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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Та ангол промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім».
Лк.2:19

Народження Ісуса Христа — причина безмежної
радості. Ангел сказав пастухам: «Я звіщаю вам велику
радість», і ми не сумніваємося, що він і сам радів. Його
радість від Благої Звістки розділило з ним і «численне
воїнство небесне», що славило Бога й народження
нового Царя. Безліч небесних мешканців почули, що
один із них був посланий проголосити народження
Господа, і, наповнені святою радістю, поспішили за ним,
тому що не могли відпустити його на землю одного з
таким дорученням. Вони наздогнали його саме в той момент, коли він вимовляв останнє слово своєї проповіді, а
потім стали співати — і люди вперше почули, як співають
ангели: «Слава у небесах Богу, і на землі мир, у людях
добра воля». Їхня звістка була надто радісною, щоб вони

поезія

РІЗДВО

Різдво, Різдво — народження Христа.
А Він — любов і віра, і надія,
Дорога, що веде в нове життя,
В яке ввійти сьогодні кожен мріє.
Ні нарікань у Ньому, ні образ.
Любов у серці та любов навколо,
І гори радості та всякого добра
Від Господа, з Його святої волі.
Таке життя для нас будує Бог...
Він народивсь Дитятком у печері,
Подарувавши й ворогам любов,
Відкрив для них в Небесне Царство двері.
Різдво — це бій і повне торжество
Життя над смертю, явлене в Ісусі.
Ми славимо Спасителя свого,
Бо Він рятує наші грішні душі.

Михайло Михайлюк

могли проголосити її тільки одним, хоч і ангельським голосом. Ні, вони заспівали хором нову пісню Господові.
Якщо народження Христа зблизило небеса й землю, то чи
не має наша пісня летіти із землі до небес?! Думаю, що й наші
думки, наша любов широким потоком повинні линути до вічних
воріт, щоб наповнити небеса піснями смертних людей.
Ангели славили втілення Бога в людину. Бог зробив людську природу частиною Себе. Якщо Бог зробив людську природу
Своєю природою, то це значить, що людство не покинуте, не
позбавлене надії. Коли людина, порушивши Заповіт, відкусила від забороненого плоду, Бог міг сказати: «Я залишаю тебе,
Адаме. Як я вигнав Люципера і всіх його підданих, так само Я
залишаю тебе, щоб ти йшов обраним шляхом бунту!» Ми ж такого можемо не боятися. Людство не відкинуте Господом як
безповоротно прокляте, воно не стало вічною гидотою для
Нього, тому що Ісус, Улюблений, народився від Діви. Я знаю,
що на людей впало прокляття, тому що вони згрішили, але
воно впало на людей, а не на людство, інакше Христос не
прийшов би, не набув вигляду людини, народившись від жінки.
Слово, що стало плоттю — означає надію для людей, незважаючи на їхнє гріхопадіння. Людська раса не поставлена поза
законом, не затаврована печаткою смерті й пекла, не залишена
для знищення, тому що Господь одружився з людством — і Син
Божий став Сином людським. Уже цього достатньо, щоб викликати в нас радість.
Якщо Бог уклав союз з людством, це значить, що Він любить людину й бажає їй добра. Подивіться, яку любов Бог виявив нам, об’єднавшись із нами! Адже Він ніколи так не поєднувався з жодною істотою. Милість Божа вічно перебувала
над всім творінням, але це творіння настільки відрізнялося
від Нього, що між Творцем і створеним, якщо говорити про
буття, існувала нездоланна прірва. Бог уклав союз з людиною
— і це означає, що Він кохає її невимовною любов’ю і плекає
щодо неї найкращі задуми. Якщо царський син одружується на
дівчині з бунтарського роду, то в усієї родини бунтівників з’являється надія на примирення, прощення й прийняття царем. У

великому серці Божому живуть чудесні співчуття, поблажливість
і любов, якщо Він виявив бажання об’єднати людську природу
із Собою.
Радість, вічна радість! Будемо щедро славити Господа, тому
що Боговтілення передвіщає добро людині!
Більше того, якщо Бог зійшов до такого близького зв’язку з
людиною, то Він має намір врятувати її і благословити. Боже
втілення — це пророцтво про порятунок. О, віруюча душе, твій
Бог не хоче проклясти тебе. Подивися на втіленого Бога! Що ти
бачиш у Ньому, як не порятунок? Коли Бог сходить до людини,
то й людина повинна зійти до Бога. У цьому велика радість для
нас! О, якби наші серця хоча б на половину відчули благословення Божого втілення! О, якби нашому розуму була доступна
тисячна частка невимовного блаженства, прихованого в тім, що
Син Божий народився людиною у Віфлеємі!
«Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, Який є Христос Господь». Брати і сестри, я знаю, хто сьогодні найбільше радітиме тому, що Христос народився Спасителем. Це ті, хто найсильніше відчуває свою гріховність. Якщо
ви хочете почути, як звучить десятиструнна арфа за назвою
«Спаситель», то дайте її в руки грішнику. «Спаситель» — це
арфа, а «грішник» — це пальці, що торкаються струн, щоб
арфа зазвучала. Якщо ви знаєте, що ви грішник за своєю
природою, і бачите, що грішник за своїми учинками, якщо
ви відчуваєте, що гріх у вашому серці подібний чумі, якщо
зло обтяжує й турбує вас, якщо ви відчули вагу й ганьбу своїх
беззаконь, — то для вас буде блаженством чути про Спасителя, Якого послав Господь. Для вас, о найбільші грішники,
для вас, хто усвідомлює свою провину, народився Спаситель.
Він Спаситель від народження, тому що заради порятунку людей Він і народився. Він Спаситель за правом первородства і
за правом Свого становища. Рятувати загублених — це справа
Бога, винятково божественна прерогатива. Бог поклав справу
звершення спасіння на Могутнього і підніс Обраного з народу,
щоб Він шукав і рятував загублене. І хіба немає в цьому радості?

Чарльз СПЕРДЖЕН

вітання

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ,
З НОВИМ РОКОМ!

Що було б?.. Людині властиво цікавитися майбутнім. Особливо, коли рік приходить до завершення, а в щоденнику або на календарі — всього декілька останніх
сторінок. Стає очевидним, що багато із запланованого вже ніколи не буде виконано
— час пройшов. З іншого боку — приємне відчуття з вдячністю Богу: щось встиг зробити, рік не пройшов даремно.
Учні — апостоли Христові — якось запитали Учителя: «Коли це буде?» Питання не стосувалося наступного нового року. Їх
цікавило основне — ознака Його приходу (див. Мт.24:3). Ісусова відповідь починалася словами «Бережіться, щоб хто вас не
звів»! На нашу долю випало жити в складний час — час свободи й вседозволеності. З кожним минулим роком все більше стираються межі між дозволеним і гріховним, між вірою і релігією, між світлом і темрявою. Тож нехай застереження Сина Божого
— «бережіться!» — буде головним знаком на життєвому шляху Нового року. Бог дозволив пройти ще один відрізок земного
шляху! Вічність стала ближчою на один рік! Сердечно вітаємо усіх, хто особисто, молитовно, матеріально був співучасником
Великого Доручення, з Народженням Христовим і Новим роком! Оглядаючись у рік минулий, згадуємо: війна, пожежі в Каліфорнії, землетруси, цунамі, біженці… Що було б, «коли б не Господь, що був з нами?..» (Пс.123:2). Це питання має поставити
кожен для себе і кожен для себе дати відповідь! Він з нами й у наступному 2019! Він Незмінний — учора, сьогодні, повік! А тому
побажання на рік Новий — бережіться і ховайтеся в Ньому! Змінюймося кожного часу, дня й року на Його досконалий Образ!

єпископ, Микола СИНЮК
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молодіжна конференція

МОЛОДІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ВОЛИНІ

8 грудня в Луцьку, в
приміщенні дому молитви
Церкви
Христа-Спасителя відбулася обласна
молодіжна конференція.
Захід був дуже велелюдним.
Зареєструвалося
більше 1300 делегатів,
а ще кілька сотень цього не зробили. Зал, що
може вмістити дві тисячі
чоловік, був переповненим, а тому тим, хто затримався в дорозі або за
домашніми справами, довелося терпеливо стояти
в дверях. За офіційними
списками, найактивнішою
була молодь Маневицького, Ківерцівського та
Камінь-Каширського районів. Гостями конференції
стали не лише волиняни та керівництво ЦХВЄ,
а й студенти київської
біблійної школи «Ковчег
спасіння» разом зі своїм
вчителем-євангелістом,
пресвітером церкви Ростиславом
Шкіндером.
Співом служили місцеві
хор та гурти, а також гурт
з Нововолинська.
Девізом цьогорічної обласної конференції стали
слова з Книги приповістей

Соломонових: «Заплата покори і страху Господнього —
це багатство, і слава, й життя». Кожен із братів, що мав
слово, намагався пояснити
присутнім сутність страху Божого. Зі словами привітання
й настанови зверталися до
учасників Михайло Близнюк,
Ігор Панфілов, Ігор Скоць,
Вадим Давидюк та ін. Той,
хто був уважним, зрозумів,
що страх Божий відрізняється від людського тим, що
приносить людині, яка ходить в ньому, задоволення,
мир, радість, наснагу.
Ігор Панфілов словами
Давидового псалма закликав: «Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас» (Пс.33:12).
Він бачить втрату цього почуття не лише в молодих
людей, а взагалі в тих, хто
називає себе християнами.
А це втрата мудрості, бо ж
«Страх Господній — джерело життя, що віддаляє від
тенет смерті» (Пр.14:27). Не
даремно бив тривогу проповідник, тому що лише «у
Господньому страхові сильна надія, і Він пристановище
дітям Своїм» (Пр.14:26).
Михайло Близнюк наго-

