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СМИРЕННЯ БОГА
«Áî Â³í âèð³ñ ïåðåä Íèì, ìîâ ãàëóçêà, ³ ìîâ êîð³íü ç ñóõî¿
çåìë³, íå ìàâ Â³í ïðèíàäè é íå ìàâ ïèøíîòè; ³ ìè Éîãî
áà÷èëè, òà êðàñè íå áóëî, ùîá Éîãî ïîæàäàòè!» (²ñ.53:2).

Ïàì’ÿòàþ, ÿê îäíîãî ðàçó
áóâ âðàæåíèé òèì, ùî ñêàçàâ
ìåí³ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïðè¿õàâ ç ²çðà¿ëþ: «Çíàºø, ó ÷àñè ²ñóñà Õðèñòà ëþäè â ²çðà¿ë³ áóëè çðîñòîì
ï³ä ìåòð ø³ñòäåñÿò. Ñòåë³ áóëè
áëèçüêî ìåòðà ñ³ìäåñÿò, à ùå ÿ
áà÷èâ åêñïîíàò — âàííó îäíîãî
áàãàòîãî ºâðåÿ, çíàºø, òàêà ìàëåíüêà, í³áè äèòÿ÷à. Ìàáóòü, ²ñóñ
òàêîæ áóâ íåâåëèêîãî çðîñòó…»
Öÿ ôðàçà íàøòîâõíóëà ìåíå íà
ðîçäóìè. À ÿê ÿ óÿâëÿþ ñîá³ çîâí³øí³ñòü ²ñóñà? Áî ìîº ñòàâëåííÿ
äî Íüîãî òàêîæ çàëåæèòü â³ä ìîº¿
óÿâè. ß çàïèñàâ ñâî¿ ðîçäóìè, öå
íå äîãìà, ³ ÿ íå çàêëèêàþ í³÷îãî â
öå â³ðèòè, öå ïðîñòî ðîçäóìè ïðî
Õðèñòà íàïåðåäîäí³ Ð³çäâà.

Ðîáèòè áóäü-ÿêó ïîäîáó Áîãà,
õàé íàâ³òü ó ðîçóì³ — ãð³õ ³ ïîðóøåííÿ ïåðøî¿ çàïîâ³ä³, àëå ç ²ñóñîì âèíèêàº îñîáëèâå ïèòàííÿ —
Â³í æèâ íà çåìë³, æèâ ó ò³ë³. Ö³êàâî,
ÿê Â³í âèãëÿäàâ? ×è âèáðàâ Â³í äëÿ
Ñåáå çäîðîâå, ìóñêóëèñòå ò³ëî ç
ì³öíèì ³ìóí³òåòîì?
Ðîçäóìè
ï³ä³ãð³ëà
êíèãà
Ô³ë³ïà ßíñ³ «²ñóñ, ßêîãî ÿ íå
çíàâ». Òðîõè íåçâè÷íî áóëî ÷èòàòè éîãî ðîçäóìè ïðî íåì³÷ ³
ñìèðåííÿ ²ñóñà. ² îñü ÿ çíîâó ïîâåðíóâñÿ äî ðîçäóì³â ïðî ²ñóñà
â÷îðà óâå÷åð³, êîëè ðîçìîâëÿâ
ïðî Íüîãî ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ.
Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ïîáà÷èâ
ïðîðîê ²ñàÿ, áî â³í ñêàçàâ: «Ìè
áà÷èëè Éîãî», ÿ âñå á³ëüøå â³ðþ

â òå, ùî ²ñóñ çîäÿãíóñÿ â ò³ëî, ÿêå
õâîð³ëî (²ñàÿ íàçèâàº Éîãî «çíàéîìèé ç õâîðîáàìè») ³ íå çàâæäè
áóëî ïðèâàáëèâèì. Ñêàçàíî, ùî
Â³í áóâ ñõîæèé íà ðîñëèíó, ïîñàäæåíó íà ñóõ³é çåìë³. Ðîçóì³þ÷è áóêâàëüíî, ìîæó ïðèïóñòèòè,
ùî áóâ Â³í õóäîðëÿâèì ³ äóæå íåïðèì³òíèì ñåðåä ðåøòè ëþäåé. Â
²ñóñ³ íå áóëî í³÷îãî, ùî çîâí³ ïðèâàáëþâàëî á äî Íüîãî ëþäåé. ßê
âàì îïèñ?! Â³ä÷óâàºòå, ÿê ñêëàäíî
ïîâ³ðèòè?! Öå ðîçáèâàº íàø³ êëàñè÷í³ óÿâëåííÿ ïðî ñèëüíîãî ìóñêóëèñòîãî ë³äåðà, ÷è íå òàê?
ß â³ðþ â òå, ùî ²ñóñ áóâ òàêèì
Ìåñ³ºþ, â ßêîãî òðåáà áóëî ïîâ³ðèòè. Àëå, äèâëÿ÷èñü íà Íüîãî, íå
ìîæíà áóëî ñêàçàòè, ùî Â³í — ³ º
Ìåñ³ÿ, Öàð ²çðà¿ëþ. Áîã ÷àñòî âèáèðàº íåì³÷íå, ùîá ïîñîðîìèòè
ìóäðå. ² ÿêùî ²ñóñ áóâ íåïðèì³òíèì, òî öå áàãàòî ùî ïîÿñíþº!
Çðîçóì³ëî, ÷îìó â Íüîãî íå â³ðèëè
ðîäè÷³. Áî ÿêùî Â³í áóâ áè õî÷ òðîõè ñõîæèì çîâí³ íà âîæäÿ ²çðà¿ëþ
— âîíè, éìîâ³ðíî, çìîãëè á ïðèçíàòè â íüîìó ë³äåðà. Àëå â Íüîãî
òðåáà áóëî ïîâ³ðèòè! Ïîâ³ðèòè â

òå, ùî öåé õóäîðëÿâèé ³ íåïðèâàáëèâèé ÷îëîâ³ê ³ º Ìåñ³ÿ, Ñèí Áîãà
Æèâîãî. Îñü ÷îìó ²âàí óïàâ Éîìó
äî í³ã, Êîëè ïîáà÷èâ Éîãî (äèâ.
Îá.1:17). Â³í áà÷èâ ²ñóñà íà çåìë³, ³
Òîé, Êîãî â³í ïîáà÷èâ íà íåá³, ïðîñòî «óáèâ» éîãî Ñâî¿ì âèãëÿäîì.
Ò³ëüêè â íåïåðåñ³÷íîãî, ïðîñòîãî é ñëàáêîãî çîâí³ ÷îëîâ³êà
ìîãëè çíîâó é çíîâó â³ðèòè ó÷í³.
Ïåòðî íàñì³ëèâñÿ ïðîìîâèòè: «Òè
Õðèñòîñ, Ñèí Áîãà æèâîãî!» É ²ñóñ
îäðàçó æ ñêàçàâ éîìó: «…íå ò³ëî
³ êðîâ òîá³ îöå âèÿâèëè, àëå Ì³é
Íåáåñíèé Îòåöü» (Ìò.16:16,17).
Áà÷èòå? «Ò³ëî ³ êðîâ» öüîãî íå â³äêðèëè á í³êîëè! Â³í íå áóâ âèñîêèì
Ñàóëîì ³ ñèëüíèì Ñàìñîíîì — ó
Íüîãî òðåáà áóëî ïîâ³ðèòè. Çíàþ÷è Áîãà Îòöÿ, Éîãî ïðèðîäó, ÿ
óñâ³äîìëþþ, ùî Â³í ³ íå ì³ã ó÷èíèòè ³íàêøå. Â³í íå â³äïðàâèâ íà
çåìëþ «Ñóïåðìåíà» ç íåáåñ. Íàâ³òü ñàìå ïðèáóòòÿ Õðèñòà íà íàøó
ïëàíåòó — Éîãî íàðîäæåííÿ ÷åðåç õë³â ³ ÿñëà — ñâ³ä÷èòü íàì ïðî
ïðîòèëåæíå. Ñìèðåííèé ³ ïîê³ðíèé Áîã ïîñëàâ íà çåìëþ Ñèíà, ó
ßêîãî òðåáà áóëî ïîâ³ðèòè, õî÷à

â Íüîìó íå áóëî âèãëÿäó, ÿêèé áè
ïðèâàáëþâàâ íàñ.
Â³í «íå òÿãíóâ» íà ë³äåðà çîâí³, àëå â òîé æå ÷àñ âðàæàâ Ñâîºþ
íåéìîâ³ðíîþ âíóòð³øíüîþ ïðèâàáëèâ³ñòþ íàñò³ëüêè ñèëüíî, ùî
Ìàòâ³é çàëèøèâ ñâîþ ïðèáóòêîâó ñïðàâó «ïîäàòê³âöÿ», à ³íø³
— ñâ³é ñ³ìåéíèé ðèáíèé á³çíåñ!
Ïðîìîâè ²ñóñà, Éîãî ñïðàâè —
îñü ùî âðàæàëî ëþäåé ó Íüîìó.
Îñü íà ùî Â³í Ñàì çâåðòàâ óñþ
¿õíþ óâàãó, êàæó÷è: «Â³ðòå ä³ëàì,
ùî ß ¿õ ÷èíþ!» (²â.10:38). Îäíàê
Éîãî ò³ëî áóëî äîñòàòíüî ì³öíèì,
ùîá ç³éòè íà Ãîëãîôó. Â³í ìàâ
äîñòàòíüî ãó÷íèé ãîëîñ, ùîá âèãîëîñèòè Íàãîðíó ïðîïîâ³äü…
Äîðîãèé ì³é ²ñóñå, ïðîñëàâëåíèé öàðñòâåíèé Áîæèé Ñèíó. Ïîêëîíÿþñÿ â ñìèðåíí³ ïåðåä Òîáîþ,
Õòî âèáðàâ áóòè íåïðèì³òíèì. Äÿêóþ Òîá³ çà ²âàíîâå âèä³ííÿ, â³í ïîáà÷èâ Òåáå é óïàâ äî Òâî¿õ í³ã. Òè
âåëèêèé ³ ìîãóòí³é òåïåð, ³ ëèøå
ðàíè íà Òâî¿õ ðóêàõ íàãàäóþòü íàì
ïðî Òâîº çåìíå ò³ëî. Ñëàâà Òîá³ é
õâàëà çà Òâîþ äèâîâèæíó ïðèâàáëèâ³ñòü. Òè ÷óäîâèé! Ëþáëþ Òåáå.

