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Дев’ять років тому на 
кількох інтернет-ресур-
сах та в паперових видан-
нях були опубліковані мої 
роздуми під назвою «Зне-
струмлене християнство». 
Нинішня коронавірусна 
істерія нагадала мені цю 
публікацію. Вирішив деякі 
мої тодішні думки спро-
ектувати на ситуацію, яка 
склалася тепер на світовій 
арені. Перечитав — і ви-
явилося, що переробля-
ти мало що й потрібно. 
Достатньо адаптувати до 
теми коронавірусу й тро-
хи додати нового.

…Якось на одній христи-
янській конференції нес-
подівано не стало електрич-
ного струму. Те, що погасло 
світло, було ще пів біди. Най-
гірше — не працювали мікро-
фони, відеокамери, музичні 
інструменти. Після декількох 
хвилин героїчних спроб про-
довжити хід конференції 
ведучий змушений був ого-
лосити перерву, доки буде 

усунена поломка…
З цієї нагоди пригадуєть-

ся ще один випадок, про 
який йшлося в одному до-
кументальному відеофільмі. 
Він був присвячений одній із 
грізних сил природи — об-
леденінню. Серед численних 
прикладів, які приводилися 
у фільмі, запам’яталася си-
туація в Канаді, яка склалася 
наприкінці ХХ століття. Через 
збіг погодних умов одного 
дня значна частина території 
країни виявилася покритою 
товстим шаром льоду. Він 
був скрізь: на гілках, дротах 
електроліній, будинках. Най-
страшніше те, що вага льо-
ду була такою великою, що 
ламалися не лише столітні 
дерева, але й міцні високо-
вольтні опори. Як наслідок — 
третина Канади залишилася 
без електроструму. Життя 
на декілька днів у розвинутій 
країні завмерло…

Інколи потрібно розпо-
чинати з кінцевої точки. 
Поїздка на Північ, у місто 
Воркута, була початком 
подорожі. Майже за два 
тижні вона закінчилася 
на російсько-українсько-
му кордоні, на митному 
посту «Бачівськ», що на 
Сумщині. Після поляр-
них снігів зеленаві поля 
милували око й дихали 

справжньою весною. До-
рога не надто заванта-
жена транспортом, про-
те в бік Москви раз по 
раз пролітають мікроав-
тобуси з молодими чо-
ловіками. У білокам’яну 
на заробітки. Закриття 
кордону через декілька 
годин, здається, нікого 
не хвилює.

ХРИСТИЯНСТВО НА КАРАНТИНІ

ДОРОГАМИ ПІВНОЧІ
АБО ВІД ПОКЛИКАННЯ НЕ ВТЕКТИ 

ЛІКИ ВІД 
ДЕПРЕСІЇ

АКЦІЯ
«ПІДВЕЗИ 
МЕДИКА»

ВИПРОБУВАННЯ 
ХВОРОБАМИ

Можна спинитися в до-
лині плачу, застрягнути в 
негативних емоціях. Але...

Волинське об’єднання 
церков ХВЄ започатко-
вує нове служіння...

Якщо Бог і допускає випро-
бування, то лише для того, 
щоб показати велику любов 
до нас і навчити співчувати.
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МАМОНО-ВІРУС,
ОБЕРЕЖНО!
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ЩО ТАКЕ КОРОНАВІРУС?
Це вірус із розряду респіратор-

но-вірусних інфекцій, який почали 
досліджувати в кінці 1960-х років. 
Було кілька спалахів активності 
цього вірусу. Під час останнього 
спалаху в грудні 2019 року в Ухані 
(Китай) він проявився як новий му-
тований ген. А загалом до родини 
коронавірусів належать близько 40 
різновидів вірусів.

Особливість COVID-19 у тому, 
що він вражає перш за все ди-
хальну систему, зокрема легеневу 
тканину. А загалом він подібний до 
звичайного респіраторно-вірус-
ного захворювання. Дуже часто 
люди хворіють на легку форму — 
відбувається самоодужання, тобто 
організм справляється. В окремих 
випадках може бути важкий пе-
ребіг із ускладненнями, зокрема 
у вигляді запалення легень, у тому 
числі зі смертельними наслідками.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
В умовах пандемії є дві край-

ності: одні люди піддаються над-
мірній паніці, інші — навпаки, не-
дооцінюють ситуацію. Важливо й 
не бути безпечним, і не панікувати. 

Адже це не якийсь аж надто небез-
печний вірус. Єдине — надто про-
гресує його поширення.

Заходи, яких вжили Європа, 
США і тепер Україна, — цілком 
адекватні. Щоб зупинити по-
ширення коронавірусу, перш за 
все потрібно роз’єднати людей, 
зменшити соціальні контакти. І ка-
рантин саме на це спрямований. 
Карантинні заходи мають поспри-
яти тому, щоб поширення хвороби 
пішло на спад.

Особливо подбати в цій ситуа-
ції потрібно про людей, яким за 60 
років. Також у групі ризику ті, хто 
має хронічні захворювання, зниже-
ний імунітет, зокрема СНІД, цукро-
вий діабет, аутоімунні хвороби.

ПРАВИЛА ГІГІЄНИ
Окрім карантину, важливо до-

тримуватися елементарних правил 
поведінки, які спрямовані на захист 
кожного особисто. По-перше, зве-
сти до мінімуму перебування в гро-
мадських місцях, де збирається ве-
лика кількість людей, особливо — у 
закритих приміщеннях.

Якщо все ж доводиться бувати 
в таких місцях — необхідно вдягати 
маску. Вона не вирішує всіх про-
блем, але захищає від потрапляння 
в дихальні шляхи часточок слизу й 
вологого повітря від хворих. При 
спілкуванні потрібно дотримува-
тися дистанції півтора-два метри, 
що теж зменшує ризик. Виробіть 
звичку не торкатися обличчя (очей, 

носа, рота) під час перебування в 
громадських місцях. Користуйте-
ся дезинфікуючим засобом. Після 
повернення додому обов’язково 
помийте руки з миючим засобом 
протягом 30 секунд.

Зміцнюйте власний імунітет. 
Що для цього слід робити? Вести 
здоровий спосіб життя — мати 
помірну фізичну активність протя-
гом дня. Перебувати на свіжому 
повітрі, на сонці. Мати здорове 
харчування, збагачене білками 
та вітамінами (зокрема — C і D). 
Вживати потрібну кількість чистої 
води. Забезпечити здоровий сон 
— достатній нічний відпочинок. 
Також дуже важливі позитивні емо-
ції. Хронічний стрес, переживання 
знижують імунітет людини.

Дотримання таких простих 
правил поведінки — уже велика 
допомога організму. Тоді, навіть 
стикнувшись із інфекцією, він змо-
же протистояти їй.

ЯКЩО ЗАХВОРІЛИ
Якщо людина помітить у себе 

симптоми респіраторно-вірусної 
інфекції — нежить, біль у горлі, ка-
шель, підвищену температуру тіла, 
головний біль, загальну слабкість, 
вона повинна викликати сімей-
ного лікаря. Ні в якому разі не йти 
в поліклініку й не займатися са-
молікуванням.

Лікар оцінить стан хворого й 
призначить відповідне лікування. 
Якщо буде підозра на коронавірус, 

проводитимуться певні тести, 
лабораторні обстеження, якими 
забезпечені всі медичні заклади. 
Якщо виявлять COVID-19 у хворо-
го, його лікуватимуть за відповід-
ним алгоритмом.

ГОТОВНІСТЬ МЕДИЦИНИ
Звичайно, на початку медици-

на окремих країн була неготова до 
такого швидкого поширення коро-
навірусу, але в осередку епідемії 
в Китаї зрештою опанували ситу-
ацію. І Європа бере досвід Китаю 
на озброєння. Тому, на мою думку, 
загалом медична система, навіть 
українська, готова протистояти 
пандемії.

Справа в тому, що тут не ви-
магається якихось аж надто вели-
ких речей. Прості заходи рятують 
життя. Виконуючи рекомендації 
ЮНІСЕФ, ми найімовірніше затри-
маємо поширення вірусу. А якщо 
будуть окремі складні випадки, то 
місць в інфекційних лікарнях і за-
собів для лікування вистачає.

ВІРА Й ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД
Господь не знімає з нас від-

повідальності за власне життя та 
здоров’я. З одного боку, ми знає-
мо, що без Божої волі нічого не від-
бувається, у Нього все під контро-
лем, і навіть «волосина з голови не 
впаде». Але коли диявол спокушав 
Ісуса Христа й переконував кину-
тися з крила храму, мовляв, Бог по-
шле ангелів, щоб «не спіткнув Своєї 
ноги», Спаситель відповів: «Не спо-

кушай Господа!»
Не потрібно спокушати Бога. 

Не нехтуйте небезпекою. Варто 
використати наукові знання й жит-
тєвий досвід для власного захисту. 
Не будьте бездіяльними. А те, що 
не під силу зробити людині, зро-
бить Бог.

ПРОГНОЗ
Ми вже пережили і свинячий 

грип, і пташиний грип. Цей вірус 
— із розряду тих же грипів. Справа 
не в його унікальності. У моїй лікар-
ській практиці були випадки, коли 
навіть звичайна дрібниця оберта-
лася бідою, а надзвичайно великі 
проблеми вирішувалися з Божою 
допомогою.

З іншого боку, ми не можемо 
передбачити, як розвиватимуться 
події. Ми не знаємо, що Бог робить 
тепер на цій землі. Поки що у світі 
вживають адекватних щодо ситу-
ації заходів. А який буде результат 
— одному Богу відомо. Поживемо 
— побачимо.

«Бо Я знаю ті думки, які 
думаю про вас, говорить Го-
сподь, думки спокою, а не на 
зло, щоб дати вам будучність 
та надію» (Єр.29:11).

