи знаєш ти, хто гасить 
увечері світло в лісі?»

Еміль безпорадно дивиться 
на Ферді. «Світло?» – борсук 

плюхнувся на землю  й сказав: «Я 
думаю, що це пов’язано з сонцем. 
Але я точно не знаю. Просто 
запитай Інгу. Вона літає  швидко й 
далеко. Може вона десь бачила, 
як вимикається світло». Ферді 
збирається щось відповісти, коли 
борсукові діти вбігають і голосно 
просять їсти.

Ферді Фукс вирушає на пошуки Інги. 
Можливо, Еміль має рацію, і кажаниха  

знає про це. Тим часом так 
стемніло, що Інга, мабуть, уже 
прокинулася. Ферді біжить 
між деревами до старої 
хатини. Він сподівається, 
що зможе знайти Інгу, адже 
тут живе багато кажанів. 
«Інга, ти тут?» – покликав він 
її, а кажаниха уже висить 
біля нього. Найчастіше вона 
спішить, тому Ферді одразу 
запитує: «Інго, ти знаєш, хто 
гасить світло в лісі, коли 
починає темніти?» Інга 
дивиться на нього широко 
розплющеними очима й 
енергійно хитає головою: «Я 
не люблю світло. Я щаслива, 
коли темніє! Не маю уявлення! 
Просто спитай  кабана!» І Інга 
знову зникла. 

Хто вимикає 
світло ввечері?

Історія Елізабет Фланц. Ілюстрації Еви Бернгардт.
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Ферді дякує Геріберту й швидко біжить назад 
до своєї нори. Тепер він хоче над усім цим 

подумати. Борсук уже говорив про сонце. А якщо це 
правда? Сонце вдень світить, а ввечері гасить світло. 
Раптом у Ферді виникає ідея. Чому він не подумав 
про це раніше? У їжака стільки книжок, він точно знає, 
яку дати пораду. Серце Ферді прискорено б’ється від 
радості і він прямує до Йоганна. 

Їжак Йоганн має неподалік свою нору. 
Як завжди, він сидить у своєму старому 

зручному кріслі й читає книжку. Коли Ферді задає 

йому своє питання про світло та сонце, Йоганн 
посміхається. «Тобто, ти хочеш знати, як саме 
функціонують Сонце й Земля?»

Ферді дивиться в той бік, куди показала 
йому Інга. І справді, там стоїть кабан 

Геріберт і треться своїм хутром об товстий грубий 
стовбур дерева. Ферді думає, що тепер робити. 
Він трохи боїться Геріберта. Кабан завжди так 
голосно хрюкає, а іноді буває і грубим. І вмить 
Геріберт біжить до нього галопом. «Що ти від 

мене хочеш?» – бурчить він і похмуро дивиться на 
Ферді. Лисенятко схиляє голову й обережно каже: 
«Я тільки хотів у тебе дещо запитати. Чи знаєш ти, 
хто гасить ввечері світло в лісі?» Дикий кабан на 
мить дивиться на лиса й замислюється. А потім 
відповідає: «Це робить сонце. Але це все, що я 
знаю». 

Їжачок повільно встає зі стільця й підходить 
до великої книжкової полиці. Він дістає 

товсту книгу й показує Ферді картинку. «Бачиш, 
це Земля. Вона схожа на великий м’яч. Вона 
обертається навколо своєї осі за 24 години. При 
цьому освітлюється та її сторона, яка в даний момент 
обернена до Сонця, – там світло, день. Інша сторона 
в цей час не освітлюється Сонцем, тому там ніч. Межа 
між днем і ніччю завжди кружляє навколо Землі».

«Чи знаєш ти, що Бог створив землю і сонце? 
Він назвав світло днем, а темряву – ніччю». 

«А чому одні тварини сплять вдень, а інші – вночі?» 
Ферді хоче все точно знати. Йоганн кладе книгу на 
полицю й знімає окуляри. «Бог також створив тварин. 
У кожної з них є сильні сторони, а деякі просто краще 
бачать у темряві. Більшість із цих тварин мають 
дуже добрий зір, слух або нюх, вони можуть добре 
відчувати вночі. Їх зовсім не бентежить темрява».

