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СІЙМО СЛОВО
БОЖЕ У СЕРЦЯ
ДІТЕЙ

стор.6

ЧОЛОВІК, ЯКИЙ
ЧИСТИВ ВЗУТТЯ
... він закінчив чистити моє
взуття й сказав: «Брате, саме
це Бог вклав у моє серце,
щоб передати тобі».

Господь ішов попереду
нас у цій справі...

ГОЛОС

БОГ БЕРІГ МЕНЕ
З ДИТИНСТВА
Оглядаючись на своє
життя, я знову й знову
згадую слова, сказані
мені одного разу через
пророка...
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ЙОМУ
НАЛЕЖИТЬ
ЧЕСТЬ І СЛАВА
Які великі Його знаки,
й які потужні Його чуда!
Даниїла 3:33

Вирує грізне полум’я в печі,
Чекає смерть в ній, безперечно,
Вельможі й цар надуті мов сичі,
Стоять на віддалі безпечній.
Боввану не вклонились — терплять гнів
Шадрах, Мешах та Авед-Него,
Сказали троє вірних юнаків:
«Наш Бог є Альфа і Омега,
І ми лиш поклоняємось Йому,
За Нього вмерти ми готові,
Він сильний врятувати нас, тому
За Ним останнє буде слово».
Зв’язали їх і вкинули у піч.
Обслузі вже не треба ліки,
Та сталась неймовірно дивна річ,
В огні — чотири чоловіки.
Четвертий ходить, ніби Божий Син,
Вогонь не завдає їм шкоди,
І навіть жодна з їхніх волосин
Не втратилась у цій пригоді.
Згоріли тільки їхні мотузки,
А одяг не набрався й диму.
Всесильний Бог із лютої руки
Дітей порятував любимих.
Новий наказ виходить від царя:
«Прославте всі Творця-Владику,
Він Бог, Який стихії підкоря,
Він Бог могутній і великий.
На Нього слів погорди чи хули
Ніхто сказать не має права,
Достойний Він подяки і хвали,
Йому належить честь і слава».

Любов Омельчук

виходить з лютого 1991 року

voice.org.ua

про головне

ВИБІРКОВА ПАМ’ЯТЬ:

ФОКУСУЙТЕСЯ НА ДОБРІ ЧАСИ
Ваші спогади — це
вибір. Якщо хочете
зберігати свої болючі
спогади, продовжуйте.
Але ви не будете щасливі!
«Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про
вас…» (Флп. 1: 3-5). Павло писав Послання до
Філіп’ян, до церкви, яку
він заснував у Філіпах, де
жінка на ім’я Лідія відкрила свій будинок і разом
з іншими вітала Павла в
місті. Церква у Філіпах також допомагала Павлу в
його місіонерських поїздках.
Річ у тому, що Павло
не дуже добре провів час
у Філіпах. Фактично, ця
церква була однією з найважчих для насадження.
Коли Павло прийшов в
це місто, щоб заснувати
церкву, його били, принижували, заарештували
за безпідставним звинуваченням, кинули до в’язниці, і він пережив землетрус. Потім міська влада

ввічливо попросили його
покинути їх місто.
Проте, Павло говорить
віруючим: «Дякую Богові
своєму при кожній згадці
про вас» (Флп. 1: 3).
Що робить Павло?
Він обирає вибіркову
пам’ять. Філіпи були щасливим місцем для Павла,
і він переніс багато переслідувань і страждань
під час свого перебування
в цьому місті. Але він вважав за краще не зациклюватися на хворобливих
спогадах. Замість цього,
він висловлює свою по-

дяку за все хороше, що
було зроблено для нього
і через нього.
Чим довше ви знаєте
когось то, тим більше у
вас шансів прийняти цю
людину як даність, шукати в ній недоліки і пам’ятати погані речі замість
хороших.
Ви все ще чіпляєтеся
за якісь болючі спогади,
пов’язані з людьми у вашому житті? Ви не можете пробачити їх, і ви не
можете насолоджуватися
цими відносинами, тому
що ви до сих пір тримай-

теся за минуле.
Ви повинні зрозуміти,
що спогади — це вибір.
Одного разу я чув історію
про розмову двох подруг.
Одна з них запитала іншу:
«Хіба ти не пам’ятаєш той
час, коли твій чоловік зробив це?» Її подруга відповіла: «Я чітко пам’ятаю,
що забула про це»
Ваші спогади — це
вибір. Якщо хочете зберігати свої болючі спогади,
продовжуйте. Але ви не
будете щасливі! У Павла
було багато причин зосередитися на хворобливих спогадах про Філіпи.
Замість цього, він вирішив бути вдячним за людей в його житті й за роботу, яку Бог робив в них і
через них. Якщо ви будете робити те ж саме, Бог
благословить ваші відносини так, що це перевершить всі ваші очікування.

ЗАПРОШУЄМО!

«Від Луцька і до краю землі» — з такою думкою на початку 90-х
років минулого століття вирушили перші волинські місіонери в далеку Якутію Татарію, Карелію, Комі край. Вони стали початком майбутньої місії «Голос надії», яка цьогоріч відзначає своє 30-ліття.

Запрошуємо на ювілей — друзів, партнерів, служителів та усіх небайдужих до місіонерського служіння. Святкове дійство відбудеться 17-18 липня
2020 року в церкві «Спасіння» м. Луцьк.
«Будемо розповідати про славу Господню... щоб знало про це покоління
майбутнє... і покладали на Бога надію свою» Псалом 78.
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конференція

"ПИЛЬНУЙТЕ СЕБЕ ТА ВСІЄЇ ОТАРИ..."

28 грудня 2019 року
відбулася чергова Пресвітерська
конференція
Волинського
об’єднання
УЦХВЄ. Вона була звітною, проходила під гаслом
«Пильнуйте себе та всієї
отари…» і зібрала близько 220 служителів Волині.
На конференцію були запрошені старший єпископ
УЦХВЄ Михайло Паночко,
старші пресвітери та їхні
заступники
Рівненського
(О. Коток, А. Яковець) та
Львівського об’єднань (В.
Якимів, В. Семенюк).
Петро Рибак, заступник голови Волинського об’єднання, зачитавши текст із Псалма
132: «Оце яке добре та гарне
яке, щоб жити братам однокупно! Воно як та добра олива на голову, що спливає на
бороду, Ааронову бороду, що
спливає на кінці одежі його!
Воно як хермонська роса, що
спадає на гори Сіону, бо там
наказав Господь благословення, повіквічне життя!» (1-3) та
прокоментувавши його, оголосив з’їзд служителів області
відкритим та закликав до щи-

рої молитви за його благословення.
Єпископ Михайло Близнюк, привітавши учасників
конференції, зачитав текст із
книги Дія апостолів: «Тому дня
сьогоднішнього вам свідкую,
що я чистий від крови всіх, бо
я не вхилявсь об'являти вам
усю волю Божу! Пильнуйте
себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти Церкву Божу,
яку власною кров'ю набув Він»
(20:26-28). Він наголосив,
що апостол Павло приклав
усі зусилля на виконання Божої волі, тому й мав відвагу
сказати, що «чистий від крові
усіх». Так само мають робити
служителі тепер, самовіддано працювати, пильнувати за
собою й церквою, щоб не бути
винними перед Богом.
Учасників з’їзду привітали
й запрошені високі гості, а також єпископи Микола Синюк
та Степан Веремчук.
Після вітань голова Волинського об’єднання УЦХВЄ Михайло Близнюк звітувався за
рік праці. Єпископ зауважив,
що звітувати перед братством
— це євангельське практика,
але ще доведеться звітувати
й перед Богом, тому потрібно пильнувати. Він озвучив за
пунктами, що було зроблено
ним у 2019 році: це участь у
конференціях, бесідах, поїздках, семінарах та багатьох
інших заходах. Його роботу
було оцінено на «добре».
Звітувала
й
ревізійна
комісія в особі її голови Петра
Янюка. Доповідач зазначив,
що кошти до бюджету надходили згідно з планом і їх використано за призначенням.
Після виступу скарбника
Волинського об’єднання цер-

ков Петра Рибака було порушено питання бюджету обласного братства на 2020 рік,
який згодом і було затверджено.
Крім звітної частини, була
на конференції й навчальна.
Зокрема виступили з доповідями М. Паночко, О. Коток, В.
Якимів, В. Вознюк.
Старший єпископ Михайло
Паночко описав портрет євангельського пресвітера. Він наголосив, що пастор перш за
все має бути правильно мотивованим, тобто служити тому,
що любить Бога й людей. Пастор має бути духовним, тобто
мати тісні стосунки з Богом, а
це виявлятиметься в його характері й поведінці; жертовним, тобто здатним переносити труднощі, а жертовність
— це шлях самого Ісуса Христа. Також пресвітер має бути
авторитетним, тобто знати
куди йде й куди веде церкву.
Старший пресвітер Об’єднання церков Рівненської
області Олександр Коток говорив на тему Послання апостола Павла до колосин: «Бо
то Ним створено все на небі
й на землі, видиме й невиди-

новини церков хвє волині
10 листопада в церкві смт. Іваничі Іваничівського району відбулося рукопокладення на пресвітерське
служіння Федуна Володимира Васильовича, та на дияконське служіння – Оліфера Олександра Венедиктовича та Панібраць Вячеслава Володимировича. Рукопокладення звершили єпископ Близнюк М. І., заступник
єпископа Грицак В. І., член обласної пресвітерської ради
Лаць П. І..
12 січня в церкві с. Прилуцьке Ківерцівського району
відбулося рукопокладення на служіння благовісника Чміля
Дмитра Івановича, та на дияконське служіння – Радька
Генадія Генадійовича та Сидорчука Володимира Федоровича. Рукопокладення звершили єпископи Близнюк
М. І., Веремчук С. В., пресвітери Мельник П. Т., Мельник О.
Є..