моліться за недосягнуті

ХМОНГ НЬЮА АВСТРАЛІЇ

лошував, що страху Божого
може навчити лише Христос своїм прикладом. А ще
закликав словами апостола
Павла: «Випробовуйте самих
себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе…»(2Кор.13:5),
тому що лише тоді, коли ми
такі, якими повинні бути, на
нас поширюються Божі обітниці й благословення.
Промовцем і вчителем
цього разу став заздалегідь запрошений Ростислав
Шкіндер. За його словами,
страх Божий — це, в першу чергу, благоговіння. Це
не тремтіння, бо ж «демони
вірують і тремтять» (Як.2:19).
Благоговіння — це не безхребетне плазування, це пошуки Господньої волі, трепет
перед Його величністю й наближення до Нього. Людина,
що боїться Бога, не боїться
людей. Коли людина втрачає
страх Божий — вона втрачає силу. Це відбувається,
коли ми в конфлікті з Ним.
Яскравим прикладом такого становища є ізраїльський
герой Самсон. Порушивши
заповіді, він втратив мир і
благословення. А втративши ці якості, що свідчать про
гармонію з Богом, зайшов
так далеко, що не мав сили
змінити своє становище. І
як наслідок: кремезний мужчина, вождь Ізраїля, ходить
по колу, осліплений ворогом, тягнучи жорна і ставши
потіхою для ненависників
Божого народу. Отож, коли
людина втрачає страх Божий
— втрачає мудрість і відступає від Його волі та закону.
А в основі Божих заповідей лежить суд, правда та
милість. Саме тому в пророчих книгах: 30 % — звіщення майбутнього, а 70% — це
картання за відступлення.
Господь сумує, що серця

його народу не з Ним, лише
вустами Його шанують, а
це ж — лицемірство. Коли
нам говорять одне, думають
друге, а роблять третє — це
так неприємно… Тим більше Богові, що хоче, щоб ми
були мудрими, сильними й
святими. Усі чисті думки й
бажання приходять від Бога,
а тому люби Його, ходи в
страху перед Ним — і тоді
зможеш робити, що хочеш, і
ніхто тобі не буде докоряти й
не каратиме наказувати — ні
Бог, ні люди.
Отож, страх Господній
примножує дні (Пр.10:27),
джерело життя (Пр.14:27),
навчає мудрості (Пр.15:33),
робить мудрішими від інших
(Пс.118:98-99), відводить від
зла (Пр.16:6), вказує, який
шлях обирати (Пс.24:12),
тайни і заповіт відкриває
(Пс.24:14). А до тих, хто його
має, Бог добрий (Пс.30:20),
хто має страх — не має недостатку (Пс.33:10), Господь
за ними наглядає (Пс.32:18),
ангол Господній табором
стає навколо них (Пс.33:8) і
т. ін.
Щоб піти на ниву Господню працювати, потрібно мати силу Божу, честь у
людей і Бога та святість. Ці

три якості будуть у нас лише
тоді, коли боятимемося Господа, і лише тоді станемо
успішними людьми.
Ростислав Шкіндер порадив раціонально використовувати свій час. Потрібно
розподіляти його за таким
принципом: 8 годин сну, 11
годин роботи, 5 годин для
духовного зростання (це
серйозно: служіння, читання
Біблії, молитви, відвідування
хворих, спілкування…). Я думаю, що як би кожен з нас
скористався цією порадою,
то ми встигали б прочитати
Біблію не лише раз на рік, а
кілька. Хто як використовує
час: мудро чи не мудро, в
страху Божому чи давно вже
його загубив і забувся, де й
коли втратив, — це покаже
життя та його плоди.
Частиною
конференції
стали «Відповіді на запитання».
«Хто та людина, що
боїться Господа? Він укаже їй дорогу, яку треба
обирати. Душа її буде у
блаженстві, і рід її успадкує землю. Сила Господня
— тим, що бояться Його,
і завіт Свій відкриває їм»
(Пс.24:12-14).
Інна МЕЛЬНИК

новини церков хвє волині
25 листопада в церкві с. Береськ Рожищенського району відбулася посвята дому молитви. На святковому служінні були присутні заступник єпископа Паламарчук В. І., єпископ Веремчук С. В., пресвітер церкви ЄХБ с. Ворончин та служителі інших церков.
9 грудня в церкві смт Голоби відбулося рукопокладення на служіння благовісника Корчука
Павла Петровича та на дияконське – Ворошка Анатолія Андрійовича й Городюка Леоніда
Володимировича. А в церкві «Божа любов» м. Ковеля рукопокладено на пресвітерське
служіння Онофрійчука Володимира Петровича та на дияконське – Омелянюка Юрія Федоровича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Анчук С. П., пресвітери Величко В. І., Гоцик О. М., Капітула В. Я., Міщук І. І.
9 грудня в церкві с. Холоневичі Ківерцівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння Савчука Григорія Олександровича та на дияконське служіння Піддубного
Сергія Анатолійовича. Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М. І., заступник єпископа
Рибак П. А. та пресвітери Громик В. М. і Мушка Ф. В.

Країна: Австралія
Народ: хмонг ньюа
Населення: 2000
Кількість у світі: 665000
Мова: хмонг ньюа
Релігія: етнічні релігії
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: повний переклад
Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами
Псалом 96:3

16 грудня в церкві с. Котів Ківерцівського району
відбулося рукопокладення на пресвітерське служіння
Баса Сергія Олександровича та на дияконське – Сурмача Віктора Олексійовича. Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Рибак П. А.,
пресвітери Дячук В. М., Климчук С. О.
16 грудня в церкві с. Градиськ Маневицького району відбулася посвята новозбудованого дому молитви.
На святковому служінні були присутні єпископ Близнюк
М. І., заступник єпископа Тарасюк А. Р., пресвітери багатьох церков, а також представники влади Маневицького району.
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місіонерська точка

БАЛКАНИ КОЛИСЬ БУЛИ ДЛЯ НАС
ГЕОГРАФІЧНОЮ НАЗВОЮ

Балкани колись були для нас
просто географічною назвою. А
ще історичною, відомою за військовими конфліктами, які ввійшли в підручники історії. Це для
нас! А для більшості тих, хто тут
живе, запам’яталися порожніми
будинками по сусідству, порожніми кімнатами в домі, порожніми місцями за обіднім столом,
спустошеними серцями.
Ще Балкани для нас були назвою культурною, коли розмова заходила про народності, які населяють півострів, і про відмінності між
ними. Серби, боснійці, герцеговинці, хорвати, далматинці, чорногорці.
Але для нас вони схожі, особливо
тоді, коли наголошують на відмінностях між собою, або коли ми вчимо
мову. Тепер розмовляємо одразу
трьома: хорватською, боснійською,
сербською. Не важко здогадатися, що мова, насправді, одна, але
акцентування на відмінностях доходить до смішного: «бЄлі снЄг»
міняється залежно від географічної
широти на «бЕлі снЕг» — і людям потрібен перекладач.
Тепер Балкани для нас — дім.
Ми, місіонери «Голосу надії», живемо тут майже два роки, обговорюючи з місцевими всі моменти
культурної взаємодії і разом із ними
перебуваємо в спільних переживаннях за людей, яких ніколи раніше не
знали, за народи, які колись були чу-

жими, а тепер — близькі.
Хоча Балкани населяють в основному слов’яни, підлаштовуватися нам потрібно було багато до
чого. Незвична нам спека влітку й
непристосованість інфраструктури
до холодів взимку — це не найгірше. Інший темп життя, де все відбувається повільно, на все треба
багато часу, настільки багато, що
деколи вже й забувається, на що,
власне, треба той час і кому він тепер треба, де слово «поспішити»
почули в живій мові не раніше, як
через місяць після переїзду, зате
слово «ПОЛАКО» (не поспішайте!)
стало першим, якого нас навчили
місцеві. Інший менталітет у людей.
Балканці виявилися важкими на
переміни. «Мені вже досить!» —
скаже українець і торкнеться рукою
шиї. «Доста мі є», — вигукне балканець і різко випростає руку десь

над головою, після чого буде вважати співрозмовника «назавжди
померлим» і не промовить до нього
ні слова.
А ще… Місцеві служителі, з
якими ми спілкувалися, не могли
згадати випадку, коли б, зворушені
Євангелією і потурбовані Духом
Святим, відгукнулися б на проповідь
більше як 2-3 людей. Там — хтось
один. Там — двоє. Мінус двоє. Опускаються руки. І коли все здається
безнадійним — ще плюс один. І так
день за днем, рік за роком, душа за
душею в тяжкій праці формувалися
церкви. Багато допомагали й допомагають західні місіонери: американці, англійці, німці, шведи. У Далмації, де ми працюємо, найстаршій
євангельській общині близько 30
років. Найближчій до нас общині,
за 35 км, у сусідній Боснії, 15 років.
Якщо церкві 15-20 років — там 15-