МИР БОЖИЙ ХАЙ БУДЕ ВСІМ ВАМ!
Ìèð Áîæèé õàé áóäå âñ³ì âàì, äîðîã³ áðàòè òà ñåñòðè!
Ùèðî â³òàþ âàñ ç Íîâèì 2016 ðîêîì òà ðàä³ñíèì ñâÿòîì Ð³çäâà íàøîãî Ñïàñèòåëÿ é Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà!

Íåâïèííî
ïðîõîäÿòü
ðîêè — ³ ìè íàáëèæàºìîñü äî
ìåæ³, çà ÿêîþ áóäå â³÷í³ñòü. Êîæåí ïðîæèòèé íàìè ð³ê — öå ùå
îäíå ï³äòâåðäæåííÿ íàøî¿ ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ Òâîðöþ, ßêèé
â³äì³ðþº äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè
÷àñ. Áîæà ëþäèíà ó ñâî¿é ìîëèòâ³ ïðîãîëîøóâàëà: «...Äí³ ë³ò
íàøèõ ó íèõ ñ³ìäåñÿò ë³ò, à ïðè
ñèëàõ — â³ñ³ìäåñÿò ë³ò, ³ ãîðäîù³ ¿õí³ — ñòðàæäàííÿ é ìàðíîòà, áî âñå øâèäêî ìèíàº, ³ ìè
â³äë³òàºìî... Íàâ÷è íàñ ë³÷èòè
îòàê íàø³ äí³, ùîá ìè íàáóëè
ñåðöå ìóäðå!» (Ïñ.89:10,12).

Ò³ëüêè íàâ÷àþ÷èñü â³ä Áîãà òà
Éîãî Ñâÿòîãî Ñëîâà, ìè çðîçóì³ºìî òà ïðàâèëüíî çìîæåìî
âèêîðèñòàòè îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ äàð³â, ÿêèé äàº Áîã, —
÷àñ çåìíîãî æèòòÿ. Ìîëèòâà
äî Áîãà, ÿêó ìîæå çâåðøóâàòè
êîæíà ëþäèíà, â³äêðèâàþ÷è
Éîìó ñâî¿ áàæàííÿ, — íàéêðàùèé çàñ³á äëÿ ï³çíàííÿ ñïðàâæíüî¿ ìåòè æèòòÿ, ìåòè, ÿêà
í³êîëè íàñ íå îáìàíå, íå çàñîðîìèòü òà íå ðîç÷àðóº. Îñü
ÿêå ñâ³ä÷åííÿ ïðî ñâîº æèòòÿ
òà éîãî ìåòó çàëèøèâ àïîñòîë
Ïàâëî íà ñòîð³íêàõ ªâàíãåë³¿:

«Áî äëÿ ìåíå æèòòÿ — òî Õðèñòîñ, à ñìåðòü — òî íàäáàííÿ»,
«...Áðàòòÿ, ÿ ñåáå íå ââàæàþ,
ùî ÿ äîñÿãíóâ. Òà ò³ëüêè, çàáóâàþ÷è òå, ùî ïîçàäó, ³ ñï³øà÷è
äî òîãî, ùî ïîïåðåäó, ÿ æåíóñü
äî ìåòè çà íàãîðîäîþ âèñîêîãî
ïîêëèêó Áîæîãî â Õðèñò³ ²ñóñ³»
(Ôèë.1:21; 3:13,14). Ìîº ïîáàæàííÿ äëÿ âñ³õ: â³çüì³ìî ñàìå
öåé íàïðÿìîê — ³ â òåïåð³øíüîìó òà ìàéáóòíüîìó â³÷íîìó
æèòò³ ìè ïðî öå í³êîëè íå áóäåìî æàëêóâàòè.
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НАША БУРЯ — ЙОГО ДОРОГА

Уявіть собі, що один із
Ісусових учнів вів щоденник. Уявіть собі, що той
учень зробив запис у щоденнику вранці наступного
дня після шторму. І уявіть
собі, що ми знайшли той
щоденник. Ось що було б
написано… в моїй уяві.
Щось неймовірне й зовсім
несподіване обрушилось на
нас. Небозвід без зірок навис,
наче чорна стеля. Клубилися
величезні хмари, здіймаючись
на задні лапи, мов гігантський
ведмідь. О, як ревіла буря!
Спалахи блискавок, немов
паличка диригента, керували
литаврами грому. І він гримів.
Його гуркіт потрясав усе: небеса, землю і над усе море,
наче воно, море Галілейське,
було чашею в руках танцюючого велетня. З глибин моря
піднялися хвилі, і його дзеркальна гладь перетворилася в
гори з білосніжними вершина-

ми. Хвилі стрімкою птицею то
злітали увись, то стрімголов
падали вниз. І серед хвиль
метлявся наш човен, із яким
вони гралися, як діти з м’ячем.
Як не налягали ми на весла — усе було намарно, і ми
віддалися на милість хвиль. А
вони піднімали нас так високо,
що нам здавалося, ніби ми досягли небес, а потім жбурляли
вниз, у безодню. Ми були пилинкою у вирі, листком, гнаним вітром, — ми були безпорадні.
І ось тоді з’явилося світло. Спочатку я вирішив, що це
відблиск місяця на воді. Але
який місяць у таку ніч?! Знову
поглянувши в той бік, я побачив, що світло рухається до
нас, але не вгорі над хвилями,
а крізь них. І не лише я сам бачив це.
«Привид!»
—
вигукнув
хтось. Умить страх перед морем затьмарився новим жа-

хом. Чим ближче підходив
привид, тим стрімкіше проносилися думки. Що це? Гра
уяви? Видіння? Хто? Як? Що
за містичне світло, яке з’явилося так?..
Небо освітилося спалахом
блискавки, і на мить я побачив
обличчя… Його обличчя.
То був Учитель!
Він обізвався: «Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь!»
(Мт.14:27).
Нічого не змінилося. Так
само лютував шторм. Так
само завивав вітер. Човен так
само кидало. Грім далі гримів.
І все ще лив дощ. Та крізь
шторм я чув Його голос. І хоча
Учитель був ще далеко, мені
здавалося, що Він поряд. Була
люта ніч, а Він промовляв так,
ніби море непорушне й небеса спокійні.
Сам не знаю як, але до
мене вернулася мужність.
«Коли, Господи, Ти це, то
звели, щоб прийшов я до Тебе
по воді» (Мт.14:28).
То був голос Петра. Він не
був зухвалим. Не вимагав доказів. Він був наляканий. Як і я,
Петро знав, що може натворити шторм. Він знав, як швидко
тонуть човни в таку бурю. Але
він знав, що Ісус завжди на
висоті. І ще він знав, де йому
хочеться бути... де ми всі хочемо бути.
«Іди», — запрошує Ісус.
І ось Петро переліз через
борт човна й став на воду.
З-поміж високих хвиль перед ним відкрився шлях. Він
йшов швидко. Довкола бурли-

ла вода, а він ішов. Ця дорога
до Ісуса була як гладка стрічка. Вона була мирна, тиха й
спокійна. Ісус, Який випромінював світло, стояв укінці
шляху… і посміхався.
Петро йшов до світла, як
до своєї єдиної надії. Він був
на півшляху до Нього, коли
ми почули грім. Грім грянув, і
Петро зупинився. Я бачив, як
повернулася його голова. Як
погляд звівся вгору, на небо.
Поглянув на хмари. Відчув
силу вітру. І впав.
Бідолаха, яким пронизливим був його крик…
Та крізь товщу води пройшла рука й схопила Петра. У
світлі блискавки, яка знову
осяяла небо, я зміг роздивитися обличчя Ісуса й не побачив посмішки — біль покривав
його. Він не розумів, чому ми
не можемо вірити. Небезпечна для нас дорога видавалася
для Нього простим путівцем, і
мені захотілося запитати: «Невже Ти не боїшся, Ісусе? Невже Тобі не страшно?»
Але я нічого не сказав. Точніше не встиг — Він був уже з
нами в човні.
Море стало тихим і ніжним,
як шовк.
Стих вітер. У хмарах відкрилося чисте небо, і на воду
упало м’яке місячне сяйво.
Усе сталося миттєво. Не за
хвилину, не за годину чи решту ночі. Це сталося за одну
мить.
Від хаосу — до тиші. Він
жаху — до спокою. Небеса
вмовкли так несподівано, що

я міг чути стук свого серця.
Мені здавалося, що я сплю.
Але, побачивши здивовані очі
товаришів і відчувши на собі
мокрий одяг, що прилип до
тіла, зрозумів: це не сон. Я поглянув на воду. На Петра. На
товаришів. І на Нього.
А потім зробив єдине, що
міг. Із зорями замість свічок, зі
стихлим морем замість вівтаря я впав до Його ніг і молився.
Бувають у житті людини
події, після яких їй стає зрозуміло, що вона вже ніколи не
буде такою, як була. Є миті,
які назавжди стануть віхами. З
нами відбулося те саме.
Я ніколи не бачив Ісуса таким, яким бачив Його в шторм.
Я знав Його могутнім. Я знав
Його мудрим. Я був свідком
Його влади й дивувався Його
можливостям. І я знаю, що
ніколи не забуду того, що постало переді мною минулої
ночі, тому що я бачив Бога,
Який не може бути бездіяльним, коли лютує шторм. Я бачив Бога, Який бачить, як мені
страшно, як я потребую Його,
і Який у трудний час підійде до
мене так близько, що можна
буде побачити Його.
Я бачив Бога, для Якого
мій шторм — Його дорога,
якою Він йде до мене.
Я бачив Бога. Мені потрібен був шторм, щоб побачити Його. І я бачив Його. І я
вже ніколи не буду таким, як
раніше.