КАЛЕНДАР УЦХВЄ
Святкування 100-річчя п’ятидесятниці в Україні —
22.05.2020, Київ
Пасторська Конференція УЦХВЄ — 08-09. 06.2020,
Київ
Міжнародна місіонерська конференція — 0204.07.2020, м. Бєльци, Молдова
З’їзд Молоді УЦ ХВЄ — 07-12.07.2020, м. Малин
Конференція Місії «Голос надії» — 17-18.07.2020,
м. Луцьк
День молитви за Україну, хода на захист сім'ї —
06.06.2020, м. Київ

ме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то
начальства, усе через Нього
й для Нього створено! А Він є
перший від усього, і все Ним
стоїть. Він Голова тіла, Церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому
Він мав першенство» (1:1618). Служитель наголосив, що
пресвітер має глибоко усвідомлювати, що Господь Ісус,
Якому він служить, Усемогутній, що все створено для Нього; що все існує Його силою
і що Він є головою Церкви.
Тому служінням у церкві треба
цінувати й приймати його як
привілей від Господа з повною
відповідальністю й цього навчати членів церкви.
Старший пресвітер Об’єднання церков Львівської області Володимир Якимів в
основу своєї проповіді поклав
текст із Євангелії від Матвія:
«Тоді з ними приходить Ісус
до місцевости, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів:
Посидьте ви тут, аж поки піду й
помолюся отам… І, трохи далі
пройшовши, упав Він долілиць, та молився й благав: Отче
Мій, коли можна, нехай обми-

не ця чаша Мене... Та проте,
не як Я хочу, а як Ти...» (26:3639). Він наголосив, що й кожному служителеві вкрай важливо мати свою Гефсиманію
— місце зустрічі з Богом, вести щире молитовне життя й
відкинути свою волю ради виконання волі Божої.
Директор
департаменту
освіти ЦХВЄУ Віктор Вознюк
провів для учасників пресвітерської конференції семінар
на тему «Палай, але не згоряй». Він говорив, що служителі втомлюються й покидають своє служіння, тобто
«згоряють». І для цього є свої
причини. Серед них — неправильне розуміння слова
«горіти», коли служитель керується емоціями, а не Духом
Святим; коли більше переймається самим служінням,
а не тими, кому він служить;
коли відсутні планування та
динаміка в служінні; коли замкнутий в собі; коли не захищений матеріально; коли не
відпочиває. Тому служителям
потрібно пильнувати й правильно розставляти акценти у
своїй праці.
У кінці конференції було
проведено кілька молитов.
Зокрема за служителів, які
склали свої повноваження, а
також за новообраних. Перед
тим, як звершити другу молитву, старший єпископ Михайло Паночко дав настанову
новообраним
пресвітерам.
Була звершена молитва й за
потреби служителів, зокрема
— за оздоровлення з оливопомазанням.
Василь МАРТИНЮК

некролог
Останнім часом до нас проходить багато звісток про служителів, які передчасно
і раптово відходять у вічність. У січні унаслідок нещасного випадку помер диякон
Луцької Церкви Христа-Спасителя Олександр Столярчук, а на початку лютого —
колишній пастор церкви с. Будки Володимир Ярута.
щиро служив братам і сестрам
місцевої громади.
У Свої вічні оселі Господь
раптово покликав його 13 січня
2020 року, хоча ще за годину до
цього він вкручував лампочки в
офісі місії «Голос надії», бо за професією був електриком.

Олександр Володимирович Столярчук народився в
селі Підріжжя Ковельського
району 22 квітня 1953 року,
проте з юних років живе і
працює в Луцьку. У 1983 році
одружився з Валентиною Вакулінською, з якою виховав
сина і двох доньок. У 2008
році його дружина померла.
На дияконське служіння у
Церкві Христа-Спасителя м.
Луцька брата Олександра було
обрано у 1995 році. Й відтоді він

Володимир Мойсейович
Ярута народився 8 січня 1962
року. У 1982 прийняв святе
водне хрещення. У 1990 році
одружився, і у них з дружиною Людмилою народилося
13 діток.
У 2001 році Володимира було
обрано на дияконське служіння,
а у 2003 році — на пасторське
служіння у церкві с. Будки. Це
служіння брат виконував 12 років
і за це час було побудовано новий
дім молитви.
6 лютого 2020 року Господь
покликав Володимира Мойсейовича в Свої оселі. Сиротами залишилося 12 діток, з яких ще ніх-

то не одружений. Їхній первісток
помер у віці 25 років.
По можливості підтримайте цю родину молитовно і матеріально.
Місія «Голос надії» та Волинське об’єднання церков ХВЄ
висловлюють щире співчуття родинам служителів. Хай Господь
буде поруч із вами у вашій скорботі й дасть сили пройти через
цю долину, зберігши віру і надію
на Нього.

ГОЛОС

№2 лютий 2020

НАДІЇ

3

місіонерська пошта

МОЛИТОВНА КАПЛИЦЯ

Як і раніше, основні служіння проходять так: у четвер загальне зібрання, у п’ятницю
молитовна каплиця (євангелізаційне служіння), в суботу
вранці спільна молитва із служителями баптистської церкви, ввечері церковна молитва, у неділю загальне ранкове
зібрання. Також беремо участь
у молитовних служіннях, які
проходять в регіоні.
Я вже писав, що ми відновили
працю з дітьми в с. Юр’єве. Їздили вітати їх з Різдвом. Прийшла
молодь, з якою ми розпочинали
ще три роки тому, вони вже навчаються в ліцеях і не завжди бувають в селі.
У Буринь приїжджала молодь
із с. Стобихівка (Волинь). Вони
допомогли нам пройти по місту,
рознести газети та привітати лю-

дей зі святом.
Перед новим роком запросили ляльковий театр з Різдвяною
програмою. Він виступив у нашій
гімназії, у школі с. Князівка, де ми
ближче познайомилися з директором і попередньо домовилися
про літній табір.
На Різдвяні свята запросили
друзів з Бурині, щоб допомогли пройти по держустановам,
привітати працівників зі святом,
подарувати християнські календарі. У суді нас не прийняли, зате
у виконавчій службі, міській раді,
райдержадміністрації, райраді,
прокуратурі були дуже вдячні. А
рятувальники (пожежники) навіть
скликали в чергову кімнату усіх,
хто був на роботі, і ми привітали
їх з народженням Ісуса Христа.
На наступний день я допомагав
у Бурині в такій самій справі. То

вийшло навпаки: в суд нас пустили, а до рятувальників — ні.
Ще кілька слів про молитовну каплицю. Люди уже звикли до
нас. Приходять зі своїми потребами, просять молитися, беруть
літературу, спілкуються. Як не
дивно, зустрічаються ще навіть
люди, які не мають Євангелія.
Шкода лише, що один намет на
три церкви, іноді мусимо віддавати її. Але служіння потрібне — дехто махне рукою й піде,
хтось розпитає і висловить свої
переконання, а хтось зупиниться
та отримає відповіді на наболілі
запитання.
Приїжджала команда з Рівненщини з євангелізаційною
програмою «Дорога життя».
Вони були у нас близько 4 роки
тому, тоді проїхали по усіх школах району. Цього разу їздили

по інтернатах Сумської області.
Зокрема заїхали в наш міський
інтернат, як я раніше писав, ми
там проводили літній дитячий
майданчик протягом двох років.
Директор дозволила провести
програму, відмінили заняття,
привели дітей, і вчителі були.
Суть програми — вистава про дві
дороги (широку та вузьку), про

те як пілігрими зустрічають різні
перешкоди на шляху. Відгуки
вчителів були хороші, нас відразу
запросили на День захисту дітей
знову провести у них майданчик.

У Черкаській області в мальовничому місті Канів, яке
розташоване на правому березі річки Дніпро, уже чимало
років трудяться місіонери місії
«Голос надії» — сім’я Валентина та Ольги Ковальських, а
також Валентина Готь. У середині січня 2020 року мені
довелося побувати там разом
із молоддю церкви «Віфанія»
з м. Луцьк. Наша поїздка була
з метою підтримати служіння
місіонерів, засвідчити жителям міста про Спасителя Ісуса Христа та розпочати одну
справу.
За короткий період часу перебування в Каневі ми змогли
послужити у декількох місцях.
Найперше, ми відвідали будинок
престарілих, де співали різдвяних
пісень, розказували вірші та молилися за людей, які там проживають.
Також ми мали можливість
послужити людям із інвалідністю,
які з великим задоволенням приходять у місцевий територіальний
центр, щоб щось змайструвати
своїми руками, отримати позитивні емоції й почути вістку про
Христа. З ними цим всім щотижня ділиться Валентина Готь, саме
вона проводить майстер-класи з
рукоділля. Щоразу це нові цікаві
ідеї щодо виготовлення виробів.
Для цих «особливих» людей дуже
важливо бути прийнятими, почути
слова підбадьорення, відчути тепло та гарно провести час.
Окрім того, ми зустрілися з
дітьми в клубі «Puzzle». Час минув
швидко та цікаво: грали в ігри,
співали християнські пісні, спілкувалися на тему «Вибір» (Що ти

