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В ОЧІКУВАННІ ЧУДА
І навіть якщо Він чогось
і не дасть, а, можливо,
з часом і дасть, просто
прийми це як благословення... Тому що лише
Він знає, як для тебе
найкраще.

Якщо Бог призиває, то
Він дасть усе необхідне для того, щоб ти міг
зрозуміти, що це не ти, а
Він, Бог, це робить.

ГОЛОС

МІСІОНЕРСЬКА
ПОШТА

Багато змін і різних
подій відбувається
останнім часом, але,
слава Богу, ми маємо
ще можливість жити і
трудитися...
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виходить з лютого 1991 року
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ювілей

90 РОКІВ ЦЕРКВІ СЕЛА ПІДРІЖЖЯ

У Божій історії є періоди особливого Господнього благословення, яке іноді
важко зрозуміти чи втиснути в рамки людської логіки.
Звичайно, певні моменти
історії мають свої причини
та передумови, але часто їх
недостатньо, щоб пояснити,
чому сталося так чи інакше.
Один із таких моментів —
пробудження
в
Західній
Україні на початку 20-х років
ХХ століття. Воно виникло
несподівано й могутньою
хвилею прокотилося селами
та містами Волині, Львівщини,
Тернопільщини.
І
нинішні євангельські церкви
в цих областях — наслідок
того вогню, який Дух Святий
проніс руками та служінням
перших віруючих.
Тому й не дивно, що нинішній та минулий 2014 рік стали
ювілейними — багато церков
відзначали своє 90-ліття. І серед них — відома далеко за межами свого регіону церква села
Підріжжя Ковельського р-ну.
27 вересня 2015 року в
місцевому домі молитви церви ХВЄ зібралися численні гості, щоб згадати дорогу, яку
громада пройшла за дев’ять
десятиліть. Звичайно, зібралися далеко не всі, хто так чи

інакше причетний до цієї церкви, — доля розкидала вихідців
цього села по цілому світі. Але,
як зазначалося на святковому
богослужінні, саме вони стали
сіячами Доброї Вістки не лише
на своїй малій батьківщині, але
й на нових місцях проживання. А ще зазначалося, що через служіння віруючих церкви
села Підріжжя, і перш за все
Лукаша Столярчука, який став
знаковою фігурою довоєнного пробудження, по всьому
Волинському Поліссі зародилися десятки нових церков.
Тому село Підріжжя увійшло в
історію євангельського руху в
Західній Україні як один із центрів духовної праці.
У святі взяли участь служителі навколишніх церков, вихідці з місцевої церкви, служителі обласного та українського
об’єднання. Служіння вів виходець з Підріжжя, нинішній пастор луцької церкви «Віфанія»
Микола Федорович Синюк.
Вітаючи присутніх, він представив гостей: старшого єпископа
Церкви ХВЄ України Михайла
Паночка, єпископа Степана Ве-

ремчука, голову Волинського
об’єднання церков ХВЄ єпископа Михайла Близнюка, пасторів
Василя Мар’юка (колишнього
пастора церкви села Підріжжя),
Володимира Капітулу (Голоби),
Євгена Мельничука (Луцьк),
Федора Мушку (Цумань), Олександра Гоцика (Ковель), Петра
Рибака (Луцьк), Володимира
Смічика (Череваха). Вони вітали
церкву з ювілеєм, ділилися спогадами, думками та побажаннями. А співочою окрасою свята
став хор з ковельської церкви
«Ковчег» та участь свідченням
та співом відомого жителя села,
професійного співака, нині жителя Луцька Михайла Сидорука. Місцевий пастор Михайло
Мушка ознайомив присутніх з
історією церкви.
Заключну проповідь мав
старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко. «На події
90-річної давності, які сьогодні
згадуємо, можна подивитися
з різних сторін: з точки зору
історії села, історії області. Коли
ж дивитися з точки зору України, можна сказати, що Бог не
раз простягав Свою руку нашо-

му збідованому українському
народові». Старший служитель
згадав подію, яка відбулася нещодавно в Києві, коли на державному рівні відзначалася річниця смерті хрестителя України
князя Володимира. Через нього
Бог дав Україні унікальний шанс
стати благословенним народом
через віру в живого Бога. І хоча
українці й дотепер називають
себе християнами, насправді

далеко не завжди це так. Єпископ зауважив, що всі проблеми та біди, як минулих віків, так
і нинішні — це наслідок відходу
наших земляків та очільників
держави від Божих заповідей.
Взявши в основу своєї проповіді
Христову притчу про весілля,
яке приготував один чоловік і
запрошенням якого знехтували,
Михайло Степанович закликав
присутніх пильнувати за своїм
життям, слухатися Бога та молитися за владу, щоб якомога
більше людей могли відгукнутися на заклик Бога та потрапити
на весілля, приготоване Богом
для Христа та Церкви в Царстві
небесному.
Гостями свята були також і
представники місцевої влади,
зокрема голова місцевої сільської ради, директор школи. Вони
привітали присутніх та висловили слова подяки за співпрацю та взаєморозуміння. Вітав
та дякував рідній церкві також
один з найвідоміших жителів
села, державний та політичний
діяч, депутат Верховної Ради
України 5-го та 6-го скликань
Петро Кравчук.
Ювілейне дійство завершилося, як зазвичай, святковим
обідом за спільним столом.

Юрій ВАВРИНЮК
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ІСТОРІЯ ПІДРІЖЖЯ
Духовне пробудження в
селі Підріжжя розпочалося
на початку 20-х років ХІХ
століття. Про цей період
мало що відомо, лише те,
що першими євангельськими християнами були
баптисти, які увірували через книгоношу, що роздавав
християнські книги та брошури. Старші люди називають імена перших віруючих:
Іван Климчук, Адам Главацький, Гриць Дерев’янчук.
П’ятидесятницьке пробудження в Підріжжі розпочалося
в 1925 році. Це вчення приніс
у село відомий на Волині місіонер Іван Зуб-Золотарьов із
села Човниці, у якому він був
пресвітером церкви ХВЄ. Перше зібрання відбулося в тій
хаті, у якій збиралися баптисти.
Але оскільки Зуб-Золотарьов
проповідував про хрещення
Духом Святим з ознакою інших
мов, йому заборонили такі проповіді. Наступні зібрання він вже
проводив по хатах тих жителів
села, які хотіли слухати вістку про спасіння. На служіннях
грав духовий оркестр, звучали євангельські пісні. Першим
дозволив провести зібрання
в себе вдома Борис Корець. І
відтоді в Підріжжі розпочалося
велике пробудження. Першими навернулися до Бога Улян
Антончик, Іван Кушніренко, Меланія Дерев’янчук, рідні брати
Василь та Лукаш Столярчуки.
У 1925 році відбулося перше
водне хрещення. Його звершував Іван Зуб-Золотарьов.
Першим
пресвітером
церкви с. Підріжжя став Лукаш Столярчук. Його помічником — Степан Антонюк із
села Пісочного. Бог по-особливому наповнив брата Лукаша Своєю благодаттю і через
Його служіння хрестив Духом
Святим. Церква росла. В центрі села віруючі побудували
дім молитви. Зібрання в ньому були велелюдні — люди
приїжджали звідусюди, навіть
з Білорусі. «Йшли в Підріжжя,
як в Єрусалим», — згадують
очевидці. Бог являв Свою
силу — і по молитвах зцілялися хворі, спасалися грішники.
У 1932 році церква налічувала
вже 235 членів.
Улітку 1934 року на базі
церкви проходили біблійні курси, на яких викладали брати Гу-

Таким запам`ятався
Лукаш Столярчук
віруючим Волині.

став Шмідт із Данцига (нинішній Гданськ, Польща) і Пар з
Англії. Слухачами були 140
братів і сестер — євангельських працівників. Це були благословенні дні спілкування для
курсантів та членів Підрізької
церкви.
У січні 1934 році на духовно-настановчому з’їзді, який
відбувся в Ківерцях, Лука Столярчук був обраний членом
виконавчої ради Волинського
об’єднання церков ХВЄ. Брат
Лукаш був благословенним
працівником не лише у своїй
церкві, він багато потрудився у
церквах Волині та Рівненщини
як старший служитель братства.
Баптистська церква, хоча
була менш чисельною, також мала свій дім молитви на
окраїні села. Її пресвітером був
Іван Климчук, який закінчив
біблійну школу у Варшаві. Про
будівництво цього дому молитви слід згадати окремо, бо
саме в ньому п’ятидесятники
села Підріжжя проводили богослужіння аж до 1998 року, коли
побудували новий просторий
дім молитви в центрі села.
«За Польщі» люди жили
бідно, і коштів, щоб побудувати дім молитви, було обмаль.
Тоді брат Іван Климчук запропонував: «Знаєте що, брати,
давайте не будемо їсти сала,
а продамо відгодованих свиней і за ці гроші побудуємо
дім молитви!» Так і зробили.
Потім брат Іван розповідав:
«І дім молитви збудували, і
сало було в домах. Бог благословив». Це велика наука для
всіх віруючих, які хочуть робити Божу справу — Бог благословляє жертовних. Опікувався баптистською церквою
села Підріжжя брат Федір
Каплун із Човниці. Як бачимо,
село Човниця було колискою
як п’ятидесятницького, так і
баптистського руху на Волині.
Восени 1939 року, коли на
Західній Україні встановилася Радянська влада, духовна
праця в церквах була трохи паралізована. Керівникам церков
була запропонована робота
в магазині, у школі, в конторі.
Спокусившись на це, вони трохи занедбали працю в церквах.
Брат Лукаш, пропрацювавши
декілька місяців у магазині,
зрозумів, що це не для нього, і
навіть вважав це гріхом, за який
каявся перед церквою, за свою
слабкість. І після цього ще ревніше став працювати для Бога.
Віруючі мали можливість збиратися на богослужіння і проповідувати Євангелію.
Війна принесла в село горе
й нову владу. Під час німецької
окупації віруючі мали відносну свободу. Через пророцтво
Господь відкрив, що збереже
село під час воєнних дій. Так
і було. Навколишні села дуже
постраждали, а Підріжжя залишилося цілим. Брат Лукаш
продовжував плідно трудитися
в церкві села й у багатьох інших
церквах Волині, ніби відчував,
що недовго вже доведеться
йому працювати. На одному
зі служінь було пророцтво, що
Лукаш і Степан Антонюк пі-

