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Т И ,  ГО С П О Д И ,  Н А Д І Я  М О Я . . .

На шляху до обітовано-
го краю ізраїльський народ 
успішно здобував багато 
перемог над іншими наро-
дами. Проте в книзі Суддів, 
у якій описуються доблесні 
подвиги цього народу, ми 
натрапляємо  на його по-
разки. Хотілося б звернути 
увагу на те, за яких умов 
народ, із яким був Господь, 
програвав ворогам. 

«І був Господь з Юдою, і він 
повиганяв меншканців гори. 
Та не міг повиганяти меш-
канців долини, бо вони мали 
залізні колесниці» (Суд.1:19).

Зрозуміло, що для того, 
щоб зійти на гору, потрібно 
немало зусиль, особливого 
підходу та рішучості. І в цій бо-
ротьбі перша роль відводила-
ся Богові. 

Але як тільки ізраїльський 
народ опинявся на рівнині, 
то втрачав перевагу над во-
рогом. Здавалося, що в цих 
умовах вести наступальні дії 
легше, тим більше, що Бог є 
гарантом усіх перемог неза-
лежно від всіх обставин, проте 
саме низина була тією місцеві-
стю, у якій ізраїльський народ 
втрачав здатність успішно ве-
сти боротьбу.

 «А слуги сирійського царя 
сказали йому: «Бог гір – їхній 
Бог, тому вони були сильніші 
від нас. Але воюймо з ними на 

рівнині, – присягаємо, що бу-
демо сильніші від них!» (1Цар. 
20:23), – так думали сирійські 
військові. Вони були повністю 
впевненими в перемозі над 
ізраїльським народом, якщо 
бій буде на рівнині. Між ними 
поширилася така характери-
стика ізраїльського народу, як 
народу, у якого Богом є виклю-
чно «Бог гір», тож на рівнині Він 
йому не допомагає. 

Очевидно, у цьому разі 
Бога глибокого зачепили сло-
ва ворогів, у Нього загоріло-
ся почуття ревнощів за свій 
народ. «І підійшов Божий чо-
ловік, і говорив до Ізраїлевого 
царя та й сказав: «Так сказав 

Господь: «Тому, що сказали 
сиріяни: Господь – Бог гір, а 
не Бог долин Він, то дам увесь 
цей великий натовп у твою 
руку, і ви пізнаєте, що Я – Го-
сподь!» (1Цар.20:28). Цією 
перемогою над сирійцями на 
рівнині Бог ніби хотів довести, 
передусім своєму народові, 
що Він – Господь завжди й 
всюди, Господь у всіх обстави-
нах – як у війнах на горах, так 
само під час битв на рівнинах 
та у низинах.  

Звісно, для християн ці 
події мають важливе образ-
но-символічне значення. 
Адже безперервна боротьба 
на шляху до обіцяного  Богом 

краю – Царства Небесного 
відбувається як на вершинах, 
так і на рівнинах чи в низинах. 
Тож погляньмо, як ми може-
мо вести себе, перебуваючи 
в різних місцевостях, у різних 
ситуаціях та обставинах.

Коли відбувається потуж-
ний євангелізаційних захід, 
конференція за участю все-
світньо відомих служителів, 
грандіозне святкування  річ-
ниці якоїсь визначної релі-
гійної події, для проведення 
яких  необхідна багатомісячна 
підготовка, залучення хору, 
музичних колективів, то мож-
на з впевненістю сказати, що 
тоді ми – на висоті, на верши-

нах. Гармонійний проникливий 
спів, Богом натхнені проповіді 
та молитви,  неземної кра-
си мелодії оркестрів дають 
відчуття нам особливої Його 
присутності, значно додають 
впевненості та рішучості в ду-
ховній боротьбі. За таких умов 
здається, що немає нічого не-
можливого та непереможного.

Згадаймо міжнародний 
«Фестиваль надії» з участю 
євангеліста Франкліна Грема 
на Львівському стадіоні «Аре-
на», який у 2015 році зібрав 
близько сорока тисяч учас-
ників, був для християн саме 
тим місцем на горі. Там відбу-
лася велика перемога – орієн-
товно три тисячі спасенних 
душ. Заради цього місяцями 
готувалися, тисячі людей по-
стійно звершували молитви до 
Бога. 

А ще святкування у 2021 
році 100-річчя п’ятидесят-
ницького руху в Україні та 
460-річчя Пересопницького 
Євангелія – заходи, на яких 
було зібрано в ім’я Бога багато 
християн, на яких вони могли 
переживати духовне підне-
сення та Його близькість, від-
чувати особливу Божу присут-
ність, що надихала їх до нових 
духовних подвигів та перемог, 
звитяжної праці та боротьби.

ЩО РОБИТИ КОЛИ... АБО ВИКЛИКИ ВІЙНИ

40 ДНІВ МИ ЖИЛИ 
ПІД ОБСТРІЛАМИ

З НАМИ БОГ! Є І 
БУДЕ!  
Петро Устимчук: Якось знайшли 
людей, які перебували в бом-
босховищі — більше ста чоловік. 
З того часу регулярно передава-
ли їм каші, хліб, ліки, воду.

ЖИТТЯ ПІСЛЯ 
СМЕРТІ

Петро Приходько: Бог явив 
милість: ворог покинув свої по-
зиції й поїхав. Ті люди, які ко-
лись сміялися з нас, перестали 
сміятися й самі вже моляться.

Віктор Березовський: Щодо 
моєї дружити Бог мав іншу 
волю, ніж моя. І спершу я 
намагався вмовити Його за-
лишити її.
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СЛОВО ДЛЯ ТЕБЕ

ЩОДЕННИК ВІЙНИ

Сторінка 3

Ніч була неспокійною. Сотні 
військових рухалися на конкрет-
но визначену позицію. Завдання 
чітке й недвозначне – захопити 
живим або мертвим ворожого 
розвідника.  Оточення було рапто-
вим. Легкі бойові машини піхоти 
(військові колісниці) заполонили все 
узгір’я. Кільце поволі звужувалося. 
Іржання, стукіт коліс і храп бойових 
коней розрізали тишу ранку. Уже  
чітко лунав голос  старшого  над 

колісницями: «Оточувати, оточува-
ти місто, а особлива увага на отой 
будиночок під миртами. Розвідники 
там, це перевірена інформація. Вони 
надзвичайно небезпечні. Пильнува-
ти, щоб і птах не пролетів. Швидше, 
швидше, поки не настав ранок. За-
хопимо їх ще сонними. Вперед…»

Сон Єлисея був, як завжди, мі-
цним. Його розбудив переляканий 
голос слуги: «Ох, біда, пане мій. Що 
будемо робити? Ми оточені,  там 

сила-силенна сирійського війська, 
там колісниць безліч, що робити?» 
(2Цар.6:15). 

Що робити, як діяти в час 
екстриму, у час оточення, у час вій-
ни, коли вороже кільце видно неоз-
броєним оком? Де вихід і хто підка-
же, що робити? Можливо, досвід 
древнього пророка Єлисея стане 
нам у пригоді…

ПЕРЕМОГА НА РІВНИНАХ ТА НИЗИНАХ

Сторінка 2
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НОВИНИ УЦХВЄ

МОВА, КАЛЕНДАР, СТРУКТУРА 
- ТЕМИ, ЯКИХ ТОРКНУЛИСЯ ПІД ЧАС КОМІТЕТУ

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

СЛОВО ДЛЯ ТЕБЕ

29 травня в церкві села Навіз Рожищенського району відбулося 
рукопокладення на пресвітерське служіння Мар’юка Віктора Яковича. 
Рукопокладення звершували старший пресвітер Волинського обласно-
го об’єднані УЦ ХВЄ єпископ М.І. Близнюк; його заступник П.А. Рибак; 
члени обласної пресвітерської ради С.О. Бас та О.С. Бас. 

18 червня в церкві міста Рожище відбулася обласна пресвітерська 
рада. Брати-служителі обговорювали актуальні питання церков, а також 
окреслювали курс розвитку обласного об’єднання, було затверджено 
відповідальних за роботу відділів: Величко Володимир (місіонерський), 
Гусак Володимир (євангелізаційний), Думич Олександр (молодіжний),  
Шклярук Руслан (підлітковий), Волков Микола (відділ освіти), Князєв 
Олександр (підприємців),  Мацик Катерина (жіноче служіння), Онищук 
Петро (сімейний),  Лотоцький Сергій (соціального служіння), Лавренчук 
Роман (інформаційний).

На завершення єпископ М.І. Близнюк закликав братів до молитви 
Богу за мир у нашій країні.

19 червня  в місті Любомль рукопоклали на пресвітерське служіння 
Кохтюка Володимира Петровича, а також на дияконське служіння – На-
зарука Олександра Петровича. Рукопокладення звершував єпископ УЦ 
ХВЄ М.І. Близнюк, його заступник О.В. Колотюк та члени обласної пре-
світерської ради О.М. Гоцик і М.О. Саган. 

25 червня в «Церкві Христа Спасителя» міста Луцька відбулася 
бесіда з братами й сестрами, які практикують духовні дари. Захід відб-
увся з участю братів-служителів.

Проводив бесіду М.І. Близнюк та його перший заступник – В.І. Па-
ламарчук. 

3 липня в церкві «Спасіня» міста Ковель відбувся черговий випуск-
ний Волинської Біблійної Школи. Тридцять п’ять студентів навчалися 
впродовж шести місяців. На урочистості, крім випускників, були при-
сутні завідувач місіонерського відділу Величко Володимир Іванович, 
заступник старшого пресвітера Колотюк Олександр Вікторович та інші 
служителі. Із заключним словом-настановою до випускників звернувся 
єпископ Михайло Близнюк.

