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ІСТОРІЯ
БІЗНЕСМЕНА
Замість того, щоб доріка-

Я щасливий тому, що Бог
живе в моєму серці. Я маю
спілкування з Ним. З Богом
я маю — все!

Іноді цей процес приводив мене до розуміння, що я був єдиним,
хто був неправим!

ти своєму синові, батько
вирішив спуститися на
його рівень і купив спальний мішок.
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виходить з лютого 1991 року
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ПОСВЯЧЕННЯ ДОМУ МОЛИТВИ В СКОЛЕ
«І Він їх навчав і казав їм: Хіба не написано:
Дім Мій буде домом молитви в народів усіх…»
(Мр. 11:17).

Нещодавно (усього чотири
роки тому) на тому місці, де
тепер височіє новий і прекрасний дім молитви, була пустка.
І ось 19 серпня 2016 року в
самому серці Карпат, у місті
Сколе, що на Львівщині, відбулося святкове богослужіння з
нагоди відкриття й посвячення
нового дому молитви місцевої
«Церкви Христа Спасителя».
Це зібрання співпало з іншою
датою — 10-річчям із часу заснування місцевої громади
християн віри євангельської.
Святкові зібрання проходили
упродовж трьох днів (19, 20 і
21 серпня), які відвідали гості
з багатьох церков Львівщини
та інших областей України,
й навіть з-за кордону. Петро
Височанський, пресвітер цієї
церкви, розпочинаючи святкове богослужіння, зокрема
свідчив: «Ми розуміли, що
нам, досить маленькій громаді, не під силу підняти й
звершити заплановане будівництво. Але ми віримо у
всемогутність Господа. Брати
та сестри підняли руки й піднесли голос молитви до живого Бога. І сильна рука Божа
провела нас і навіть до цього
дня усіх нас благословляє. Бог
дуже допомагав нам в охороні,
опіці, захисті. Ми не є про-

фесійними будівельниками,
архітекторами, але настільки
Дух Святий в усьому керував,
що можна твердо сказати, що
саме Господь був головним
архітектором цієї будови, бо
це Його дім. Саме Господь
дав нам через своїх вірних дітей (з багатьох церков і з-за
кордону, і з України) всі необ-

хідні кошти, матеріали. Багато
груп будівельників-християн
приїжджали сюди, щоб цілком
безкоштовно попрацювати на
будові й вкласти свою частку
в будівництво Божого дому».
Церква ХВЄ міста Сколе довго поневірялася по найманих
приміщеннях у Сколе, маючи певні труднощі з орендою. Коли ж у

них нарешті назріла необхідність у
власному домі молитви і вони зрозуміли, що це рішення справді згідно з волею Божою, то знову стали
на молитву. У них все починалося
(і починається щодня) з ревної молитви, бо церква розуміє, що рішення й відповідь йде від Бога по
молитві його дітей. Свідчить Петро
Височанський: «Ми не мали ні ко-

штів, ні місця для дому молитви.
Ми лише молилися і просили Бога,
щоб Він вказав нам місце. І Бог вказав. Ми підійшли до жінки (власниці ділянки, на яку вказав нам Бог)
з проханням продати її. Вона ж
категорично заявила, що не може
нам продати. Ми молимося далі.
Нарешті вона поставила нам умову: якщо ми справді такі віруючі, то
щоб помолилися: якщо її син, який
був військовозобов’язаний, не піде
в армію, то тоді вона дасть згоду. Я
обіцяв, що ми обов’язково й негайно будемо молитися. Ми молилися
— і ось лунає від неї дзвінок. Тоді був
перший призов, і з 20 призовників
пішло 19. Не взяли армію тільки її
сина. Вона в такому розчуленні, зі
сльозами, мені все розповідає і дає
згоду на продаж. Отож, 12 грудня
2012 року ми придбали ділянку для
дому молитви».
Коли члени церкви розбирали
ділянку від будівельного мотлоху
(а там були цілі завали), то вони
відкопали п’єдестал, на якому колись стояв пам’ятник тому, хто
колись був лідером комуністів і
атеїстів. Але Бог осоромлює задуми безбожних. Саме так спланована будова церкви (не спеціально),
що кафедра проповідника зараз
стоїть над тим місцем, де був той
пам’ятник «вождю народів».
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МІСІЯ НА ДОНБАСІ: ТІ, ЩО ПРОЙШЛИ КРІЗЬ ВОГОНЬ
29 липня 2016 року у Сєверодонецьку
відбулася робоча зустріч місіонерів Донбасу. На бесіді були присутні місіонери з
Луганської та Донецької областей (в тому
числі й ті, що змогли дістатися з окупованих територій), а також директор місії
Микола Синюк, керівники відділів Віталій
Оніщук та Сергій Тарасюк.
Зустріч складалася із короткого богослужіння
і закритої частини. Керівництво місії проінформувало колег про релігійну ситуацію в Україні і
в світі, про останні новини і зміни, які відбулися в
структурі «Голосу надії», про нові проекти. Місіо-

нери у свою чергу поділилися останніми подіями
із власного служіння. Зокрема, Олександр Руденко зауважив, що на даному етапі вони перейшли
від «соціально-євангелізаційного» до «євангелізаційно-соціального» служіння. Особливу увагу
при обговоренні звернули на специфіку праці у
регіоні, місіонерську етику, співпрацю з іншими
місіями та організаціями, кадрові питання тощо.
«Регіон, в якому ви живете і служите вимагає
особливої пильності, аби не потрапити під вплив
обставин» — зауважив Віталій Оніщук.
Наступного дня, 30 липня, відбулося ранкове
богослужіння, приводом до якого стало запла-

новане рукопокладення на пасторське служіння
Олександра Руденка і Миколи Наумова, на дияконське служіння — Костянтина Чистоклєтова.
Священнодію звершили вищезгадані служителі,
до яких приєднався старший служитель Донецької області єпископ Анатолій Безкровний.
До вашої уваги свідчення декого із місцевих місіонерів і служителів, які поділилися
історією свого навернення до Бога, покликання на служіння та останніми подіями, через які довелося пройти.
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БОГ ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ
свідчення

«З ранніх літ я відчував порожнечу в своєму серці. Мені здавалося, що мама мене не помічає. Усі, кого я знав, просто використовували мене для досягнення своїх цілей. Я не мав такої людини, з якою міг би просто сісти й поділитися тими хвилюваннями, які
сповнювали серце, — розповідає Олександр Щуров із Сєверодонецька Луганської області. — У мене було багато знайомих, багато
телефонних номерів у записнику, але, листаючи його, я не знав, на кому зупинитися, щоб поділитися своїм болем і тривогами».
Одного дня, стоячи на балконі четвертого поверху, чоловік був уже готовий кинутися
додолу. Але раптом погляд натрапив на телефонний номер
одного знайомого християнина. Він набрав його й сказав: «Я
готовий зробити будь-що, але
дуже хочу змінити своє життя».
Голос у трубці відказав йому:
«Треба зустрітися й порозмовляти. Я знаю Того, Хто може
змінити твоє життя. Це Бог».
Що саме змусило Олександра наважитися на самогубство? Чому молодий чоловік не
бачив сенсу життя?
Ось що він сам розповідає
про це: «У 1990-ті роки дуже
стрімко розвивалася злочинність. І було модно бути серед
таких людей. І коли нам було
по 17 років, ми спробували те,
що повністю змінило моє життя і знецінило його. Зрештою,
я прийшов до висновку, що не
хочу жити».
Виховувався Олександр в
інтелігентній сім’ї, яка давала
йому все, чого він потребував.
Здавалося, ніщо не може стати на заваді щасливому майбутньому хлопця. Проте батьки
багато працювали. Тато рідко
бував удома. Мама не встигала приділяти достатньо уваги дітям. Із 13 років, як згадує
хлопець, його виховувала вулиця. «Ми поступово вливалися в
злочинні ряди. Тато, звичайно,
намагався з цим боротися, але
було вже пізно. Ми займалися
спортом. Вважали, що сила —
це найголовніше, що саме це
дасть нам змогу заробляти собі
гроші тепер і в майбутньому.
Звичайно, заробляли ми зло-

чинним шляхом. Разом із тим,
ми рано почали курити, вживати алкоголь, згодом наркотики. Все це було доступним для
нас».
Саме наркотик став тим,
що кардинально перевернуло
життя Олександра. Він неодноразово опинявся в місцях позбавлення волі. Від нього відвернулися навіть найрідніші люди.
Те, що зазвичай молодь вважає
сучасним, модним та таким, що
дає змогу отримати насолоду
від життя, приносить біль та
розруху. І невдовзі юнак, який
би мав стати втіхою для своїх
батьків та рідних, став заручником алкоголю, наркотиків та
депресії.
Чесно кажучи, нині вживання алкоголю вважається радше
нормою, аніж згубною звичкою.
Більшість вважають, що в цьому
немає нічого страшного, але,
на жаль, факти свідчать, що це
руйнує життя людини, призводячи до невиліковних хвороб,
передчасної смерті, розлучення та страждання. Хіба для такого життя ми, люди, були створені Богом?
Потрапивши в пастку алкоголю та наркотиків, Олександр
почав боротися з цими згубними звичками. Він вважав, що
для цієї боротьби достатньо
власних зусиль та сили волі.
Проте цього виявилося замало. «Я думав, що я все зможу
сам. Що основне — сила волі,
— пригадує він. — Проте буквально через півроку я вкотре
опинився під слідством. Мені
довелося втікати. Я переховувався в Криму, в Ялті, де прожив 9 років. Здавалося б, я все