дуть на жертовник. Влітку 1943
року, перед жнивами, брат Лукаш збирався у свою чергову
подорож. Богослужіння відбувалося в обійсті Івана Бортніка.
Брат відчував, що скоро залишить свою земну працю, відчувала це церква і сім’я. Доручивши служіння в церкві брату
Мині Тимощуку, Лукаш пішов
у села Мочулки та Маковичі.
Під час прощання було багато
сліз і вмовлянь не йти, але він
все-таки вирушив у дорогу. В
Мочулках «бандерівці» забрали Лукаша після служіння і,
жорстоко познущавшись, розстріляли та поховали в ним же
викопаній могилі. Місця поховання ніхто не знає. Незадовго
після смерті брата Столярчука,
восени цього ж року, «хлопці з
лісу» закатували й вірного його
співпрацівника Степана Антонюка.
1944 рік став роком звільнення західноукраїнських земель від німецької окупації.
Почалася мобілізація до лав
Радянської армії. Для християн
почалися нові випробування.
Багатьох братів, які на основі
своїх релігійних переконань відмовилися брати в руки зброю,
як з п’ятидесятницької, так і з
баптистської церкви засудили до 10 років ув’язнення. Це
Йов Борисюк, Аркадій Бортник,
Гаврило Дерев’янчук, Петро
Дерев’янчук, Лук’ян Кравчук,
Михайло Логвинюк, Кирило Нестерук, Пилип Синюк, Михайло
Смалюк, Олександр Столярчук,
Андріян Столярчук. Вони відбували покарання в Сухобезводній Горьківської області, в
Казані та інших тюрмах Сибіру.
Брати Лук’ян Кравчук, Михайло
Логвинюк, Кирило Нестерук,
Олександр Столярчук, Андріян
Столярчук не витримали непосильної каторжної праці,
холоду й голоду й закінчили
своє життя в Сухобезводній,
залишившись вірними своєму
Господу до смерті. Тим, хто
пережив ці нелегкі роки страждань, у зв’язку з закінчення
війни було зменшено термін
ув’язнення до 5 років. У 1949
році брати стали повертатися
додому. Було багато радості в
церкві й у домах християн.
Радянська влада не визнавала реєстрації, яку мали
церкви «за Польщі». Пропонувалося перереєструватися у
Союз євангельських християн
і баптистів, який був утворений в Радянському Союзі в
жовтні 1944 року. В кінці 1945
року підрізькі церкви були зареєстровані в цьому союзі
(сюди входили як баптисти, так
і п’ятидесятники). У 1946 році в
назві союзу сполучник «і» було
замінено на дефіс, що привело
до багатьох непорозумінь між
братами.
Зі становлення колгоспу в
Підріжжі «нова» влада забрала баптистський дім молитви
під комору для зерна. І тільки у
1952 році, коли старшим пресвітером у Волинській області
став Федір Онисимович Павлюк, через його клопотання дім
молитви було повернуто християнам та відремонтовано.
Дім молитви п’ятидесятників,
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Віруючі церкви з братами (в центрі), які у свій
час були служителями місцевої церкви 1966р.
що стояв у центрі села, згодом перенесли в інше місце.
Спочатку з нього зробили клуб,
а потім школу. У 1950-х роках
служіння пресвітера Підрізької церкви виконував Давид
Мар’юк, який згодом виїхав у
Луцьк.
1960-ті роки принесли для
християн села нові випробування. У цей нелегкий час
служіння пресвітера випало нести Федору Дерев’янчуку. Особливу тривогу в церкву приніс
«Інструктивний лист старшим
пресвітерам» і «Нове положення Всесоюзної ради євангельських християн-баптистів»,
прийняті в січні 1961 року,
якими обмежувалася євангелізаційна праця церкви, пропонувалося звести до мінімуму
хрещення молодих людей у віці
18-30 років. Дітям шкільного
віку заборонялося відвідувати
служіння, також було багато
інших заборон та обмежень.
Це призвело до поділу церкви в Підріжжі. І до часу, коли в
країну прийшло «потепління» та
було організовано союз ХВЄП,
дві церкви ХВЄ (реєстрована
та нереєстрована) для проведення служінь збиралися окремо. Значна частина віруючих
п’ятидесятників збиралася по
хатах. Влада всіляко перешкоджала цим зібранням, не
раз переписувала, штрафувала
господарів та проповідників,
розганяла християн. У квітні
1962 року чотирьох братів-проповідників — Йова Борисюка,
Пилипа Музичука, Степана
Сичука і Василя Столярчука
(рідного брата Лукаша) було
засуджено й позбавлено волі
у виправно-трудових колоніях
загального режиму. Зазнало
переслідувань і знущань багато
інших братів та сестер. Братів
Пилипа Синюка та Гната Рибака перестріли, коли вони йшли
на зібрання з села Ситовичі в
Підріжжя, жорстоко побили й
переїхали возом, залишивши
ледве живими.
Штрафували й тих, хто зби-

рався в домі молитви, тому
що брати старались слухатись
більше Бога, ніж людей, які
писали циркуляри, що суперечили вченню Ісуса Христа.
Варто зауважити, що протягом усіх років розділення Бог
благословляв як одну церкву,
так і другу, як колись Ізраїльське та Юдейське царство,
бо то Його «вибраний народ,
люди, взяті в уділ, щоб звістити чесноти Того, Хто покликав
їх від темряви до дивного світла Свого». Бог хрестив Духом
Святим, наповнював благодаттю і Своїми дарами, примножував спасенних. 13 січня
1973 року молодь організувала з’їздне служіння в домі молитви. І відтоді щороку в цей
день в селі відбуваються такі
служіння. На них з’їжджається
дуже багато людей, напевно,
як колись у дні Лукаша Столярчука. І Бог щедро благословляє.
У ці роки пресвітерське служіння в реєстрованій
церкві служінні виконували
брати Гнат Рибак, Іван Климчук, Степан Сичук, Андрій Рибак, Володимир Дерев’янчук,
у нереєстрованій — Степан
Сичук, Павло Кравчук, Василь
Мар’юк. У 1990 році обидві общини об’єдналися в одну, і за
спільною згодою пресвітерське служіння виконували Володимир Дерев’янчук та Василь
Мар’юк.
У 1998 році було побудовано новий великий дім молитви,
посвячення якого відбулося 12
липня.
У 2005 році Церква обрала на пресвітерське служіння
Михайла Мушку. Бог благословляє церкву й щороку додає спасенних до неї. На цей
час у церкві налічується 97
членів. Багато братів, вихідців
із Підріжжя, виконують служіння в церквах Волині, України і
навіть за її межами.

Микола Синюк,
пастор церкви
«Віфанія», м. Луцьк

новини церков хвє волині
13 вересня в церкві смт Цуманя Ківерцівського
району відбулося рукопокладення на дияконське служіння братів Мельника Віктора Прокоповича, Федорчука
Григорія Юрійовича та Ховайла Сергія Васильовича.
Рукопокладення звершили заступник єпископа Мельник П.
Т., члени обласної пресвітерської ради Мушка Ф.В. та Тарасюк Б.О.
13 вересня в церкві с.Грем’ячого Ківерцівського
району відбулося рукопокладення на дияконське служіння
Мартинюка Володимира Андрійовича. Молитву благословення звершили заступник єпископа Мельник П.Т., пресвітери Мушка Ф.В., Сич М.Й. та Денисюк П.П.
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Є люди, які відвідують різні
конференції, семінари, а також
проштудіювали безліч книг
про євангелізацію та ріст церков у пошуках найефективнішого принципу служіння. Вони
вважають, що якщо його правильно застосувати в служінні,
він буде ефективно працювати
і приносити результати. Я хочу
розчарувати усіх вас: немає
такого принципу, немає такого
методу, який би працював, а
ми нічого не робили. Усе працює лише тоді, коли працюємо ми. В євангелізації немає
формули. Хтось сказав, що
лінь породжує інновації. Тобто
люди починають винаходити щось, що буде працювати
за них. Але це не стосується
справи євангелізації. У благовісті плід буде лише тоді,
коли ми працюємо. Тому Бог
називає нас співпрацівниками,
тобто тими, хто працює разом
з Богом.
Мені не раз доводилося чути
слова: «Якщо треба, то Бог ангела пошле – і покається все село»
або «Якщо треба, то Бог зробить
таке чудо, що всі одразу змінять
свою думку й одразу прийдуть до
Бога». Можливо, десь і відбувалися подібні випадки, але це не правило, а скоріше виняток. Бог не
довірив справу благовістя нікому,
окрім Своєї Церкви. Він нікому,
окрім Церкви, не дав Великого
доручення. Якби Бог змінював
свої принципи, то Він був би несправедливим. Тому Бог завжди
дотримується того правила, яке
було впроваджене Ним Самим.
Я не раз чув свідчення, особливо з уст мусульман, які навернулися до Христа, що вони бачили
у видінні Ісуса, Який направляв їх
за певною адресою, де жили такі
люди, які мали їм сказати слово
істини, що може змінити їхнє життя. Бог направляв їх у Церкву.
Пригадуєте Корнилія, якому
явився ангел і звелів покликати
Петра, який мав сказати потрібне слово. Сам ангел міг, напевно, набагато краще зробити цю
справу, але чомусь не зробив її.
Бог послав за Петром, тому що
це завдання було доручене не
ангелам, а Церкві. І цією церквою
є ми з вами. Коли ми покоряємося тому, що Бог довірив нам,
тоді ми починаємо шукати шляхів,
як можна привести в дію те, що
визначив для нас Бог.
Коли Бог звелів Пилипу йти
на порожню дорогу, то не сказав навіть, для чого. І коли Пилип
прибув туди, то почав розмірковувати, яким способом він тут
має виконати те доручення, яке
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було йому дано. Я знаю, що Бог
промовляє до кожного з нас і
кожному дає можливість самому
відчути й побачити, як ми маємо
благовістити Євангелію.

