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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

КОЛИ ВІДЧИНЯЮТЬСЯ 
ВУХА ГЛУХИХ
Хай через нас — тих, хто 
носить Христове ім’я, —  
кожне обділене серце 
відчує турботу, тепло, 
затишок...

Більша частина місіонерів 
приїхала на конференцію «Го-
лосу надії» в четвер, а деякі її 
учасники та гості почали з’їжд-
жатися ще з початку тижня. 
Тож конференція почалася за-
довго до урочистого відкриття 
— у коридорах офісу місії та на 
подвір’ї «Церкви Христа-Спа-
сителя», де місіонери, зустрі-
чаючись із друзями, яких давно 
не бачили, творили молитви та 
бесіди.

День відкриття конференції 
видався дуже спекотним — 34° 
в затінку. Тому місіонери й віру-
ючі лучани, які зібралися в домі 
молитви на вул. Вороніхіна, 14а, 
були змушені озброїтися різно-
манітними віялами, папірцями 
та серветками, щоб хоч якось 
врятуватися від духоти. Див-
лячись на людей у барвистому 
літньому одязі, більшість із яких 
чимось махала перед власним 
обличчям, здавалося, що між 
кольоровими квітами пурхають 
метелики. Одним словом — ат-
мосфера справді святкова.

Відкрив конференцію о 18 
годині директор місії Микола 
Синюк, закликавши присутніх 
до молитви.

Впродовж урочистого бо-

гослужіння співав об’єднаний 
молодіжний хор «Церкви Хри-
ста-Спасителя», гурти «Левит», 
«Суламіта» та інші.

Заступник директора місії 
Євген Мельничук поклав у ос-
нову своєї проповіді притчу Ісу-
са Христа про робітників у ви-
нограднику й поділився трьома 
думками: 1) Бог завжди кличе 
людей працювати у Своєму ви-
нограднику; 2) Бог обіцяє наго-
роду для всіх Своїх працівників; 
3) Бог дає нагороди не так, як 
дають люди, у Нього Своя ло-
гіка. Після проповіді всі звер-
шили молитву подяки Богові за 
пройдений шлях.

Нагадуючи історію місії, ди-
ректор Микола Синюк сказав: 
«Коли мене запитують, хто був 
ініціатором місії «Голос надії», 
я іноді жартома відповідаю: 
Михайло Горбачов, адже саме 
після його приходу до влади 
виникли сприятливі для про-
повіді Євангелії умови». На за-
вершення своєї промови Ми-
кола Петрович подякував усім 
працівникам місії, а також тим, 
хто молитовно та фінансово 
підтримує місіонерів, зокре-
ма Волинському об’єднанню 
ЦХВЄУ та місї «Суламіта». Слу-
житель закликав до щирої мо-
литви подяки.

У своєму вітальному слові 
старший пресвітер церков Рів-
ненщини Віктор Боришкевич 
прочитав останні вірші Єван-
гелії від Марка, у яких Ісус ска-
зав учням: «Ідіть по цілому світу 

і проповідуйте Євангелію» і далі 
відразу написано: «Вони піш-
ли». «Навіть не знаю, що б я ро-
бив, якби мене завезли в село, 
де немає жодного віруючого. З 
чого починати? — сам у себе 

запитував служитель. — Але як 
відповідально — зробити цей 
перший крок, який ви зробили, і 
піти проповідувати Євангелію!»

Як це — народитися в 
сім’ї служителів, які настіль-
ки сильно полюбили Бога, що 
не побоялися залишити звич-
не комфортне життя і поїхати 
в далекі, часто несприятливі 
для життя краї для проповіді 
Євангелії? Як це — змал-
ку звикати до обмежень, до 

жертовності, до скромності? 
Про це ми вирішили запи-
тати в дітей місіонерів. Дех-
то з них народилися прямо 
на місіонерських точках. Чи 
подобається їм такий стиль 
життя і чи збираються вони 
піти слідами батьків? Зізнаю-
ся, напевно, жодна розмова 

зі старшими досвідченими 
служителями не надихнула 
мене настільки, як ці короткі 
інтерв’ю з молодими людь-
ми, запаленими ревною лю-
бов’ю до Бога, успадкованою 
від батьків!

МИ МОЖЕМО
БУТИ КОРИСНИМИ
ГОСПОДУ

МАЛИНФЕСТ-2015:
СПОРЯДЖАЄМО МОЛОДЬ СЛУ-
ЖИТИ В ХРИСТОВІЙ ЦЕРКВІ
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Якщо ми робимо те, до 
чого нас покликав Го-
сподь, наше серце на-
повнюється радістю. 

