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Тема номера . . . . . . . . . . . . .
Микола Жукалюк

Джерело нашого спокою
В наш час люди нічого так не по-

требують, як душевного спокою. Проте 
не слід вважати, що це проблема лише 
нашого часу, адже створивши людину, 
Бог заклав у її спосіб мислення спокій. 
Перша людська пара, Адам і Єва, прак-
тично нічого і нікого не боялась. Вони 
були господарями планети. Уся приро-
да і тваринний світ, у певному розумін-
ні, поважали і любили свого владику і 
зла не існувало. Так само і Адам з дру-
жиною любили Боже творіння й турбу-
вались про нього. Усюди був повний 
мир і гармонія. Втрата спокою, тривога 
і страх увірвались у природу людини 
разом із страхом перед кимось вищим, 
сильнішим. Причинною було відчуття 
провини, хоч вони ще не усвідомлю-
вали таких почуттів, тому й першою 
думкою було кудись сховатись. Страх 
викликав і сором, тобто усвідомлен-
ням наготи, чого раніше також не було. 
Тому, почувши наближення Творця, за-
мість того, щоб побігти Йому назустріч, 
як це було завжди, «Адам і його дру-
жина сховались від Господа Бога серед 
дерев раю» (Бут. 3:8). 

Чого вони боялись? Тепер це на-
зивають інстинктом самозбереження, 
що можна спостерігати навіть у тварин. 
Наприклад, мій навчений пес, який за-
своїв, що зовсім мені не подобається, 
якщо порушить мій наказ, то щойно я 
відчиню двері, ховається. І хоч я ще не 
знаю, що він «натворив», але починаю 
шукати причину його поведінки, і , зви-
чайно, знаходжу. Зовсім інакше, коли 
все гаразд, він біжить мені назустріч, 
щоб я його погладив по голові.

З часу гріхопадіння страх набув різ-
них форм, – людина боїться не лише 
чогось реального, а і надуманого. Да-
вид цей страх змальовує так: «Охопили 
мене тенета смерті, – жахи Шеолу (мо-
гили) спіткали мене, журба і горе нава-
лились на мене» (Псал. 116:3). Амери-
канський філософ-ідеаліст такий стан 
описує наступним чином: «Моє життя 
сповнене очікуванням невимовних 
страждань, більшість з яких так ніколи 
й не трапились… Але чи не найгірше: 
якщо у нас немає причин непокоїтись 

про щось серйозне, ми починаємо пе-
реживати через дрібниці…»

Такий стан стає невід’ємною части-
ною нашого характеру. Людина ви-
являє дратівливість, постійно сумує, 
неспокійна, непомірно турботлива. В 
час інформаційного буму, коли за бу-
квальні хвилини розповсюджуються 
відомості про катаклізми і нещастя в 
різних країнах світу: десь в іншому кін-
ці планети вилилась у море нафта, чи 
пробудився вулкан, або відбувся руй-
нівний землетрус, пронісся ураган, ста-
лись повені…

А скільки лиха завдала пандемія – 
нищівна хвороба, невідомий досі вірус 
COVID-19, який охопив цілий світ, не 
обминувши жодної держави! За корот-
кий час він паралізував світову еконо-
міку і навіть діяльність законодавчих 
та управлінських органів влади. Руй-
нуються плани й програми різних кор-
порацій, фабрик, заводів, бізнесових 
об’єднань, в результаті чого мільйони 
людей втрачають роботу. Закрились 
театри, спортивні арени, розважальні 
майданчики і навіть храми та молитов-
ні будинки. А чи не найгірше, – міль-
йони втрачають здоров’я і сотні тисяч 
помирають…

Керівники великих держав, на-
копичивши безліч смертельної зброї, 
здатної кілька разів знищити людську 
цивілізацію і самих людей, ризикуючи 
захворіти самі, розводять у безсиллі 
руками і в надії споглядають на нау-
ковців, котрі були здатні створити ни-
щівний атом, але безсилі вбити вірус, 
на якого чомусь «одягнули корону»?!