Макс ЛУКАДО,
«В епіцентрі шторму»

МИР БОЖИЙ ХАЙ БУДЕ ВСІМ ВАМ!
Початок на стор.1

Традиційно, що кожен новий рік в нашій місцевості ми
починаємо з особливого свята — згадки про народження
Спасителя світу — Господа
Ісуса Христа. Усім жителям
землі з часу гріхопадіння
перших людей було виголошено вирок Божого суду:
кара за гріх — смерть. Тільки
святий та праведний Божий
Син міг узяти на себе справедливий Божий суд і звільнити від заслуженої кари все
людство. Минали тисячоліття, але людина не тільки не

усвідомлювала свого катастрофічного становища, не
шукала примирення з Богом,
а все далі йшла шляхом гріха
та боговідступництва, накликаючи на себе справедливий
Божий гнів. Не було ніякої
надії на примирення з Богом
ні через виконання закону, ні
через особисті заслуги, ні через свою праведність. У такий критичний для людства
момент десь у вишині небес
пролунав голос Божого Сина:
«Тоді Я сказав: Ось іду, в звої
книжки про Мене написано, щоб волю чинити Твою,
Боже!» (Євр.10:7). Небеса
раділи в ту різдвяну ніч, над
віфлеємськими полями з’явилась «сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на
висоті, і на землі мир, у людях
добра воля!» (Лк.2:13,14). Та
найбільше прикро було те,
що не прийняли свого Спасителя самі люди, ради яких
Він і з’явився на цій землі.
Хтось у Христі вже від перших днів Його народження
побачив політичного конку-

рента, майбутнього царя —
і, як наслідок, був виданий
зловісний указ про вбивство
немовлят чоловічої статі. Для
когось Христос став загрозою втратити свою духовну
владу — і, як наслідок, було
підбурено проти Нього людей, були несправедливі
видумані звинувачення, що
стало й причиною винесення Йому смертного присуду. Але були й ті, які повірили
в добру вістку про дароване
Богом спасіння, прийняли її
щирим серцем і були народжені для нового життя з Ісусом Христом. «До свого Воно
прибуло, та свої відцурались
Його. А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми
Божими стати, тим, що вірять
у Ймення Його, що не з крови, ані з пожадливости тіла,
ані з пожадливости мужа,
але народились від Бога»
(Ів.1:11-13). Ті, хто особисто приймає вірою дароване
спасіння через Ісуса Христа,
і в наш неспокійний час можуть із впевненістю заявляти: «Бо Дитя народилося

нам, даний нам Син, і влада
на раменах Його, і кликнуть
ім’я Йому: Дивний Порадник,
Бог сильний, Отець вічности,
Князь миру» (Іс.9:5).
Бажаю всім читачам не
пропустити дарованої Богом
можливості прийняти вірою
Христа в свої серця, полюбити та виконувати Його
слово, записане в Святій
Біблії,
відкривати
перед
Ним свої бажання в молитвах та прославляти Його в
щоденному житті! У ці свят-

кові дні принесімо до Нього
наші щирі молитви за мир в
нашій країні, подбаймо добрими вчинками за тих, хто
цього потребує, навідаймо
зі словами підбадьорення
хворих, одиноких та немічних людей, сповістімо всім,
що народився Спаситель
світу — Господь Ісус!
Щасливого вам ового
2016 року та радісних Різдвяних свят!

Єпископ Михайло
БЛИЗНЮК.
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з різдвом христовим! з новим роком!

МИ РАЗОМ — ОДНА ВЕЛИКА КОМАНДА, ЯКА
ПРИЙНЯЛА ВИКЛИК ЙТИ ДАЛІ!
Навіть діти стверджують — час
женеться зі
швидкістю одного дня за
один час! Його невпинний
плин помічаєш по тому, як
підросли онуки і яблуні в саду.
А ще, коли листаєш старий
альбом з чорно-білими фотографіями, довго вдивляєшся у забуті тіні облич і раптом
робиш відкриття: а он той, що
справа на фото, — це ж я! Не
може бути — невже справді
ота молода, струнка людина на
фото — моя тінь п’ятдесятирічної давності?..
У переддень різдвяно-новорічних свят не будемо сумувати з приводу швидкоплинності життя, адже попереду
вічність! І ми так віримо — вічність із Отцем, вічність із тими,
хто на мить випередив нас, хто
вже зробив перший крок вулицями небесної Столиці.
Коли закінчується рік, озираємося на мить назад, а ще

прагнемо заглянути в майбутнє. 2015 рік — особливий відрізок життєвого шляху. На цьому
проміжку ми перетнули рубіж
у нашому спільному служінні
— 25 років роботи на місіонерських полях. З невеличкої
групи ентузіастів Бог зростив
нас до понад чотирьохсот
працівників. А ще у великій
колоні Христових волонтерів
тисячі тих, хто молитовно й
матеріально підтримує проект
Ісуса — донести істину Його
Царства до краю землі! Щиро
дякую Богові за вас, дорогі співпрацівники «Голосу надії»! Ми
разом — одна велика команда,
яка прийняла виклик йти далі!
Війна на сході України внесла свої корективи в тактику
служіння, але стратегія залишається незмінною — проповідь Євангелії продовжується, відкриваються нові церкви,
спасаються нові душі! Передислокація сил й зміна тактики в

умовах військових дій відкрила нові можливості — відкриваємо новий місіонерський
фронт, Західний! Поки що це
на рівні молитовної підготовки,
а також посилання духовних
розвідувальних груп на Балкани та Польщу. Власне, із цього
починалося служіння місії 25
років тому на просторах Росії.
Сьогодні сита, толерантна Європа знову стає місіонерських
полем, яке чекає своїх лютерів,
спердженів, вілгсвортів, вас,
молоді люди, хто ще не перестав вірити у пробудження
останніх днів! У Христа немає
іншого покоління, крім вашого,
яке зможе достойно пройти
свій відрізок шляху, завойовуючи території для Його царства!
Зазираючи в майбутнє,
тривожне й невідоме, можемо
стверджувати разом з апостолом Павлом: «Хто нас розлучить від любові Христової? Чи

недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота,
чи небезпека, чи меч? ...Але
в цьому всьому ми перемагаємо Тим, Хто нас полюбив!»
(Рим.8:35-37).
Щиро вітаю Вас, співпра-

цівники Божі, з новим роком
для Його слави, зі світлим
днем народження Христового!
З Ним переможемо!

Директор місії, єпископ
Микола СИНЮК

місіонерська пошта

ТІШСЯ, ЮНАЧЕ, СВОЇМ ЧОРНОМОРСЬК
МОЛОДЕЦТВОМ

Хочемо описати про працю на
ниві Божій, яку ми звершували цієї
осені. У вересні провели молодіжне
спілкування. Запросили невіруючу молодь, зокрема тих, хто був у
таборі, в дім молитви, співали християнські пісні, ділилися Словом Божим, а також були ігри та конкурси
на тему вечора і вкінці висновок:
«Тішся, юначе, своїм молодецтвом,
а серце твоє нехай буде веселе за
днів молодощів твоїх! І ходи ти дорогами серця свого й видінням очей
своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду! (Екл.11:9).
А також зробили солодкий стіл — де
продовжили спілкування.
В жовтні організували поїздку на
схід України. Зібрали церквою продукти, родичі допомогли різними

побутовими речами, медикаментами та одягом. Були переживання
до поїздки і там, коли прийшлося
перебувати дуже близько біля лінії
фронту (м. Мар’їнка). Слава Богу,
що зберіг нас в цій поїздці. Ми
відвідали віруючих, разом з ними
провели євангелізацію для солдат.
Помолились за них, допомогли речами та продуктами. А на другий
день роздавали допомогу людям,
які зараз в труднощах, свідчили
про Божу любов.
Через декілька днів відвідали військовий госпіталь у Києві.
Тяжко було дивитись на поранених військових. Скільки змогли, засвідчили, помолились і
допомогли фінансами.
Також різні види служінь прово-

дяться при церкві: дитячі, загальні,
молитовні, співанки, відвідування
хворих та ін. Був День подяки, куди
також були запрошені невіруючі
люди. Бог благословив нас цього
року дуже гарним врожаєм. Маємо немало землі, то приходиться
багато працювати, весною, літом,
а особливо восени при зборі.
На дитячі служіння почали приходити дві нові дівчинки — сусідки.
Після літніх дитячих майданчиків
змінилася думка людей в селі. Почали говорити, що хороші в нас педагоги та вихователі. Бо багато батьків
слухали уроки разом з дітьми і були
присутніми протягом всього дня.
Просимо, моліться за нас. А
ми молимось за вас.