обереш: яким шляхом іти — широким чи вузьким?), відповідали
на запитання дітей, молилися за
їхні потреби та бажання. Такі зустрічі з дітьми та підлітками наші
місіонери проводять щотижня.
Поки що не дуже велика кількість
дітей відвідує ці спілкування. Однак вірю, із Божою допомогою
все зміниться на краще, адже для
Бога немає неможливої жодної
речі!
А ще ми побували на місцевому ринку та на вулицях Канева
з проповіддю Євангелії: співали
псалми про народження Ісуса
Христа, роздавали календарі та
християнську літературу, спілкувалися з перехожими, які призупинялися та з цікавістю слухали
спів, ставили питання.
За декілька днів нам вдалося
внести свою лепту в служіння людям і збудування Царства Божого.
Молодь повернулася додому. А
мені довелося залишитися на деякий час ще для однієї справи.
Як відомо, у нашій країні сприятливий час для проповіді Євангелії, особливо дітям. Ще у 2005
році на виконання доручення
Президента України щодо подолання морально-духовної кризи
суспільства Міністерством освіти
і науки України було видано наказ «Про вивчення у навчальних
закладах факультативних курсів
з етики віри та релігієзнавства».
Зазначений наказ створив умови
для впровадження викладання
курсів духовно-морального спрямування на загальнонаціональному рівні (а саме: доступним стало, зокрема, вивчення предметів
«Основи християнської етики»
або «Християнська етика в україн-

ській культурі»).
Щоб викладання цих курсів у
школах Канева стало можливим,
ми з Ольгою Ковальською завітали до директорів трьох (із шести)
шкіл. По-різному починалися й
відбувалися наші розмови з ними:
одні з них спочатку були насторожені, інші – з радістю та схваленням приймали нас. Під час наших
спілкувань ми представилися
волонтерами, які мають педагогічну освіту й бажають допомогти формувати світогляд учнів на
основі християнських цінностей.
Важливу роль зіграло те, що ми
показали Програми та підручники, які затверджені або рекомендовані Міністерством освіти
і науки України (це викликало
більшу довіру до нас). Крім того,
отримати схвалення щодо проведення зустрічей із дітьми нам
допомогло те, що свого часу мене
Господь використав як одного із
співавторів підручника «Основи
християнської етики. 5 клас», який
затверджений МОН. «Це великий
привілей для нашої школи, що
сам співавтор підручника завітала
до нас», — такими були слова однієї з директорів. Розумію, що всі
вищезгадані аргументи були важливими для директорів, та не цим
ми хвалимося. «Приготовлений
кінь на день бою, але перемога від
Господа!» (Пр.21:31).
Господь ішов попереду нас у
цій справі, слава Йому й подяка
за це! Кожна з директорів підтримала нашу ініціативу провести
«пробні» уроки (зустрічі з дітьми).
«…А далі буде видно, — казали
вони. — Побачимо реакцію учнів… Проаналізуємо ситуацію…
Подивимося, що скажуть батьки,
чи не будуть проти й т. і.».
Хочу засвідчити, що дитячі
серця (особливо молодших школярів) дуже відкриті для сприйняття Божих істин. Наші спілкування
з учнями відбулися успішно. З
Божою допомогою нам вдалося
створити доброзичливу та сприятливу атмосферу в кожному
класі, а їх було сім: три зустрічі
з учнями 3-4 класів і чотири — з
учнями 5-6 класів. Діти з радістю
приймали нас, були активними
та з цікавістю слухали про Біблію,

Бога, добро й зло. Ми їм коротко
розповіли про створення світу,
перших людей, походження зла.
Зі старшокласниками дискутували на тему «Вибір». Використовуючи фланелеграф «Дві дороги»,
ми обговорили важливість вибору
добра (вузького шляху) в нашому
житті. З п’ятикласниками розмірковували над поняттям «прощення» на основі біблійної історії
про Йосипа, який зумів простити
своїм братам і не ображатися на
них. Відповідаючи на питання:
«Що важче: простити чи просити
вибачення?» — думки учнів розділилися. І не дивно, адже й дорослі
дадуть відповідь кожен по-своєму. Із задоволенням діти виконували завдання на робочих листках, доповнювали наші розповіді й
відповідали на запитання.
Усі без винятку школярі із захопленням спостерігали за проведенням дослідів. Один із них,
коли «серце» людини, наповнене
злом (вода в склянці, забруднена
краплями йоду), раптом «очищалося» (за допомогою хімічної
реакції вода ставала прозорою,
чистою). На основі іншого досліду
учні побачили, що відбувається в
серці людини, коли там з’являється образа (бурхлива реакція, через край), і як реагує людина, у
серці якої є прощення.
Наш Господь достойний честі й слави, хвали та поклоніння!
Мене переповнюють позитивні
емоції, коли згадую дитячі очі,
сповнені допитливості й цікавості;
коли згадую дитячі серця, відкриті
до пізнання та прийняття Божого
Слова.
На мою думку, варто викори-

стати з мудрістю сприятливий час
сьогодні, варто спробувати, варто
піти й постукати в двері навчальних закладів, запропонувати свою
допомогу у формуванні світогляду
дітей, переконати адміністрації
шкіл у важливості викладання курсів духовно-морального спрямування. «А хто знає, чи не на час,
як оцей…» ми знаходимося там,
де ми є. Пам’ятаймо про закони
сіяння, які спрацьовують і в наш
час: якщо не сіємо — не матимемо врожаю; якщо ми, християни,
не сіємо добре насіння — Слово
Боже, то диявол посіє погане зерно й зіпсує поле; чим раніше сіємо
— тим раніше отримаємо врожай;
щедро сіємо — щедро пожнемо;
сіяти правильно, постійно, з вірою
— Слово не вертається марно; ми
сіємо, а Бог вирощує — тільки Богові належить вся слава.
Перші кроки у викладанні курсів духовно-морального спрямування в Каневі зроблено. А далі
— нехай Господь допоможе, наділить мудрістю в підготовці уроків,
розробці матеріалів, проведенні
наступних зустрічей зі школярами. Нехай «проповідана буде
ця Євангелія Царства по цілому
світові, на свідоцтво народам
усім…» (Мт.24:14).
Підтримуймо на руках молитви всіх місіонерів. Нехай Слово
Боже щедро та зі сміливістю сіється в серця людей! Вірмо, що свого часу воно проросте й принесе
рясний плід!

Віталій БІЗЮК
Сумська область
уривок з листа
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НАЙБІЛЬШИЙ СКАРБ — ЦЕ ЛЮБОВ

Гроші, достаток, багатство
дають змогу людині влаштувати безбідне життя, зробити
його зручним та комфортним,
позбавити себе багатьох особистих і сімейних проблем.
Проте вони мають силу працювати не тільки задля людини
для покращення умов її життя,
але й проти неї.
Зі слів книги мудрості Святого
письма: «…багатства мені не давай! Годуй мене хлібом, для мене
призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав:
«Хто Господь?» (Пр.30:8-9) стає
зрозумілим, що багатство досить
зрадливе та підступне. Соломон,
який промовляв ці слова в молитві
до Бога, розумів владу грошей над
людиною й усвідомлював великий
ризик в багатстві забути про Того,
завдяки Кому воно приходить.
«Учителю Добрий, що робити
мені, щоб вічне життя вспадкувати?» (Мр.10:17), — так одного разу
звернувся до Ісуса Христа багатий
молодий чоловік. За його ж словами, він виконував заповіді Господні.
Але ось подивіться, що зробило в
його житті багатства. «Ісус же поглянув на нього з любов’ю, і промовив йому: «Одного бракує тобі:
іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, — і матимеш скарб ти
на небі! Потому приходь та й іди
вслід за Мною, узявши хреста». А
він засмутився тим словом, і пішов,
зажурившись, — бо великі маєтки
він мав!» (Мр.10:21-23). Багатство
стало тим каменем спотикання,
який не дав юнакові виконати волю
Господню. Юнак не зумів вчинити
за словом Господнім, бо матеріаль-

ні цінності заволоділи його серцем.
«І поглянув довкола Ісус, та
й сказав Своїм учням: «Як тяжко
отим, хто має багатство, увійти в
Царство Боже!» І учні жахнулися
від слів Його. А Ісус знов у відповідь
каже до них: «Мої діти, як тяжко
отим, хто надію кладе на багатство,
увійти в Царство Боже!» (Мр.10:24).
А це означає, що тому, хто має багатство, важко не покладати надію
на нього. Коли достаток у людини
збільшується, важко не помітити, як змінюються вона сама. Заради грошей вона готова йти на
компроміс із неправдою, бути лицемірною, хитрою, підступною, а
то й підлою. З її егоїзму дивуєшся,
дружні чи товариські відносини
для неї вже не мають ніякої ваги. З
хорошого християнина робиться
формаліст із благочестивим виглядом. Про таких апостол Павло
писав Тимофієві: «Бо корінь усього
лихого, — то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились
від віри…» (1Тим.6:10). Він казав,
що люди зіпсутого розуму й позбавлені правди «думають ніби благочестя — то зиск. Цурайся таких!

