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СВIТИ У КУТОЧКУ ДЕ ТИ Є
Любі хлопчики й дівчатка! Ми дякуємо Богові за те,
що для багатьох із вас сяє сонечко на мирному небі,
ви не чуєте пострілів, маєте теплі ліжечка, рідну домівку, турботливих та лагідних матусь і таточок. Багато
хто з вас має щастя спілкуватися з Богом, дякуючи за
Його щиру любов і благословення. Але не забувайте,
що в цьому світі не всім дітям так гарно і приємно жити.
1,4 мільярда дітей ніколи не чули про Бога.
Більше 200 мільйонів дітей страждають від голоду.
100 мільйонів дітей живуть на вулицях.
250 мільйонів дітей використовуються як робоча сила
і не доживають до 12 років.
2 мільйони дітей загинули в війнах за останнє десятиріччя.
Більше 200 тисяч дітей є солдатами — одні пішли,
щоб зробити гроші; інші замінили своїх вбитих родичів, а більша частина з них пішли воювати тому, що їм
подобається вбивати.
Близько 10 мільйонів дітей стануть сиротами в цьому десятиріччі внаслідок СНІДу, 65% від всіх біженців в
світі складають діти.
Ці цифри свідчать про те, скільки горя випало на долю багатьох дітей у світі
Але чи можуть щасливі діти чимось допомогти цим бідолахам?
Так! Ті діти, що довіряють Ісусу, можуть дещо зробити! Вони можуть з допомогою Ісуса бути маленькими ліхтариками у пітьмі гріха. «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі
діла, та прославляли Отця вашого, що на небі» (Матв.5:16).
Уважно прочитайте нашу «Чудову скарбничку». Нехай вам стануть у нагоді наші поради, щоб ви, любі
діти, і справді сяяли яскравим, хоч і невеличким світлом у тому куточку, де ви є.
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×óäî ñâåòëÿ÷êè,
Õîòü ÷óòü-÷óòü äà ñâåòÿò
Íàøè îãîíüêè.
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«Шесть дней работай и делай всякие дела твои...
У Господа есть много добрых советов для тех детей, кто желает быть светом миру. Конечно же, наша «Чудова скарбничка» не вместит их всех. Но давате сегодня обратим внимание на наставления четвертой заповеди из Закона Божьего. Она учит добросовестно исполнять свои обязанности на протяжении шести рабочих дней.

Чтобы Ангелам
было приятно работать
— Виталик!!! Выходи! И выноси свою машинку! Я уже построил гараж и дорогу в песочнице!
— Сейчас, я только уберу свои
игрушки на место и сложу одежду.
— Потом уберешь. Выходи скорее.
— Не могу потом. Иисус посылает Своих Ангелов охранять
квартиру, пока мы с мамой гуляем. Им будет неприятно, если
здесь останется беспорядок.
Сережа, друг Виталика, услышав такое объяснение, решил
пойти домой. Ведь он не убрал
свои игрушки. Может быть Иисус
пошлет Своих Ангелов и в его
квартиру, если там будет чисто?

В чем секрет успеха?
Первоклассница Наташа уже
четыре дня проучилась в школе.
Там ей нравится. Одно только не
по душе. Нужно делать домашнее
задание. Да еще аккуратно. Как
ей надоело дома выводить по линеечкам палочки и точки.
Мама ей объяснила, что это теперь ее труд. Господь заповедал
людям трудиться шесть рабочих
дней. А еще Он обещал благос-

ловить всех послушных, исполняющих Его заповеди.
— Иисус благословит меня, если я аккуратно буду писать в тетрадке? — переспросила Наташа.
— Конечно! И это принесет радость не только тебе, но и нам с
папой и твоей учительнице.
Наташа старательно делала
домашние задания. Закончив
свой труд, она действительно
ощутила радость: ни одной кривой палочки! Приятно посмотреть!
А на следующий день в Наташиной тетрадке красовалось лучистое улыбающееся солнышко, выведенное учительской красно ручкой.
Это означало, что домашняя работа была выполнена на «отлично».
— Молодец, Наташенька! Сегодня я очень рада за тебя. Ты может быть примерной ученицей! —
хвалила девочку учительница. А
Наташе так хотелось поделиться
с ней секретом успеха: ведь это
Иисус благословил ее за послушание! Но девочка постеснялась
сказать об этом. Однако желание
поделиться радостью было так велико, что Наташа показала свою
тетрадку младшим подружкам во
дворе, объясняя: «Солнышко —
это пятерка, самая высокая оценка. Мне подарил ее Иисус, потому что я послушалась, и сделала
аккуратно домашнее задание».