17 липня відбулося урочисте відкриття дому молитви в селі Велика 
Глуша Любешівського району. У святковому служінні брали участь єпи-
скоп Близнюк Михайло Іванович, його заступник Карпович Петро Дени-
сович, член обласної пресвітерської ради Козачок Віктор Миколайович 
та служителі сусідніх церков.

24 липня в церкві села Крижівка Рожищенського району відбуло-
ся рукопокладення на дияконське служіння Демчука Олександра Ана-
толійовича. Рукопокладення звершував заступник єпископа Рибак Пе-
тро Андрійович, заступник старшого служителя луцького регіону Бас 
Сергій та член обласної пресвітерської ради Бас Олександр.

На літній сесії Комітету 
УЦХВЄ, що відбулася 5-7 лип-
ня в м. Яремче, були порушені 
питання посттравматичного 
душеопікунства й структурних 
змін у братерстві. Також стар-
ші служителі проаналізували 
роботу з переміщеними осо-
бами, питання медіаприсут-
ності церкви, мовне питання, 
календар подій тощо.

У перший день, 5 липня, 
розпочали з богослужіння, яке 
відкрив старший пресвітер Іва-
но-Франківського обласного 
об’єднання УЦХВЄ Юрій Веремій. 
Тема – «П’ятидесятниця триває».

Робоча частина Комітету 
розпочалася 6 липня з інформа-
ційного блоку. Старший єпископ 
Михайло Паночко поінформував 
присутніх про Національну мо-
литву за Україну, що відбулася 
12 червня. Тільки у Львові, куди 
завітав відомий британський єван-
геліст  Девід Хасавей, на молитву 
прийшло понад 1,5 тис. осіб.

У місті Лева 28-29 червня прой-
шла ще одна подія – Партнерський 
саміт України «Сьогодні заради 
завтра». На запрошення Ради 
Євангельських Протестантських 
Церков України на цей захід при-
були глави протестантських кон-
фесій Польщі, Словаччини, Угор-
щини, Молдови, а також Світового 
Євангельського Альянсу.

Крім того, Михайло Степано-
вич поділився статистичними да-
ними, згідно з якими УЦХВЄ тепер 
лідирує за кількістю членів серед 
євангельських і протестантських 
церков України.

Про благодійну роботу в на-
ших церквах звітував куратор гу-
манітарного служіння братерства 
Іван Білик. Він озвучив дані щодо 
22 областей України (за винятком 
Луганської  та Херсонської). А та-
кож презентував відеоролик про 
виконану роботу.

Блок про програми підтрим-
ки служителів розпочав директор 
Департаменту зовнішніх та між-
народних зав’язків УЦХВЄ Юрій 
Кулакевич. Він закликав пасторів 
скрупульозно виконувати умови, 
які ставлять місії, що доставляють 
гуманітарну допомогу в Україну. 
Також  наголосив на важливості 
збору інформації про загиблих 
та постраждалих внаслідок війни 
вірян, про втрачене майно церков 
тощо. Поінформував про створен-
ня благодійного фонду «Є добро».

Про деякі зміни в структурі 
УЦХВЄ присутніх поінформував 
перший заступник старшого єпи-
скопа Анатолій Козачок.

Михайло Паночко зупинився 
на питанні використання україн-
ської мови під час богослужінь. 
Переважна більшість присутніх 
пасторів підтримали тезу про те, 

що мовне питання в церквах на 
сьогодні є одним зі стратегічних.

Крім того, старший єпископ 
висловив пропозицію використо-
вувати єдиний календар фіксо-
ваних християнських свят разом 
із більшістю християн світу  – за 
григоріанським календарем. Слу-
жителі його підтримали.

7 липня засідання Комітету 
розпочалося з молитви та свід-
чень. Далі Юрій Кулакевич поін-
формував присутніх про розвиток 
медіаслужіння в областях. «Люди 
хочуть бачити та чути думку своїх 
лідерів, особливо в критичних 
ситуаціях», – зауважив спікер. 
Він також наголосив, що бажа-
но, щоб кожна церква мала свій 
youtube-канал, вела пабліки в со-
ціальних мережах – була світлом 
Євангелії  і в інтернет-просторі.

Про взаємини з церквами РФ 
та проєкт звернення до голови 
Російського об’єднаного Союзу 
ХВЄ Сергія Ряховського озвучив 
Михайло Паночко.

Старший єпископ також виго-
лосив завершальну проповідь, у 
якій дав низку порад служителям.

chve.org.ua.

Продовження, 
початок на стор.1

Одначе картина може ви-
глядати абсолютно по-іншо-
му, коли ми, умовно кажучи, 
спускаємося з гори, опиняє-
мося наодинці, повертаємося 
до рутинних справ, буднів та 
щоденних клопотів. Чомусь 
тоді в багатьох втрачається 
ревне бажання шукати Бога, 
йому молитися, читати Сло-
во Боже, досягати духовних 
успіхів та перемог. 

Іноді відбувається так, що 
на рівнинах та низинах навіть 
перед незначними спокуса-
ми та випробуваннями хри-
стиянин виглядає абсолютно 
беззахисним. У таких ситуа-
ціях він майже нічим не відріз-
няється від пересічної люди-
ни, стає таким же вразливим 
до гріха. 

Коли поведінка людини, 
яка на недільному зібранні 
переживає Божу присутність, 
щедро жертвує, є привітною 
до інших, вдома змінюєть-
ся на постійне невдоволення 
всім та злість, то це є ознакою 
поразок у низині. 

Наглядною ілюстрацією 
втрати слави та сили Божої 
у низинах є випадок, який 

стався після того, як учні Ісу-
са Хреста були свідками Його 
преображення на горі. Вони 
чули Його розмову з Іллею та 
Мойсеєм, були свідками ви-
явлення Його неземної сла-
ви, пережили особливу Божу 
присутність. Там вони могли 
відчували надзвичайну Божу 
силу й були готовими здобу-
вати будь-які перемоги. На-
певно, вони там відчували, що 
для них немає нічого немож-
ливого. Проте коли  ці учні зій-
шли з гори, то відразу перед 
ними постав виклик – чоловік 
привів свого недужого сина й 
попросив їх, щоб оздоровили 
його. Він розумів, що учні та-
кого Вчителя покликані роби-
ти ті ж справи, що й Учитель. 

Учні Господа Христа вияви-
лися абсолютно безсилими на 
низині – у тому духовному се-
редовищі, у яке вони потрапи-
ли після перебування в славі 
Господній на горі. «Я його був 
привів до учнів Твоїх, – та вони 
не могли вздоровити його» 
(Мт.17:16), – із цим  розчару-
ванням підійшов чоловік до 
Ісуса Христа. Таких прикрощів 
він не очікував.

Здавалося, після пережи-
тих моментів надзвичайної 
близькості з Богом учні повин-

ні були без всякого сумніву та 
вагань зробити свою справу 
– зарадити чоловікові у його 
проблемі, проте вони вияви-
лися безсилими.  

Для деяких християн і 
сьогодні Господь є «Богом 
вершин», бо тільки під час 
недільного зібрання, христи-
янських свят, релігійних ма-
сових заходів, конференцій 
та євангелізацій вони стають 
своєю поведінкою схожими на 
людей віруючих. У всіх інших 
ситуаціях їхнє життя нічим не 
відрізняється від людей цього 
світу. У них такі ж самі цінності, 
бажання та інтереси, вони так 
само слабкі перед спокусами 
та схильні до гріха.

Ізраїльський цар Давид, 
життя якого було повне по-
стійних злетів та важких пере-
живань,  сказав: «Коли я піду 
хоча б навіть долиною смерт-
ної темряви, то не буду боя-
тися злого, бо Ти при  мені, – 
Твоє жезло й Твій посох – вони 
мене втішать!» (Пс.22:4). Це 
слова чоловіка, який розумів, 
що Бог у його житті завжди 
буде Господом, навіть тоді, 
коли він проходитиме низина-
ми та долинами.                                                                                                                         

Ігор КРОЩУК  

ПЕРЕМОГА НА РІВНИНАХ 
ТА НИЗИНАХ 
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ЩО РОБИТИ, КОЛИ...
АБО ВИКЛИКИ ВІЙНИ

Продовження, 
початок на стор 1. 

ОТЖЕ, 
ЩО РОБИТИ В ЕКСТРИМІ? 
Питання до пророка Єлисея, 

до людини, яка знала, як зму-
сити сокиру плавати, як гово-
рити з хворими генералами, як  
бути просто слугою… А раніше 
«він подавав воду на руки Іллі!» 
(2Цар.3:18).

Той, хто вірно служив у мало-
му, одного разу стане потрібен 
царям. Що нам робити? У час 
війни запитань більше, ніж від-
повідей:

– Де Бог? 
– Чому Він мовчить? 
– Чому вмирають невинні 

діти? 
– Коли закінчиться агресія 

московії?
– Що робити – оточення, за-

гроза, все пропало?..
 – Чому мовчали пророки?
Чому, чому, чому?
Будьмо готові відповідати…
Єлисей прокинувся від вигу-

ку слуги. Уже піднімалося сон-
це, рожевіла в повітрі курява від 
кінських копит. Стукотіли колеса 
й лунали вигуки: «Он вони, он 
там!» Один вибіг на поріг й знову 
сховався. Оточуємо, оточуємо...