Іван та Любов ГУБЕНІ

Ми продовжуємо місіонерську працю в Чорноморську. Раніше наші батьки
допомогли нам побудувати
невеликий будинок, у якому
ми й проживаємо. Чоловік у
міру своїх сил робить у ньому ремонт.
Проводимо служіння як і
завжди. У нашому домі збирається домашня група.
Також відвідуємо людей.
Одна молода жінка покаялася, у неї троє малих діток, а
чоловік постійно в запоях. Їй
важко, бо живуть вони в селі
за 30 км від Чорноморська.
А в селі більше немає віруючих людей. Тому ми стараємося хоч раз на тиждень до
неї приїхати, щоб підтримати її у вірі.
Ще одна жінка стала ходити на наші зібрання. У неї
двоє малих дітей. Вона ходила на служіння в інші общини, коли жила в Ялті, а
потім у Сімферополі. Останні кілька років живе біля
Чорноморська. А декілька місяців тому прийшла
з подружкою до нас. Їй до
рук потрапило запрошення,
які ми роздавали по Чорно-

морську. І тепер вона постійно приходить на всі наші
служіння, а ми раді, що Бог
приводить нових людей.
Недавно до нас приїжджали в гості брати з Німеччини — Андрій Берглєзов та
інші. Ми проводили служіння, на якому Андрій свідчив.
Перед цим ми розклеїли
по місту оголошення. На
служіння прийшло 5 нових людей, які почули Божу
звістку про спасіння. Двоє з
них молилися молитвою покаяння.
Ще в нас був день подяки, де ми всією церквою
раділи й дякували Богові за
Його щедроти.
Також ми молимося, щоб
у нас усе влаштувалося з
документами на проживання тут. Скоро буде суд щодо
дозволу на отримання громадянства. Інакше доведеться що три місяці виїжджати звідси. Підтримайте
нас у молитві і за документи,
і за те, щоб Бог давав нам
мудрості в служінні людям, з
якими ми зустрічаємось і за
яких молимось!

Віра ПОЛИЦЯК
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свідчення

ПОВІР В ОБІТНИЦІ СЛОВА БОЖОГО,
І БОГ ВИПОВНИТЬ ТВОЇ СПОДІВАННЯ!
8 листопада в нашій церкві відбулося чудове служіння: молитва благословення маленьких дітей. Ми з чоловіком так само принесли нашого новонародженого синочка до церкви. Для мене ця молитва — особлива та надзвичайна подія, тому що після всього пережитого під час моєї вагітності я
розумію, що якби не милість Божа, то цієї дитинки ми не мали б…
На початку моєї вагітності лікарі
в мене виявили кісту, яка швидко
збільшувалася в розмірах. До 14-го
тижня вагітності кіста збільшилася до 16 см. Оскільки це заважало
росту й розвитку дитини, лікарка
призначила мені операцію. Одразу
вона повідомила, що при такому
хірургічному втручанні пацієнти мають великий ризик втратити дитину. Ця новина приголомшила мене.
За мене молилися рідні (мій
чоловік, батьки, бабусі, дідусь), але
я розуміла, що ніхто не може мені
реально допомогти. Відчай охопив
мене. Та у своєму безсиллі зі сльозами на очах я звернулася до свого
Господа й Спасителя: «Боже, я дякую Тобі за все, що Ти мені даєш.
Не знаю, чому я це маю пройти,
але я не буду нарікати і, що б надалі
не трапилося, буду Тебе славити й
вірити, що Ти мені допоможеш!»
Тоді я розгорнула Біблію й сказала: «Господи, проговори до мене
через Своє Слово!» Я — християнка
і вірю, що в Біблії записані найбільш
достовірні пророчі слова, звернені
до кожної людини. Вже не раз Бог
промовляв до мене через обітниці Свого Слова. Я вірила, що Дух
Святий промовить до мене й цього разу, коли моє серце настільки
розбите. І мені розгорнулося Святе
Писання на Псалмі 36-му: «Надійся на Господа й добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй!
Хай Господь буде розкіш твоя, і Він
сповнить тобі твого серця бажання!
На Господа здай дорогу свою, і на
Нього надію клади, і Він зробить…»
Я твердо вірила, що це до мене
промовляє Господь, тому молитов-

но сказала: «Господи, я вірю, що Ти
виконаєш бажання мого серця — і
ця дитинка буде жити!» Я виписала
цей біблійний вірш на великий аркуш, причепила його на стіну, щоб
кожен день читати. Я просто вхопилася за цю Божу обітницю і вірила,
що Бог мені допоможе.
Наступного тижня почалася підготовка до операції. Я повинна була
пройти ряд тестів та перевірок.
Медсестра, яка мене перевіряла, не
могла повірити, що я маю таку велику кісту. Тоді вона мене запитала,
чи я маю дітей? «Так, — відповіла я,
— маю хлопчика й дівчинку». — «Чи
знаєте ви, кого очікуєте?» — «Ні, ще
не знаю…». — «Ну то й добре, що
не знаєте». Цими словами медсестра дала мені зрозуміти, що якщо
я втрачу цю дитину, то мені буде
легше перенести горе, не знаючи
кого ми чекаємо.
Потім я мала консультацію
з анестезіологом. На моє запитання, яка ймовірність, що дитина буде жити, лікарка відповіла:
«Ми хочемо зберегти ваше дитя,
хочемо, щоб дитина жила, але
це не в наших руках».
Заливаючись слізьми, я їхала
додому, взивала до Бога, щоб
Він врятував моє дитя. Вдома я
знову розгорнула Біблію — і мені
відкрився Псалом 21-й , коли Давид благав у Бога помочі. Він так
само переживав відчай, вороги
оточили його звідусіль, але Давид
кликав до Бога в тісноті й скорботі. Він обіцяв, що прославить
Господа в багатолюдному зібранні, якщо Бог за нього заступиться.
Тоді я сказала: «Господи, засту-

пися і збережи мою дитину, я також,
як Давид, прославлю Тебе серед
зібрання святих Твоїх, я буду свідчити, що Ти для мене вчинив! І я вірю,
що це дитя буде служити Тобі, збережи його для слави Своєї, Боже!»
Після цього, я вірю, Бог узяв
усе під Свій контроль. Недільного
вечора мені зателефонувала лікарка. Я не розуміла, чому вона телефонує мені у свій вихідний день.
Вона ж повідомила, що відміняє
призначену операцію, тому що
таким методом, яким вони планували її робити, є ризик нашкодити
дитині. Вона направила мене до
іншого лікаря, який може зробити
цю ж операцію під мікроскопом
із мінімальним ризиком. Ми з чоловіком пішли до цього лікаря на
консультацію. Я запитала: «Які гарантії, що дитина буде жити?» Він
відповів; «Це лише зародок, і вам
турбуватися не варто». Почувши ці
слова, я зрозуміла, що він не може
робити мені операцію, якщо моя
дитина для нього тільки зародок.
Наступного дня ми з чоловіком
прийшли до лікарні, але я дійшла
лише до ліфта, бо далі йти не змогла, відчувши страшний біль. Мене
відразу привезли до кімнати невідкладної допомоги. Лікарі метушилися і не знали, що робити. Після
наради вони сказали, що їм дуже
рідко доводиться робити такі операції на вагітних жінках, для них це
був би гарний досвід, але це було б
несправедливо стосовно нас.
Хоч я перебувала в одній із
найкращих клінік світу, але мені
ще не доводилося бачити таких
розгублених лікарів, які не знали,
що зі мною робити. Через увесь
свій біль я лише молилася: «О
Господи, прошу тільки одного:
збережи мою дитину!»
Потім мене відвезли на УЗД, де
виявили причину мого болю, а ще
там я дізналася, що чекаю хлопчика.
Це мене підбадьорило: «Я знаю, що
ми чекаємо сина, і він буде жити!»
Лікарка сказала мені, що мені
потрібно негайно робити операцію, але вони почекають до вечора,
доки приїде найдосвідченіший лікар
із 30-річним досвідом таких операцій. Він зробить її під мікроскопом.
Нарешті настав час операції.
Мене привезли до операційної
кімнати. Лікар сказав: «Не хвилюйся, все буде добре, твоя дитина житиме, я буду дуже обережним, ти тільки не хвилюйся».
Мій чоловік мусив мене залишити на час операції, сказавши мені:
«Нехай Бог тебе благословить, я
буду молитися за тебе». Лікар на
ці слова підвів голову й сказав:
«Ми всі цього потребуємо».
Лежачи на операційному столі,
я побачила, як лікар схилив голову.
Я не могла повірити своїм очам, що
лікар молиться за мене. Після цього
я вже остаточно повірила, що все
буде добре. Подумки звернулася

до Господа: «Ісусе, тільки Ти будь зі
мною».
Операція пройшла успішно.
І зовсім не нашкодила нашому
синочку. Він народився повністю здоровим із вагою понад 4
кг! Я відчула себе найщасливішою мамою на світі.
Я вірю і знаю, що над цим усім
була милість Божа. Господь послав
у найкритичніший час богобоязливого лікаря, щоб його руками явити мені таке чудо. Наш синочок ще
маленький, але для нас він велике

благословення. Щодня я дивлюся
на нього й дякую Богові за Його
милість до мене, до моєї сім’ї.
Я хочу, щоб надалі моя сім’я
служила Богові, пізнавала Його любов, щоб ніколи не забувала дякувати Йому за всі й доброту.
Через цю «долину смертної
темряви», пройдену з Божою допомогою, я зрозуміла, яку реальну
силу має Слово Боже, як Він промовляє до нас через Своє Слово й
чинить реальні чудеса в наш час.