Лис радісно біжить додому. 

По дорозі він думає, що це 

була гарна ідея з днем і ніччю. 

Деякі тварини можуть добувати їжу 

вдень, а інші – вночі. Тоді в лісі не 

надто тісно і всім вистачає їжі. Ферді 

радий, що у нього є такий друг, як 

їжак, і що він дізнався, чому в лісі 

вночі гасне світло.
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Ісус –  
Добрий Пастир
Чи знаєш ти, хто такий Ісус? Ісус є Син Божий. 
Він завжди жив із Богом, Своїм Отцем, на небі. 
Але більше 2000 років тому Ісус прийшов на 
землю. Він народився маленьким немовлям у 
Віфлеємі в Ізраїлі. Ось про що ми згадуємо на 
Різдво.

Ісус – Божий Син і водночас Він така ж 
людина, як і ми з вами. Але є різниця: Ісус 
ніколи не робив нічого поганого, а тільки 
добро. У дитинстві Він слухався батьків. Коли 
Ісусу  виповнилося 30 років, Він покинув 
рідне місто. Він ходив по містах і селах, 
щоб розповідати людям про Бога, Свого 
Отця. Ісус також зробив багато чудес. Він 
вилікував хворих та калік. Він звільняв людей 

від злих духів. І навіть мертвих повертав до 
життя. 

Вівцям потрібен пастух
У той час в Ізраїлі було дуже багато овець. 
Майже у кожній сім’ї були вівці. Людям 
потрібно було молоко та м’ясо для їжі, а 
вовна – для виготовлення одягу. Вдень пастух 
виводив овець на пасовище й увесь час 
повинен був добре доглядати за ними. У той 
час не було огорож для овець, а диких звірів, 
зокрема ведмедів та вовків, було багато. 
На ніч пастух заганяв овець у двір із міцною 
стіною чи парканом. Тут стадо було в безпеці 
від хижаків, злодіїв і грабіжників.

Ісус Христос віддав Своє життя
Тоді Ісус сказав: «Я – Пастир Добрий! Пастир 
добрий кладе життя власне за вівці». Ведмеді, 
вовки та леви блукали Ізраїлем і були 
великою загрозою для стада. Тому овець 
потрібно було захищати. Тільки хоробрий 
пастух наважувався прогнати хижака, щоб 
захистити свою отару.

Але Ісус зробив більше, ніж відважний 
пастир. Він віддав Своє життя за овець! Вівці 
– це ми, люди. Ти і я. Ми заблукали, бо не 
мали пастуха. Залишені напризволяще, ми не 
орієнтуємось: ми блукаємо й губимося. Ми не 
можемо прийти до Бога, Який перебуває на 
небесах, тому що у нас зіпсоване серце, тому 
що ми робимо й говоримо злі речі. Ісус помер 
добровільно на хресті, щоб ми могли прийти 
до Бога на небеса.

Господь Ісус прийняв покарання від 
Бога, яке ми заслужили. Ісус віддав 

Своє власне життя, щоб ми могли бути 
врятовані, щоб ми могли назавжди прийти 
до Бога на небеса.

Ісус хоче бути твоїм добрим 
Пастирем!
Попроси Господа Ісуса, щоб Він обмив твоє 
серце від усякого зла, щоб ти повірив, що Він 
помер за тебе. Тоді ти будеш належати Йому 
назавжди, і Він буде твоїм Добрим Пастирем. 
Сьогодні Ісус живе на небі. Він бачить тебе, 
навіть коли ти Його не бачиш. Він чує тебе, 
навіть якщо ти не чуєш Його. Розкажи Йому 
про все, що тебе засмучує або лякає. Якщо 
Ісус є твоїм Добрим Пастирем, Він завжди з 
тобою. З Ним ти в безпеці. Господь Ісус каже: 
«Мого голосу слухають вівці Мої, і знаю Я їх, і 
за Мною слідком вони йдуть. І Я життя вічне 
даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не 
вихопить із Моєї руки». 

Бог завжди добрий. Біблія 
також називає Його «святим» і 
«праведним». Тому Бог не може  

закривати очі на зло. Зло повинно 
бути справедливо покаране. 