«Зміцняйся Господом 
та могутністю сили 
Його», — ключове по-
слання...

ЮВІЛЕЙ 
МІСІЇ ГОЛОС НАДІЇ 
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ЯК ЦЕ — БУТИ ДИТИНОЮ МІСІОНЕРІВ?
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12 липня в одній із церков 
міста Ковеля відбулося свят-
кове богослужіння з нагоди 
відзначення п’ятнадцятиріч-
ного ювілею служіння глухим 
людям. Дім молитви на ву-
лиці Соборній, 26 був пере-
повнений людьми, що прибу-
ли сюди не лише з Волині, а 
й з багатьох регіонів України і 
навіть з сусідньої Білорусі. Від-
повідальні за це служіння по 
регіонах України виступали з 
привітальним словом (Клавдія 
Кузьменко — Східний регіон; 
Андрій Княгницький — Захід-
ний регіон; Жанна Полєва  — 
Запорізька обл.; Едуард Дре-
во — Вінницька обл.; Олена 
Тутова — Харківська обл.; 
Олена Дудко — Хмельницька 
обл.). Присутні мали змогу 
поділитися пережитим, почути 
Боже слово з вуст служителів, 
насолоджуватися співом псал-
мів, які виконував не тільки 
хор, а й нечуючі брати та се-
стри. Ці пісні вражали своєю 
проникливістю, бо як бага-
то написано на лиці людини, 
коли в неї немає слів… 

Учені кажуть, що жестова мова 
завжди існувала разом із розмов-
ною (звуковою). Вона має багато 
різновидів, залежно від особли-
востей походження. В Україні же-
стова мова офіційно існує близь-
ко двохсот років. Точкою відліку 
прийнято вважати час появи 
перших осередків глухих людей, 
а саме 1830-й рік, коли була від-
крита Львівська школа для глухих 
дітей. Дослідники кажуть, що за-
сновником цієї школи була невідо-
ма людина, яка у 1828 році надала 
стартовий капітал. Вважалося, що 
анонімним доброчинцем був ав-
стрійський єпископ Ян Міхал Ле-
онгард.

Як проводилася робота з глу-
хими людьми в гнаній церкві Ра-
дянського періоду, відомостей не 
знайшла. На мою думку, на Во-
лині,  це була праця за потребою, 
як і в 90-ті роки минулого століття. 
З розповідей очевидців відомо, 
що в Луцьку цією мовою добре 
володіла Віра Клімова. Цим вона 
служила своїм глухим батькам та 
іншим людям з такими вадами, 
перекладаючи їм служіння й до-
помагаючи їм у вирішенні соціаль-

но-побутових питань. Згодом цим 
служінням стала займатися  Світ-
лана Полівода (Кузьменко). Були 
сестри, які володіли мовою жестів 
і в інших районах Волинської об-
ласті: Наталя Вавілкіна (Занчук) 
— Камінь-Каширський, локально 
ця праця виконувалася також і в 
Володимирі-Волинському.

Чому ювілей відзначали в Ко-
велі? А тому, що саме з цього 
міста розпочала функціонувати 
налагоджена робота з глухими та 
іншими неповносправними людь-
ми на Волині. 

Світ зустрічав ХХІ століття. Ко-
вельська церква з такої нагоди 
вирішила провести євангелізацію 
та привітати всіх неповносправних 
людей. Під час проведення ак-
ції вони зіткнулися з проблемою: 
як донести Слово Боже до глу-
хих людей. Тому брати вирішили 
провести навчання мови жестів. У 
грудні 2000 року відповідні курси 
були проведені Світланою Поліво-
дою. Але з двох десятків людей, 
які навчалися, залишилося лише 
двоє: Ольга Мартинюк та Кате-
рина Матвієнко. Дівчата стали 
проводити зустрічі в УТОГ. Оскіль-
ки вони не досить досконало во-
лоділи мовою жестів, то їм стала 
допомагати Лариса Назарук, яка 
була працівником цієї організації. 

Роботі з глухими сприяла й ди-
ректор УТОГу. На сьогодні ці жінки 
є членами євангельської церкви.