змінив у своєму житті: оточення, друзів, місце проживання,
перестав вживати сильні наркотики. Та в якусь мить зрозумів, що я все одно повністю
залежний. Я знову потрапив
під слідство, тому змушений
був повернутися у Сєверодонецьк. Зрештою, у 2013 році
я опинився між двох вогнів. У
той час жив із дівчиною, ми не
були одружені. Вона завагітніла, згодом народила доньку,
але, дізнавшись про моє злочинне життя, сказала, що навіть
в імені по батькові моєї дитини
не хоче згадувати моє ім’я. Мій
тато тоді помер. Мама, яка до
цього часу виявляла до мене
любов та теплі материнські почуття, намагаючись врятувати
мене, також опустила руки. Я
очікував на шостий у своєму
житті суд. Мені загрожувало 6
років позбавлення волі, а мені
тоді вже було 33 роки».
Це був переломний момент
у житті Олександра. Він зрозумів, що якщо не наважиться
змінити свого життя остаточно,
то просто загине. У нього не
було грошей, щоб відкупитися.
Не було сил та можливостей
щось змінити. І вперше за своє
життя подумки звернувся за
допомогою до Бога та просив
порятунку. У глибині душі чоловік сподівався на чудо.
Місяць чекав вироку. І зрештою вирок його буквально шокував — чотири роки умовно.
Вийшовши на свободу, він
зрозумів, що отримав ще один
шанс. Проте через місяць марних зусиль і намагань щось змінити власними силами Олександр прийшов до висновку:

«Жити далі немає сенсу». Він
вважав, що самогубство — найкращий спосіб вирішення проблеми. І вже стоячи на балконі
та готуючись зробити стрибок
униз, чоловік згадав нещодавню зустріч зі своїм другом, також Олександром. «Буквально
місяць тому я зустрівся з Олександром Руденком (до речі,
місіонером «Голосу надії» —
прим. ред.), і він свідчив мені.
Я слухав, але не міг зрозуміти,
що він каже».
Ось що розповідає про цю
зустріч сам місіонер: «Ми з
Сашею знайомі з дитинства.
Ходили в одну школу, росли в
одному дворі, дружили, були
частиною однієї компанії. Після школи кожен пішов своїм
шляхом, але нас всіх об’єднувало те, що ми разом вели
беззаконне життя. Правда, Бог
раніше постукав у моє серце
й змінив мене. І я не міг не ділитися цією радістю зі своїми
друзями. Коли я повернувся у
своє місто після того, як пройшов реабілітацію і навернувся
до Бога, то, звичайно, почав
зустрічатися зі своїми друзями
й розповідати їм про Бога. На
жаль, не всі прислухалися. Двох
з п’яти друзів ми поховали…»
Зателефонувавши другові,
Олександр Щуров був готовий на все, аби лише віднайти
справжній сенс життя. Друзі
домовилися про зустріч. «Бог
явив Свою милість до мене. —
згадує Олександр Щуров. — За
порадою Саші, я поїхав у центр
реабілітації, де провів півтора
року. Там ми вчилися молитися, читали й вбирали в себе
перші істини зі Святого Писан-

ня. Я став отримувати перші
особисті відкриття, що Бог є,
що Він нині промовляє до нас.
І в моєму розумі почало щось
відбуватися. Моє серце перестало бунтувати. Гнів, образа
та злоба зникли. Я став учитися
по-новому дивитися на світ, на
людей, на самого себе».
Зрештою настав момент,
коли чоловік усвідомив власну
гріховність та власне безсилля
щось змінити й щиро покаявся
перед Богом. І тоді він відчув
істинний сенс життя й справжнє щастя. «Я задоволений тим,
що маю, — свідчить Олександр.
— Що таке щаслива людина?
Це не та людина, яка щось
має, а та, яка задоволена тим,
що має. І я задоволений своїм
життям, тому я щасливий. Я
щасливий тому, що Бог живе в
моєму серці. Я маю спілкування
з Ним, маю велику сім’ю християн, у мене чудові стосунки з
рідними й близькими. З Богом
я маю — все!
І якщо ви потрапили в такі ж
обставини, у які колись потрапив я, якщо ви в залежності,
ваші рідні відмовилися від вас, і
ви не бачите виходу, — то зверніться до Бога. Ніхто не зміг мені
допомогти. Але Бог, торкнувшись одного разу мого серця,
дав мені свободу, радість, мир і
спокій, яких я ніколи до того не
відчував у своєму житті».
За матеріалами
телепередачі
«Крок назустріч»

новини

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПІДПИСАВ УКАЗ
«ПРО СВЯТКУВАННЯ 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ»

Президент України підтримав ініціативу Всеукраїнської Ради церков і підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації».
Підписання відбулося під час зустрічі з керівниками
авторитетних українських і міжнародних протестантських об’єднань, які зібралися в Києві для проведення
Другого Місіонерського форуму Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів.

Президент привітав проведення форуму й наголосив на важливості указу, який повинен продемонструвати позицію влади щодо підтримки протестантських
релігійних організацій. «Ми хочемо показати, що наші
відносини між державою й церквою мають принципову
відмінність від російських. Різницю можна побачити на
прикладі Криму й Донбасу, куди на російських багнетах прийшов «рускій мір». Весь світ бачить там тотальне порушення прав людини», — сказав Президент.
Глава держави також зазначив, що Україна є багатоконфесійною країною, і назвав «одним з великих досягнень України створення Всеукраїнської ради церков», з якою влада активно співпрацює, забезпечуючи
мир і згоду між різними конфесіями.
Президент підкреслив свою всебічну підтримку цієї
Ради, у тому числі й на міжнародному напрямку.
Говорячи про візит поважної міжнародної делегації
керівників протестантських об’єднань, Президент сказав: «Для мене дуже важливо, щоб іноземні партнери
на власні очі побачили, що відбувається в Україні, які
надзвичайно важливі процеси сьогодні ми, як влада,
супроводжуємо. І як Українці поводяться в надзвичайно складні часи російської агресії... Українці демон-

струють єдність, об’єднуючи людей різних поглядів,
різних релігій, різних національностей, об’єднуються
навколо ідей свободи й демократії».
Петро Порошенко також підкреслив важливість
впровадження капеланської діяльності в Збройних Силах України всіх конфесій і закликав присутніх активно
долучитися до цього процесу. «Це дуже важливо для
забезпечення високого морально-психологічного клімату для тих, хто знаходиться безпосередньо на лінії
фронту», — зазначив він.
Президент також висловив думку, що протестантські релігійні організації могли б стати впливовим
учасником як духовної, так і соціальної підтримки не
тільки наших військових на фронті, але й поранених
і сімей загиблих, турбуючись про них. «Це дуже важлива функція, якої дуже потребує Україна», — сказав
Президент.
Президент подякував протестантським організаціям за їхню потужну підтримку України: «Я чітко розумію, яку роль зіграли протестантські церкви й релігійні організації в розвитку релігійної, культурної та
соціальної сфери України, й дуже це ціную».
president.gov.ua
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МІСІЯ НА ДОНБАСІ:

ТІ, ЩО ПРОЙШЛИ КРІЗЬ ВОГОНЬ
ОЛЕКСАНДР ПАХУРІН (М. КРЕМІННА)

— Я народився у м. Горлівка.
В дитинстві не стало батька, мама
переїхала до Кремінної. Виростав
«складним підлітком». Прийшов до

Бога у віці 25 років. Пройшовши місця позбавлення волі, я шукав істину.
Ще в ув’язненні Бог став стукатися
до серця. Коли я прийшов до церкви, вона налічувала всього 5 чоловік.
Тут працювала міжнародна місія
«Христос есть ответ», яка співпрацювала з українським братерством
ХВЄ. Після навернення я почав їздити з ними. І був момент вибору:
або стати членом їхньої групи, або
лишитися і служити вдома. Я молився, шукав Божої волі. У Кремінній
був тільки один брат, який, власне,
ніс служіння, решта — жінки. Тому
я вирішив лишитися. Закінчивши
біблійну школу у Слов’янську (2000
рік), майже відразу почав тут слу-

жити. Першим ділом організував і
налаштував молитовне служіння.
Майже відразу вдалося придбати
приміщення в центрі міста під дім
молитви. Закінчили реєстрацію
церкви. З перервами виконував
обов’язки пастора, місіонером «Голосу надії» став цьогоріч.
З початком бойових дій, скажу
відверто, було страшно. Тому що,
коли чуєш, як літають снаряди, відчуття трохи інші, ніж коли дивишся
по телевізору… Звичайно, задавався питанням: «Що робити?» Багато
хто виїхав. Я молився і прийшло
таке розуміння: зараз такий час, що
будь-де і будь-коли з тобою може
щось трапитися. Тому все одно

потрібно бути готовим до зустрічі
з Христом. Чи готовий я? Якщо не
готовий, то буду просто шукати
причину, щоб виїхати. А якщо готовий, то шукатиму, що можу зробити тут, чим допомогти. Адже все це
відбувається невипадково. До речі,
наше гуманітарне служіння почалося саме з Кремінної, Сєверодонецьк був під окупацією. Бойовики
підійшли до Кремінної, оточили її,
але не захопили. Ми сильно молилися, постилися. Українські війська
нас закрили з усіх боків.
Якщо говорити про духовну
атмосферу, то вона змінилася в
кращий бік. Люди стали шукати
Бога. Якщо раніше зібрати людей