Кожна людина винна перед 
Богом, бо вона має злі 
думки, говорить погані слова 

й робить злі вчинки (це гріхи). Ти 
теж це робиш. Ніхто за допомогою 
власних зусиль не потрапляє на 
небеса.

Ось як ти можеш 
потрапити на небеса 
до Бога:

Бог

Ісус, Син Божий, з власної 
волі помер на хресті.  
Він прийняв на Себе  

кару Божу, на яку ми 
заслуговуємо.

Ти

 "Дорогий 
Господь Ісус, мені дуже 

прикро, що я часто робив погані 
діла (перелічи вчинки, які спадають 
тобі на думку). Дякую за те, що Ти 
прийняв за всі мої гріхи Божу кару на 

хресті! Я хочу жити з Тобою. 
Амінь."

Живи з Господом 
Ісусом! Щодня 

розмовляй з Ним 
про все, що тебе радує 
або пригнічує. Читай 
Біблію, щоб краще пізнати 
Ісуса Христа. Спілкуйся 
з іншими людьми, які 
люблять Господа Ісуса й 
живуть з Ним.

Визнай свої гріхи 
перед Богом і віруй 

в Господа Ісуса! Ти 
можеш молитися до Нього 
своїми словами. Головне в 
молитві – бути чесним. Тоді 
ти, як дитя Боже, зможеш 
потрапити на Небеса.

Ісус 
Христос
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Ісус Христос прийшов
знайти та спасти,
що загинуло. 
Луки  19,10

Карпати – це гірський масив 
протяжністю 1500 км у Центральній та 
Східній Європі. Вони простягаються 
від Чехії до Румунії. Більше половини 
Карпат знаходиться в Румунії. Вони 
вкриті смерековими лісами. У лісах 
Карпат живуть бурі ведмеді, вовки та 
рисі.

Вівці для сиру
У Карпатах є села, де люди живуть 
з вівчарства. У селян є свої вівці. 
Починаючи з травня і до вересня 
вони довіряють своїх овець пастухам, 
які випасають їх в горах. Пастухи 
отримують гроші за догляд за 
вівцями, а в обмін згодом господарі 
отримують овечий сир.

Відважні помічники в 
скотарстві
Звичайно, пастухи добре 
піклуються про овець. Крім того, 
у них є сміливі та працьовиті 
помічники – вівчарки. Це 
витривалі й розумні собаки. Дві 
або три з них завжди біжать перед 
стадом, щоб подивитися, чи не має 
диких тварин. Інші захищають стадо 
від нападів ззаду. Але в горах навряд 
чи є захист від однієї небезпеки – 
негоди. Під час грози тварин може 
вразити блискавка.

Пастухи  
в Карпатах
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Ісус Христос каже:  
«Мого голосу слухають вівці Мої, і 

знаю Я їх, і за Мною слідком вони 

йдуть. І Я життя вічне даю їм, і 

вони не загинуть повік, і ніхто їх 

не вихопить із Моєї руки». 
Біблія – Івана 10,27.28

Міні-плакат з 

тваринами



14 15

Сир готовий! 
Смачного!
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Овець доять вранці та 

ввечері.
Влітку – також й опівдні. Молоко нагрівають у мідному казані.

Пане пастух,  
чи важка Ваша робота?
 «Випасати овець не так просто, як 
здається. Коли я випасаю овець, то 
повинен весь час пильнувати, щоб 
отара була в безпеці. Бо є багато 
небезпек: дощова погода, блискавка, 
град, сильний вітер. Але також 
існує й інша небезпека: вівці можуть 
впасти з крутого схилу. І, звичайно, 
дикі тварини, вовки та ведмеді. Щоб 
безпечно випасати овець, потрібен 
великий досвід. Мій робочий день 
починається о шостій годині ранку з 
доїння овець. Потім я виганяю стадо 
на пасовисько. Опівдні я знову дою 
овець і обідаю. Після цього тварини 
повертаються на пасовисько, а 
ввечері їх знову доять».

На сироварні
З цінного овечого молока 
виготовляють різноманітні продукти, 
наприклад, м’який і твердий 
сир. За сироварню відповідає 
головний пастух. Спочатку він 
нагріває молоко в мідному казані 
на відкритому вогні. Потім сир 
дозріває і час від часу ретельно 
перемішується.