Але такий стан суспільства був пе-
редбачений Богом. Керований Святим 
Духом пророк Ісая тисячі років тому так 
говорив про людину сьогодення: «Мої 
крижі сповнені болісним тремтінням, 
мене охопили нестерпні страждання, 
як муки породіллі. Я приголомшений 
від того, що чую, мені страшно від 
того, що бачу. Такі бажані мені раніше 
сутінки наганяють на мене жах… Голо-
сить і в’яне земля, стогне і в’яне світ, 
– никнуть можновладці над народами 
землі. Земля осквернена своїми меш-
канцями, тому що вони порушили За-

кон і змінили Заповіді, зламали вічний 
Заповіт. Через те прокляття пожирає 
Землю, і за гріх свій несуть покарання її 
мешканці» (Ісая 21:3,4; 24:4-6).

В цей дуже непростий час, подіб-
но до мешканців Ніневії (див. книгу 
Йони), Бог чекає покаяння і навернен-
ня людей, – якщо не всіх, то хоча б ок-
ремих мешканців землі. «Наверніться 
до Мене з усіх країв землі, і будете спа-
сенні! Адже Я Бог і нема іншого!» (Ісая 
45:22). А пророк Йона додає Господні 
слова: «Наверніться до Мене всім ва-
шим серцем у пості, плачі та в риданні. 
Роздирайте ваші серця, а не ваш одяг і 
поверніться обличчям до Господа, ва-
шого Бога, адже Він щедрий і сповне-
ний любові, довготерпеливий та вель-
ми милостивий, і співчуває людському 
горю» (Йоіл. 2:12,13).

Але як себе повинні вести Божі 
діти, котрі знають у який час вони жи-
вуть і пророцтва про майбутнє світу? 
Однак християни – частина суспільства 
і їх чутливе серце не може залишатися 
байдужим до переживань і горя своїх 
співгромадян, сусідів, серед яких є їхні 
родичі, а іноді й дуже близькі, навіть 
рідні люди, котрі не поділяють з ними 
біблійних цінностей, а живуть «як усі 
люди». З певною метою, Господь та-
кож допускає з віруючими трагічні ви-
падки, що нерідко виникає чимало за-
питань: «Чому це сталось?» Може бути 
декілька відповідей-рішень. 

Перша. Подібно до пророка Йони, 
сидіти в затишному місці з байдужим 
почуттям виконаного обов’язку, чека-
ючи, поки вогонь впаде на «ніневітян».

Друга. Шукаючи ще більш безпеч-
ного місця й тремтячи, просто пере-
чікувати, поки Божі Суди звершаться 
«над нечестивими». А може бути, як 
на наш погляд, єдино вірна відповідь, 
підказана Христом Своїм учням: «Ди-
віться, не жахайтеся, бо так має ста-
тись. Але це ще не кінець…Коли люди 
ціпеніють від страху й очікують того, 
що надходить на цілий світ… тоді ви 
випростайтесь і підійміть свої голови, 
бо наближається ваше визволення.» 
(Матв. 24:6, Луки 21:26-28).

(Закінчення на стор. 7)
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Виконуючи місію . . . . . . . . . . . .
Олександр Волошин

Очима очевидця
Вже вкотре в оздоровчому 

комплексі «Барвінок» проходить 
євангельська програма. Цього разу 
вона відбулася в особливих умовах 
пандемії з 11 по 21 листопада.

Євангелистом цієї програми був 
Олександр Іванович Антонюк, який 
не зважаючи на те, що проживає у 
США, серцем лине в Україну, тому 
що третій раз за два остані роки 
провів програму в «Барвінку».

З різних куточків Західної кон-
ференції з´їхалися люди, щоб почу-
ти Слово Боже, а також оздорови-

тися. Переважно це були люди, які 
не належать до церкви АСД. Серед 
них також ті, що жодного разу не 
були в нашій церкві на богослужін-
ні. Однак вранці та ввечері вони 
слухали захоплюючі біблійні теми, 
які викладав Олександр Антонюк. 
Крім того була змога щоденно за-
кріплювати знання в малих групах, 
де кожен мав можливість задати 
питання, та подивитись, що про це 
говорить Біблія.