Откуда вы это знаете?
Дима спешил из школы домой,
чтобы побыстрее сделать уроки и
пойти гулять. Но вот уже возле самого дома он увидел незнакомую
старушку, беспомощно смотрящую на мостовую. Дима сразу
оценил ситуацию. У бабушки порвался кулек и рассыпались яблоки. Яблок было немного. Но старенькой женщине было очень тяжело наклоняться.
Дима вспомнил, что у него в
портфеле лежит пустой кулечек от
завтрака. Он быстро достал его,
собрал все яблоки и протянул бабушке.
— Ой, спасибо тебе сыночек,
что ты любишь Бога! — запричитала растроганная женщина, принимая от Димы кулек с яблоками.
— А откуда вы это знаете? —
смущенно спросил мальчик.
— Потому что много таких мальчиков и девочек успели пройти мимо, а тебе Бог подсказал мне помочь, сынок, — ответила старушка.
Прибежав домой, Дима поблагодарил Бога за то, что Он подсказал ему помочь бабушке и подарил эту радость от сделанного
добра.
Как видите, ребята, наше
добросовестное исполнение
самых обычниых обязанностей,
желание помочь другим приносит людям радость и познание
о Небесном Боге. Это и есть тот
свет, который делает жизнь людей счастливее и радостнее, и
прославляет Господа.

Ëþáèòü êð³ò ñâîþ ðîáîòó 
Ðèº çåìëþ á³ëÿ ïëîòó.
Ïîäèâëþñÿ-íî ï³äó ÿ Ìîæå, â³í ìåòðî áóäóº.
Ùå é â³çüìó ñâîþ ëîïàòó,
Ïîìîæó éîìó êîïàòè.
Õàé Ñïàñèòåëü ì³é ïîáà÷èòü,
Ùî ÿ çîâñ³ì íå ëåäà÷èé.
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...А день сьомий — субота для Господа...»
В цей день Господь чекає на нас, щоб спілкуватися з нами. Є чудова можливість відпочити від
щоденної роботи і отримати насолоду від тих приємних занять, які наближують нас до Господа,
нагадують про Його Велич, Розум і Любов. Якщо наші друзі і сусіди побачать, як добре нам проводити з Ісусом Його найулюбленіший день, вони теж можуть побажати приєднатися до вас, щоб разом радіти й спілкуватись з Ісусом у суботу та інші дні.
Пропонуємо вам розповіді дітей, для яких субот з Ісусом — найулюбленіший день.
Катя 5 років та Сергійко 3 роки.
Ми з нетерпінням чекаємо суботу. Кожної п’ятниці
ввечері мама дістає з шафи наші улюблені іграшки, з
якими ми разом йдемо на зібрання, і на обід до тьоті
Іри. А коли тьотя Іра з Сашком приходять до нас, Сашко теж приносить свого зайчика, яким грається тільки у
суботу. Мама каже, що ці іграшки нам подарував Ісус
для ігри у Його улюблений день.

Вася і Ігор, 4 роки.
Кожної п’ятниці, коли ми збираємося зустрічати суботу, тато запалає свічки і ми всі разом співаємо. А потім ми розказуємо віршики і їмо святковий пиріг. У суботу після зібрання ми разом з іншими віруючими, у яких
є діти, йдемо до лісу, і там їмо смачну їжу і граємося в
ігри, бігаємо за метеликами і навіть бачили і годували
їжачка.

Женя, 13 років.
Я разом зі своїми друзями у післяобідній суботній час
ходжу до міської лікарні. Ми співаємо людям пісні про
Бога, любов і доброту під гітару. Бачимо, що людям це
подобається і це дає нам дуже добрий настрій. Потім
слухаємо, як Микола, наш керівник і старший товариш
говорить з людьми і відповідає на запитання. Навіть я
несподівано для себе нещодавно відповів жінці. Потім
було таке приємне почуття.
Олена, 11 років.
Одного разу ми були у дитячому будинку. Співали
пісні, читали вірші і дарували іграшки. А тепер листуємося з цими дітьми. Серед тижня для цього немає часу.
А от у суботу малюємо їм малюнки, вирізуємо із старих
журналів цікаві картинки, пишемо про щось цікаве і відсилаємо листи.
Любі наші читачі. Поділіться з нами, яку радість приносить вам улюблений день Ісуса. Розкажіть
нам про досвіди з Богом у вашому житті. Нехай світло ваших добрих справ і добрих слів ллє там, у
куточку, де ви живите, а також для тих діток і дорослих, які читатимуть нашу «Чудову скарбничку».
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«‡„‡‰ÍÓ‚≥ Î≥ÚÂË ≥ ˆËÙË
Які біблійні історії та імена нагадує вам ця цифра та малюнки поруч з нею?
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Якщо ви правильно впишете перші літери римованих рядків, то прочитаєте найулюбленіше ім’я багатьох людей на землі.
Áóäåìî ðàçîì íàçàâæäè ìè çíîâó
äåíü òîò æàäàíèé, ÿñêðàâèé, ÷óäîâèé
ïàñ äâåð³ â³äêðèº â îñåë³ Îòöÿ.

Свет среди тьмы
Иаков 6 лет работал
у Лавана за скот свой
Шесть каменных водоноса в Кане
Сны
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