СМЕРТЬ У ГОРШКУ. 
ЩО РОБИТИ?
Перед Єлисеєм сидів гурт 

голодних людей. Пророки, вияв-
ляється, теж можуть голодувати 
(див. 2Цар.4:38). Час такий був.  
Приготована їжа була несмач-
ною, навіть отруйною. Вигук 
«смерть у горшку» красномовно 
характеризує смак і якість їжі. 
Але – голод не тітка. Що робити? 

А тепер невеличкий ліричний 
відступ. Далекі шкільні роки, а 
в пам’яті – вигук вчительки: «У 
тебе горщок (макітра) зовсім не 
варить…» Це зі сфери матема-
тичних висот. Справді, макітра 
(голова) не завжди добре варила 
премудрості  х + h = z. Можливо, 
аналогія не дуже, але – війна…

Який вихід із ситуації, коли 
в горшку смерть? «Дайте мені 
муки!» – просить Єлисей і рішу-
че додає муку в горщок. Одна 
мить – і їжа готова до вживання. 
Смачно, бо в горшку життя, а не 
смерть (див. 2Цар.4:40).

Що вариться в «горшках» 
північних сусідів? Брехня, про-
паганда, фейки або ж за сло-
вами пророка: «У їхньому по-
суді (горшку) юшка нечиста» 
(Іс.65:4). Коли пропаганда, на-
силля, брехня, пиха стають нор-
мою, тоді в «горщок» приходить 
Zмерть.  

Що робити? Вихід – додати 
життєдайної муки, додати Хліба 
в «горщок». Тоді смерть відсту-
пає. Проте Христос – Хліб життя 
на Росії,  як у Лаодикії – за две-
рима (див. Об.3:20). Можли-
во, не скрізь, проте продовжує 
стукати: може, хто почує, може, 
відійде глухота,  можливо, хто й 
відчинить двері. Тоді Він зайде – 
і не буде смерті в «горшках», із 
Ним приходить життя!…

А що в наших «горшках»?

ГОЛОД. 
ЩО РОБИТИ?
Коли приходить проблема, 

шукають крайнього. В оточеній 
Самарії лютує голод. Хто винен? 
Зрозуміло – Божий пророк Єли-
сей. Завтра йому відрубають 
голову. Як правило, Божі люди 
стають зручною ціллю, коли 
шукають винних. Історія повто-
рюється. Що робити?

Світ хвилюється перед мож-
ливою нестачею хліба, а прості-
ше – голодом. Іде напружений 
пошук розблокування українсь-
ких портів, щоб зерно потрапило 
за призначенням. Що робити? 

Рішення древнього  царя 
просте – відрубати голову про-
року, щоб з’явився хліб. Царі-ти-
рани схожі в діях. Відрубати газ, 
відрубати територію, відрізати 
від морів, зрештою – відрубати 
голову… 

Рішення Боже, про яке не 
знає ніхто, окрім Єлисея, було 
таким: «…так сказав Господь: 
«Цього часу взавтра буде міра 
пшеничної муки за шекля, і дві 
міри  ячменю за шекля в брамі 
Самарії». Слово Господнє гово-
рить конкретно: Коли? Завтра. 
Що? Хліб. Де? У брамі Самарії. 
Ціна? За шекля. Саме на такі 
пророцтва  реагуймо з повною 
серйозністю. 

У Бога своє вирішення про-
довольчої кризи. У Самарії вона 
була вирішена за рахунок агре-
сорів. Наш Бог за основу Свого 
престолу поклав справедливість 
та право (див. Пс.88:15). Віримо 
– історія повториться в черговий 
раз.

Що робити? Ми живемо в час 
війни, проходимо долину смерт-
ної тіні. Маємо стати Божою від-
повіддю на проблеми «голоду». 
Голоду на правду, на чесність, на 
відкритість, на жертовність, на 
християнськість християн... 

Чи готові бути Божим Хлібом 
для України?

ВІЙНА. 
ЩО РОБИТИ?
24 лютого я прокинувся від 

вибухів на аеродромі. Війна, що 
робити? Переживання, тривога, 
дзвінки, питання: як бути, що ро-
бити?

Пророку Єлисею термі-
ново «зателефонував» цар 
Юдейський Йосафат (див. 

2Цар.3:12). Зміст розмови та-
кий: «Ми вийшли воювати з ца-
рем сирійським. Війна ще й не 
розпочалася, але схоже, ми за-
гинемо в пустелі. Не від сирій-
ців, а від спраги. Ми планували 
на декілька днів, а тут… Води 
немає навіть для нас, а ще вій-
сько, коні… Що скаже Господь  
у цій біді? Що робити?»

Як бути Єлисею? Святі про-
роки поза політикою, вони поза 
мирськими справами, тим біль-
ше справами воєнними? Як бути 
нам?

Чи  повинен святий Єлисей 
реагувати на виклики війни? Чи 
повинен він говорити від імені 
Господнього людям, які йдуть 
воювати?

Його позиція чітка й нед-
возначна, політичне уподобан-
ня сформульоване так: «Царю 
Ізраїльський, що спільного в 
нас із тобою? Йди до своїх про-
років… Якби не присутність тут 
царя Юдейського Йосафата, я 
навіть не подивився б на тебе…» 
(2Цар.3:13-14).

Що робити, коли військо гине 
від спраги? Пророче слово Єли-
сея до царів  було нелогічним: 
«Викопайте в цій долині підряд 
декілька рівчаків, один за од-
ним…» (2Цар.3:16). Не криниці 
копайте (криниці було б логіч-
но!), а рівчаки. Рівчаки – це на-
віть не бойові траншеї.

Логіка царів може дати збій, 
логіка Божого провидіння – 
ніколи. Ось вона: «Ви не відчує-
те вітру, не побачите дощу, але 
ця долина наповниться водою, 
що будете пити ви, але й це не 
все – Бог також видасть у ваші 
руки ворогів» (2Цар.3:17).

Проблема вирішена, навіть 
значно більше ніж планувало-
ся. Сталося щось неймовірне – 
прямо по дорозі потекла вода! 
У Бога Своя логіка (логістика, 
по-військовому). 

Ми не все бачимо, не все 
розуміємо, не все аналізуємо. 
Зрештою – рівчаки, які всупереч 
логіки все-таки були викопані, 
наповнилися водою.

Це вам не ленд-ліз, це не 
особлива прихильність союз-
ників – це «нелогічна» дія Божого 
Духа.  

Бог говорить, найближчим 
часом побачимо потік води…

Микола СИНЮК
єпископ.

ЩОДЕННИК ВІЙНИЖИТТЯ МІСІЇ

ЗУСТРІЧ МІСІОНЕРІВ 
НА КИЇВЩИНІ

27-28 червня 2022 року на базі християнського відпо-
чинку «Територія змін» с. Скригалівка Київської області 
відбулася регіональна зустріч місії «Голос надії». На захід 
приїхали 67 місіонерів із Сумської, Полтавської та Жито-
мирської областей. Також були представники Київщини.

Під час повномаштабної війни в Україні місіонери стали актив-
ними учасниками різних соціальних проектів, через які надається 
духовна та матеріальна допомога вимушеним переселенцям та 
постраждалим.

Валентин Ярошенко провів семінар на тему: «Несподівані 
ситуації під час проповіді». Свій виклад він підсумував кількома 
рекомендаціями: «По-перше, молімося. По-друге, готуймося. 
По-третє, будьмо гнучкими. Четверте: будьмо тактовними. П’я-
те: випромінюймо спокій. Шосте: зменшуйте напругу жартами, 
якщо це доречно. Сьоме: ніколи не біймося зупинити проповідь. 
Бог допоможе в тому, де ми безсилі, але Він не допомагатиме в 
тому, що ми можемо зробити самі».

Заступник старшого єпископа Анатолій Козачок у своїй про-
мові говорив про важливість особистих стосунків з Богом під час 
війни і зауважив, що «вірити — означає долати страх, покладаю-
чись на Божу волю». Також він закликав пам’ятати про своє при-
значення — служити.

Сергій Тарасюк говорив на тему «Євангелізація під час війни». 

Він зауважив: «На наших зустрічах я говорив нашим служителям: 
брати, ми маємо зараз відкрити двері наших домів молитви для 
щоденних молитов. Щоб люди мали можливість щоденно моли-
тися, чути Євангелію та отримувати допомогу. І там, де повідкри-
вали, сьогодні є плід — каються люди, готуються до хрещення. 
Слава Богу!» Він також розповів, як після Різдва їхні церкви отри-
мали слово від Бога, що буде війна, і стали готуватися — збирати 
продукти та медикаменти, молитися, щоб Бог відвернув загрозу.

Микола Синюк у семінарі «Місія в екстримі» приводив анало-
гії з життя пророка Єлисея для сучасності. «Єлисей — унікальна 
особистість, яка брала на себе відповідальність. От Бог кори-
стується людьми, які вміють себе присвятити, які вміють поста-
вити крапку на тому, що було вчора, і вирушити в невідоме зав-
тра», — підкреслив служитель.

Невід’ємна частина таких зустрічей спільна молитва, спів, 
спілкування один з одним та обмін досвідом. У часи кризи кожен 
свідомий служитель потребує підтримки, через молитву, пожерт-
ву, пораду та слово втіхи.
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МІСІОНЕРСЬКА ПОШТА

ЛЮДИ БІЖАТЬ ДО ЦЕРКВИ
Протягом п’яти місяців 

війни місіонерам «Голосу 
надії» довелося пережити 
чимало випробувань, по-
бачити багато людського 
горя, служити в небезпеч-
них для життя регіонах. 
Деякі з їхніх історій ви мо-
жете прочитати в нашій 
добірці уривків із місіо-
нерської пошти.