«І знаємо, що тим, хто лю-
бить Бога, хто покликаний Його 
постановою, усе допомагає на 
добре» (Рим.8:28).

Лікар-терапевт
Олександр ТРЕТЯК

поради спеціаліста

ОБЕРЕЖНО: КОРОНАВІРУС

Нині, коли у всьому світі 
набув поширення короно-вірус 
і в багатьох країнах запровад-
жено карантин, люди в паніці 
закуповують продукти і багато 
хто перебуває в депресивному 
стані. Люди розгублені, не зна-
ють, що робити. Де ж знайти 
ліки від пригнобленого духа? 
Як перемогти депресію?

Практично всі люди пережива-
ють депресивні стани. Але власне 
депресія — це тривалий пригніче-
ний стан, викликаний фізіологіч-
ними чи соціальними чинниками. 
У нашому випадку, звісно, це со-
ціальні чинники. 

Що говорить про це Біблія? У 
Книзі Приповістей, 17:22, сказано: 
«Радісне серце добре лікує, а приг-
ноблений дух сушить кості». Тобто 
радісне серце — це ліки від де-
пресії. Як же його набути? І чим ще 
можна вилікуватися від цієї недуги? 
Хочу дати декілька порад, якими 
сам користуюся.

ПОРАДА ПЕРША: Концен-
труйтеся на виконанні бажань 
Божих

Щаслива не та людина, усі ба-
жання якої виконуються. Щаслива 
та, яка виконує те, що хоче Бог. А 
Боже бажання — поширювати До-
бру Новину, що Ісус — Спаситель 
і Він спасає людей не тільки від 
короно-вірусу, але й від найстраш-
нішого вірусу, який може погубити 
нашу душу, — від гріха. 

ПОРАДА ДРУГА: Роздумуй-
те над Словом Божим 

У першому псалмі сказано, що 
блаженний муж, який роздумує 
над Законом Божим удень і вночі. 
Така людина буде як пишне, зеле-
не дерево, посаджене над водним 
потоком, і їй у всьому, що чинить, 
щастить.

ПОРАДА ТРЕТЯ: Пильнуйте 
про правильне «завантаження»

Стежте за тим, які думки прихо-
дять до вас, коли ви прокидаєтеся 
вранці. Іноді про людину кажуть: 
«Не з тієї ноги встала». Це почи-
нається з того, що людина, проки-
нувшись, думає: «О, який сьогодні 
важкий день. Погода не така. Усе 
не так…» Замість того, щоб подяку-
вати Богові.

Якщо ж людина, прокинувшись, 
скаже: «Дякую, Боже, за день, То-
бою дарований, що я живий…», то, 
повірте, це відіб’ється на всьому 
дню. І депресії буде важко здолати 
вас, бо ви зайняли правильну пози-
цію.

ПОРАДА ЧЕТВЕРТА: Дивіть-
ся на Ісуса, щоб не знемогтися 
душами

Так учить нас Писання: «…біжім 
з терпеливістю до боротьби, яка 
перед нами, дивлячись на Ісуса, 
на Начальника й Виконавця віри… 
Тож подумайте про Того, хто пере-
терпів такий перекір проти Себе від 
грішних, щоб ви не знемоглись, і не 
впали на душах своїх» (Євр.12:1-3).

ПОРАДА П’ЯТА: Прослав-
ляйте Бога і дякуйте Йому

Ісус, знаючи, які страждання 
Його чекають, підняв чашу й подя-
кував. Наша вдячність Богові, про-

славлення Його й концентрування 
на Ньому допоможуть багато чого 
пройти.

ПОРАДА ШОСТА: Не нех-
туйте молитвою

Молитва цінна не тільки тому, 
що Бог бачить і чує наші бажання. 
А ще й тому, що людині стає легше, 
коли вона промовляє те, що в неї 
на серці. Коли ми говоримо про це 
з людьми, то вони можуть щось до-
дати до цього, щось перекрутити, 
рознести цю інформацію. І потім це 
бумерангом повертається до нас і 
стає тягарем. Але не так із Богом. 
Він зрозуміє і дасть полегшення.

ПОРАДА СЬОМА: Співайте
Пісня й музика, як не дивно,— 

чудесні ліки від депресії. Я нещо-
давно почув, що в Італії, де нині 
надзвичайна ситуація й дуже жор-
сткий карантин, люди виходять 
на балкони й співають. Вони десь 
інтуїтивно відчувають, що робити, 
щоб не зануритися в депресію. 

У Книзі Дій апостолів написано, 
що коли ув’язнили Павла й Силу, то 
вони замість того, щоб піддаватися 
депресії, співали.

ПОРАДА ВОСЬМА: Спогля-
дайте Боже творіння

І це споглядання, безумовно, 
викликає захоплення. Автор псал-
му каже: «Коли бачу Твої небеса — 
діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що 
Ти встановив, — то що є людина, 
що Ти пам'ятаєш про неї» (Пс.8:4-
5). Те, що Бог знає тебе й пам’ятає 
про тебе при тому, що тримає в ру-
ках увесь безмежний всесвіт, все-
ляє впевненість і надію.

ПОРАДА ДЕВ’ЯТА: Надійтеся 
на Господа, а не на свій розум

Наш розум багато чого моде-
лює, опираючись на власний до-
свід. І часто ці моделі формуються 
під впливом зовнішньої інформації, 
яка часто буває негативною. Тому й 
картинки, які виникають у нашій сві-
домості, негативні. Але коли люди-
на надіється на Господа, вірячи, що 
все в Його руках, навіть розум буде 
по-іншому моделювати картину 
дійсності й майбутнього. 

ПОРАДА ДЕСЯТА: Оголосіть 
інформаційній піст

З людини виходить те, що її 
опоганює — цей принцип ми зна-
ходимо в Євангелії. Виходить з неї 
те, чим вона наповнила своє серце. 

Коли ми отримуємо інформа-
цію й сприймаємо її, то якщо вона 
негативна — негатив буде виходи-
ти з нас. Тому я настирно прошу 
вас: у цей час більше сконцентруй-
теся на Слові Божому, на спілку-
ванні з рідними і не слухайте багато 
новин, коментарів, які покликані ля-
кати нас і вводити в депресію.

ПОРАДА ОДИНАДЦЯТА: 
Ведіть здоровий спосіб життя

Сформуйте відповідний розпо-
рядок дня. Не забувайте про фізич-
ні вправи. Правильно харчуйтеся. 
Це також дуже важливо й для на-
шого емоційного стану. Завантаж-
те себе певною працею — як-от 
виконанням домашніх обов’язків 
тощо. Бо людина, яка працює, 
більш оптимістично дивиться на 
життя, ніж та, яка просто лежить 
без діла.

ПОРАДА ДВАНАДЦЯТА 
Благовістість собі. 

Проголошуйте Добре новину 
для себе — «Я спасенний!», «Бог 
поруч. Він мені допоможе», «Ми 
це пройдемо». Це нормально, 
коли людина може розмовляти з 
собою, тобто розмірковувати про 
щось.

Звісно, ми в житті будемо про-
ходити долини смертної темря-
ви. «Блаженна людина, що в Тобі 
має силу свою, блаженні, що в 
їхньому серці дороги до Тебе, — 
говорить Писання, — ті, що через 
долину Плачу переходять, чинять 
її джерелом, і дощ ранній дає 
благословення!» (Пс.83:6-7).

Можна спинитися в долині 
плачу, застрягнути в негативних 
емоціях. Але ми повинні рухати-
ся вперед із надією на Бога. Бо 
лише тоді ми зможемо побачи-
ти, як дивно Бог провадить нас і 
вирішує навіть найбільш невирі-
шувані проблеми.

Не піддавайтеся паніці! І 
будьте здорові!

Віктор ВОЗНЮК
завідувач відділу освіти 

УЦХВЄ

слово служителя

ЛІКИ ВІД ДЕПРЕСІЇ

11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу. В цей же день Кабінет 
міністрів прийняв рішення ввести карантин на всій території України на три тижні — до 3 квітня. Про загрози й правила поведін-
ки в умовах пандемії інформує лікар-терапевт Олександр Третяк.
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Що цікаво, номерні  знаки 
Франківщини, Тернопільщи-
ни, Закарпаття — із наших 
західно-патріотичних регіонів. 
Проте найцікавіше чекало по-
переду. Молоді хлопці — при-
кордонники в захисних ма-
сках діловито ціляться прямо 
в лоб кожному, хто перетинає 
кордон, портативними «пісто-
летиками» для вимірювання 
температури.

Рідна Україна нас не про-
пускає, власне, пропускає, 
але… потрібне авто, а просто 
пішки — зась, постанова Каб-
міну: пішоходів не пропускати. 
Її не можуть відмінити навіть 
у форс-мажорі з коронавіру-
сом. Прикордонники обіцяють 
до когось на підсадку, а поки 
що насолоджуємося весня-
ним сонечком.