Свіжий м’який сир загортають 
у лляні рушники. Решту сироватки 
відтискують вручну. Це важка праця! 
Така грудка сиру важить близько 30 
кілограмів.

Сир підвішують на сонці для 
висихання і дозрівання. Мистецтво 
приготування сиру передається з 
покоління в покоління.

Сир підвішують на 

сонці для висихання і 

дозрівання.

Олег родом із Львова. Там він навчався у 
школі дев’ять років, але на початку довгих 
канікул переїхав з матір’ю до маленького 
села на Закарпатті. П’ятнадцятирічному 
хлопцеві, який жив у галасливому місті, було 
не так легко звикнути до сільського життя. 
Йому було нудно, як ніколи в житті.

Коли господиня сказала йому, що вівчар 
Іван шукає хлопчика, щоб супроводжувати 
свого сина зі стадом під час канікул, Олег 
негайно зв’язався з ними. Оскільки Олег 
вміє добре поводитися з тваринами, він 
отримав роботу і міг приступити до неї вже 
наступного дня.

Однак, перш ніж дядько Іван відвів його до 
овець, він дістав із кишені жилета маленьку 
Біблію.

«Слухай уважно, Олеже», – сказав він. 
«По-перше, я хочу прочитати тобі історію, 
яку одного разу розповів Ісус. Добре 
запам’ятай її. Ти ніколи не повинен забувати 

її, коли будеш випасати з Романом отару 
овець». 

Тоді дядько Іван почав читати про 
чоловіка, який мав сто овець. Одного разу, 
підраховуючи стадо, чоловік виявив, що 
одна з тварин пропала. Вона була настільки 
дорогоцінна для нього, що він повернувся 
назад і залишив інших дев’яносто дев’ять 
овець. Почалися довгі, важкі пошуки. Але 
пастух не втрачав надію, поки не знайшов 
свою загублену вівцю. Він з любов’ю поклав 
ослаблену тварину собі на плечі й поніс її 
додому.

Господь Ісус хоче сказати Своїм слухачам, 
що кожна людина, яка ходить на цій землі, 
дорогоцінна для Бога. Іншими словами, 
Він піклується про тебе, і ти для Нього 
важливий. Цією історією дядько Іван хоче 
показати Олегові, що Господь Ісус піклується 
і про нього.

Над прірвою
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Олег швидко зрозумів, що дядько 
Іван, його роботодавець, дійсно добре 
піклується про своїх овець.

З часом він дізнався багато нового про 
вівчарство, але також дізнався і про щось 
інше.

Роман і його батько продовжували 
розповідати Олегові про Ісуса Христа. У 
Біблії Ісус згадується як Добрий Пастир, 
Який прийшов спасти людей, далеких від 
Бога.

Але як би Олег не любив дядька Івана та 
його сина, він не вірив у їхні історії з Біблії. Він 
просто не міг собі уявити, що Бог цікавиться 
й ним. Чому Він повинен це робити? Навіть 
його рідний батько не дуже піклувався про 
те, щоб Олег залишився зі своєю сім’єю.

Крім того, у житті Олега було багато чого, 
що не подобалося Богу: його часті прогули, 
обман матері тощо.

Одного разу Олег навіть потрапив у 
неприємну ситуацію з поліцією. Але коли 
він розповів про це Романові під час одного 
з їхніх походів, той лише підбадьорливо 
поплескав Олега по спині. 

«Я теж робив багато чого неправильно», 
– зізнався він. «Кожна людина в чомусь 
винна. Але знаєш, Олеже , саме тому 
Ісус, Син Божий, прийшов до нас, людей. 
Ісус Христос дав Себе покарати за твою 
провину – за тебе!» 

Олег мовчки знизив плечима й перевів 
свій погляд на овець.

Усе, що пов’язано з Ісусом, просто 
не мало для нього значення.