Великий же зиск — то благочестя із
задоволенням. Бо ми не принесли
в світ нічого, то нічого не можемо й
винести. А як маємо поживу та одяг,
то ми задоволені будьмо з того.
А ті, хто хоче багатіти, упадають
в сітку, та в численні нерозумні й
шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель»
(1Тим.6:5-9).
Спокуса багатіти, коли приходять великі гроші, настільки сильна,
що людей, які не зраджують собі
перед блиском золота й срібла,
шурхотом доларових купюр, вважають особливими, просто феноменальними особистостями.
Сповідь Стіва Джобса (19552011), який був однією з найвизначніших і найбагатших людей
світу, засновником мегакорпорації
«Apple», змушує задуматися над
справжніми цінностями. Будучи
культовою особистістю, мільярдером, відомим революційними
технологічними винаходами, він
зумів залишатися простою і, як
стверджують окремі видання, навіть дещо аскетичною людиною.
Гроші для нього не стали самоціл-

лю, він не продався їм, саме через
те його останні слова, з якими він
нібито намагався звернутися до
всіх, вражають своєю щирістю та
відвертістю, торкаються найтонших струн людського серця, спонукують пробудитись найкращі почуття. Кілька років чоловік боровся
з невиліковною хворобою, і коли
дні життя добігали кінця, він вилив
свою душу в таких словах: «Мені
вдалося досягти вершини успіху у
світі бізнесу. Багато хто вважає, що
моє життя — це уособлення успіху.
Але зізнаюся, крім роботи, у мене
не так і багато радощів. І взагалі,
багатство — це лише факт життя,
до якого я просто звик.
Зараз я лежу на лікарняному ліжку й згадую все своє життя.
Тепер зрозумів, що багатство та
визнання, якими я так пишався,
втратили своє колишнє значення
перед лицем близької смерті.
Коли в темряві я дивлюся на
зелене світло, що йде від апарата
життєзабезпечення, і чую характерний механічний звук, я відчуваю
наближення смерті і дихання Бога.
Тепер, коли у нас достатньо грошей, саме час подумати про зовсім
інші життєві питання, не пов’язані з
багатством…У житті є більш важливі речі. Можливо, для когось це
відносини, для інших — мистецтво
чи дитячі мрії…
Постійна гонитва за наживою
перетворює людину в маріонетку. Це сталося й зі мною. Бог
наділив нас почуттями, щоб ми
могли розповісти про свою любов близьким.
Багатство, яке я нажив, я не
можу взяти з собою. Усе, що я від-

несу з собою, — це лише спогади,
пов’язані з любов’ю. Ось справжнє
багатство, яке повинно слідувати
за вами, супроводжуючи вас, давати вам сили йти далі.
Любов здатна подолати величезні відстані. У житті немає меж.
Досягайте висот, які ви хочете досягти. Ідіть туди, куди кличе вас
серце. Це все у ваших руках.
Маючи гроші, ви можете найняти купу людей, які будуть возити
вас, робити щось удома чи на роботі. Але ніхто не візьме ваші хвороби на себе.
Матеріальні речі, які ми випускаємо, ще можна знайти, заробити, відшукати. Але є одна річ, яку
ніколи не знайдеш, якщо ти її втратив. Це життя.
Неважливо, скільки вам років
і чого ви досягли. У нас у всіх настане день, коли завіса опуститься
вниз…
Ваш скарб — це любов до сім’ї,
коханої людини, близьких, друзів…
Бережіть себе. Піклуйтесь про
інших».
Дійсно, прийде час, коли «земля та діла, що на ній, погорять»
(2Петр.3:10).
Як писав апостол Павло, «ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують — та припиняться,
хоч мови існують — замовкнуть,
хоч існує знання — та скасується»
(1Кор.13: 8), тому перед обличчям
вічності найбільшою цінністю людини є почуття любові, яке вона покликана Богом виражати стосовно
Нього та інших.
Ігор КРОЩУК

пасторські історії

ЧОЛОВІК, ЯКИЙ ЧИСТИВ ВЗУТТЯ, ВИЯВИВСЯ ПРОРОКОМ

Коли наша дочка Анна
пішла на Небеса, нам було
дуже важко. Ми з Лусіне,
моєю дружиною, потребували слова втіхи від Бога. Після похорону в Німеччині ми
не повернулися до Вірменії,
а поїхали до Сполучених
Штатів. Більшість із наших
родичів живуть там, і нам
хотілося провести з ними
якийсь час.
Звичайно, ми шукали й чекали слова від Бога. Дружина
сказала, що в країні проходить
пророча конференція, і ми, подолавши довгий шлях, дісталися
до місця її проведення. Протягом
кількох днів люди пророкували,
проповідували, але в наших серцях нічого не відбувалося, не змінювалося.
І ось вночі мені приснився
сон, із якого я зрозумів, що мені

треба їхати в Лас-Вегас. Я знав,
що Лас-Вегас — це світ гріха, але
подумав, що мені слід попрямувати в ту частину міста, де живуть звичайні люди, де є багато
хороших церков. Однак наступного дня я отримав одкровення,
що мені треба їхати саме в місто
гріха, і саме там Господь буде
працювати наді мною. Про це я
розповів Лусіне, і вона теж у дусі
отримала підтвердження цьому.
У Лас-Вегасі я помітив чорношкірого чоловіка, чистильника
взуття. Я відчув, що потрібно біля
нього зупинитися. Стояв довго,
поки нарешті цей чоловік обернувся й помітив мене. Святий
Дух дав мені зрозуміти, що він
має почистити моє взуття. Чесно кажучи, мені було незвично,
навіть ніяково, щоб хтось таке
робив для мене. Я подумав, що
це лише мої думки, але бажання
ставало щораз сильнішим.
День був спекотним, і на моїх
ногах були сандалі. Тому я повернувся в готель, узув туфлі й
вийшов на вулицю. Я підійшов
до цього чоловіка й сів перед
ним, щоб почистити взуття. Він
сказав: «Хай благословить тебе
Бог, брате», хоча не міг знати,
що я віруючий і пастор. Я його
запитав, чи вірить він у Бога. Він
відповів «Так, вірю, я пастор».
Тоді я запитав його, що він тут

робить. Він відповів, що на цьому
місці проповідує людям. Сказав
мені, щоб я подивився навколо
й побачив, що люди зламані, що
хтось повинен торкнутися їхніх
сердець, втішити, підняти.
Він також сказав, що, коли я
стояв і спостерігав за ним, йому
було відкрито, що Бог послав
мене до нього, і в нього для мене
є слово від Бога. Він чистив моє
взуття, а я, приголомшений, дивився на нього. Я запитав, що це
за слово. Він відповів: «Знаєш,
життя схоже на квітучий сад, а
ти в ньому — садівник. Але є вищий Садівник і це — Бог, Якого ти
любиш, шануєш, а Він іноді приходить до тебе в гості. У цьому
саду росте прекрасна квітка, яку
ти дуже любиш. Є тисячі квітів,
які ти готовий подарувати, але не

ту, яку любиш. І ось одного разу
головний Садівник, Бог, приходить у твій сад. Ти запрошуєш,
кажеш: «Візьми будь-яку квітку,
яку хочеш», і Він йде й знаходить
ту квітку, яку ти бережеш, бере
її і забирає із Собою на небеса.
А ти плачеш, не розуміючи, що
саме ця квітка тепер у безпеці, у
вічності, а інші квіти не захищені.
А та, найулюбленіша квітка, уже в
Божих руках».
У цей момент він закінчив
чистити моє взуття й сказав:
«Брате, саме це Бог вклав у моє
серце, щоб передати тобі». Він
навіть не поцікавився, хто я. Настільки він був упевнений, що
сказані мені слова від Бога. А я
сидів, і сльози текли по моєму
обличчю від глибокого усвідомлення його слів. Я обняв його:

«Брате, знаєш, Богу відома твоя
адреса». Він був зворушений: «Я
допомагаю багатьом людям, але
вперше чую такі слова». Я сказав:
«Бог із Вірменії привів мене до
тебе. Тепер є багато церков, проповідників, пророків, пасторів,
однак Бог знає саме твою адресу, де живеш і служиш ти. У тебе
є серце, готове служити людям і
чути голос Божий». Звичайно, ми
обнялися, і сльози були на наших
очах. Потім я повернувся в готель
і все розповів своїй дружині. Я
зрозумів, чому Бог привів мене
сюди.
Пророк, який жив у Лас-Вегасі й чистив взуття, знайшов свій
майданчик і служив людям. Я думаю, прийшов час для кожного
з нас служити не тільки в церкві,
але й знайти свій майданчик і допомагати людям. Адже сьогодні
життя людей сповнене болю й
вони потребують, щоб хтось отримав слово з Небес і поділився
з ними. Людство очікує відкриттів
від Божих дітей.
Хочу ще раз сказати: «Спасибі, брате. У найважчий час ти
опинився поруч і допоміг мені.
Благослови тебе Бог, ніколи не
забуду тебе, велика твоя нагорода на Небесах».
Артур СИМОНЯН
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ТРИ ДЕСЯТИЛІТТЯ

Цього року місії «Голос надії» виповнюється 30 років. Напередодні ювілеїв
завжди серце чомусь сповнюється ностальгією. Починаєш згадувати, як
усе починалося. Про що мріялося… Що здійснилося й чого не відбулося.
Напередодні цьогорічного ювілею переглядаємо пожовклі сторінки стаГолос мрії, що звучить…
...Що ти скажеш про
себе?...Він відповів: «Я голос...» (Ів.1:23).
Отже — десять років. Невеличкий відрізок земного буття.
...Нещодавно, приводячи в
порядок свої папери, я навмання
розгорнув записник і з подивом
прочитав рядки, датовані 1989
роком, що стосуються ювілейної
дати місії.
«Минулої неділі — євангелізація в Тернополі, перед тим —
Шепетівка й Рівне, — десятки
тисяч людей. Лунає проповідь
про Христа. Вітер перебудови
розвіює затхлість бюрократичних кабінетів. Та чи надовго? Я
мрію про проповідь (і глибоко
в душі — про місію) для Росії...»
(10.09.89 р.).
Мрії — як діти. Вони народжуються, зростають, живуть із
нами, але інколи вмирають, щоб
звільнити місце іншим.
Чи думав я, коли робив цей
запис, що потаємне бажання
серця стане дійсністю через
дуже короткий час?
Шлях становлення місії «Голос надії» розпочався з маленької кімнатки чергового, що на території дому молитви на вулиці
Вороніхіна, 14а.
Тут зібралося до десятка
братів, і серед них — Віктор
Наумчик, Славік Миронюк та
інші. Вони гаряче дискутували з приводу організації місій,
їхньої діяльності, приводячи в
приклад сусідів-рівненчан, що
вже майже рік працювали з
місією «Світло Євангелії».
Сьогодні, оглядаючись на
пройдений шлях, згадую тих,
хто був серед перших праців-