Крім духовних тем, учасники 
програми мали можливість також 

слухати лекції по здоров´ю, їсти 
смачну та здорову їжу. А також от-
римати ряд профілактичних про-
цедур: масажів, душ шарко, сауни, 
оздоровчі зарядки та інше. Однак 
апогеем цієї програми було хре-
щення, де троє молодих людей 
уклали заповіт із Богом. Пандемія 
не стала перешкодою для проголо-
шення вістки. Надіємось, що влітку 
знову буде змога для кожного віру-
ючого привести своїх друзів неад-
вентистів на подібну євангельську 
програму.
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Юлія Гіщинська

День білої тростини
Бінарний урок з англійської та 

німецької мов мали учні 6-го класу 
навчально-виховного комплексу 
«Живе Слово» м. Львів, на котро-
му вчилися формувати толерантне 
ставлення до людей з проблемами 
зору. Педагоги (Резнікова Я. А., Гі-
щинська Ю. С.) запропонували ді-
тям безліч інтерактивних вправ та 
завдань, за допомогою яких вони 

дізналися цікаві факти світу незря-
чих людей, засвоїли нову лексику 
з англійської та німецької мов, а 
також відчули проблеми  людей зі 
слабким або відсутнім зором.

На підтримку осіб зі зниженим 
зором учні старших класів одягнули 
окуляри, долучившись до загально-
шкільного флешмобу “Подивись на 
світ крізь окуляри”.

Бачити серцем . . . . . . . . . . . . . . 

Наталія Роговець

Прийшли, спробували, відчули!
Щороку 13 листопада світова 

спільнота відзначає Міжнародний 
день сліпих. Цими днями у навчаль-
но-виховному комплексі «Живе 
Слово» м. Львів для учнів 5-11 кла-
сів відбулися тематичні інтерак-
тивні уроки толерантності. Спікер 
заходу, Созанська Ірина Олексан-
дрівна, перелічила дітям потреби 
незрячих людей і розказала, що 
ця вада не впливає на можливо-

сті інтелекту, адже багато людей 
з порушеннями зору є видатними 
та успішними особистостями світу. 
Учитель-дефектолог  презентувала 
учням творчі досягнення відомих 
людей, які втратили зір. Цікавим 
для дітей було ознайомлення зі 
шрифтом Брайля. Учні моделювали 
різні ситуації. Потрібно було «відчу-
ти» навпомацки предмети, наосліп 
“прочитати” літери у слово, розпіз-
нати дію вчителя винятково за зву-
ком. Виконуючи творчі завдання, 
діти усвідомили, що відчуває нез-
ряча людина, які труднощі виника-
ють при виконанні найпростіших 
повсякденних справ.

Школярі переконалися, на-
скільки важко сприймати цей світ, 
не бачачи його. Згадалася їм і єван-
гельська оповідь про сліпого Вар-

тимея. Почасти люди потребують 
не фізичного зцілення, а зцілення 
від духовної сліпоти. «…А хто не 
має цього, той сліпий, бо не бачить 
того благословення, яке отримав 
від Бога…» (2 Петра 1:9).

Насамкінець Ірина Олексан-
дрівна закликала уважних слухачів 
бути завжди чуйними тавідкрити-
ми до потреб незрячих людей, ко-
трі поруч. Усі зробили висновок, що 
бачити важливо СЕРЦЕМ.

Знавці Біблії
Адміністрація навчального за-

кладу «Живе Слово» м. Львів ви-
словлює щиру подяку колективу 
благодійної організації «Живи, 
Україно» за чудовий проєкт, кон-
курс «Знавці Біблії», який прово-
диться в українських школах і ви-
сокий рівень його організації та 
проведення. 

Місія та покликання нашого ос-
вітнього закладу співзвучні з метою 
конкурсу. 

Учасники та переможці першо-
го та другого туру конкурсу «Знавці 
Біблії» були нагороджені красиви-
ми грамотами та дипломами. Осо-
бливо тішились діти подарунками. 
Олеся Бас здобула серед учасників І 
туру почесний диплом третього сту-
пеня. Найбільша активність дітей у 
конкурсі була серед учнів 3 класу 
Похвалили і заохотили знавців Бі-
блії Костянтин Кампен, керівник 
відділу освіти Церкви адвентистів 

сьомого дня в Україні та Олександр 
Московчук, капелан школи. 
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Події . . . . Події . . . . Події . . . . .
Роберт Біро

Ми не зупиняємося

У жовтні закінчився черговий 
етап реконструкції Дому молитви 
угорськомовної громади села Чо-
монин. Цей ремонт Молитовного 
будинку з деякими перервами три-
вав протягом цілого 2020 року, по 
мірі поступлення фінансової допо-
моги від закордонних спонсорів та 
Західної конфереції, яка водночас 
покривала і пов’язані з ремонтом 
дорожні витрати пастора громади.