Методи благовістя
Я хочу спинитися лише на
декількох особливостях благовістя, які ми впроваджуємо у своєму служінні, але інколи робимо це
неправильно, не віддаючи переваги основному.
Перше, чого б я хотів торкнутися, — це благовістя через
проголошення. Це вербальний
метод. Проповідь Євангелії усім
людям — це Божа заповідь.
Не завжди проголошення
Євангелії принесе очікувані плоди, коли люди одразу ж навернуться. Ми можемо бачити це на
прикладі учнів Ісуса Христа. Першою слово про воскресіння Христа отримала Марія Магдалина,
«із якої був вигнав сім демонів.
Пішовши, вона, повідомила тих,
що були з Ним, які сумували та
плакали. А вони, як почули, що
живий Він, і вона Його бачила, не
йняли тому віри» (Мр.16:9-11).
Ну, дехто може сказати, що
Марії не повірили тому, що вона
була жінкою. Та й це було свідчення одного. Але читайте далі:
«По цьому з’явився Він двом із
них у постаті іншій в дорозі, як
ішли вони на село. А вони, як
вернулися, інших про те сповістили, але не повірено й їм»
(Мр. 16:12-13). Це вже не була
жінка, а чоловіки. І не один, а
двоє. Але реакція на їхні слова
була такою ж — їм не повірили.
І саме цій групі людей, яка
не може повірити Євангелії, Ісус
змушений буде дати завдання —
поширювати цю Євангелію. В
Нього не було альтернативи.
Він мусив скористатися тим, що
було в Нього.
Не раз у церкві мені доводиться спілкуватися з людьми,
які списують себе ще до того, як
щось спробували. Щось подібне
було в той час і з засмученими та
зневіреними учнями Ісуса. Але Він
прийшов до них. Трохи докорив,
трохи підбадьорив, трохи потішив,
трохи надихнув. І тоді цій же групі
дав завдання: «Ідіть по цілому
світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте!» (Мр. 16:15).
Кожна людина має свій дар,
і ми повинні бути вдячні Богові,
що Він співпрацює з кожною людиною відповідно до тих дарів,
якими Він наділив кожного з нас.
Ці дари ніколи не будуть однаковими, тому що Бог не вимагає
одноманітності. І саме в цьому
виявляється вся краса Божої

роботи й турботи про людину.
Благовістя через проголошення
я називаю особливим даром від
Господа. Проголошення — це
публічне служіння. Люди, наділені
цим даром, можуть стояти перед
масами і звіщати те, що звелів їм
Ісус Христос, не боячись, не хвилюючись, знаючи, що це Боже
повеління. Я вдячний Богові за
таких євангелістів, як Біллі Грем
чи Рейнхард Боннке. Але хто з нас
покаявся на їхніх євангелізаціях?
Більшість з нас навернулися, почувши свідчення тих людей, яких
мало хто знає. І їхнє свідчення
трансформувало наше життя.
Так, серед нас є великі, яким
було багато дано й від яких буде
багато вимагатися. Але є й такі,
які комусь можуть видатися незначними, та й вони щиро вдячні
Богові за можливість проповідувати й проголошувати Євангелію.
Бо якщо вона не проголошується
– не виконується повеління Господа. Тому ми повинні проповідувати людям вербально, говорити їм.
Не раз до мене підходили
люди й казали, що вони не мають
такого дару — проповідувати людям, викласти якусь тему, щось
довести. І я вважаю, що це добре,
що не всі мають однакові дари.
Але всі ми можемо простими словами свідчити людям про Христа.
Я досліджував, якими були
проповіді відомих благовісників.
Перший із них, звичайно, Ісус
Христос. Його перша проповідь
була дуже короткою, але місткою та глибокою: «Збулися часи і
Боже Царство наблизилося. Покайтесь і віруйте в Євангелію!»
Проповідь Івана Хрестителя містила ті ж самі слова: «Покайтесь і віруйте в Євангелію!» У
день П’ятидесятниці Петро проголосив свою першу проповідь.
Він трохи торкнувся історичного
контексту, описав ситуацію, але
після того він підсумував усе це
словами: «Покайтесь! І віруйте в
Господа Ісуса Христа». І в цьому
був весь зміст його проповіді.
Ми мали одне зібрання, на
якому Бог запропонував засвідчити двом людям. Встала жінка й
розповіла, що вона народилася в
християнській сім’ї, відійшла від
Бога, а згодом усвідомила свою
гріховність і навернулася. А другим свідчив молодий чоловік. Він
сказав, що народився у невіруючій родині. Що не мав жодної потреби в Бозі. Що в нього все є: і
дім, і дружина, і діти, і освіта, і гроші, і здоров’я. Але все почалося з
того часу, коли до них на роботу
прийшов один віруючий чоловік ,
який «взявся» за нього. І як його
не відштовхували, що б йому не
казали, він продовжував свідчити
цьому чоловікові. Зрештою той в
якийсь момент удома почав замислюватися над тим, що сказав
йому християнин. Потім почав
ставити запитання, досліджувати
Біблію. Тобто Дух Святий працює
в серці людини через слово, сказане нами. Писання стверджує:
«Віра від слухання». А почути можна тільки тоді, коли є той, хто скаже. Якщо ніхто нічого не говорить,
то немає чого й слухати. І тоді не
зможе народитися віра.
Не кожен може проповідувати
в церкві. Студенти нашої семінарії
кожної середи повинні були проповідувати на служінні. Один із

братів вийшов, подивився на людей у залі, розгубився, прочитав
уривок з Писання і, не знаючи,
що сказати, повернувся й вийшов
у двері, які були поруч. Але це не
означає, що люди, які не можуть
публічно проповідувати, повинні залишитися без діла. Це лише
один з дарів, один з методів, які
Бог передбачив для того, щоб
люди використовували для поширення Доброї Новини.
Наступним методом, над яким
я хотів би пороздумувати, є поширення вістки спасіння через
місіонерство. Місіонерство — це
подорожування в нові, невідкриті
місця. Це робота на нових полях. І визначається вона словами
Христа: «Ідіть!» Я б визначив це як
особливий Божий поклик. Місіонер — це людина, яка має особливе покликання від Бога. Це той,
хто робить те, чого інші не можуть
зрозуміти. Він іде туди, куди небагато хто хоче йти. Вони залишають все і, дивлячись на них, люди
можуть казати: «І чого їм бракує?»
Пригадую, у 1999 році я закінчував навчання в США. Там ми
жили з сім’єю три роки, поки я
вчився. Ми мали вже повертатися додому, в Молдову, трохи
жалкуючи, що треба покидати так
гарно влаштований побут. І разом
із нами в Молдову мала їхати ще
одна сім’я, яка хотіла присвятити
своє життя місіонерству у нас на
батьківщині. Ми познайомилися
з ними, бо були одного віку й діти
в нас одного віку. Нам було дуже
цікаво знати, що спонукало їх залишити достаток у США та їхати
в таку бідну країну. Ми запитали,
чи знають вони, куди їдуть, які
там умови? Вони відповіли, що ні.
«Тоді чому ви вирішили це зробити?» — «Бог кличе нас!» — була
відповідь.
Коли ми повернулися, то нам
дуже важко було знову адаптуватися до тих умов, які тоді були в
нашій країні. Не було світла, нас
зустрічали наші батьки зі свічками.
А діти запитували: «Тату, куди ми
приїхали?» Я відповідав: «Додому,
діти» — «Ну то їдемо назад», — казали вони. Але в усі ці важкі моменти для нас особливим натхненням
служила ця молода місіонерська
сім’я. Вони жили в таких же умовах, як і ми. Та щоразу, коли я зустрічався з ними й запитував: «Як
у вас справи?», вони відповідали:
«Слава Богу!»
Потім напередодні нового 2000
року постало питання про комп’ютерну кризу, і всім американцям
рекомендували повернутися додому й перечекати її, а тоді знову повернутися в Молдову. І я запитав
цього місіонера: «То що, поїдеш?»
Він відповів: «Ні, Бог покликав нас
сюди. І те, що буде з цим народом,
буде і з нами. Ми хочемо бути там,
куди Бог нас послав, і хочемо робити те, що Бог звелів нам».
Це особливий поклик, іноді
нам не зрозумілий. Їх можуть не
розуміти батьки, рідні, друзі, інші
християни. Але вони йдуть туди,
куди їх кличе Бог, і роблять те, що
Він їм велить.
Місіонер йде не туди, куди
хоче. Він не шукає свого. Не шукає
затишку, комфорту. Він хоче бути
покірним Богові й прагне виконати
план та волю Божі.
У нашій семінарії навчався один
хлопець. Ми дуже мало покладали