ників...
...Якось в офіс місії, що
розміщався в невеликій кімнаті
підвального приміщення «Церкви Христа-Спасителя», зайшов чоловік середнього зросту.
Привітався й сказав:
— Мене звати Володимир,
прізвище Галенко, я з Ківерець.
Знаєш такого?
— Знаю, але не дуже, — відповідаю.
— Я тривалий час працював
у Росії, у Тамбовській області,
знаю тамтешні духовні потребий
ситуацію, хотів би попрацювати
там як місіонер хоч якийсь час.
Чи не змогла б місія допомогти
мені в цьому?
Я, звичайно, не дослівно передаю діалог із братом Володимиром, але саме він був першим
офіційним працівником від місії
«Голос надії» в Росії.
Потім розпочала роботу
євангелізаційна група в м. Іжевськ (Удмуртія) з братом Миколою Климчуком і Анатолієм
Якушевським. Через короткий
час майже одночасно запрацювала в Карелії група «Світло для
світу» на чолі з Павлом Цвором,
група «Євангеліст» — у Комі
Республіці з братом Федором
Величком, група «Одне серце»
— у Якутії з братом Олександром Головієм, група місіонерів
у Нижньогородській області з
братом Аркадієм Олешем, група з м. Нововолинська — у Татарії, м. Казань, із братом Анатолієм Редьком...
На 1-й конференці місії
«Голос надії», яка відбулася 22
червня 1991 року в м. Луцьку,
було зазначено, що від місії
працюють 11 євангелізаційних
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груп, трудяться як на Волині,
так і за її межами…
Пригадую перше хрещення в
Якутії, у м. Удачний. 22 душі стояли біля невеличкої річечки в білій
одежі. Сотні людей прийшли
подивитися на незвичне видовище. У повітрі кружляв вертоліт
— очевидно, хтось із місцевого
начальства цікавився: що на березі відбувається... А під вечір,
коли сонце вже зайшло й біла
ніч запанувала над тайгою, на
невеличкій дачі однієї з сестер
відбулася вечеря любові. Кожен
приніс із дому що мав: пиріжки,
консерви, зелень. Саша Шостак
із Ковеля разом зі мною аж надто
смакував запашний іван-чай, що
пишно цвів о цій порі. Біля нас
сидів чоловік однієї з сестер, що
прийняла хрещення. Він якось
підозріло поглядав навколо, але
потім заспокоївся.
Наступного дня ця сестра
повідомила брату Саші Головію:
— Після вечері ми прийшли
з чоловіком додому, він знімає
свій піджак, а в кишені — великий ніж. На мій здивований погляд відповів: «Я вчора йшов з
тобою і думав собі: хтозна, що
там ті бандери собі придумали.
Але нічого, я просто так не дам
себе взяти. Ось і приховав ніж,
на всяк випадок...»
Ось така вечеря любові вийшла. Це було так недавно й так
давно. Ті, хто першим приймав
хрещення, сьогодні служать
пресвітерами й дияконами в
церквах і самі посилають місіонерів на нові місця. Власне, це
й була стратегія місії з самого
початку праці — відкривати нові
церкви, які потім самі змогли б
продовжити місіонерську робо-

ту в своїх околицях.
Багато чи мало ми встигли
зробити за ці 10 років — об’єктивно оцінить один Господь. Про
кожен регіон праці місіонерів
можна було б писати дуже й
дуже багато. Можливо, у майбутньому з’являться книги про
Божих посланців. Багато хто з
читачів газети знає їх і молиться
за них.
Сьогодні хочу згадати тих,
чиї імена майже не бувають на
сторінках газети, але це не применшує важливості їхньої праці
на ниві Божій. Це люди, які моляться й жертвують на місіонерську працю.
У книзі Господній кожна молитва й кожна пожертвувана копійка відмічена. Щиро дякуємо
за співпрацю нашим друзям зі
США: брату Віктору Дежнюку з
м. Портланд, Андрію Семенюку
з м. Сієтл, Аркадію Олешу з м.
Колумбус, Віктору Якимову з м.
Рочестер і багатьом-багатьом
іншим друзям-молитвеникам і
жертводавцям за їхню працю,

щирість і відданість Господу.
Дякуємо служителям «Церкви
Христа-Спасителя» м. Луцьк за
взаєморозуміння й духовну підтримку, обласній пресвітерській
раді Волині і усім, кого згадали й
кого не згадали, але кого пам’ятає Господь. Без спільної нашої
праці й благословення Божого
не було б того, що ми сьогодні
називаємо — місія «Голос надії».
Щиро вітаю вас, дорогі співпрацівники місії, із ювілеєм.
Смиренно, зі скромністю
звершуймо свою працю, пильнуючи в сірих буднях, а ювілеї та
свята самі прийдуть.
«А Богові подяка, Який дав
нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, брати
і сестри мої любі, будьте міцні,
непохитні, збагачуйтесь завжди
в ділі Господньому, знаючи, що
праця ваша не марна перед Господом!» (1Кор:15-58).

Директор місії
«Голос надії»
Микола СИНЮК

новини

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
ВОЛИНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ЦЕРКОВ ЦХВЄУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ
Церков
у них членів
Пасторів рукопокладених
нерукопокладених
Молитовних будинків
будуються
Молоді
керівників молоді
Місіонерів від церков
з них працюють в Україні
у Непалі
Хорів
музичних груп
оркестрів
Притулків для дітей-сиріт
Притулків для людей похилого віку
Реабілітаційних центрів для дорослих
Сестер (членів церкви)
відповідальних за жіноче служіння
Недільних шкіл
учнів у НШ
учителів
Християнських таборів проведено в області

рих газет. Здається, все було так недавно… Проте так багато вже відбулося відтоді. Пропонуємо й вам повернутися на 30 років і разом із нами
пригадати те, що ми відчували на порозі першого значимого ювілею місії
— її десятиліття.

218
20 220 чол.
194
64
180
21
5050 чол.
150 чол.
103 чол.
93
10
157
100
13
2 (35 чол.)
3 (63 чол.)
17 (140 чол.)
11970
11
154
8270
930
150

ПЛАН ЗАХОДІВ СВЯТКУВАННЯ 100-ЛІТТЯ
П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
У 2020 РОЦІ
12 грудня 2020 року на
засіданні Комітету УЦХВЄ затвердили
план святкування
100-літнього ювілею п’ятидесятницького руху в Україні.
Мета заходів, що триватимуть
протягом 2020 року — відновити
історичну справедливість стосовно
п’ятидесятників, безпідставно дискредитованих за радянських часів.
Змінити статус п’ятидесятництва
від «гнаної» меншості до «впливової» меншості. Посилити місійну
присутність Церкви в регіонах.
Старший єпископ Михайло
Паночко озвучив план проведення урочистостей. Зокрема, 9-10
квітня відбудеться мотиваційний
захід «Назустріч ювілею», що стане
своєрідним продовженням звітної
конференції УЦХВЄ.

21 травня в рамках форуму,
присвяченого
п’ятидесятницькій місії, відбудеться презентація
документального фільму й книги
«Історія п’ятидесятництва в Україні»
та прес-конференція.
22 травня відбудеться головний
захід ювілейного року — урочиста
Академія з нагоди 100-ліття п’ятидесятницького пробудження в
Україні. Вона пройде у Києві у Лівобережному виставковому центрі
(вул. Євгена Сверстюка, 2Б).
Важливі регіональні заходи відбудуться у вересні-жовтні у Тернополі та Чернівцях.
На осінь заплановано міжнародну
науково-практичну
конференцію, напередодні якої
відбудеться презентація книги
«Феномен П’ятидесятниці» док-

тора філософських наук та доктора
богослов’я Михайла Мокієнка (молодшого). У заході вже зголосилися взяти участь провідні науковці
НАН України, Центру дослідження
релігії НПУ ім. М.Драгоманова та відомих західноєвропейських вузів.
За результатами конференції буде
видано збірник наукових праць.
Ще одна ідея — перевидати у
новому форматі старі журнали (наприклад «Євангеліст» за редакції
Івана Воронаєва).
Директор Департаменту зовнішніх зв’язків УЦХВЄ Юрій Кулакевич розповів про підготовку історичного документального фільму,
присвяченого 100-річному ювілею
п’ятидесятницького руху в Україні.
chve.org.ua
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БОГ БЕРІГ МЕНЕ З ДИТИНСТВА