Ірина ПАРАЩАК

ШКОЛА ЖИТТЯ

30 жовтня відбулося урочисте відкриття «Школи Життя» на базі церкви ХВЄ «Світло Євангелії» в с. Хомутець.
Після завершення зібрання батьки й діти заповнювали
заяви на прийняття в школу.
Мета школи: навчити та підготувати дітей до дорослого життя, допомогти учням розвинути свої творчі здібності, прищепити моральні, духовні, культурні цінності, привести дітей до Бога.
6 листопада відбулося перше заняття «Школи Життя», яке
відвідало 64 дитини, з яких 80% — з невіруючих сімей. Це чудовий метод благовістя. Ми сіємо Слово Боже й віримо, що
прийде час — і це насіння проросте й принесе свій плід.
Щоп’ятниці діти відвідують такі гуртки: «Самостійність», Клуб
«Супер-Книга», Англійська мова, Комп’ютерна грамота, Гра на
гітарі, «Творчість».
Через місяць заняття у «Школі Життя» стали відвідувати понад 85 дітей. Дякуємо Богові, що через це служіння діти навчаються, розвиваються, а головне — чують Слово Боже.
Навчання відбувається в приміщенні нового дому молитви.
У ньому ведеться активна робота для підключення тепла: монтуємо котел та виводимо комин. А все тому, що прийшли морози — і дітям холодно в класах.
Дякуємо Богу за вашу підтримку й просимо: підтримуйте
нас у молитвах. Нехай Господь рясно благословить вас!

Сергій ТАРАСЮК
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Історя церкви

ЄВАНГЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА В ТОРЧИНІ:
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

«А коли те від Бога, то зруйнувати не зможете …»
22 листопада євангельська церква смт Торчин
відзначила
двадцятилітній
ювілей проведення служінь у
своєму Домі молитви, а також День подяки Господу за
пройдений шлях. Привітати торчинців та розділити з
ними радість прибули служителі з багатьох церков області. Завітали також і представники місцевої влади.
Селищний голова, вручивши
подяки керівництву церкви,
зауважив, що він приємно
вражений служінням, хоч на
такому заході вперше. Проповідували гості та місцеві
служителі, а співали гурти
місцевої церкви («Скеля»,
«Голос Сіону»), хори (старший, молодіжний, дитячий),
грав духовий оркестр.

ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
Початок ХХ століття. На той
час Торчин — це майже єврейське поселення (із 4223 мешканців 3064 євреї) з крамницями, книжковим магазином,
єврейською школою, у якій на
той час уже проводили уроки
фізкультури, відомими єврейськими лікарями, кузнею і таким іншим. Богу люди служили
по-різному. Євреї — у синагогах, католики — у костелі, православні — у своїх церквах. Та
були в Торчині вже на той час
протестантські віяння. У східній
частині містечка діяла німецька
кірха, у якій лютеранам служив
пастор Роберт Лірш. Є згадки
також про те, що ще в кінці ХІХ
століття в Торчині була колонія
чехів-гуситів. Між людьми всі ці
переконання вживалися мирно,
тоді як влада дивилася на це
зовсім не так. З «неприхованою
ворожістю» царська влада ставилася до гуситів, змушуючи
їх переходити в православ’я.
Тому ці протестантські переконання асимілювалися з традиційними. Краєзнавець Григорій
Гуртовий зазначає, що община
євангельських християн була
започаткована ще в 1904 році.
Але в міру обставин вона то
зростала, то згасала. Є згадки також про те, що 1936 року
Євангельська місія поселила в
містечку для євангелізаційної
роботи місіонера Шаломсь-

кого, але він чомусь у Торчині
довго не затримався.
Згодом чорною хмарою
прокотилася війна. З її приходом все змінилося: жваве містечко перетворилося на спопелілу пустку. Церкви знищені,
деякі зовсім спалені, євреїв
розстріляно, багато молодих
людей вивезено до Німеччини,
репресії прокотилися сім’ями
поляків, чехів, українців.
У післявоєнний період у
Торчині знову з’являються християни віри євангельської. Це
Соломко Степан Вікторович
(нар. 1925 р.), який покаявся
1946 р., а в 1947-му прийняв
водне хрещення. Дізнавшись
про покаяння сина, батьки стали дуже жорстоко ставитися до
нього, його вигнали з хати та
дали місце в сараї. Дуже тяжко бідував, адже це були важкі
часи переслідувань і від влади.
Соломко в 1957 році переїхав із
сім’єю до Нововолинська. Ще
одним із перших віруючих був
Т. Шульгач. Більш точних відомостей не знайдено.
Згодом до Торчина переїжджає ще декілька євангельських сімей — Славіка
Соколовського, Степана Соколовського, Павла Адам’юка,
Тимофія Люха, Петра Боярина
та інші. Так у селищі утворилася
громада віруючих, але вона не
була зареєстрована. Ці брати
з сім’ями на богослужіння їздили до села Шельвова (за 25
км) у неділю, там вони були й
членами церкви (пресвітер Макар Сторожук), а серед тижня
збиралися по хатах таємно то
в однієї сім’ї, то в іншої. Дивилися, щоб сім’я була віруюча
повністю або лояльно ставилася одна зі сторін, що було дуже
рідко.
У 1973 році відійшли у вічність пресвітер Макар Сторожук та диякон Потап Краштапук.
Служителем
обрали
Потапа Фем’яка, жителя с. Затурці, а дияконом церкви Василя Михалюка (був на засланні
в Солікамську з 1945 по 1950
рік за відмову взяти зброю й
воювати). Торчинці разом із
віруючими з сусіднього села
Смолигів починають постійно
збиратися в домі Марії Тендюк.
На початку сімдесятих О.
Шелест організовує в церкві
струнний оркестр, який пізніше передає молодому брату

Миколі Адам’юку. У кінці цих же
сімдесятих (1979 р.) В. Реутов
та А. Ткачук з Луцька допомагають організовувати хор, із яким
після закінчення регентських
курсів у 1982 році працює Василь Паламарчук. Він же організовує і співочий гурт.
У кінці 1978 року брат Микола Адам’юк відпускає половину
своєї хати, що на вул, Гнатюка,
2 в самому Торчині під дім молитви.
У 1980 році на пресвітерське служіння громада обрала
Василя Михалюка, а дияконом
— брата Степана Соколовського. Одночасно клопоталися про
реєстрацію. Нарешті в 1982 році
зареєстрували церкву селища
Торчина офіційно. Вона налічувала 95 членів разом із віруючими з сіл Буяни, Локачі, Затурці, Юнівка, Окорськ, Смолигів,
Білосток. Отримали реєстрацію
в складі союзу ЄХБ. Згодом,
коли організувався союз ХВЄ,
торчинська церква приєдналася до нього (1989 рік).
У 1983 році віруючі з села
Веселе приєдналися до торчинців, а з ними й рукопокладений диякон Олексій Осіюк,
якого на членському зібрані затвердили дияконом церкві смт
Торчин.
Прийшли дев’яності… Як
приходить за зимою весна, так
прийшло тепло й світло в людські душі, сковані ланцюгами
безбожництва. Стали відкрито проводити євангелізаційні
служіння. У 1990 році члени
церкви із сіл Затурці, Окорськ
та м. Локачі зареєстрували свої
церкви й розпочали самостійно
активне служіння. У 1993 році
відбулося перше хрещення,
яке стало великим святом, бо
вперше проводилося відкрито.
У завіт з Богом увійшло п’ятеро
людей, хрещення давав диякон
церкви Степан Соколовський.
Чисельно церква стала
збільшуватися. Тому виникла
потреба в побудові дому молитви. На членському зібрані в
1993 році у присутності старшого єпископа Степана Веремчука
прийнято рішення будувати новий дім молитви. Тоді ж обрано
Василя Паламарчука та Миколу
Адам’юка відповідальними за
будівництво. Влада виділила
кілька ділянок, з-поміж яких
була обрана та, що на перехресті на вулиці Івана Франка. Потім один із представників влади
сказав, що ніколи не думав, що
з цього щось вийде. Адже в минулому на тому місці був пісковий кар’єр, згодом — смітник, а
потім — склад каменю для дорожників. Але якщо це в Божій
волі, то всупереч усім негараздам і перешкодам постав будинок-красень на все селище
— дім молитви. Будували його
власними силами з фізичною
та матеріальною допомогою
братів та сестер з інших церков.
Молоді в церкві було небагато,
тому на будівництво йшли як
старші, так і діти. Коштів також

не жаліли: хтось віддав збереження на чорний день, хтось
продав щось із худоби. Багато
з них лишилися невідомі, але їх
знає Господь. Люди в селищі
дивувалися дружній роботі та
швидкому зростанню будівлі,
адже це були скрутні роки перебудови, коли все з’їдала інфляція. Для прикладу, випадок
із цеглою: зібрали гроші, щоб
закупити цеглу на все будівництво. Оплатили. Приїхали забирати, а віддають лише частину. Причина — за ніч настільки
знецінилися гроші.
Але все ж таки вже 9 квітня 1995 року відбулося перше
зібрання в новому домі молитви. У 1995 році пресвітер
церкви Василь Савович Михалюк за станом здоров’я здає
служіння. 17 вересня 1995 року
відбулося членське зібрання,
на якому служителем обрано
Василя Паламарчука. Згодом
через зростання церкви та еміграцію деяких братів дияконське служіння довірено Віталію
Кузьміну, Омеляну Михалюку,
Віктору Паламарчуку.