20 людей. Напівжартома служителі
кажуть, що деномінація, яка на Балканах нараховує найбільше прихожан, називається «я більше не ходжу до Церкви»
З позитивного: на Балканах
люди привітні, вміють радіти погоді, дітям, друзям, цінують сім’ю й
сімейні цінності.
Та питання не в тому, щоб
знайти позитив. Коли любиш, не
питаєш себе, де негатив, де позитив. Просто серце б’ється швидше,
і дуже хочеться, щоб у тих, кого любиш, усе було добре. Ми живемо
серед людей, яких ніколи не знали
раніше, та нам дуже хочеться, щоб
у них було все добре. Та чомусь не
так. За їхньою привітністю ми бачимо закритість і самотність, за радістю — апатію й душевну втому, а
за міцним, на перший погляд, фасадом сімейних цінностей — людей, які в сім’ях, як у тюрмах.
Ми знаємо, що Господь має
гаряче серце, і Він відповів уже на
всі людські проблеми. Ця відповідь
— Божа церква. Жива спільнота
людей, які разом ідуть за Христом,
довіряють Йому своє життя і переживають Його турботу, переміни в
собі і навколо, підтримують один одного, міняючи свої інтереси на інтереси Його Вічного Царства.
Тому ми молимося, щоб Господь Ісус торкнувся цих людей і
зібрав їх навколо Себе: «Нехай у цих

будинках із білого каменю гуртуються сім’ї навколо Твого Слова. Нехай
руки піднімаються в спільній молитві
й голоси єднаються в спільній пісні
хвали Богові! Нехай плече стає до
плеча, щоб розділяти тягарі один
одного. Нехай ніхто не повертається до іншого спиною в розчаруванні!
Нехай Твоє Царство шириться, несучи свободу, спасіння та єдність»!
Ми розуміємо, що Балкани насправді великі, ситуація від країни до
країни різна, а наші зусилля губляться в морі потреб. Домашні групи з
вивчення Біблії, євангелізації на вулицях, свідчення чи роздавання літератури, служіння проповіддю в місцевих церквах, спроби об’єднати в
нову общину віруючих там, де є кілька людей, — ми бачимо в цій праці
сприяння Боже і благословення. Але
розуміємо, що має бути ще щось.
Мене зворушило свідчення дружини служителя-хорвата, яке ми
почули на з’їздній молитві за країну.
Вона дякувала сім’ї місіонерів, уже
старшим людям, які колись приїхали
в їхнє місто служити. «Вони нас виховували. Їхні двері ніколи не зачинялися, ми знали, що можемо шукати
в них поради й підтримки в будь-якій
ситуації й будь-коли. Також ми могли бачити, як вони справляються з
тягарем життя на чужині, як ставляться до служіння і різних ситуацій
— і брали приклад».

Яна СИНЮК

дорожні нотатки

КЛЮЧ ДЛЯ ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ БАЛКАНСЬКИХ НАРОДІВ

З 29 листопада по 10 грудня цього року
завідувач Місіонерського відділу УЦХВЄ,
директор місії «Голос надії» єпископ Микола Синюк здійснив робочі поїздки у Сумську
область та Республіку Хорватія.
У період з 29 листопада по 2 грудня Микола Петрович взяв участь у зустрічах, служіннях
та братерській спільноті на Сумщині. Зокрема
відвідав місто Кролевець, де зібралися служителі
й місіонери регіону разом із єпископом області
Віктором Клецем. Провів семінар на тему «Влада Царства Божого», після якого відбулася плідна
дискусія, спілкування у форматі «питання — відповіді». 1-2 грудня в м. Конотоп знову викладав та
взяв участь у недільному богослужінні. У цей же
день відбулася зустріч зі служителями-місіонерами в смт Куликівка Чернігівської обл.
Із 3 по 10 грудня Микола Синюк відвідав Республіку Хорватія. Там він зустрівся з місіонерами
та проповідував під час зібрань у містах Загреб,
Чаплін, Плоче, Спліт… За свідченням хорватського пастора Бернарда, українські місіонери стали
ковтком свіжого духовного повітря в Хорватії.
Ще один учасник робочої поїздки до Хорватії
Раулі Лехтонен, пастор-місіонер зі Швеції зауважив: «Церква України, українські місіонери
— ключ для євангелізації балканських народів.
Жертовність і посвята українських місіонерів, результативність у вивченні балканських мов, добрий особистий приклад — це основні складники
для успішної роботи в Хорватії, Боснії, Чорногорії
та інших балканських країнах».

ВІД ЛУЦЬКА ДО… І НАЗАД
Кожна поїздка розпочинається з планування подорожі. Коли в щоденнику
зафіксовані міста, дати, заходи, а в уяві
— маршрут, збираємося і рушаємо. На
цей раз приблизно так: Луцьк — Конотоп — Кролевець — Куликівка — Київ.
Це перша частина подорожі. Друга частина — Бориспіль — Загреб — Плоче (Хорватія) — Бориспіль — Луцьк. Це
схематично, а насправді — трохи кілометрів, служінь, зустрічей, молитов, нових
знайомств, несподіваних поворотів як на
дорозі, так і при зустрічах, і спілкуваннях.
Зимова дорога має свої особливості,
відомі кожному водію. А ще — перекинуті
вантажівки на узбіччях і думка: Господи,
збережи… Моїм попутником до Києва
став пан Іван — знавець релігійної тематики, а ще палкий прихильник здорового
способу життя. Перші півгодини пройшли в з’ясуванні різниці між Біблією та
Євангелією. Потім — з’ясовували різницю між православними й євангельськими християнами. Далі — Томос, юдеї й
мусульмани, а ще — буддизм і бажання
побувати в Індії. Кожен раз, коли розмова торкалася Христа, відповідальності за
своє життя, мій співрозмовник перестрибував на іншу тему, пояснюючи, що його
(православного християнина) цікавить
будь-яка релігія як соціальне явище — і
не більше, а ще цікавить, хто головний —
Христос чи Мухаммед? Десь на півдороги між Луцьком і Києвом, на автозаправці, жадібно затягуючись димом цигарки,
промовив: «Я взагалі за здоровий спосіб
життя, бігаю зранку, а цигарки — можливо, це й погано, але я так їх люблю…»
Слово «люблю» звучало так тепло й ніжно, ніби мова йшла не про отруту, а про
кохану дружину. Така різна любов…

Уже геть споночіло. Батурин зустрічав
морозом і поземкою, але це вже майже
кінцевий (на сьогодні) пункт призначення. До Конотопа — рукою подати. Кажуть, колись тут у непрохідних хащах і
болотах коні топилися… Тепер у Конотопі
дороги, трамваї, будинки… Але й понині
з болота гріховного добуває Господь нові
й нові спасенні душі.
У ЗОНІ ВОЄННОГО СТАНУ
Зранку рухаємося до Кролевця. Кажуть передання, що засноване місто
було польським королем на початку 17
ст. (польське слово «krol» означає «король»), звідси й Кролевець. Містечко як
містечко, правда, тепер в особливому
статусі — воно в зоні воєнного стану, як
і вся Сумщина. Морозець до тринадцяти градусів, а тому у грубці палахкотять
дрова. Сьогодні в Церкві «Свята Трійця»
збираються представники Христового
війська — місіонери, пастори з північного регіону Сумщини. Ціль — спілкування,
навчання, просто поділитися духовним
досвідом служіння в зоні воєнних дій. Не
в контексті оголошення воєнного стану
Верховною радою, а в світлі Христового
наказу — йти з Євангелією до краю землі.
Сумщина — північний край земель
України, далі — землі держави, агресивні
дії якої спровокували введення воєнного
стану. Поза сумнівом — Христова Церква з дня її народження знаходиться в зоні
воєнних дій, незалежно від політичних,
економічних чи будь-яких інших обставин. Подібні зустрічі — це нова можливість ще раз оглянути своє духовне
спорядження, вдосконалитися, адже
бойові дії на духовному фронті продовжуються. Молимося, слухаємо Слово,
гаряче дискутуємо…
Продовжуємо спілкування в скромній

квартирі Курченків — Олександра й Олени.
«Пригадую, — розповідає Саша, —
йдемо ми з Леною й дітьми по вулиці.
Зупиняється авто, а в ньому начальник
місцевого районного відділу внутрішніх справ. Вигукує: «Саша, я поздоровляю тебе, ти людиною став, я так за тебе
радію, молодець…» Я відповідаю: «Це
не я, це Ісус, це Він зробив…» Він зібрав
управління районного відділку — і я 20
хвилин проповідував їм. Хвилювався
дуже. Заходжу в ленінську кімнату, а там
ті, хто мене з ресторанів, барів витягували, били й знущалися у відділку. Страх напав, ноги тремтять, проте вони почули про
Христа, Який мене змінив… Якось пізніше
наш дільничний інспектор погрожував:
«Я зайду й розберуся, що ти там робиш,
людей збираєш, наркотою торгуєш…»
Одного разу він вривається в дім молитви,
а ми співаємо, дітки й старші. Зупинився,
розглядається, нічого второпати не може,
а потім: «Ладно-ладно, я розберуся…» Я
йому знову: «Я ж говорив вам, що мене
Ісус спас, до старого повернення немає.
Немає вже того Курченка, якого ви знали, — є другий, якого Христос спас, я ж
вам пояснював…» Йду якось вулицею,
дивлюся: лежить один чоловік, знайомий
мені. «Саша, — говорить, — я побачив,
що ти змінився, сім’я в тебе, діти… Усе, я
здаюся, роби, що хочеш, спасай мене». Я
його до церкви, помолилися… Він тепер
у Луцьку, одружився на добрій, скромній
християнці, четверо діток у них. Живий Господь спасаючий!»
Слухаю Олександра, а думка раз по
раз пронизує: воєнні дії тривають. Бійці Христового спецназу — місіонери
завжди на передовій.

