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

От, що не кажіть, а Хюн-
дай — це сила (механічна!), 
а ще — швидкість і кава. Такі 
різнополярні відчуття. У нас 
поїздка на Схід. Це туди, де 
лінія розмежування, де три-
мають оборону солдати ВСУ, 

а також добровольці УЦХВЄ 
— місіонери «Голосу надії», на 
лінії фронту за душі людські 
для Христа.

Схід і Захід разом — а посе-
редник, швидкісний «Інтерсіті», 
ковтає кілометри залізних рей-

ок з ненаситною жадібністю. 
Пагорби перед Слов’янськом, 
висока голка телевежі на Кара-
чуні, чотирискатні шиферні дахи 
будинків. Які світліші — це нові, 
після обстрілів 4 роки тому. Які 
темніші — це ті, яким пощастило 
— їх обминула війна. Сива памо-
розь і дим — зовсім як у вірші: 
«И вся встает Донетчина, как на 
волнах, пред нами, расцвечена, 
размечена различными дымка-
ми…»

На вокзалі у Слов’янську 
зустрічає Саша Руденко. Що б 
там хто не говорив про «украв-
тодор», а дорога з Слов’янська 
(водіям на замітку) до Сєверо-

донецька у досить пристойно-
му вигляді, тобто покритті. У 
порівнянні з минулим разом — 
різниця очевидна… Комплекс-
ний обід у місцевому ресторані 
— о диво! — 75 грн на душу на-
селення! До речі — смак домаш-
ній, є свідки — Віталій Оніщук і 
Сергій Тарасюк. Можливо тому, 
що представники місії ОБСЄ там 
частенько обідають? Можливо. 
Рекомендую…

Коли повертаєш до примі-
щення дому молитви, на пово-
роті протитанкові «їжаки», по-
фарбовані червоним. Отже, ми 
вже на місці. Сьогодні зустріч 
друзів — однополчан «Голосу 

надії». Розмови про роботу в 
нових церквах на лінії розме-
жування, про те, що блокпостів 
поменшало, про недостатню 
кількість працівників, про ситу-
ацію з місцевою владою, про 
приміщення для домів молитви, 
про контакти й конфлікти… Про 
все — щиро й по-братерськи. І 
досить несподіваний поворот 
у розмові: «Завдяки війні все 
почалося по-новому…» — це 
Микола Наумов, служитель із 
Лисичанська. Що саме по-ново-
му, побачимо, мабуть, завтра, бо 
вже геть темно…

НА СХІД…

Я ВІРЮ В БОГА І 
ЙОГО ПЛАН ДЛЯ 
МОГО ЖИТТЯ

ВЕЛИКІ РЕЧІ 
ПОЧИНАЮТЬСЯ 
ІЗ ДРІБНИХ

ЮНИЙ ТИМОФІЙ

Так, звичайно, це нелегка 
професія,  але мені вона 
дуже подобається.

Але що стосується 
підробки паперів, коруп-
ції — ні в якому разі.

У мене серце болить за 
людей. І не тому, що вони 
голодні. А тому, що диявол 
має владу над ними, і що їм 
вселяють із дитинства переко-
нання, що вони мусульмани!
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НА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЛІДЕРСЬКОМУ 
ФОРУМІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ПОНАД 100 ТЕМ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦЕРКОВ

дорожні нотатки

7-10 листопада 2018 
року в Києві відбувся вось-
мий Східноєвропейський лі-
дерський форум. Він зібрав 
близько 350 учасників, спі-
керів і волонтерів із України, 
Білорусі, Росії, Чорногорії, 
Латвії, Литви, Фінляндії, 
Молдови, Нідерландів та 
Сполучених Штатів Америки.

У роботі Форуму взяли участь 
близько 80 спікерів, серед них 
Анатолій Козачок (перший за-
ступник старшого єпископа 
УЦХВЄ, пастор Церкви «Філа-
дельфія», на базі якої вже кілька 
років проходить Форум). Юрій 
Веремій (єпископ, старший пре-
світер об’єднання церков ХВЄ 
Івано-Франківської області), 
Валерій Антонюк (президент 
Всеукраїнського союзу об’єд-
нань євангельських христи-
ян-баптистів), Леонід Міховіч 
(єпископ Союзу Церков єван-
гельських християн-баптистів 

Республіки Білорусь), Леонід 
Бірюк (заступник єпископа 
Об’єднаної церкви ХВЄ Біло-
русі), Деріл Мак-Карті (віце-пре-
зидент з наукових програм і 
стратегій Форуму лідерів-хри-
стиян) та багато інших.

Форум — це міжденомінацій-
на платформа для мислителів і 
практиків. Тому учасники СЄЛФ 
обговорювали й світоглядні 
теми, і практичні навики служін-
ня. Багато тем обговорювалися 
в форматі ток-шоу. Наприклад, 
«Еміграція або стартапи», «Церк-
ва й сучасні медіа», «Європей-
ські цінності: підміна понять», 
«Баланс між аполітичністю й за-
політизованістю євангельських 
віруючих», «Місце інтелектуаль-
них аргументів у євангелізації», 
«Як відвоювати культуру в лівих», 
«Контури майбутнього: глобаль-
ні виклики ХХІ століття», «Захист 
сімейних цінностей в Україні», 
«Як передати дітям цінності», 

«Місіонерство через соціальну 
роботу». Експертами виступили 
Роман Полікровський, Микола 
Кулеба, Антоній Бокун, Євген 
Савочка, Сергій Шараєвський, 
Сергій Демидович, Андріан Бу-
ковинський, Ростислав Мурах та 
багато інших.

«У минулому році ми вивчили 
слово «Реформація», розібрали-
ся в історії протестантизму. Те-
пер пора вчити слово «постмо-

дернізм» і розбиратись у ньому, 
— сказав у вітальному слові ди-
ректор СЄЛФ Ярослав Лукасік. 
— «Коли руйнуються основи, що 
може праведник зробити?» По-
стмодернізм прагне зруйнувати 
фундамент західної цивілізації, 
тобто Божі абсолюти. Модер-
ністи взяли раціональність, але 
відкинули Бога. Тепер постмо-
дернізм руйнує раціональність. І 
нам сьогодні важливо вирішити, 

на якому фундаменті будувати 
майбутнє України. Для цього 
необхідно мислити глобально, 
побачити загальну картину й 
зайняти в ній своє місце, ту те-
риторію відповідальності, сферу 
впливу, у яку кожен із нас прине-
се порятунок».

За чотири дні Форуму на 
12 секціях, 6 пленарних сесіях, 
численних семінарах, круглих 
столах, майстер-класах і ток-
шоу було презентовано понад 
100 тем.

На одному з таких семінарів 
легендарний вокаліст, клавіш-
ник і композитор групи «Пісня-
ри», лідер християнського гурту 
«Studio Neman» Олександр Віс-
лавський провів майстер-клас із 
вокалу та гармонії.

Наступний Східноєвро-
пейський лідерський форум 
пройде в Києві 6-9 листопада 
2019 року.
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У гарний погожий ра-
нок 18 листопада віруючі 
міста Горохова  поспі-
шали на святкове бого-
служіння в  дім молитви 
церкви християн віри 
євангельської. День по-
дяки Богові, який відбу-
вається тут щороку в цю 
пору, збігся з важливою 
історичною датою в житті 
цієї помісної церкви – її 
тридцятиліттям. Гостин-
но усіх зустрічав при-
крашений в українських 
барвах дім молитви, на 
першому плані якого –
розгорнута Біблія, вели-
кий буханець домашньо-
го хліба та кухоль води, 
безліч дарів природи, які 
виблискують розмаїттям 
кольорів, плоди, випле-
кані працею людських 
рук. Усе це прийшло з 
великого Божого бла-
гословення. Це Він зро-
шував посіяне дощем, 
зігрівав його сонячним 

промінням, давав сил та 
здоров’я невтомно тру-
дитися протягом року. За 
це в першу чергу й дяку-
вали Богові в цей день.

Розпочав святкове бого-
служіння пресвітер місце-
вої церкви Микола Вакуліч. 
Він висловив свою вдяч-
ність Богові за усіх присут-
ніх, серед яких було багато 
горохівчан, жителів навко-
лишніх сіл, що прибули від-
дати честь та хвалу Господу, 
та закликав до молитви за 
благополуччя нашого краю, 
який сьогодні переживає 
особливо непростий період.

Про головні події з історії 
зародження церкви в Го-
рохові розповів її колишній 
диякон Петро Синюк. З ко-
роткої історичної довідки 
присутні дізналися, що іс-
нує згадка про те, що пер-
ші віруючі-п’ятидесятники 
з`явилися в Горохові в 1935 
році. Часи були непрості, 

тому збиралися по домах 
підпільно. Пресвітером 
у цей час був Олександр 
Агріпінін,  його заступником 
– Семен Краснецький, дия-
коном – Трохим Маслечко з 
села Марковичі. У воєнні та 
післявоєнні роки життя хри-
стиян ускладнилося. 

У 60-х роках минулого 
століття в Горохів посели-
лися сім`ї віруючих –  Ше-
лестів, Стадницьких, Осіпо-
вичів, Данилюків та ін. 

З часом кількість хри-
стиян  постійно зростала, і 
у 1988 році була заснована 
церква, яка на той час налі-
чувала більше як вісімде-
сят віруючих. Богослужіння 
проводились чотири рази 
на тиждень у будинку под-
ружжя Анатолія Андрійо-
вича та Надії Степанівни 
Данилюків, які із задово-
ленням відвели кімнату для 
таких цілей. Церква чисель-
но зростала, а тому все 
більшою ставала необхід-

ність у домі молитви. Тому 
в 1990 році було придбано 
земельну ділянку, на якій 
у лютому того ж року було 
закладено перший камінь.  
Відповідальними за будів-
ництво були тогочасний 
пресвітер церкви Я.Т. Мель-
ничук та Ю.М. Стадниць-
кий. Через рік та сім місяців 
спільної наполегливої праці 
віруючих людей будівництво 
завершилося. У вересні 
1991 року в домі молитви 
була виголошена молитва 
його посвячення Господу. З 
року в рік до церкви долу-
чались спасенні люди, вона 
швидко збільшувалася кіль-
кісно – у перші роки її за-
снування водне хрещення 
приймало до трьох десят-
ків людей. Тепер кількість 
її членів складає понад три 
сотні чоловік. У церкві діє 
три хори, співочі гурти, ди-
тяча недільна школа, у якій 
навчається 134 учні, духо-
вий оркестр, відомий своєю 
майстерною грою далеко за 
межами області. 