на євангелізацію було не так просто, то тепер вони самі йдуть. Навіть місцева влада направляла до
нас переселенців. Зал дому молитви був повний. Звичайно, це
й тому, що ми допомагали продуктами, та загалом у людей змінилося ставлення до церкви, і головне — вони почули Євангелію.
Зараз у церкві 34 члени. Минулого року охрестили 9 чоловік, цього
року до хрещення — 8.
Місіонерство — це моє, цим
живу. Проповідувати людям Христа — для мене це життя, не можу
інакше! Може в цьому відіграло
роль і те, що «кому більше прощено, той більше любить»…

ОЛЕКСАНДР РУДЕНКО (М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК)
— Народився і виріс в Сєверодонецьку. Пам’ятаю одне літо, яке дуже
сильно змінило напрямок мого життя. Тоді зв’язався з компанією, став
випивати, курити траву. Так, усе, до
чого я прагнув, пропало. 10 років
вживав наркотики. Через наркотики відсидів два з половиною роки в
колонії. Через рік після звільнення
мені розповіли про церкву, у якій є
колишні наркозалежні. Я зацікавився, пішов подивитися і зустрів там
двох знайомих, яких давно не бачив
і тому вважав покійними. Але, подивившись у їхні очі, зрозумів, що ті
хлопці набагато живіші за мене. Вони
співали, проповідували… Поїхати в
центр реабілітації мені допомогла
гордість: якщо вони змогли звільнитися, то невже я не зможу! Кілька
разів то йшов з центру, то знову повертався. Але Бог дав мені покаяння,
звільнення. Переломний момент відбувся, коли вчергове їхав у поїзді на
реабілітацію. Був п’яний, наколотий,
обкурений — думаю, в останній раз
треба «відірватися». Прокинувшись
на одній із зупинок, раптом побачив
усе іншими очима. Вийшов із поїзда
в Києві, за звичкою закурив — і не

міг докурити. Там, у поїзді я отримав
звільнення від усіх залежностей. Не
було ні ломок, ні бажання…
На центрі я потроху пізнавав Бога,
вивчав Писання, молився. Через два
місяці вже допомагав у служінні. Ще
згодом — став душеопікувати інших. І
коли один чоловік, який був під моєю
опікою, покаявся, прийняв Господа,
це дуже торкнулося серця, я ніби
відчув смак «ловця людей». І сказав:
«Господи, я хочу служити Тобі!» Через рік повернувся в Сєверодонецьк
допомагати в служінні реабілітації.
Згодом став дияконом церкви.
Коли почалися бойові дії, я залишався в місті. Роздумував, як мені
бути. Спочатку збирався виїжджати,
було страшно за сім’ю. Молився.
Але, зрештою, прийшов до висновку, що надто великої небезпеки для
життя немає (на той час). Було почуття обов’язку: я не маю права все
залишити! Потім ситуація ускладнилася. Нашого пастора не було, вивозив сім’ю. Дружина була на сьомому
місяці вагітності, і почалися передчасні пологи. В той же день я мав як
виконуючий обов’язки пастора вінчати молоду пару. І все це — на фоні

вибухів війни. В лікарні сказали, що
спеціальна апаратура, необхідна для
прийняття пологів, є лише в окупованому Луганську. Повезли її туди на
швидкій. Я лишився вдома з трьома
дітьми. Уже майже вирішив вивезти
дітей, а потім повернутися за дружиною. Але якось не міг зібратися. Щоранку церква збиралася на молитву,
і з кожним днем, з кожною молитвою я все більше утверджувався,
що нікуди не поїду… Напевно, Господь так навмисно зробив, бачачи
мої страхи, переживання, щоб жінка
була в Луганську, і я не поїхав, адже
мав знаходитися якнайближче до
неї. Дитина пролежала майже два
місяці в барокамері. Я навіть мусив
їхати в Харків шукати необхідне харчування, медикаменти…
Після звільнення міста ми стали
займатися просто соціальною допомогою, розподілом гуманітарних
вантажів. Церква була відкритою,
щоб приймати потребуючих, піклуватися про їхні потреби. Відкрили
центр для переселенців. Був дуже
великий наплив людей. Повернувся
пастор. Минув час і ми стали менше
займатися соціальною допомогою,

а більше — душеопікунською. Стали
їздити в міста і села на лінії фронту,
де були найбільш постраждалі люди
— Станицю, Камишне, Петрівку,
Щастя, Попасну, Золоте, Новотошківське… В деяких із них гарно
пішли справи і сьогодні там організовуються церкви. Таким чином, не
перестаючи допомагати переселенцям, ми все ж більшою мірою тепер
займаємося власне місіонерством.
Багато людей відчули безкорисну допомогу церкви. І ставлення
до віруючих сильно змінилося, зокрема, зі сторони влади. Ми служили людям незалежно від того, що
вони нас деколи обманювали. І багато із них зрештою покаялися, їхнє
життя змінилося, вони включилися
в служіння. Щодо мене, війна теж
вплинула, став більше надіятися на
Господа, більше слухатися Господа, шукати Його волі…
Найціннішим в місіонерському
служінні для мене завжди було відчуття, що ти комусь корисний, що
через твоє служіння люди приходять
до Бога. Це відчуття і тримало у найважчі моменти. Одна із найперших
історій: сім’я із Попасної, яку ми ева-

куювали. Перші три дні в їхньому погляді був страх, що будуть обстріли.
Потім кілька днів в погляді було нерозуміння: хто ми такі. Згодом вони
стали приходити на богослужіння. І
коли стало спокійніше, повернулися
додому і почали допомагати місіонерам в Попасній. Інша історія: жінка, яка жила останні 8 років в Сєверодонецьку, але прописана була на
окупованій території. Вона прийшла
з фальшивою довідкою переселенки.
Я про це знав, але нічого не сказав.
На одному із богослужінь вона покаялася і призналася. Через тиждень
вона прийматиме водне хрещення.

МИКОЛА НАУМОВ (М. ЛИСИЧАНСЬК)

— Народився я в Сєверодонецьку в порядній сім’ї. З дитинства займався спортом. Згодом у моє життя
прийшов гріх — алкоголь, наркотики.
Гріх почав руйнувати мене. На Луганщину приїхали місіонери — Ростислав Величко, Олександр Білогородський та інші. Вони багато часу якраз
приділяли служінню залежним. Мені

запропонували поїхати на реабілітацію. Це було близько 10 років тому.
На той час я вже мав дві судимості
і розумів, що необхідно щось змінювати, що мені потрібен Бог. Зовні
я цього не показував, та, коли ніхто
не бачив, я звертався до Нього і казав: «Боже, якщо Ти є, то допоможи
мені!» Я погодився поїхати в центр
реабілітації від церкви на Кар’єрній
(Київ), там покаявся, став членом
церкви. Десь через рік повернувся сюди, займався служінням реабілітації. Потім отримав пропозицію
приєднатися до місії «Голос надії». І
вже близько 7 років є її працівником.
Я розумів: якщо Бог мені допоміг
через Своїх людей, то я теж маю стати інструментом в його руках, щоб
уже через мене Він допоміг іншим. І
сьогодні бачу плоди нашого служіння:
колишні залежні, які стали повноцін-

Показово, що більшість місіонерів, які залишилися
служити на Донбасі, пройшли через залежність, в’язницю. Це люди, загартовані минулим буремним життям. Хоча й самі зізнаються, що не раз бувало страшно, та любов до Господа і відчуття власної посвяти

ними членами суспільства. Це приносить внутрішнє задоволення. Такого
задоволення — коли ти бачиш спасенних людей — не може дати ніщо.
У період активної фази бойових
дій ми займалися евакуацією населення із Щастя, Попасної тощо. Іноді
вивозили людей прямо під час обстрілів. Не знаєш, звідки прилетить…
Але їдеш, бо розумієш, що там —
люди, там — діти… Машина невелика — мікроавтобус на 7 місць. Бувало, що тільки дітей брали більше 10,
а ще дорослі з речами. Коли за 200
м починають рватися снаряди, ти не
знаєш, що робити, нападає страх…
Потім багато служили переселенцям. Розподіляли гуманітарну допомогу. В той період до церкви приходили по 200-300 чоловік. Так і зараз
— служимо в церкві, стараємось допомагати в буферній зоні. Зокрема їз-

димо в Новотошківське, збираємося
там відкрити нову церкву.
За період конфлікту у населення
зламалося багато стереотипів, які
стосувалися євангельських християн. Служачи людям під час війни, ми
ближче познайомили їх з церквою
і з Богом. Ті, які переступили поріг
дому молитви, уже зовсім по-іншому ставляться до віруючих. За
статистикою рівень довіри до євангельських церков зріс у суспільстві.
З іншого боку «як по тривозі, то й
по Бозі»… Коли було дуже гаряче,
більше людей ходили на зібрання,
атеїстів не було, усі молилися, аби
закінчилася війна. Іноді прямо під
час служіння було чути вибухи (за 15
км починалася буферна зона). В такі
моменти, звичайно, був особливий
трепет перед Богом. А коли трохи
все стихло, то й людей поменшало.