Микола СИНЮК
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інтерв`ю з місіонером

ВЕЛИКІ РЕЧІ ПОЧИНАЮТЬСЯ ІЗ ДРІБНИХ

ЧАСТИНА 2
— Розкажіть про своє навернення до Бога.
— Коли поїхав навчатися в
Коломию в педагогічний інститут, там я 4 роки жив на квартирі
в адвентистів. І їхнє життя справило на мене сильне враження.
Це стало поштовхом до того,
щоб будувати власні стосунки
з Богом. З того часу в моєму
серці став з’являтися Божий
страх. Вони запрошували на богослужіння, і я приходив. Стала
народжуватися віра. Я бачив поведінку християн і хотів, щоб ці
зміни прийшли і в мою сім’ю.
Я навіть придумав план навернення моїх батьків (сміється)… Точніше, самі ж адвентисти
запропонували: «Ти у п’ятницю
їдеш додому, ми будемо тебе
завозити й проводити у вашому
домі зібрання. Зекономиш гроші
на проїзд».
— Тобто вони «хитро» до
цього підійшли (усміхаюся)?
— Хитро (сміється)… Я погодився. Батьки теж не заперечували. Моя мама увірувала в
церкві нереєстрованих за рік до
мого від’їзду на навчання. Вона
була тільки за те, щоб я відвідував служіння. Адже до того я
водився з різними компаніями,
час від часу випивав — і це мене
затягувало.
Отож, вони стали проповідувати для нашої сім’ї і наших
сусідів. Батькові було ніяково кудись іти з хати, коли ми приїжд-

жали, тому він залишався, слухав, записував. З часом і сам став
досліджувати Біблію. Батько мав
інвалідність 2 групи, він не вживав алкоголю, працював завклубом, грав на баяні. Мав спокійний
характер, любив шахи, шашки.
Коли потрапляв до лікарні, а це
бувало часто, завжди брав їх із
собою. Якось, у черговий раз потрапивши до лікарні, він попросив йому привезти вже не шашки, а Біблію. Там він і помер, ми
навіть не встигли його відвідати…
Після цього я теж став активніше вивчати Біблію. Згодом
моя сестра, яка навчалася в Івано-Франківську, стала відвідувати п’ятидесятницькі зібрання й
зрештою навернулася. І я став
туди приїжджати.
Після навчання мене запросили працювати до школи вчителем образотворчого мистецтва,
музики й трудового навчання.
Ще молодий чоловік, а вже в
пошані! І в серце прийшла гординя… Думав: оце зараз заживу
(сміється)… Знову — компанії,
друзі… Я став часто вживати алкоголь. Мама молилася за мене,
просила, щоб опам’ятався.
У той час у наше село стали
приїжджати вже брати-п’ятидесятники з Івано-Франківська. Раз
на тиждень проводили зібрання,
запрошували мене. Я переживав
внутрішню війну. І до них ішов,
слухав, і до друзів… І до Бога, і
до гріха… Каявся, казав: «Більше
не буду», потім зривався і знову… Так три роки.

— Що стало поворотним
моментом?
— Дуже тверезе розуміння, яке прийшло в нетверезому
стані: якщо я не покаюся й не
навернуся до Бога, то потраплю
в пекло! Ми з хлопцями були на
храмовому святі в сусідньому
селі. Раптом мені все стало немиле, усі плани, які складав, стали далекими. На душі шкребло.
Думаю, що посіяне колись Слово дало плід. Це мене й спасло.
Я попрощався з хлопцями
й пішов додому. Біля брами ліг
і сильно плакав. Бабуся навіть
подумала, що я помер. У ту ніч
я остаточно покаявся перед Богом. Уранці сказав мамі: «Коли
будуть приходити друзі, кажіть,
що мене немає вдома». Так ми
й робили. Хоча мене кликали,
та я не йшов. Став ходити на
всі зібрання, їздив у Тлумач, в
Івано-Франківськ. Хлопці насміхалися, мовляв, штунда. Один із
найкращих друзів сказав: «Якби
ти знав, як нам тебе не вистачає!» Але я не звертав уваги.
Згодом прийняв водне хрещення.
— Ви відразу стали брати
участь у служінні?
— Так. Прикладом для мене
був Іван Іванцюк, на той час —
відповідальний за місіонерську
працю в регіоні. Він сам ревно
служив і запалював інших служити. Та в мене й самого вже було
таке бажання.
У 2004 році я одружився і жив
із дружиною в Івано-Франківську. Спочатку організував вокальний гурт у церкві. Ми стали
їздити, проводити євангелізації.
Потім мене обрали молодіжним
лідером, потім дияконом… Потім
запропонували бути місіонером
— і я погодився.
У 2008 році ми з сім’єю переїхали для служіння у Тлумач,
де була така потреба. На той
час у Підвербцях служив місцевий молодий брат, який нещодавно навернувся. До речі, він
приймав хрещення з моєю бабусею. Їй тоді було 86 років, а
вже скоро виповниться 96. Цей
брат мав якусь хворобу, яка його
несподівано підкосила, і він помер. Тоді я відчув у серці поклик

переїжджати у своє село, щоб
продовжувати там служіння. Там
була маленька церква, яка складалася переважно з сестер похилого віку.
Не так просто далося рішення, але це було яскраве відкриття
від Бога, від якого я не знаходив
собі місця. Мені завжди хотілося
якнайкраще й ефективніше служити, не просто «повітря б’ючи».
Тож у 2012 році ми переїхали,
уже мали троє дітей. Сьогодні у
нас 15 членів церкви. Також служимо у сусідньому селі. Там уже
9 чоловік.
— Яким саме служінням
ви займаєтеся?
— У селі найперший напрямок служіння — це святе життя
в мирі з людьми. Проповідь без
слів. Друге — це увага до дрібниць. Навіть усміхнутися, правильно двері закрити, а не гримнути
— це все важливо. Допомога односельчанам — комусь газового
балона заправити, комусь щось
купити, когось підвезти. Люди
звертаються, бо знають: Віталік
зараз не п’яний, він може допомогти й не відмовить. Хоча іноді це
буває тяжко… Стараємося щось
зробити для школи — недавно
обклали плиткою санвузли, бо
діти мусили ходити в туалет на
вулицю, подарували від церкви
бойлер. Добрі діла потрібно робити, щоб люди прославляли за
них Бога.
Щороку робимо табір на
території школи. Люди задоволені, ніхто не заперечує. Дуже
підтримує в цьому служінні дружина, їй доводилося готувати
їсти для всієї команди. Цього
року привіз своїх онуків голова
сільради, священик привів дітей. На заключне богослужіння прийшло понад 40 батьків.
Громада православної церкви
підготувала подячну програму
з участю дітей недільної школи
при храмі. Було дуже тепле прощання.
Цілий серпень орендували
клуб, щонеділі проводили євангелізації, приїжджали різні вокальні гурти, хори, служителі.
Ходили по селу запрошувати людей. Так само зробили в жовтні.
Людей приходило близько 15 чо-

ловік, але то — постійні наші відвідувачі. А всього нас було близько
50.
Зібрання проводимо в хаті
однієї сестри, а в мене вдома —
домашню групу. Але на домашні зібрання приходить небагато
людей. Тому думаємо над придбанням приміщення для дому
молитви.
— Скажіть кілька слів про
Школу особистого євангелізму в Івано-Франківську. Якщо
не помиляюся, ви один із її
засновників?
— Я один із викладачів. Активно школа працює з минулого року. Ціль її створення — витягнути наших братів і сестер
із церковних лав і запалити для
проповіді Євангелії. Навчання
триває тиждень, в основі — програма ЄШЛ, яку ми трохи відкоригували. Люди отримують
гарний напрямок, так би мовити,
«скелет» для того, щоб благовістити. Студенти проходять практику з викладачами, набираються досвіду. Перш за все вони
вчаться на прикладі.
Ми робимо оголошення по
церквах і, як тільки набирається група бажаючих, починаємо
навчання. Школа — мобільна,
викладачі виїжджають на запрошення в різні населені пункти.
Наприклад, нещодавно був виїзд
у Київ. Нас було 18 викладачів на
35 студентів, тобто один вчитель
на двох учнів.
На даний момент відучилося уже п’ять груп, близько 130
чоловік. За нашими спостереженнями, 30% тих, хто пройшов
програму, потім регулярно її
практикують. Наприклад, дехто
сам постановив собі — двічі на
тиждень виходити в місто для
благовістя. Ця школа запалює
людей до служіння. І ми бачимо
гарні результати.
— Що хотіли б сказати читачам?
— Хочу побажати шукати
можливостей для служіння Богу.
Рекомендую навчатися, запрошую в ту ж саму ШОЄ. Не залишайтеся байдужими. Краще
стертися для Бога, ніж заіржавіти
для себе.