на нього надій як на проповідника.
Він не міг говорити перед людьми.
Але, читаючи його письмові роботи, я зацікавився цим хлопцем, бо
вони були дуже гарно викладені.
У нього був талант письмово висловлювати думку. Ми вирішили
залишити його ще на рік після
закінчення семінарії. Думали, що
з нього вийде непоганий редактор журналу. Але через певний
час він сказав, що Бог кличе його
в Єгипет для місіонерської роботи.
Всі викладачі однозначно сказали: «Ні! Не їдь. Якщо хочеш, проповідуй тут. Потім поїдеш, якщо в
тебе це вийде». Він не поїхав. Але
через кілька місяців повернувся в
мій офіс вже з пастором, який сказав: «Не знаю, що з ним робити. У
нього вдень і вночі думки про одне
— Єгипет». Я не знав, що порадити, тому ми схилися перед Богом
у молитві, і я сказав: «Боже, якщо
це від тебе, то зміцни цю твердість
і благослови це рішення».
Цей хлопець поїхав у Єгипет
спершу по туристичній візі, яку
йому відкрили на місяць. Через місяць повернувся і в одному з кафе зустрівся з друзями і
розповів їм про свою подорож і
мрію служити в Єгипті та труднощі з візою. За сусіднім столиком
сиділи якісь люди. І, виходячи з
кафе, один із цих людей підійшов до цього юнака й сказав: «Я
трохи чув твою розповідь. Зайди
завтра до мене, і ми вирішимо
твої проблеми», — і простягнув
свою візитку. Цей чоловік виявився консулом у Єгипті. І наступного дня цьому юнакові дали
візу на рік у Єгипет.
Відтоді минуло вісім років.
Він служить місіонером у Єгипті.
Бог дав йому успіх. Він розмовляє арабською, англійською,
румунською та російською. І тепер він відповідає за місіонерів,
які приїжджають в Єгипет через
місію ОМ. Бог його активно використовує в служінні.
Це було істинне покликання,
коли Бог кличе, наділяє, споряджає, забезпечує, дає мудрість
приймати правильні рішення. Кажуть, що для того, щоб залишитися в Америці, потрібно одружитися з громадянкою Америки. Він
не одружився з єгиптянкою. Він
пішов навчатися в інститут. Навчання там заочне, і він оволодіває
одним предметом у рік. І для
цього щороку йому продовжують
візу. Ми з дружиною відвідували
цього брата в Єгипті. Він возив
нас у різні місця, розповідав, що
єгипетський народ дуже відкритий для спілкування. Вони дуже
люблять розмовляти. Але коли
ви присвятите їм час, щоб вислухати їх, вони вас будуть слухати
стільки, скільки ви зможете говорити. Ми бачили це на власні очі,
коли цей місіонер почав розмову
з таксистом і той поставив йому
стільки запитань, що не вистачило часу, і вони домовилися про
зустріч наступного дня.
До чого я веду? Ця людина
нам видалася нездатною для такого служіння. Але якщо Бог призиває, то Він дасть усе необхідне
для того, щоб ти міг зрозуміти, що
це не ти, а Він, Бог, це робить.

Віктор Павловський,
єпископ,
старший пресвітер
церков ХВЄ Молдови
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свідчення

В ОЧІКУВАННІ ЧУДА

Ми часто приділяємо увагу свідченням людей, які жили в гріху, були наркоманами, злочинцями. І це насправді велика слава Божа, що Він спасає таких людей і змінює їхнє життя. Але свідчення людей, які виросли в християнських сім’ях і щиро пізнали Бога та вірно служать Йому, є сильнішими або, хоча б, не менш сильними. Бог проявляє Свою славу через їхню вірність. Саме про це нинішня розмова зі Світланою Куксою, внучкою
відомого багатьом християнам служителя Божого Григорія Філімончука або, як його називали в народі, Гриця Хопнівського.
— Цей був дуже складний
період, період нерозуміння, навіть своєрідної істерики. Я часто
плакала перед Богом на плечі у
чоловіка, якому, як я розуміла,
також було дуже важко. У мене
було відчуття, що Бог мене не
чує, забув про мене. Або ж що я
Йому чимсь не догодила.

— Розкажи про себе, Світлано.
— Я народилася в глибоко
віруючій сім’ї. Я віруюча, так би
мовити, в третьому поколінні.
Мій дідусь був служителем, пастором церкви, Божим мужем,
через якого Бог являв безліч
чудес. І я росла та виховувалася
в атмосфері чуда, в атмосфері
Божої присутності.
— Отже, ти стала віруючою автоматично?
— Я не можу так сказати. Неможливо стати віруючим автоматично. Мене батьки виховували правильно, згідно зі Словом
Божим, змалку водили в церкву.
Я зростала на свідченнях дідуся і всієї моєї сім’ї. До дідуся
приїжджали люди з різними
хворобами, одержимі люди. Бог
через нього зцілював людей,
звільняв від одержимості. Люди
щиро наверталися до Бога.
Тобто віра в Бога була для
мене чимось природним. І,
звичайно, з дитинства я вважала себе хорошою дівчинкою,
більш-менш слухняною. Та одного разу почула чудову фразу,
яка перевернула весь мій світ:
«У Бога немає внуків. У Нього є
лише діти». І те, що мої батьки
віруючі, те, що в мене такий великий дідусь, нічого мені не дає.
Мені потрібні особисті стосунки
з Богом, потрібна особиста зустріч з Ним. Мені потрібна моя
особиста віра. І одного разу в
нашій церкві було велике зібрання, приїхав відомий проповідник. Під час проповіді я раптом
усвідомила, що я грішна людина. Тоді мені було десь 13 років.
У той день дуже багато людей
вийшло до покаяння. І я також
вийшла наперед, сповідуючи
свої гріхи перед Богом. Відтоді
я стала все в церкві сприймати
по-іншому.
У 13 років Бог хрестив мене
Духом Святим через молитву дідуся з покладанням його
рук. Саме він запалив у мені
це прагнення, запитавши мене
одного разу, чи я хрещена Святим Духом. Коли я відповіла,
що ні, то він сказав: «Просто ти
не прагнеш цього». У ту мить я
навіть не зрозуміла, про що він
каже, але в якусь мить відчула
цю спрагу і те, що дуже сильно
цього хочу. І Бог дав мені цей чудовий дар.
— Коли ти прийшла до
Бога з покаянням, ти не
пила, не курила, не вживала
наркотиків, не сиділа у в’язниці? Що змусило тебе каятися перед Богом?
— Яка різниця, за що не
потрапити на небо: за маленьку неправду та непокору чи
за вбивство? І коли в Писанні
сказано: «Той більше любить,
кому більше прощено», то це
стосується не величини гріха й
рівня його усвідомлення у серці, а того, чи почуваєш ти себе
грішником та недостойним Бо-

жої святості. І коли ти це усвідомлюєш, то починаєш дуже
любити Бога.
— Що змінилося у твоєму
житті після покаяння?
— Змінилося моє розуміння
Бога та Церкви. Раніше мене
турбувало те, що батьки мене
покарають або ж прийде покарання від Бога, тобто що за гріхи
ми потрапимо в пекло. А після
того моє розуміння змінилося:
я не хотіла робити зла, щоб не
засмучувати Бога.
— А чи були у твоєму житті спокуси?
— Безумовно. Дуже часто я
ставила своїй мамі запитання:
«А чому іншим можна, а мені
— ні?» Я не раз ловила себе на
думці, що мені хочеться того,
що вважається забороненим.
Диявол завжди знаходив, чим
спокушувати. Але мамі давав
Бог мудрості відповідати: «Я
за інших людей не відповідаю.
Бог подарував мені тебе, твоїх
братів і сестер. І я повинна повернути тебе Богові».
— Наскільки я зрозумів, то
у твоєму житті не було такого
моменту, коли ти б не хотіла
бути з Богом.
— Напевно, так. Скільки себе
пам’ятаю, мене завжди приваблювали уривки з Писання про
те, що треба віддати Господу
дорогу свою, що воля Божа для
нас на добро, що Його план для
нашого життя завжди кращий,
ніж наші плани. І я завжди просила в Бога, щоб у моєму житті
звершилася Його воля. Ми можемо самі собі багато чого напланувати, нафантазувати й вважати, що так було б чудово. Але
Бог може мати щодо нас зовсім
інші плани. І мені хотілося бути в
Його волі.
— Твоє життя йшло своїм

порядком. Ти пізнала Бога.
Виявила в собі дар славити
Його співом. Співала в групі, і
це тобі дуже подобалося. Потім ти зустріла хлопця, який
згодом став твоїм чоловіком.
Ви разом почали служити
Богові, бо ти просила Бога,
щоб Він дав тобі такого чоловіка, який би разом з тобою міг славити Господа.
— Це було саме так.
— Тобто Бог робив для
тебе все, що ти просила у
Нього? Ти не відчувала себе
якоюсь особливою, улюбленицею Бога.
— Напевно, що ні. Я розуміла,
що у моєму житті велике значення мають молитви моїх батьків
та дідуся, їхнє благословення,
їхнє заступництво за нас перед
Богом. Тому я розуміла, що це
не я така класна, що в мене все
добре. Я розуміла, що це Божа
милість над нашим домом.
— Та не все так просто
складалося у твоєму житті,
чи не так?
— Так. Раніше, ще навіть
до заміжжя, коли я дивилася на сім’ї, у яких немає дітей,
це дуже сильно зачіпало мене.
Мені здавалося, що я б такого
не винесла, якби, не дай Бог,
це трапилося зі мною. Завжди в
церкві казали про те, що діти —
це благословення Боже. У нас
в сім’ї було семеро дітей, тому
і я хотіла мати щонайменше чотирьох, щоб вони співали квартетом.
— Я розумію, що тобі
важко про це говорити, але
я буду говорити з тобою відверто. Ви з чоловіком посвячені Богові, робите немалу
справу в Його Царстві. Але
дітей у вас немає. Що ти відчувала тоді, коли молилася
про це, але відповіді не було?