Високий чолов’яга, заува-
живши, що нас не пропускають 
прикордонники, підходить із 
пропозицією перевезти через 
кордон, це десь 300-400 ме-
трів. Спочатку бідкається, що 
все тут так погано, що автобус 
із Молдови вже добу не пропу-
скають, що під вечір ще гірше 
буде, кордон закриватимуть… 
Проте, по своїй щирості, він 
готовий нас перевезти. Ціна? 
Ну, тут така ситуація, що торг 
недоречний, — і за тисячу 
гривень  готовий ризикнути 
подолати триста метрів через 
кордон. Щоб було зрозумілі-
ше — це майже половина моєї 
пенсії. Дякуємо чемно — і він 
у пошуках нових клієнтів. Зго-
дом знову підходить і готовий 
за 700 гривень надати послугу 
з перетину кордону…

Якось трохи гірко. Мамо-
но-вірус прогресує. Ще один 
автобус із молодими людь-
ми у напрямку Москви, потім 
ще… А я згадую брата Андрія 
Баришнікова, батька чотир-
надцяти дітей. О першій ночі 
він зустрів нас в аеропор-
ту Домодєдово, на початку 
третьої ночі напоїв чаєм із 
пиріжками. Дві години пере-
починку — і ми вирушаємо на 
Брянськ. Андрій тихенько одя-
гається, щоб не потривожити 
дітей, п’ятеро з них хворіють…
Майже 600 кілометрів дороги 
позаду. На нейтральній смузі 
кордону прощаємося, він по-
вертається до Москви, до 
сім’ї. «Вы чё, братья, я же по-
служил вам, во имя Господа, 
это много вы предлагаете, 
точно наполовину меньше… 
Вы чё, я не возьму. Храни вас 
Бог. Заезжайте, буду рад по-
служить…»

Мамоно-вірус дременув 

від Андрія услід за черговим 
«бусіком» на Москву…

На вокзалі у Києві величез-
ний натовп у центральному 
залі. Черга до турнікетів на 
виході до потяга «Київ — Вар-
шава». Зрозуміло, наші за-
робітчани, як і в усі часи  — за 
тридев’ять земель у пошуках 
кращої долі чи кращих за-
робітків.

…А ми з Віталієм та Любою 
Оніщуками, швидким потягом 
на північний схід, до Росії.  До 
Конотопа — без зупинок, на 
те він і швидкий.  Кремезний 
прикордонник уважно вдив-
ляється у паспорт. «Дивіть-
ся на мене — це до молодої 
дівчини — так, тааак, а тепер 
усміхніться. О, тепер повна 
схожість..» — повертає па-
спорт і бажає щасливої доро-
ги…

Десь о другій ночі — Брян-
ськ. Російський страж  кордо-
ну довго розглядає візу США у 
паспорті, листає сторінки туди 
і сюди. «А ваша фамилия че-
рез «ы» или через «и» — уточ-
нює. Мабуть англійська версія 
прізвища «Synyuk» його збила 
з пантелику. «Вы не с Китая 
едете — це до пасажирки з 
сусіднього купе — а в Италии 
не были в ближайшие дни пе-
ред поездкой? Коронавірус, 
він  великий інтернаціоналіст, 
йому байдуже до озброєних 
військових.

Правда, митний огляд,  був 
дещо схожий на обшук. «А это 
ваш чемоданчик, вон там, на-
верху. Ага, личные вещи, зна-
чит. Откройте, откройте… Та-
аак, а что это за сумочка, ага, 
кошелёчек откройте, а что там 
за вещички под ним, припод-
нимите, приподнимите…» До 
речі, громадян Росії оглядали 
більш прискіпливо, аніж нас.

Що приємно — в Україні 
чистіше біля залізничних колій 
ніж у підмосков’ї.  А ще — кот-
ловани, траншеї, а в Москві — 
хмарочоси, урбаністичні ви-
крутаси скляних монстрів.

На іржавих «Жигулях» за 
800 рублів ассирієць Полс, 
або Павло по нашому, біже-
нець десь із Кавказу, допра-
вив нас на Ярославський 
вокзал. «Очень дорогая Мо-
сква, очень дорогая…» — зіт-
хав скрушно, жалкуючи, що в 
СРСР було краще.  

На вокзалі — загорожі, 
турнікети, відчуття «зони». 
О першій дня наш «Москва 
— Воркута» рушив строго на 

північ. Ярославль, Данілов, 
Вологда… — все далі у сніги. 
Варто зауважити, це приємно 
вражає — жодного запаху ци-
гарок, надзвичайно ввічливі 
провідники у вагоні, чистота і 
порядок у біотуалетах. Брига-
дир поїзда ввічливо цікавить-
ся у кожного з пасажирів, чи 
все добре, чи потрібна допом-
ога, чи є зауваження до обслу-
говуючого пресоналу, раз по 
раз вагоном проходять спів-
робітники дорожньої безпеки.

На вулиці зовсім споночіло, 
п’ємо чай і згадуємо місіонер-
ські стежки молодості, попе-
реду ще дві доби дороги…

Правда, наш шлях по від-
стані зовсім невідповідний 
до суботнього шляху згідно 
з Старозаповітнім законом. 
Проте субота, вона і в Росії су-
бота,  згідно з календарем. За 
ніч позаду залишилася Ярос-
лавська, Вологодська області. 
Суботній ранок зустрів нас  в 
Архангельській, серед густо-
го, безмежного лісу. Цікаво, 
чому саме Архангельська, а 
не Ангельска, Херувимська чи 
Серафимська?

У м. Котлас годинна зупин-
ка. Тане брудний сніг, сиро й 
слизько, як у душі непокаяно-
го грішника. Чорний бовван 
Лєніна — незмінний атрибут 
радянщини, рукою показує 
дорогу в нікуди. Рушаємо далі 
на північ. Мадмас, Межог, 
Мікунь — це вже Комі край. 
Тайга потроху нижчає, одна-
ково стрункі берези, осики, 
ялини то підступають до самих 
колій, то раптом відбігають 
вдалечінь, і тоді відкривається 
простір свинцевого північного 
неба. Інколи, через розідране 
лахміття хмар проглядає сон-
це.  Весна переможе. Набли-
жаємося до Княж-Погоста, 
а біля нього селище Ачим. 
Віталій пригадує: «У цьому се-
лищі ми готували перших лю-
дей до хрещення, вели уроки 
вивчення Біблії. До тридцяти 
людей завжди були присутні 
на уроках. Потім хрестили, це 
були перші спасенні душі…».  
«А ми — додає Люба, — тут 
жили у місцевих людей, німців 
за національністю. Вони були 
дбайливі господарі, тримали 
гарне господарство.  Карто-
пля, яку варили свинкам, нам 
була у відкритому доступі, а 
ще — квашена капуста, так 
що з продуктами було все до-
бре…

Спогади, спогади… а скіль-

ки забулося, а скільки засні-
жених  шляхів долали післанці 
церков, що вони — то слава 
Христова. Шлях суботнього 
дня поволі переходив у шлях 
суботнього вечора. Княж - По-
гост, Весляна, Тракт, Сіндор, а 
ще багато інших полустанків 
серед безмежжя лісів… По-
дяка Богу за тих, хто міряв ці 
сніги у кращі роки молодості. 
Стемніло, у вікно вагона за-
глядає повновидий місяць, а 
гострі зуби ялин розчісують 
холодне небо. Вранці Інта…

Виявляється, на півночі 
ранок набагато «раніший» ніж 
у нас. Уже о пів на п’яту світ-
лішає надворі. Наближаємося 
до Інти, вже видніється вокзал, 
світло-синього кольору, об-
рамлений березовою алеєю, 
зовсім такий, як і багато років 
тому. Водій-таджик, швид-
ко долає дванадцятикіломе-
трову відстань з вокзалу до 
міста. Зупиняємося біля Дому 
молитви. Ще здалеку видно 
напис на центральному вході 
«Христос — это Путь, Исти-
на и Жизнь» «Ви «єгови?» — з 
наголосом на «є» запитує. «Ні, 
ми християни, — відповідає-
мо, —  ми віримо в Ісуса». «А, 
панятно, а я мусульманин, але 
я теж вірю в Ісу (Ісуса). Ми всі 
в одного Бога віруємо, то ті, 
хто там, наверху, панімаєш, 
поділили всіх на релігії і нажи-
ваються на нас...»

До початку зібрання ще 
декілька годин, а тому вирі-
шили пройтися вулицею, що 
оточена двометровими заме-
тами. Зовсім неподалік Дому 
молитви — стара чорна ко-
тельня. Напис на високій трубі 
димохода — «1952». Цю спо-
руду, як зрештою і всі інші, а 
ще шахти, промислові об’єкти 
будували засуджені, воро-
ги народу, хто мав політичні 
чи релігійні переконання, що 
не вписувалися у формат то-
талітарної атеїстичної систе-
ми. У небо валує чорний дим 
і тане у сірих хмарах. Пооди-
нокі перехожі, наглухо забиті 
дошками вікна багатьох бу-
динків — Інта тихо помирає, 
як і багато інших північних 
містечок Росії. Крокуємо у 
сторону центральної частини 
міста, раптом Віталій зупи-
няється. Виявляється, фотоа-

тельє, де майже 30 років тому 
з Галиною замовляли весільні 
запрошення, працює до цього 
часу. Ще й ще знайомі місця, 
площа, ось тут ми проповіду-
вали, а тут відбулася зустріч, а 
тут Іван Моргулець покаявся…  

…У Домі молитви чисто, 
тепло й затишно. Багато зе-
лені на вікнах, щоб хоч якось 
компенсувати її відсутність 
на вулиці у довгі зимові міся-
ці. Розмовляємо з людьми, 
що підходять. Багато з них 
з українським корінням, по-
томки репресованих «воро-
гів народу». Іван Моргулець, 
шахтар і пастор, разом з дру-
жиною Ольгою вже  декілька 
десятків років служать тут. Він 
був одним із перших, хто по-
каявся тут  через проповідь 
місіонерів.