Павло Смаль, який на той час 
був відповідальним за євангелі-
заційне служіння в ковельській 
церкві, заохочував сестер  до цієї 
праці. У 2003 році в Луцьку була 
проведена обласна конференція 
для тих, хто працює з глухими. 
На той час добре організованої, 
систематичної роботи з глухими 
в області ще не було. Не було й 
братів, які б займалися справою 
сурдоперекладу, тож керівником 
цього служіння у Волинській об-
ласті на згаданій конференції був 
обраний євангеліст Павло Смаль. 
Він поставив перед собою і коман-
дою завдання організовувати так 
роботу, щоб кожна церква мала 
працівників і могла при потребі 
підтримувати зв’язок із глухими. 
Стали проводитися курси, з’їзди, 
спілкування, щорічно табори та 
інші заходи. Стали робити презен-
тацію цього служіння по церквах, 
щоб віруючі побачили, що глухі та-
кож можуть служити Богу. За сло-
вами початківців, не всі служителі 
відразу розуміли важливість такої 
праці.  Але Боже благословення, 
праця і наполегливість роблять 
багато…

На сьогодні школа сурдопере-
кладу діє при церкві м. Любомля. 
Курси проводить Світлана Кузь-
менко. Мені також довелося побу-
вати і в таборі поблизу м. Ковеля. 
Сюди, у затишний куточок Поліс-
ся для спілкування й відпочинку, 
молитов і духовного підкріплення 
прибуло кілька десятків людей із 
вадами слуху. Для забезпечен-
ня їхніх потреб свою допомогу 
пропонують брати та сестри-во-
лонтери з різних церков не тільки 
Волині, а й з інших регіонів. За 
словами Павла Смаля, цього року 
в таборі перебувало сто двадцять 
чотири людини з вадами слуху з 
усієї України.
Відповідає Павло Смаль:

— Як розпочиналося ваше 
служіння?

— У 2003 році я повіз сестер 

із нашої церкви в Луцьк на кон-
ференцію для християнських сур-
доперекладачів. Там мені було 
запропоновано взяти на себе 
відповідальність за це служіння, 
бо здебільшого цим займалися 
сестри. Я намагався ухилитися, 
адже мав служіння євангеліста.  
Мене попросили тимчасово цим 
зайнятися. Але з тимчасового 
воно перетворилося на постійне 
моє служіння.

— Як ви зрозуміли, що це 
покликання від Бога? 

— Коли присутні на конфе-
ренції підняли руки, стовідсотко-
во проголосувавши за те, щоб я 
працював спільно з ними. Я зро-
зумів, що не випадково Бог дав 
мені автомобіль, не випадково  я 
потрапив на конференцію, не ви-
падково всі одностайно просять 
мене прийняти служіння. І Боже 
благословення!

— Чи бувають труднощі 
(болючі місця) у вашій праці?

— Труднощі з неповносправ-
ними… Важко мені щось ска-
зати… Труднощі в тому, що не 
всі християни ставляться до цієї 
справи з розумінням. Важко знай-
ти тих людей, які б хотіли працю-
вати з неповносправними. Досить 
часто доводиться чути питання: 
«Для чого воно тобі?» А нам би 
хотілося чути слова підтримки. 
Дуже прикро чути, коли глухі люди 
кажуть, що вони лишні в христи-
янській спільноті, що не відчува-
ють себе однією сім’єю, що їх не 
всі розуміють.  Оце труднощі!

— Як ви виходите на не-
повносправних людей?

— На початках ми йшли в 
УТОГи та УТОСи, різні громадські 
організації інвалідів. На даний час 
ми цього вже не робимо. Тому 
що неповносправні дуже швидко 
передають інформацію один од-
ному. І тому вони самі через своїх 
знайомих знаходять нас. Якщо го-
рить вогонь, то люди йтимуть на 
нього, так і в цій ситуації. Сьогодні 
в таборі в нас перебувають люди з 
різних регіонів, з різних конфесій. 
І не тому, що ми їх так кличемо, 

а тому, що вони цього хочуть. 
Хтось їде, бо подобається, як тут 
моляться, комусь поспілкуватися 
потрібно, комусь потрібна увага.

— З якою категорією лю-
дей із фізичними вадами, на 
вашу думку, працювати най-
важче? Чому?

— Якщо говорити про фізич-
ну працю, то найважче працю-
вати з візочниками. Їх потрібно 
перевозити, більшість із них не 
може рухатися. Якщо говорити 
про духовний план цієї праці, то 
з глухими, тому що не всі духовні 
поняття можна передати мовою 
жестів, адже вона більш побутова, 
мало образна. Були такі випадки, 
коли йшов заклик до покаяння, 
наближення до Бога, то вони всі 
піднімали руки, сімдесят-вісімде-
сят людей, навіть ті, хто вже дав-
но член церкви і хрещений Духом 
Святим.