СЬОГОДЕННЯ

єдності, молитвах, зустрічах.
Багато хто зі старших членів
церкви не дожив до цих днів,
але з вірою залишав цей світ,
що саме так і буде. Тож на
сьогодні торчинська церква —
це одна з благословенних активних євангельських церков.
Тут особливо розвинуте дитяче, музичне, євангелізаційне
служіння. Добре організована
недільна школа (180 дітей), діє
три хори (дитячий, молодіжний, старший) та духовий оркестр, керівник якого Леонід
Смалько. Усього членів церкви
— 257 (із сіл 19 членів). Тепер
пресвітерське служіння виконують Василь Паламарчук та
Віталій Кузьмін. Крім того, що
церква проводить багато євангелізацій, вона також утримує
місіонерів, які працюють на ниві
Божій. Молоді брати їздять на
місіонерські точки для підтримки місіонерів у їхній роботі. Молодь також відвідує хворих та
служить у будинку престарілих.
Церква християн віри євангельської смт Торчин, незважаючи на лихоліття, біди й
переслідування, вистояла та
зростає. А посіяне колись зі
сльозами — жнеться з радістю.

Життя церкви будується на

Інна МЕЛЬНИК

новини

«400 НОВИХ ЦЕРКОВ ЗА
НАСТУПНІ 5 РОКІВ» — ТАКУ
СТРАТЕГІЧНУ ЦІЛЬ ОЗВУЧИЛИ
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ ЦХВЄУ

Під час підсумкового засідання Комітеті ЦХВЄУ,
яке відбулося 10 грудня 2015 року, старші служителі
братерства відзвітували про роботу, проведену у областях, а також намітили цілі на майбутнє.
Разом з планами на наступний рік погодили і стратегічну мету: за найближчих 5 років відкрити в Україні 400 нових
церков ХВЄ.
«Ми погодили ідею і поставили перед собою таку стратегічну ціль, яку з Божою допомогою будемо досягати, —
коментує рішення Комітету старший єпископ Михайло Паночко. — Хтось казав, якщо не поставиш ціль, то ти ніколи
в неї не попадеш. А враховуючи тенденції сьогодення, якщо
поставити це питання на порядок денний, щоб церкви молилися і зосередили зусилля в тому напрямку, вірю, що за
п’ять років Господь сильний не тільки чотириста, а й набагато більше церков утворити в Україні»
За словами старшого єпископа, сьогодні в нашій країні
є досить сприятливі умови для Церкви, відкриті двері для
благовістя. «Дуже важливо не розслабитись під час свободи
і не захопитися самоспогляданням, а сконцентрувати зусилля, щоб вийти на ширший круг, рятуючи душі» — наголошує
Михайло Паночко. Він також повідомив, що згідно з узгодженим стратегічним планом будуть проведені наради окремих відділів братерства, які мають напрацювати тактику для
його реалізації.
Під час засідання Комітету було узгоджено план обласних конференцій (див. графік). Та місце Всеукраїнської річної звітної конференції: вона, як і цього року, відбудеться
поблизу Києва, на базі церкви «Благодать» (с. Софіївська
Борщагівка) 13-14 квітня 2016 р. Очікується понад чотириста делегатів з усіх куточків України. Також Комітет погодив
рішення Міжнародної асамблеї християн віри євангельської
про проведення у наступному році Всесвітнього конгресу
ХВЄ — з 6 по 9 жовтня у м. Львові.
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інтерв`ю із служителем

ЯКЩО ВЗЯВСЯ ЗА ДІЛО БОЖЕ,
ТО ПОТРІБНО ЙОГО ВИКОНАТИ

Леонід Троцьковець легко
запам’ятовується. Він щирий, відкритий для спілкування, а ще накульгує через
вроджений вивих стегнової
кістки. Його на Сарненщині,
і не тільки, добре знають. А
знають його як ревного проповідника й молитвеника. Він
євангеліст, благословенний
церквою із рукопокладенням служителів. Дивлячись
на те, з яким ентузіазмом і
відданістю проповідує Слово Боже, можна сказати, що
брат Леонід покликаний до
праці євангеліста Самим Господом. Народився він 1958
року в с. Довге, в сім’ї євангельських християн. Батько
був пресвітером церкви в с.
Довгому. Приїхав Леонід у
Сарни під кінець 1976 року
здобувати професію шевця.
А потім залишився в цьому
районному центрі Рівненщини трудитися. У 1981 році
женився. Дружину звати
Ніна. Вінчав їх пресвітер сарненської баптистської церкви
Петро Цуман у селі Довге.
Коли представники влади
дізналися, що в Троцьковців
буде весілля, то вирішили
його розігнати. Бог не дозволив цього зробити, бо
християни щиро молилися.
Єдине, що зробили, оштрафували батька на 50 рублів.
До 1990 року в Сарнах діяла
тільки одна реєстрована церква — баптистська, членами якої
були й переконані п’ятидесятники. П’ятидесятники — активні
проповідники, тому їх у тій церкві
стало більшість, але вони намагалися не порушувати порядок
служінь братів-баптистів. У 1990му році був відновлений п’ятидесятницький союз церков — і
сарненські п’ятидесятники зареєстрували свою церкву. Вони
розійшлися з баптистами мирно, поділилися літературою,
співаниками, нотами для хору.
Вибрали Івана Андрійовича
Пришка пресвітером, який до
того виконував служіння диякона і фактично був організатором
п’ятидесятницького руху в Сар-

нах. У цьому ж 1990 році п’ятидесятники побудували молитовний
будинок на подвір’ї Івана Андрійовича, на вулиці Пархоменка, 3,
бо церква виросла й уже в хаті
всі не вміщалися.
Як згадує брат Леонід, у
1990-их роках у сарненській
церкві щороку хрещення приймали до 50 чоловік, але не менше 24. Серед них були не тільки
діти віруючих батьків, а більшість
не з віруючих сімей, зі світу.
Брати-п’ятидесятники тоді проводили багато євангелізацій: і
в Палаці молоді, і на центральній площі Сарн, і на стадіоні.
У Сарни приїжджали люди й з
навколишніх сіл — і Бог зі всіма
працював. А в 2000 році кожен
четвер у молитовному будинку відбувалися євангелізаційні
служіння. Запрошували відомих
євангелістів і різні групи, наприклад, Славіка Радчука з його
братами, Михайла Якушевського, брата Валєру й інших. На цих
служіннях каялося багато людей.
У той рік сарненчани три раз робили хрещення, на яких хрестили понад 70 душ.
Разом із Леонідом Троцьковцем активними працівниками на
ниві Божій були, а дехто з них і
тепер є, Еммануїл Гребінь, Василь Волосевич, Петро Кушнір,
Володимир Крот, Сергій Крот,
Олександр Крот, Леонід Жуков,
Юрій Торчило, Юрій Момоток,
Петро Гольонко, Юрій Каміньков та його дружина Рая, Люба
Титечко, Ірина Бігун, Надія Слободзян, Світлана Денисюк, Катерина Аврамішина, Лариса
Колодинська та інші ревні брати
та сестри. Брат Леонід згадував і багатьох братів та сестер,
які підтримують діло Боже своїми пожертвами. Нехай Господь
їх благословить і збереже для
Царства Свого!
Брат Леонід разом із іншими
братами та сестрами відвідують
лікарні. Раніше навідувалися в
психлікарню на Орловці, але їм
заборонили високі начальники.
Дехто з медперсоналу свідчив,
що коли приїжджали християни,
то пацієнти в ту ніч вели себе
спокійніше, їхній сон був кра-

щий. До цього часу працюють
у Страшівському тубдиспансері.
Деякі зі старших працівників тубдиспансеру кажуть, що знають
брата Льоню вже більше 30-ти
років. Ще був комуністичний режим, а сарненці на свята заходили туди, щоб заспівати, розказати людям про Господа.
Звичайно, що сарненські
брати-п’ятидесятники
євангелізували не тільки Сарни. Вони
багато працювали в навколишніх селах — у Люхчі, Глушиці,
Стрільську, Любиковичах, Белятичах, Мар’янівці, Карпилівці, Рудні, Карасині, Яринівці,
Ремчицях, Маслопущі, Обирках,
Дубняках, Углах, Малому Вербчі,
Катеринівці та в інших. У с. Катеринівці працювали в колонії №
46. У ній каялися люди й приймали водне хрещення. Десь у
16-ти селах були організовані
церкви, побудовані молитовні
будинки або куплені хати й переобладнані під доми молитви.
Зокрема і в Карпилівці, Рудні,
Карасині.
Карпилівка — моє рідне село,
а Рудня і Карасин недалеко від
нього. Я попросив брата Леоніда
розповісти про роботу в них.
— У селі Карпилівці, наприклад, було кілька віруючих, вони
їздили в Сарни. Нам сільський
голова дозволив проводити
євангелізаційні служіння в клубі.
Приходило в клуб до 300 чоловік.
Але через деякий час голова нам
заборонив, і ми проводили ці
служіння на запрошення сестри
Пріськи в її хаті. Збиралося багато людей, були заповнені дві
кімнати й сіни. У Карпилівці Сарненська церква побудувала дім
молитви за активної участі Гребеня Еммануїла Павловича. Він
мав від’їжджати в Америку, продав свою хату — і ті кошти віддав
на будівництво дому молитви в
Карпилівці. У селі діє церква, а
ми до цього часу відвідуємо її й
допомагаємо їй — чи то провести євангелізаційне служіння, чи
водне хрещення.
У Рудні спочатку також збиралися в клубі, приходило зі сто
людей, але і там нас не пустили
в клуб. Працювали шість років,