Дмитро ДОВБУШ

пам`яті служителя

ПОКЛИКАНИЙ У ВІЧНІ ОСЕЛІ НЕБА

Микола Йосипович Лотоцький, заступник єпископа Волинського об’єднання
УЦХВЄ та скарбник, пресвітер церкви смт Мар’янівка 30
листопада 2018 року відійшов у вічність.
Життєдавець дарував йому
для підготовки до переселення 64 роки – і вони так скоро
проминули. Микола Йосипович
любив згадувати свої життєві
дороги, а вони були не простими. Нелегке дитинство середини
шістдесятих років, як і в більшості
його ровесників, але, ні на кого
не нарікаючи, цінував тим, що
було з харчів та одежі. Коли йому
було 12 років, довелося попрощатися зі своїм татом. Нелегкі
випробовування випали на долю
юнака. Він з ранньої юності від-

чув на собі всі труднощі сільського життя, яке проходило в селі
Пильгани Горохівського району.
Найбільшою радістю для
Миколи Йосиповича було те,
що його не проминув Христос,
Якому він довірив своє серце.
У 18-літньому віці у водах річки
Гнила Липа, що поблизу села
Борочичи, брат Микола через
святе водне хрещення увійшов у
заповіт із Господом, вірність Якому зберіг до кінця свого земного
життя.
Бог дарував Миколі Йосиповичу люблячу та вірну дружину
Любов Федорівну, з якою прожив
44 роки. Не один раз Бог проявляв себе як Захисник та Цілитель
у їхній родині, яка на теперішній
час складається з шести дітей та
16 онуків. Усі діти – члени церкви

та служать Господу.
Ревність брата Миколи в
праці на ниві Божій, любов до
церкви були оцінена братами
та сестрами, що проживали в
селищі Мар’янівка, і на членському зібранні, яке відбулося 4
грудня 1988 року, його вибрали
пресвітером місцевої церкви,
а 16 червня 1991 року старші
служителі Степан Веремчук, Петро Бойко, Петро Ізвук та Іван
Дуб’юк рукопоклали брата на це
служіння, яке він звершував аж
до останнього часу. Церква за
цей час побудувала новий молитовний будинок, значно збільшилася кількісно й тепер нараховує
125 членів.
З ініціативі Миколи Йосиповича та за безпосередньої його
участі у 2012 році при церкві було

відкрито дім милосердя «Добрий
самарянин», який став рідною
оселею для багатьох жінок. На
даний час там проживає 25 осіб,
серед яких є й ті, хто потребує
цілодобової опіки.
Конференцією
пресвітерів
Волинського об’єднання Української церкви ХВЄ у грудні 2006
року брата Миколу було затверджено заступником єпископа області, відповідальним за
церкви Горохівського району, і
це служіння Микола Йосипович
ревно виконував до переходу в
вічність. Не стало серед нас співпрацівника на ниві Божій, пастора церкви, чоловіка, тата, дідуся.
Молимося за родину покійного,
сумуємо разом із ними та втішаємося надією на зустріч біля
Господа Ісуса, чого хоче Сам

Божий Син: «Бажаю Я, Отче,
щоб і ті, кого дав Ти Мені, там
зо Мною були, де знаходжуся Я,
щоб бачили славу Мою, яку дав
Ти Мені...» (Ів.17:24).

Обласна
пресвітерська рада,
єпископ
Михайло БЛИЗНЮК
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КРОКИ ДО УСПІШНОГО
МІСІОНЕРСЬКОГО СЛУЖІННЯ
кафедра

МИСЛІТЬ ЦІЛЯМИ

Запитайте себе, що
зміниться у вашому житті та служінні через п’ять
років, окрім того, що ви
станете на п’ять років
старшими? Яким воно
буде? Звісно, ми не можемо всього передбачити, але, погодьтеся, що
від рішень, прийнятих
сьогодні, від справ, які
ми звершуємо для їх реалізації, багато що залежить у нашому майбутньому. Наприклад, якщо
хтось вирішить вчити
іноземну мову й наполегливо просуватиметься в тому, то за п’ять
років буде володіти цією
мовою і зможе стати
місіонером у тій чи іншій країні. Хтось почне
відвідувати якесь село
й спілкуватися там із
людьми. І через п’ять
років там вже буде церква. Тобто від рішення,
прийнятого сьогодні, залежатиме те, що буде в
майбутньому.
Отже, я хочу порадити
вам мислити цілями й способами їх досягнення, а не
лише окремою роботою.
Часто ми мислимо категоріями роботи й звітуємо,
скільки тисяч кілометрів
проїхали, скільки служінь
провели, скільки грошей
витратили. Але ми повинні
ставити перед собою цілі
й відповідно до того планувати працю. І тоді через
певний час зможемо звітувати про досягнуті цілі.
МАЙТЕ РОЗУМІННЯ ЧАСУ

Від того, яких цілей ми
досягнемо,
залежатиме
те, як ставитимуться до нас
наші наступники. Ми часто
згадуємо про своїх попередників, які страждали за
віру в таборах. У них були
й помилки, і не завжди все
правильно вони розуміли,
але зрозуміли головне —
час, ситуацію і той виклик,
який був поставлений перед ними. І вони вистояли,
зберегли віру, навіть якщо
ради цього доводилося
жертвувати власним життям, власним здоров’ям,
перебуванням із рідними.
Але перестаньте оперувати поняттям «от колись
було». Так, у моєму житті
були хороші наставники.
Але ми повинні усвідомлювати, що нині за нами вже
стоять люди, які дивляться на нас, на те, що ми їм
демонструємо. Ми повинні
стати для них тими, хто вестиме їх. Ми попередники
для когось. І що згадуватимуть вони про нас? Їх вже
не торкаються розповіді
про ув’язнення, передані

нами від наших попередників. Їм потрібно те, що
актуальне сьогодні. Вони
хочуть бачити, як тепер діє
Святий Дух.
Ми з вами учасники
біблійної історії. Дії святих
апостолів
продовжують
писатися й дотепер, бо
Дух Святий продовжує діяти серед нас і через нас.
І настане час – і про вас
казатимуть: «От був такий
брат Петро, через якого
діяв Бог…»
НЕ БІЙТЕСЯ СТАВИТИ
НЕЙМОВІРНІ ЦІЛІ

Минають роки. І минають навіть швидше, ніж
ми можемо собі уявити. І
від сьогодні поставлених
цілей, від того, на що ми
сьогодні
орієнтуємося,
буде залежати, наскільки
ефективно пройде наше
життя. Але плануймо не
лише працю. Бачмо перед
собою той результат, який
хочемо досягнути. І хай навіть ми його не досягнемо
за цілий рік, але бачитимемо, наскільки ми наближаємося до нього.
Разом із тим ціль захоплює інших людей. Вона
мотивує
інших
людей
приєднуватися до нашого служіння. Я не раз чув
розповіді людей, які ставили перед собою цілі, які
для інших (та й часто для
них самих) виглядали безумними, нездійсненними.
Наприклад, вирішили побудувати табір. І стали працювати над реалізацією цієї
мети. І раптом знайшовся
хтось, хто дав матеріал. Потім долучився ще хтось, хто
пожертвував кошти. Знайшлися ті, які підтримали в
праці своїми вміннями. І
зрештою — цілі реалізовуються.
Тобто коли люди кажуть:
«Ми маємо таку мету, підтримайте нас» — то знайдуться ті, хто підтримає.
Якщо ж люди просять кошти, і їх запитують: «А що
ви плануєте робити?», а
вони відповідають: «Ну, ми
поки що не знаємо, але,
як дасте гроші, ми поду-

маємо», – то ніхто не дасть
їх. Але якщо ви працюєте,
незалежно від того, чи підтримують, чи не підтримують вас інші люди, то знайдуться ті, хто захоче піти
услід за вашою ціллю й допомогти її реалізувати.
ЦІЛЬ ВПОРЯДКОВУЄ
НАШІ МОЛИТВИ

Бог відповідає нам на
тому рівні, на якому ми
просимо. Якщо ми просимо в Бога здоров’я, то що
Він нам дасть? Якщо просимо транспорт, то як Він
нам відповість? Звісно, пошле те, що ми просимо.
Зауважте, що багато молитов наших людей у церкві зводиться до «Боже, я…
мені…». Мало людей просять глобально. Мало людей просять за Боже діло.
І Бог відповідає їм, але на
тому рівні, на якому вони
просять.
Один брат із Василькова у свій час молився:
«Боже, дай нам дитсадок,
щоб зробити реабцентр».
Він почув, що садок давали в оренду за одну гривню, але віруючі не взяли,
бо не мали бачення, що з
ним робити. А наша сім’я
в 2000 році купила в моєму рідному селі дитсадок.
Думали, що щось буде для
дітей. І він стояв 15 років.
Потім ми вирішили подарувати це приміщення на
церкву. Ми навіть просили
церкву: «Просимо, прийміть» Але так скоса поглядали на нас, бо там кущі
треба було вирубувати, усе
впорядковувати. І я також
став молитися: «Господи,
допоможи мені впорядкувати цей дитсадок або
знайти тих, хто використає
його для Твоєї слави».
Ми не були знайомі з
тим чоловіком із Василькова. Я жив тоді в Кам’янці-Подільському. Але Бог
знає, як усе влаштувати.
Одного разу цей брат із
друзями приїхав просто
на екскурсію в Кам’янець.
І коли ми разом молилися,
то я згадав про свою потребу з дитсадком. Він як

почув слово «дитсадок», то
сказав: «Я нікуди не поїду
звідси, поки його не побачу!» Коли він приїхав і став
посеред заростей кущів та
кропиви, на його обличчі
була блаженна усмішка.
Він зрозумів, що це відповідь на його молитви.
Тому просіть у Бога те,
що може послужити для
Його слави. Робіть це не
просто від своїх людських бажань. А молитовно
шукайте Бога та Його волі
для свого життя, також
можливості більше послужити Йому. І робіть те, що
Він покладе вам на серце,
навіть якщо це виглядатиме для вас чимсь великим
і страшним. Ставте це за
мету, ставте це як молитовну потребу — і Бог вам
відповість на тому рівні, на
якому ви будете просити.
НЕ БІЙТЕСЯ ТРУДНОЩІВ