Мене звати Валерій. Хочу
розповісти про те, як я прийшов до Господа та як складалася моя доля до зустрічі з
Ним. Аналізуючи своє життя, я
бачу, як Бог із самого дитинства тримав мене у своїх руках, беріг, щоб я зміг зустрітися з Ним і віддати своє життя
Йому. Зі мною ставалося безліч неприємностей, у яких моє
життя висіло на волосині, але
Бог не допустив моєї смерті, а
вів дивними шляхами, щодня
ближче й ближче наближаючи
до Себе.
Народився я 15 липня 1960
року в невеличкому селі Пермського краю Росії. Коли мені було
близько року, стався трагічний
випадок. Батько підшивав валянки, а мама пішла доїти корову.
Раптом я дуже сильно розплакався, дуже голосно кричав, а батько
не витримав і вколов мене шилом
у піднебіння. Коли мама ввійшла
в кімнату, то побачила, що я захлинаюся кров’ю. Мене швидко
відвезли в лікарню. А батька арештували, і відтоді я його більше не
бачив. Моя мама була дояркою,
турбувалася про мене й двох моїх
братів та сестру. Але одного разу
не стало і її. Мені було всього сім
років, коли вона ослабла від раку й
померла на моїх очах. Після цього
мене відправили в дитячий будинок, де я жив до 17 років. Після
закінчення восьмирічки вступив в
училище в Пермі на автослюсаря.
Коли навчався в ПТУ, держава
забезпечувала мене потрібним
для життя й видавала всього 9 рублів на кишенькові витрати. Але
тих грошей не вистачало на кіно,
морозиво й решту речей, яких так
хотілося підлітку. Одного разу я
поїхав на електричці на елеватор,
де завантажували баржі зерном,

щоб заробити ще трохи грошей
на кишенькові витрати. Сів в електричку без білета, тому що в мене
не було ні копійки. Думав, що проїду так. Електричка набрала ходу й
від’їхала від станції, а я встав між
вагонами. Швидкість поїзда збільшувалася, і, щоб не впасти, я зайшов у вагон. Тільки відчинив двері,
як дорогу мені перегородив контролер. Він запитав, де мій квиток,
я відповів, що квитка в мене немає,
і з переляку розвернувся й вискочив у двері, забувши, що електричка вже рухається на великій швидкості. Коли я впав, то побачив, що
за декілька метрів від мене стоїть
стовп — якби я вискочив кількома
секундами раніше, то мене вже
не було б. Коли став зводитися на
ноги, зрозумів, що нога зламана.
Я сів у наступну електричку, і мене
вже ніхто не тривожив, бо їхав як
постраждалий. Заледве добрався
до гуртожитку, де комендант, побачивши мій стан, викликав швидку.
Ще був випадок. Я йшов від
гуртожитку до зупинки, щоб поїхати в кіно. Мене перестріли місцеві
хлопці, щоб забрати гроші, і побили. На зупинці на мене, побитого,
напали двоє чоловіків кримінальної
зовнішності. Вони мене роздягли,
шукаючі гроші. Нічого не знайшовши, розлютувалися — один із них
дістав ніж і вдарив мене по руці. У
ту мить до зупинки підійшла жінка
— нападники відштовхнули мене,
сказавши, щоб я забирався геть.
Бог і тут зберіг мене від смерті.
Після училища була служба
в армії, з 1979 до 1981 роки. Під
час служби я отримав страшну
звістку, що мого брата зарубав
сокирою сусід. Я не зміг приїхати на похорон. Було дуже сумно
й гірко. Ще одна рана з’явилася
на моєму серці.
Після армії я пішов працювати
в органи внутрішніх справ. Охороняв обком партії в спецдивізіоні
десь два з половиною роки. А в
той час набирали хлопців на війну в Афганістані, і наш підрозділ
не став винятком. Набирали в основному сиріт, одиноких, тих, кого
мало хто шукатиме. До мене підійшов командир і сказав, що начальство хоче мене викликати на бесіду й відправити туди служити. Він
пошкодував мене й дав терміново
відпустку, щоб мене не забрали.
Так і сталося — мене не відправили
в місця воєнних дій.

Після служби я поїхав до своєї
сестри, яка жила в місті Ревда
Свердловської області. Там я працював, де тільки міг: на будівництві, в ЖКХ, теслею, двірником.
Одного разу я розговорився з
воєнкомом, і він запропонував
мені піти в армію служити прапорщиком. Я пройшов надстрокову
службу, де був командиром взводу
військової розвідки, прослужив ще
рік там і після розпаду СРСР залишив службу.
Далі жив звичайним життям
добросовісного
громадянина.
Мені дали хороше місце на заводі
у Свердловську, житло.
Душа ж моя тягнулася до Бога,
шукала Його. Я ходив у православний храм — навіть мої колеги на
роботі знали про те, що я там буваю, і просили мене купити то іконку, то молитовника. Але тоді я ще
не набув міцної істинної віри.
Одного разу я йшов по місту
вночі й побачив, що до мене наближаються двоє коренастих хлопців.
Оскільки я ходив у церкву й знав
90 псалом напам’ять, то став його
проказувати. Ці хлопці підійшли до
мене, попросили закурити. Я сказав, що в мене нічого немає, і вони
просто пішли. Бог заступився за
мене й у цій ситуації.
Іноді серце огортав неймовірний відчай. Одного разу в такий
момент почув голос у серці: «Та
кому ти потрібен? Убий себе!» Я
тоді ліг на ліжко, взяв ніж і, встромивши його собі в живіт, почав
себе різати. Дивно, але не відчував ні краплі болю! Раптом щось
зупинило мене, я почув ніби інший
голос: «Спинися!» Тоді встав, перев’язав рану й викликав швидку.
Коли мене привезли в лікарню, то
виявилося, що лікар, який приймав мене, також колишній інтернатівець. Він став зі мною розмовляти:
— Що це ти робиш із собою? Ти
знаєш, куди після цього підеш?
— Знаю, — відповів я.
— Навіщо тоді поспішаєш?
Я відповів, що моє життя безнадійне, і я нікому не потрібен із
таким станом душі. Я справді так
думав. Порожнеча, гіркота й біль
наповнювали мою душу до краю.
Той лікар тоді сказав, щоб я пішов
у церкву й сповідався. Я зробив, як
він мені порадив, але спокою для
душі так і не знайшов.
Але ось настав той день! Я
пам’ятаю його. Тоді працював на

заводі у Свердловську. Мені дали
від заводу відеоплеєр і доручили
показувати в клубі після роботи
фільми хлопцям, які вешталися без
діла. Одного разу, коли я прийшов
у клуб, щоб запустити черговий
фільм, то побачив на дверях плакат: «Хто хоче знати про Христа та
присвятити Йому своє життя, приходьте на богослужіння». Люди, які
стояли біля клубу, сказали мені:
«Не ходи туди, там збираються
сектанти. Вони можуть принести
тебе в жертву!» Але я все-таки пішов, думав: посиджу, подивлюся.
На вході мене зустрів служитель
церкви. Він був дружелюбним,
запропонував зайти. Люди зібралися й почалося служіння. Хтось
розказував вірші, хтось проповідував, потім усі разом співали… І
мені стало так легко на душі! У кінці
зібрання той же брат, який зустрів
мене на вході, вийшов на сцену
й сказав: «Хто хоче віддати своє
серце Богові на служіння, вийдіть
уперед, і ми за вас помолимося!» Жодна сила не змогла б мене
втримати на місці! Я пішов уперед,
щоб за мене помолилися. У ту ж
мить моє серце змінилося, я став
новою людиною!
Додому я не йшов, а летів! У
гуртожитку комендантка запитала
мене, що зі мною, чому я так сяю. І
я відповів їй, що віддав своє серце
Богові й тепер хочу служити Йому!
Відтоді став відвідувати зібрання тричі на тиждень. Вони були невеликі. Часто всі збиралися в домі
пастора — Павла Бака. З кожним
днем із його допомогою, а також
за допомогою молитви й вивчення
Біблії я все більше відкривав для
себе глибини Бога, пробував проповідувати.
Але й ворог не дрімав. Одного
разу, коли я працював вантажником-експедитором на заводі імені
Калініна, ми поїхали на склад. Тільки виїхали на шосе, як почався
дощ, і КАМАЗ, який їхав неподалік,
врізався в наш автомобіль. Наша
невеличка вантажівка була повністю розбита. Але найсильніший
удар прийшовся саме в те місце,
де сидів я. Відчувши різкий біль у
спині, я, здається, навіть перестав
дихати й подумав навіть, що помираю. Наша машина лежала в кювет. Стали до нас збігатися люди.
Через декілька хвилин прибула
швидка, міліція. Вони були шоковані, дивилися на мене й не вірили,
що я живий.

До того часу моє дихання внормувалося, я піднявся, але медики
завели мене в карету, щоб упевнитися, що зі мною все добре. У
моїй руці була Євангелія — у той
час я завжди носив її з собою. Коли
лікар побачив її, то сказав: «Молися й дякуй Богові, що з тобою все
в порядку. З твоєю комплекцією
при такому ударі ти мав би бути
трупом». Але в Бога були для мене
інші плани. Я знав це, і Його любов,
захист і турбота давали мені сил
рухатися вперед і не падати у відчай.
Наступного дня, коли я йшов
із заводу й молився, щось сталося зі мною — язик став плутатися, полилися слова, яких я ніколи
раніше не чув, я відчув неймовірне
натхнення й силу всередині. Злякавшись, зателефонував пастору
Павлу, і він пояснив, що я пережив
хрещення Святим Духом. Відтоді
мені ще більше захотілося бути в
молитві й читанні Слова.
Час минав. Я не знав, як
влаштується моє життя надалі.
Одного разу пастор Павло запропонував мені допомогти йому
забрати в Петербурзі гуманітарну
допомогу від фінів. Одразу після
служіння ми полетіли туди літаком. Поки ми летіли в літаку, багато
розмовляли. Брат Павло багато
дізнався про моє життя, про моє
бажання створити сім’ю. Він вирішив мені допомогти — і познайомив із однією дівчиною з України. Точніше, дав її адресу. Після
декількох листів ми зустрілися. В
Україні мене прийняли дуже дружелюбно й гостинно. Згодом ця
дівчина ствердно відповіла на мою
пропозицію одружитися. Я переїхав жити в Україну, де ми зіграли
весілля. Бог подарував мені чудову
дружину, двох доньок, а ще в мене
є два зяті й п’ятеро внуків!
Оглядаючись на своє життя, я
знову й знову згадую слова, сказані мені одного разу через пророка: «Я ще від колиски матері тебе
обрав для Своєї слави, щоб ти
служив Мені!» І нині я вдячний Богові за те, що Він вів мене, спасав,
благословляв дотепер.