На початку року були залиті схо-
ди біля бічного входу, а також до-
ріжка перед ними. Водночас були 
встановлені карнизи та продовжу-
валось облаштування багатофунк-
ціональної кімнати позаду Дому 
молитви, проведена електропро-
водка у цій кімнаті, зроблене уте-
плення стелі.

Починаючи з літа майстер-звар-
ник Фаді (який зараз проживає у м. 
Мукачево, але сам є родом з Пале-
стини) разом зі своєю дружиною та 
пастором громади Робертом Біро 
почали роботу над встановленням 
навісів над головним та бічними 
входами до Дому молитви. Після 
встановлення навісів був зварений, 

встановлений та пофарбований 
паркан від вулиці та ворота.

Паралельно з цими роботами 
майстри Янош Бокшо, який є і ке-
рівником реконструкції у грома-
ді Чомонин та його колега, Чобо 
Болаж (сусід біля Дому молитви) 
облицьовували декоративним кам-
нем бетонні опори фасадної стіни 
та головний вхід до Дому молитви. 
Також були облицьовані плиткою 
бічні сходи до залу та багатофунк-
ціональної кімнати, цю роботу ви-
конав Дмитренко Олександр, зі с. 
Ракошино. Члени місцевої громади 
також надавали посильну фінан-
сову та фізичну допомогу для цієї 
реконструкції, забезпечували хар-
чування майстрів, прибирали.

З Божою допомогою та дякую-
чи вмінню і старанню майстрів та 
помісної громади всі роботи було 
виконано дуже акуратно та завчас-
но, ще до настання зимових холо-
дів. З Нового року реконструкцію 
Дому молитви громади Чомонин з 
допомогою плануємо продовжити і 
завершити.

Паралельно з цим проєктом 
у іншій, сусідній угорськомовній 

громаді села Ракошино за допо-
могою членів громади проводи-
лась роздача шкільних подарунків 
дітям малозабезпечених сімей. 
Це служіння звершувалось у рам-
ках проєкту «Сумка Самарянина». 
Починаючи з вересня більш як 12 
дітей та підлітків у селі Ракошино 
та п’ятеро у місті Мукачево отри-
мали цінні подарунки, у яких були 
шкільне приладдя, іграшки та засо-
би особистої гігієни. Разом з цими 
подарунками діти та їх батьки отри-
мали також дитячі журнали, газети 
та книги угорською та українською 
мовами.

Кожна зустріч із цими сім’ями 
приносила багато радості і задово-
лення як тим, хто отримував пода-
рунки так і тим, хто їх передавав, 
водночас це служіння давало змогу 
пастору громади познайомитись з 
новими, щирими людьми з оточен-
ня громади.

У планах на близьке майбут-
нє – продовжити проєкт «Сумка 
Самарянина» і у селі Чомонин, де 
завдяки старанням членів громади 
вже складений список більше як з 
30 дітей.
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Досвід. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Алла Шумило

Криза навчила нас довірі Богові
Розповідає директор санато-

рію «Барвінок» Андрій Бабенцов.

Скільки років санаторію? 
Скільки людей відвідало його за 
цей час?

Санаторій працює вже одинад-
цятий рік. За цей час у нас на оз-
доровленні побувало більше чоти-
рьох з половиною тисяч людей. У 
рік проходить 19-20 заїздів, 400-500 
людей відвідують нас. У минулому 
році була найкраща відвідуваність - 
671 людина. Влітку завжди аншлаг, 
взимку трохи менше.

Чи приїжджають до вас люди 
інших конфесій? Який відсоток?

Відсоток по роках приблизно 
однаковий 39% - адвентисти, 61% - 
інші конфесії.

Які плани були для цього року 
роботи?