Одного разу, 
перераховуючи 
стадо, Роман й 
Олег побачили, 
що улюблений 
баранчик 
фермера, 

якого звали Грозова Хмара, зник. Він 
уже не вперше відставав від інших овець. 
Обоє хлопців кілька разів поверталися 
назад і приганяли маленького втікача 
до стада, але в цей день сталося по-
іншому. Роман уже півгодини марно 
кликав і шукав баранчика, але Грозової 
Хмари все ще не було. Молодий пастух 
усе більше хвилювався. Що скаже батько, 
коли маленький баранчик не знайдеться? 
Дядько Іван сам власноручно годував 
його із пляшки й був дуже прив’язаний 
до нього, хоча Грозова Хмара був дуже 
впертий.

Хлопці сподівалися, що з ним нічого 
серйозного не сталося. Але вони 
захвилювалися. Ось чому ці два хлопчики-
пастухи зробили саме те, що дядько Іван 
прочитав Олегові з Біблії в перший день 
на роботі: вони залишили велике стадо 
й близько полудня разом вирушили на 
пошуки Грозової Хмари.

Вони обшукали кожен куточок місцевості. 
Знову й знову вони кликали Грозову 
Хмару, але не почули ні звуку. Олег 
почав втрачати надію. Або хтось вкрав 
баранчика, або його розірвав бродячий 
собака. «Повернімося назад, Романе. Ми 
вже не знайдемо його», – стомлено сказав 
він. Роман подивився на Олега, неначе 
збожеволів. «Ми не повернемося, поки не 
знайдемо Грозову Хмару!»

Так само, як Олег та Роман, 
Господь Ісус, Добрий 

Пастир, усе ще 
шукає людей, 
які віддалилися 
від Бога. Він 
запрошує їх: 
«Прийдіть до 
Мене!» Це 
стосується і 

тебе. Ти можеш прийняти Його запрошення, 
повіривши в Нього!

Від загубленої вівці немає й сліду. 
Втретє обидва пастухи обшукали 
місцевість навколо шляху, по якому вони 
проходили. Вони підійшли до широкої 
ущелини, над якою кружляли дві ворони. 
Олег ліг на живіт і обережно подивився в 
яр. І раптом далеко внизу на виступі скелі 
він побачив баранчика дядька Івана, 
який стікав кров’ю, з дивно вивернутою 
ногою.

 «Чому він просто не залишився зі 
стадом?» – скаржився Роман, сумно 
хитаючи головою.

 «Він був просто впертим», – відповів 
Олег, обіймаючи свого нового друга 
за плечі, щоби втішити його. І тут Роман 
почав уважно розглядати скелі на краю 
ущелини. Напевно, він не збирається туди 
спускатися?

 «Ти збожеволів?» – з жахом вигукнув 
Олег. «Ти серйозно хочеш ризикувати своїм 
життям заради того барана? Напевно, 
Грозова Хмара вже мертвий!» Та Роман не 
послухав його. «Грозова Хмара – улюблене 
ягнятко тата», – це були його останні слова, 
коли він без вагань почав спускатися по 
крутій ущелині, – «і я його йому поверну». 

Ісус Христос спустився вниз набагато 
нижче Романа. Він прийшов із неба на 
землю, щоб спасти тебе: немовлям лежав 
Він у яслах для тварин, а дорослим був 
прибитий до хреста.

Роман – сильний хлопчик, який міг 
лазити, як гірський козел. Доклавши 
певних зусиль, йому вдалося злізти до 
пораненого ягняти. Але підйом на плечі 
з баранчиком виявився ще важчим, 
ніж спуск. Роман важко дихав, коли 
Олег зняв із плечей поранену тварину. 
Молодий пастух подряпав собі коліна, 
у нього кровоточили обидві руки, але 
Грозову Хмару врятовано! «Чудово!» – 
вигукнув Олег із полегшенням. Але що це? 
Здавалося, що Роман раптом втратив сили 
після великого напруження.

Перш ніж Олег встиг якось відреагувати, 
пальці його друга раптово зірвалися з 
краю скелі. Роман посковзнувся і впав.

Злякавшись того, що його чекає, Олег став 
на коліна й подивився вниз у глибину. Його 
друг лежав і не ворушився на тому самому 
виступі, де перед тим лежала Грозова 
Хмара. «Романе!»