Місіонери
у
своєму
служінні проходять такі три
етапи. Перший — романтичний. Коли в місіонерській школі всі разом працюють, фотографуються.
Усі натхненні, усе красиво.
Потім настає етап ознайомлення з місцевістю, з людьми. Наступний етап дуже
важкий — етап розчарування, труднощів, відчаю, коли
уявлення про місіонерство і
реалії життя не стикуються
між собою. Саме тоді так
хочеться встати й утекти.
І дехто так і робить. Але ви
не побачите Божого чуда,
якщо не зустрінетеся з
труднощами, бо труднощі
— це можливість побачити
Божу присутність і дію Святого Духа. Якби троє юнаків
не потрапили в огонь, то,
сидячи коло печі, вони б
знали, що Бог їх збереже
в ній? Звісно, що ні. Бог не
зберігає від печі, але Бог
зберігає в печі. Тільки тоді,
коли човна кидало у відкритому морі, апостоли побачили чудо стишення бурі. І
перш ніж побачити чудо з
хлібами, вони бачили лише
п’ять тисяч голодних чоловіків. Тому якщо ти хочеш
побачити Боже чудо, мусиш
увійти в бурхливе море, в
розпечену піч, поміж голодних людей. Ти не побачиш,
як Христос звільняє біснуватого, поки ти з ним не зустрінешся.
Труднощі — це завжди
можливість. Тому не бійтеся труднощів. Хоча, звісно, не шукайте й пригод на
свою голову.
ОВОЛОДІВАЙТЕ
МІСІОНЕРСЬКИМИ
ПРОФЕСІЯМИ

Отримавши відповідні
спеціальності, ви матимете змогу охопити більш

широке коло людей, а не
лише тих, хто опинився на
обочині суспільства. Звісно, і серед тих людей часто
трапляються й високопосадовці, й офіцери, і професори, які потрапили в
якусь залежність, проте є й
інші люди, які потребують
спасіння. Двері сьогодні
відкриті, але ми не можемо використати всі можливості, тому що не маємо
певної освіти й кваліфікації.
Тому
здобувайте
освіту. Ставайте педагогами, лікарями. Наприклад,
якщо ти будеш хорошим
лікарем, то коли ти скажеш
батькам: «Я як лікар зробив
усе, а тепер помолімося,
щоб Бог оздоровив вашу
дитину». Як ви гадаєте, чи
багато батьків відмовиться
помолитися? А просто хороший будівельник — чим
не можливість для місіонерства? Коли в нас у селі
створили реабцентр, люди
стали збирати підписи
проти нього. У цей час до
мене подзвонила матушка
й сказала, що немає в селі
людей, які б погодилися капличку на кладовищі
збудувати, де можна було
б поставити труну перед
похованням. Вона запитала, чи можуть наші хлопці
це зробити. Я відповів, що
можуть. І, самі розумієте,
які після того в нас склалися стосунки з нею. І, відповідно, проблема з підписами вирішилася.
Павло радить шукати
в місті достойних і з них
починати. То й ми повинні
не боятися, а, приїхавши
у певне село, одразу почати зі знайомства з головою сільради. Не бійтеся,
що вам забракне освіти чи
словникового запасу. Вони
також люди і також потребують спасіння.
Місіонер повинен прийти в село як людина, в якої
в одній руці Біблія, а в іншій
те, що допоможе послужити чимось іншим людям.
ПРАКТИКУЙТЕ БОЖІ ДАРИ

Не бійтеся молитися за
хворих. За останні роки я
можу згадати до десятка
свідчень, коли Бог зціляв
людей після моєї молитви.
Ви думаєте, що я мав особливе відкриття від Господа, коли молився за ту чи
іншу людину. Людина просто просила помолитися, і
я робив те, що мав робити.
І Бог робив Свою роботу.
Тому не бійтеся практикувати те, що вам дав Бог,
і те, що сказав у Своєму
Слові. І Бог буде супроводжувати вас, і ви побачите Його роботу у своєму
житті.
Ростислав МУРАХ
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пробудження

ПРОБУДЖЕННЯ СЕРЕД
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
СОЛДАТ

У двадцятих роках минулого століття Західну Україну,
яка в той час перебувала у
складі Польщі, охопило велике духовне пробудження.
Тисячі людей залишали православну релігію і зверталися
до живого Бога.
Рушійною силою цього пробудження були прості люди, які
ходили від села до села, від міста
до міста і проповідували живу
Євангелію.
Цікаво відзначити, що це
пробудження почалося за кілька років до того, як на горизонті
з’явилися такі п’ятидесятницькі діячі, як Густав Шмідт, Артур
Берггольц та Іван Воронаєв.
Іншими словами, Велике п’ятидесятницьке пробудження двадцятих років спочатку не було
п’ятидесятницьким, тому що про
хрещення Святим Духом тоді ніхто навіть ще й не чув.
Якось я запитав свого батька,
який ще застав те пробудження в
самому розпалі: «Хто приніс пробудження в Західну Україну на
початку двадцятих років? З чого
воно почалося?»
Його відповідь мене, м’яко
кажучи, здивувала...
«Все почалося відразу ж після
закінчення Першої Світової війни, — сказав він мені. — Під час
війни сотні людей, які служили в
царській армії, здалися в полон
німцям. Там, у Німеччині, в таборах для військовополонених,
вони покаялися, прийняли Ісуса
в своє серце і після повернення
на батьківщину почали ходити і
проповідувати Євангелію...»
Його слова здивували мене.
Адже до цього існувала думка,
що Велике пробудження в Західній Україні розпочалося з повернення реемігрантів з Америки, які

підхопили вогонь на Азуза-Стріт.
Тому теорія з військовополоненими була для мене чимось новим.
Оскільки я вивчаю історію
різних пробуджень, почав шукати все більше інформації на цю
тему і весь час запитував: «Як
наші люди могли пізнати Бога в
таборах військовополонених в
Німеччині? Як вони змогли відмовитися від православ’я, піддаючись надалі великим переслідуванням і глузуванням з боку
місцевого населення? Хто їм там
проповідував? Німці, американці
чи наші?»
Все це було для мене великою загадкою, поки я не натрапив на історію приголомшливої
людини на ім’я Вільгельм Фетлер (він же Василь Малов).
На початку 20-го століття в
Росії спалахнуло велике євангельське пробудження. Епіцентром цього пробудження стала
столиця Російської імперії — Петербург. Цікаво відзначити, що
в основному це пробудження
торкнулося вищих верств населення, бо до Бога прийшли найбагатша людина Росії — Василь
Пашков, міністр шляхів сполучення Олексій Бобринський,
графиня Софія Лівен, княжна
Єлизавета Черткова й інші.
І одним з найбільш великих
духовних трудівників того часу
був Вільгельм Фетлер.
Вільгельм народився в 1883
році в Латвії в сім’ї баптистського пастора. Після закінчення коледжу Сперджена в Англії, Фетлер повернувся в Росію і відкрив
у Петербурзі першу баптистську
церкву.
Його служіння були настільки
популярними, що бажаючих їх
відвідати не могли вмістити на-

віть найбільші будівлі Петербурга
того часу. У 1910 році Фетлер
розпочав будівництво церковної споруди. Дозвіл на це йому
особисто вручив цар Микола II.
Через два роки будівництво було
завершено, і нова будівля, відома як «Дім Євангелії», відчинила
свої двері для парафіян: сучасний зал на 2000 місць, підвищення для хору на 120 місць, ще два
допоміжних зали на 400 і 600 місць! Це була, так би мовити, перша мега-церква в Росії!
У 1912 році Фетлер передав
служіння іншим братам і повернувся в рідну Латвію. За короткий час в Ризі була зведена величезна церква «Дім Голгофи»,
яка вміщала 1000 чоловік!
Бачачи величезний успіх в
своєму служінні, Фетлер у 1915
році передав служіння в Ризі і
поїхав в найбільше місто в Російській імперії — Москву.
Але після кількох служінь в
Москві 29 квітня 1915 року Фетлер був заарештований і засуджений до довічного ув’язнення
на каторзі. Кажуть, що арешт
Фетлера був замовлений особисто Григорієм Распутіним.
Але через знайомства з петербурзькими аристократами,
довічне ув’язнення замінили на
депортацію з країни. Про арешт
Фетлера навіть писав «НьюЙорк Таймс».
У цей час в Європі вже вирувала Перша світова війна. Так,
спакувавши свої валізи, сім’я
Фетлерів виїхала до Швеції (у
нього було 13 дітей!).
У Швеції Фетлер намагався знайти себе й іноді, кажуть,
навіть впадав у депресію і задавався питанням: «Чому Бог допустив, щоб в цей важкий для Росії
час мене вислали з країни? Я б

міг стільки ще зробити для Бога,
адже в Росії тисячі людей відгукувалися на проповідь Євангелії...»
Ситуація докорінно змінилася
після того, як Фетлера відвідав
брат з Петербурга — Іван Урлауб. Іван розповів про жахи війни
і повідомив, що зараз в німецькому полоні перебуває близько
двох мільйонів військовополонених з України й Росії.
І тут Фетлер зрозумів, що в
такий незвичайний спосіб Бог
готував для нього «нову ниву».
«Тебе вислали з Росії, але Росія
прийшла до тебе...»
Так зародилася ідея створити
служіння для досягнення Євангелією російських військовополонених в німецьких таборах.
Але Фетлер розумів, щоб втілити
цю ідею в життя, потрібні великі
зв’язки, безліч співробітників і
фінанси. Тому сім’я Фетлерів
попрямувала в США (нагадую: у
нього було 13 дітей).
Після прибуття в Америку
Фетлер заснував Євангельський
комітет по роботі серед російських військовополонених в Європі. На зібрані гроші друкувалися
Біблії і Нові Заповіти, а також
християнська література передових євангельських проповідників.
Його дружина Варвара особисто
перекладала на російську мову
книги багатьох відомих проповідників: Сперджена, Торея й Муді.
У лютому 1916 року, заручившись підтримкою впливових
американських церков, Фетлер
приступив до нового служіння —
євангелізації російських військовополонених в Німеччині.
Результати його роботи були
просто колосальними. За короткий час Фетлеру вдалося
поширити 1 мільйон 625 тисяч