Завдяки праці христи-
ян церкви міста Горохова 
в селах Підбереззя, Хо-
лонів, Печихвости, Мирків, 
Лобачівка, Пустомити Го-
рохівського району та селі 
Конюхи Локачинського рай-
ону зародилися такі ж єван-
гельські церкви.

Кожен із пресвітерів 
церкви у Горохові, які зміню-
вали один одного на цьому 
відповідальному служінні, 
дбав про те, щоб приміщен-
ня дому молитви було до-
глянутим та охайним. М.Т. 
Сірук, який є талановитим 
столяром, та М.В. Сусь, який 
є хорошим спеціалістом з 
усіх будівельних робіт, до-
клали багато особистої пра-
ці для того, щоб дім молитви 
мав сучасний гарний вигляд, 
щоб створити в ньому всі 
зручності для тих, хто відві-
дує його, щоб поряд із ним 
з’явилося прекрасне примі-
щення недільної школи, у 

якому відбуваються заняття 
багатьох її груп,  проводять 
свої репетиції  співочі гурти 
та духовий оркестр.

Місцева церква будує 
свої відносини з церквами 
інших діючих християнсь-
ких конфесій за принципа-
ми партнерської співпраці 
та рівності. Тому почесними 
гістьми свята були пресві-
тер церкви євангельських 
християн баптистів із села 
Скобелка Петро Шумчук та 
пресвітер церкви адвен-
тистів сьомого дня міста 
Горохова Станіслав Ношин. 
Вони вітали місцевих вірую-
чих зі святом та проповіду-
вали Слово Боже.

Проповіді та привітан-
ня перепліталися зі співом 
хору та гурту,  декламацією 
віршів, виступами учасників 
недільної школи.

Розділити радість місце-
вої громади прибув заступ-
ник старшого пресвітера 
Волинського об’єднання 
Української церкви христи-
ян віри євангельської Ва-
силь Паламарчук, який у 
своїй промові  закликав ви-
ховувати в собі вдячність.

У зв`язку з тим, що 
приміщення дому молитви 
стало тіснуватим, під керів-
ництвом пресвітера Миколи 
Вакуліча та Юрія Стадниць-
кого активно ведуться бу-
дівельні роботи з його роз-
ширення, які наближуються 
до завершення. Місцеві 
християни сподіваються, 
що ще один світлий і про-
сторий зал і класні кімнати 
невдовзі будуть наповнені 
спасенними людьми та уч-
нями недільної школи. Вони 
роблять усе необхідне, щоб 
люди почули вістку Єван-
гелії.

Богослужіння заверши-
лось спільною молитвою, у 
якій усі щиро дякували Го-
сподові за все – за Боже 
Слово, за хліб, за воду, за  
урожай полів та садів… 

 Ігор КРОЩУК

Щонайменше 42 людини за-
гинули 15 листопада 2018 року 
в результаті нападу терористів 
на католицький Собор Свято-
го Серця в Аліндао (ЦАР), згід-
но з повідомленнями місцевих 
ЗМІ, на які посилається видання 
британських католиків Сatholic 
Нerald.

Принаймні один священик був 
убитий. Він служив вікарієм єпархії 
Абба Блейз Мада. За неофіційними 
підрахунками, число загиблих може 
досягати сотні. Багато з убитих були 
біженцями, які переховувалися в 
церкві.

Центральноафриканська Респу-
бліка піддається насильству з груд-
ня 2012 року, коли кілька переважно 
мусульманських повстанських угру-
повань сформували альянс Селека 
і захопили владу.

У відповідь на напади Селеки 
деякі місцеві жителі сформували 
групи самозахисту Антибалака. Де-

які з цих груп, які в основному скла-
даються з християн, стали нападати 
на мусульман з метою помсти, і кон-
флікт набув релігійного характеру.

Згідно з даними організації «До-
помога потребуючій Церкві», бой-
овики Селеки атакували собор у 
відповідь на ліквідацію Антибалакою 
вбивці-мусульманина напередодні.

Будинки поряд із католицьким 
храмом були також розграбовані й 
спалені. Багато католицьких церков 
у країні надають притулок мусуль-
манам і християнам, які однаково 
втікають від насильства. Зокрема, 
у єпархії Бангассоу, приблизно за 
140 миль на схід від Аліндао, кілька 
церков узяли до себе переміщених 
мусульман, які стикаються з насиль-
ством з боку Антибалаки.

У травні 2017 року бойовики 
Антибалаки вбили більш ніж 100 му-
сульман в Бангассоу, перш ніж ми-
ротворці ООН встигли втрутитися. 
З тих пір у семінарії міста Сент-Луїс 
проживають близько 1600 перемі-

щених мусульман. Ще 2 000 му-
сульман знайшли притулок у соборі 
Святого Петра в Бангассоу.

У 2015-2016 роках в Централь-
ноафриканській Республіці провели 
загальні вибори, у ході яких до влади 
прийшов новий уряд, але бойовики 
продовжують тероризувати місцеве 
населення. Тисячі людей були вбиті 
в результаті спалахів насильства й 
щонайменше мільйон — стали бі-
женцями. За даними ООН, щонай-
менше половина жителів ЦАР зале-
жить від гуманітарної допомоги.

СЕДЬМИЦА

моліться за недосягнуті новини

Країна:  Австралія
Народ: хозари
Населення: 15000
Кількість у світі:  3393000
Мова: хозарська 
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: частковий

Розповідайте про славу Його між поганами,
про чуда Його між усіми народами.

Псалом 96:3

ХОЗАРИ АВСТРАЛІЇ 42 ЛЮДИНИ ЗАГИНУЛИ
ПІД ЧАС НАПАДУ НА ЦЕРКВУ В ЦАР

ТРИДЦЯТИЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ
ЦЕРКВИ ГОРОХОВА       

ювілей церкви



ГОЛОС НАДІЇ 3№11 листопад 2018

12.11.2018

У Сєверодонецьку пройшла перша обласна жіноча конференція за час 
військових дій за участю Ріти Федорчук. Це був благословенний час свідчень  
про славу Божу, проповіді про віру, молитов і теплого спілкування.

19.11.2018 

У церкві «Христа Спасителя» м. Сєверодонецька (Луганська обл.) відбу-
лося рукопокладення на  дияконське служіння місіонера місії «Голос надії» 
Володимира Бахмета і Руслана Нецвєтаєва, а на служіння диякониси — Лідії 
Науменко. Хай Господь благословить і надалі.

Олександр РУДЕНКО, Луганська область
13.11.2018

Дорогі друзі, співпрацівники, хочу подякувати всім, і разом з вами про-
славити Бога за Його милість!

Тиждень тому ми з сім’єю потрапили в страшну ДТП. У машині були ми 
з дружиною і семеро наших дітей.  Перше чудо було в тому, що всі залиши-
лися живі... Серйозно постраждали тільки молодша дочка Ілона (6 років) і 
Вова (12 років). Ілону забрали в реанімацію з загрозою для життя, Вову теж 
відвезли на операцію з травмою верхньої щелепи.

Це були дуже важкі дні для нас... Якби не Господь і церква, де б ми шука-
ли підтримки й сили? Я вірю, що по молитві народу Божого лікарі відмінили 
поставлені діагнози, діти йдуть на поправку, на подив лікарів, дуже швидко і 
добре. Вову завтра виписують додому, Ілона прекрасно себе почуває, і теж 
на днях буде вдома.

Дякую всім, хто молився за нас!!!

20.11.18
Дякую ще раз усім, хто молився! Ілонці сьогодні зробили знімок. Лікар 

сказав, що все ідеально, крововилив розсмоктався, набряк спав, навіть слі-
ду не лишилося. 

Ми вже вдома! Слава Богу!!!
Павло ФЕДОРУК, Крим 

14.11.2018
За чотири дня прийшли весь Куликівський район з проповіддю Євангелії. 

У дев’яти школах всім дітям і учителям подарували Нові Заповіти. Вручили їх 
й усій адміністрації міста. 1250 дітей і держслужбовців отримали Євангелію. 
Слава нашому Ісусу Христу! Віримо, що Куликівка буде спасенна!

Олександр КУРЧЕНКО, Сумська область
20.11.2018

Сьогодні в нас рекорд. Слава Богу за братів! Це стільки братів з Рівненсь-
кої області приїхало будувати  дім молитви в місто Приморськ.  

Леонід ГЕРАСИМЧУК, Запорізька область

Про це стане відомо пізніше, 
а зараз із кухні, де порається 
Сергій, смачно повіває яєчнею. 
З висоти дев’ятого поверху — 
вкрита памороззю околиця, 
трохи туманіє. Пейзажі Луган-
щини нагадують, до певної міри, 
каліфорнійські пейзажі — такі ж 
пожовкло-теплі й хвилясті.

На десяту ранку — перша зу-
стріч, богослужіння, а тому поспі-
шаємо. Наш мікроавтобус спритно 
обгинає безліч ям, вибоїн, тріщин 
— проте вперто тримає курс на 
Ново-Айдар і далі… На пагорбі — 
блокпост, внизу — Ново-Айдар. Зу-
пиняємося, щоб зробити світлину 
з вояками. На високому самороб-
ному флагштоку тріпоче прапор. 
Хлопці з усмішкою позують із нами 
для фото й чемно прощаються. 
«Нехай Бог береже вас, хлопці…»

Ранок після заморозку яскраво 
сонячний і теплий. Ще один пово-
рот — і зупинка. Група літніх людей 
приязно вітається з нами. Вивіска 
— «Христианская церковь «Сча-
стье для Христа», а далі розклад 
зібрань — середа, четвер, п’ятни-
ця, неділя — 10 год. ранку. Неве-
личкий зал переповнений людьми. 
Саша Голованов із дружиною вже 
в залі, Катя налаштовує гітару — і 
дружно лунає пісня «Радість у Хри-
сті я знайшов…» Проповіді (україн-
ською), пісні, свідчення — я не буду 
зупинятися на добре знайомих 
речах. Закінчується служіння, на-
род не поспішає розходитися. «Ой, 
братики, ви з Волині, а я теж — з 
Берестечка». — «Я з Рівного…» — 
«А я з Чабеля…» — «А як там у нас, 
а що нового?» — «Ми такі раді, що 
нас і тут Господь знайшов…» А далі 

— розповіді про війну, обстріли, 
переживання… «А тепер — у нас 
церква, тепер по-новому…» У м. 
Щасті щастя в Христі знайшли де-
сятки нових людей, а тому особливі 
слова вдячності Саші-Каті Голова-
новим за посвяту себе служінню у 
Щасті. Поза сумнівом, Щастя по-
трібне Христу!