— Як ти вже сказала, ти
виросла в атмосфері чудес. І
от раптом стається так, що у
твоє життя це чудо не приходить. У тебе була образа на
Бога?
— Напевно,
десь глибоко була, але я в цьому собі не
зізнавалася. Це була навіть і не
образа, бо нам з дитинства прищеплювали страх Божий і вчили
тому, що воля Божа не підпадає
під наші заперечення. Але я почувалася недостойною, вважала,
що десь дуже провинилася перед Богом, хоча сама не могла
зрозуміти, у чому саме. Період
мовчання Бога — це було неймовірне випробування для мене.
— Я проходив подібні моменти мовчання Бога у своєму житті. Ці моменти були в
житті багатьох святих Божих.
І в той час найголовніше навіть не отримати відповідь
на своє прохання. А просто
отримати слово від Бога. Чи
було таке у твоєму житті?
— Не раз, розгортаючи Писання, я очима натрапляла на
тексти, які промовляли до мене.
Але я казала: «Та ні, це я просто так натрапила, випадково.
Я знаю цей текст, він мені подобається, він мене підбадьорює». Але потім Бог повторював ці слова через проповіді,
через інших людей, які навіть
не підозрювали, що через них
Бог промовляє до мене, через
пророцтва. У ті моменти, коли
мені було дуже важко всередині, я, здавалося, випадково
потрапляла в ті обставини, у
яких Бог промовляв у моє серце, що якщо я Йому довірилася,
то не повинна сумніватися, що
в Нього все для мене є.
Правда, не раз бувало таке,
що отримавши слово, я чекала
миттєвого результату. Але минали день за днем і рік за роком
— а відповіді немає. І тоді приходить думка: «А може, мені видалося?» І коли приходили такі
думки, Господь знову різними
способами підтримував мене.
Коли я дивилася на життя
дідуся, який був людиною віри,
хотіла сама бути такою, як він.
Але ніколи не думала, що для
цього доведеться пройти через такі випробування. Я не
раз молилася до Бога, щоб Він
допоміг мені бути світлом для
світу. І вважала, що коли я докладатиму до цього всі старання, Він благословлятиме мене
у всьому, так що люди скажуть:
«Так, з нею справді Бог!» Але
потім я зрозуміла, що більше
слави Божої в тому, коли ми
проходимо скорботи й зали-

шаємося вірними Богу.
— Мовчання Бога завжди
напряму пов’язане з вірою і
з очікуванням. Скажи, ти не
стомилася чекати?
— По-різному буває. Я раніше думала, що принести Богу
жертву хвали означає славити
Його і дякувати за все. Але
жертва хвали — це коли ти дякуєш Богові за те, чого в тебе
ще немає.
— Ти ніколи не думала
про те, що якби дідусь був
живим, то він би помолився
за тебе — і все було б чудово?
— Спочатку думала. Але
потім зрозуміла, що це не залежить від помазаників чи великих служителів. Хоча багато
кому Бог відповідає саме таким
чином. Але я зрозуміла: якщо в
Бога для мене такий шлях, то я
повинна його пройти.
— У вас не було думки
взяти дитину з притулку?
— Була. Але я вірю, що це
повинне виходити глибоко з
серця, а не з розуму. Ми повинні відчути, що це від Господа. Але на цей момент для
мене це означало б, напевно,
все ж таки здатися, відступити
і ніби сказати Богові: «Господи,
якщо Ти не даєш так, то я піду
по-своєму, бо хочу стати мамою, реалізувати свій материнський інстинкт». Хоча насправді
я дуже поважаю людей, які беруть дітей у свої сім’ї.
— Що б ти побажала людям, які перебувають у тому
періоді, коли Бог мовчить
— Не зациклюйтеся на своїх
проблемах, на тому, що у вас
є і чого немає, що вам Бог дав
чи не дав. Полюбіть Його всім
серцем і служіть Йому, і це допоможе вам пройти через усе.
Одна жінка, з якою я спілкувалася на одному з сімейних
семінарів (у неї була схожа зі
мною проблема) розповіла, що
коли вона підійшла зі своєю
проблемою до пастора, щоб
він помолився за неї, той відповів їй (і ці слова дуже підбадьорили мене): «А чому б
тобі не сказати Богові, що тобі
потрібен лише Він? Ти можеш
сказати, що тобі не потрібні
діти, якщо в тебе є Він». Це переломний момент — оцінити,
що тобі найважливіше в житті.
Бо ж насправді не важливо, що
у нас тут, на землі, є чи немає.
Найважливіша — Його присутність у житті, Його рука над
нами. І навіть якщо Він чогось і
не дасть, а, можливо, з часом
і дасть, просто прийми це як
благословення і в цьому всьому знайди Його, прослав Його
і служи Господу. Тому що лише
Він знає, як для тебе найкраще.

Розмовляв
Рустам Фатуллаєв
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місіонерська пошта

ПОВЕРТАЮЧИ ЛЮДЯМ НАДІЮ ЗНАЙОМСТВО ЧЕРЕЗ
АКУМУЛЯТОР

Увесь цей час ми трудилися
в м. Сєверодонецьку Луганської обл., проповідуючи Євангелію і ведучи соціальну роботу. Разом із музичним гуртом
із м. Горохова Волинської обл.
провели євангелізацію в Лисичанську, Золотому, Щасті, Петрівці та інших містах. А також
у військових частинах, у яких

люди приймали Ісуса Христа
особистим Спасителем. Також
Бог дав можливість роздавати
хліб та іншу допомогу, проповідуючи людям у Трьохізбенці,
Попасній, Новотошківському,
місцях, які знаходяться під обстрілом. Ми бачимо, наскільки
люди потребують Євангелії в
словах підтримки, розради, у

Ми живемо в краї, який люди
між собою називають Махноград. Тут свого часу жив і проводив повстанські бої відомий
батько Махно. Його дух бунтарства ще й досі проблискує в
нинішніх жителях. Хтось навіть
сказав: «Що ти нас закликаєш до
любові, тут легше підняти людей
на бунт!» Та дякуємо Господу,
Який навертає людей до спасіння. Цього літа в заповіт з Богом
через водне хрещення увійшли
чотири душі: один брат і три сестри. Найстаршій сестричці виповнилося 87 років. Бабуся вже
старенька, з дому не виходить.
Щоб достукатися до неї, Бог
привів до спасіння її доньку, яка
перебуває на заробітках в Іспанії.

Вона й стала шукати того, хто б
духовно послужив її матусі. Почала зі старшого по Україні, потім по області – і так добралася
до нас. Тепер ми спілкуємося не
лише з бабусею, а й ще з однією
її донькою, що мешкає поряд.
Ось такими дивними маневрами
подекуди доводиться Богові спасати душі.
Ще одну радість отримали від
роботи з дітьми. В Гуляйполі проводили «День дружби». Спочатку
здавалося, що ніхто не прийде,
але потім зібралося стільки діток,
що ледь-ледь розпрощалися. А в
м. Пологи провели дитячий християнський табір.
Також продовжуємо служити вимушеним переселенцям

них просто не залишилося ніякої надії. Коли вони бачать милосердя від нас, на їхніх очах
з’являються сльози і до них повертається надія.
У м. Сєверодонецьку продовжує діяти центр компактного поселення для переселенців, є ті, хто живе постійно,
і ті, хто ночує добу-дві. Живучи
в центрі, вони відвідують богослужіння, чують Слово Боже.
У серпні 8 чоловік прийняли
водне хрещення, і це велике
свято для церкви. Люди, які
втекли від війни і смерті, через проповідь Євангелії знайшли порятунок і вічне життя в
Ісусі Христі. Праця, яку виконує
церква по всій землі, не марна
перед Господом...

Ми продовжуємо служити у м. Каневі, час від часу допомагаємо у
м. Золотоноші.Протягом літа провели дитячі табори в с. Степанці (15
км від міста), в самому Каневі. А в Золотоноші провели табір для циганських дітей. І хоча міська влада не посприяла нам в його проведенні (не
надали територію біля школи), барон (старший циганської громади)
запропонував приватну територію, якою ми й скористалися. Першого
дня, хоча і з великим запізненням, прийшли десь біля 50-ти дітей, було
багато батьків. Дружина барона активно допомагала нам в організаційних питаннях. Хоча в наступні дні дітей було менше, та, зважаючи на
те, що подібний захід був першим для цього міста, можна сказати, він
пройшов досить успішно. Ми віримо, що це тільки початок.
Ми дякуємо Господу, що при проведенні великих заходів нам

Олександр
Бєлогородський,
Луганська обл.

ЄВАНГЕЛІЯ В МАХНОГРАДІ

із зони АТО. Одна переселенка,
яка ходить до нас на зібрання,
ініціювала відкрити центр допомоги для біженців, якому ми
допомагаємо душепіклуванням,
речами, засобами гігієни та, по
можливості, продуктами. Зараз
по сусідству з нами живе велика
мусульманська сім’я з с. Костянтинівки. Вони жили там до останнього, поки снаряди «градів» не
стали долітати до їхнього подвір’я. Ми спілкуємося з ними,
дружимо, проповідуємо Божу
любов своїм життям, допомагаємо. Вони сприймають дружбу з
нами доброзичливо.

Руслан і Світлана
Гусарчуки,
Запорізька обл.