Одна зі старших сестер 
розповідає: «Я вот услыша-
ла о Боге от миссионеров, 
но толком не понимала, есть 
Бог, нету Бога.. Это время 
интересное  было. Прихожу 
домой,  а внучка, значит,  го-
ворит — Бог точно есть. Го-
ворю, откуда знаешь , а она 
мне — да вот по телевизо-
ру сам Горбачев сказал, что 
Бог есть. Ну, думаю, коли уж 
сам Горбачев, да по телеви-
зору сказал, значит — точно 
Бог есть… Вы знаете, я вам 
вот что о Любушке скажу, — 
а поглядом у сторону Люби 
—  это удивительный чело-
век. Столько лет на Севере, с 
нами, да что мы без нее…  Я 
вам так скажу — она святая. 
Да, да святая и я вас очень 
прошу передайте родителям 
благодарность и скажите, у 
них святая дочка, ну скажите: 
кто смог бы столько време-
ни, столько лучших лет мо-
лодости Северу отдать? Она 
святая, пообещайте мне, по-
обещайте что скажете роди-
телям…»

Обіцяю: скажу при нагоді 
батькам Любові Оніщук, і всім 
батькам місіонерів хочу ска-
зати — дякую вам за синів і 
дочок, яких ви благословили 
на місіонерське служіння — 
проповідь Євангелії Христо-
вої.

…Завтра Воркута.
 

Микола СИНЮК. 

(Продовження
в наступному номері)

ДОРОГАМИ ПІВНОЧІ
АБО ВІД ПОКЛИКАННЯ НЕ ВТЕКТИ 

місія

Початок на стор.1

НА ПІВНІЧ…

ШЛЯХ СУБОТНЬОГО ДНЯ

ПРО СВЯТУ ЛЮБОВ
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Але особливо запам’ятали-
ся слова коментатора щодо цієї 
події. Він сказав: «Якби щось 
подібне сталося років 100-150 
тому, цю природню катастро-
фу мало хто й помітив би. Зви-
чайно, було б слизько ходити, 
були б поламані дерева, але 
на повсякденне життя це май-
же не вплинуло б». Населення 
тоді не було прив’язане до ліній 
електропередач, до розкладу 
поїздів та автобусів, за продук-
тами не потрібно було їхати в 
супермаркет. Люди були само-
достатніми, тобто мало залежа-
ли від зовнішніх штучно-техно-
логічних обставин.

Що ж, за все потрібно плати-
ти. І за науково-технічний про-
грес теж. Нинішні жителі, осо-
бливо в цивілізованих країнах, 
практично на всі сто відсотків 
залежні від зовнішньої інфра-
структури: і в побуті, і в спілку-
ванні, у переміщенні, у роботі, 
у відпочинку. І якщо ламаєть-
ся якась ланка, іноді не надто 
помітна, усе летить шкере-
берть.

Нинішня ситуація з коро-
навірусом  яскраво показала 
всю вразливість сучасної, на 
перший погляд, ефективної, 
зручної, комфортної, прива-
бливої  економічної системи. 
Наука й технічний прогрес до-
сягли такого рівня, що колишнім 
фантастам і не снилося. Звичні 
побутові предмети настільки 
складні, що в дитячій іграшці 
втиснулися в усі наукові досяг-

нення людства за останні кіль-
ка сторіч… Ми звикли до тих 
речей і навіть не задумуємося, 
де вони беруться та як працю-
ють. Вони стали звичайною 
частиною нашого буття. І коли 
річ ламається, потрібно або 
звернутися до висококваліфіко-
ваних майстрів, або просто ви-
кинути її й купити нову. Що ж, з 
гаджетом можна так зробити, 
а як бути зі складною світовою 
економічно-політично-фінан-
сово-нафтовою системою? Ми 
над цим не задумувалися, віри-
ли в геніальність архітекторів 
цієї системи, її невразливість. 
Але дорогу світового «Титаніка» 
перетнув малопомітний айс-
берг із маловідомої китайської 
провінції.

…Якось я їхав своїм ста-
реньким «Москвичем», якого я, 
не дуже великий автоспеціаліст, 
не раз розбирав та складав. На 
дорозі мене зупинив водій но-
венького «Мерседеса». Це був 
поляк, він просив дотягнути 
його авто до кордону, куди мав 
приїхати з Польщі евакуатор. 
Сучасна, потужна, нашпигована 
найсучаснішими технічними но-
винками машина (їй було всього 
півроку) просто стала посеред 
дороги — комп’ютер знайшов 
десь помилку й «вирубав» усю 
систему… Пасажир, який сів до 
мене, усю дорогу сміявся: «От 
як буває: простий «доходяга» 
тягне новенького суперкара…»

Ця історія нагадує нинішню 
економічну катастрофу, наслід-

ків якої ми ще й не уявляємо. 
Маленький збій зупинив надсу-
часний економічний механізм. 
А десь у джунглях чи в степах 
Монголії цього й не помітять…

Що ж, тепер нам доведеться 
вчитися жити в нових умовах. 
Від чогось відмовлятися, щось 
освоювати нове. По-новому 
будувати стосунки з людьми. 
Подивитися на світ іншим по-
глядом. Перевірити себе на 
адекватність…

Звичайно, пандемія хворо-
би, яка тепер лютує, — це дещо 
інше, ніж природній катаклізм 
чи поламаний «Мерседес». Але 
я кажу про той ефект несподіва-
ності та непідготовленості до 
різких змін, який вибиває ґрунт 
з-під ніг — і ми не знаємо, як по-
водитися в незвичній ситуації.

Така ж ситуація складаєть-
ся й у духовній сфері. Христи-
янство в більшості випадків 
звикло до «цивілізованого», 
комфортного існування. Від-
сутність прямих переслідувань, 
зростання матеріального до-
бробуту сприяє виникненню так 
званих «тепличних» християн. 
Вони, як рослини з теплиці, мо-
жуть нормально жити й служити 
Богові лише при відповідному 
«кліматі». Достатньо їх винести 
на свіже повітря, більше того 
— на негоду, як вони хворіють, 
а то й умирають. Виходить, що 
служіння Богові можливе лише 
за певних цивілізованих умов та 
сприятливого клімату.

Якось при розмові з лідером 
«електромузичної» групи про-
славлення церкви з новітньою 
формою богослужіння запитав: 
«А ви зможете провести служін-
ня прославлення «без розеток», 
без музичних інструментів?» 
Він хотів щось пояснити, але, 
видно, зрозумівши нелогічність 
таких пояснень, лише винувато 
посміхнувся: «Не знаю, найі-
мовірніше, що ні…»

Гріш ціна такій вірі й такому 
служінню, коли вони залежать 
від електрики, відповідної ат-
мосфери чи зовнішніх обста-
вин. Гріш ціна таким христия-
нам, які йдуть на богослужіння 

тоді, коли є сприятлива погода, 
комфортний транспорт і зручні 
стільці в церкві. Горе таким віру-
ючим, які можуть прославити 
Бога, увійти в Його присутність 
лише за допомогою гучної му-
зики та спецефектів чи лише в 
храмі.

Ще інша проблема полягає 
в тому, що окремі церкви, групи 
церков, деномінації виробили 
свої форми служіння, свої ри-
туали та особливості богослуж-
бової практики. І віряни стають 
настільки прив’язаними до цих 
форм та практик, що поза ними 
не уявляють, як можна по-іншо-
му служити Богові. Харизмати 
не уявляють богослужіння без 
потужного музичного електро-
прославлення. Протестанти — 
без традиційних проповідей, 
загального співу та, на жаль, 
уже канонізованих богослужінь. 
Православні та католики не 
вміють молитися без відповід-
ного антуражу, ікон чи статуй 
Діви Марії. Християни стали за-
лежними від зовнішніх чинників, 
тоді як справжня віра — це не 
відвідування богослужінь, не ри-
туали чи святі предмети, а живе, 
особисте спілкування з Богом. 
Тому-то так багато тепер роз-
гублених віруючих, які з жахом 
чують, що не можна збиратися 
разом більше десяти чоловік, 
цілувати ікони та причащатися 
з однієї чаші… І заборону бого-
служінь сприймають як гоніння 
за віру та світову змову масонів.

Коли після терактів 11 ве-
ресня в США люди перед ли-
цем небезпеки побігли в церк-
ви, то тепер навіть немає куди 
бігти — храми на карантині. 
І люди, які в спільній молитві 
відчували себе сміливішими, 
більш захищеними, впевнені-
шими, нині розгубилися: як 
молитися наодинці, удома в 
хатньому халаті?

Справжня віра в Бога не 
залежить ні від матеріальних 
статків, ні від економічного 
чи політичного стану країни, 
ні від технічного прогресу. 
Не залежить ні від місця, ні 
від форми поклоніння, ні від 

кількості однодумців. Їй не 
потрібні культові приміщен-
ня чи спеціальні засоби. Да-
ниїл був вірний Богові в чужій 
язичницькій державі. Єремія 
проповідував навіть тоді, коли 
державні та релігійні діячі по-
грожували йому смертю. Йов 
твердо вірив у Божі обітниці 
навіть тоді, коли втратив все 
й сидів прокаженим у попелі. 
Ісус Христос викликав лють 
«правильних» віруючих, коли 
проповідував поза стінами си-
нагог, зціляв у суботу, їв та пив 
із грішниками. Апостол Павло 
добровільно відмовився від 
перспективного кар’єрного 
росту, комфорту та благопо-
луччя ради проповіді Євангелії. 
Він так говорив про це: «Умію я 
й бути в упокоренні, умію бути 
й у достатку. Я привчився до 
всього й у всім: насищатися й 
голод терпіти, мати достаток і 
бути в недостачі. Я все можу в 
Тім, Хто мене підкріпляє, в Ісусі 
Христі» (Фил.4:12,13).

Що ж, апостоле, твої слова 
особливо актуальні в третьо-
му цивілізованому тисячолітті. 
Дав би Бог, щоб було більше 
таких християн, як ти, які віру-
ють свідомо та безкомпроміс-
но, служать не за щось і лише 
за певних умов, які виконують 
Божу працю навіть тоді, коли 
обставини цьому не сприяють. 
На карантин можна замкнути 
храми, релігійність та обря-
довість, але справжню віру, 
особисті стосунки з Богом — 
ніколи.