…У цьому будинку, де мешкає 
місіонерська сім’я Голованових, 
раніше проживали люди, які тепер 
по той бік. Тут залишилися ста-
ренькі батьки, будинок здають в 
оренду… А та сторона майже по-
руч — кілометр-другий — потужні 
постріли гармат чи мінометів чути 
у дворі. «Сім’я у нас чималенька, 
семеро діток, всяке буває. Ми вже 
звикли, — це Катя, багатодітна 
мама, музикантка — грає на гітарі, 
учителька недільної школи й гарна 
господиня в одній особі. — Коли 
діти дома галасують, то вибухів 
майже не чути. А взагалі, діти не 
люблять уніформи плямистої, бо-
яться чомусь…»

На столі парує справжній україн-
ський борщ, пампушки з часником, 

смажена риба. «З рибою тут у нас 
випадок недавно трапився. Приго-
тувала я скумбрію, така гарна, пля-
миста шкірка, — розповідає Катя. — 
Старалася, а один із менших синів 
заявляє: «Я її їсти не буду». Чому? 
— запитую. — Я ж так старалася. 
«Не буду кушать, мама, ты посмо-
три на неё, она вся такая военная. 
Не хочу военную…» Уніформу вій-
ськову нагадала скумбрія сину…» А 
Саша, неперевершений спеціаліст 
з готування запашної кави, прий-
має замовлення від братів і ніби 
між іншим: «Нам би ще хоч декілька 
місіонерів сюди. Робоооти тут…»

Виходимо з гостиного дому 
місіонерів. У коридорі рівними ря-
дочками черевики, кросівки, тапоч-
ки, туфлі — все готове до походу. 
Прощаємося, щось потужно гупає 
ближче до «тієї» сторони. Петро-
павлівка, Ново-Айдар, служіння, 
зустрічі, молитви… Пізно увечері 
повертаємося до Сєверодонецька. 
Блокпости, аварійки, паспорти. І 
так приємно чути від військових — 
до побачення, з Богом.

Микола СИНЮК

ЧИ ПОТРІБНЕ ЩАСТЯ ХРИСТУ?НОВИНИ МІСІЇ
дорожні нотатки

місіонерська пошта

новини 

Як і раніше, ми працюємо в Комариць-
кому та навколишніх селах. На жаль, люди 
не дуже охоче відвідують зібрання, хоча у 
своїх домівках приймають радо й люблять 
говорити про Бога.

Продовжуємо співпрацювати з інтернатом для 
дітей з інвалідністю в селищі Улянівка. Керівництво 
закладу прихильне до нас, часто запрошує на свя-
та, які проходять в інтернаті. Періодично там прово-
дяться біблійні уроки для дітей.

У першій половині серпня провели дитячий 
табір в Комарицькому за участю молоді з Волині 
(с. Бережниця Маневицького району). Табір відві-
дувало 60-70 дітей (а одного дня було аж 76) із 
4-х сіл: Комарицьке, Товста, Тучне й Олександрів-
ка. Це найбільша кількість дітей за всі роки. Табір 
проходив 5 днів. Велика кількість дітей були впер-
ше (хоча табір в Комарицькому проводиться вже 
9 років). У першій половині дня проводився урок 
Біблії, матеріал закріплювався протягом усього 
дня в різних видах діяльності (іграх, відпочинку й 
просто в спілкуванні). Діти, які відвідували табір, із 
задоволенням слухали, охоче співали пісні й брали 
активну участь у програмі. Батьки дуже радо при-
водили в табір навіть маленьких дітей. 

Зазвичай ми плануємо так, щоб закриття та-
бору припало на неділю. Але цього разу неділя 
припала на третій день табору. Тому в цей день 
ми провели святкове богослужіння, поговорили 
з дітьми про сім’ю. На служінні були присутні де-
які батьки, бабусі, дідусі, які уважно спостерігали 
за тим, чого навчають дітей.

В останній день табору діти жалкували, що так 
швидко проминув час — і вже закриття. Спілкую-
чись із дітьми, побачили, що їх зацікавило Боже 
Слово, вони самі ставили запитання стосовно Біблії. 
Тим, хто бажав, ми подарували Євангелії.

Нещодавно ми запланували й провели ряд єван-

гелізаційних служінь у навколишніх селах — Товсті, 
Тучному, Олександрівці, Улянівці, Супрунівці та, зви-
чайно, у Комарицькому. Нас відвідав співочий гурт із 
Волині (с. Седлище) та Володимир Гусак із Луцька. 

Ще один напрямок служіння — відвідування 
одиноких і хворих людей. Вони дуже раді, коли при-
ходить хтось із добрим словом. Ці люди більш охо-
че, ніж інші, слухають і сприймають Євангелію. Ми 
молимося за них. Стараємося допомагати тим, хто 
потребує, по господарству тощо.

В одному з сіл (Олександрівці), де ми нещодав-
но проводили євангелізацію, на приміщення клубу 
впало велике сухе дерево. Воно «приземлилось» 
настільки невдало, що ні сільський староста, ні се-
ляни, ні викликані служби (а їх викликали чимало — і 
пожежно-рятувальну, і житлово-комунальну, і служ-
бу з благоустрою, і навіть електриків) не знали, як 
його прибрати. Усі боялися навіть чіпати деревину, 
щоб не наробити більшої шкоди. Сільський ста-
роста зателефонувала до нас. І ми взяли на себе 
сміливість розпиляти дерево без пошкоджень для 
приміщення будинку культури. Слава Богу, що дав 
мудрості.

Сергій СКУЛІНЕЦЬ
Сумська область, уривок з листа

СУХЕ ДЕРЕВО НА КЛУБІ

Початок на стор.1
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Ігор Залуцький, (на фото 
зліва) родом з Володимира Во-
линського, уже понад 10 років 
працює пожежником в місті Са-
краменто. Більше того, не тіль-
ки він а й два його молодших 
брати Валентин та Давид пішли 
дорогою старшого і теж несуть 
службу в місцевій команді по-
жежників. «Нашого четвертого 
брата Даніка, — каже Ігор, — ми 
теж вмовляємо приєднатися до 
нас». Чому саме такий шлях об-
рав Ігор — про це наша сьогод-

нішня розмова.
— Розкажи, будь ласка, 

чому ти вибрав професію по-
жежника, адже це дуже небез-
печна і нелегка професія?

—  У вересні 2001 року, коли був 
теракт у Нью-Йорку, спостерігаючи за 
усім по телевізору, я дуже зацікавився 
цією професією. Я почав збирати про 
неї інформацію: зарплата, розклад, 
бонуси. Найбільше мені сподоба-
лося, що там армійська дисципліна 
і сімейна обстановка. На будь-якій 
роботі є небезпеки, тому це не було 
для мене фактором проти обрання 
цієї професії. Адже вірю в Бога і Його 
план для мого життя. Знаю, що коли 
прийде мій час, я не уникну його, як 
би не ховався. Бог призначив кінець 
мого життя, і він настане навіть і при 
сидячій роботі.

Так, звичайно, це нелегка про-
фесія,  але мені вона дуже подо-
бається. Перш за все, що це не є од-
номанітна робота, як-от сидіти в офісі 
або робити одне й те ж саме цілий 
день. Тут за один день я можу побути 
і на фрівеї на аварії, через кілька годин 
можу бути на пожежі, а ще через трохи 
можу вже спасати якогось самогуб-
ця. Також тут хороший графік роботи 

— 48 годин відпрацював, а 96 вдома, 
хороший соціальний пакет і, звичайно, 
що не в останню чергу, хороша за-
робітна плата.

— Твої брати Валентин і Да-
вид теж вибрали цю професію. 
Їх батьки не відмовляли? 

— Батьки відмовляли мене (точ-
ніше, мама). Вона спрямовувала 
мене йти вчитися на стоматолога, 
але мені не подобається ця спеціаль-
ність, тому що я сам не люблю відві-
дувати цих лікарів. А тепер вже, на-
певно, звикли, прийняли це.

— Що стало причиною такої 
сильної пожежі в Парадайсі? Чи 
доводилося бувати тобі на поже-
жах, як та, що сталася там? 

— Кілька днів тут була сильна 
буря. Від сильного вітру впав елек-
тричний стовп. І від оголених про-
водів, які торкнулися до землі, по-
чалася пожежа. Вітер дуже швидко 
розніс її на досить велику тери-
торію. Місто було оточене дуже 
густим сухим лісом. Причиною 
потужної пожежі в Парадайсі стало 
коротке замикання і те, що останні 
три роки в Каліфорнії дуже велика 
засуха і мало випадає дощів.

Подібну пожежу я гасив у 2010 

році в Сан-Бруно. Тоді маленьке 
містечко згоріло від вибуху газової 
труби. 

— Яка ситуація тепер в зоні 
пожежі в Парадайсі та в Сакра-
менто загалом? 

— Вогонь вже погас. Дощ допом-
іг. Повітря від дощу вже чисте. На да-
ний час тут ще дуже багато зниклих 
безвісти — близько 800 людей. Знай-
шли лише близько 80-100 чоловік.

Завдяки дощу ситуація стала 
набагато краща, ніж була кілька днів 
тому. Розвіявся  дим, стало набагато 
легше дихати. На даний момент все 
ще продовжуються пошукові робо-
ти і знаходять тіла тих, хто загинув. 
Остання цифра — було знайдено 
88 тіл тих,  які не могли вибратися 
зі своїх домів або загинули прямо у 
своїх автомобілях.