— Методи роботи, які на-
йчастіше використовуєте у 
своєму служінні:

— Два рази на рік проводимо 
з’їзди, відпочинок «Єдність» для 
різних вікових категорій та від-
повідно до вади неповносправ-
них: візочників, незрячих, глухих. 
Проводимо служіння раз на міся-
ць в одній із церков області, про-
водять його нечуючі. Конференції, 
відвідування, спілкування в групах 
та особисте.

— Чи багато людей, з яки-
ми працюєте, залишається в 
церкві?

— Якщо говорити, скільки лю-
дей приходить у церкву, то щодо 
неповносправних — це 0,1%. 

— Чи завжди є розуміння 
вашої праці з боку родини, 
церкви, суспільства?

— З боку сім’ї та родини під-
тримка є. Мій тато, якому вісімде-
сят чотири роки, ні разу не про-
пустив у своїй молитві табір. А з 
боку християн і суспільства — не 
завжди.

— Ваші плани щодо по-
дальшої праці з глухими.

— Якщо говорити про об-
ласть,  то досягнути кожного глу-
хого. Якщо про Україну — поши-
рити по всіх областях це служіння, 
щоб кожна церква мала хоча б 
одну людину, яка знала б жестову 
мову. Щоб при духовних навчаль-
них закладах проводилися курси 
сурдоперекладу. Ми про це гово-
римо й молимося.

Отож, «для щастя треба 
зовсім небагато, лише кра-
плинку з моря доброти». А 
крапля, яку ти віддав, повер-
тається до тебе потічком, а 
потічок — річкою. Тож будемо 
дивитися на неповносправних 
як на рівних собі, а ще не заб-
уваймо, що всі ми — творіння 
Боже. І кожна людська душа 
має свої переживання. Тому 
хай через нас — тих, хто но-
сить Христове ім’я, —  кожне 
обділене серце відчує турбо-
ту, тепло, затишок і всі інші 
відчуття, що так потрібні душі 
в незатишному світі.

Інна МЕЛЬНИК

15 років служіння глухим

14  червня  в церкві с. Заболоття Ратнівського району 
відбулося рукопокладення  на дияконське служіння Денисю-
ка Сергія Миколайовича, а в церкві смт Ратне – Манелю-
ка Дениса Валерійовича.  Молитву благословення звер-
шили заступник єпископа Волинського об’єднання церков  
ХВЄП Карпович П. Д., та пастирі церков  Мазурик П. С., Ве-
личко В. І., Луцик І.А., Яковук А. І..

 12 липня  в церкві с. Луків Турійського району відбулося 
рукопокладення  на пресвітерське служіння Ткачука Павла 
Івановича.  Молитву благословення звершили єпископ Во-
линського об’єднання церков  ХВЄ Близнюк М. І., заступник 
єпископа Анчук С.  П. та пресвітер Сидорчук А. М..

12 липня  в церкві с. Одеради Ківерцівського району 
відбулося рукопокладення  на дияконське служіння Тарана  
Віктора Леонідовича. Рукопокладення звершили заступник 
єпископа Мельник П. Т.,  член обласної пресвітерської ради 
Кайдик С. В., пресвітер Дяк В. У.

новини церков хвє волині

Боже мой, Твой тихий шаг услышал я, никогда не слыша никого.
В сердце крик мой слышишь, верю, что поможешь,

Не оставишь, Боже, одного.
Є. Гудухін

КОЛИ ВІДЧИНЯЮТЬСЯ ВУХА ГЛУХИХ
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Цього року Бог благосло-
вив  наші сім’ю тим, що на її ос-
нові утворився дитячий будинок 
сімейного типу. Я батько 8 дітей, 
які ввійшли в моє життя з інтер-
натів. Це діти-сироти, напівсиро-
ти та діти, батьки яких позбавлені 
батьківських прав. Я вдячний Бо-
гові, що маю змогу виховувати 
цих дітей.

Але хочу розповісти про один 
випадок з мого служіння, через 
який Бог по-особливому промо-
вив до мене.

Десь два місяці тому я їхав у 
дитячий будинок, щоб владнати 
певні проблеми щодо всинов-

лення маленького хлопчика, яко-
му немає ще трьох років. Додо-
му повертався з працівниками 
відділу у справах дітей та молоді. 
Несподівано дорогу мені перері-
зав КАМАЗ і спинився. Зіткнення 
було неминучим. Я почав відхо-
дити вбік, і сталося так, що моє 
авто перевернулося. Шестеро 
людей було травмовано.