Не знаю, чим закінчиться 
нинішня світова криза. Але 
знаю, що для людей це екза-
мен на людяність, адекватність 
та здатність жити та не втра-
чати голови в нестандартних 
ситуаціях. А для християн — це 
екзамен на справжню віру, не 
обмежену стінами храму та ка-
рантинними заборонами. Це 
пошук нових форм служіння, 
нових стосунків із одновірцями 
та суспільством. Це, по суті, 
шанс повернутися до першод-
жерел віри.

Юрій ВАВРИНЮК

ХРИСТИЯНСТВО НА КАРАНТИНІ
актуальне питання 

місіонерська пошта

Коротко розповім про 
наше служіння та життя.

Ще в листопаді в церкві 
відбулося благословення 
нашої донечки.

У Коростишеві служіння 
проходять тричі на тиждень, 
в середу — дитяче і домаш-
ня група, в суботу — моли-
товне, в неділю — загальне.

У попередньому листі 
я говорив про плани щодо 
будівництва дому молитви 
у Коростишеві. Зібрав-
шись з нашою домашньою 
церквою, прийняли рішен-
ня починати будівництво 
і паралельно оформляти 
документи. Вивезли з не-
величкої території 15 трак-
торів сміття, розрівнявши 
поверхню, почали підго-

товчі роботи до закладання 
фундаменту. Всі фінансові 
питання вирішуються через 
молитву, тому що для нас це 
нереально. Робимо те, що в 
наших силах, і бачимо, як 
Господь виходить назустріч. 
Ось уже придбали ліс — дім 
молитви буде повністю з 
дерева нас із дерева повні-
стю буде

Уже 17 років маю про-
блеми зі спиною. Зірвав ще 
в дитинстві, після смерті 
батька всі справи по госпо-
дарству лягли на мене із 
братом, тому навантаження 
були недитячими. Дійшло 
то того, що вистачало навіть 
неправильно чхнути і після 
цього злягти на цілий день. 
А тут перестарався і поча-

лися конкретні проблеми 
— близько 25 днів взагалі 
не міг встати, з них днів 15 
спав напевно по 2 години. 
Були нестерпні болі. Їздили 
по різних лікарях. Постави-
ли діагноз грижовий стеноз 
(грижа перетискає нерви 
що йдуть до ноги), потрібна 
операція. Один лікар ска-
зав, що можна спробувати 
обійтися без операції, ін-
шим шляхом. Він працює зі 
мною вже два місяці, іде на 
покращення, але сидіти ще 
не можу. Весь час проводжу 
вдома, потрохи ходжу.

Щомісяця проводимо у 
нас вдома зустрічі з підліт-
ками села. Ціль — набли-
зити дітей до пізнання Спа-
сителя. Сіємо і поливаємо, 

віримо, що будуть плоди.
Щодо служіння, де маю 

відповідальність, мене 
заміняють. Що можу, те 
роблю. Дружина займаєть-
ся дитячим служінням, на-

вчає дітей англійської мови 
в рамках проекту «Школа 
життя».

Микола РОМАНЮК, 
Житомирська область,

уривок з листа.

СЛУЖІННЯ КРІЗЬ БІЛЬ

Початок на стор.1
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Переглядаючи пожовклі 
сторінки старих газет, поряд 
із оптимістичними звітами 
місіонерів, знаходимо без-
ліч оповідей про випробуван-
ня, які доводиться проходити 
працівникам на Божій ниві. 
Тут і про розбиті вікна, і про 
людей, які, побоюючись сек-
тантів, приходили на зібран-
ня з ножем у кишені, і про 
погрози вбити, якщо продов-
жуватимуть проповідувати…  
Христові слова «гнали Мене, 
будуть гнати і вас» актуальні 
в житті місіонерів, як і Божа 
охорона, яку вони відчувають. 

Нещодавно ми з Миколою 
Синюком відвідали Марій-Ел та 
Кіровську область… Під час роз-
мови місіонери розповіли про 
один інцидент з владою, що став-
ся в роботі Михайла Малишев-
ського, який зі співочою групою 
в різдвяні дні проводив євангелі-
заційні служіння на залізничному 
вокзалі міста Канаш (Чувашія) з 
дозволу начальника. В той час 
правоохоронні органи почали 
втручатися в служіння, заборо-
няти, погрожувати і навіть силою 
змусили йти у відділок міліції. У 
відділку відпустили всіх затрима-
них, крім Михайла, якого побили 
у присутності начальника міліції. 
Після цього місіонер кілька тижнів 
відчував біль у щелепі від нанесе-

них ударів. Переслідування з боку 
правоохоронних органів місіоне-
ри відчувають часто, особливо в 
Чувашії. Та, незважаючи ні на що, 
вони самовіддано працюють в цих 
регіонах. 

Наступного ж дня нашим 
завданням було рукопокладен-
ня на пасторське служіння трьох 
місіонерів, серед яких був і Ми-
хайло Малишевський. Тож у нас 
вийшло рукопокладання після ру-
коприкладства.

Віталій ОНІЩУК

А ще зовсім недавно ми всі 
думали, що в Україні місіонерам 
працювати значно спокійніше, ніж 
в далекій і неспокійній Росії. Ви-
являється, що ні. І все лише тому, 
що ворог душі людської один і той 
самий. Без бою він не здається 
— так, напевно, можна розціню-
вати хуліганські дії деяких жителів 
села Репужинці Городенківського 
району Івано-Франківської об-
ласті проти віруючих односельчан 
та місіонерів місії «Голос надії». 
Ось що про це розповідають самі 
місіонери:

— 12 листопада 2000 року ми 
проводили чергову християнсь-
ку зустріч з жителями села Репу-
жинці Городенківського району. 
Розпочалася вона о 18 годині 
в будинку Ольги Белінкевич. О 
19.30 проповідь Слова Божого 
була перервана несподіваним 

втручанням сторонніх осіб. В 
хату з грубою лайкою та кри-
ком увірвались двоє дорослих 
мужчин, які були в стані сильно-
го алкогольного сп’яніння! При 
спробі з нашого боку встановити 
причину таких хуліганських дій 
зловмисники кинулися на нас, 
застосовуючи силу. Через ко-
роткий час до них приєдналось 
ще декілька осіб. Вони зайшли 
на подвір’я і стали погрожувати 
розправою, трясли нас за оде-
жу і навіть одного з присутніх 
вдарили. Потім ці люди вийшли 
за подвір’я, продовжували нас 
брутально лаяти, кидали камін-
ням і заблокували вихід з двору. 
Таким чином ми змушені були 
разом з присутніми в будинку 
людьми не виходити на вулицю. 
Так продовжувалось до першої 
години ночі. Тоді деякі жінки, з 
огляду на відсутність видимої 
небезпеки, вирішили піти додо-
му. Проте тільки-но вони вийш-
ли на дорогу, розлючений нато-
вп кинувся на двох беззахисних 
жінок. Найактивніший серед 
них почав одну з жінок душити, 
а іншу бити. Коли ми спробува-
ли їх вгамувати, то цей чоловік з 
погрозою убити кинувся на нас з 
великим каменем в руках. Але, 
дякуючи Богові і нашим молит-
вам, все ж таки вдалося вгаму-
вати нападників, хоча до ранку 
дорога було заблокована.

Микола СТРУНКІН
Ігор ГРОБІН

Віталій ОГОНОВСЬКИЙ

Нещодавно до нас приїжд-
жала група з чотирьох осіб для 
євангелізації. Вони їздять у різні 
місіонерські точки. Співають у 
чотири голоси, без музики, що 
нагадує православний спів. Того 
дня також поставили на мікроав-
тобусі колонку і голосно співали. 
Між піснями один брат пропові-
дував. Люди стояли, слухали і 
багато хто плакав. Але тут від ад-
міністрації надіслали міліціоне-
ра. Коли люди побачили, що він 
хоче нам перешкодити, стали 
обурюватися і спиняти його. Я 
йому навіть показав документи 
на дозвіл для проведення єван-
гелізації, але він не вгамовував-
ся і все-таки висмикнув шнур 
живлення від підсилювача. І тоді 
люди ще більше стали на нього 
кричати. Цей міліціонер і сам уже 
був не радий, що його послали 
сюди. Він підійшов до одного з 
братів і сказав сумним голосом: 
«Мені адміністрація наказала. 
Хлопці, їдьте звідси, не робіть 
мене козлом відпущення». Але 
ми встигли провести євангелі-
зацію, роздали багато Нових За-
повітів з адресами церкви. Коли 

від’їхали, то той міліціонер ще 
довго виправдовувався, оточе-
ний людьми. Брати мені сказа-
ли: «Міша, ми цю євангелізацію 
запам’ятаємо на все життя». 

Михайло ГОЛОВАНОВ
м. Ворсма

Нижньогородська область

20 вересня цього року в церкві 
смт Сєвєрний (Воркута), де місіо-
нером Федір Величко, під час 
вечірнього богослужіння невідомі 
особи кинули у вікно пляшку із 
задушливим газом. В приміщен-
ні перебувало близько 40 чоловік 
разом з дітьми. Відчувши, що 
важко дихати, всі без верхнього 
одягу вибігли з приміщення. І хоча 
у Воркуті вже досить холодно, 
вони довго не могли забрати одя-
гу через газ. Окрім того, вибігши 
на вулицю, Федір Величко виявив 
пошкодження на своєму авто-
мобілі — було порізане колесо, 
в деяких місцях здерта фарба. 
Зловмисників затримати не вда-
лося. Християни викликали пра-
воохоронні органи, які склали акт 
про завдані збитки через пошкод-
ження церковного та особистого 
майна.
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Кожна держава має свої закони 
й традиції, від виконання яких за-
лежить добробут її громадян. Сім’я 
Віктора та Ольги Стасюків нагадує 
унікальну міні-державу. Її населення  
5 дітей та 11 онуків. Закон родини  
Біблія, а життєвий девіз: «А коли б 
хто напав на одного, то вдвох вони 
стануть на нього, і нитка потрійна не 
скоро порветься!» (Ек.4:12). Саме 
ці слова зі Священного Писання не 
один раз ставали надійною опорою 
Віктора та Ольги Стасюків у подо-
ланні переживань. Вони намагалися 
завжди робити все разом, поклада-
ючи надію на Бога. 