— Що розповідали твої коле-
ги, які були на виїзді в Парадайсі?

— Колеги зі станції були шоковані, 
казали, що все буквально палахкотіло, 
як вони приїхали туди, це схоже на 
фільми про Армагедон.

— Чи доводиться тобі поєдну-
вати твою професію і служіння під 
час викликів? Чи доводилося тобі 
молитися за людей і свідчити їм 

про Христа? Чи не забороняють 
тобі це робити старші по службі?

— Так, бувають такі моменти, 
тому що я не лише пожежник, а й 
парамедик (медпрацівник). Коли, 
наприклад, я супроводжую па-
цієнта, який намагався покінчити 
зі своїм життям, то свідчу йому. 
Розмовляю й з іншими людьми, 
які потрапили у складні обставини. 
Поки що мені не забороняли свід-
чити, тому що серед американців 
дуже багато християн. І коли ти по-
чинаєш спілкуватися з потерпілим, 
то дуже швидко можеш визначити 
віру людини або ж її відсутність.  

— Яка духовна атмосфера 
серед людей в зоні лиха, і чи 
ця ситуація сприяла пробуд-
женню серед людей в Калі-
форнії?

— Наразі складно судити про це. 
Знаю лише про те, що в нашій церкві 
люди дуже щедрі й зібрали для допо-
моги постраждалим 34 тисячі доларів. 
І таких жертвенних церков та людей 
дуже багато. Християни, звичайно ж, 
замислюються над тим, що відбуло-
ся. Та й інші люди також переглядають 
свої пріоритети.

Юрій ТРОЦЬ

новини

Як розповів ректор КБІ Сергій Манелюк, чер-
говий випуск інституту, який відбувся 9 листопа-
да 2018 року, був досить значним. 

«Цього дня ми вручили дипломи 38 випускникам, 
ще восьмеро не змогли прибути на урочистість, бо були 
за кордоном чи з інших вагомих причин, — розповів 
Сергій Володимирович. — П’ятеро з випускників є чин-
ними пасторами церков. Один із випускників — диякон 
церкви, який працює сільським головою. Декілька є ди-
ректорами та чинними вчителями недільних шкіл».

Було вручено дипломи бакалаврів за чотирма на-
вчальними напрямками: пасторське служіння, христи-
янська педагогіка, жіноче служіння та євангелізаційне 

служіння. Серед гостей, які привітали випускників, були 
керівник відділу євангелізації Київського обласного 
об’єднання Іван Коханевич, заступник старшого пре-
світера Житомирського обласного об’єднання Сергій 
Тарасюк, завідувач відділу місіонерського служіння Ми-
кола Синюк, а також перший заступник старшого єпи-
скопа Анатолій Козачок.

Декан Євангельської теологічної семінарії Світлана 
Сузько привітала випускників і запросила їх  продовжи-
ти своє навчання на магістратурі ЄТС.

Заключне слово до випускників виголосив стар-
ший єпископ Михайло Паночко.  

chve.org.ua

КИЇВСЬКИЙ БІБЛІЙНИЙ ІНСТИТУТ ВИПУСТИВ
 МАЙЖЕ ПІВСОТНІ ВИПУСКНИКІВ
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професія спасати

Священнослужитель із 30 
парафіянами дивом врятував-
ся в храмі під час страшної 
пожежі в Каліфорнії (США). 
Усі будівлі навколо були мит-
тєво знищені вогнем, вдалося 
вціліти тільки людям, що знай-
шли притулок в храмі, пові-
домляє Christian Today.

Даг Краудер, священнослу-
житель баптистського збору в 
містечку Magalia Pines, розповів 
журналістам Baptist Press чудову 
історію свого порятунку з 30 од-
новірцями від вогненного смерчу 
Camp Fire, який уже вважається 
одним із найстрашніших в історії 
штату Каліфорнія.

Багато вірян і жителів міста 
зібралися в той день на паркуваль-
ному майданчику поблизу храму, 
готуючись тікати від вогню, зай-
маючись навантаженням речей і 
розміщенням сусідів. «Несподівано 

навколишній ліс буквально вибух-
нув вогнем, — розповів Даг Крау-
дер. — Відразу вибухнув і ресторан 
Subway на іншій стороні вулиці. І 
ми раптом усвідомили, що оточені 
з усіх боків, захоплені в полон вог-
ненним смерчем».

Люди кинулися до храму, і 
звідти в жаху й безпорадності спо-
стерігали, як вогонь безжально 
поглинає сусідні будинки. У якийсь 
момент із жахливим гуркотом ви-
бухнули тисячі галонів скраплено-
го пропану в магазині промтоварів 
поблизу храму. За словами свя-
щеннослужителя, на наступний 
ранок, коли люди наважилися ви-
йти назовні, вони побачили, що 
вогонь знищив все навколо. При 
цьому ніхто із тих, хто заховався у 
храмі, «не отримав жодної подря-
пини».

Більшість жителів Magalia Pines 
і сусіднього містечка Paradise виї-
хали заздалегідь, але священнос-

лужитель чекав до останнього, 
намагаючись надати допомогу у 
від’їзді літнім, безпритульним та 
іншим, які не здатні були само-
стійно залишити місто. Власний 
будинок священнослужителя при 
храмі повністю згорів, як і будинки 
багатьох єдиновірців із конгрегації 
(за першими підрахунками, по-
горільців не менше трьох чвертей 
у складі конгрегації). Храм виявив-
ся єдиною будівлею, уцілілою в мі-
стечку, і тепер він пристосований 
для розміщення пожежних бригад.

За словами Дага Краудера, 
потрібно багато років, щоб на 
цьому місці знову виросло місто. 
«Однак, як би не склалася доля 
Magalia Pines, — підкреслив він, — 
наш храм буде, як і раніше, стояти 
тут і виконуватиме свою духовну 
місію». Найближчим часом керів-
ництво храму планує розподіляти 
допомогу погорільцям, що над-
ходить від Конвенції південних 

баптистських церков Каліфорнії 
через її службу допомоги жертвам 
стихійних лих.

Чарльз Вудс, директор місій 
місцевої Асоціації баптистських 
церков округу Sierra Butte, пові-
домив в інтерв’ю виданню BP, 
що пожежа Camp Fire захопила 
не менше трьох баптистських 
храмів, причому від вогню заги-
нув, як мінімум, один прихожанин. 
При цьому всі храми встояли, хоча 
будинки священиків і багатьох жи-

телів були знищені.
Пожежі Camp Fire спалахнула 

8 листопада 2018 року в перед-
гір’ях Сьєрри, приблизно за 280 
км на північ від Сан-Франциско й 
не вщухає донині. За даними на 
19 листопада 2018 року лісові по-
жежі у Каліфорнії забрали життя 
77 людей, близько тисячі осіб вва-
жають зниклими безвісти. Вогонь 
знищив понад 10000 будинків 
американців.

СЕДЬМИЦА

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ ІЗ 30 ВІРЯНАМИ ВРЯТУВАВСЯ
У ХРАМІ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ В КАЛІФОРНІЇ

Я ВІРЮ В БОГА І ЙОГО ПЛАН ДЛЯ МОГО ЖИТТЯ
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свідчення

невигадана історія

Мене звуть Тимофій Шаш-
мурін. Народився я 1 лютого 
1992 року в місті Запоріжжя. 
Коли мені було 3 чи 4 рочки, 
мене мама віддала в інтернат. 
Туди, де жили сироти. Чому 
мене й брата Єгора покинула 
мама? Просто не могла утриму-
вати матеріально. Не знаю, що 
в цей момент вона відчувала, чи 
не боліло її серце, але думаю, 
що воно підказувало їй, що ми 
більше не побачимося. Відтоді 
доля розлучила нас.

 З малих років я був ображений 
на маму, ображав рідного брата і був 
злий на нього. Часто ставив перед 
собою питання: «Чому мене мама 
залишила? Чому? Чому? Чому?» 
Іноді плакав, іноді грубіянив. Робив 
це, щоб вгамувати біль всередині 
себе. Але відповіді не було, а обра-
за і злість росли з кожним роком! 
Узагалі-то, я за характером спокій-
ний, але якщо всередині рани, вони 
обов’язково проявляться зовні че-
рез упертість, агресію, образи й інші 
різні злі й темні справи! Я все більше 
впадав у гріх: курив, пив, блудив, не-
навидів.

 Але Бог мене не залишив. Щось 
турбувало мене всередині, не да-
вало спокою. Підростаючи, я став 
відвідувати богослужіння в право-
славній церкві. Там я вперше дізна-
вся про Ісуса та Його спасаючу кров. 
Мені це допомогло. Коли сповідався 
перед батюшкою, стихали образа на 
маму, злість на брата. Та є завжди 
«але». Ці рани хоч і були загоєні, я, як 

і раніше, був у рабстві гріха!
 9-й і 10-й класи пролетіли так 

швидко, ніби я тільки оком змигнув. 
І все частіше стали виникати питан-
ня: «А куди далі? Що зі мною буде? 
За що жити?» Я абсолютно не був 
упевнений у майбутньому. Усі в ін-
тернаті підсвідомо надіються, що 
держава буде їх забезпечувати все 
життя. Але, виявляється, це не так. 
Тривога, страх перед майбутнім не 
покидали мене.

 І ось... останній дзвінок. Далі 
училище. Ще деякий час мене го-
дували, одягали за рахунок держа-
ви. Я навіть отримував стипендію, 
і все було добре. Але всередині 
голос звучав: «Час наближається. 
Куди далі?» Треба йти на свій хліб. 
Навіть якщо закінчу училище, отри-
маю професію, як зможу заробля-
ти на життя?

 Мене атакували жахливі дум-
ки: то про самогубство, то про те, 
що буду бомжувати. Вони наганя-
ли внутрішній страх.

Але Бог не дрімає. Він знає 
наші переживання й труднощі. Він 
уже подбав про мене, хоча я Його 
ще не знав.