«40 ДНІВ МИ ЖИЛИ ПІД 
ОБСТРІЛАМИ»

За нашим селом розмі-
стилася російська артилерія. 
Сказали, що зітруть село з 
лиця землі. Я зробив письмо-
ве звернення в чат Андріївки, 
щоб стали молитися й проси-

ти милості від Господа. Люди 
погодилися. Бог явив милість: 
ворог покинув свої позиції 
й поїхав. Ті люди, які колись 
сміялися з нас, перестали 
сміятися й самі вже моляться.

40 днів перебування в 
окупації ми служили людям. 
Господь посилав нам фінан-
си з різних сторін. Через під-
приємців знаходили, де заку-
пити продукти. Таким чином 
допомагали людям, бо ні в 
магазинах, ні в аптеках нічо-
го не було — на початку війни 
все розібрали. Увесь цей час 
проповідували Євангелію, 
закликаючи людей до пока-
яння. Багато хто став відві-
дувати богослужіння. У нас 
вдома, служіння проходили 
через день, по 4-5 годин.

Частина нашої області в 
окупації. 5 квітня ми муси-
ли виїхати з Андріївки. Ще 
3 квітня мали богослужіння, 
було багато людей. Посеред 
зібрання до нас зайшли ка-
дирівці й забрали мене з со-
бою. Вони шукали проукраїн-
ських людей, воїнів АТО тощо. 
Мали наводку, знали, хто де 
живе, хто є хто. Зробили об-
шук у домі молитви, у мене 
вдома все передивилися. 
Спілкуючись зі мною, ставили 
різні провокаційні запитання. 
Хотіли мене розстріляти. Дя-
кую Господу за Його охорону, 
Він відповів на молитви церк-
ви, сім’ї! Наступного дня до 
мене прийшли осетини й ска-
зали, щоб по-хорошому віддав 
ключі від дому молитви. 4 квіт-
ня в нас забрали дім молитви, 
вони там поселилися й жили. 
Ми не збиралися виїжджати, 
але за цих обставин усе-таки 
мусили їхати. Їдучи через зону 
бойових дій, тричі потрапили 

під обстріли, але і там Господь 
зберіг. Слава Йому!

Петро Приходько,  
Запорізька область

«МІЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ 
СКЛАДАВ 20 ГОДИН»
Львівщина стала основ-

ною областю, яка стала 
приймати, поселяти та пере-
правляти спочатку десятки 
біженців, потім сотні, тисячі… 
Цифри росли й росли. У пер-
ші ж тижні більше мільйона 
людей проїхали нашими ма-
газинами, заправками. Тож 
дефіцит товарів торкнувся й 
нас. Коли приїжджали нові 
люди, то дивувалися, чому 

в нас немає ні продуктів, ні 
пального… Згодом у нас, у 
Карпатах, були заселені пе-
реселенцями із зони бойових 
дій майже всі бази відпочинку, 
готелі та школи. Тож ми стали 
там проводити євангеліза-
ційні служіння, допомагати 
продуктами, засобами гігієни 
та всім, у чому була потреба. 
Я з першого дня став працю-
вати в обласній та районній 
команді волонтерів. Кількість 
гостей була така, що тепер 
просто не віриться. Наш штаб 
допомоги, поселення та ло-
гістики працював цілодобо-
во. Мій робочий день у перші 
два місяці війни складав при-
близно 20 годин. Слава Богу, 

що Він додавав сили, коли їх 
вже зовсім не було.

Неможливо описа-
ти, скільки болю пережили 
люди, із якими ми працюємо. 
Розповім одну з історій, яка 
закарбувалася в моїй пам’яті. 
Це сталося, коли ми мали зу-
стріч із сім’ями офіцерів на 
одній із баз відпочинку в Кар-
патах. Після загального бо-
гослужіння й спілкування до 
мене підійшла, плачучи, жін-
ка, якій прийшло сповіщення 
про загибель її чоловіка. Але 
тіла, щоб поховати, немає… 

І ось вона, ридаючи, питає: 
«Що мені робити, у мене не-
вимовний тягар на серці, який 
не дає мені жити…» І в неї троє 
малих дітей, які бігають навко-
ло й питають: «Мамо, мамо, а 
коли тато приїде до нас?» Я 
відповів, що ми можемо ра-
зом зібратися, помолитися, 
згадати про її чоловіка й по-
дякувати Богу за кожен день, 
прожитий із ним, подякувати 
за дітей, яким ви зараз вкрай 
необхідні… Ми мали ще бага-
то розмов, молитов, але най-
важче для мене було пропові-
дувати, проводити програму й 
при цьому дивитися в радісні 
очі дітей, які з нетерпінням 
чекають батьків-офіцерів, не 
знаючи, що вони вже ніколи 
до них не повернуться.

Іван Онисів,  
Львівська область

«ЛЮДИ БІЖАТЬ ДО
ЦЕРКВИ»

Служіння під час жорсто-
кої війни збільшилося в рази. 
Перші два місяці ми служили 
вдень і вночі, цілодобово — і 
Бог давав силу. Бойові дії ве-
лися за 25 км від нас. Потужні 
вибухи лунали безперестанку 
цілий місяць. Було страшно, 
різні думки відвідували, але 
Бог давав сили й мужності.

Наша дорога стала основ-
ним сполученням між схо-
дом і заходом, тому що були 
підірвані мости. Ми зверну-
лися до голови району й ска-
зали, що церква готова розді-
лити соціальну працю. Ми 
займалися евакуацією та за-
безпеченням проживання бі-
женців, благодійними обіда-
ми, доставкою гуманітарної 
допомоги в зони обстрілів. 

У сусідньому селі, де ми 
проводили служіння впродовж 
10 років, до церкви ходили 
лише троє людей. Уже й дума-
ли, чи не краще спрямувати зу-
силля на інші населені пункти. 
Але на третій тиждень війни на 
ранкову молитву там прийшло 
близько 100 місцевих жителів. 

І тепер регулярно відвідують 
зібрання щонайменше 45 чо-
ловік. Кожен із них молився 
молитвою покаяння. Ми бачи-
мо, як вони зростають, готує-
мося до хрещення. Сьогодні 
люди біжать до церкви.

Микола Романюк,  
Житомирська область

«МОЛИМОСЯ ЗА ТИХ,
ХТО НЕ ВСТИГ»

Війна застала нас із дру-
жиною в Києві. Люди паніку-
вали, на дорогах були ве-
личезні затори. Я попросив 

нашого диякона, щоб він 
узяв мою машину й вивіз мою 
маму з дітьми. Водночас дру-
жина обдзвонювала сестер, 
молодь та інших людей, щоб 
вони збирали речі для ева-
куації. Люди не розуміли, що 
відбувається… Деякі каза-
ли, що це ненадовго й скоро 
скінчиться. Важко було пере-
конати покинути місто. Умов-
ляли батьків, чиї діти ходили 
до нас до церкви. Усі відмов-
лялися. Одні лише погодили-
ся віддати дітей. Тож двох дів-
чат та хлопця, які відвідували 
молодіжне служіння, разом із 
нашими дітьми та моєю ма-
мою вивіз із міста диякон. 

Перевізши сім’ю та церкву 
на Львівщину, ми з дияконом 
повернулися до Луганської 
області евакуйовувати лю-
дей. Підключилися й інші бра-

ти з церков. Люди з міста хоч і 
виїжджали, але багато хто ще 
залишився вдома. Моя дружи-
на служила нашим людям на 
Львівщині. Там було близько 50 
осіб, деякі з них невоцерков-
лені. Люди розбиті. Без засобів 
для існування, без одягу. Але 
нам допомагали фінансами, 
продуктами. Голодних не було. 
Декілька людей покаялися, змі-
нили своє ставлення до церк-
ви. Слава Богу!

Згодом ми переїхали до 
Чернівецької області. На Луган-
щину я перестав їздити, зро-
зумівши, що люди виїжджати 
не хочуть, а тут багато роботи. 
Понад 100 000 переселен-
ців перебувають у Чернівцях. 
Але й Луганську область ми 
не лишили. Туди їздить наш 
диякон, відвозить продукти. 
Підлітки, яких ми вивезли, жи-
вуть із нами й допомагають у 
служінні. Мати однієї дівчинки 
перебуває в окупованому місті, 
виїхати хоче, але вже не може. 
Молимося за неї й за багатьох, 
хто не встиг. Віримо, що колись 
повернемося до рідного міста, 
до свого дому, який, ми лиша-

ли без краплі жалю. Не тому, 
що він поганий, а тому, що Бог 
змінює цінності. Просимо мо-
литись за Україну, за нашу об-
ласть, за сім’ю.

Олександр Руденко,  
Чернівецька область

«ПІД НОГАМИ ГУДІЛА
ПІДЛОГА»

Багато сіл та деякі міста 
нашої області опинилися в 
окупації. Слава Богу, у на-
шому селищі воєнних дій не 
було, хоча дуже близько йшли 
бої — за 20 км. Було страш-
но, у хаті під ногами гуділа 
підлога, часто над будинком 
пролітали винищувачі. Але Го-
сподь зберіг нас, нашу церкву 
та місцевість. З початком вій-
ни ми кожного дня проводи-
ли молитви за Україну в домі 
молитви. Стали приходити й 

нові люди, переселенці, яких 
немало в нашому селищі.