Ще в далекому 1994 році діти 
Віктора та Ольги Стасюків могли б 

залишитися напівсиротами. Того 
року, липневого дня, син із матір’ю 
обривали вишні: Володимир на од-
ному дереві, а Ольга – навпроти на 
другому. Раптом одна з гілок вишні 
під ногами жінки обламується – і 
вона опиняється на землі. Ніби все 
обійшлося тільки сильним болем у 
спині та потемнінням в очах. Однак 
Ользі з дня на день ставало гірше, 
біль у спині не припинявся. Чоловік 
вирішив завезти дружину в лікар-
ню для обстеження. «Ми приїхали 
в лікарню, мені зробили рентген, і 
лікар-травматолог сказав: «Дочко, 
ти родилася в сорочці! Хребет у 
тебе не пошкоджений, лише неве-
личка тріщина!» Мені зробили зне-

болюючий укол і відпустили додо-
му», – розповідає жінка.  

Здавалося, найгірше позаду, 
але, як виявилося згодом, це був 
тільки початок випробування. Че-
рез декілька днів після медогляду 
Ольга знепритомніла. Відразу ж 
Віктор напівживу дружину допра-
вив у лікарню. Без будь-яких пояс-
нень лікарі готують її до операції, 
а Віктор благає в Бога життя для 
Ольги. «Знаючи лікаря як хорошо-
го спеціаліста, ми молилися, щоб 
через його руки Бог виявив милість 
моїй дружині», – пригадує Віктор. 

Після операції рідні з’ясували, 
що в Ольги була пошкоджена се-
лезінка, яку потрібно було негайно 
видаляти. 

Жінка зі сльозами на очах при-
гадує турботу чоловіка про неї. 
Всю хатню роботу та роботу по го-
сподарству Віктор виконував сам, 
поки дружина не одужала. Саме в 
час випробування Ольга ще біль-
ше зрозуміла цінність чоловіка у 
своєму житті: «Він ночував зі мною 
в лікарні. Він водив мене по палаті. 
Я дякую Богові за його турботу, за 
те, що маю такого чоловіка! Легко 
любити, коли все добре, але друзі 
пізнаються не в добрі, а в біді. І як у 
вогні гартується сталь, так і в труд-
нощах гартується любов!» 

Через 20 років після нещасного 
випадку з Ольгою Віктору довелося 
почути, що жити йому залишилося 

лише пів року. Він часто потрапляв 
у лікарню через високий тиск та 
сердечні напади. Син Володимир 
не раз викликав швидку до батька. 
Ось як він описав ті кризові ситуації: 
«Коли привозили тата в лікарню, то 
я стояв і думав, що він помирає, на-
стільки йому було недобре!»

Під час чергового обстеження 
у Віктора виявили пухлину на лівій 
нирці. В онколікарні йому запропо-
нували негайно зробити операцію, 
оскільки пухлина набула великих 
розмірів. Довелося згодитися. 
Весь цей час за чоловіка молилася 
дружина, рідні, друзі та церква. 

Лікували в Києві. Oдин із синів 
подружжя Стасюків, Євгеній, су-
проводжував батька під час об-
стеження, лікування та операції з 
видалення пухлини. Він був свідком 
того, у який непростий час для краї-
ни батько долав нелегку хворобу: 
«Коли назначена була операція, а 
це був 2014 рік, відбувався Євро-
майдан, неможливо було навіть до 
лікарні добратися, адже везли по-
ранених. І в нашій сім’ї, і в країні був 
критичний стан, а все це зливалося 
в одне переживання!» 

Напередодні операції Віктор 
зібрав у домі всіх рідних, щоб по-
прощатися. Він не знав, чи повер-
неться живим. Найменша донька 
Олена пригадує цей вечір прощан-
ня: «Було дуже боляче! Тато підхо-
див до нас, дітей, обіймав, просив 

пробачення в нас, а ми в нього. Він 
сказав такі слова: «Можливо, це 
наша остання зустріч, бо я не знаю, 
як перенесу цю операцію, чи вза-
галі повернуся живим!» З того часу 
наші молитви не припинялися ні на 
хвилину, ми днями й ночами моли-
лися, щоб Бог явив милість і зали-
шив його живим!»

Незважаючи на те, що лікарі 
прогнозували Віктору лише півро-
ку життя після операції, чоловік вже 
7 років радіє життю. І всім цим він 
завдячує Богові та рідним, які стали 
великою підтримкою під час випро-
бування хворобою. До того ж, про-
ходячи всі труднощі разом, Віктор 
та Ольга засвоїли багато цінних 
уроків. Подружжя зазначило: «Ця 
наука далася нам нелегко. Вона 
навчила нас надіятися на Бога, ми 
також навчилися цінувати один од-
ним, співчувати тим, хто опинився 
в такій ситуації, зробили переоцін-
ку свого життя. Коли є здоров’я, 
то цінності зовсім інші, ніж під час 
труднощів. У проблемах найваж-
ливіша віра в Бога!»

У житті не буває випадковостей! 
Якщо Бог і допускає випробування, 
то лише для того, щоб показати ве-
лику любов до нас і навчити співчу-
вати іншим. Небесний Творець не-
можливе може зробити реальним! 
Нам потрібно лише вірити!

Галина ФУРМАН,
"КроК назустріч"

ВИПРОБУВАННЯ ХВОРОБАМИ

За 38 років шлюбу Віктор та Ольга Стасюки з м. 
Ковель багато разів переконувалися у всемогутності 
та любові Бога. Про це вони розповіли журналістам 
під час зйомок телепрограми «Крок назустріч».
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Судно впевнено пливло вздовж 
острова Крит, ваблене теплим пів-
денним вітром, коли погода різко 
погіршилася. Здавалося, що мета 
вже близько, але раптом попутний 
потік повітря змінився сильними 
поривами з північного сходу. Небо 
закрили хмари. Море посіріло і 
збурилося.

«А коли корабель був підхопле-
ний, і не міг противитись вітрові, то 
йому віддались ми й понеслися» 
(Дiї 27:15).

«Евроклідон» — згадували ма-
троси назву шторму. Вони знали, 
що це означає. Потрібно відразу 
обв’язати корабель, щоб його не 
розбило на частини. Якнайшвид-
ше опустити вітрило, інакше його 
порве на шматки. А якщо вітер 
не вщухне, доведеться звільняти 
трюм від зайвого вантажу. Що й 
сталося вже на другий день бурі.

«А третього дня корабельне 
знаряддя ми повикидали власно-
руч» (Дiї.27:19).

Тепер у воду летіло все. Вибір 
невеликий — або на дно піде май-
но, або його власники.

«А коли довгі дні не з’являлось 
ні сонце, ні зорі, і буря чимала на 
нас напирала, то останню надію ми 
втратили, щоб нам урятуватись...» 
(Дiї 27:20).

Жодних шансів. Корабель при-
речений. Так само, як і всі на борту. 
Що ж це за шторм? Атака диявола? 
Втручання Бога? Або щось інше? Ті, 
хто читає Біблію, вже здогадалися, 
про яке плавання йдеться. Серед 
пасажирів судна, яке потрапило 
в біду, ніхто інший, як сам апостол 
Павло. Хоча для моряків він був 
лише черговим в’язнем, якого під 
конвоєм везли в Рим на суд кесаря.

Ще до відправлення в дорогу 
Павло просив офіцера конвою не 
поспішати з виходом з гавані. Бу-
дучи досвідченою людиною, ро-
зумів, що час безтурботних круїзів 
добігає кінця. Уже минув Йом Кіпур 
— юдейський піст спокути, який у 
тому році випав на першу полови-
ну жовтня. Подорожувати в цьому 
місяці завжди було ризиковано, а 
в листопаді — і зовсім неможливо. 
Наближалася зима — сезон вітрів.

«Зачав Павло радити, говорячи 
їм: О мужі! Я бачу, що буде плав-

ба з перешкодами та з великими 
втратами не лише для вантажу й 
корабля, але й для наших душ» 
(Дiї.27:9,10).

«Та хто ти такий, щоб нас вчи-
ти?! Хто взагалі дозволив цьому 
єврею мудрувати? Яка небезпе-
ка?! Раніше ми чудово плавали за 
цим маршрутом!» Капітан був не-
похитний — плисти і плисти швид-
ше. Місце, де вони перебували, 
було не придатне для зимівлі. Та 
й кожен день простою — втрачені 
можливості для торгового судна. 
До речі, ось і вітер попутний...

«А як вітер південний повіяв, то 
подумали, що бажання вони досяг-
ли, тому витягли кітви й попливли 
покрай Кріту» (Дiї.27:13).

«Для всього свій час, і година 
своя кожній справі під небом…» 
(Екл.3:1).

Ще за днів Ноя Бог встановив 
циклічність різних періодів. Піс-
ля мороку ночі обов’язково буде 
світанок. Але, хочемо чи ні, ввечері 
сонце знову сховається за гори-
зонтом. Після снігу й морозів у свої 
права ввійде весна. Але теплі зливи 
знову поступляться місцем холод-
ним хуртовинам. І так по колу. Без 
кінця і без краю.

«Надалі, по всі дні землі, сівба 
та жнива, і холоднеча та спека, і літо 
й зима, і день та ніч не припинять-
ся!» (1М.8:22).