Ми бачили Божі благословен-
ня, тому в нас були грандіозні пла-
ни: пофарбувати будівлі,облагоро-
дити територію, постелити доріжки 
бруківкою. Найголовніше – переро-
бити систему опалення і побудува-
ти нову котельню.

Що змогли робити під час ка-
рантину?

У цей час ми не сиділи без ро-
боти, у нас чотири гектари тери-
торії, все потрібно підтримувати 
в порядку, косити траву. Роботи з 
благоустрою завжди багато.

Незважаючи на тяжку еконо-
мічну ситуацію, ми зробили май-
данчик під нову котельню, демон-

тували старі котли, підготували їх 
до продажу і поставили нову моно-
блочну котельню.

Здебільшого персонал працю-
вав у теплиці, щовечора збирали 
огірки, тому що вони росли дуже 
швидко, і ми здавали від 100 до 200 
кг в день. Раніше вона у нас пра-
цювала тільки в літній період, але 
ми встигли зробити опалення для 
теплиці і вже в лютому посадили 
огірки і до липня здали 8,5 тонн. Це 
допомогло протриматися у важкий 
час, оплатити комунальні послуги, 
покрити інші витрати. Ми знайшли 
точки збуту, здавали оптом і прода-
вали самі. Це наш перший досвід, 
але він виявився вдалим. У цьому 
році ринок збуту був слабким, за-
криті були ринки, багато збанкро-
тували, урожай пропав. І в цій важ-
кій ситуації ми з Божою допомогою 
не тільки не втратили, але навіть 
отримали прибуток. Тому думаємо 
поставити ще два розсадника, щоб 
збирати більше врожаю.

Чи змінилися послуги, які на-
давали до карантину і після? 

Не змінилися. Єдине, по при-
їзду гостей, міряємо температуру, 
проводимо дезінфекцію рук, ви-
даємо маски, щоб уникнути зара-
ження вірусом на наших заїздах. 
Також проводимо гідропроцедури, 
масаж, сауну, душі, заняття по зору, 
для хребта, ванни. 

За чотири місяці роботи сана-
торію, скільки приїхало людей?

Всього в цьому році провели 16 
оздоровчих заїздів, відвідало 408 
осіб. Записується достатня кількість 
людей, але не всі приїжджають че-
рез невизначеність ситуації з рухом 
поїздів, а також через хворобу. Фі-
нансово ми стоїмо на місці, проте 
не зазнали катастрофи.

Чим цей рік відрізняється від 
попереднього?

Випробуваннями. Зараз така 
нестабільна ситуація, що планувати 
важко. Це нас навчило тому, щоб 
ми більше покладалися на Бога, на 
Його керівництво,проведіння, щоб 
ми з обережністю рухалися далі. 

Як зараз ви дивитеся на май-
бутнє санаторію?

З одного боку нам не відомо, 
що буде, тому що немає такої ста-
більності, яка була раніше. Але з 
іншого боку, ми пережили досвід 
того, що не слід сидіти, склавши 
руки. На жаль, під час кризи хтось 
збанкрутував, але Господь нас під-
тримав, і ми змогли не тільки ви-
стояти, а й просунутися вперед. В 
цьому році ми починаємо рекон-
струкцію корпусу під житло персо-
налу, спонсори з-за кордону виді-
лили невелику суму для початку. 
Навіть під час достатку на таке не 
зважилися, але ми розуміємо, що 
потрібно йти вірою. З одного боку 
кризова ситуація нас навчила обе-
режності, з іншого боку - для Бога 
немає нічого неможливого, тому 
потрібно довіряти Йому.

За що в цьому році ви можете 
подякувати Богові?

По-перше, дякуємо Господу, 
що, незважаючи на наші починан-
ня, невміння, відсутність навичок 
ведення тепличного господарствіа, 
Господь нас не залишив, допоміг 
знайти ринки збуту продукції, по-
силав потрібних людей.

По-друге, Господь допоміг 
знайти фірму, яка за доступну ціну 
встановила нову котельню.

По-третє, Господь посилав до 
нас людей, які приїжджали, незва-
жаючи на всі труднощі, вони про-
явили сміливість і пройшли курс оз-
доровлення, а ми мали можливість 
благовістити про Господа.