одиниць духовної літератури!
Йому допомагали багато співробітників, а також 900 військовополонених-добровольців, які
ходили по бараках, безкоштовно
роздаючи Біблії й інші християнські книги.
В цілому за час полону в 36
військових таборах покаялося 20
тисяч військовополонених і 500 з
них закінчили біблійні курси, підготовлені місіонерським союзом.
Після закінчення Першої
світової війни ці люди повернулися на батьківщину і масово
понесли Євангелію в свої міста і
села.
Багато з колишніх військовополонених втекли з СРСР і попрямували в Західну Україну, яка
тоді перебувала в складі Польщі.
Так і почалося Велике Євангельське пробудження.
Один з найвідоміших трудівників був Іван Зуб-Золотарьов.
Будучи уродженцем Полтави,
він втік до Західної України від
комуністів і почав проповідувати Євангелію у Волинському
воєводстві, приводячи до Бога
тисячі людей.
Так повсюдно почали з’являтися перші євангельські церкви
— в Україні, Білорусі та Росії.
Через кілька років після початку цього пробудження в
Україну почали повертатися
реемігранти з Америки, несучи звістку про хрещення Духом
Святим. Євангельські церкви
Західної України та Білорусі
швидко підхопили це нове вчення, і так зародилося одне з найбільших пробуджень в історії
церкви, відоме як Велике п’ятидесятницьке пробудження. Але
це вже зовсім інша історія...
Роман САВОЧКА

некролог

КАГАНЮК ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ
04/06/1955 - 07/12/2018

ПРЕСВІТЕР ЦЕРКВИ С. МОКРЕЦЬ ТУРІЙСЬКОГО РАЙОНУ
Петро Григорович Каганюк народився 4 червня 1955 року в маленькому селі Ішів на Волині в сім’ї Григорія
й Анни Каганюків. Він був старшим із
двох синів.
Зростав у християнській сім’ї, де батьки прищепили йому любов до Бога. Тому,
ставши юнаком, він уже мав тверде рішення йти за Господом і служити Йому.
У 1972 році Петро Григорович прийняв
святе водне хрещення, а згодом був призваний на військову службу, де не відрікся
від правди Божої й залишився вірним своєму Богові. Після повернення з армії в 1976
році одружився з чудовою християнкою
Надією Рибачук. У 1977 році в сім’ї народився первісток — син Анатолій . Проте хлопчик
був хворий. Протягом 14 років батьки докладали багато сил та любові, а також щирих
молитов, щоб син одужав, проте в 1990 році
він відійшов до Господа. За цей час у сім’ї ще
народилося шестеро дітей. І ще троє з них,
окрім Толика, відійшли у вічні небесні оселі.

Проте через ці важкі моменти життя віра
подружжя не надломилася. Вони й далі вірно
служили Богові й любили чинити Його волю.
З молодих років брат Петро проповідував
Євангелію. І коли церква отримала можливість будувати власний дім молитви, він
був серед тих, хто доклав немало зусиль для
цього. І до сьогодні видно працю його рук.
Брат був обраний і в 1995 році рукопокладений на дияконське служіння у Володимир-Волинській церкві. Довгі роки відповідав за господарські справи. Разом із
тим багато зусиль докладав у справі євангелізації, служачи людям міста й навколишніх сіл. Спасіння людських душ завжди було
для нього радісним моментом. Певний
час брат виконував обов’язки пресвітера
церкви Володимира-Волинського. Згодом
був покликаний звершувати пасторське
служіння в селі Мокрець. У 2010 році він був
рукопокладений на пресвітерське служіння
в цьому селі, він вболівав і молився за цю
невелику громаду. Разом із тим брат Петро

завжди щиро хвилювався за молоде покоління, щиро прагнучи передати їм огонь
любові до Бога. Молився, щоб Бог благословляв їх у житті та служінні. Він був постійним учасником молитовних служінь, де
стояв у проломі за різні потреби народу Божого. Немало й радощів було в їхній родині.
Одружувалися діти. Дідусь і бабуся щиро
раділи народженню внуків, а їх у них 19.
І вже навіть вийшовши на пенсію, брат
Петро багато сил віддавав праці на ниві
Божій. Ніколи не жалів себе. Щиро любив
народ Божий і свою сім’ю.
Пізнього вечора 7 грудня 2018 року перестало битися його серце…
На 64 році життя Бог покликав Свого
вірного раба у вічні оселі Неба, про яке він
так мріяв.
Старший пресвітер Волинського об’єднання церков ХВЄ єпископ Михайло Близнюк, обласна пресвітерська рада та християнська місія «Голос надії» висловлюють щире
співчуття родині та церкві, де служив брат

Петро. Хай потішить ваші серця Господь і зміцнить у надії на зустріч у вічності.
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Дитяча сторінка

РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК

Марійка йшла з мамою в магазин. Це дуже її тішило. Сніг скрипів
під черевичками. Місто святково
прибране, у багатьох вікнах виблискують різнокольорові гірлянди.
Скоро Різдво, і, напевно, трапиться
щось чудове, незвичайне!
У магазині теж весело. Людей багато, вони ходять, розглядають те, що на
прилавках, виходять із магазину з великими сумками — свято! Мама ніколи не
купує багато. Вона сама пече й готує,
а діти зазвичай отримують у подарунок
сорочечки й сукні — мама теж шиє їх
сама. Іноді дівчинці здається, що мама
— чарівниця. Цілий день вона доглядає
братиків і сестричок, а потім раптом,
звідки не візьмись, з’являються оці подарунки. Коли мама тільки встигає?
Дівчинка знає, що вдома вже поставлене тісто — увечері будуть пироги, і солодко запахне на весь будинок
компотом. Тато одягне білу сорочку, а
мама — ошатне плаття. І всі-всі сядуть
за гарний стіл. За столом буде тісно,
проте дуже весело: мама, тато, Марійка, троє її братиків і ще дві сестрички.
Усі отримають подарунки. Мама каже,
що особливо в цей день не можна сваритися й ображатися один на одного,
тому що це найсвітліше сімейне свято.
Марійка дуже любить свою маму,
але зараз їй за неї трошки ніяково. Усі
жінки в магазині одягнені красиво й
святково, у всіх хутряні коміри й блискучі чобітки, а на мамі — пальто, яке
вона носить стільки, скільки дівчинка
себе пам’ятає. Тому вона намагається
відійти від мами подалі, поки та стоїть
біля прилавка й каже до продавщиці:
— Двісті грам ось цього, будь ласка... І трішки цього... Ні-ні, трохи менше...
Дівчинка відійшла доволі далеко й
опинилася в іншому відділі. Тут не було

ковбаси й хліба, зате лежали красиві
речі. Такі гарні, що в дівчинки захопило дух: яскраві спіднички, джинси з вигаптуваними квітами.
Але найбільше дівчинці сподобалися рукавички. Вони були пухнасті й м’які навіть на вигляд, зверху — красиві
квіти й намистинки. Білі-білі рукавиці.
І раптом так нестерпно захотілося їх
одягти, що дівчинка забула про те, що
мама й тато завжди кажуть, що грошей
не вистачає. Вона побігла за мамою й
за руку притягла її до прилавка.
— Мамо, купи!
Мама подивилася й зітхнула.
— Марійко, це дуже дорого. У тебе
ж є рукавиці. А Сашко без чобіт. І Настуні треба купити колготки. І в тата
зовсім зносилася куртка.
Дівчинка тупнула ногою, і навіть
сльози навернулися — так розсердилася.
— Ви ніколи нічого нам не купуєте!
— Ну як же... — розгубилася мама.
— Адже тобі недавно купили нові фарби і бантики, і...
— Не те! — тупала ногою дівчинка.
— Я хочу красиве!
У мами здригнулося обличчя.
— Ми порадимося з татом...
— Хочу!
Вони прийшли додому. Мама засмучена, а дівчинка дуже сердита, з
червоним і опухлим обличчям. Мама
тихо пройшла на кухню й стала пекти
пироги. А Марійка всілася під вішалку
й сиділа там довго — сердилась. Навіть відштовхнула маленького братика, який тільки-но навчився ходити.
Він упав і заплакав. Вийшов із кімнати
тато, який розсовував величезний стіл.
Прибігла старша сестра Настя, яка готувала посуд.
— Як тобі не соромно, Марійко! Він
же маленький. — сказала вона, а потім

взяла братика на руки й понесла в кімнату. А тато понишпорив під вішалкою
й витягнув Марійку.
— Ти чого ревеш? І навіщо ти штовхнула Микиту?
— Йому завжди більше дістається! І
іграшок, і казок, і — усього!
— Він же маленький, — сказав тато.
— Ну й що! — крикнула дівчинка. —
Навіщо нас так багато? Ми через це нічого не купуємо!
Вона побачила, що тато дуже засмутився, навіть вуса настовбурчилися. Але Марійці було все одно.
— Маріє-Маріє, — похитав головою
тато. — Коли ти підростеш, то зрозумієш, що брати й сестри — це справді дуже багато й дуже цінно.
І він пішов від доньки до мами на
кухню. Вони довго говорили про щось
за зачиненими дверима. А потім тато
кудись пішов.
…І ось нарешті святкова вечеря.
Мама й Настя носили з кухні частування, тато відкривав компот, усі одягалися й сідали за стіл. Але Марійка була
дуже сердита. І коли розгортали подарунки, вона навіть не хотіла відкривати
свій. Але тато сказав:
— Відкривай, доню.
Марійка поволі розгорнула пакунок
— і завмерла від щастя. У коробочці
були рукавички — ті самі! З гарними
квітами, з намистинками. Вона обережно погладила м’яку шерсть. Час
ніби завмер… І всі чомусь мовчали,
тільки маленький Микита хникав, тягнувся до пиріжка. Марійка підвела очі й
подивилася на тата. Але він не дивився на дівчинку. Він дивився на мамині
руки. І Марійка також подивилася на
них. І начебто уперше їх побачила. Руки
в мами були натруджені, жорсткі — навіть звідси видно. Почервонілі.
І Марійка згадала, як мама цими

Завдання
Знайдіть у таблиці зашифровані слова, які записані нижче. Усі вони стосуються різдвяних свят і,
на думку багатьох, є важливими їхніми атрибутами. Слова ж, яких немає у списку, але є в таблиці, вказують на те, що є суттю різдвяних свят. Запишіть ці слова в рядочку нижче як визначення
Різдва і запам’ятайте, що є основним у цьому святі.