Це стосується не тільки погоди 
або кліматичних умов. За таким 
принципом рухається весь Усе-
світ. Спад — підйом, процвітання 
— криза. Хід історії — немов сину-
соїда, яка то підносить людей до 
вершин, то опускає вниз. Свого 
часу Йосип намагався роз’яснити 
цей принцип фараонові.

«Ось приходять сім літ, великий 
достаток у всім краї єгипетськім. А 
по них настануть сім літ голодних, 
і буде забутий увесь той достаток 
в єгипетській землі, і голод вини-
щить край» (1М.41:29,30).

Чи означає це, що загибель не-
минуча? Ні, якщо під час благоден-
ства створити запаси, то їх виста-
чить, щоб пережити часи злиднів. 
Але для цього потрібно діяти вже 
зараз. Поки все добре, їж, пий, ве-
селися. Але не забудь призначити 
управителя, щоб відкладав п’яту 

частину врожаю. Іншими слова-
ми, користуйся тим часом, в якому 
перебуваєш тепер, але знай, що 
одного разу він закінчиться. Готуй 
сани влітку, а віз узимку. 

І, що дуже важливо, не проґав 
зміни сезонів. Кожен період має 
свої правила, свої закони. Нам 
зрозуміло, що взимку потрібно 
одягатися по-одному, а влітку 
по-другому, та в інших сферах 
ми не настільки мудрі. Часто, не 
помічаючи прийдешніх змін, про-
довжуємо вести себе по-старому. 
Не розпізнавши, у якому сезоні 
тепер перебуваємо, робимо, як 
нам здається, правильні речі, але 
в неправильний час. Продаємо, 
коли потрібно купувати. Купуємо, 
коли варто притримати фінанси. 
Вирушаємо в дорогу, думаючи, що 
допливемо. А буря все ближче й 
ближче...

У ситуації зі штормом у Серед-
земному морі ключова помилка — 
навіть не вихід в море не в сезон, а 
неправильний вибір радників при 
прийнятті рішень.

«Сотник довіряв більше стер-
новому та власникові корабля, 
ніж тому, що Павло говорив» 
(Дiї.27:11).

Серед людей, які впливають на 
наше життя, обов’язково повинні 
бути ті, хто здатний подивитися 
трохи далі за нас самих. Хто має 
глибше розуміння. Можливо, навіть 
одкровення від Бога. Такою люди-
ною може стати ваш духовний на-
ставник. Кожен із нас на певному 
етапі потребує чесної оцінки збоку. 
Щоб мудра людина підказала — 
йти чи зупинитися.

Лихе товариство псує добрі 
звичаї. З ким поведешся — того й 
наберешся. Скажи мені, хто твій 
друг, і я скажу, хто ти. Неправиль-
не оточення рано чи пізно позна-
чається на мисленні, характері, 
цінностях. І так само ми можемо 
перейняти від інших мудрість, віру, 
принципи, що ведуть до благосло-
вення. Усе залежить від того, кому 
дозволимо говорити в нашому 
житті, чия думка стане для нас ав-
торитетною.

А що робити, коли стало оче-
видно, що прийняте рішення було 
неправильним? Чи можна вряту-
ватися на кораблі, який потрапив 

у «евроклідон»? Наша історія по-
казує, що вихід є, і він протилежний 
входу. Якщо потрапив у біду, то хоча 
б вчасно зупинися й перестань слу-
хати людей, які завели тебе туди. 
Якщо не знайшов або проігнорував 
свого «апостола Павла» на початку 
шляху, то звернися до нього за по-
радою хоча б тепер.

«А як довго не їли вони, то Пав-
ло став тоді серед них і промовив: 
О мужі, тож треба було мене слуха-
тися та не відпливати від Кріту, і об-
минули б були ці терпіння та шкоди. 
А тепер вас благаю триматись на 
дусі, бо ні одна душа з вас не згине, 
окрім корабля» (Дiї 27:21,22).

Павло відразу попередив мо-
ряків: з кораблем потрібно попро-
щатися. Ціну за помилки все одно 
доведеться заплатити. Але зате 
виживуть люди. Чому?

«Бо ночі цієї з’явився мені Ангол 
Бога, Якому належу й Якому служу, 
та і прорік: Не бійся, Павле, бо тре-
ба тобі перед кесарем стати, і ось 
Бог дарував тобі всіх, хто з тобою 
пливе» (Дiї 27:23,24).

Одкровення, отримане від 
Бога, додає сил і впевненості. 
Шторм ще бушує, але ти вже 
знаєш, чим усе закінчиться.

«Тому-то тримайтесь на дусі, о 
мужі, бо я вірую Богові, що станеть-
ся так, як було мені сказано» (Дiї 
27:25).

Моряки й торговці потрапили 
в шторм, бажаючи заробити. Рим-
ський сотник — послухавши не тої 
поради. Але чому в цій бурі опинив-
ся апостол Павло? Адже фактично 
він став заручником чужої жадіб-
ності й глупства. Іноді Бог дозволяє 

віруючим людям пережити якісь 
потрясіння, просто для того, щоб 
вони опинилися в цей час поруч з 
іншими. Мені не раз доводилося 
чути історії, як хтось із християн по-
трапляв до лікарні, а потім там на-
верталася до Бога ціла палата.

Я не знаю, з якої причини ти 
проходиш свій персональний «ев-
роклідон». Можливо, це невміння 
розпізнавати сезони. Можливо, 
результат неправильних порад. А 
може, ти, як апостол Павло, опи-
нився тут, щоб допомогти іншим. 
Адже, на відміну від тебе, вони не 
знають Бога й не мають надії. Мож-
ливо, у той час, коли ти нарікаєш 
на бурю, Бог «дарує» тобі всіх, хто 
«пливе» з тобою. Це твій час встати 
й вказати на Того, Хто може вряту-
вати. Можливо, ти тут не випадко-
во, і хтось чекає твоєї підтримки.

«Жодному з вас не спаде з го-
лови й волосина!» (Дiї 27:34).

Вдалині показався якийсь 
острів. Правда, корабель, пряму-
ючи до нього, застряг на піщаній 
косі. Ніс загруз, а хвилі розбивали 
корму. Як і казав Павло, судно до-
велося покинути, але шанс на по-
рятунок отримали його пасажи-
ри. Двісті сімдесят шість чоловік 
один за одним стрибали у воду, 
хапаючись за уламки, гребли до 
туманної смужки суші.

«І таким чином сталось, що 
всі врятувались на землю!» (Дiї 
27:44).

Ти можеш зазнати шкоди, 
але це ще не кінець. Головне — 
дістатися до берега. Не піти на 
дно. Повірити, що ти зможеш ви-
братися й витягнути інших. Адже 
в тебе є Бог, і Він дасть тобі силу 
вижити в штормі!

Микола САВЧУК

ВИЖИТИ У ШТОРМІ
УРИВКИ З ОДНОЙМЕННОЇ КНИГИ МИКОЛИ САВЧУКА

книжкова полиця

ОМАНЛИВИЙ
ПОПУТНИЙ ВІТЕР

«БЛАГАЮ ТРИМАТИСЬ
НА ДУСІ!»

«БОГ ДАРУВАВ ТОБІ ВСІХ, 
ХТО З ТОБОЮ ПЛИВЕ!» 

ЗМІНА СЕЗОНІВ

ХТО ТВІЙ ПАВЛО?

ҐРУНТ ПІД НОГАМИ

17-21 лютого 2020 року в 
Ретрітцентрі луцької церкви 
«Фіміам», що в с. Заозерне 
Любомльського р-ну, відбу-
лося навчання для служи-
телів та проповідників церков 
Волинського та Львівського 
об’єднань УЦХВЄ. Забажало 
навчатися 66 чоловік, із яких 
14 — із Львівської області. 

Навчання в цьому ретрітцен-
трі волинське об’єднання органі-
зовує вже втретє. І, мабуть, не 
востаннє, оскільки тут гармонійно 
поєднується навчальний процес, 
відпочинок та спілкування з умо-
вами їх проведення та вартістю. 

Куратором навчального про-
цесу був Микола Волков — заві-
дувач відділу освіти об’єднання.

Його початок благословив 
голова Волинського об’єднання 
церков ХВЄ єпископ Михайло 
Близнюк разом із пресвітерами 
Сергієм Анчуком та Павлом Наза-
руком. 

17-18 лютого служителям 
церков були запропоновані 
семінари «Організація сімейного 
служіння в церквах» та «Школа 
подружнього життя», які провів 
відповідальний за сімейне служін-
ня в Тернопільській області Іван 
Мудрий.

19 лютого, у першій половині 
дня, перший заступник голови 
Волинського об’єднання Василь 
Паламарчук розмовляв з учасни-
ками навчання на тему «Братер-
ська й церковна ради та членське 

зібрання», а в другій — єпископ 
Микола Синюк розмірковував із 
присутніми на семінарі про «Ду-
ховну зрілість».

 20 лютого заступник голови 
Волинського об’єднання Петро 
Рибак провів практичні бесіди 
«Причастя», «Водне хрещення» та 
«Апологетика». 

А 21 лютого, в останній день 
навчання, єпископ Михайло 
Близнюк зі служителями та про-
повідниками бесідував на тему 
«Дари Духа Святого». 

Брати — служителі та про-
повідники — дуже задоволені 
семінарами, а особливо — спіл-
куванням між собою, під час 
якого обмінювалися досвідом 
служіння, життєвими випадками 

та розповідали про Божі милості в 
їхньому житті. 

А ще Ретрітцентр церкви 
«Фіміам» усіх приємно здивував 
затишком і комфортом своїх 
приміщень — конференц-залом, 

їдальнею, спальними кімнатами, 
а також оздоровчими процеду-
рами та ароматною кавою, яку 
майстерно готував Марко Миро-
нюк.