поки не з’явилися перші плоди.
Теперішній пресвітер церкви
Сергій каявся одним із перших,
прийняв водне хрещення. А потім його благословили на служителя.
І в Карасині проводили
зібрання. Люди слухали, каялися. Дехто вів себе грубо. Навіть
теперішній пресвітер церкви
Микола Твердий приходив до
нас на служіння напідпитку. Одного разу виривав мікрофон із
моїх рук. Каже: «Що ти тут про
п’яниць проповідуєш? Давай і я
буду про щось проповідувати».
Але якось брати його відвели від
мене. Я закінчив служіння. Стали збирати апаратуру, а Микола
від нас не відходить, ще стоїть. Я
й кажу йому: «Давай ми за тебе
помолимося». Він згодився. Ми
зайшли в одне із подвір`їв, і біля
воріт брати поклали на нього
руки, помолилися за нього, щоб
Бог дав йому звільнення, а через
місяць Микола покаявся, звільнився від алкоголю — і тепер
служить в церкві.
Діяльність братів-п’ятидесятників із Сарн не обмежується
Сарненським районом. Брат
Леонід як євангеліст разом із
братами об’їздив майже всю
Україну. Проповідував Євангелію і в Росії, Білорусії, Польщі.
Люди на тих служіннях каялися,
сповідувалися, засвідчували про
зцілення. Він підрахував, що одного року виголосив 400 проповідей. Було, що проповідував
по 4 рази на день.
— Брате Леоніде, розкажи
один із епізодів дії Духа Святого на служіннях, учасником
яких був ти.
— На Полтавщині, у районному центрі Семенівка служив
брат Ахмат. Він купив під молитовний будинок магазин. Ми
приїжджали на відкриття цього
будинку, і нам доводилося молитися за оздоровлення людей.
Дух Святий там діяв очевидно. Коли через короткий час
мені знову довелося там бути,
підійшла жінка й запитала, чи я
її пам’ятаю. Кажу: «Ви швидше
нас запам’ятаєте, ніж ми вас,
бо ми часто їздимо, постійно зустрічаємо нових людей». І вона
нагадує нам: «Пам’ятаєте, що ви
молилися за жінку, на шиї якої
була пухлина величиною як гуся-

че яйце. Це була я. Дивіться —
пухлини немає».
— Ну, а як, брате, твоє
служіння поєднується з турботою про сім’ю?
— Якщо взявся за Боже діло,
то треба його виконати. А коли
виконуєш — то Бог благословить і тебе, і твій дім. Господь
робив чуда і в моїй сім’ї. У нас із
Ніною 12 дітей. Дім залишав часто, бувало, що й на два тижні. І
ось син Сергій захворів, у нього
почалося запалення лімфовузлів. На тілі повиступали пухлинки, такі як м’ячики. А я мав їхати
на євангелізацію. Жінка вже й
просила, щоб я не їхав. Ну, як не
їхати? Євангелізації вже призначені й оголошені. Ми помолилися, благословили сина, я помолився за дім — і поїхав. Приїхав
тільки через кілька днів. Але ще
до приїзду додому отримав у сні
підтвердження зцілення сина:
бачу його, пухлинки на його тілі.
Раптом вони відкриваються, з
них витікає гній — і вони відразу
ж заживають. Приїжджаю додому, а дружина й каже: «Наш син
здоровий». Слава Богу! Тепер
йому 20 років. Скажу, що з милості Божої мої діти не були по
лікарнях. Наш пресвітер брат
Іван Андрійович учив нас, що в
сім’ї кожен чоловік має право
класти руки на дітей, на дружину і молитися за їхнє оздоровлення. Я так робив і роблю — і
Господь виходить назустріч. За
свою дружину Ніну одного разу
довго боровся, сім разів молився за неї з рукопокладенням — і
хвороба відступила.
— А що ти порадиш зі
свого досвіду братам-п’ятидесятникам, які трудяться на
ниві Божій?
— Ми з братами якщо відвідуємо церкви чи проводимо
євангелізаційні служіння, то багато молимося за людей, кладемо на них руки, заохочуємо їх до
покаяння, до сповіді, до молитви
за зцілення — і Господь робить
Свою роботу. І я раджу і закликаю братів не залишати цього
труда, з відвагою молитися за
людей, не боятися класти на них
руки, бо написано: «…кластимуть руки на хворих — і добре їм
буде».

Василь МАРТИНЮК
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Дитяча сторінка
Христос народився — славімо Його!

Любі діти! Ось минув іще один рік. Ви багато дечого дізнались,
прочитали чимало біблійних історій, зробили багато добрих справ,
стали дорослішими, розумнішими і, напевно, хотіли б похвалитись
своїми успіхами перед Господом (адже без Нього ми нічого не
змогли б) і подякувати Йому за все напередодні великого свята
— Різдва Христового. Нехай все це буде вашим подарунком Спасителю. Він так багато зробив для нас. Він прийшов у цей світ, щоб
послужити нам, спасти нас від гріха і подарувати вічне життя.
А чим ми можемо послужити Йому? Що до вподоби нашому
Господу? Звичайно ж, прославити Його всім серцем у ці святкові
дні. Тож нехай лунають різдвяні псалми з ваших уст, всім серцем
оспівуючи Його велику любов до нас, людей. Та не лише устами, а
добрими справами, своїм життям ми можемо прославляти Господа. Він каже до нас: «Що тільки ви вчинили одному з найменших
Моїх братів цих, — те Мені ви вчинили!» Послуживши своєму ближньому, ми тим самим служимо Господу. Тож служімо, чим можемо,
своїм батькам, вчителям, друзям, старшим людям, меншим братикам і сестричкам. І не лише в ці святкові дні, а щодня, щохвилини.
Нехай кожен прожитий наш день прославляє Ім’я Ісуса Христа!

КРОСВОРД

Ісус в Біблії називає Себе по-різному. Записавши
в клітинки по горизонталі правильні відповіді, ти
зможеш по вертикалі прочитати, як називав Ісуса
Давид.

Дитяча сторінка

ТРИ ДЕРЕВА

Колись давно-давно на
вершині одного пагорба
росли три деревця. Вони
дивились в небо, слухали,
як бринить поміж гілочками
лагідний вітерець, і мріяли,
чим би вони хотіли стати,
коли виростуть.
Перше деревце любило
дивитись на зорі, що були
схожими на самоцвіти, які
Божа рука щедро розсипала на чорному оксамиті
неба.

— Найбільше я хочу,
щоб з мене зробили красиву скриню і поклали в неї
коштовності. Я буду охоронцем скарбу.

1. «Я _________ і кінець» (Об. 22:13).
2. «Я _______________ й життя» (Ів. 11:25).
3. «Я ____________ і останній» (Об. 22:13).
4. «Я__________ і рід Давидів» (Об. 22:16).
5. «Я___________ вівцям (Ів. 10:7).
6. «Я початок і __________» (Об. 22:13).
7. « Я дорога, і ____________ і життя» (Ів.14:16).
8. «Я правдива _______________________» (Ів.15:1).
9. «Я зірка ясна і ____________» (Об. 22:16).
10. «Я_________ для світу» (Ів. 8:12).
11. «Я_____________ добрий» (Ів. 10:11).
12. «Я ________ ясна» (Об. 22:16).
13. «Я Альфа й __________» (Об. 1:8).
14. «Я ________ життя» (Ів. 6:35).

Друге деревце любило
дивитись на річку, яка брала початок біля підніжжя
пагорба, і мріяло про те,
щоб стати великим кораблем з білими вітрилами,
плавати по морях і служити наймогутнішому цареві
світу.
Третє древце любило
дивитись на село, на людей, які були весь час заклопотані і не мали часу
подумати про Бога, Який
турбувався про них. Деревце жаліло людей, воно
хотіло вирости великим і
стояти на вершині гори,
щоб людям, які проходитимуть повз нього, захотілось
підняти погляд до неба і
згадати про Творця.
— Я хочу стати дороговказом до вічності, — мовило третє деревце.
Минуло багато років.
Ішли дощі, світило сонце.
Дерева росли і плекали

давні мрії.
Одного разу прийшли до
них лісоруби.
— Це гарне дерево, —
сказав один з них, підійшовши до першого дерева.— Мені потрібне саме
таке. «Прийшов мій час, —
подумало воно, — тепер з
мене зроблять прекрасну
скриню».
Другий лісоруб підійшов
до другого дерева і зрубав
його. «Тепер з мене зроблять корабель, і я ширятиму просторами моря», —
подумало воно.
Лише третє дерево тривожно затремтіло, коли лісоруб підійшов до нього
і, навіть не піднявши очей
вгору, зрубав його. Воно з
сумом подивилось на село,
на людину, яка завдала
йому смерті, і прошелестіло листям слова прощання.
Перше дерево принесли
в майстерню теслі і зробили з нього годівницю для
худоби. Друге дерево не
стало великим кораблем.
З нього зробили човен і
продали його простим рибалкам, які ходили щодня
ловити рибу. А третє дерево так і не діждалось свого
майстра. Його розпиляли,
і воно лежало в коморі. «Я
так мріяло звіщати людям
про Бога, а з мене навіть
дров не нарубали, щоб
когось зігріти», — думало
воно.
Однієї ночі, до хліва, де
стояла годівниця для худоби, зайшли чоловік і жінка. Жінка народила Дитя і,
не маючи колиски, поклала Його до ясел. Тієї миті
перше дерево зрозуміло,
що йому випало зберігати
найдорогоцінніший скарб
— Сина Божого.
Пройшли роки, і в човен, який зробили з другого дерева, зайшли подорожні. Їм потрібно було
переплисти озеро. Один
Подорожній був дуже стомлений і заснув на кормі.
Раптом піднялась сильна
буря, хвилі заливали човен.
Подорожній, який спав на
кормі, піднявся і промовив
до бурі: «Зупинись! Перестань!» І буря вщухла. Човен став свідком великого
дива і зрозумів, що він перевозив найвеличнішого із
Царів.
Минуло ще рік чи два,
і до комори, де лежало
третє дерево, зайшло кілька воїнів. Побачивши його,
вони сказали: «Годиться!»
Зробивши з нього хрест
для розп’яття, вони поклали його на плечі зраненого
Чоловіка і примусили нести
на високу гору, до місця

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

страти. Потім прибили руки
й ноги цього Чоловіка до
хреста. «Я мріяло показувати людям дорогу до неба, а
натомість стало символом
людської жорстокості», —
думало третє дерево.
Та через три дні зійшло
сонце, земля і небо заспівали від радості, бо Син
Божий переміг смерть. Тоді
дерево дізналось, що любов Господня використала
його для викуплення людства. Тепер люди бачитимуть хрест і будуть думати
про свого Творця та Спасителя. Так здійснилась мрія
третього дерева.