Моя дружина разом із ін-
шими сестрами та жінками 
шила білизну для воїнів на 
фронт. Брати з Рівненщини 
стали привозити гуманітарну 
допомогу, тож ми організу-
вали постійне чергування в 
церкві, щодня роздавали пе-
реселенцям та місцевим жи-
телям продукти, одяг, засоби 
гігієни. Також роздали всі га-
зети та Біблії, які були в домі 
молитви. Коли села й міста 
Чернігівщини звільнили від 
окупації, повезли гуманітарну 
допомогу й туди. Люди жадіб-
но брали їжу, ми за них моли-
лися. Возили продукти, засо-
би гігієни військовим, співали 
для них та молилися за них.

З початку війни на зібрання 
стали приходити нові люди — 
до 20 чоловік. Щонеділі зала, 
де проходять зібрання, повні-
стю наповнена людьми. Тож 
ми знову думаємо, як продов-
жити будівництво, з надією, 
що війна скоро скінчиться.

Мирослав Капарчук,  
Чернігівська область
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«ЩОНОЧІ ЛІТАВ ВИНИ-
ЩУВАЧ ТА СКИДАВ БОМ-

БИ»
З першого дня в Охтирці, 

що за 30 км від Котельви, по-
чалися бойові дії. Тому тисячі 
людей виїхали з міста. Ча-
стина з них переїхала до Ко-
тельви. Було дуже незатишно, 
постійно чули звуки вибухів… 
Ми возили продуктові пакети 
в Охтирку. Місто ніби вимер-
ло, жодної людини на вулиці, 
поодинокі автомобілі. Під’ї-
хавши до одного будинку, по-
кликав мешканців, які зали-
шилися — в основному люди 
похилого віку. Вони були стра-
шенно налякані, щоночі там 
літав винищувач та скидав 
бомби. Місцеві жителі щиро 
дякували за допомогу. Якось 
знайшли людей, які перебува-
ли в бомбосховищі — більше 
ста чоловік. З того часу ре-
гулярно передавали їм каші, 
хліб, ліки та воду. Евакуювали 
тих, хто бажав.

Приймали в домі молитви 
молоду сім’ю з чотирма діть-
ми з Охтирки. Вранці вони 
дякували Богові, що нарешті 
змогли поспати й відпочити. 
Декілька ночей поспіль вони 
переховувалися в сховищі 
через часті вибухи в місті. Ін-
шого разу допомагали пере-
селенцям із Ізюма. Чоловік із 
дружиною й донькою пере-
ховувався в підвалі, не маю-
чи можливості для евакуації. 
Але одного дня прибіг сусід і 
сказав, що бачив евакуацій-
ний автобус. Вони схопили 
дитину, речі першої необхід-
ності й побігли туди. Невдовзі 
почався обстріл, але водію 
все ж таки вдалося вивезти 
людей на більш безпечну те-
риторію. Таких історій дуже 
багато. Перші дні, як люди 
приїжджають із місць постій-
них обстрілів, їм кожен звук 
здається пострілом, вони 
дуже налякані. 

Петро Устимчук, 
Полтавська область

«ВІДХОДЯЧИ, РОСІЯНИ 
СТРІЛЯЛИ З ВАЖКОГО 

ОЗБРОЄННЯ»
24 лютого, попередньо 

обстрілявши околиці міста, 
у Буринь зайшли російські 
війська. Через наше містеч-
ко вони курсували щоденно, 
більше місяця, тримаючи в 
напрузі жителів. З перших 
днів у місті почалися пробле-
ми з продуктами, полиці мага-
зинів спорожніли, товарів не 
завозили. У такій біді багато 
жителів нашої громади згур-
тувалися, допомагаючи одне 
одному. Долучилася й церква. 
Ми роздавали хліб, молилися 
за людей. На ранкові молитви 
стали приходити нові учасни-
ки, до нашого дому молитви 
приходили сусіди, знайомі, 
які шукали розради, дехто за-
лишався на ночівлю. Люди го-
стро відчували потребу в Бозі, 
училися молитися.

Через деякий час брати із 
Сум передали нам продукти. 
Їх було небагато, тож ми ро-
звозили для найбільш нуж-

денних. Возили велосипеда-
ми, пересування на авто було 
небезпечним. У місті є ділянки 
дороги, де неможливо звер-
нути або десь сховатися, а 
в будь-який час можна було 
нарватися на колону росій-
ської техніки. Були випадки, 
коли обстрілювали автівки, 
забирали людей. У період 
окупації виїхати з міста було 
важко, з нашої церкви еваку-
ювалася тільки одна сім’я, що 
має шестеро маленьких дітей, 
усі решта лишилися. 

На початку квітня місто 
звільнили. Протягом двох днів 
російські війська поспіхом 
відходили на свою територію, 
підірвавши за собою міст. Ці 
два дні були особливо страш-
ними, бо, відходячи, стріляли 
навколо себе з важкого оз-
броєння. Бог милував нас, ніх-

то з жителів міста не загинув. 
Тепер Буринь поза зоною бой-
ових дій, усе ще чути вибухи. 
Прикордоння під обстрілами. 
Щодня з братами й сестрами 
збираємося на молитву. Це 
підтримує нас і є свідченням 
для інших. Люди кажуть: «Дя-
куємо, що ви молитеся! Мож-

ливо, колись ми довідаємося, 
від чого Бог зберіг нас завдя-
ки молитвам».

Микола Хрокало, 
Сумська область

«ЗА 200 МЕТРІВ ВІД 
НАШОГО ДОМУ ВПАЛА 

БОМБА»
На території Сумщини, де 

ми служимо, проходили ак-
тивні бойові дії. По тій же Ох-
тирці, розташованій за 10 км 
від нас, було здійснено чима-
ло ракетних ударів. І саме в 
такі складні моменти ми ви-
разно бачили надзвичайну 
Божу милість над нами, відчу-
вали Його міцний захист. На 
Хухру, за 200 метрів від нашо-
го дому, теж скинули авіацій-
ну бомбу. Але, дякувати Богу, 
вона не детонувала й не спри-
чинила руйнувань. Для нас 

це було підтвердженням, що 
Бог чує молитви. Після тако-
го явного чуда один із сусідів 
сказав: «Я знаю, чому бомба 
не вибухнула. Тому що ви — 
діти Божі». Ті люди, які раніше 
дуже скептично, а подекуди 
навіть вороже ставилися до 
нас і нашого служіння, стали 

говорити, що не хочуть, щоб 
ми їхали з села…

Під час війни люди масо-
во стали звертатися до Бога. 
Винятком не стала й Хухра. 
Значно зросла (у 3-4 рази) 
кількість людей на богослужін-
нях у не так давно відкритому 
домі молитви. У період воєн-
них дій ми активно виконували 
євангелізаційне та волонтер-
ське служіння. Протягом двох 
місяців після початку повно-
масштабної війни ми роздали 
понад 20 тонн гуманітарної 
допомоги — це продуктові на-
бори, одяг та взуття, засоби 
особистої гігієни, дитяче хар-
чування. Не раз із братами во-
зили допомогу в зону активних 
бойових дій. Зокрема в Тростя-
нець, Охтирку, Харків. Також 
роздали багато медикаментів, 
отриманих з-за кордону.

Наша команда брала 
участь в евакуації людей із 
найбільш постраждалих рай-
онів, зокрема з Охтирки. Дя-
куємо Господу, що беріг нас. 
Служили постраждалим ма-
теріально й духовно. 

Сергій Огієвич, 
Сумська область

«З НАМИ БОГ! Є І 
БУДЕ!»

Коли почалися обстрі-
ли, батьки, служителі, друзі 
телефонували до нас, ра-
дили виїжджати з області. 
Але помолившись і пора-
дившись, ми все ж прийня-
ли тверде рішення залиши-
тися й служити. Найперше, 
почали щодня збиратися на 
спільну молитву за Україну. 
Потім долучилися до готу-
вання благодійних обідів ма-
лозабезпеченим. Це служін-
ня продовжувалося близько 
двох місяців, аж поки оку-
панти не зупинили його. 
Приймали в себе біженців, 
зокрема з Маріуполя. 

З перших днів війни через 
наше місто рухалися тисячі 
одиниць російської техніки, 
було трохи страшно, адже 
траса проходила за 50 ме-
трів від нашого будинку. Ми з 
сім’єю стали жити в домі мо-
литви, щоб сестрам-місіо-
неркам не було так страш-
но й нам було спокійніше. 
Декілька тижнів прожили 
там, хоча були складнощі 
— відсутність газу, інколи 
електропостачання, а потім 
і зв’язку. 

Через тиждень після по-
чатку війни на площі стало 
збиратися населення для 
мирних мітингів, щоб висло-
вити українську позицію. Ми 
як українці та як християни 
теж були з людьми. Першо-
го дня молилися спочатку 
й вкінці мітингу. На другий 
день люди самі стали ка-
зати: «А молитва?» Таким 
чином мер міста щодня за-
прошував мене чи Юру для 
молитви. Під час ходи люди 
вигукували різні нецензурні 
гасла. Ми поговорили з на-
шим другом, який був ініціа-
тором цих фраз. І наступного 
дня він став гукати: «З нами 
Бог!» А люди відповідали: «Є 
і буде!»

5 квітня ситуація в місті 
трохи ускладнилася, і ми 
вирішили виїжджати з При-
морська. Дорогою забрали 
ще одного пастора-місіоне-
ра з дружиною й шістьома 
дітьми. Чудом було, що саме 
того дня російські солдати 
тимчасово залишили міс-
цевість. Ми змогли безпе-
решкодно проїхати великий 
відрізок дороги окупованою 
територією. Також віднос-
но безпечно подолали зону 
бойових дій, хоча не без 
труднощів на російських 
блокпостах. Тепер живемо 
в батьків, молимося за При-
морськ. Дім молитви і наш 
будинок лишили на біженців, 
які там проживають. Дистан-
ційно підтримуємо зв’язок, 
допомагаємо продуктами, 
дровами, газом. Моліться 
за нас, щоби Бог дав мож-
ливість повернутися. Там 
нас чекають, і ми самі дуже 
скучаємо.