Відповіді не було. Лише власний голос 
Олега відлунювався з гір.
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Олег знав, що Романові потрібно негайно 
надати допомогу. Він помчався так швидко, 
як тільки міг, потім повернув на вузьку 
ґрунтову дорогу. Звук транспортного 
засобу раптом почав доноситися до його 
вух, і в хмарі пилу, що наближалася, стали 
помітні обриси мотоцикла.

Олег почав відчайдушно махати обома 
руками, і важкий позашляховик зупинився 
поруч із ним.

Те, що сталося з Романом, було 
нещасним випадком, але те, що сталося 
з Ісусом Христом на Голгофі, – ні. Господь 
Ісус не помер від слабкості. Він дав Себе 
розп’яти, Він помер добровільно – з любові 
до тебе.

За допомогою мобільного телефону 
мотоцикліста Олег зміг повідомити 
екстерну службу. Потім він побіг назад до 
краю ущелини, де досі лежала Грозова 
Хмара, жалібно бекаючи. «Ти був того не 
вартий!» – похмуро пробурмотів Олег до 

баранчика. Що тепер буде, якщо Роман 
помре, просто намагаючись врятувати 
Грозову Хмару?

Як добре, що Бог не каже нам: «Ти не був 
вартий цього!» Ні, Він навіть каже навпаки: 
«Ти в моїх очах дорогоцінний, і Я тебе 
люблю».

Олег піднявся на скелю й енергійно 
махав руками, щоб привернути увагу 
гелікоптера, який вже наближався. Вертоліт 
почав кружляти над місцем, де лежав 
Роман, і завис у повітрі над 
ущелиною. Двоє санітарів 
спустилися вниз і прив’язали 
непритомного хлопчика до 
носилок. Стиснувши зуби, 
Олег схвильовано 
спостерігав, 
як повільно 
підтягували його 
друга. Потім 
вертоліт 

повернувся в повітрі, щоб доставити Романа 
до найближчої лікарні. Олег залишився 
наодинці із Грозовою Хмарою.

Олегові нічого не залишилося, ніж 
повернутися до інших овець із Грозовою 
Хмарою на руках. Вони все ще мирно 
випасалися там, де їх залишили хлопці. 
Погляд Олега впав на рюкзак Романа, 
який звисав із гілки. Він нерішуче дістав 
маленьку Біблію, яку його друг завжди 
мав із собою, і поклав її до кишені. Потім він 
двічі енергійно свиснув і вівці почали йти, 
бляючи.

Здається, баранчик Грозова Хмара в 
літню спеку ставав  з кожним кроком Олега 
все важчий і важчий. Але заради Романа 
Олег ніс поранене ягня на своїх плечах 
всю дорогу додому. Друг сім'ї дядька Івана 
відвіз Грозову Хмару до ветеринара. Звісно, 
батьків Романа вже давно повідомили 
про це й вони вже були разом із Романом 
у лікарні. Після того, як Олег привів стадо в 
загін, він нарешті повернувся додому.

Олег не міг дочекатися повідомлення 
про стан свого друга. Години минали 
дуже повільно. Нарешті, уже пізно ввечері, 
дядько Іван зателефонував: Роман зламав 
праву руку і отримав глибоку рану на 
голові, яку зашили багатьма швами. Йому 
доведеться деякий час перебувати в 
лікарні, але, схоже, він не отримав жодних 
серйозних пошкоджень.

Олег підбадьорився й підняв кулак у 
повітря в переможному жесті. Романові 
стане краще, а це головне.

Можливо, ти тепер теж зможеш згадати 
деякі випадки у своєму житті, коли ти 

був врятований від поганих речей, від 
нещасних випадків тощо. Подякуй 

Богу ще сьогодні за це! 

Протягом наступних кількох тижнів 
Олег здебільшого залишався наодинці зі 
стадом. Тепер у нього було багато часу для 
роздумів, і він часто звертався до маленької 
Біблії Романа. Його друг підкреслив багато 
уривків червоним кольором. У них часто 
йдеться про пастухів і овець й Олег уважно 
їх читав.