По-четверте, ми знайшли ба-
чення, тому що досвід з теплицями 
показав, що потрібно розвивати 
виробництво, яке допоможе нам 
самим харчуватися здоровою їжею 
і годувати інших. Зараз вирощуємо 
помідори. Ми ще не завоювали ри-
нок, але люди, які вже знають нас, 
бачать хорошу якість продукції, і 
поступово починають проявляти 
до нас довіру. Господь показав, що 
в цьому році ми змогли просто про-
триматися, але в подальшому ми 
повинні розвиватися.
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Слово пастора. . . . . . . . . . . .
Микола Жукалюк

Джерело нашого спокою
(Продовження) 
Це означає, що ми не повинні під-

даватись полохливій паніці, яка охо-
пила світ завдяки засобам масової 
інформації і певною мірою «смакуєть-
ся» деякими не дуже сумлінними жур-
налістами та призводить до нервових 
хвороб і розчарувань у житті. Вислів 
Христа «випростайтесь і підійміть го-
лови ваші» означає: візьміть себе в 
руки! Маємо пам’ятати вкрай важливу 
істину: «Якщо навіть горобець, – під-
бадьорює Христос, – якого продають 
за найменшумонету, не впаде без волі 
вашого Небесного Отця… а у вас і під-
раховане все волосся на голові…» (див. 
Матв.10:29-31), то невже без Його ува-
ги і контролю можуть відбуватись такі 
світові події, коли вмирають від поше-
сті сотні тисяч людей? Наша проблема, 
напевно, в тому, що ми маємо вельми 
слабеньку віру в те, що у Всемогутньо-
го Бога все під контролем, хоч автором 
усіх нещасть є людський і Божий ворог 
– едемський спокусник, сатана. Апо-
стол Павло, котрий пережив неймовір-
но важкі випробування, про що дуже 
стримано він повідомляє (див. 2 Кор. 
11:18-30), з усією впевненістю заявив: 
«Знаємо, що тим, котрі люблять Бога й 
покликані за Його передбаченням, все 
сприяє за добро» (Римл.8:28).

Спробуймо уявити ситуацію, що 
відбувалось з учнями, коли під час 
шторму на морі невеличкий човен, де 
вони були, заливало високими хвиля-
ми і загрожувала неминуча загибель. В 
той час їм здавалось, що Учитель без-
турботно спить. Перелякані досвідчені 
моряки почали волати до Ісуса: «Госпо-
ди, рятуй, – гинемо! Спаситель встав, 
наказав вітрам та морю, – і настала 
велика тиша…а учням сказав: Чого бої-
тесь, маловіри?» (див. Матв.8:25,26).

Розповідають про подібну ситуа-
цію сьогодення. Якось сучасний кора-
бель попав у сильний шторм на морі. 
Між пасажирами зчинилась велика па-
ніка. Багатоповерховий відпочинковий 
лайнер кидало у різні сторони. У той 
момент на палубі з’явився шестилітній 
хлопчина, який допитувався у моряків, 
хто стоїть за штурвалом корабля. Йому 

відповіли, що сам капітан. Хлопчик по-
веселів і сказав: «Якщо тато за штурва-
лом, можна йти спати, – усе буде до-
бре!»

Давид у молитві покликав до Не-
бесного Капітана: «О, Господи! Рятуй 
мене! Господь же милостивий та пра-
ведний, – наш Бог сповнений спів-
чуттям» (Псал.116:4,5). «Прийдіть до 
Мене всі втомлені та обтяжені, – закли-
кав наш Спаситель, – і знайдете спокій 
душам вашим… Я заспокою вас» (див. 
Матв. 11:28,29).

Отже, молитва і цілковита дові-
ра – єдиний, випробуваний Божими 
мужами, засіб досягнення повного 
душевного спокою. Але при цьому 
наш розум і мислення також повинні 
перемінитись. «Повернись, душе моя 
до спокою свого», – маємо сказати са-
мому собі. Ми зобов’язані виконувати 
всі вказівки і рекомендації Небесного 
Лікаря. Наша віра не повинна залежати 
від почуття страху, невизначеності, не-
впевненості, двоїстості.