ЗА КОРДОНОМ… В КРИМУ

Багато змін і різних подій відбувається останнім часом, але,
слава Богу, ми маємо ще можливість жити і трудитися в Криму.
Змінилася влада, нам довелося перереєструвати церкви
згідно з російськими законами. На цей час ці зміни сильно
не вплинули на життя церков і
служіння євангелізації. У деяких місцях з’явилися труднощі з
орендою приміщення, ще кілька
служителів-місіонерів не мають
кримської прописки і мають
труднощі щодо проживання в
Криму. Їм доведеться через суд
доводити, що вони жили тут до
референдуму, тоді їм дадуть паспорт або право на проживання.
Є ще проблеми в тому плані,
що будь-який документ, виданий кримською владою, не
визнає ні Україна, ні інші країни
світу, оскільки влада вважається
окупаційною, а значить нелегітимною. У мого рідного брата,
який служить в Джанкої, півроку
тому народилася дочка, а кримське свідоцтво про народження
не вважається документом в
Україні. Він намагається зробити
українське.
З’явився кордон з Україною,
який нам доводиться перетина-

завжди допомагають брати і сестри з Івано-Франківщини, Волині,
Рівненщини. І цього разу четверо братів з Тлумацької церкви (Івано-Франківська обл.) привезли нам намет, встановили його і разом з
нами активно працювали. Хочу відзначити, що вся наша команда була
задіяна в ланцюговій молитві з 9:30 до 19:00 і ми бачили Боже влаштування: між нами не було конфліктів, Бог зберіг дітей від травм і хвороб,
незважаючи на прогнози, погода була ідеальна – не було спеки і не
було холоду (саме про таку погоду ми молилися). Господь також благословив нас рекламними банерами й двома додатковими наметами.
Одна жіночка вже давно шукає Бога й церкву, у якій могла б зростати. Вона наша сусідка, і я з нею познайомився через її чоловіка, у якого
часто позичав зарядне до автомобільного акумулятора і при цьому давав християнську газету.
Одного разу в магазині якась жінка подякувала за газети, і так ми з
нею почали трохи спілкуватися. Побувавши в Києві на євангельському
зібранні, вона прислухалася до поради пастора відвідати такі ж громади в Каневі і визначитись, що їй найбільше до серця. Двічі перед цим
вона вже була в нас на зібранні, і ми віримо, що Господь їй допоможе
твердо стати на Його дорозі.

Валентин і Ольга Ковальські,
Черкаська обл.

СПОРТИВНІ
МАЙДАНЧИКИ —

РАДІСТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ
ти, з чим теж пов’язано багато
всякої метушні.
Але, слава Богу, нічого такого, що змусило б нас зупинитися або виїхати, поки немає. Ми
продовжуємо в міру сил і можливостей служити в церквах і поширювати Євангелію.
Нас часто запитують, як позначилися на ставленні людей
до церкви і Бога останні події.
На жаль, поки ніяк. Справа просувається важко, мало людей
йдуть до Бога. Багато — утвердилися у своїй гордині, підігрілися і загострилися міжнаціональні
стосунки.
У нас в Севастополі з’явили-

ся труднощі з орендою приміщення. Ми орендували хороший
невеликий зал в центрі міста,
в будинку «Укртелекому». При
Україні це була приватна власність, і ми без проблем, без документів могли орендувати його.
Тепер це «Севтелеком» — стратегічний об’єкт, підконтрольний
спецслужбам, і нас «попросили»
звідти. Поки шукаємо, де далі
проводити служіння, віримо, що
Господь допоможе. Служіння
Бог благословляє, приходять
нові люди.

Павло і Дана
Федоруки, Крим

2 серпня в нашій церкві відбулося водне хрещення. У завіт з Господом увійшли два брата: юнак та старший чоловік — інвалід. Цей
чоловік відвідував богослужіння ще коли був здоровим, але не наважувався прийняти водне хрещення. Коли ж опинився в інвалідному
візку (вже біля 7 років), ми постійно його відвідували. І ось в день водного хрещення, вранці, він подзвонив до служителя церкви і сказав,
що хоче увійти в завіт з Господом. Для нас це була велика радість.
І в цей день ще дві душі приєдналися до церкви Господньої. Слава
Господу!
З 3 до 16 серпня ми разом з іншими місіонерами нашого району проводили дитячі спортивні майданчики в селах нашого району. У Варві, де ми живемо, дітей було більше ста. В програму такого
майданчика входило декілька спортивних станцій (гірка, батут, лижі,
ручний лабіринт, тир, парашут та ін.), біблійний урок та рукоділля. На
такі майданчики приходили й дорослі зі своїми дітьми. Кожного року
ми проводимо християнські табори, а цього літа вирішили зробити ці
майданчики. Таким чином ми змогли з Божою допомогою досягнути
більшої кількості дітей. У кінці такого майданчика співали християнські
пісні та роздавали християнську літературу. Люди раділи такому заходу, адже для їхніх дітей всі ці спортивні заходи були безкоштовними,
а ми раділи тому, що на біблійних уроках могли донести до дітей та
їхніх батьків біблійну істину. В селах, у яких ми проводили цю програму, було від 20 до 70 дітей. Ми бачили Боже благословення у всіх цих
заходах, слава Господу!

Мирослав та Юлія Капарчуки,
Чернігівська обл.
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молодіжне служіння

ЧИ НЕ «СКУЧНО» МОЛОДИМ ЛЮДЯМ В ЦЕРКВІ?
Любов’ю Своєю й Своїм милосердям Він викупив їх, і їх підніс і носив їх усі дні…
Ісаї 63:9
Напевно, багатьом молодим людям — членам євангельської церкви доводилося
чути на свою адресу слова
співчуття за втрату молодості
та непізнані насолоди світського життя. Ще навчаючись, я,
як і багато хто з вас, чула від
одногрупників заклики-пропозиції влитися в насичене життя студентства, яке згодом
оберталося сльозами, а то
й «проваленими» сесіями та
поламаними долями. А коли
стала працювати, то один із
колег сказав, що йому дуже
шкода мене, «бо мало того,
що мені багато що заборонено, багато чого не спробую,
то ще й ходити кожного дня
потрібно, тратячи свій вільний час». Але, підкреслюю, це
було на початку, бо з часом, у
процесі співпраці, більшість із
них зрозуміла, що віруючі —
це не «затягнуті», «зазомбован» люди, а навпаки — особливі, які зможуть зрозуміти,
підтримати, порадити.
Саме такі жалі за загублену
молодість віруючих і спонукали
мене до розповіді, чим живуть,
що роблять і від чого отримують задоволення молоді християни. Отож, чи не «скучно»
їм бути «справжніми» християнами, попробуємо з’ясувати
на прикладі помісної «Церкви
Христа-Спасителя».

один із хлопчиків у Волинському обласному центрі ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, коли мама його гарно
одягла й причесала, чекав на
гостей. Працівники закладу
запитали дитину, яке свято
стало причиною такого гарного настрою і вбирання? На
що хлопчик відповів: «До мене
сьогодні в гості прийде Бог».
Як би добре було, щоб усі діти
завжди в нас бачили Господа.
Ще однією, досить потужною ланкою в дитячому
служінні є майданчики для дітей. У кожному такому заході,
залежно від кількості діток,
а їх може бути біля двохсот,
задіяно від двадцяти до п’ятдесяти людей. Наша молодь
дитячі майданчики проводить
не лише у Волинській області,
а й за її межами по місіонерських точках. Таких заходів за
сезон проходить кілька десятків, а готуватися до них починають заздалегідь. Чи приносить користь дитяче служіння?
Приносить! Декотрі з дітей не
тільки дізнаються про Бога,
починають самі приходити на
служіння, ще й приводять своїх
батьків. А дехто через посіяне
в ньому Слово в дитячому віці,
коли виростає, сам стає послідовником Господа.

Дитяче служіння

Молодь у церкві розділена
на групки, залежно від місця
проживання. На жаль, у кожному районі міста та в близьких
селах є люди, які за віком чи
через хворобу потребують не
тільки духовної, а й фізичної
допомоги. Тому молодь іде до
них, щоб своєю піснею принести розраду в нелегкі долі, а
навесні та восени щось допомогти на городі, підремонтувати дах чи огорожу…
Відвідує молодь й лікарняні
заклади. Туди вона приходить
у визначені дні й години щотижня зі своєю програмою.
Регулярно відвідує туб- та онкодиспансер, районну лікарню
та інші.

Почну з дитячого служіння,
бо саме діти, на мою думку,
своєю простотою, щирістю і
відкритістю приносять найбільше радості у світ дорослих.
Дитяче служіння — це не тільки
недільна школа, яка функціонує при церкві. Досить потужна
робота в цьому напрямку проводиться поза стінами дому
молитви. Біблійні уроки проводять для дітей у санаторії «Дачний», у Волинському обласному центрі ранньої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, у
Крупівському реабілітаційному
центрі, у Липлянській спеціалізованій школі-інтернаті, у дитячому відділенні Волинської
психіатричної лікарні та інших
закладах. Маленькі слухачі
полюбляють не лише уроки
біблійної мудрості, а й подаруночки та солодощі, які їм щоразу привозять молоді люди.
Ірина Рузак, координатор дитячого служіння, розповіла, як

Служіння хворим і
немічним людям

Служіння
бездомним людям
Це служіння, порівняно з
іншими, зовсім молоде. У нашій євангельській церкві функціонує лише два роки. Що
цікаво, що ініціатором цього
служіння стала саме молодь.

За словами Олександра Думича, одного з відповідальних за
цю працю, вперше обіди для
бездомних були зроблені на
Пасху у 2013 році. На сьогодні в служінні задіяні біля п’ятнадцяти людей тих, хто готує,
а ще молодь приходить, щоб
просто співати, читати Слово
та засвідчити про любов Господню. Часто хлопці та дівчата цим знедоленим допомагають одягом і ліками. На диво,
серед цих людей є ті, які приходять на визначене місце не
ради обіду, а послухати євангельських пісень.