Олександр Яковчук, 
Запорізька область

МІСІОНЕРСЬКА ПОШТА

З НАМИ БОГ! Є І БУДЕ!
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— Розкажіть про себе, 
про свою сім’ю, дітей, а 
також про той найважчий 
момент, який вам довело-
ся пережити.

— Я з Молдови, із міста 
Бєльци. У нас із дружиною Ін-
ною народилося двоє дітей. 
Син Ігор, який живе в Бєль-
цах, і донька Вікторія, яка 
вже дев’ятий рік живе в США. 
З дружиною ми провели 36 
благословенних років. Ми 
дуже любили один одного, 
у нас були чудові стосунки. 
Наші спільні роки — це най-
кращі роки мого життя. 

У 2016 році в мене був 
інфаркт. Тоді дружина пе-
режила сильний стрес, що 
спричинило розвиток у неї 
страшної хвороби. Ми були 
в лікарів у Росії, в Україні, у 
Німеччині, де провели безліч 
обстежень. Потім зробили 
операцію в інституті онколо-
гії, в Кишиневі. Операція була 
дуже складною. 

Пригадую, як після Інниної 
операції я стояв на балконі 
сьомого поверху (це було 
в лікарні) й реально почув у 
своєму розумі, в думках сло-
ва (знаю, що це був диявол): 
«Стрибни вниз — і вмить ти 
вирішиш всі свої проблеми».

Я швидко відбіг від вікна, 
забіг у палату, став молити-
ся, кажучи: «Відійди від мене, 
сатано!» Розумів, що не можу 
цього зробити, бо не цього 
Бог хоче від мене. Шлях ди-
явола виглядав простішим, 
а той шлях, який іду тепер, 
нелегкий для мене, але я ви-

брав його, бо вирішив довіри-
ти своє життя в Божі руки.

— Чи я правильно зро-
зумів, що в подібній ситу-
ації багато що залежить 
від вибору та рішення лю-
дини?

— Так, дуже важливо, на 
чий бік ти станеш і до чиєї 
думки прислухатимешся.  
Наші бажання часто відріз-
няються від того, що бажає 
Бог. Але важливо пам’ятати, 
що Його бажання — робити 
все на благо тим, хто любить 
Його.

Щодо моєї дружини Бог 
мав іншу волю, ніж моя. І 
спершу я намагався вмови-
ти Його залишити її, молився 
за зцілення й порятунок, але 
згодом, як би мені важко не 
було, став просити: «Боже, 
зроби так, як Ти хочеш, бо я 
вірю, що Ти зробиш те, що 
нам на благо».

Інна була дуже терпелива 
й ніколи не нарікала. І в цьому 
вона була для мене великим 
прикладом.

— Чи був у вашому жит-
ті  такий момент, коли ви 
зрозуміли: це все, Бог її 
забере? Яким був момент 
прощання?

— То було в п’ятницю, 
увечері. Я зрозумів, що Бог 
скоро забере Інну. Тоді саме 
приїхала донька з Америки. 
Через пандемію вона довго 
не могла приїхати до нас, і 
дружина дуже чекала її. Зда-
валося, всі сили берегла, 

щоб побачити доньку. І коли 
Віка приїхала, дружина ніби 
розслабилася й стала гасну-
ти ще швидше.

Того дня я мав зустріти 
одних людей. Перед тим ми 
дуже гарно провели час у 
сімейному колі, і я поїхав, за-
лишивши дружину з донькою. 
Донька потім розповіла, що 
коли вони прокинулися вран-
ці в суботу, то одразу зро-
зуміла, що мама стала зовсім 
іншою.  Її дихання змінилося, 
вона вдихала якось із перер-
вами, а потім довго видиха-
ла. Було зрозуміло, що скоро 
відійде. Рідні стояли поруч, 
тримали її за руку, молилися. 
Інна ще зробила кілька вдихів 
— і все…

Вона не кричала, не 
панікувала. Вона знала, куди 
йшла і Хто її там чекає, тому 
померла мирно, без стресів. 
І я впевнений, що вона в Го-
спода, анітрохи не сумніваю-
ся в цьому. 

Знаєте, що для мене було 
особливим у моїй дружині. 
Вона завжди турбувалася про 
інших. Пригадую, за місяць 
до її смерті наші друзі запро-
сили нас на шашлик. Дружи-
на була вже дуже слабка, але 
ми вирішили поїхати. І потім 
мені мої друзі розповідали, 
що Інна тоді сказала їм: «Я 
скоро помру, але ви не зали-
шайте Віктора. Підтримуйте 
його, будьте поруч». Таким 
було її серце. Вона не скар-
жилася на свій стан, а завжди 
дбала про інших.

— У чому ви знаходили 
втіху, якщо говорити прак-
тично? Я розумію, що вона 
в Богові, в Його Слові, але 
як це було на практиці?

— Якщо сказати чесно, то 
багато місяців я взагалі не 
знаходив ніякої втіхи. Я пла-
кав, ходив на кладовище, су-
мував. Але Бог працював над 
моїй серцем, втішав його, 
посилаючи розуміння, що 
треба жити ради інших, ради 
дітей і внуків, ради служіння 
Богові. Треба жити й роби-
ти комусь добро. Попри все 
треба вчитися радіти життю 
навіть у найважчі його миті, 
змушувати себе співати. Я не 
міг співати, бо на серці був 
невимовний біль, хоча багато 
років це було моїм найулю-
бленішим заняттям.

Мене дивує такий момент: 
ми всі співаємо, що хочемо 
на небо, що там краще, та 
коли стикаємося з цим, то ро-
бимо, як вчинив і я, — закри-
ваємося: нам боляче, важко, 
перестаємо бачити всіх і все. 
Але ми повинні навчитися 
віддавати рідних. Тим більше, 
що ми віддаємо їх не комусь і  
кудись, а Богові. І ми повинні 
пишатися тим, що вони вже 
в Бога. А самим треба нама-
гатися жити так, щоб колись 
зустрітися з ними у вічності.

— Тож чи є життя після 
смерті найрідніших?

— Потрохи оживати після 
смерті дружини я став десь 
аж через пів року. До того я 
майже весь час проводив у 
своїй кімнаті, виходив хіба 
що їсти й помитися. Ну й для 
того, щоб піти на кладовище. 
Мій стан був дуже важким. Я 
відчував неймовірне спусто-
шення. Проте намагався не 
нарікати, а дякувати Богові за 
ті чудові 36 років, які ми про-
вели разом на цій землі.

— Як інші люди можуть 
допомогти в такій ситуації? 
Що їм краще робити для 
того, щоб підтримати лю-
дину, яка втратила рідних?

— Чесно кажучи, немає 
чітких правил. Просто в такі 
моменти виявляється, хто 
є твоїм другом насправді. 
Хтось зателефонує і просто 
помовчить, хтось скаже, що 

любить тебе. І цього достат-
ньо. Головне, щоб людина 
відчувала, що ще хтось є по-
руч, що вона не самотня.

— Знаю, що чоловікові 
дуже складно, коли його 
близькі страждають і він 
нічого не може зробити, 
щоб покращити їхнє жит-
тя. Як це було у вас?

— У мене іноді виникало 
відчуття, що Бог мене за-
лишив. А я ж служив Йому, 
співав… І от коли тепер по-
требую допомоги, то зали-
шився один. Але все одно 
в певні моменти я переко-
нувався в тому, що Бог все 
бачить і нічого просто так не 
стається в нашому житті.  

Мені важко навіть пере-
дати, що я відчуваю після 
смерті дружини. Це ней-
мовірний біль, але особливо 
важко мені було доти, доки я 
не прийшов до усвідомлен-
ня, що все, іншого не існує — 
вона там, а я тут, і мені треба 
вчитися з цим жити, звикати 
до нових реалій. 

— Я не раз чув про те, 
що треба відпустити... Чи 
це працює практично та як 
саме?

— Напевно, працює, але 
в кожного по-різному. Це, 
напевно, залежить від харак-
теру людини. Мені це дуже 
важко, можливо, тому, що 
минуло небагато часу. Я ча-
сто згадую дружину, і мені 
важко поки що.

Я намагаюся працювати 
над собою, боротися, від-
криватися людям і світу. Інна 
пішла, її вже немає, але дов-
кола мене є безліч людей, 
із якими спілкуюся, живу. Я 
бачу своїх дітей і внуків, у 
яких є частинка Інни. Тому хо-
четься не засмучувати своїх 
рідних і близьких, хочеться 
жити для них.

Насолоджуймося кожною 
хвилиною життя. Мовчімо 
разом із тими, хто прохо-
дить через життєві трудно-
щі, молімося за тих, хто несе 
неймовірний тягар на своїх 
плечах, і вчімося радіти з 
тими, хто переживає радість.

 
Розмовляв Володимир 

ДАШКЕВИЧ

ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ
Віктор Березовський багато років 

був учасником відомої християнської 
групи «Набат». Він мав безліч благо-
словенних моментів у служінні та осо-
бистому житті. Але разом із тим дове-
лося пережити й немало труднощів. 
Зокрема — втрату рідної людини. 