не дозволили їм відступити. Тому закінчити хочеться
доречними цитатами з Євангелія: «А Він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що коли ці замовкнуть,
то каміння кричатиме!» (Лк.19:40). «І самі, немов те
каміння живе, будуйтеся в дім духовий, на священ-

Але загалом, я вірю, що Слово Боже
було посіяне. Щодо мене… Став
по-іншому ставитися до людей, в
дечому змінилися погляди, мислення. Війна дуже багато чого змінила…
Місіонерське служіння тримає
тим, що я бачу, як людські долі
змінюються в кращий бік. Це найбільше, що надихає. Люди стають
іншими після того, як зустрічаються з Богом. От, сьогодні, була на
служінні жінка, яка вже рік ходить
до церкви. Звичайно, вона прийшла через біду. Її дочка загинула
під час обстрілу в Попасній — бігла
в підвал, і її накрило міною. Лишилося двоє онуків. Жінка прийшла до
церкви роздавлена горем, загубивши зміст життя. Три тижні тому вона
покаялася перед Богом. Бачимо, як
Бог її утішає — з’являється усмішка,
натхнення жити далі!

ство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні
для Бога через Ісуса Христа» (1Петр.2:5). «…щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото,
яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу, і
честь, і славу при з’явленні Ісуса Христа» (1Петр.1:7).
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ДИВОВИЖНА ІСТОРІЯ БІЗНЕСМЕНА

На днях моя сестра з
Такоми (район великого
Сіетлу) запросила приїхати
до неї в гості на вихідні. Я
дуже не опирався, бо розумів, що, по-перше, зможу поспілкуватися там зі
своїми родичами, а по-друге, у мене буде можливість
відвідати місцеву церкву й
перейняти для себе якийсь
новий духовний досвід.
Відвідуючи нові церкви, я
завжди люблю брати для
себе щось нове. Дуже часто після служінь записую

ідеї для недільної школи,
групи
прославлення
чи
проповіді.
У Сіетлі багато хороших
і великих церков, але цього
разу ми вирішили відвідати
Life Center в Такомі.
Коли ми в неділю зайшли в
зал, то, на моє велике здивування, тисячна аудиторія була
забита битком! І це при тому,
що в цій церкві 5 потоків…
Служіння тривало всього одну годину… Після співу
на сцену вийшов пастор. Він
проповідував про безумовну

любов «агапе». Проповідь мені
дуже сподобалася, але один
приклад з неї по-особливому
запав у мою душу.
«Недавно я зустрів свого
давнього друга, глибоко віруючого чоловіка й успішного
бізнесмена, — почав пастор.
— Під час нашої зустрічі він
мені радісно сказав:
— Діне, уявляєш, мій син
знайшовся!
— Що ти маєш на увазі? —
запитав я.
— Ти що, забув? 14 років
тому мій син пішов із дому й
став бомжувати на вулицях
Сіетла. Ми втратили з ним
контакт, і, незважаючи на мої
посилені пошуки, протягом 14
років я ні разу його не бачив,
не знав, де він є і де живе.
Щоразу, коли я їхав із Такоми
в Сіетл у справах, то молився однією молитвою: «Господи, поможи мені знайти мого
сина!»
І ось минулої неділі моїй
мамі виповнилося 90 років,
тому вся наша сім’я поїхала
святкувати її річницю в Сіетл.
Перед самим виїздом я знову
помолився: «Господи, поможи
мені знайти мого загубленого
сина!» І раптом під час молитви я почув чіткий Божий
голос: «Сьогодні не ти його

знайдеш, а він тебе знайде!»
Я був шокований.
Отож, у неділю з самого ранку ми виїхали в Сіетл,
і насамперед я проїхався по
району, де буває найбільше
бомжів, але сина так і не зустрів. Увесь той день мене
не покидала думка: сьогодні
не ти його зайдеш, сьогодні
він знайде тебе! Того дня ми
з сім’єю ходили в ресторан,
гуляли по знаменитому маркету та красивій набережній,
але ні я його, ні він мене так і
не знайшли. У кінці дня, коли я
вже сідав у машину, щоб їхати
додому, в моє серце закрався
сумнів… Я так і не зустрів свого сина!
Печально зачинивши двері
машини, натиснув на педаль
газу й рушив по дорозі в бік
Такоми. Але коли зупинився на останньому світлофорі
перед виїздом на трасу, я
раптом почув, як хтось кричить: «Тату! Тату!» Коли подивився довкола, то побачив
свого сина, який обперся на
стіну найближчого будинку. Я
вийшов із машини й побіг до
нього. За мною вибігли інші
родичі, які поверталися зі свята. Обіймаючи свого знайденого сина, запитав його: «Як
ти мене впізнав? Уже минуло

14 років, у мене інша машина,
я трохи постарів, і взагалі все
змінилося». Його відповідь
була короткою: «Я добре знаю
свого батька». Після кількох
хвилин розмов та обіймів, я
сказав йому: «Я дуже радий
тебе бачити! Збирай речі та
їдьмо додому!» — «Я не можу,
— відповів син. — Я не готовий до цього…» Трохи знітившись від його відповіді, я сказав: «Нічого страшного! Якщо
ти не готовий поїхати зі мною,
то я залишуся з тобою!» Ні на
мить не вагаючись, я пішов у
найближчий магазин і купив
спальний мішок. Наступну
ніч провів у спальному мішку
в неблагополучному районі
Сіетла разом зі своїм сином!
Після його розповіді я просльозився і подумав: от що
таке справжня безумовна любов «агапе»! Замість того, щоб
дорікати своєму синові: «Та як
ти посмів? Ти соромиш нашу
сім’ю! А чого тобі вдома бракувало?» — батько вирішив
спуститися на його рівень і купив спальний мішок.
Цей приклад дуже добре
показує нам любов Бога-Отця, Який послав Сина Свого
до нас, коли ми відмовлялися
йти до Нього...»

Роман Савочка

посвята

Початок на стор.1

ПОСВЯЧЕННЯ ДОМУ МОЛИТВИ В СКОЛЕ
Під час будівництва дому
молитви члени церкви не відклали жодної євангелізації,
жодного дитячого табору —
проводили все, як потрібно.
Наприклад, цього року вони
провели шість євангелізаційних дитячих таборів, які
відвідали близько 800 дітей.
Директор школи прямо дзвонив пресвітеру й благав взяти
дітей зі школи до їхнього християнського табору. Брат Петро завірив, що вони нікому
не відмовляють, приймають
до табору всіх дітей, які мають
потребу.
Коли були зведені стіни
дому молитви, потрібно було
негайно вкривати дах, але коштів не було ні копійки. Що
робити? Свідчить пресвітер:
«Я не сплю вночі, молюся,
проходить година-друга, чекаю відповіді від Бога. І Дух

Святий мене побуджає зателефонувати брату Миколі в
Америку. І саме через цього
служителя Бог передав нам
необхідні кошти для даху.
Алілуя!»
Бог давав відкриття, як
саме зводити досить складну архітектуру будинку, тому
що у зв’язку з малою площею
земельної ділянки (усього 4
сотки) довелося підніматися
вгору. Будинок має 18 метрів
висоти. Коли дійшли до верхньої кімнати, постала проблема: як саме все зв’язати
докупи? Чекали фахівця-будівельника, але він чомусь не
приїхав — ні через тиждень,
ні через місяць. Церква знову
молиться і поститься. І Петро Височанський свідчить,
що йому буквально прийшло
видіння, у якому він чітко побачив, як саме з’єднати всі

деталі архітектури. Коли вони
закріпили останню балку, забили останній цвях, то побачили, що все співпало по периметру до міліметра. Хіба це
не диво Боже!? «Саме так!»
— підтвердили всі гості, що
навідали дім молитви на святкові заходи в Сколе.
Усі роки будівництва будинок Петра Височанського
(а тепер вже й дім молитви,
у якому є на першому поверсі простора їдальня, а також
підготовані спеціальні кімнати
для житла) перетворився на
християнську комуну, де постійно живуть місіонери, гості-будівельники й усі бажаючі, що постійно приїжджають у
Сколе — чи то просто в гості,
чи для допомоги. Життя вирує
цілодобово, розпочинаючись
щоденно зі спільної молитви
й розбору Слова Божого.
Якщо Бог таким чудесним чином (буквально в усіх
дрібницях) благословив звести такий чудовий дім, то
Він благословить і подальші
наміри та плани в служінні
місцевої церкви (як в Сколе,
так і в районі — Сколівському й сусідніх). А таких планів
дуже багато, які поступово
втілюються в життя і стають
реальністю. Якщо врахувати
сильну протидію праці церкві
місцевих традиційних релігійних громад, то євангельська
праця в Сколе й районі досить
складна і має свою специфіку.
Брат Петро народився й

зростав у Карпатах, і свою
батьківську спадщину (село
Верхній Висоцьк, Турківський
район) повністю віддав під
дитячий табір, на території
якого збудовано три дерев’яні
корпуси для дітей. Будову робили самотужки, як-то кажуть,
нашвидкуруч, але я побачив,
що цей табір не просто охоче відвідують діти (з 9 до 16
років), а навіть записуються
в чергу, аби потрапити в ту
атмосферу Божої любові й
доброзичливості, яка панує в
таборі. Саме такі заходи ламають і розтоплюють лід неприйняття. Місцеві жителі бачать, що з «Церквою Христа
Спасителя» діє вічно живий
істинний Бог.
Директор
місії
«Голос
надії» Микола Синюк зазначив, що місто Сколе є свого
роду воротами до усіх Кар-

пат. Тому дуже важливо, що
тут народилася церква живого Бога, що тут виріс перший
дім молитви. Початок праці є і
буде його продовження. Вже
розпочато будівництво інших
домів молитви, зокрема в селі
Тухля (за 20 км від Сколе). З
великими труднощами через
протистояння місцевих жителів вдалося придбати невеличку ділянку землі — і тепер
йде до завершення будівництво дому, у якому буде жити
сім’я місіонера Володимира
Байрака й проводитимуться
регулярні богослужіння.
Побажаймо успіхів та рясного Божого благословення
усім місіонерам, трудівникам
на ниві Божій Сколівщини,
Львівщини, України.