РІЗДВЯНІ
ДЗВОНИКИ
Що це? Де це? Що за дзвін
Дивний десь лунає?
«Народився Божий Син» —
Небо сповіщає.
Що це? Де це? В небесах
Ангели співають,
І луною у серцях
Дзвони оживають.
Що це? Де Це? Срібний дзвін
Кличе у дорогу.
Поспішай у Божий дім,
Помолитись Богу.
Що це? Де це? Дзвони знов!
Серце завмирає.
То Христос тобі любов
Вічну посилає.
Чуєш? Чуєш? Відгукнись
На любов святую.
Ти Ісусові вклонись,
Він тебе почує.
Чуєш? Чуєш? Запроси
Ти Його до себе.
Подарує Він тобі
Вічність з Ним у небі.

Олена Мікула

ГОЛОС
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ТРИ МІФИ ПРО РІЗДВО

1. МІФ ПРО ПЕЧЕРУ
«...Народився Він в печері» —
співається про народження Христа в
одному з християнських гімнів. Проте чи так це насправді?
Лука не повідомляє нам нічого ні
про печеру, ні про хлів. Він каже, що
Марії і Йосипу не було місця в заїзді.
Швидше за все, або Марія, або Йосип володіли у Віфлеємі нерухомістю
спільно з родичами, яких у зв’язку
з переписом прибуло в житлове
приміщення пребагато. І ці родичі
навіть вчинили благородно, відвівши
породіллі окреме приміщення. За
свідченням Якова Кротова: «Компромісним є припущення, що мова
йде взагалі про караван-сарай, де
житлові кімнати межували з приміщенням для худоби — ось житлових
кімнат і не залишилося порожніх, а в
приміщеннях для худоби місце знайшлося. Це міг бути навіть не хлів чи
стійло, де худоба перебувала постійно, а місце для годівлі худоби».
Причому за текстом Луки стає
ясно, що поруч із Немовлям були
й інші люди — можливо, благородні родичі, які відвели вагітній Марії
найкраще на той момент приміщення й не змусили її народжувати посеред кімнати, заповненої людьми.

2. МІФ ПРО
КІЛЬКІСТЬ ВОЛХВІВ
Багато хто вважає, що кількість
волхвів зазначено в Біблії. І їх нібито
обов’язково має бути троє. Однак
таке припущення засноване лише
на тому, що волхви принесли три
дари: золото, ладан і смирну. Та все
ж наївно припускати, що кількість
дарів відповідала кількості волхвів.
Найімовірніше, що група «східних
гостей» була більш чисельною. Адже
тривала подорож вимагала й хорошої охорони, і солідного каравану.

3. МІФ ПРО ЧАС І
МІСЦЕ ПОКЛОНІННЯ
ВОЛХВІВ
Більшість різдвяних листівок,
спектаклів і гімнів оповідає про те,
що волхви й пастухи вклонилися
Христу одночасно, і сталося це у
Віфлеємі. Однак найбільш імовірно,
що волхви прийшли поклонитися
Христу набагато пізніше. Судіть самі:
Лука нічого не пише про волхвів, а
Матвій нічого не згадує про пастухів.
Після 40 днів очищення Марія
приносить жертву в храмі — голубів (Лк.2:24). Це свідчить про
вбогість, адже Закон вимагав:

НАДІЇ

«Якщо ж вона не в змозі принести ягня, то нехай візьме дві
горлиці...» (Лев.12:8). Але якщо
волхви вже приходили до Марії і
принесли золото, ладан і смирну, то Марія була б в змозі принести в жертву очищення агнця.
Волхви бачили зорю, яка загорілася в момент народження
Христа, тому їм потрібен був час,
щоб зібратися в дорогу. Та й сама
подорож «зі сходу» (навіть якщо
припустити, що це «близький»
схід — Вавилон) мала зайняти
значний час. Їм належало пройти більше 1200 км. А на це могло
піти близько року. А то й більше.
Ірод звелів вбити немовлят у
віці до двох років. Причому попередньо вивідав час появи зірки (це
ще раз доводить, що зірка з’явилася в момент народження Христа). Отже, шлях волхвів тривав
близько двох років, і вони прийшли поклонитися Христу тільки через два роки після Різдва.
Лука, до речі, додає важливу деталь: «А як виконали за Законом Господнім, повернулися в Галілею, до
міста свого Назарету» (Лк.2:39). Це
означає, що волхви прийшли не до
Віфлеєма. Хоча Ірод послав їх саме
туди (Мт.2:8). Та волхви слідували за
древнім GPS-покажчиком — зіркою:
«Вони, вислухавши царя, пішли. І ось
зоря, яку бачили вони на сході, йшла
перед ними, [як] нарешті прийшла
й зупинилася над [місцем], де Дитятко»(Мт.2:9). У Палестині не було
вказівників із назвами населених
пунктів, тому волхви йшли за зіркою,
нітрохи не турбуючись про те, що
прийшли не до Віфлеєма, а до Назарета. Саме тому Матвій і не каже,
що вони прийшли до Віфлеєма, але
в «те місце, де Дитятко», яке було (за
свідченням Луки) в Назареті.
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ПРАВДА
Вона родилась в місті Віфлеємі.
У бідних яслах Правду ту знайшли.
Живе й тепер — за нею ми ідемо
До світла в небі з вікової мли.
На жаль, не всім вона є до вподоби,
Тому й не дивно — добирають грим.
Брехню вдягають в дорогі оздоби —
Знаходяться і гроші, і майстри.
Облудним словом залізають в душі
І сіють в них чорнобиль чи дурман.
І пишуть, пишуть долю нам, забувши,
Що в неї вже майбутнього нема.
А люди йдуть, приречені на муки —
Без Правди тої грішні і сліпі.
І що не день, то вже тривожні звуки —
Здається, світ розколеться навпіл.
А що брехня? У неї нині сила,
Ударила Чорнобилем — і все.
Сама жахнулась і сльозу пустила,
Подумала: «А може, й пронесе?»
А далі знову обкрадає душі,
Підступно, хитро, як в Едемі змій.
Готова вдруге вдарити ще дужче,
Та тільки Правда заважає їй.
— А де ж вона? — хтось запита. — В чиєму
Явилась серці з вікової мли?
Вона родилась в місті Віфлеємі,
У бідних яслах Правду ту знайшли.

Сергій Рачинець

З книги Павла Бегічева
«Сучасна християнська
міфотворчість»

КРОСВОРД
По вертикалі:

1.Місто, в якому Ісус створив перше чудо. 2.Син Адама. 3.Небесне світило. 4.Батько Сифа. 7.Ішов в Еммаус. 8.Міра грошей в 60 мін. 10.Дар, Ісусові
принесли мудреці. 13.Місто дитинства Ісуса. 14.Місто, де народився Ісус.
16.Старший брат Давида. 17.Дочка Йова. 20.Диякон Єрусалимської церкви. 21.Апостол, родом з Віфсаїди. 22.Втікав Йона в місто… 26.Син Якова.
27.Молодший син Ізмаїла. 29.Перший цар. 30. Єгипетська кара.

По горизонталі:
5.Євангелист, що описує про народження Ісуса. 6.Місто, в якому був Павло
по дорозі в Македонію. 9.Місто, зруйноване із Содомом і Гоморрою. 11.Син
Лота. 12.Служниця в домі Марії. 13.Син Арона. 15.Місто, в якому сховався Лот,
тікаючи з Содому. 18.Професія Луки. 19.Батько Левія. 23.Слово, написане на
стіні Валтасару. 24.Місто на півдні Юди. 25.Бо … за гріх – смерть. 28.Місто апостола Павла. 30.Прийшов через людину і став причиною смерті. 31.Його ворог
посіяв між пшеницею. 32.Суддя Ізраїлю.

Відповіді на кросворд розміщений у №11, 2015 р.
По вертикалі: 1. Кана. 2.Авель. 3.Сонце. 4.Адам. 7.Клеопа. 8.Талант.
10.Ладан. 13.Назарет. 14.Віфлеєм. 16.Єліяв. 17.Єміма. 20.Степан. 21.Пилип.
22.Таршіш. 26.Левій. 27.Кедма. 29.Саул. 30.Град.
По горизонталі: 5.Матвій. 6.Троада. 9.Алва. 11.Моав. 12.Рода. 13.Надав.15.Цоар. 18.Лікар. 19.Алфій. 23.Мене. 24.Телем. 25.Кара. 28.Тарс. 30.Гріх.
31.Купіль. 32.Шамеар.
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