Як пережити цю втрату? Як не роз-
чаруватися в Богові й далі довіря-
ти Йому, коли тобі дуже боляче? Як 
навчитися жити з болем і де черпати 
сили для життя? Про це та інше в на-
шій розмові.

Я народився у Північ-
ній Ірландії, де чинили-
ся численні терористичні 
акти «в ім’я Христа». Мені 
часто доводилося бачити 
по телебаченню подібні 
сцени: репортер бере ін-
терв’ю у жінки, дочку якої 
убили терористи. Він каже 
їй: «Якщо ви християнка, 
ви маєте їм простити!» А 
вона мовчить, просто не 
знає, що сказати...

Це абсурд, друзі. Поясню, 
що я маю на увазі. Прощення 
має два прояви — зовнішній 
і внутрішній. Якщо хтось об-
разить вас, і ви допустите, 
щоб ця образа проникла у 
ваше серце, то вона спусто-

шить вас. Це внутрішня ча-
стина прощення. Є і зовнішнє 
прощення. Це коли кривдник 
приходить до вас і каже: «Я 
глибоко шкодую про те, що 
зробив. Будь ласка, пробач 
мене!» Іншими словами, він 
просить вас відпустити йому 
провину видимим зовнішнім 
чином. Але якщо кривдник не 
кається, а ви просто скажете: 
«Я йому прощаю!», це зна-
чить, що ви заохочуєте його 
вчинки. Бог так не робить. 
Чи помічали ви у Писанні, що 
Бог не прощає людину без її 
покаяння? Це дуже важливо 
зрозуміти.

Багато християн стверджу-
ють: «Ти повинен простити» 

— але покаяння кривдників 
немає! Тоді вони погіршують 
ситуацію, цитуючи молитву 
Ісуса Христа на хресті: «Отче, 

прости їм, бо не знають, що 
чинять!» (Лк.23:34). Але про-
читайте уважно: тут мова про 
тих, які «не знають, що чи-

нять». Абсурдно і аморально 
застосовувати цей вірш до 
терористів, які точно знають, 
що роблять. У випадку з Ісу-
сом Христом римські воїни, 
які Його розпинали, просто 
виконували наказ керівни-
цтва, вони справді не знали, 
кого страчують. Ісус молився 
за їхнє прощення з надією, 
що вони пізніше зрозуміють і 
покаються.

Тож необхідно розуміти: 
смерть Христа дає прощен-
ня, тільки якщо є покаяння. 
Без покаяння немає спасін-
ня. Інакше Бог би заохочував 
наші гріхи.

Джон Леннокс, 
уривок з лекції

ЧИ ПОВИННІ ХРИСТИЯНИ ПРОЩАТИ ТЕРОРИСТАМ?
АКТУАЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ



ГОЛОС НАДІЇ 7№7  липень 2022

Дитяча сторінка Дитяча сторінка
За

вд
ан

ня

Оленка йшла своєю рід-
ною вулицею. На серці було 
легко. Вона раділа теплій 
осінній днині, деревам, яким 
осінь подарувала чудові різ-
нобарвні шати. Вулиця була 
водночас і зеленою, і золо-
тою, і помаранчево-черво-
ною. Ці кольори робили ву-
лицю й все село яскравими 
та святковими.

А ще настрій був чудовим, 
тому що в школі вона знову от-
римала відмінні оцінки. І вдома 
її чекала чудова новина: татові 
дали зарплату. Тоді був такий 
час, що батькам уже декілька 
місяців нічого не платили, і те-
пер усі діти раділи: сестричка 
Люда, яка ходила в 4-й клас, та 
п'ятирічний брат Василько.

Батьки вирішили влаштува-
ти з цього приводу невеличке 
свято, і тато послав Оленку, як 
найстаршу, в крамницю, що 
була неподалік від дому. Треба 
було купити дещо на вечерю, а 
також трохи солодощів. Оскіль-
ки дрібних грошей у нього не 
було, то він довірив їй цілих 50 
гривень (у той час  50 гривень 
коштували приблизно 10 до-
ларів, близько 350 грн тепер).

Для Оленки це були дуже 
великі гроші. Вона йшла за 
покупками й була щаслива, 
що батьки довіряють їй, як до-
рослій. Вона навіть гордилася 
цим! Дівчинка прийшла в крам-
ницю, гарненько роздивилася 
вітрини, і вже хотіла купувати, 
як раптом виявила, що грошей 
у кишені немає. Вона добре по-
шукала й зрозуміла, що дійсно 
загубила їх. Стало страшно. 
Тож тихо вийшла з крамниці та 
пішла додому тією ж самою до-
рогою.

З кожним кроком дівчинка 
все більше усвідомлювала, яке 
велике лихо спіткало її. Вона 
уявляла собі, як зараз прий-
де додому, як повідомить, що 

загубила гроші. Як усі будуть 
засмучені. Молодші сестричка 
й братик залишаться без со-
лодощів, яких так нетерпляче 
чекають. Ну а мама вже не буде 
так довіряти їй. Батьки тяжко 
працюють і не кожен місяць от-
римують платню. Вона їх так 
підвела!

О л е н -
ка сіла на 
камінь край 
д о р о г и 
зовсім не-
далеко від 
своєї хати. 
Йти додо-
му вона не 
могла. Від 
хвилювань, 
що знена-
цька впали 
на її голову, 
в неї просто 
не було сил 
іти будь-куди 
й говорити 
будь-що. На-
хиливши голо-
ву, дівчинка тихенько заплака-
ла. 

Через деякий час вона тро-
хи заспокоїлася,  підняла го-
лову й повними сліз очима по-
глянула на вулицю. Осінні шати 
дерев вже не здавались їй таки-
ми яскравими, чудові кольори 
осені зів’яли в її очах. Їй чомусь 
згадалася недільна школа, де 
вчителька часто розповідала 
їм, як сильно Бог любить дітей. 
Розповідала історії, у яких Го-
сподь чудесно допомагав тим, 
хто щиро звертався до Нього у 
важку хвилину. Але де ж Він?

Оленка відчула себе та-
кою самотньою та маленькою, 
що заплющила очі, нахили-
ла голову й знову заплакала. 
Несподівано для самої себе 
вперше у своєму житті ста-
ла молитися. Вона тихенько 
розмовляла з Богом про своє 

лихо, просила, щоб Він про-
стив їй за те, що вона іноді сва-
риться з сестричкою та своїми 
однокласниками. За те, що ін-
коли буває неслухняною і цим 
дратує маму, а тата змушує 
бути до неї суворим. А ще вона 

просили в Бога допомог-
ти їй знайти якийсь вихід із цієї 
неприємної історії.

Яким може бути вихід, вона 
й сама до пуття не розуміла. Але 
після щирої й гарячої молитви 
на душі стало легше. Олен-
ка заспокоїлася, їй прийшло 
рішення ще раз пройти шлях 
від хати до крамниці. Дівчин-
ка встала, долонями витерла 
сльози й пішла, уважно огляда-
ючи дорогу. На її розчарування, 
вона таки нічого й не знайшла. 
Тут, на сходинках крамниці, по-
думала: а що, коли все, про що 
розповідають у недільній школі, 
неправда, і взагалі ніякого Бога 
немає?

Подумавши отак, Оленка 
чомусь злякалася. Їй захотілось 
додому, до своїх рідних. А там 
— будь-що-будь! І вона рішу-
чим кроком пішла додому. На 
півдорозі ненароком побачила 

якийсь зім’ятий папірець. Сер-
це дівчинки шалено закалата-
ло. Вона підбігла, нахилилася 
— це ж її 50 гривень! Взявши їх 
у руку, Оленка підняла до про-
менисто-блакитного неба свої 

очі й стала 
дякувати 
Богові за 
те, що Він 
почув її і 
допоміг. І 
ще вона 
попроси-
ла в Ного 
п р о б а -
чення за 
те, що 
сумніва-
лася в 
Його іс-
нуванні 
й могут-
ності.

Оленка стрімголов 
помчала до крамниці й зро-
била всі покупки, а решту гро-
шей акуратно поклала на дно 
пакета й перевірила, чи він не 
порваний. Поверталася додо-
му з радістю й вже ні крапельки 
не гордилася, тому що згадала 
почуте з Біблії — Бог не любить 
гордих. Тепер вона була пере-
конана в тому, що все написане 
в Біблії — правда. 

Дорогою додому Оленка 
вирішила нічого не розповіда-
ти про свою пригоду. Першими 
біля воріт її зустріли сестричка 
та брат. Вони ніяк не могли до-
чекатися. Чому вона так довго 
була в крамниці? Раніше Олен-
ку їхні набридливі питання вже 
давно б роздратували. Але те-
пер вона тільки загадково по-
сміхнулася: треба бути терпля-
чими. Мама, помітивши свою 
старшу дочку, сказала, що вона 
прийшла якраз вчасно, вечеря 

вже готова. Дівчинка віддала 
матері пакет із продуктами, і 
мама додала до вечері дещо з 
купленого. Поклавши решту в 
холодильник, вона перераху-
вала здачу й похвалила дочку 
за те, що та добре все купила 
й навіть зекономила. Ці гроші 
не будуть зайвими. А ще мама 
сказала, що з Оленки буде 
добра господиня. У цей час 
на кухню зайшов батько, і, ла-
скаво обнявши дочку за плечі, 
сказав: «Ось і доця наша стає 
дорослою».