Іноді нам хочеться так: попросив і 
тут же все отримав, як кажуть «на та-
рілочці». Хоча іноді бувають винятки, 
коли Бог втручається негайно. Коли об-
ставини вимагають Його термінового 
втручання, ми отримуємо те, що про-
симо, негайно. Проте наш Небесний 
Отець краще знає, коли дати за нашим 
проханням, і в більшості випадків Бог 
відповідає за Своєю волею, яка завжди 
для нас найкраща. А як маємо себе ве-
сти, коли прагнемо негайно отримати, 
що просимо, а не отримуємо? В такому 
разі доречними будуть Біблійні слова: 
«Якщо навіть забариться, продовжуй 
чекати, бо неодмінно збудеться, – і не 
запізниться.» (Авва.2:3)

Дуже повчальними є досвіди Бі-
блійних героїв віри, котрі вміли не 
лише молитись про допомогу, а й ві-
рити в Божі обітниці. Один із таких 
досвідів записаний в книзі Дії Апосто-
лів, коли несправедливо заарештова-
ного апостола Павла разом з іншими 
арештантами морем провадили в Рим 
і корабель від сильного шторму терпів 
аварію. Лука цей випадок описує так: 
«Оскільки багато днів не з’являлись ні 

сонце, ні зорі, а буря сильно налягала, 
ми цілковито втратили надію на поря-
тунок…».

Безперечно, сам Павло і ті, котрі 
були з ним,– оті два страшних тижні, 
– ревно молились, пригадуючи досвід 
учнів Христа у подібній ситуації, коли 
Ісус «встав і заборонив» вітрові і морю 
звершувати свою руйнівну справу. Тоді 
Христос втрутився не одразу, а в цьо-
му випадку потрібно чекати два тижні, 
поки всі люди переконались, що самі 
вже не в змозі врятуватись. Саме в та-
кий відповідальний момент Господь 
відповів Павлу: «Не бійся, Павле! Тобі 
треба стати перед кесарем, – і ось по-
дарував тобі Бог усіх, що пливуть з то-
бою» (Дії 27:20,24). Рятуючи Павла, Го-
сподь дбав не лише про його фізичне 
спасіння.

Цей унікальний випадок мав по-
служити Божою благодатною вісткою 
про вічне спасіння для всіх двохсот се-
мидесяти шести осіб на кораблі.

Безумовно, можна не сумніватись, 
що протягом цих багатьох місяців пан-
демії вірні Божі діти по всій планеті 
просять Бога про порятунок від цієї 
підступної зарази, що лютує і навіть 
посилюється у світі. Ніхто не знає коли 
і як, але можна бути певними, що у Го-
спода є план, і порятунок обов’язково 
надійде. Це станеться саме тоді, коли 
воно буде найкращим для людей і сві-
ту вцілому. Наш Бог милостивий і до-
брий. Найважливіше, щоб ми не втра-
чали в цей останній час довіри у Боже 
керівництво планетою Земля і долею 
кожної людини зокрема. Божий муж з 
усією переконливістю заявляє: «Згідно 
з очікуванням і моєю надією, що я ні 
в чому не буду засоромлений, але з 
усією сміливістю, як завжди, так і нині, 
буде звеличений Христос у моєму тілі, 
– чи то життям, чи смертю… Тому не 
втрачайте вашого довір’я, бо воно вар-
те великої нагороди. Адже вам потріб-
на терпеливість, щоб, виконавши Божу 
волю, отримати обітницю…Праведний 
Мій житиме вірою!..» (Филп. 1:20, Євр. 
10:35-38).
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. . . . . . . . . НЕКРОЛОГ. . . . . . . . . .
Вовк Мирон В’ячеславович

1953-2020

24 листопада перестало битися 
серце ще одного служителя Божо-
го. Сотні людей з глибоким сумом 
і важким болем в серці сприйняли 
звістку про смерть пастора Вовка 
Мирона В’ячеславовича. Сьогод-
ні втрату близької людини можна 
розрадити лише надією на Бога і 
вірою в незаперечні Його обітниці 
про воскресіння із мертвих і Божу 
турботу про усі наші потреби.