Геннадій АНДРОСОВ,
спеціально для
«Голосу надії»
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роздуми над словом божим

ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ КОНФЛІКТУ

Є багато причин для непорозумінь та конфліктів, які можуть переростати в стійку неприязнь або ж ворожнечу між
людьми. Вони завжди несуть
за собою негативні, а порою
й згубні наслідки — руйнують
дружні взаємовідносини, порушують гармонію сімейних
стосунків, не дають можливості злагоджено працювати,
завдають шкоди підвалинам
міждержавних зносин тощо.
Бог закликає усіх свідомих
християн до того, щоб вони робили все можливе, аби бути
творцями миру: «Якщо це залежить від вас, — живіть з усіма
людьми в мирі» (Рим. 12:18). Інколи зустрічаються люди, на яких
ми не можемо вплинути в плані
налагодження мирних стосунків,
проте повинні робити для цього
все можливе та залежне від нас,
навіть якщо для цього потрібно
чимсь поплатитися.
Не тільки невдачі, труднощі
та нестачі породжують подібні
проблеми, але й успіхи та здобутки можуть стати приводом для
їх виникнення. Скажімо, Авель,
жертву якого прийняв Бог, потрапив у немилість рідного брата
Каїна, який підняв руку на нього,
— і так через заздрість сталася
перша в історії сімейна трагедія.
Хорошим прикладом вирішення конфлікту на початковій
стадії, а в найкращому випадкові
й недопущення його, є історія,
взята з життя Авраама та Лота.
Їх обох Бог дуже благословив:
«А Аврам був вельми багатий на
худобу, на срібло й на золото. І
пішов він в мандрівки свої від
Негеву аж до Бет-Елу, аж до місця, де на початку намет його був
поміж Бет-Елом і поміж Гаєм, до
місця жертівника, що його він
зробив там на початку. І Аврам

там прикликав Господнє Ймення.
Так само у Лота, що з Аврамом
ходив, дрібна та велика худоба
була та намети» (1М.13:1-5).
Ніщо не віщувало проблем
між ними. Дивною, але так схожою на окремі випадки з нашого
християнського життя, є ситуація, яка провокувала на конфлікт.
Інколи декого Бог благословляє
надміру в його служінні, відкриває все більші перспективи та
дає все більші можливості для
реалізації планів і задумів. Проте
йому так не хочеться розширити свій кругозір та подивитися
значно масштабніше, що він готовий відстоювати свої «території», позиції, насиджені місця,
ні на крок не поступаючись при
цьому іншим. Буває, Бог для
нас передбачив щось більше,
а ми тіснимося в одній місцевій
церкві, конфесії, місті, регіоні…
Сперечаємося, доказуємо, наполягаємо лише на своїй правоті,
бо вважаємо, що тільки тут наша
трудова нива та хлібні місця.
Трапляється, що Бог хоче повести в іншому, ніж було до цього, служінні, але ми впираємося
Йому і з усіх сил тримаємося за
попереднє. Абсолютно не так у
подібній ситуації повів себе Авраам. Достаток майна та худоби
його та племінника Лота створювали умови тісноти та тим самим
спонукували до освоєння навколишніх територій, розширення
меж проживання та життєдіяльності. Сталося: «І не вміщала їх
та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий їхній маєток, і
не могли вони разом пробувати.
І сталася сварка поміж пастухами худоби Аврамової та поміж
пастухами худоби Лотової. А ханаанеянин та періззеянин сиділи
тоді в Краю» (1М.13:6-7).
Часто існують лише переду-

мови для виникнення конфлікту,
якого може й не бути, але своєю
бездіяльністю та пасивністю
йому дають змогу розвинутися, перерости в активну стадію,
згодом пускають усе на самоплив. З проблемою починають
рахуватися лише тоді, коли
вона досягає свого апогею — і
з хороших відносин залишилось
лише згарище.
Авраам, маючи досвід та
життєву мудрість, своєю поведінкою подав приклад того,
як потрібно розправитися з конфліктом, коли він ще у своєму
зародкові, загасити кинуту іскру
непорозуміння, яка може перерости у вогнище ненависті: «І
промовив до Лота Аврам: «Нехай сварки не буде між мною та
між тобою, і поміж пастухами
моїми та поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня» (1М.
13:8).
Ще тоді, коли незгода виникла на рівні пастухів, Авраам
прийняв рішення активно діяти,
щоб не сталося сварки на рівні
їхніх господарів.
Слід звернути особливу увагу

на те, що Авраам акцентує увагу
Лота на те, що вони — близька
рідня, а тому конфлікт допустити немислимо. Коли християни
розуміють і належно усвідомлюють те, що вони — близька рідня, адже споріднені кров’ю Ісуса
Христа, то на першому плані у
їхніх міжособистісних стосунках
завжди буде прагнення недопустити непорозумінь та чвар
будь-якою ціною.
Часто для збереження миру
важливо не показати свою тверду позицію, не вказати комусь
на необхідність тих чи інших дій,
а з надією на Бога поступитися
власними інтересами. Так зробив Авраам, який промовив до
племінника: «Хіба не ввесь Край
перед обличчям твоїм? Відділися від мене! Коли підеш ліворуч — то я піду праворуч, а як
ти праворуч — то я піду ліворуч»
(1М.13:9).
Авраам хоча й міг, але не вибирав, на перший погляд, кращого, привабливішого, бажанішого місця, у якому для його
худоби було б удосталь води та
їжі, а його вибір полягав у тому,

щоб отримати те, що залишиться від вибору Лота. «І звів Лот
свої очі, і побачив усю околицю
Йорданську, що наводнена вся
вона аж до Цоару, — перед тим,
як Содом та Гомору був знищив
Господь, — як Господній садок,
як єгипетський край! І Лот вибрав
собі всю околицю йорданську. І
Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Аврам
оселився в землі ханаанській, а
Лот оселився в рівнинних містах
околиці, і наметував аж до Содому. А люди содомські були дуже
злі та грішні перед Господом»
(1М.13:10-13).
Не будемо зупинятися на
принципах Лота, який керувався
в першу чергу матеріальними інтересами, та їх наслідками особисто для нього, адже, як би там
не було, вирішилося найосновніше питання — збереження миру
між близькими людьми.
«І промовив Господь до Аврама, коли Лот розлучився із ним:
«Зведи очі свої, та й поглянь із
місця, де ти, на північ, і на південь, і на схід, і на захід, бо всю
цю землю, яку бачиш, Я її дам
навіки тобі та потомству твоєму.
І вчиню Я потомство твоє, як той
порох землі, так, що коли хто потрапить злічити порох земний, то
теж і потомство твоє перелічене
буде. Устань, пройдись по Краю
вздовж його та вширшки його,
— бо тобі його дам!» І Аврам
став наметувати, і прибув, і осів
між дубами Мамре, що в Хевроні
вони. І він збудував там жертовника Господові» (1М.13:14-18).
У словах, сказаних Авраамові
Богом, підтвердження того, що
Бог завжди стоїть на стороні миротворців, їх підтримує та благословляє, їм обирає кращу частку
і дарує добру долю.

Ігор КРОЩУК

СИЛЬНИЙ УРОК ІСУСА З УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ

Недавно
я
опублікував
замітку про риси дорослого лідера, одна з яких гласить, що
зрілий лідер ніколи не повинен
реагувати в гніві. Невдовзі після
цього люди стали ставити мені
запитання, звідки я це знаю.
Ну, переважно ми вчимося цього тоді, коли реагуємо в
гніві, а потім дуже шкодуємо
про це. І таке ставалося зі мною
безліч разів. Одного разу в гніві
я звільнив чудового співробітника. І я про це жалкую дотепер. І
багато років тому Писання звинуватило мене (хіба це не те, що
повинна робити Біблія?)

Я читав уривок із Писання
уже не вперше, але побачив те,
чого не помічав раніше. Дивіться, можливо, ви також зможете
вловити це в Євангелії від Івана,
2:13-16: «А зближалася Пасха
юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов Він, що
продавали у храмі волів, і овець,
і голубів, та сиділи міняльники.
І, зробивши бича з мотузків, Він
вигнав із храму всіх, вівці й воли,
а міняльникам гроші розсипав, і
поперевертав їм столи. І сказав
продавцям голубів: «Заберіть
оце звідси, і не робіть із дому
Отця Мого дому торгового!»
Ви помітили, ви зрозуміли
потужний лідерський принцип
реакції керівника, коли він у
гніві?
Це так? Якщо так, то ви найімовірніше визнали себе не раз
винним, як і я.
Це грандіозне відкриття
змінить ваш спосіб взаємодії з
людьми в напружених чи конфліктних ситуаціях.
Якщо ж ви не зрозуміли,
прочитайте ще раз. Цього разу
дозвольте мені розставити акценти. «А зближалася Пасха

юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І ЗНАЙШОВ Він, що
продавали у храмі волів, і овець,
і голубів, та сиділи міняльники.
І, ЗРОБИВШИ БИЧА з мотузків,
Він ВИГНАВ із храму всіх, вівці й
воли, а міняльникам гроші розсипав, і поперевертав їм столи.
І сказав продавцям голубів: «Заберіть оце звідси, і не робіть із
дому Отця Мого дому торгового».
Ну, що, тепер зміст зрозумілий? Він зробив бича. Перш ніж
очистити храм — Він зробив
бича. Руками.
Ви коли-небудь робили бича
з мотузків, такого батога, щоб
вигнати людей, які заробляють
гроші неправильними засобами?
Хочу зізнатися чесно. Я
ніколи у своєму житті не робив
бича. Не знаю, скільки часу забрало б таке заняття в дні Ісуса,
але точно знаю, що це не відбулося миттєво.
Був час для роздумів. Час
подумати. Час обробити. Час
спланувати. Час помолитися.
І несподівано я побачив, що
те, що зробив Ісус у храмі, і дія

в стані гніву — не одне й то ж
саме.
Я можу уявити Ісуса, Який
сидить на сходинках храму,
розмовляє з Отцем (Писання
оповідає, що Він не робив нічого, чого Отець не казав Йому
робити).
Можливо, репліки Ісуса в їхньому діалозі нагадували щось
таке:
— Боже, як Ти хочеш, щоб Я
реагував на це?
— Вони перебувають у
храмі, ці міняйли. Я знаю, що
Ти відчуваєш з цього приводу.
Це Твій дім. Він має бути домом
молитви.
— Що Мені зробити? Наскільки серйозно віднестися до
цього? (Скручує мотузки трохи
сильніше).
— Ти знаєш, що про це будуть часто писати згодом. Ця
сцена може з’явитися колись у
фільмах.
— Допоможи мені знати, як
правильно реагувати.
Це не було поспішним рішенням. Це не було спонтанно.
Це не було реакцією на емоціях.
Як на мене, це був прорахо-

ваний, методичний та стратегічний вчинок.
За роки лідерства, відтоді, як
я усвідомив, як Ісус насправді
очистив храм, і особисто стикаючись із безліччю критиків і конфліктів, я зробив не один фігуральний батіг. Можливо, колись
я зроблю ще й справжній і повішу його в себе на стіні. Отож, я
відводив час для того, щоб обдумати, опрацювати й скласти
план дій. І все це відбувалося в
молитві.
Цей процес — розрахунку
методів та стратегії — зробив
мене кращим лідером. Це допомогло мені реагувати краще.
І є ще одна річ, яку я відкрив.
Часто, як тільки я робив уявний
батіг, потреба його використовувати відпадала. Насправді,
і це найцінніший урок, — іноді
цей процес приводив мене до
розуміння, що я був єдиним, хто
був неправим!
Коли ви стикаєтеся з конфліктом у житті чи служінні, коли
ви сердитеся, візьміть час, щоб
зробити батога. Це змінить усе.

Рон ЕДМОНДСОН,
churchleaders.com
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проповідь

КОГО ТИ БІЛЬШЕ ЛЮБИШ?

«І сварився той народ із Мойсеєм…» (4М.20:3). Сварився з
ним, що він вивів його з Єгипту,
що завів у пустелю — і мусить терпіти спрагу. Але ж хіба Мойсей міг
своєю силою вивести таку велику
кількість люду з краю рабства? Ні!
Вивів Бог. І, мабуть, Мойсей не
мовчав цьому народові, доводячи
йому, хто саме визволив його від
панування єгипетського царя й
привів у пустелю, і звинувачуючи
в упертості й непокірності. Зрештою, що можна довести розлюченому натовпу? Єдиний вихід — іти
до Бога, що Мойсей і зробив. І
Господь дав йому вихід з важкої
ситуації: «Візьми жезло, та збери
громаду ти та брат твій Аарон, і
скажете до тієї скелі на їхніх очах,
і вона дасть свою воду. І виведеш
для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу».
Мойсей взявся негайно виконувати Божий наказ: «І зібрали Мойсей
та Аарон громаду перед тією скелею. І сказав він до них: «Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі
ми виведемо для вас воду?» І підніс Мойсей руку свою, та й ударив
ту скелю своїм жезлом два рази, і
вийшло багато води! І пила громада та їхня худоба!...» (4М.20:7-11).
Чудовий результат дій Мойсея —
потекла вода й усі напилися! Але
Бог невдоволений. І на цей раз
невдоволений саме Мойсеєм з
Аароном, а не народом: «І сказав
Господь до Мойсея та до Аарона:
«За те, що ви не ввірували в Мене,
щоб явилася святість Моя на очах
Ізраїлевих синів, ви не введете цієї
громади до Краю, що Я дав їм»
(4М.20:12). А чому Бог невдоволений? А тому, що Божі служителі
зробили діло не так, як Він сказав:
їм потрібно було поважно, смиренно стати перед народом, а не
сваритися з ним і дорікати йому;
вони мали звернутися до скелі,
щоб вона дала воду, а не гнівно бити по ній аж два рази. Вони
мали вести себе перед народом
як Його представники на землі, як
справді служителі Божі — як ті, що
вірять і довіряють Йому, і являють
святість Його своїм смиренним

лагідним поводженням. Зрештою,
про що тут йдеться? Про стосунки — стосунки з Богом і людьми.
Глибину наших стосунків із Богом,
міру нашої віри й довіри Богові,
нашого послуху Йому, нашої духовності виявляють саме стосунки
з людьми. А за нашими стосунками, за нашою поведінкою інші
люди судять про нашого Бога.
Як бачимо, свої стосунки з
людьми ми можемо будувати двома способами: або так, як цього
хоче Бог, або так, як цього хочемо ми, наша плотська натура. У
першому разі своєю поведінкою з
людьми ми виявлятимемо святість
Божу, у другому — свій характер. У
першому разі будемо отримувати
Божі благословення, у другому —
Божу різку, щоб ми прийшли до
тями, щоб згадали, кому належимо, чию волю маємо виконувати,
— і відмовилися від свого характеру, від себе, щоб виявився характер Христів, Сам Христос.
Кожен, хто приходить до Христа, має знати, що з хвилини, коли
він визнав Його за свого Спасителя й Господа, відмовився від себе
й від усього свого — уподобань,
планів, речей у сенсі прив’язаності
до них і залежності від них, а то й
прямого зречення. Про це казав
Сам Ісус Христос: «Хто більш, як
Мене, любить батька чи матір, той
Мене недостойний. І хто більш, як
Мене, любить сина чи дочку, той
Мене недостойний» (Мт.10:37),
«Коли хоче хто йти вслід за Мною,
хай зречеться самого себе, і хай
візьме свого хреста, та й іде вслід
за Мною» (Мт.16:24), «…кожен із
вас, який не зречеться усього, що
має, не може бути учнем Моїм»
(Лк.14:33).
Отже, ми маємо вибрати одне
з двох: або себе, або Христа. І
якщо назвалися християнами, то
це означає, що вибрали Христа
— і повинні жити за Його умовами, за Його заповідями, повинні
дозволити Йому виявити Себе через нас у всьому, зокрема у стосунках з людьми. Ісус так само,
називаючи Себе сином Божим,
виконував волю свого Отця: «Бо Я

з неба зійшов не на те, щоб волю
чинити Свою, але волю Того, Хто
послав Мене» (Iв.6:38). І таким чином Отець небесний виявив Себе
через Свого Сина.
Якщо ж називаємо себе християнами, а робимо так, як нам
хочеться, як нам до вподоби, — то
самі себе обманюємо. Ми ще не
Христові, ми ще свої — і це виявляє наша поведінка, наші стосунки
й усе наше життя.
Одного разу Господь Ісус сказав своїм учням: «Ви сіль землі…
Ви світло для світу» (Мт.5:13-16).
Тобто своїм святим життям, поводженням, стосунками з ближніми ви маєте присмачувати світ
і зберігати його від подальшого
псування, освічувати й просвічувати його й вести до добра, до Бога.
Дехто хитрий із нас може запитати: «Як це — жити свято, як
це — бути сіллю й бути світлом, як
це — зректися самого себе?» Ми
тоді схожі на того фарисея, який
на слова Ісуса Христа про любов
до ближнього запитав: «А хто мій
ближній?» Господь такому в Нагорній проповіді дає чітку відповідь:
будь праведним (справедливим,
чесним), не гнівайся на брата свого, не обзивай його, «зо своїм супротивником швидко мирися», не
дивися на жінок із пожадливістю,
не розлучайся, не клянися, не протився злому, слухайся, позичай,
подавай, не вимагай, люби ворогів
своїх, зрештою — будь досконалий, як досконалий Отець твій Небесний (див. Мт.5:20-48).Так жити
означає жити свято, самозречено,
бути сіллю і бути світлом. Таке
життя суперечить людській логіці,
плотській натурі: як це, не гніватися, не жадати, не клястися, не
противитися злу, любити ворога?
Хіба це можливо? Справді, це не
можливо, коли ми ще не зреклися
самого себе, коли ми ще не взяли свого хреста. Поза Христом не
можна жити свято. Саме так: правильні стосунки з людьми, життєва
поведінка згідно із заповідями
Христовими, можливі тільки в Христі, коли ми перебуваємо на Лозі,
якою є сам Христос. Господь Сам