Оленка поглянула на своїх 
батьків. Скільки в їхніх очах 
було любові та теплоти! Як 
тільки вона могла подумати, 
що вони перестануть довіряти 
їй? Їй стало соромно. Коли всі 
сіли до столу вечеряти, Олен-
ка не втрималася й геть усе 
розповіла їм. Вони уважно вис-
лухали. Але в існування Бога не 
повірили. І дівчинка подума-
ла, що коли їм буде особливо 
важко в житті, вони згадають її 
розповідь і теж почнуть моли-
тися.

Перед тим, як лягти спати, 
Оленка подивилась крізь вік-
но на зоряне небо й стала біля 
свого ліжка на коліна. Вона по-
дякувала Богу за допомогу, яку 
Він дав їй сьогодні. За те, що в 
неї такі чудові батьки й такі сим-
патичні сестричка з братиком, 
за осінню красу. Вже засинаю-
чи, подумала, що незважаючи 
на те, що в неї сьогодні була 
втрата, а потім знахідка, вона 
знайшла набагато більше — 
свого Небесного Отця!

P.S. Ця історія трапилася 
восени 2004 року з 12-річ-
ною ученицею маленької 
недільної школи одного з 
сіл на півдні України. Імена 
справжні. Я тільки записала 
її.

Олена ПІДГРУШНА

УЛІТКУ БАГАТО ЛЮДЕЙ ЇДУТЬ ДО МОРЯ — ВІДПОЧИТИ, НАБРАТИСЯ СИЛИ. ДЕХТО ПРО-
СТО МРІЄ ПОБАЧИТИ ЦЕ ВЕЛИЧНЕ БОЖЕ ТВОРІННЯ (А МРІЇ МАЮТЬ ЗДАТНІСТЬ ЗБУВАТИ-
СЯ). АЛЕ ЗАЗВИЧАЙ ЛЮДИ ДУЖЕ БОЯТЬСЯ МОРЯ, ЯКЕ ШТОРМИТЬ. НА ЦЕ МОРЕ ЧАСТО 
БУВАЄ СХОЖЕ НАШЕ ЖИТТЯ. 

ДОВКОЛА НАС ТАК БАГАТО ТРИВОГ, НЕСПОКОЮ, БІДИ. ДЕ ЗНАЙТИ СИЛУ, ЩОБ ПОДО-
ЛАТИ ВСІ ТРУДНОЩІ, ДЕ ЗНАЙТИ МИР І ВТІХУ?

ПОРЯД ІЗ НАМИ ІСУС, ЯКОГО БУРІ НЕ ЛЯКАЮТЬ. ОДНОГО РАЗУ, ПОТРАПИВШИ В БУРЮ 
НА МОРІ, ВІН СПОКІЙНО СПАВ «НА КОРМІ, НА ПОДУШЦІ». УЧНІ Ж У ТУ МИТЬ ПАНІКУВАЛИ. 
АЛЕ ВОНИ ЗНАЛИ, ДО КОГО ПОТРІБНО ЗВЕРТАТИСЯ ПО ДОПОМОГУ, І БУЛИ ВРЯТОВАНІ.

Втрата й знахідка

З`єднай крапочки за порядком та виясни, чим так налякані учні Ісуса. 
Про це ти можеш прочитати в Євангелії від Матвія 8:23-27

Павло та Варнава подорожували разом, проповідуючи Добру Новину 
про Ісуса. Прочитай про це в Діях Апостолів, 13:42-52. Обведи кольоро-

вим олівцем лінії між друзями, між братами.
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Замовлення №892

Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №7 липень 20228

У дитинстві я вперше поба-
чила жуйку. Яскрава й прива-
блива, вона обгорткою вигідно 
відрізнялася від радянських цу-
керок, які ми зрідка їли у важ-
кі дев’яності. Її смак був навіть 
яскравішим за упаковку, а силь-
ний запах одразу видавав воло-
даря дива.

Запитання: якщо я пожую бук-
вально кілька секунд найкращу й 
найдорожчу жуйку, чи знайдеться 
людина, яка захоче її дожувати?

Вона ще зберегла свій смак і 
виглядає досить непогано, усього 
30 секунд тому вона була у своїй 
оригінальній обгортці й коштувала 
недешево. Але вона ВИКОРИСТАНА – і 
навряд чи хтось захоче її жувати навіть 
безкоштовно.

Люди наче жуйки. Коли ми допу-
скаємо інтим поза шлюбом, навіть якщо 
це було лише раз і майже випадково, 
наша цілісність, наша оригінальна фор-
ма порушена.

Диявол атакуватиме тебе: подивися 
на більшість дівчат, ти біла ворона, не 
виділяйся з натовпу, нічого не станеть-
ся, якщо ти переспиш із хлопцем, який 
тобі подобається, це приємно, усі так 
роблять.

Але якщо ти поведешся на його 

брехню, то сильно розчаруєшся й почу-
ватимешся пожованою жуйкою, нікому 
не потрібною.

Ти вибираєш, якою бути – «пожо-
ваною» чи цілою. Збережи свою «ори-
гінальну обгортку» та цілісність для 
єдиного! Не розмінюйся на порожні 
обіцянки й красиві компліменти, якими 
хочуть обдурити тебе, використати й 
викинути, як пожовану жуйку.

Якщо ти читаєш ці рядки й почуваєш-
ся використаною та обманутою ворогом, 
знай: Небесний Батько не відкидає тебе! 
Він любить безперечно, незалежно від 
того, через що ти пройшла у своєму житті.

Ти цінна не розміром грудей чи дов-
жиною ніг, ти цінна не тим, що ти вмієш 
робити чи можеш дати комусь у сексу-
альному плані. Ти цінна не своїм спи-
ском досягнень чи проектів. Ти цінна 
тим, хто ти є в Христі Ісусі!

Ти маєш особливий статус, який не 
потрібно заробляти. Цей статус дається 
вірою в мить, коли ти вирішиш іти за Бо-
гом і присвячуєш своє життя Йому. Ти – 
Його принцеса, Його квітка, дочка Царя 
над царями!

Світлана Кучеренко, 
за мотивами проповіді Джима 

Андерсона

ПОЖОВАНА ЧИ ЦІЛА? ЩЕ НАЗВА Є, А МІСТА
ВЖЕ НЕМАЄ

ПОЕЗІЯ ВІЙНИ

Ще назва є, а річки вже немає...
Ліна Костенко

Ще назва є, а міста вже немає...
Будинки ребрами підперли небеса...
Дими зі згарищ сонце затуляють
і тишу ріже гуркотом яса.
Ще вулиці асфальтами сіріють,
а вже людей на вулицях нема...
Смертельна тінь німої безнадії
змертвіле місто міцно обійма...
В підвалах ще життя тепліє іскра.
Напівлюдей-напівмерців восковий лик...
Руйновища чорніють хижим вістрям,
як пошматований напалмами рушник.
Ще назва є — на картах і в новинах,
на перших шпальтах у форматі bold,
а місто помирає в домовині,
пройшовши пекло у мільйони вольт.
Зґвалтоване, розірване на шмаття,
ворожим танком вбите упритул...
Вкраїнське місто корчилось розп’яте,
зловтішно посміхався вельзевул.
І Бог мовчав, і світ німів від жаху.
А вітер попіл гнав десь у яри...
Проказою біліла свіжа плаха
у кожному кварталі і дворі...
Та назва є — а значить є надія.
Живі тримають пам’ять, як мечі.
Воскресле місто знов зазеленіє
і спатиме спокійно уночі.
Ще довго будуть снитися гармати,
залишиться гіркий, болючий щем...
Та буде син, і буде юна мати,
і буде місто, хрещене вогнем.

Юрій ВАВРИНЮК

ВІРА І ЖИТТЯ

ЗАПРОШУЄМО НА БОГОСЛУЖІННЯ

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у № (5-6, травень-червень), 2022р.
 

По вертикалі: 1.Нова. 2.Потоп. 3.Альфа. 4.Йона. 7.Адмата. 8.Лікар. 9.Тіртак. 15.Аввім. 
16.Мешах. 19.Ізмаїл. 20.Патмос. 21.Єліяв. 24.Голан. 25.Мілет. 27.Агав. 28.Амах. 

По горизонталі: 5.Полова. 6.Гілбоа. 10.Адма. 11.Авів. 12.Проказа. 13.Наїн. 
14.Мята. 17.Лівна. 18.Пішон. 22.Амос. 23.Літо. 24.Гарізім. 26.Діна. 28.Азот. 29.Са-
рана. 30.Степан. 

1.Одна із історичних книг Старого Заповіту. 2.Місто на острові Кріт. 3.Дружи-
на Самсона. 4.Місто, до якого переслідували ізраїльтян жителі міста Гай. 6. Ідол, 
якому поклонялися в Самарії. 8.Син Єноха. 9.Місто, у якому жила теща апосто-
ла Петра. 13.Праведний чоловік. 14.Один із синів Якова. 17.Один з семи князів 
Ахашвероша. 18.Сирійський полководець. 20.Місто, у яке з Йопії втікали Павло й 
Варнава. 23.Місто-сховище. 24.Потік неподалік Йордану. 

КРОСВОРД

3.Торговий центр Сирії. 5.Місто, із якого родом зрадник Юда. 7.Кульгавий внук 
Саула. 10.Батько апостола Якова. 11.Син Аарона. 12.Мати Завулона. 15.Місто 
(Навин.15:33).16.Місто на узбережжі Лікії. 19.Стільки років Соломон будував храм. 
21.Місто, побудоване Ашшуром. 22.Свято в Сузах, день радості й прийняття го-
стей. 25.«Сини громові». 26.Святий в Колосах, якого вітав апостол Павло. 27.Гора, 
на якій знайшла Саула мертвим.   
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