Вовк Мирон В’ячеславович на-
родився у місті Львові 10 жовтня 
1953 року в благочестивій адвен-
тистській сім’ї Вовка В’ячеслава 
Григоровича і Ганни Дмитрівни. 
З самого дитинства до душі йому 
припало духовне життя громади 
Адвентистів по вул. Г. Гурської, 38, 
яка знаходилася неподалік його 
дому. Впродовж свого життя, по-
дібно до його батька, залишався в 
лоні церкви як її вірний вірянин, а 
згодом і невтомний служитель.

Середню освіту отримав, навча-
юсь у школі № 75 м. Львова. Після 
закінчення школи вступив до Львів-
ського технікуму радіоелектроніки 
на спеціальність «технік-конструк-
тор», де навчався впродовж п’яти 
років. В період навчання у технікумі 
проходив у 1971-1973 роках службу 
в рядах Радянської армії у військах 
зв’язку. 1 червня 1975 року у віці 22 
років одружився з Гануліч Надією 
Володимирівною, з якою прожив у 
любові і злагоді 45 років, виховую-
чи трьох дітей: сина Анатолія, дочок 
Уляну та Галину. Впродовж усього 
подружнього життя Надія завжди 
була поруч зі своїм чоловіком у ра-
дості та усіх труднощах, помічни-
цею у служінні, і навіть у лікарні до 
останніх хвилин його життя.

Особливою подією у житті Ми-
рона В’ячеславовича стало хре-
щення в Церкві АСД, яке відбуло-
ся 1 вересня 1974 року. Служіння 
в громаді Мирон В’ячеславович 
розпочав з 1976 року спочатку як 
керівник суботньої школи, старший 
диякон, а згодом і пресвітер.

З 1976 року разом зі своєю 
дружиною бере активну участь у 
підпільному видавництві «Сам-
видав», друкуючи різноманітну 
духовну літературу. В обов’язки 
Мирона В’ячеславовича входив 

ремонт друкарських машинок, 
праця політурника. З 1978 по 1982 
роки здобував теологічну освіту, 
навчаючись під керівництвом Ми-
коли Арсентійовича Жукалюка на 
підпільних богословських курсах. 
З 1980 року він стає відповідаль-
ним за друк духовної літератури у 
Львівській області, а також і ціло-
го Західного регіону. Це служіння, 
повне небезпеки й ризику, трива-
ло до 1991 року. З приходом дов-
гоочікуваної релігійної свободи у 
1991 році і утворенням церковної 
організації Західної конференції 
на з’їзді Мирон В’ячеславович був 
обраним керівником літературного 

відділу, а в 1993 році був рукопо-
кладений в сан пресвітера. На на-
ступних з’їздах конференції в 1994 
і 1997 роках переобирався на цю ж 
посаду. Окрім того, у 1994 році ви-
конував обов’язки пастора першої 
Львівської громади., а з 1995 по 
1997 рік був керівником молодіж-
ного служіння.

У 2000-2003-х роках виконував 
служіння скарбника Західної кон-
ференції, наступні 4 роки здійсню-
вав пасторське служіння у громаді 
міста Дубно. З 2007 був пастором у 
громаді Львів-4, наступні 2 роки – 
у громаді Луцьк-1. Останнє місце 
офіційного служіння припадало з 
2011 по 2013 рік на посаді керівни-
ка пасторської асоціації ЗК.

Перу Мирона В’ячеславовича 
належать також 2 тома книги «Від-
повіді пастора», у яких він просто 
і зрозуміло дає відповіді навіть на 
найскладніші питання, які стосу-
ються духовного життя.

Сьогодні Церква понесла вели-
ку втрату вірного Божого служи-
теля, порадника і просто брата і 
товариша. Всі, кому довелося бути 
знайомим чи близьким з Миро-
ном В’ячеславовичем, запам’ята-
ли його як щиру, співчутливу, від-
криту, завжди усміхнену людину. 
Випробування у житті він долав з 
оптимізмом і вірою в Господа. Лег-
ко знаходив спільну мову як із стар-
шими людьми, так і з молоддю. До 
Мирона В’ячеславовича стосують-
ся слова: «Блаженні ті мертві, хто 
з цього часу вмирають в Господі… 
так, каже Дух, - вони від праць своїх 
заспокояться, бо їхні діла йдуть за 
ними слідом» (Об. 14:13).