Валерій КУДРАШОВ
с. Будки
Маневицький район
Волинь

новини

У КЕНІЇ ЕКСТРЕМІСТИ «АШ-ШАБАБ» УБИЛИ ТРЬОХ ВЧИТЕЛІВ-ХРИСТИЯН
16.01.2020
Національна поліція підтвердила,
що 13 січня 2020 року близько 2
години ночі бойовики сомалійського повстанського угрупування
«Аш-Шабаб» напали на початкову
школу, поліцейський пост і телестанцію в м. Гарісса. Про це повідомляє The Christian Post.
У міжнародній правозахисній організації
International
Christian
Concern повідомили, що в результаті нападу загинули троє вчителів-християн, ще один отримав
серйозні поранення.
Учитель Роберт Кібуту, який живе

недалеко від місця події, стурбований тим, що державні працівники
зазнали нападу тільки через власну
віру.
Після нападу депутат міського парламенту Анаб Субов Гуре звинуватив уряд в бездіяльності і заявив,
що нападам можна було запобігти.
«Настав час уряду з усією серйозністю поставитися до питань безпеки, — зазначив Гурі. — Місцеві жителі повідомляли місцевим органам
про можливі напади, але окружні
служби безпеки проігнорували їх!»
За даними Daily Nation, за останні п’ять тижнів терористичне угру-

пування, що базується в Сомалі,
скоїло в Кенії понад 10 нападів, у
результаті яких загинули 25 мирних
жителів. Раніше бойовики напали на
початкову школу Сареті в Дадаабі,
тоді загинуло чотири учні. У грудні
екстремісти «Аш-Шабаб» напали
на автобус, який прямував з Найробі в Мандера, і вбили 11 християн. У 2015 році бойовики напали на
університет Гарісса. Тоді вони вбили
150 студентів-християн, 79 були поранені. Студентів, які сповідували
інші релігії, терористи не чіпали.
Кенія займає 40 місце в списку
країн, де переслідують христи-

ян (World Watch List), складеному
правозахисною організацією Open
Doors USA.
invictory.org
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МАЛЕНЬКА ВЕРЕДА

Звісно, це не було її
справжнім іменем. Я не
можу вам сказати, яким
вони було насправді, тому
що це дуже б її засмутило.
Ім’я Маленька Вереда вона
отримала від свого тата, і
я думаю, ви вже здогадалися чому. Дівчинка була
буквально
невичерпним
джерелом невдоволення. Їй
би жити в місті вередунів,
проте вона там не жила.
Вона жила зі своїми мамою,
татом і братиком у красивому затишному будиночку.
Правду кажучи, їй не було
чого вередувати, бо в неї
було все потрібне.
У неї була гарна кімната, красивий одяг, смачна їжа. Чого ще
могла бажати маленька дівчин-

кої вереди було звично сказати:
«Мені не подобається ця каша»
або: «Якщо мені не можна кукурудзяних пластівців, то я взагалі
нічого не їстиму!»
Згодом, коли потрібно було
займатися музикою, вона казала: «Я не хочу, мої пальці надто
холодні» чи: «Я все граю та граю
одну й ту ж п’єсу. Не хочу її більше грати!»
Але час обіду був найгіршим.
Майже щодня, що б мама не поставила на стіл, усе називалося
«противне». Коли перед нею
ставили тарілку, вона обов’язково знаходила те, чого не любила…
Інколи за таку поведінку тато
наказував їй вийти з-за столу й
покинути кімнату. Але це, здавалося, не допомагало. Тато
нерідко казав, що якщо вона не
перестане бурчати, йому доведеться покарати її.
Одного разу під час обіду
Маленька Вереда знову стала
капризувати.
— Мені зовсім не подобається цей обід, — стогнала вона. —
Ти поклала мені так багато цієї
противної капусти!
— Доню, пам’ятаєш, що
сказав тобі тато? — нагадала
мама. — Тисячі дітей були б
раді такому хорошому обіду,
який маєш ти. Тому сьогодні ти
мусиш з’їсти все до останньої

ка? Ляльок? У не їх було безліч.
Цукерок? Вона мала їх доволі.
Грошей? У неї була скарбничка,
у якій вона збирала гроші на велосипед.
Ви запитаєте: «То чому ж
вона вередувала?»
Не знаю, але дехто іноді поводиться дивно, чи не так?
Вередування
починалися
з самого ранку, ще до того, як
вона вставала з ліжка. Зазвичай все починалося з фрази:
«Дімо, припини!» Після чого
мама запитувала: «У чому річ?»
І Маленька Вереда невдоволеним голосом буркотіла: «Діма
співає, а я хочу полежати в ліжку
в тиші», чи: «Діма кинув у мене
подушкою», чи: «Діма корчить
мені жахливі гримаси!»
А за сніданком для Малень-

ЩО ГОВОРИТЬ НАУКА?

Вчені довели, що звичка
нарікати програмує нас на невдачу і навіть може викликати
хвороби. І навпаки звичка висловлювати вдячність робить
людину щасливішою і позитивно впливає на загальний стан
здоров’я.
Проводячи
дослідження, вчені розділили людей на
три групи, кожній з яких дали
завдання. Перша група по-

винна була писати в щоденнику про те, за що вони вдячні.
Друга група описувала те, що
їх турбує, а третя записувала
події нейтрального характеру.
Дослідження тривало 10
тижнів. Було встановлено, що
учасники першої групи відчували себе на 25% більш щасливими, ніж всі інші добровольці, які
беруть участь в експерименті.
Ще одне дослідження по-

казало, що люди, які практикували вдячність, відчували
себе більш виспаними вранці, ніж ті, які концентрувалися
на негативних подіях. Також
вони відзначили, що їм було
простіше спілкуватися з іншими людьми.
Хіба це не варте того, щоб
докласти зусиль і прищепити
собі звичку бути вдячним?

Завдання
Біблія теж закликає нас не нарікати, не бути невдоволеними, а завжди дякувати.
Розшифруйте уривок із Писання (у цьому вам допоможе знання абетки), і ви дізнаєтеся, що насправді є добре для людини.
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крихти.
Маленька Вереда, знаючи,
що татові краще підкоритися,
робила вигляд, що їсть, хоча
сама заледве торкалася їжі,
клюючи її, як пташка.
Коли всі закінчили їсти, дівчинка ще сиділа перед повною
тарілкою. Тато вийшов з-за
столу, мама поралася на кухні,
і дівчинка хутенько вибігла з-за
столу й поспішила на вулицю
гуляти.
«Добре, Вередуне, — проказала подумки мама, — от сьогодні побачиш, що буде!»
Повернувшись додому, дівчинка вже не пам’ятала, що відбулося за обідом. Вона почувалася дуже голодною.
Вечеря вже була на столі. І
яка ж чудова вечеря! Маленька
Вереда спочатку навіть подумала, що хтось особливий має
прийти в гості, тому що на столі
був пиріг й інші смаколики. Дівчинка вже передчувала насолоду, яку вона отримає від їжі.
Але як тільки-но всі розмістилися за столом, мама поставила перед дівчинкою її нез’їдений обід.
— Маленькі дівчатка, — сказала вона з ледь помітною посмішкою, — повинні навчитися
не вередувати. Тому сьогодні
моя донька повинна доїсти ось
це, перш ніж отримає щось

смачненьке.
Як же шкодувала дівчинка,
що вчасно не з’їла свого обіду!
Тепер він виглядав зовсім неапетитним і, звичайно ж, був
зовсім холодним. По її щоках
потекли сльози.
— Я н-н-не хочу цьо-о-ого
їсти, — заплакала вона.
Усі вечеряли й невдовзі
смаколиків на столі стало значно менше. Маленька Вереда
з надутими губками тихенько
сиділа на стільці, і сльози текли
по її щоках. Аж раптом дівчинка
помітила, що залишився лише
шматок пирога. Вона зрозуміла,
що якщо не поспішить, то нічого з десерту їй не залишиться.
Вона взяла виделку.
— Вона їсть! — прошепотів
Діма.
— З твого боку негарно говорити так, — зробив зауваження тато, який, як і мама, робив
вигляд, що не помічає того, що
відбувається.
Через кілька хвили обід був
з’їдений — і обличчя Маленької
Вередуні осяялося усмішкою.
Дівчинці пощастило — і останній шматок пирога дістався їй.
Коли ж увечері діти лягли
спати, тато сказав мамі:
— Не думаю, що вона ще
колись насмілиться вередувати
щодо їжі.
І це була правда.

СЕСТРИЧКА
Маю я сестричку Люду.
— Помолись, — кажу.
— Не буду!
Мама будить: «Уставай!»
А сестричка тягне: «А-а-ай».
В дитсадок повів Людмилу,
А вона кричить щосили,
Схожа геть на вереду:
— Я не хочу! Не піду!
Там її зустріли радо:
— Будеш з нами! —
Хтось порадив, —
Ось лисичка, кубик-рубик…
А сестричка кривить губи.
— Лялька плаче, погойдай!
Знов протяжне чути: «А-а-ай».
— Принеси води верблюду,
А у відповідь: «Не буду!»
— Нагорни в відро пісочок.
А сестричка: «Я не хочу!»
І сказали діти Люді:
— Хто з такою гратись буде?»
Хай відмовиться сестричка
Від своїх поганих звичок,
Лиш тоді прийде в дитсад…
Поки що — веди назад!