Якось до нас в училище приїхали 
служителі місії «Агапе». Вони співали 
разом із нами пісні, грали, пропові-
дували Слово Боже, молилися, за-
прошували на богослужіння. Потім 
розповіли, що місія відкрила адап-
таційний центр для сиріт-підлітків, і 
запропонували жити в цьому центрі. 
Я з деякими хлопцями погодився.

У центрі кожен день проводило-
ся служіння з вивчення Біблії, зву-
чало живе Слово. Звичайно, в душі 

моїй спочатку був опір. Я намагався 
відстоювати свою позицію, що Бог 
— це лик на іконі. Але, виявляєть-
ся, Бог — живий. Він любить мене. 
І коли я це усвідомив, то відчув себе 
таким грішником, що соромився са-
мого себе! Але Ісус мені допоміг. І я 
цьому дуже радий.

Одного разу перед Новим 2010 
роком я вийшов на вулицю. Навколо 
все було біле-біле. Яка краса! Таке 
створити може тільки Творець! А я? 
Що зробив я для Нього? Я відчув 
сильні докори сумління. Мій роз-
ум повністю заповнили думки про 
скоєні гріхи: «Господи, який же я 
грішник! Прости мені!» О, як легко 
стало на душі! Щастям наповнилося 
все моє єство. «Мій Боже, я віддаю 
Тобі всього себе. Прийми мене в 
Свої обійми. Я присвячую все своє 
життя Тобі. Алілуя!»

З тих пір я нове творіння, я дитя 
Боже. Ісус мене звільнив від гріхів і 
прокльонів. Бог — мій Батько! У цей 
день була велика радість. Я відчув 
і отримав Божу любов — любов до 
Бога й до всіх людей! Я записаний у 
Книзі Життя! У мене прекрасне май-
бутнє! «Бо коли батько й матір моя 
мене кинули, та Господь прийме 
мене!» (Пс.26:10). Я просив прощен-
ня в мами й брата Єгора за всі образи 
й злі вчинки.

Далі — прекрасні події. 8 серп-
ня 2010 року я прийняв водне святе 
хрещення. Алілуя!

Закінчивши училище в 2011 
році, вступив у ТМІ (Тернопільський 
місіонерський інститут). З Божою 
поміччю закінчив його, і Господь 
покликав мене служити мусульман-
ському народу в Киргизстані, у місті 
Кок-Жангак.

У Киргизстані переживаю різні 
труднощі. Я знаю, що Бог хоче мене 
зробити сильним. Наприклад, якщо 
мені бракує сили, мужності й сміли-
вості, то Він знає, що треба робити, 
і закликає мене брати участь у такій 
праці, де я їх набуваю, перемагаю-
чи різні труднощі. Який використо-

вую ключ? Віру і смиренність, що 
діють любов’ю. Усе це досягається 
через спілкування в таємній кімнаті 
з Богом-Отцем. Чому? Адже тільки 
Він знає мене справжнього: мої ва-
гання, невпевненість, сумніви. Ісус 
мені служить кожен день, і я довіряю 
Йому. Це ліки для мого внутрішнього 
духу, душі й серця в потрібний час і 
в потрібних ситуаціях. Це все допо-
магає мені перемагати зло в моїй 
гріховній плоті! Мені подобається 
долати труднощі. Адже це Бог ви-
пробовує мою віру. Тоді я набираю-
ся досвіду, зростаю духовно. «Тому, 
що вам дано заради Христа не тіль-
ки вірувати в Нього, але і страждати 
за Нього» (Фил.1:29).

Моє бажання — служити в Кир-
гизстані. Я дуже полюбив цю країну, 
яка увійшла назавжди в моє серце. 
Звичайно, хочеться здобути й вищу 
освіту, вступити в будівельний ін-
ститут. Але, які б доходи я в майбут-
ньому не мав, обов’язково частину з 
них буду жертвувати на місіонерсь-
ке служіння! Нині шукаю Божої волі 
й водіння Духа Святого щодо свого 
майбутнього життя.

Коли 15 листопада я перехо-
див кордон, то зіткнувся з трудно-
щами. У мене прикордонна служ-
ба знайшла на флешці телефону 
приповісті Соломона. Включивши, 
вони стали слухати й ставити мені 
різні запитання: «Звідки приїхав? 
До кого приїхав? Чим займаюся?» 
Але Бог дав мені терпіння спокійно 
відповідати. Вони запитували: «Ти 
віруючий?» — «Так! Я вірю в живо-
го і правдивого Бога, Який створив 
небеса і землю!» — «А Приповісті 
навіщо слухаєш?»  — «Для чого 
приповісті?

Приповісті вчать мене любити 
Бога й людей, шанувати батьків». 
Слава Богу, я навіть їм пропові-

дував. А знаєте, чому? Тому що я 
вранці помолився, щоб Бог дозво-
лив мені свідчити Добру Новину! 
Потім мене повели до начальника. 
Але спочатку попросили посидіти 
на вулиці, а самі слухали. Я в цей 
час молився. Потім мене завели в 
кабінет начальника. Він сказав, що 
вони поки не знайшли ніяких при-
чин, щоб мене затримати, і додав: 
«Більше не бери з собою флешку». 
Дякую Господу за все! Бог не має 
обмежень. Він може використову-
вати мене й без флешки. І в цій си-
туації я бачу Його руку. Це чудо, що 
я зміг засвідчити про Нього.

Я живу в місті, де бачу багато 
беззаконників і віщунів. У мене 
серце болить за людей. І не тому, 
що вони голодні, а тому, що диявол 
має владу над ними, і що їм вселя-
ють із дитинства переконання, що 
вони мусульмани! Вони прийма-
ють мусульманство не з радістю, а 
примусово. У них немає вибору. Їм 
просто говорять, що це правильна 
і єдина віра — вірити в Аллаха й чи-
тати Коран. Але я їм наводив кілька 
прикладів. Ось один з них. Входя-
чи в квартиру, ми можемо відкрити 
її лише відповідним ключем. Так 
само і в небо. Ми входимо в небе-
са вірою, що Ісус помер і воскрес 
ради нашого спасіння!

Закон в Киргизстані 
стверджує: якщо ти росіянин — ти 
християнин, а якщо ти киргиз — ти 
мусульманин. Для християн — це 
добре, а от для киргизів — погано: 
їм не можна приймати іншу релі-
гію.

Тому, будь ласка, моліться за 
Боже пробудження в моєму місті, 
за людей, яких я відвідую, за нашу 
церкву, щоб Бог додавав спасен-
них до церкви, руйнуючи діла дия-
вола, за Боже керівництво в моєму 
житті, щоб навчитися слухати Бога 
більше, ніж людей.

Кажуть — пильнуй будні, а свята 
самі прийдуть. Вчора у приміщенні 
київської філармонії святкували свято 
не свято — так, кругла дата «100 років 
Державного органу Ураїни у справах 
релігій та національностей». Слухаю-
чи про історію цього державного ор-
гану, згадував, як пильнували будні 
чиновники Держкомрелігій у совєцькі 
часи, бодай не згадувати..

Невигадана історія. Представники 
держкому іменувалися «уполномочеными 
по делам религий». У народі їх іменува-
ли «упавнамочений». Так ось сидить цей 
«упавнамочений» у кабінеті й у вікно пози-
рає. Молодиця в хустині несміло постука-
ла. 

– Заходьте, заходьте, присядьте, як вас 
величають?

– Мене Пелагея Йванівна, я з села…

– Слухаю вас, – записує щось олівцем.
– Та тут у нас така справа, бачите… Геть 

на церкві дах протікає.
– А коли дощу немає?
– Ну, то, звісно, тоді не тече, але ж стіни 

зацвітають, сиро дуже… Нам би церкву пе-
рекрити, так дозволу не дають

–  То помоліться, щоб дощу не було, як 
Ілля колись, – кепкує «упавнамочений».

– Та, знаєте, нам би розрішеніє на ре-
монт, ми самі все зробимо, люди готові. Я 
вчора вже й до батюшки заходила…

– До батюшки заходили, кажете, вчора, 
десь, мабуть, під вечір, – глузує чиновник.

– Так-так, під вечір, поговорили, – ще не 
вловила глузування парафіянка.

– Ага, добре. Так і запишемо, – бере 
олівець. – Пелагея Іванівна учора під вечір 
заходила до батюшки… Добре-добре, за-
писуємо. Учора, 12.05.81. Під вечір… Він 
там у вас сам, без матушки. Знаю, знаю… 

А ви, шановна, під вечір до нього. Зро-зу-
міло, – по складах, з притиском. 

– Ой Божечку, що ж ви таке кажете? Та я 
ж... Та ось хрест святий, про що ви говори-
те? У мене ж чоловік і діти…

– О, то ви ще й заміжня, і так просто під 
вечір до батюшки. Ай-яй-яй… Про це треба 
в газетку напічатать… Да-да, в газетку…

Пелагея Йванівна вже в дверях, уже на 
вулиці, не оглядається.

«Упавнамочений» запалює цигарку, 
глибоко затягується: «Мдаа, – сам до себе, 
– одно питання вирішили. Ти диви, знову 
йдуть. При га-а-а-лстуках…Сектанти бі-
сові… З цими треба по-другому…»

…Такими були будні совєцьких чи-
новників держкому. Проте, коли слухав 
виступаючих, промайнула думка: а можна 
було б і подякувати чинушам (совєцьким, 
звісно) за утиски, насмішки, в’язниці, що 

ними формували відважних служителів 
Христових, що від Фінляндії до Курил 
російської мови навчили, готуючи дорогу 
місіонерам – потомкам в’язнів Сухобе-
зводної, Сиблагу, Соловок… Тепер Єван-
гелію розуміють карели, ханти, удмурти й 
чукчі…

Слава Богу за свободу проповіді в не-
залежній Україні. Ось такі думки з приводу 
«100 років Державного органу України в 
справах релігій та національностей».

Микола СИНЮК

ЮНИЙ ТИМОФІЙ

ЩО СВЯТКУЄМО?