руками бинтувала їй розбите коліно й
робила Насті гарну зачіску, і гладила
по голові маленького Микиту, який захворів, і шила Сашкові в дитячий садок
новорічний костюм, і ставила перед татом тарілку, коли він приходив утомлений з роботи.
Вона тихенько сповзла зі стільця,
пройшла довкола столу, повз усіх своїх
п’ятьох братів і сестер (цей шлях їй видався довгим-довгим). Тоді поклала
перед мамою красиві-красиві рукавички, почервоніла й прошепотіла:
— З Різдвом, матусю.
Мамина рука лягла на Майчину
голівку й погладила її. І всі чомусь заплескали, навіть маленький Микита. А
тато голосно й весело сказав:
— З Різдвом Христовим!
І, коли він говорив це, навіть вуса у
нього були горді та щасливі.
Юлія КОНДРАТЬЄВА

РІЗДВЯНИЙ
ГОСТИНЕЦЬ
Небесний гостинець для мене і тебе
Господь надіслав із пречистого неба –

ПОДАРУНКИ КОЛЯДКИ
ЯЛИНКА

ДРУЗІ

ДІД МОРОЗ РОДИНА
ПРИКРАСИ

ГІРЛЯНДА

СНІГ

ЗІРКА

САНИ

МУДРЕЦІ

Ісуса Христа, Свого Первістка, Сина,
Якого Різдво ми святкуємо нині.
Святий подарунок для грішного люду…
Покаймося, друзі, — й спасенними будем.
Подякуймо Богу за дар цей величний —
Такий незбагненний, безмежний і вічний.
Хай буде Йому в наших душах просторо —
Він наша надія і наша опора.
Він скеля міцна, мій і твій порятунок…
Ісус — це найкращий небес подарунок.
Рожденний від діви, прославлений, сущий,
Розп’ятий, воскреслий, живий, невмирущий!

Лариса Козинюк

РІЗДВО — ЦЕ ______________________________________________________________.
Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА
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про наболіле

ПРО РІЗДВО Й

«КОРИСНИХ НЕВІГЛАСІВ»

У світі існує таке поняття, як «корисний ідіот».
Якщо коротко, то це люди,
невігластво яких дозволяє
маніпулювати ними для
руйнування того, що є цінним для них самих, в ім’я
«всезагального блага». Таких людей легко переманити на свій бік, зробити «корисними», змусити діяти
в інтересах маніпуляторів
в ім’я «вищого блага» часто проти їхніх власних інтересів та цінностей. Їхню
поведінку можна виразити
приказкою: «Пиляє жердину, на якій сидить».
(Для благозвучності тих,
про кого йтиметься далі, назвемо «корисними невігласами» — прим. ред.).
Але як це пов’язано з Різдвом? А ось як: коли проти
свята Різдва виступають, наприклад, мусульмани чи атеїсти — це цілком зрозуміло,
але коли проти виступають ті,
які називають себе християнами, вони цілком підпадають під категорію «корисних
невігласів». Вони оголосили
«джихад» Різдву як певному
«злу». Сформулюю їхню аргументацію і дам відповідь на
неї. Суть їхніх претензій така:
1) немає вказівок від Бога,

записаних у Писанні, про те,
щоб святкувати Різдво; 2) Різдво — це традиція, а традиція
протиставляється «істині»; 3)
Різдво — «язичницьке свято», тому що «прив’язане» до
святкування дати язичницького божества; 4) дата Різдва
не точна й взагалі точно не
відомо, коли Ісус народився.
Перш ніж відповісти на ці
аргументи, я хочу уточнити,
що передусім полеміка стосується так званих «юдействуючих», тому що саме від них
виходить запеклий «джихад»
проти свята Різдва. «Юдействуючих», на мій погляд, не
треба плутати з месіанськими
віруючими, перші агресивно
виступають за те, щоб християни з народів вели юдейський
спосіб життя; другі, шануючи
свої традиції, не нав’язують
їх іншим і не вважають, що
християни повинні так само
дотримуватися їх. Отже, відповідаю: 1) так, припису (як
закон) святкувати Різдво немає в Писанні. Але хочеться
запитати: хіба, щоб святкувати, потрібен закон? До того
ж ці люди використовують
подвійні стандарти, а саме: у
Писанні немає також закону
від Бога святкувати Хануку,
немає також і прямого по-

веління, але це зовсім не заважає їм святкувати це свято.
2) Так, Різдво — це традиція.
Але ж і Ханука — це традиція.
У самій традиції немає нічого
поганого, просто традиції можуть бути як хорошими, так і
поганими. Традицію святкувати Хануку встановив Юда Маковейський із братами за згодою всього народу на пам’ять
про очищення Храму. То чому
Різдво, яке є більш великою
подією ніж Ханука, раптом
стало «поганою традицією»
лише тому, що старійшини
Церкви, за згодою віруючих,
встановили це свято? 3) Що
таке свято? Це особливий
день, який пов’язаний з якоюсь радісною й знаменною
подією. Цей день об’єднує
тих, для кого ця подія вважається важливою. Тобто свято — це «переживання» цієї
події знову й знову, це «фіксація» цієї події в пам’яті народу для передачі з покоління
в покоління інформації про
цю подію. Тому аж ніяк не
можна сказати, що святкування Різдва — це «язичницьке
свято», бо святкується народження Спасителя, Господа
Христа, а не якогось «бога»
з пантеону язичників. Тобто
тільки в тому випадку, коли

Христос є «язичницьким богом», святкування Різдва буде
«язичницьким святом». Наприклад, якщо я святкую день
народження своєї матері, а
цей день збігається з днем
народження матері іншої людини — це ж не означає, що
я святкую день народження
іншої людини. 4) Так, дата Різдва це дійсно спірне питання,
але чи це справді настільки
важливо? Наприклад, моя
мама, будучи десятирічною
дитиною, пережила війну. Її
батьки загинули, а документи
про народження загубилися.
Тому, коли вона отримувала
паспорт, то дата народження
була поставлена приблизно (і
це стосується не тільки числа,
а й навіть місяця й року). Чи
означає це, що я не маю права святкувати її дня народження? Звичайно, що ні, адже
є сам факт народження. Так

і тут: ми святкуємо Різдво як
історичний факт народження
Ісуса Христа, нашого Господа
і Спасителя.
P.S. На мій погляд, вся
ця «священна війна» проти Різдва грає на руку демонічним силам. Сатана ненавидить Різдво й усіляко
намагається або перекрутити сам сенс Різдва, або
взагалі заборонити це свято. Сама думка про подію,
яка свідчить, що в цей світ
прийшов Господь Усесвіту,
нестерпна для нього. Нав’язувати це свято ні в якому
разі не можна, тоді втратиться сама його суть, але й
забороняти й засуджувати
його, називаючи «язичницьким», — це дійсно «ідіотизм» не в сенсі психічного
захворювання, а в сенсі невігластва.
Дмитро ФІЛАТОВ

КРОСВОРД
По вертикалі:

1.Він увійшов в обітовану землю. 2.Наймолодший син Гедеона. 3.Східна частина острова Кріт. 4.Символ влади царя Ахашвероша. 6.Овоч, за яким шкодували ізраїльтяни, коли вийшли з Єгипту. 9.Місто, у якому Бог змішав мови. 10.Гора,
з якої благословили Ізраїль. 11.Бабка-повитуха в Ізраїлі. 15.Начальник синагоги
в Коринті. 16.Гора, на якій знайшли царя Саула мертвим. 18.Там оселився Авраам, як вийшов з міста Ур. 20.Один із місяців за єврейським календарем. 21.Слово, написане на стіні для царя Валтасара.

По горизонталі:
3.Диякон Єрусалимської церкви. 5.Дар Ісусу-немовляті. 7.Місто, з яким
пов’язане життя Рут. 8.Гора, на якій Бог розмовляв із Мойсеєм. 10.Міра сипучих
речовин. 12.Неканонічна книга Біблії. 13.Він підтримував руки Мойсея. 14.Співпрацівник апостола Павла в Римі. 17.Місто-сховище в Башані. 19.Сестра Лазаря. 20.Місто Ісусового дитинства. 22.Сирійський воєначальник. 23.Филистимлянка з долини Сорен.

Відповіді на кросворд розміщений у №10 (жовтень) 2018р.
По горизонталі: 3.Фавор. 6.Калах. 7.Арйох. 8.Сонце. 10.Амрам. 14.Сатрап.
15.Парпар. 18.Лікар. 19.Кадеш. 20.Арнон. 22.Полин. 23.Пішон.
По вертикалі: 1.Тарах. 2.Хорма. 4.Дагон. 5.Цофар. 9.Ціппора. 11.Махпела.
12.Мааха. 13.Скарб. 16.Ківра. 17.Левит. 21.Надія. 22.Пунон.
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