Василь МАРТИНЮК

новини

НАВЧАННЯ ДЛЯ СЛУЖИТЕЛІВ ТА ПРОПОВІДНИКІВ
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Ішов собі хлопчик по 
дорозі. Світило сонце. 
Раптом він спіткнувся й 
упав. Поранив ноги, под-
ряпав лоба. І тоді обра-
зився хлопчик на свого 
Бога, і сказав: «Який же 
Ти хранитель, якщо до-
зволив мені так боляче 
вдаритися?» І пішов він 
іншою дорогою. Але не 
знав хлопчик, що на тій 
дорозі, на якій він щой-
но впав, лежала отруйна 
змія, і смерть чатувала на 
нього.

Пішов хлопчик іншою до-
рогою, і раптом почалася 
гроза. Побіг він до дерева, 
щоби сховатися від дощу, але 
знову впав і вдарився. І знову 
він сказав до Бога: «Ти не до-
зволив мені навіть сховатися 

від дощу, який же Ти храни-
тель після цього?» І звернув 
на третю дорогу. Та не по-
бачив хлопчик, як блискавка 
вдарила в дерево, під яким 
він хотів сховатися, і воно 
вмить спалахнуло, охоплене 
вогнем.

Пішов хлопчик третьою 
дорогою. Він ішов обережно, 
дивився під ноги і приказу-
вав: «Не покладаюся я біль-
ше на Тебе, Боже, Ти мене 
не оберігаєш, не даєш іти 
дорогами, які я вибираю». І 
раптом знову впав, і зламав 
собі руку. Дикий біль охопив 
його, і зненавидів він сво-
го Бога, і сказав: «Не вірю я 
більше в те, що Ти існуєш! 
Не піду я по дорозі, піду че-
рез гори. Не допомагаєш Ти 
мені, а тільки заважаєш!» Та 

не знав хлопчик, що третя 
дорога вела в нікуди, що на-
прикінці обривалася чорним 
урвищем.

І поліз хлопчик через гори. 
Важко було, і тіло нило, та 
коли він дістався вершини, то 
з її висоти побачив три доро-
ги: і змію отруйну на першій 
дорозі, і дерево спалене на 
другій дорозі, і чорне урвище 
на третій дорозі. І зрозумів, 
що кожного разу Творець ря-
тував його від загибелі.

Відтоді хлопчик сильно 
повірив у Бога й став довіря-
ти Йому.

Не все, що виглядає як 
невдача, насправді нею є. 
Можливо, невдача — ве-
лике благо для тебе, і саме 
вона врятує тебе від біди, 

не допустивши тебе до неї. 
Не поспішай нарікати на 
долю: можливо, вона якраз 

дуже прихильна до тебе. Не 
завжди очі можуть побачити 
те, що попереду.

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

Дайте відповіді на запитання. Знайдіть ці слова у таблиці і ви-
кресліть їх. З букв, що залишилися, складіть золотий вірш із Біблії 
і запам’ятайте його.

Життя — це не пряма стежка. Часто воно схожа на справжній лабіринт. Але 
віра й молитва допоможуть нам подолати всі труднощі земного шляху.

Підставивши відповідні літери у шифр, прочитайте слова із Писання. І хай 
стануть вони для вас щоденною молитвою.

1. «Доказ небаченого…» (див. Євр.11:11) ___________
2. «Царство Боже не пожива й питво, але праведність, і мир, і 

……… у Дусі Святім» (див. Рим. 14:17) ___________
3. «Пахощі» в «золотих чашах» (див. Об. 5:8) ____________ 
4. Заплатою за що є смерть? (див. Рим. 6:23) ____________
5. «Слава Богу на висоті, і на землі ……, у людях добра воля» 

(див. Лк.2:14) ____________
6. Його проганяє досконала любов (див. 1Ів.4:18) ____________
7. Вона не засоромить (див. Рим.5:5) ____________
8. Ліпша за перли (див. Пр. 8:11) ____________
9. Це Бог поклав у серце людським синам (див. Екл. 3:11) 

____________
10. «Ніколи не перестає» (див. 1Кор.13:8) ____________
11. «Надійся на Господа, будь .........., і хай буде міцне твоє 

серце, і надійся на Господа!» (див. Пс.  26:14) ____________

Над сторінкою працювала Ольга МІЦЕВСЬКА

ПРО ТРУДНОЩІ НА ШЛЯХУ

РОЗШИФРУЙ

ПРОКЛАДИ ШЛЯХ

ЗАГУБЛЕНІ СЛОВА

Завдання
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Світова кризова си-
туація, спричинена пан-
демією коронавірусу, тор-
кнулася практично всіх 
сфер життя як окремих 
людей, так і розвинутих 
економік цілих держав. 
Нові виклики стоять не 
лише перед лікарями, але 
й перед політиками, еко-
номістами та бізнесмена-
ми… І — перед Церквою. 
Справа не лише в закритті 
церковних приміщень на 
карантин та неможливості 
відвідати богослужіння. 
Хоча це й незвично для 
багатьох віруючих, але 
зі «скрипом» доводить-
ся вибиратися із звичної 
наїждженої колії та пере-
форматовувати зібрання в 
онлайн-формат.

Але головне завдання 
Церкви не в регулярному 

проведенні богослужінь, 
а в служінні поза стінами 
церковних приміщень, чим 
раніше багато хто нехтував. 
Нова кризова ситуація зму-
шує подивитися на служіння 
по-новому, змушує шукати 
й бачити найнагальніші по-
треби суспільства — і вчас-
но прийти на допомогу.

Волинське об’єднання 
церков ХВЄ започатковує 
нове, незвичне дотепер 
служіння: «Підвези медика». 
Жорсткий карантин, який 
передбачає зупинення 
громадського транспор-
ту з метою знизити розпо-
всюдження вірусу, має свої 
мінуси. Є сфери, які вважа-
ються життєво необхідними 
та які зупиняти не можна. 
Серед них, перш за все, — 
медицина, яка нині на пе-
редовій. Пандемія застала 

всіх зненацька й далеко не 
всі структури були готові до 
неї, тому тепер дуже важли-
ве питання: як же медичним 
працівникам добиратися 
на роботу? І, як це вже стає 
традицією в Україні, перши-
ми приходять на допомогу 
волонтери. У тому числі й 
церковні.

З ініціативи віруючих лу-
цької церкви «Спасіння», 
зокрема — пастора Миколи 
Климчука, організовується 
акція, яка передбачає регу-
лярні перевезення особи-
стим транспортом медиків 
на роботу та з роботи. Поки 
що церква працює з об-
ласною клінічною лікарнею, 
але в планах — підключити 
й інші медичні заклади. Що-
ранку волонтери збирають 
із шести напрямків медич-
них працівників, підвозять 

їх до лікарні й відвозять 
тих, хто звільнився зі змі-
ни. Увечері так само. Акція 
лише започатковується, до 
неї залучаються церкви, які 
розташовані на відповідних 
напрямках, тому ще є по-
треба в добровольцях, які 
могли б допомогти особи-
стим транспортом.

Звертаємося до всіх не-
байдужих, хто має мож-
ливість допомогти лікарям у 
цей непростий час долучи-
тися до цієї справи.

Контактний телефон 
координатора акції Мико-
ли Климчука: 0506788477

 
vhve.com.ua

акція доброї волі

НА ВОЛИНІ СТАРТУВАЛА АКЦІЯ «ПІДВЕЗИ МЕДИКА»

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №2 (лютий) 2020р.
По горизонталі: 5.Любов. 6.Бубон. 9.Кедма. 11.Сарана. 12.Гілгал. 13.Кедр. 15.Азот. 

16.Авана. 17.Тахат. 20.Наум. 22.Кров. 25.Кедрон. 26.Закхей. 27.Овдій. 29.Тадей. 30.Лікар.
По вертикалі: 1.Людина. 2.Вовк. 3.Лука. 4.Дотаїн. 7.Аднах. 8.Кадеш. 10.Марот. 14.Ру-

вим. 15.Ахаїк. 18.Ласея. 19.Сорек. 21.Лоїда. 23.Йордан. 24.Валаам. 27.Овед. 28.Йоїл.

1. Мати Мойсея. 2. Місто в Самарії. 3. «Випробування» — місце, де ізраїльтяни прагну-
ли води.  4. «Знак», що більше не буде потопу. 7. Прийшов через людину і став причиною 
смерті. 8. Місто, в якому Ісус вчинив перше чудо. 9. Долина, у якій євреї зупинилися в кінці 
походу. 14. Нечиста тварина. 15. Долина, в якій жила Деліла. 18. Апостол з Віфсаїди. 19. 
Перше місто царювання Німрода. 21. Місто збудоване Рехавамом. 22. Єгипетська кара. 
23. Дочка Якова. 25. Брат Ревеки. 26. Ім’я Мисаїла у Вавилоні.

КРОСВОРД

5. Там жила Тавіта. 6. Диякон Єрусалимської церкви. 10. Провідник війська Саула. 
11. Юдей із Понту. 12. Назва Цефату після закляття. 13. Співробітник Павла в Римі. 15. 
Місто, про яке згадує пророк Ісая (16 розділ). 16. Начальник синагоги в Коринті. 17. 
Гезерський цар, якого переміг Ісус Навин. 19. Син Асира. 20. Міра землі близько однієї 
верстви. 22. Один із судів Бога на землі. 24. Батько Кіша, дід Саула. 26. Бог вогню. 27. 
Дочка Соломона. 28. Назорей від народження.

Запрошуємо на ювілей — друзів, партнерів, служителів та усіх небайду-
жих 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).

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

ЗАПРОШУЄМО!
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