ПОЧАТОК ШЛЯХУ

З ТЕМРЯВИ У СВІТЛО

ТРУДНОЩІ Й ЧУДЕСА

ТРУДНОЩІ ТА ЯК Я З 
НИМИ СПРАВЛЯЮСЯ
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Віталій Маланчук – місіо-
нером «Голосу надії» з 2008 
року. Одружений, із дружи-
ною Тетяною виховує троє 
дітей. Проживає і служить 
у с. Підвербці Тлумацького 
району Івано-Франківської 
області. Диякон, виконує 
обов’язки пресвітера, депу-
тат сільської ради, освітя-
нин. На цьогорічній місіо-
нерській конференції Віталій 
розповів, як він виконував 
обов’язки голови сільської 
ради. Про це детальніше — 
в інтерв’ю.

ЧАСТИНА 1
— На конференції в Кар-

патах ви розповідали, що не 
дуже зраділи, коли вас ви-
брали виконуючим обов’яз-
ки сільського голови?

— По-перше, це призначен-
ня було для мене дуже неочіку-
ваним. Ішла звичайна кварталь-
на сесія, ніхто не знав, що так 
повернуться події — і голова 
напише заяву на звільнення. 
Аби продовжилося засідання, 
потрібно було обрати когось 
відповідальним. Запропонува-
ли мою кандидатуру, проголо-
сували — все відбулося дуже 
швидко… Як грім серед ясного 
неба.

— Ви навіть вжили фразу 
«За який гріх це мені?» Чому 
були так налаштовані?

— Тому що я вважаю, що 
зберегти чистоту стосунків з 
Богом дуже тяжко, знаходячись 
при владі. Особливо само-
му, коли поряд немає тих, хто 
боїться Бога.

Я відразу не згоджувався, 
не хотів цього, казав, що це не 
моє. Навіть із тієї точки зору, 
що в мене тільки педагогічна 
освіта, а тут треба мати знання 
з юриспруденції.

Довго вагався, молився й 
казав: «Я не зможу сам, допо-
можи, Господи! Але якщо це 
Твоя воля, то я згідний її вико-
нати». Одним словом, моє мо-
литовне життя активізувалося… 
І Бог справді давав мудрості в 
цій роботі.

— Чи маєте припущення, 
чому саме вашу кандидату-
ру запропонували на цю по-
саду? Спрацював ваш авто-
ритет як християнина?

— Швидше як християнина, 
ніж як ґазди. У цьому селі я на-
родився, але довгий час тут не 
жив, а повернувся 4 роки тому. 
Тож це було тим більше нес-
подівано. 

Церква у селі невелика, 15 
чоловік. Крім того, є нереєстро-

вана община. Але й саме село 
мале — 1000 чоловік. Тож люди 
добре бачать і знають життя 
християн — усе як на долоні. 
Неодноразово ми організову-
вали від церкви підтримку ма-
лозабезпеченим, допомагали з 
ремонтом школи… Думаю, це 
справді було однією з моїх пе-
реваг при обранні — що слова 
християн не розходяться з діла-
ми. Ми проповідуємо й старає-
мося жити, як проповідуємо.

З іншого боку, мою кандида-
туру запропонував на цю поса-
ду начальник районного відділу 
освіти, який добре мене знав. А 
депутатом сільської ради я став 
якраз завдяки попередньому 
голові, який запросив мене до 
цієї діяльності.

— Що вам вдалося зро-
бити, перебуваючи на посаді 
по суті сільського голови?

— Моя посада — секретар 
сільської ради й виконуючий 
обов’язки сільського голови, на 
якій я пропрацював 8 місяців. 

Ми вдосконалили дещо в 
системі вуличного освітлення, 
завершили централізований 
водопровід. Організували на-
віть такі елементарні речі, як, 
наприклад, посипання доріг 
взимку під час ожеледиці. Я до-
мовився з директором школи, 
щоб той виділив шлаку. Возив 
власною машиною той шлак. 
Обдзвонив молодих хлопців — 
і, на диво, вони дуже відгукну-
лися, щоб допомогти. І загалом 
усі люди та колеги ставилися з 
повагою й завжди прислухали-
ся.

На території школи виділи-
ли територію для спортивного 
майданчика зі штучним по-
криттям. Прийшло дуже бага-
то хлопців — ми разом рівняли 
поле, ходили в ліс нарізати де-
рева на опалубку, майстрували 
лавки тощо.

Також зробили ремонт клу-
бу, перекрили дах. Загалом не-
мало для села зробили.

— Тобто ви не просто 
показували, хто що має ро-
бити, а самі брали безпосе-
редню участь у роботі?

— Це необхідно — самому 
показувати приклад. Я такий 
самий, як усі люди, то чому не 
повинен разом з усіма працю-
вати?

Загалом, великі речі почи-
наються з дрібних. Наприклад, 
у сільській раді є кабінет, ви-
ділений для фельдшерсько-а-
кушерського пункту. Якось я 
дізнався, що там капельницю 
чіпляють до якогось патика, бо 

немає підставки. Це мене про-
сто шокувало. Подзвонив до 
знайомих віруючих медсестер 
в Івано-Франківськ, вони підка-
зали, де можна купити штатив, 
поїхав машиною, привіз. Пода-
рували його від імені церкви.

Поробив вказівники вули-
ць (люди навіть не знали, на 
якій вулиці живуть), стенди для 
сільської ради, для пошти, для 
клубу, для ФАПу і навіть для 
православної церкви… Це все 
я сам робив, замовляв, сверд-
лив, довбав…

— Я так зрозумів, у вас 
склалися також хороші між-
конфесійні стосунки в селі.

— Так. У нас дуже мирні сто-
сунки. Священик — мій давній 
знайомий. Я маю таке пере-
конання, що потрібно робити 
добро всім, незалежно від кон-
фесії. Тільки любов може змі-
нювати людей.

Коли приступив до виконан-
ня обов’язків голови сільської 
ради, священик запросив мене 
до церкви привітати односель-
чан із Різдвом. Це дуже вплину-
ло на людей. Особливо на тих, 
хто раніше ставився до проте-
стантів негативно. Я прийшов, 
також прийшли начальник рай-
онного відділу освіти, директор 
школи. Коли священик надав 
мені слово, я вийшов — і ми 
обійнялися. Від одних цих обій-
мів люди стали плакати. Потім я 
відкрив Біблію, прочитав кілька 
місць і нагадав, для чого наро-
дився Ісус Христос.

Уже наступного дня — от-
римав багато дзвінків з подя-
ками. Зокрема екс-голова села 
сказав: «Ви навіть не уявляєте, 
який зробили великий вчинок!» 
Я й досі не зовсім розумію, що 
малося на увазі. Можливо, те, 
що деякі протестанти, особливо 
нереєстровані, гребують захо-
дити до «іновірців»...

До речі, саме після цього я 
більше утвердився і, власне, як 
виконуючий обов’язки голови. 
Ті люди, які раніше говорили: 
«Ти не потягнеш, ти занадто 
м’який…» тощо, тепер сказа-
ли: «Ми, напевно, помилялися, 
у тебе все добре виходить!» І 
коли я йшов з посади, бага-
то хто мене відмовляв. Навіть 
приїжджали з району, переко-
нували, щоб лишився.

Сподіваюся, якийсь добрий 
слід та й лишив. У сільську раду 
приходили люди сваритися за 
межу, вирішувати пайові питан-
ня тощо. Приходили з конфлікт-
ними ситуаціями. І я намагався 
їх приводити до Бога, до миру. 
Не з однією людиною ми разом 
молилися, не одна людина в 
сільській раді плакала, сповіда-
лася.

— Виходить, ви поєдну-
вали в одній особі посадов-
ця й священика.

— По суті так. Хоча закін-
чив Львівську богословську 
семінарію, та ніколи цього не 
афішував. Просто проповідував 
людям Боже Слово. Бувало, що 
могли по годині сидіти в кабі-
неті з колегами — бухгалтером, 
касиром, секретарем, ділово-
дом... Вони відкрито ставили 
питання по Біблії, і я бачив, що 
люди щиро хочуть отримати 
відповіді. 

— Ви можете назвати пе-
реломний момент або кон-
кретну причину, чому вирі-
шили залишити цю посаду?

— Був момент, коли довело-
ся підписати один документ, і це 
мене дуже мучило. Навіть дзво-
нив до єпископа Юрія Веремія. 
Щоправда він мене заспокоїв, 
сказав, що в тому немає моєї 
вини. Але далі мені було важко 
продовжувати роботу.

Ще раніше був випадок, 
коли робили централізоване 
водопостачання. У нас був під-
рядчик, який прокладав труби. 
Як голова, я мав підписати акт 
виконаних робіт. І побачив, що 
понаписувані деякі роботи, які 
насправді не виконувалися. 
Наприклад, підсипка труб, яка, 
згідно з вимогами, має здійс-
нюватися там, де кам’янистий 
ґрунт. А копали городами, де 
земля м’яка. Тому я тоді не під-
писав.

Пізніше, коли будувався 
спортивний майданчик, про 
якого я вже згадував, ми замо-
вили в одного з депутатів об-
ласті каток (його власний). Ка-
ток працював у нас цілий день. 
Спалили вони одну кількість со-
лярки, а з району мені сказали 
списати іншу кількість. Ми, як 
сільська рада, мусили цей до-
кумент підписати. Правда, це 
не те, що пішло комусь «в ки-
шеню», ту солярку використали 
на потреби району. Можливо, 
це справді невеликий гріх, але 
це було недобре перш за все 
для моєї душі. Крім того, я ро-
зумів: поступишся в малому, 
далі буде щось більше і т. д.

Це й була основна причина. 
Те, що доводилося вирішувати 
конфлікти між людьми — це 
не було проблемою. Були мо-
менти, що будили о 3-й го-
дині ночі, гупають у вікна, діти 
сплять… «Ходи, бо п’яний зять 
хоче спалити хату…» То чо-
ловік із дружиною сваряться, 
прийшли вирішувати питання 
серед ночі…

— То вам іноді навіть до-
водилося бути замість діль-
ничного?

— Так… Коли маєш таку по-
саду в селі, то вже виконуєш 
обов’язки й дільничного, і кого 
хочеш (сміється)… Хоча є діль-
ничний поліцейський, але він 
здебільшого сидить у районі, 
приїжджає, коли вже якийсь 
конкретний розбій…

Це все я міг терпіти, готовий 
був спілкуватися й допомагати. 
Це ж і є наша місія як христи-
ян. Але що стосується підробки 
паперів, корупції — ні в якому 
разі.