сказав: «Нічого не можете робити
без Мене». Тільки перебуваючи на
Лозі, ми можемо принести духовний плід, який можна побачити через стосунки. Цей духовний плід,
як каже апостол Павло — «любов,
радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність,
здержливість» (Гал.5:22,23). Ось
та солона сіль і те світло на свічнику, яке світить усім у домі.
Що ж то за сіль, про яку каже
Господь, що стає несолоною і
яку викидають під ноги? Це ми,
християни, коли несправедливі з
кимось, коли прозиваємо когось,
обмовляємо, сердимося, не миримося, кричимо, не любимо, ображаємося, примхливі, непокірні,
вперті, горді — і таке інше, противне Божій науці. Хіба не зневажають
християн, не беруть їх під ноги,
коли вони негідно себе ведуть,
коли сварливі, корисливі, злі? Хіба
не стають вони насмішкою й докором? Стають і, на жаль, часто.
Чому? А тому, що десь їхнє серце
віддалилося від Христа, перестали
пити соки від Лози Виноградної,
понадіялися на себе, пожаліли
себе — і в їхньому житті виявили
себе діла плоті: «ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки … і подібне до
цього» (Гал.5:19-21). Такі вчинки
в нашому християнському житті гріховні, тілесні, вони руйнують
стосунки, життя наших ближніх і
наше, відводять нас від Царства
Божого й наближають до палючого вогню. Це та сама несолона сіль
і світло під посудиною, а ще гірше
— темрява.
Звичайно, більшість з нас доволі благочестиві й сповнені якнайкращих намірів щодо ближніх.
Але стається так, що ми, обурюючись їхньою поведінкою, знаходимо собі оправдання: я втомився
від їхньої брутальності; треба ж їх
якогось поставити на місце; вони
не розуміють доброго слова; вони
доброту сприймають як слабкість
і робляться ще гіршими; їм треба
відповісти правильно, щоб не забували, хто вони є і покаялися —
і так далі і таке інше. Але ж… Але

ж те, що правильне людям — не
правильне Богові. Для Бога, наприклад, правильно, коли ми на
удар по щоці підставляємо другу;
коли благословляємо тих, хто нас
проклинає; робимо добро тим,
хто нас ненавидить; молися за
тих, хто нас переслідує, коли ми
робимо протилежне тому злу, яке
спрямоване на нас. Про це саме
каже й апостол Павло: «…як твій
ворог голодний, нагодуй його; як
він прагне, напій його, бо, роблячи
це, ти згортаєш розпалене вугілля
йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло
добром!» (Рим.12:20, 21). Це чудовий рецепт, як перемогти зло,
— зло можна перемогти тільки
добром! Коли на зло відповідають
злом, воно не зменшується, а прогресує, спочатку подвоюється, бо
ти, відповівши тим самим, стаєш
його спільником, а далі збільшується в арифметичній прогресії.
Коли ж злочинцеві відповідаєш добром, то це як жар йому на голову,
який пробуджує його совість і приводить до покаяння.
У згаданій біблійній історії про
воду зі скелі Мойсей на сварку
народу відповів сваркою, відповів
обуренням і гнівом. І хоч по-людськи його обурення здається
справедливим, він на зло відповів
злом, а отже став тим злом переможеним — і це дуже не сподобалося Богові. І ми у своєму християнському житті, коли на сварку
відповідаємо сваркою, на крик
криком, на неприязнь неприязню,
на байдужість байдужістю і так далі
— також виявляємося переможеними злом. А отже, не виявляємо
святості, солоності та світла — і
стаємо винними перед Богом і
людьми.
Отже, християнине, чи ти любиш Ісуса Христа над усе, чи ти
зрікся самого себе; чи, йдучи за
Ісусом, узяв свого хреста; чи ти
розп’ятий з Христом, чи Христос
проживає в тобі? Дай чесну відповідь самому собі. Саме самому
собі, бо іншим казати не треба —
вони все бачать.

Василь МАРТИНЮК
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Дитяча сторінка

Вітаю вас, мої любі друзі!
Ви напевно не раз чули
про шукачів скарбів, можливо, дивились фільми або
читали про них. В усі часи
люди намагалися надбати
для себе багатство, збирали
те, що було цінним для них.
Вони навіть намагались забрати це багатство з собою.
При розкопках стародавніх
гробниць знаходять цінні золоті речі, гроші, з якими їх
власники не хотіли розлуча-

тись навіть після смерті. Ви,
напевно, чули про скіфські
скарби, які знайдені в курганах на території України і
зберігаються в музеях. Навіть зараз є любителі, які з
металошукачами мандрують
по місцях давніх поселень в
пошуках скарбів (старовинних монет, речей).
Що або хто є для вас скарбом, вашою найбільшою цінністю? Чи це якась річ, дім,
мрія, особа? Чи це ваше «Я»,
навколо якого крутиться все,
чи це якась мрія, прагнення?
Де є ваш скарб ?
Ісус
говорив
учням:
«Складайте ж собі скарби на
небі, де ні міль, ні іржа їх не
нищать і де злодії не підкопуються до них і не крадуть.
Бо де твій скарб, там буде і
серце твоє» (Мт. 6:20-21).
Про які скарби в небі го-

Читання Слова Божого можна порівняти з пошуком
скарбу. Як же потрібно шукати його?
Ось декілька порад:
Перш ніж читати Слово Боже, помолись, попроси у
Бога мудрості, щоб зрозуміти, що хоче тобі сказати Бог
через Своє Слово.
Пам’ятай, що Біблія — це незвичайна Книга, тому відкривай
її з тремтінням і благоговінням.
Коли сідаєш роздумувати над Словом — вирушаєш по
скарб, усі інші справи, проблеми, клопоти відкладай, інакше скарбу не знайдеш.
Щоб знайти скарб, потрібно бути старанним, уважним, прикладати зусилля, адже все цінне здобувається нелегкою працею.

Дитяча сторінка
ворить Господь? Де ключ до
цієї скарбниці?
В Приповістях Соломона сказано: «Сину мій, якщо
приймеш слова мої ти, а накази мої заховаєш при собі,
щоб слухало мудрості вухо
твоє.., якщо до розуму ти
кликати будеш.., коли шукатимеш його як срібла, коли
розшукуватимеш його, як
тих схованих скарбів, тоді
зрозумієш страх Господній і знайдеш Богопізнання»
(Пр.2:1-5). А «мудрість, знання й страх Господній буде
скарбом» твоїм (Іс. 33:6).
Люди світу цього хваляться своїм земним багатством,
але Слово Боже вчить: «Той,
хто хвалиться, нехай хвалиться Господом».
Ми
пам’ятаємо
царя
Єзекію, який знав Господа,
правдиво «ходив перед ли-

цем» Його і «робив добре в
очах» Його. Господь чудесно зцілив його і додав йому
п’ятнадцять років життя. Але
він не похвалився Божими
скарбами перед послами
вавилонського царя, які він
одержав від Нього, а похвалився тим сріблом і золотом,
яке він мав. Він поставив
земні багатства вище Божих,
через те дуже сумно закінчилось його життя, а всі багатства були вивезені до Вавилону.
Нашим найбільшим скарбом має бути Ісус. В Ньому
заховані всі наші скарби. В
Ньому — повнота мудрості
і знання. Він є Любов, яка
ніколи не перестане. Він пролив свою дорогоцінну кров,
щоб відкупити нас від смерті.
Ми для Нього є найдорогоціннішим скарбом. Тож не

витрачаймо життя, яке подароване нам Богом, на придбання скарбів цього світу, а
збираймо їх на небі. А для
цього виконуймо не свою,
а Його волю: робімо добро
ближнім, ходімо в правді перед Його лицем, любімо так
щиро, як Він любив. Якщо
Ісус буде твоїм скарбом, тоді
в Ньому здобудеш все. Якщо
це марнота, то все втратиш.

Кросворд

Коли ти правильно впишеш всі слова, то у виділених клітинках прочитаєш, де захований найбільший скарб.
1. Син царя Соломона.
2. Місто миру.
3. Мати Йосипа.
4. Місто, яке Господь знищив за гріх.
5. Брат Мойсея.
6. Сестра Мойсея.
7. Остання книга Біблії.
8. Пісня хваління Господу.
9. Ісус сказав: «Я є Дорога, Правда і __________».
10. Учень, з яким апостол
Павло був у в’язниці.
11. Друг Давида.

Щоб знайти скарб, потрібно копати в кількох місцях.
Аби зрозуміти один текст, отримати об’явлення біблійної
правди, потрібно зазирнути в інші тексти.
Потрібно мати відкрите серце, щоб бути чуйним до голосу Божого.
Коли знайдеш скарб, подякуй Богові, Який відкриває
тобі Свою премудрість. Сховай його у своєму серці. Поступай згідно зі Словом Божим.
Ділись Божими скарбами з іншими, і Бог буде наповнювати
твою скарбницю.

ІСУС ТА БАГАТИЙ ЮНАК
Одного разу до Ісуса підійшов
багатий юнак і запитав: «Учителю
добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же
йому відказав: «Коли хочеш ввійти до життя, то виконай заповіді».
Юнак питає Його: «Які саме?» Ісус
же сказав: «Не вбивай, не чини
перелюбу, не кради; не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і
люби свого ближнього, як самого
себе». Говорить до Нього юнак:
«Це я виконав все, чого ще бракує мені? Ісус сказав йому: «Якщо
хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай,
і матимеш скарб на небесах. Потому приходь і йди вслід за Мною».
Почувши це слово, юнак відійшов
з сумом, бо великі маєтки він мав.