«Я – Пастир Добрий! Пастир добрий 
кладе життя власне за вівці» – говориться 
в одному з місць у Біблії. Через поведінку 
Романа ці слова набули особливої цінності 
для Олега. Одного вечора, коли Олег 
пригнав овець додому, він мав коротку 
розмову про це з дядьком Іваном. Пастух 
пояснив Олегові, що Господь Ісус обрав 
образ пастиря та його овець лише як 
приклад. Показуючи на отару за парканом, 
він сказав: «Люди мають так багато 
спільного із заблукалими вівцями». Подібно 
до того, як Грозова Хмара загинула би без 
допомоги Романа, нам, людям, потрібен 
хтось, хто б звільнив нас від безнадійного 
становища, яке далеке від Бога, бо ми, 
люди, робимо багато поганих речей, а це 
Богу не до вподоби».

Олег кивнув головою. Він це вже зрозумів. 
Раптом він пригадав свою попередню 
розмову з Романом. «Саме тому прийшов 
Господь Ісус», – сказав тоді його друг. «Він 
дав Себе покарати за наші провини!»

Дядько Іван ще раз повторив слова свого 
сина: «На Голгофському хресті Господь 
Ісус заплатив Своїм життям за кожну 
вимовлену неправду, за кожне погане 
слово, за кожну несправедливу 
поведінку. Тому Бог може простити 
тобі, Олеже, якщо ти 
Його попросиш. І тоді 
можна почати все 
спочатку».
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Почати все спочатку – як би Олег хотів це 
зробити! Але він досі не міг повірити, що Син 
Божий повинен був померти за нього. Ніхто 
не помер би добровільно за нього. Чому? 
Батько вже навіть не питає про нього, а 
мати вважає його впертим і непокірним. 
Незважаючи на це, Олег продовжував 
пристрасно читати Біблію Романа. Сьогодні 
вранці він виявив нове місце, яке Роман 
підкреслив, і яке дуже захопило його. 
Десь у глибині свого серця він відчув, що ці 
слова можуть бути для нього важливими: 
«Бо Отець любить Сам вас» – написано 
в Євангелії від Івана. «Отець? Це означає 
Бог? І перш за все це стосується й мене?» В 
Олега постійно виникали ці питання, коли 
він спостерігав за випасанням тварин.

І хоча Олег все частіше задумувався над 
цим, він не зміг знайти відповіді.

Можливо, у твоєму житті є кілька 
запитань, на які ти не можеш знайти 
відповіді. Не розчаровуйся, якщо не 
знайдеш відповіді відразу, а попроси 
Господа Ісуса, щоб Він поговорив з тобою 
через Біблію. Також дуже корисним є 
спілкування з досвідченим християнином, 
якому ти довіряєш.

Нарешті настав день, коли Романа 
виписали з лікарні. Олег був дуже 
щасливий. Він не міг дочекатися, щоб 
відвідати його вдома. Його друг сам 
підійшов до вхідних дверей і зі щирою 
посмішкою запросив Олега увійти в 
будинок. Його зламана рука була все ще 
в гіпсі, але загалом Роман повернувся до 
нормального життя. Олег по-дружньому 
поплескав його по плечу.

 «Привіт, ти вже скоро зможеш знову 
бути зі мною!» – радісно вигукнув він. Потім 
він подарував своєму другу саморобну 

медаль з написом: «Найкращому пастухові 
в світі». «Ось, це для тебе!» 

Але Роман, хоч був і дуже радий цьому, 
захитав головою. «Щось тут не так. Я не 
є найкращий пастух. Я знаю Когось, Хто 
зробив для інших незрівнянно більше, ніж я 
для Грозової Хмари», – пояснив він.

 «Хто?» –  запитав Олег, хоча він уже 
догадався, що знає відповідь. «Той, Хто 
каже про Себе: «Я – Пастир Добрий! Пастир 
добрий кладе життя власне за вівці», – 
пояснив Роман. «Я маю на увазі Ісуса 
Христа».

 «Але чому Він повинен це робити 
для мене?» – знову запитує себе Олег, 
сповнений сумнівів. З тих пір, як його батьки 
розлучилися, він почувався нікчемним.

Ти коли-небудь задавав собі це 
питання? Наприклад, коли ти дивишся на 
всіяне зірками нічне небо або на засніжені 
гірські вершини, чи відчуваєш ти себе 
крихітним, як мурашка.