— То ви вважаєте, хри-
стиянин в органах влади 
безсилий щось змінити? Він 
приречений або підкоритися 
правилам гри, або піти?

— Я не можу сказати за 
всіх. Але мені здається, що од-
ній людині зберегти чесність і 
самотужки побороти корупцію 
неможливо. Хоча би ще хтось 
один був із такими ж погляда-
ми, незалежно від конфесії. 
Самому це дуже тяжко.

Скажу відверто: при таких 
посадах є всі можливості кра-
сти й обманювати. Хто хоче, 
той буде. І це я побачив лише в 

органах місцевого самовряду-
вання — на найнижчій сходинці 
влади. Можу тільки уявити, що 
відбувається на найвищих ща-
блях!

— Та все ж, на вашу дум-
ку, чи потрібно окремим 
християнам іти у владу?

— Я думаю, що потріб-
но. Можливо, я просто не був 
готовий до цього чи занадто 
слабкий у цих питаннях. Я не 
осуджую нікого з християн, хто 
займає подібні посади, хоча й 
не знаю, як їм вдається зали-
шатися чистими й «не служити 
двом панам».

Але я тільки за те, щоб хри-
стияни йшли у владу, бо вірю, 
що можна поступово змінювати 
систему.

— Виходить, що між цими 
двома статусами — посадо-
вець і служитель — ви все ж 
обрали служителя?

— Так. Це було трохи важко 
поєднувати.

— Але все ж це непогане 
поєднання. З одного боку, 
християнський світогляд 
допомагав вам у вирішенні 
посадових проблем. З ін-
шого — посада давала пев-
ні важелі як для служителя 
церкви.

— Так… Ми без проблем 
орендували клуб, шкільну акто-
ву залу для проведення неділь-
них шкіл. Також проводили 
табори. Коли вперше організу-
вали в клубі євангелізацію за 
участі івано-франківської мо-
лоді, то не було вільного міс-
ця. Прийшло десь 60 чоловік 
послухати. Все ж таки люди 
цінують, коли щось робиш, ста-
раєшся для них. І потім вони 
відгукуються, цікавляться церк-
вою. Навіть тепер, коли я вже 
не при посаді, немає пробле-
ми домовитися про оренду або 
якісь заходи.

— Тобто з точки зору 
церкви й служіння ваше пе-
ребування на посаді мало 
позитивний ефект.

— Так. І я вірю, що люди з 
часом будуть більше замислю-
ватися, ітимуть до Бога, і буде 
пробудження!

Коли була моя остання 
сесія, на якій «передавав клю-
чі», там був присутній весь 
депутатський корпус, вико-
навчий комітет, представники 
районної адміністрації, свя-
щеник, директор школи… І 
було дуже приємно, що лунали 
теплі слова на мою адресу та 
на адресу церкви. Колишній 
голова сказав: «За короткий 
період Віталію Васильовичу 
вдалося зробити більше, ніж 
нам за роки».

Секретар сказала: «Було 
дуже легко працювати з 
Віталієм Васильовичем, ми ба-
гато від нього навчилися. Шко-
да, що він йде з посади, але я 
його частково розумію…» Вона 
бачила мої переживання, що я 
іноді просто не знав, як вчини-
ти…

А взагалі жителі села Під-
вербці дуже дружні, працьо-
виті, добрі люди. Дякую Богу 
за той час, що мав змогу їм 
служити на цій посаді!

Дмитро ДОВБУШ

інтерв`ю з місіонером

ВЕЛИКІ РЕЧІ ПОЧИНАЮТЬСЯ ІЗ ДРІБНИХ
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Дитяча сторінка Дитяча сторінка
Вітаю вас, мої маленькі 

друзі!
Сьогодні ми з вами розду-

муватимемо над тим, що таке 
відповідальність.

Це слово походить від прас-
лов’янського vedeti (відати, 
знати). Словник Даля так по-
яснює значення цього слова: 
бути повинним, зобов’язаним, 
відповідальним за щось чи за 
когось.

Спостерігаючи за людьми 
сьогоднішнього часу, ми бачи-
мо, що вони не хочуть брати на 
себе відповідальність, а, навпа-
ки, намагаються зняти з себе її 
тягар. Адже так легше жити, не 
докладаючи ніяких зусиль. Як 
говорить українське прислів’я: 
«Моя хата скраю, я нічого не 
знаю!»

А як ви, мої друзі? Чи та-

кож намагаєтесь втекти від 
доручень, які дають вам бать-
ки, вчителі? Чи берете від-
повідальність на себе: «Якщо 
не я, то хто?» Чи відповідаєте 
за свої слова, вчинки? 

Найвищий приклад від-
повідальності за людство по-
казав нам Ісус, коли сказав: 
«Ось іду, щоб волю Твою чи-

нити, Боже!» Він віддав Себе 
на хрест, щоб визволити нас 
з рабства гріха й подарувати 
нам вічне життя. А ми часто не 
хочемо пожертвувати чимось 
маленьким, комусь допомогти, 
зробити добро, стати на захист 
меншого, слабшого. Невже 
краще стояти збоку й спостері-
гати, як когось ображають, 

хтось гине, комусь важко? Не-
вже краще бути байдужим?

Ми бачимо багато при-
кладів біблійних героїв, які бра-
ли на себе відповідальність за 
свій народ, ставали на захист 
свого ближнього. Мойсей від-
повів на Божий заклик і вивів 
ізраїльський народ з Єгипту. 
Скільки разів Господь відвер-
тав Свій гнів від непокірних лю-
дей, зважаючи на заступницькі 
молитви Мойсея, який готовий 
був сам померти і був згод-
ним навіть на те, щоб Господь 
витер його ім’я з Книги Божої 
ради збереження народу.

Неемія повернувся на 
батьківщину, щоб відбудувати 
зруйновані стіни Єрусалима, 
тому що в нього боліла душа за 
рідне місто, яке було знищене 
ворогами.

Мужній Гедеон згодився 
рятувати свій народ від во-
рогів. Він взяв на себе від-
повідальність за словом Госпо-
да і, зібравши військо, став на 
захист своєї землі. 

Апостол Павло поніс віст-
ку спасіння язичникам, тому 
що вважав себе боржником «і 
гелленам, і чужоземцям, роз-
умним і немудрим». Він вико-
нав Божу волю і в кінці свого 
життя міг сказати: «Я змагався 
добрим змагом, свій біг закін-
чив, віру зберіг. Наостанку 
призначається мені вінок пра-
ведності…»

Отже, той, хто бере на себе 
відповідальність, не залишить-
ся без нагороди, а байдужість, 
безвідповідальність не дає 
надії на краще ні тут на землі, 
ні у вічності.

Колись давно в Україні жив один 
хлопчик. Звали його Івасиком і був він 
пастушком. Одного разу він пас вів-
ці недалеко від лісу. Раптом виїхав із 
лісу мисливець і прямо до нього:

— Скажи  мені, хлопче, чи далеко до 
найближчого села? — запитав він Івасика.

— Приблизно шість миль, пане. Але це 
не дорога, а польова стежка. Потрібно до-
бре придивлятися, щоб не заблудитися.

— Хлопче,— сказав мисливець, — чи 
ти можеш показати мені цю доріжку? А, 
можливо, ти проведеш мене, я тобі добре 
за це заплачу.

Та Івасик тільки головою похитав:
— Не можу, у мене ж вівці. Вони мо-

жуть розбігтися по лісі, а там вовків багато.
 — Ну й що? Навіть якщо з’їдять дві-

три, я заплачу тобі за них. Я дам тобі біль-
ше, ніж ти за цілий рік заробиш.

— Ні, пане! Я не можу! Це не мої вівці. 
Це вівці мого господаря. Він дав їх під мою 
відповідальність. Я обіцяв йому всіх при-

вести додому. Якщо ж вони загубляться, 
то я буду винен, а не ви.

— Ну, добре! Якщо не можеш сам 
мені показати дорогу, то приведи когось 
із села, а я тим часом догляну твої вівці.

— Ні, я цього не зроблю. Вівці не зна-
ють вашого голосу. Налякаються і розбі-
жаться.

— Бачу, ти мені не довіряєш, — сказав 
мисливець.

— Ні, — відповів Івасик. — Ви мене 
вмовляєте, щоб я зламав слово, яке дав 
господареві. Ви хочете, щоб я покинув вів-
ці. Звідки я можу знати, що ви дотримаєте 
слова. 

— Твоя правда, хлопче. Хотів би я 
своїм дружинникам вірити, як твій госпо-
дар вірить тобі. Покажи мені доріжку, я 
сам якось доберусь до села. 

Тут із лісу виїхали дружинники й, поба-
чивши його, гукнули:

— О князю, а ми думали, що ти за-
блукав!

Івасик, дізнавшись, що це князь, 
дуже злякався, тому що думав, що той 
розгнівається на нього. Та князь посміх-
нувся й похвалив хлопчика перед дру-
жинниками.

Проминуло кілька днів. Одного ранку 
прийшов до Івасика посланець від князя.

— Збирайся, князь просить тебе в го-
сті, — сказав посланець.

Пішов Івасик.
— Івасику, я хочу, щоб ти залишив вів-

ці й прийшов до мене. Я навчу тебе — і 
будеш дружинником у мене. Мені потрібні 
відповідальні люди, які виконують те, що 
обіцяли.

— Я дуже радий, — сказав хлопчик. 
— Якщо мій господар знайде когось, хто 
мене замінить, то я зразу ж прийду.

Повернувся Івасик до свого господаря 
і пас вівці, доки той не знайшов іншого па-
стушка. Тоді хлопчик зібрав речі й пішов 
до князя.

Леся БРИЗГУН-ШАНТА

Коли єврейська дівчина на 
ім’я Естер стала дружиною царя 
Ахашвероша, то цар дуже поко-
хав її. Але дівчина не признава-
лась цареві, з якого вона народу, 
за порадою свого родича Мор-
дехая, який виховував її.