Сергій Рачинець

ДІАНЧИНА РАДІСТЬ

Прочитайте поради, які дає нам святе Письмо. Вставте пропущені слова. Із пропущених слів складіть і запишіть ще один вірш із Біблії і запам’ятайте його.

Дощик стукає в віконце,
Задрімало в хмарці сонце,
Та попри негоду зранку
В дитсадок спішить Діанка.

Каже: «Як же не радіти?
П’ють водичку трави, квіти…
А у мене є обнова —
Парасолька кольорова».

1. Любіть своїх ворогів, добро ………. тим, хто ненавидить вас (Лк.6:27).
2. Над ………. , що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя (Пр.4:23).
3. Пильнуйте про мир зо всіма, і про святість, ………….. якої ніхто не побачить Господа (Євр.12:14).
4. Хай забуду своє …………….., хай зміню я обличчя своє й підбадьорюся (Йов 9:27).
____________ ______ ______ _______________________.

Плаче хмарка — ллються
сльози,
Засмутились перехожі
Й мамі дощик сум навіяв,
А Діаночка радіє.

І Господь Всевишній в небі
Тішиться, коли у тебе
В дні сльотливі чи в погожі
В серці радість переможе.

Над стор працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

Ольга Міцевська
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Чоловік із дружиною їхали на
попутнім автомобілі в село, у якому народилися, виросли й де вже
давно не були. Автомобіль повільно рухався шосейною дорогою.
Швидше їхати він не міг. І не тому,
що був уже старенький, а тому, що
дорога була із суцільних вибоїн.
Машину раз у раз кидало вбік, а
то й угору, і вона, неначе «човен в
синім морі», як писав колись Шевченко, то «виринала» на горбиках,
то «потопала» в ямах. Пасажири
дружно клацали зубами, роздивляючись довкіл себе. Добре, що
за день перед тим пройшов дощ,
то хоч пилюки не було. Можна
було відчинити вікно й милуватися краєвидами.
А навколо справді була Божа
благодать. Зліва розкинулися не скошені сіножаті. Висока, до пояса трава

легенько похитувалася під подихами
вітру. Польові квіти, мов діти з-за плоту, з цікавістю визирали з-за трав’яних стебел. Їхні різнобарвні оченята
притягували до себе з неймовірною
силою, так і хотілося вийти з автомобіля й увіткнути обличчя в запашні гірлянди квітів, упасти в запашну
траву, розкинувши руки, і милуватися
білими хмаринками, що пропливали
по небі. Праворуч трава вже була викошена. Пасажирам здавалося, що
їхні ніздрі лоскоче духмяний запах
сіна, а може, воно так і було.
Там, за рівненькими покосами
сіна, зеленіючи, виднілася смуга дерев, а ще далі — село. Через кілька
хвилин перед пасажирами схилили
голови в привітанні тендітні берізки.
На вітрі лопотіли широким листям
клени, їх підтримали, зашумівши,
осики, розлилися медовими арома-
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проза
тами квітучі липи.
«Яке чудове місце», — подумали
й зітхнули з сумом пасажири. У їхній
уяві відтворилися картини міського
життя: розпечений асфальт, шум і
дим від машин, юрмища людей, що
постійно кудись поспішають. А тут
— тиша й благодать, мир і спокій. А
повітря! Дихаєш і не надихаєшся…
Тим часом автомобіль, подолавши чергових кілька ям, під’їхав ближче.
Але що це? За стрункими рядами дерев виднілися якісь моторошні
руїни. Вони наче зійшли з кінокартин
про страшну війну чи наслідок сильного землетрусу.
Пасажири стали пригадувати, що
раніше було на місці руїн:
— Ось там стояв склад мінеральних добрив, — показав чоловік на
шматки цегли, штукатурки, шиферу,
каміння й дерев’яні уламки.
— А там був зернотік, комори
для збіжжя, а ось там — сушарка для
зерна, механічна майстерня, — додала його дружина, показуючи сліди
від інших будівель і споруд.
— А ось там були корівники, свинарники, — сказав чоловік.
— А ось там… — все викрикували й викрикували пасажири, розгублено водили очима навкруги, зрідка позираючи то один на одного, то
на місцевого жителя.
Вони не вірили в те, що бачили.
Багато з того, що вони називали, будувалося на їхніх очах. Та коли навіть
після війни чи потужного урагану ще
залишалися понівечені дахи й стіни,
то тут не було нічого, лише розриті
ями від будівель і споруд.
Пасажири з німим запитанням
повернули голови до чоловіка, що їх
віз, бо він жив у тому селі:
— Що це?
— Коли розпався колгосп, то все
розібрали по своїх обійстях, — став
пояснювати той. — Спочатку зерно,

худобу й техніку начебто ділили, та
згодом накинулися, як сарана, і хто
що зміг, те забрав. Одним словом,
розтягнули. А коли вже нічого не залишилося, взялися до дахів, стін і підлог. Отак все до камінчика й розібрали. Возили додому цеглу, камінь,
дерево, хто що захопив. Хто мав чим,
то цілі гори каміння й цегли натаскав.
А хто бідніший, то й так залишився. І
знаєте, — оповідач повернув голову
до пасажирів, — ті, хто не дуже-то й
наробилися в цьому колгоспі, наволочили додому чи не найбільше.
— Ви хочете сказати, накрали? —
перепитали здивовані пасажири.
— Ну, можна й так сказати, — погодився водій. — Люди розібрали все
до самої землі й навіть фундамент
ломами розбили й перевезли додому. Ось тут, — він показав пальцем на
місце, біля якого вони саме проїжджали, — була мурована огорожа
навколо тракторної бригади. Гарний
такий мур. Я ще й сам навіз із нього
добрячого каміння. Камінь акуратний, тесаний. То люди накинулися на
цей мур і враз рознесли. Інколи навіть лома до рук не брали.
— А то ж чому? — запитали з
цікавістю пасажири.
— Та тому, що коли його будували, то цемент майстри виміняли
в людей із села на горілку. Через те
цементний розчин вийшов слабенький, ледве не з самого піску. А хіба
пісок втримає? Ось тому, коли стали
розбирати, то каміння легко відставало, без лома.

Пасажири, здвигнувши плечима, переглянулися між собою й на
якийсь час замовкли.
Раптом один із них вигукнув:
— Дивіться, а он там мур ще
стоїть! Ще не все, як ви кажете,
розтягнули.
Водій глянув у той бік. Там, за березами, дійсно красувалася непогана
ще мурована огорожа, правда, простягалася вона не далеко.
— А! Он той, — чоловік скривився, — цей ще стоїть. У нас було дві
бригади майстрів, — став пояснювати ситуацію, — перша ота, що їхню
огорожу розібрали, бо цемент пропили. А потім, коли залишилося вже
небагато будувати, хтось доніс голові
колгоспу, як вони той мур будують, і
він найняв іншу бригаду зі «штунд»,
з одних віруючих. А ті роблять на
совість. Ото їхня огорожа й стоїть.
Міцна дуже. Розчин аж синій, тож і
тримає. Пробували розвалити. Та де
там, тільки іскри скачуть з-під лома, а
мур стоїть, камінь ні з місця. То й дали
спокій. Шкода, — зітхнув водій, була б
ще машина каменю.
Пасажири, чоловік із жінкою, переглянулися між собою:
— «І все, що тільки чините, робіть
від душі, немов Господеві, а не людям», — сказали вони разом у відповідь словами з Біблії й посміхнулися в серцях своїх: «Слава Богу!»
Вони теж були віруючими, тими,
що їх називали колись «штундами».
Микола МУЧИНСЬКИЙ

По вертикалі:

1. Вінок Божого творива. 2. Хижак, губить овечок. 3. Євангеліст. 4. Місце, де брати продали Йосипа. 7. Тисяченачальник війська племені Манасії. 8. Місто, у якому похоронена
Маріам. 10. Місто в Юдеї (Мих.1:12). 14. Син Якова. 15. Християнин, що відвідав Павла
в Ефесі. 18. Місто на Криті, неподалік від Доброї пристані. 19. Филистимська долина. 21.
Бабуся Тимофія. 23. Єдина річка в Палестині. 24. До нього заговорила ослиця. 27. Дідусь
Давида. 28. Малий пророк.

По горизонталі:
5. Вона ніколи не перестає. 6. Старовинний музичний інструмент. 9. Молодший син Ізмаїла. 11. Єгипетська кара. 12. Місто, у якому Єлисей створив одне з чуд. 13. Дерево, яке
використовували на будівництві Єрусалимського храму. 15. Місто, у яке Дух Божий переніс
Пилипа. 16. Річка Дамаска. 17. Одна із зупинок ізраїльтян. 20. Малий пророк. 22. Очищає
нас від усякого гріха. 25. Долина між сходом Єрусалима й заходом Оливної гори. 26. Начальник митників із Єрихона. 27. Малий пророк. 29. Учень Ісуса. 30. Професія Луки.

Відповіді на кросворд розміщений у №1 (січень) 2020р.
По горизонталі: 5.Ковчег. 6.Авакум. 9.Полин. 10.Авігу. 12.Салим. 13.Асаїл. 15.Голуб.
16.Гуслі. 17.Марот. 19.Скеля. 20.Мілет. 22.Аттай. 24.Амнон. 26.Ашіма. 27.Тартак. 28.Ананій.
По вертикалі: 1.Сопілка. 2.Берло. 3.Авана. 4.Душогуб. 7.Тарс. 8.Наум. 14.Ласея. 15.
Горам. 18.Натан. 19.Самарія. 21.Тимофій. 22.Алуш. 23.Йона. 25.Надав. 26.Адіна.
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