І все ж Сам великий Творець прийшов 
на землю. Той, Хто знає всі зірки поіменно, 
став людиною. Він розуміє і знає тебе 
краще за всіх.

Обидва хлопці затишно влаштувалися в 
кімнаті Романа.

 «Романе, я маю дещо запитати тебе», – 
Олег пильно подивився на друга й почав 
ретельно підбирати слова. «Чому ти заліз 
в ущелину за тим упертим баранчиком? – 
Чому?»

 «Тому що я хотів повернути його батькові», 
– просто відповів Роман. «Батько любить 
Грозову Хмару».

Олег злякано подивився на нього. З його 
очей наче раптом спала луска, і він почав 
усе розуміти. Ось воно! Саме в цьому зміст 
«його» біблійного вірша!

Господь Ісус хоче привести його, Олега, 
до Свого небесного Отця на небесах, 
тому що Бог любить його! Того, хто такий же 
впертий, як і Громова Хмара. Той, який є 
байдужий для свого рідного батька.

Ісус Христос зійшов із неба на землю 
аж до хреста, щоб і його, Олега, знайти 
та спасти. Він зробив для нього набагато 
більше, ніж Роман для Грозової Хмари, – 
Ісус навіть віддав за нього Своє життя. І 
чому? Тому що Він хоче привести його до 
Бога, Свого Отця, і тому, що Бог його любить 
– просто так, без жодних умов. Олег був 
вражений і попросив Романа помолитися 
з ним. Відтепер усім серцем він хоче йти за 
Цим добрим Пастирем.

А ти? Бог створив тебе і Він любить тебе. Бог 
не хоче, щоб через погані думки і вчинки ти 
назавжди загинув. Тому в Нього є чудовий 
план, щоб тебе врятувати. Саме за тобою Він 
послав Свого Єдиного Сина на цю землю. І Ісус 
Христос добровільно віддав Себе на хрест за 
твої гріхи.

Якщо ти віриш у це, тоді ти можеш з усім, 
що обтяжує твою совість, прийти до Бога і 
сказати Йому, що ти щиро про все шкодуєш. 
Тоді Він простить тобі твої гріхи і зробить тебе 
щасливою людиною. Таким дорогоцінним і 
коштовним ти є для Бога.
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1. Скільки собак на цій сторінці?

2. Придивись уважніше: Скільки тут є 
різних собак?

3. Скільки ніг у всіх собак разом?

4. Який собака чи собаки намальовані 
лише один раз? Який або які двічі? Який 
або які тричі? Який або які більше ніж 
три рази?

5. Що несуть собаки в роті?

6. Хто є зайвий на цій сторінці?

ЗАВДАННЯ І ЗАГАДКИ

ти бачити?
Тут живуть Олег, Вероніка, Тоня, Оля, Іра, Ігор.
Але в якому будиночку живе кожен із них?

Олег: У моєму будинку є балкон.

Вероніка: У моєму будинку є димар.

Тоня: На балконі мого будинку ростуть квіти.

Оля: У моєму будинку на горищі кругле вікно.

Іра: За моїм будинком ростуть два дерева.

Ігор: Перед моїм будинком росте дерево.

Тренування мозку Знайди шлях!

Розфарбуй за 
             номерами!

Скільки овець ти 

зможеш порахувати?

у лабіринті!
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Пісня пастуха з Біблії

Псалом 22 (23) – Пісня Давида

Господь – то мій Пастир, 
тому в недостатку не буду, –

на пасовиськах зелених оселить 
мене, на тихую воду мене 

запровадить!

Він душу мою відживляє,  
провадить мене ради Ймення Свого 

по стежках справедливости.

Коли я піду хоча б навіть долиною 
смертної темряви, 

 то не буду боятися злого,  
бо Ти при мені, – 

Твоє жезло й Твій посох – вони мене 
втішать!

Ти передо мною трапезу зготовив при 
моїх ворогах,  

мою голову Ти намастив був оливою, 
моя чаша – то надмір пиття! 

Тільки добро й милосердя мене 
супроводити будуть  
по всі дні мого життя, 

а я пробуватиму в домі Господньому 
довгі часи!
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