Служіння
залежним людям
Служіння алко- чи наркозалежним людям — одне з
найтяжчих служінь. Коли мені
вперше довелося побувати у
Волинському обласному наркологічному диспансері, то з
гіркотою в серці я сказала, що
це надаремна трата часу. Але
це не так! Бо в залежних також
є душа, яка прагне спасіння.
За словами Василя Охріменка,
відповідального за це служіння, робота з такими людьми
саме в цьому закладі була започаткована на початку двохтисячного року. Сюди молодь
приходить щонеділі в другій
половині дня, ділиться на кілька груп і розходиться по різних
відділеннях. Найбільше слухачів збирає відділення №3,
цьому сприяють сестри-християнки, які є працівниками
закладу. Часто євангелізаційні
заходи в цій лікарні переходять у бесіду. Людям не просто розповідають про Бога, а
й пропонують за них помолитися й особисто звернутися до
Господа. Часто тих, хто бажає,
направляють у реабілітаційні
центри. Свідченням того, що
ця праця не марна, є люди,
які прийшли до Бога, отримали звільнення, стали членами
церкви й самі служать тим, хто
потрапив у болото залежності
від алкоголю чи наркотиків.

Служіння спільності та
участь у церковних
заходах
Я називаю це служінням,
тому що багато чим потрібно
пожертвувати, щоб принести
жертву спільності. Спілкування
молоді в церкві через численність (більше п’ятисот чоловік)
організоване по групках, але
інколи проводиться спільно.
Молодь відвідує інші церкви, так поєднуючи служіння зі
спілкуванням і відпочинком.
Такі поїздки, за свідченням молодих людей, їх згуртовують,
дають можливість ближче познайомитися та приносять багато радості.
Молодь задіяна в церковних
служіннях, не лише молодіжних. Під керівництвом Володимира Величка молоді люди
на зібраннях служать словом,
свідченнями, читанням віршів,
співом. До речі, у церкві функціонує два молодіжних хори й

один підлітковий, тобто ті, хто
любить співати, залучені до цієї
праці в ім’я Господнє. Також
молоді люди залучені до молитви й посту не тільки загальноцерковних, а й молодіжних.
За свідченням, саме молитва
й піст дають найбільше сили й
натхнення.

Суспільно корисна праця
Долучається молодь й до
суспільно корисної роботи, організовуючи різні благодійні акції. А ще працює на благо свого
міста, прибираючи не тільки
територію християнської громади, а й парк.
Отож, якщо молода людина
задіяна хоч в одному зі служінь,
а коли воно ще й улюблене, то
чи буде час для нудьги? Адже
справа зроблена не з примусу, а любові, приносить велику
радість. І недаремно написано в Біблії, що ангели радіють,
коли один грішник кається.
Справді, найбільша радість —
бачити переміну в серці людини, якій ти вказав на Христа,
віддаючи час, серце, руки, кошти... А найщасливіші люди на
землі — це ті, хто у втраті знайшов надбання. Щасливим-бо
не буває «скучно». І взагалі,
чи варто тратити час на нудьгу, знаючи, яка нагорода чекає
нас в майбутньому?
Наведу приклади відповідей
молоді на питання:
1. Що змінилося, коли
ви прийшли до Бога (тобто пізнали Його, вирішили
Йому служити)?
2. Чи не скучно вам бути
християнином? Чи хотіли б
ви щось змінити?
1. Я просто ожила! Спокійно стало на душі, почала
по-справжньому ВІРИТИ Богу,
відбулася переміна в харак-

тері, особистому житті, отримала впевненість у спасінні!
2. Особисто мені не скучно, бо я задіяна в служінні. Але
часто стикаюся з тим, що багато християн перестали бути
тією сім’єю, у якій тобі комфортно, тебе люблять, цінять,
переймаються твоїми проблемами. Усе, на жаль, навпаки.
Багато хто сам по собі, а то
ще й у «крутій» компанії, у яку
тобі вхід заборонено. Оце найбільше не подобається, з цим
хотілося б покінчити серед
християн.

Людмила Дрина
1. Змінилася я сама, мій
характер, мої погляди, бачення. Сприйняття світу тоді й
зараз — відрізняється. Раніше
я не замислювалася, що деякі речі в моєму житті неправильні, я просто сприймала їх
як щось повсякденне, цілком
«нормальне» для теперішнього часу, але коли стала читати Писання, то зрозуміла, що
помилялася. Я постійно прошу
Бога, щоб Він міняв моє серце, давав сили твердо стояти
на «ногах віри», адже сьогодні християнам, особливо молоді, дедалі важче опиратися
світові. Єдиний рятівник у цій
ситуації — Господь, тому що
людина тут безсильна.
2. Я пам’ятаю, коли тільки
почала відвідувати церкву, для
мене було трохи незвично,
що хор співає без музичного
супроводу. Проте тепер мені
це навіть більше подобається, аніж чути, як фонограма
перебиває слова пісні. Щодо
того, що я хотіла б змінити,
напевно, зробити зустрічі та
спілкування молоді частішими.
Молодь повинна згуртовуватися та більше спілкуватися
між собою.

Ольга Кондратюк

Підготувала Інна Мельник
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Мої маленькі друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про таку рису людського характеру, як
скромність. Чи знаєте ви, яка людина скромна, і чи потрібна християнам сьогодні ця риса?
Тлумачний словник української мови так пояснює значення слова «скромний»: це той, який не
любить підкреслювати свої заслуги, достоїнства, хизуватись ними; той, який не претендує на особливе становище; стриманий у поводженні, вихований; не видатний, простий, звичайний, який не
привертає уваги інших. Це слово запозичене з польської мови, skromny означає обмежений, стримуваний чим-небудь. В його основі —праслов’янське слово kroma — обрізаний край чогось. Скромна людина вміє себе обмежувати, обрізувати в чомусь. Відомі люди так оцінювали скромність:

ВИБАЧ МЕНІ

«Скромність — це дисц
ипліна людсь«Ніщо не є таким привабли- ких взаємин,
вчинків, бажань, почу
твим, як справжня скромність»
тів і думок» (В.Сухомли
нс
ьк
ий
).
(Д. Аддісон).
ені, які
це дорогоцінні кам
—
ни
ди
лю
ти
но
ес
«Ч
оправі скромності»
в
ть
ю
ку
ис
бл
ви
е
красивіш
(Л.Вовенанг).
Скромність — це риса, у якій
відсутні зарозумілість і пиха, самозакоханість, хвалькуватість.
Апостол Павло був у центрі
християнської діяльності, і деякі
люди вважали, що він купається
в промінні слави і демонструє
свою владу. Але він називав себе
найменшим з апостолів і, як колишній гонитель християн, не
забував, що стосунки з Богом, а
тим більше почесні обов’язки в
служінні може мати лише завдяки незаслуженій Божій милості.
Апостол радив нам «не думати
про себе більш, ніж належить,
але думати скромно, у міру віри,
як кожному Бог наділив». «Нехай
інший тебе вихваляє, а не уста
твої», — навчав Соломон.
Найкращий приклад скромності — Ісус. Народився Господь не в царських палатах,

На
лужку
біля моря хтось кинув зернятко Апельсина.
Зернятку сподобалось на
новому місці. Там було, вогко.
Із зернятка стало рости маленьке деревце. А потім на деревці з’явився Апельсин.
І ось що з цього вийшло.
Навколо зеленіла лише маленька ввічлива травичка, яка
вклонялася навіть слабенькому
вітерцеві, та якісь незграбні кущики. А Апельсин був гарний,
жовтий, круглий.
«Я зовсім, як Сонце, — подумав Апельсин, — ну чисто як

а в скромній печері для овець,
жив не в розкішному домі, а навіть, за Його словами, «не мав
де голову прихилити», одягався
в простий одяг, їв рибу та хліб,
спечені на вогні, не боявся спілкуватися з прокаженими, з митарями та грішниками. Зціляв
людей, вчиняв чуда з любові
до них, а не для того, щоб прославити Себе. Всю славу віддавав Небесному Отцю. Останній
Його візит до Єрусалима, коли
його вітали як царя, показує
нам, що Він не потребував людської слави. Про це свідчить навіть те, що Він вибрав для в’їзду
не найпрестижніший транспорт
того часу, а простого ослика.
Ісус не боявся сказати: «Я нічого
не можу творити Сам від Себе...
Не шукаю Моєї волі, а волі Отця,
Який Мене послав» (Ів.5:30).

Дехто тепер вважає, що
скромність — риса слабаків і неуспішних людей. Часто чуємо від
людей світу цього, що «нахабство — це друге щастя». Навіть
багато християн, забувши про
справжні духовні цінності, кинулися за тим, що не цінне в Божих очах. Надмірність у їжі, одязі,
земних благах робить християн
менш чутливими до Божих законів, до тих, хто поряд.
Тож будьмо скромними в
своїх потребах, своїх бажаннях,
у думках. А Бог завжди помітить
скромну людину і дасть їй все
необхідне, виконає бажання її
серця, і, якщо це буде потрібно, повищить її серед людей.
Приклад тому — Мойсей, Йосип, апостол Петро. Недаремно
Біблія каже: «Зі скромними мудрість» (Пр.11:20).