Ісус же сказав до учнів: «Як
важко тим, хто надіється на багатство, увійти в Царство Боже! Легше верблюдові пройти крізь вушко
голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже».
Чому засмутився юнак після
розмови з Ісусом Христом? Тому
що серце його було прив’язане до
скарбів земних. Це заважало йому
наблизитися до Бога і стати досконалим.
Господь робить людину багатою для того, щоб вона використовувала дані Богом багатства
не тільки для задоволення своїх
власних потреб, але і на здійснення добрих справ, на благо своїх
ближніх.
«Блаженний, хто дбає про вбо-

гого, — в день нещастя Господь
порятує його». Така людина земні
багатства, дані йому Богом, зро-

бить інструментом служіння Богу
і людям. Вона придбає для себе
скарби на небі.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

ПРАВДА

Є правда на світі,
Як сонце вона:
І гріє, і світить,
Земна й неземна.
Вона не погасне,
Хоча б хто й хотів.
Ні долі, ні щастя
Без неї в житті.
У горі розважить,
Підкріпить в борні,
Розкаже, підкаже,
Хто друг твій, хто ні.
В біді допоможе,
Не зрадить вона,
Бо правда ця Божа
У світі одна.
Поклав її в душу,
Відкинувши гріх.
То — хліб мій насущний,
То — мій оберіг.

Сергій Рачинець
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Я СТОЮ В КУТКУ
«Батьки, не дратуйте дітей своїх,
щоб на дусі не впали вони!»
Кол 3:21

Мене покарали, і я стою в кутку. Хоча я вже велика, мені цілих
чотири роки, і я хотіла допомогти мамі. Але мама зовсім нічого
не зрозуміла, і навіть не захотіла
мене слухати. І тато теж.
Вранці ми з мамою ходили в
магазин, а коли повернулися додому, мамі зателефонувала подруга, і мама пішла розмовляти
з нею в свою кімнату. Пакети з
продуктами стояли на підлозі в коридорі, один пакет впав, і з нього
випала пачка печива. Наша собака Альма зразу ж схопила його і
хотіла розгризти упаковку, але я
відібрала у неї печиво, і суворим
голосом, зовсім як мама, сказала: «Тобі не можна печива, тобі це
шкідливо. Для тебе мама м’ясо купила». Альма заскиглила, тому що
вона любить печиво, і мені стало її
шкода. Я знайшла в пакеті м’ясо і
хотіла показати Альмі. М’ясо було
загорнуте у плівку. Плівка виявилася слизькою, і шматок м’яса вискочив у мене з рук прямо на підлогу. Альма зразу ж його вхопила,
потягла на кухню і стала їсти. Від
Альми до пакетів на підлозі тяглися якісь гидкі краплі. Я злякалася,
що мама мене сваритиме, і стала витирати краплі ногою. Одна
шкарпетка у мене намокла, зате
підлога стала майже чистою... А
печиво я поклала в ящик на кухні,
я ж знаю, де у нас все лежить, я ж
вже велика!
Мама все ще розмовляла по
телефону, і я вирішила, що можу

сама розкласти всі продукти по
місцях. Я заглянула в пакет і побачила там цукерки.
Напевно, мама випадково їх
купила — подумала я. Адже вона
сказала, що більше ніколи не буде
цукерки купувати, а ті, які лежать
у шухляді, викине в смітник, тому
що я погано їм суп, а мамі взагалі
цукерок не можна, тому що вона
від них товстішає. Доведеться
мені їх викинути, а то мама потім
засмутиться, що витратила гроші
на цукерки, хоч і не хотіла їх купувати... Мені було дуже шкода
викидати цукерки, але я ж вже
велика і все розумію, — це тато
так говорить. Тому я висипала
цукерки у відро для сміття і скоріше побігла назад. Я бігла швидко,
щоб скоріше втекти від тих цукерок, дуже вже мені було їх шкода. Розбіглася сильно-сильно,
і раптом посковзнулася і впала
прямо на пакет з продуктами, боляче вдарившись коліном! Щось
неприємно хруснуло — чи то
в пакеті, чи то в моєму коліні! У
цей час мама виглянула з кімнати і відразу закричала: «Ти що тут
накоїла, хуліганко?!» А мені стало
так страшно і образливо, та ще й
коліно боліло, що я голосно розплакалася. «Я тобі пізніше передзвоню» — сказала мама в трубку
крижаним голосом. «Що ти ревеш, вставай з підлоги зараз же,
горе моє!» — заголосила мама. Я
насилу піднялася на ноги, і крізь
сльози спробувала їй розповісти,

що у мене в коліні щось хруснуло
і тепер дуже боляче... Але мама
нічого не хотіла слухати, а тільки
сварилася. Виявилося, що хруснуло — це не в коліні, а яйця в
пакеті... А ще виявилося, що м’ясо, яке з’їла Альма, мама купила
нам на вечерю... А вже коли мама
побачила цукерки в смітнику, то я
зрозуміла, що краще мені сховатися під столом в моїй кімнаті...
Під столом було затишно і
майже не чути, як кричить мама.
Там валялася моя лялька, яку я
вчора загубила. Я взяла ляльку на
ручки і стала заколисувати її і тихесенько співати їй пісеньку. Пісеньку я придумала сама, я вмію: «Ти
моя помічниця, яка ти хороша...
Я тебе люблю і ніколи не кричу...
Будеш мені допомагати, будемо
ми разом грати...» Під стіл просунулася голова Альми. Їй, здається,
теж дісталося від мами. Я погладила собаку, і вона залізла до нас
з лялькою під стіл. Я співала свою
пісеньку і не помітила, як заснула.
Розбудив мене мамин гучний
голос. «Подивися на неї, сховалася від мене, та ще й собаку до
себе затягла! Ану вилазь звідти,
погань така, покажи батькові очі
свої безсовісні!» Я не знаю, що
таке «безсовісні» очі, але, напевно,
це якісь дуже погані очі. Я хотіла
сказати мамі і татові, що мої очі
зовсім не безсовісні, але моє горло щось стискало, і я так нічого й
не сказала, а тільки розплакалася.
Альма теж вилізла і, ніби нічого

не сталося, полізла до тата вітатися. «Хороша собака, хороша...
— бурмотів тато і гладив її по голові. — А ти що ревеш? — це вже
до мене. — Не хочеш відповідати
за свої вчинки?» Татів голос став
колючим. Альма на всяк випадок
відійшла від тата подалі. «Я не
хотіла, щоб мама на мене кричала» — насилу вимовила я. «Не
хотіла вона! — обурилася мама.
— А хазяйнувати ти хотіла?! М’ясо собаці скормила, цукерки в
смітник викинула, яйця розбила,
та ще й підлогу заляпала, я ледве
відмила!» Мама кричала так, що
у мене аж вуха заклало і колінце
знову розболілося. Я заридала ще
сильніше. «Я... я... допомагала... А
мама... по телефону...» — слова
плуталися і наскакували одне на
одне, сльози заважали мені пояснити татові, що я вже велика, що
я допомогти мамі хотіла, вона ж
зайнята була, з подругою розмовляла. Тато невдоволено помор-

щився: «Нічого не розумію. Досить
ревіти, а то всиплю тобі зараз, хоч
будеш знати, чого плачеш». Я злякалася і спробувала заспокоїтися.
А мама заступилася за мене, сказала татові, що бити дитину — це
поганий метод виховання. Тато
розсердився, взяв Альму і пішов з
нею на вулицю, голосно грюкнувши дверима. Я побачила, що у
мами на очах з’явилися сльози,
підбігла до неї, хотіла обійняти, але
мама відштовхнула мене: «Я через
тебе з татом посварилася, не бачиш чи що? Іди в куток, подумай
про свою поведінку». Я зрозуміла,
що мама мене зовсім не любить, і
пішла в куток. У кутку я вирішила,
що більше не буду нічого чіпати, не
запитавши у мами, і не буду нічого татові розповідати, щоб вони з
мамою не сварилися через мене.
Я стану дуже хорошою, і тоді
мама з татом будуть мене любити і хвалити...
Зоя ДАВИДОВА

КРОСВОРД
По вертикалі:
1. Річка Палестини. 2. Цар Ізраїлю. 3. Євангеліст. 4. Долина від сходу
Єрусалима до заходу Оливної гори. 7. Десятий суддя Ізраїлю. 8. Місто в
Самарії, де була криниця Якова. 10. Місто (1М.10:19). 14. Річка Дамаска.
15. Міра сипучих речовин. 18. Плодоносна долина на побережжі Середземного моря. 19. Тисяченачальник Манасії, перейшов до Давида в Ціклазі. 21.
Використовалася для кріплення цегли і човнів. 25. Місто, де жила Тавіта.
26. Річка Дамаска. 27. Острів, біля якого розбився корабель, на якому був
Павло.

По горизонталі:
5. Друг Йова. 6. Воєначальник війська Саула. 9. Тесть Якова. 11. Ставок, назва якого перекладається як «посланий». 12. Начальник синагоги
в Коринті. 13. Царське филистимське місто. 15. Сьома єгипетська кара.
16. Місце, де жили Лія та Рахіль. 17. Місто на сході Йордану, яке славиться винами. 20. Місто, в якому народився і жив Самуїл. 22. Служниця
в домі Марії. 23. Святий в Колосах, якого вітав Павло. 24. Назорей від
народження. 27. Син Лота. 28. Батьківщина Павла. 29. Головний міністр
Ахашвероша. 30. Границя між Моавом та амореянином.

Відповіді на кросворд, розміщений у №7, 2016р.
По вертикалі: 1.Полин. 2.Семен. 4.Калев. 5.Цофар. 9.Іссахар. 11.Адораїм. 12.Страх. 13.Меліт. 16.Сіхар. 17.Тахат. 21.Навот. 22.Арйох.
По горизонталі: 3.Гомер. 6.Дагон. 7.Нахор. 8.Левій. 10.Гаман. 14.Драхма. 15.Рахіль. 18.Німра. 19.Амрам. 20.Ладан. 22.Аднах. 23.Порох.
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