Головним князем і радником 
царя був Гаман, якого цар дуже 
звеличив. Коли люди зустрічали 
Гамана, то мусили вклонятись і 
падати перед ним долілиць, бо 
так звелів цар. Але Мордехай, 

який знав Закон і поклонявся 
Богу, не хотів кланятись людині. 
Царські раби, допитуючи його, 
чому він не кланяється, дізнались, 
що він юдеянин, і донесли це Га-
ману. І наповнився він лютістю, і 
задумав знищити не лише Мор-
дехая, а весь його народ. 

Прийшовши до царя, радник 
заявив, що є народ, розпороше-
ний по всій державі, який не ви-
конує його наказів. Гаман запро-
понував знищити  народ і навіть 

дав своє срібло для здійснення 
цього плану. Ахашверош сказав, 
що той має право робити все, 
що вважає необхідним. Було ви-
дано наказ, у якому йшлося про 
знищення всіх юдеїв від старого 
до малого в усьому царстві. 

Почувши про це, Мордехай 
прийшов до Естер і сказав, щоб 
вона пішла до царя й ублагала 
його скасувати наказ. Але Естер 
відповіла, що той, хто прийде до 
царя без запрошення, буде стра-
чений.

— Якщо ти промовчиш, то по-
рятунок прийде до юдеїв з іншо-
го боку, а ти загинеш. І хто знає, 
чи не для цього часу ти стала ца-
рицею, — сказав їй Мордехай.

Естер вирішує, навіть якщо й 
загине, піти до царя, щоб блага-
ти про порятунок свого народу. 
Вона просить оголосити три-
денний піст перш, ніж з’явить-
ся перед царем. Мудра жінка 
продумала план дій, щоб Гаман 
нічого не запідозрив. Вона двічі 
запрошує царя та Гамана на бен-
кет, який приготувала для них. І 

коли серце царя прихилилося 
до неї, він сказав: «Яке бажан-
ня твоє? Якщо побажаєш аж до 
половини царства, то буде дане 
тобі». Естер розповіла цареві про 
те, що Гаман хоче знищити весь 
юдейський народ, до якого вона 
сама належить, і просила, щоб 
цар подарував життя усім при-
реченим на смерть. Цар дуже 

розгнівався й наказав повісити 
злого ненависника усіх юдеїв на 
шибениці, яку він приготував для 
Мордехая.

Цар видав новий наказ, який 
давав право юдеям помститися 
всім ворогам, які ненавиділи їх. 
Так був врятовано життя цілого 
народу, який жив у персидсько-
му царстві.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД

Завдання
Постав замість цифр відповідні букви алфавіту й прочитай 
мудру пораду, яка навчить тебе відповідати за свої слова.
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По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №10 (жовтень) 2018р.
По горизонталі: 5.Кармел. 6.Людина. 10.Алфей. 11.Вітер. 12.Димас. 13.Навот. 

15.Міцпа. 16.Аккув. 17.Сирія. 19.Навал. 20.Давид. 22.Голан. 24.Марта. 26.Свиня. 27.Ел-
кана. 28.Таршіш.

По вертикалі: 1.Вавилон. 2.Левій. 3.Любов. 4.Анафема. 7.Кнід. 8.Тарс. 9.Гомор. 
14.Текел. 15.Меред. 18.Полин. 19.Неаполь. 21.Динарій. 22.Град. 23.Наїн. 25.Авана. 
26.Сівма.

1.Одна із стоянок ізраїльтян. 2.Назва міста Цефат після закляття. 4.Бог филистим-
лян. 5.Друг Йова. 9.Дружина Мойсея. 11.Печера, у якій похоронені патріархи. 12.Мати 
Авесалома. 13. «Де … твій, там і серце».16.Міра землі до однієї версти. 17.Книга з 
п`яти книжжя Мойсея. 21.Вона ніколи не посоромить. 22.Пізня стоянка ізраїльтян.

КРОСВОРД

3.Гора в Галілеї. 6.Місто, побудоване Ашуром. 7.Начальник сторожі Навуходоно-
сора. 8.Небесне світило. 10.Батько Маріам. 14.Обласний керівник у Персидському 
царстві. 15.Річка Дамаска. 18.Професія євангеліста Луки. 19.Місце, де похоронена 
Маріам. 20.Річка, яка є границею між Моавом і амореянином. 22.Гірка трава. 23.Річка 
Едему. 

За ініціативи голови Рівнен-
ської ОДА Олексія Муляренка 
24 жовтня в Рівненській об-
ласній державній адміністрації 
відбувся позачерговий Духов-
ний Ранок, координатор якого 
— ректор Рівненської Духовної 
Семінарії і Академії Олександр 
Третяк. 

Ключова тема цієї зустрічі — 
«Молитовний сніданок як інстру-
мент консолідації».

Уже в традиційному порядку 
керівники міста та області, пред-
ставники різних конфесій зібра-
лися з метою обговорення та 
вирішення важливих духовних 
та культурних питань. Цього разу 
на зустрічі були присутні поважні 
гості, такі як Даг Бьорлі — один із 
ключових осіб в організації Націо-
нальних Молитовних Сніданків у 
Вашингтоні (США) та Майкл Жов-
нір — політолог, експерт зі зав’язків 
із Конгресом, який також відіграє 
чималу роль у проведенні заходів 
у рамках Молитовних Сніданків.

Зустріч почалася молитвою 
«Отче Наш» та вітальним словом 
Олексія Муляренка, у якому він 
висловив подяку за присутність 
усім, хто прийшов на захід, зокре-
ма гостям, та зауважив, що запо-
чаткована традиція Молитовних 
Сніданків на Рівненщині набирає 
більших обертів. 

Саме завдяки таким подіям 
високоповажні люді зі спільною 

метою, які шукають шляхи культур-
ного та духовного розвитку Украї-
ни, мають змогу безпосередньо 
впливати на рух подій у масштабі 
не тільки регіону або області, а й 
усієї країни. 

Високоповажний гість Даг 
Бьорлі, який вже 53-й раз відвідує 
Україну, поділився з присутніми 
своїм досвідом та баченням сут-
ності Молитовних Сніданків на 
прикладі США. Він зауважив, що 
головна позиція цього важливого 
заходу — це не християнські чи 
релігійні, і навіть не політичні інте-
реси, це принципи й цінності Ісуса 
з Назарета. «…Він був багатий, але 
щоб спасти нас — Він став бідний… 
Життя та вчення цієї Людини змі-
нили хід історії всього людства».

Невід’ємна частина Духовного 
Ранку — читання Святої Євангелії, 
тому кожен з присутніх на цій зу-
стрічі мав змогу досліджувати пев-
ні євангельські моменти.

Даг Бьорлі провів цікаву пара-
лель між Молитовним Сніданком 
та зустріччю Ісуса з Його учнями 
на березі моря, використавши для 
цього уривок із Євангелії від Івана, 
21:1-15, де розповідається про те, 
як учні Христа повернулися до сво-
го ремесла після розп’яття свого 
Учителя. Усю ніч вони безнадійно 
намагалися щось зловити, та нічо-
го не виходило, і тоді Ісус з’явився 
на березі моря й сказав їм закину-
ти неводи в іншу сторону — і учні 

зловили 153 риби. Учитель чекав їх 
на березі, приготувавши їм їсти. Це 
був перший Молитовний Сніда-
нок. Кожен, хто був у човні, запро-
шений на сніданок, незважаючи на 
їхні недавні проступки та недоліки.

Представники понад 170 країн 
світу запрошені на Молитовний 
Сніданок у США. Ісус — це лідер, 
до Якого всі ми приходимо, як при-
ходять на зустріч до представника 
сенату або уряду, щоб служити. 
Найважливіший складник таких зу-
стрічей — присутність Христа, адже 
тільки завдяки цьому представни-
ки різних релігійних конфесій (на-
віть історично-ворогуючих) мають 
змогу в єдності перебувати на тако-
му заході. Ісус Христос учив нас лю-
бити своїх ворогів. Його принципи 
перечать принципам, які нав’язує 
цей світ: Ісус учить віддавати, а не 
брати, учить всім прощати, а не 
мстити, заповідує благословляти, а 

не проклинати.
Майкл Жовнір робить чималий 

внесок в організацію «Fellowship», 
яка координує Президентські 
Молитовні Сніданки в США. Він 
був присутній на минулорічному 
Молитовному Сніданку й також 
поділився з присутніми не менш 
важливою інформацією стосовно 
таких заходів. 

Він зауважує, що у світі тепер, 
на жаль, існує багато речей, які нас 
роз’єднують, — це мова, економіка, 
освіта та культура. Та навіть одна 
річ, яка повинна нас об’єднувати — 
релігія, теж є причиною дискусій, 
суперечок, а гірше того — повстан-
ня або війни. І тому ми залишаємо 
все, що роз’єднує нас, зберігаючи 
кожен свою ідентичність. Але хо-
четься нагадати всім про те, що дій-
сно може нас об’єднати, — це Ісус 
Христос. Для когось Він — пророк, 
для когось — учитель, для когось 

— просто земляк, а для когось — 
Син Божий. Він Той, чий Дух керує 
на Молитовних Сніданках, де зби-
раються різні культурні та релігійні 
представники, деякі з яких воро-
гують упродовж довгих років або 
навіть століть. 

Своєю думкою поділився й 
депутат Рівненської міської ради 
Олександр Чубай. Він сказав, що 
Бог зацікавлений у розвитку Рів-
ненщини, порадив «закинути сіті 
по іншу сторону», побажав хо-
рошого «улову» та поблагосло-
вив усіх». 

Директор місії милосердя 
«Добрий самарянин» Ростислав 
Боришкевич, який веде актив-
ну волонтерську роботу на сході 
України, забезпечуючи гуманітар-
ною допомогою та роздаючи 
Євангелії в зоні АТО, зауважив, що 
людську душу не задобрити чи-
мось матеріальним (їжею чи пода-
рунками), а тільки Словом Божим, 
саме в Ньому ми маємо найбільшу 
потребу. 

На сьогодні Рівненщина переб-
уває в авангарді всіх позитивних та 
духовних ініціатив. Тому традиція 
проводити Молитовні Сніданки 
буде й надалі розвиватися. Зустріч 
завершилася молитвою «Отче 
Наш» та домовленістю зібратися 
наступного місяця. Тема наступно-
го Молитовного Ранку — «Гідність 
та свобода в Ісусі Христі».
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