АПЕЛЬСИН
І СОНЦЕ

Сонце.
З усього видно — ми брати. Недарма Сонце так яскраво
світить мені!»
І Апельсин страшенно запишався. Він навіть уже не вітався
з травичкою та кущами. А тільки від ранку до вечора нахвалявся, що він, як саме Сонце, а
може, навіть кращий.
— Мені, Апельсинові, нічого ховати вночі свою красу, як
Сонцю.
Якось восени на лужку з’явилась Людина.
— Дивись-но, Апельсин виріс,
— здивувалася вона й зірвала
Апельсин. Людина віднесла його

ЙШОВ БаРаН ПОНАД ВОДОЮ

додому й кинула в ящик. Там
уже лежало чимало інших Апельсинів, І тепер ніхто не міг знайти нашого знайомого. Навколо
було стільки плодів — і більших,
і кращих за нього.
…А людина, яка
з’їла
потім
цей Апельсин,
сказала,
що він
був
страшенно
кислий.

БУДЯК
ХВАЛИВСЯ ТАК

Йшов баран понад водою,
Милувався сам собою:
— Он який я кучерявий,
Тонке вухо, ріг крутий!
Глянув вліво, глянув вправо —
Краще мене не знайти!
Сів на камінь, взявся в боки,
Ще й примружив праве око:
— А який у мене стан,
От баран я, так баран!
Тут хитнувся камінець —
Бульк у воду баранець.

Хвалився будячок:
До неба виростаю,
Я вищим від тополь
І від людини стану.
А вітер налетів
І до землі зігнув,
Бо той будяк пустим
І гонористим був.
Я всім хвалькам скажу:
Бундючитись не треба!
Колись будяк хваливсь,
Що виросте до неба.

В. Ладижець

М. Сингаївський

Була зима. Оксана сиділа
біля вікна й виглядала батьків.
Вони поїхали до міста за покупками. Завтра в неї день народження.
— Їдуть! Їдуть! — вигукнула
дівчинка й побігла назустріч.
Батьки з покупками зайшли в хату. Скільки було всього:
яблука, банани, апельсини, цукерки... Оксані на день народження купили дорогу сукню.
Дівчинка не один раз приміряла її, крутилася біля дзеркала, міркуючи: «Лише в мене
така». Їй хотілося, щоб швидше
прийшла весна. Вона уявляла,
як одягне сукню і йтиме вулицею...
Пригріло сонце, але ще
було холодно. Оксана одяглася
в нову сукню і вийшла на вулицю.
На лавці сиділи дівчата. Оксана пройшла повз них із піднятою головою, немов промовляла: «Погляньте, яка в мене
гарна сукня! Ніхто такої не

має!» Дівчата переглянулися й
стали сміятися. Оксана пішла
далі. Назустріч їй іде однокласниця Галинка.
— Поглянь, яка в мене сукня, — похвалилася Оксана. —
У тебе такої немає. Це батьки
подарували мені на день народження. Вони в мене лікарі.
Завжди в білих халатах. А твоя
мама працює на фермі. Фе, як
це неприємно... Дівчинка засміялася й побігла далі.
Галя нічого не сказала їй,
лише тихенько промовила:
— Господи, дякую Тобі за
все, що Ти даруєш мені в житті.
Вона розуміла, що основне
в житті — не дорогий одяг чи
багатство, а добре серце, яке
любить Бога та нікому не бажає
зла. Галя знала, що милосердний Господь завжди допомагає
тим, хто щиро звертається до
Нього.
Проминуло кілька днів. Оксани в школі не було. Учителька сказала, що вона захворіла і
її потрібно відвідати та повідомити, яке домашнє завдання.
Але ніхто з однокласників не
хотів іти до неї. Галинка подумала й сказала:
— Олено Василівно, я піду.
Дівчинка вдома взяла гостинці й пішла до Оксани. Дорогою вона думала: «Чого ти
йдеш до цієї гордої дівчини?
Вона так зневажила тебе». Але
Галя прогнала ці думки. Вона
знала, що зло потрібно перемагати добром. Зайшовши до
своєї однокласниці в дім, дівчинка привіталася й, посміхнувшись, поклала на стіл гостинці.
Оксана дуже здивувалася,
коли Галя зайшла в кімнату. Її
обличчя почервоніло від сорому. Вона прошепотіли: «Вибач
мені…»

Марійка Шевчук

ЗАВДАННЯ
Кому з біблійних персонажів
належать слова?
Чому навчають вони нас?
Вкажіть місце Біблії.
1. «Боже, будь милостивий до мене грішного!»
2. «Недостойний я, Господи, щоб зайшов Ти під
стріху мою...»
3. «...Йому я не гідний, нагнувшись, розв’язати
ремінця від взуття Його».
4. «Ні, пане мій, — я жінка скорбна духом, я вина
та п’янкого напою не пила,
а вилила душу свою
перед Господнім лицем».
5. «Так, Господи! Але ж і щенята їдять ті кришки,
що спадають зі столу їхніх панів».

подарунок

Хто першим надішле правильні відповіді,
того чекає

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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ЗОЛОТА ОСІНЬ
Осінь золота повна різних див:
Урожай на полі щедро уродив,
Жито у коморі, ягоди й гриби —
Що вродила осінь, те зібрали ми.
Може, не збираєш? Може, не садив?
Може, ціле літо ти безпечно жив —
Богу не молився і гріху служив?
Золотая осінь — підсумок весни:
Що ти, друже, сіяв, збереш восени.
Чи ти сіяв моркву, жито й буряки?
Чи на твоїй ниві — кукіль, будяки?
Друже, ти до Бога поспіши з весни,
Він тобі поможе все перенести —
І пожнеш на ниві щедрий урожай.
Тож працюй для Бога і не знемагай.

Надія Махун

№9 вересень 2015
молитовна кімната

Час пролітав, минало літо.
А виноград, якого сам садив,
Все розроставсь, тягнулись вгору віти,
І буйно-буйно листям зеленів.
На вигляд — красень, пишний і зелений.
Буяв собі, але чомусь не цвів.
А я хотів знайти там плід для себе,
Для того, власне, я його й садив.
Мені порадив садівник: «Можливо,
Його ти зовсім ще не обрізав,
Адже для винограду так важливо,
Щоб зайвих віток він не випускав.
Щоб він не милувався красотою,
Щоб добрий плід приносив він тобі —
Обріж його ти власною рукою,
По бруньці-дві залишиш на лозі».
Послухавсь я садівника поради,
Нещадно зайве віття все відтяв.
І дочекавсь від праці нагороди —
Мій виноградник плодовитим став.
Не листя, а важкі, прозорі грона
Згинали віття низько до землі.
Господарю велика нагорода —
Смачні плоди у домі на столі.
О Господи, я ж — пагін виноградний,
Прищеплений я на лозі Твоїй.
Не дай, щоб залишавсь безплідний,
Буяючи у красоті своїй.
О Господи, обріж мене нещадно,
Усе моє тілесне віддали.
Любов’ю власною безжалісно і владно
Очисти душу, серце обіли.
Щоб добрий плід і вдячності, і слави
Для Тебе я приносив кожний раз,
Твоєї ласки плід і милості, й любові
Був у моєму серці повсякчас.

Михайло Клекоць

ЗААРЕШТОВАНО
СЛУЖИТЕЛЯ ЦЕРКВИ ТАРАСА СЕНЯ

27 вересня, в неділю, в м.Свердловську Луганської області представники збройного угруповування
«ЛНР» заарештували пастора-місіонера місії «Голос
надії» Тараса Сеня.
Від початку збройної агресії він один із найактивніших священнослужителів, які опікуються церквами на
окупованих територіях. Велика соціальна робота, яку
проводила церква міста Свердловська від часу свого
утворення, не припинилася і в час війни. Пастор Сень
та його колеги постійно надають продуктову та іншу
допомогу багатьом нужденним людям.
Відповідальні священнослужителі ЦХВЄУ докладають всіх зусиль та проводять необхідні дії для того,
щоб виявити місцезнаходження пастора та повернути
його до сім`ї та церкви живим і здоровим.
Просимо усіх посилено молитися в ситуації,
що склалася.

КРОСВОРД
По вертикалі:
1.Християнин з Риму, якого вітав апостол Павло. 2.Титул єгипетського царя.
4.Батько Вірсавії. 5.Велике торгове місто по дорозі з Риму на схід. 8.Сьома
єгипетська кара. 9.Плід Духа. 10.Жінка Саула. 14.Каїн оселився у країні … .
15.Брат Йосипа. 18.Один із так званих малих пророків. 19.Пророк, що прорік
про Дух Святий. 20.Начальник митників з Єрихону. 24.Острів, на якому перебував апостол Іван. 25.Перший римський імператор, у час царювання якого народився Ісус.

По горизонталі:
3.Місто, у якому жила теща апостола Петра. 6.Місто за 40 миль від Ефесу, у якому була одна із семи церков Книги Об’явлення. 7.Назорей з коліна
Данового. 11.Це слово означає «хай буде так». 12.Син Якова. 13.Тисячоначальник війська Манасії. 16.Одне з п’яти филистимських міст. 17.Столиця
Кілікії, батьківщина Савла. 21.Одна з неканонічних книг. 22.Дочка Целовхада.
23.Мати Авесалома. 26.День спокою в євреїв. 27.Країна, у яку втекли Йосип
і Марія з Ісусом. 28. Особа, яка діяла на правах консула в Ахаї.

Відповіді на кросворд розміщений у №8/2015
По горизонталі: 5.Неділя. 6.Статир. 10.Рама. 11.Амос. 12.Амнон. 13.Аваль.
14.Башта. 17.Аварім. 18.Пастир. 22.Омега. 23.Авігу. 24.Лідда. 27.Тарс. 29.Маон.
30.Кукіль. 31.Мосера.
По вертикалі: 1.Тема. 2.Зілпа. 3.Дарій. 4.Сила. 7.Патмос. 8.Кадеш. 9.Состен. 15.Єфрем. 16.Гусла. 19.Шамгар. 20.Тадмор. 21.Гіхон. 25.Завій. 26.Просо. 28.Саул. 29.Мара.
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