Тільки сталася ця аварія, 
під’їхав автомобіль із солдата-
ми, які поверталися із зони АТО. 
За кілька хвилин потерпілим від 
аварії було надано кваліфіковану 
першу допомогу. Згодом лікарі 
свідчили, що ця допомога була 

вчасною та професійною.
Я збоку спостерігав за цією 

ситуацією. І бачив, як солдати 
оточили кожного потерпілого – і 
стали допомагати їм. Кожен ро-
бив свою роботу — правильно, 
вчасно, грамотно. Я лише з по-
дивом спостерігав за ними.

І в той момент Бог промовив 
у мій дух: «Ти повинен так само 
спішити надавати допомогу тим, 
хто  травмований гріхом, хто по-
битий та зранений дияволом, як 
ці хлопці допомагають тим, хто 
постраждав тілом». Це був для 
мене чудовий урок, як нам по-
трібно спішити, наскільки ком-

петентними ми повинні бути у 
сферах духовних проблем, щоб 
мати змогу вчасно та професій-
но надати допомогу тим, хто по-
требує її.

Над світом величезна за-
гроза — пекло. І якщо люди не 
приймуть Христа-Спасителя, то 
ми знаємо, чим закінчиться їхнє 
життя. Бог не хоче смерті грішни-
ка, але хоче, щоб всі прийшли до 
пізнання правди. Тому кожного 
дня, куди б нас Бог не повів, ми 
повинні знати, що робити, як ро-
бити, де й кому служити.

Сергій Тарасюк

25 років минуло як одна мить. 
Пам’ятаю кінець 1980-их та по-
чаток 1990-их років.  Багато тоді  
було чудових моментів у нашому 
житті. Але в той час ми не думали 
про історію і що треба буде діли-
тися спогадами. Ми тоді хотіли 
служити Богові, і Він посилав нас 
у різні місця. Свого часу Бог ска-
зав мені: «Ти будеш там, де ти й 
не думав бути, і будеш бачити те, 
чого не плануєш бачити». І прав-
да, за час моєї праці мені довело-

ся побувати й у різних державних 
установах. Ми мали можливість 
подарувати Біблію навіть Аллі Пу-
гачовій.

Пам’ятаю, як наша місіонер-
ська група, що складалася з про-
стих, не таких уже й грамотних чи 
навчених людей, приїхала в Уд-
муртію. У той час уповноважений 
у справах релігій був у тривалій 
відпустці. Нас запросили у відділ 
юстиції, де були зібрані представ-
ники інших відділів, зокрема й від-
ділу освіти. І там нас запитали, чи 
ми б не хотіли проводити зустрічі 
в інститутах. З нашою освітою у 8 
класів, ну, може, дехто ПТУ закін-
чив, нам було дуже лячно, але 
ми погодилися. Спершу нам ор-
ганізували зустріч із викладачами 
цих вузів, доцентами, професо-
рами. Тому ми вирішили кілька 
днів бути в пості та молитвах, 
просячи в Бога мудрості.

І я пам’ятаю свої перші кроки 
в університеті. Все було дивним 
мені, бо я навіть не уявляв, як 

відбувається навчання у вищих 
закладах. І ось перед нами ціла 
аудиторія поважних людей з уче-
ними ступенями. А ми — групка 
малоосвічених юнаків та дівчат із 
села. Але та людина, яка пред-
ставляла нам склад наших слу-
хачів, серед яких були викладачі 
військової кафедри, атеїстичної 
кафедри, представила нас, ска-
завши: «Сьогодні перед вами 
люди, які серйозно йдуть до Бога, 
перед вами люди, просякнуті Бо-
гом. Це люди, які без Бога не 
мислять життя. Ставте їм питан-
ня, бо це особливі люди». І перше 
питання, яке нам поставили: «Яка 
ваша освіта?» На нього один брат 
відповів: «Наша освіта — вишня». 
І сів. У залі почулося перешіпту-
вання. І нас перепитали: «По-
вторіть, будь ласка». Коли він зно-
ву повторив слово «вишня», вони 
попросили розтлумачити, що ми 
маємо на увазі. Брат тоді каже: 
«Є освіта початкова, є середня, є 
технічна, є вища. А є ще й вишня, 

яка походить згори». Усі в залі з 
посмішкою зітхнули, а завідувач 
військової кафедри, мабуть, пол-
ковник, сказав тоді: «Один-нуль 
на вашу користь».

Питань було багато, і ми зна-
ходили відповіді на них. І шукали 
ми їх не в книгах, а на колінах пе-
ред Богом.

Ніколи не забуду, як став пе-
ред нами один професор. Він 
сказав, що весь світ довкола нас 
можна описати, вмістивши у дві 
таблиці (Мендєлєєва і ще якусь 
назвав, про яку я й не чув, тому 
й не запам’ятав). За таблицею 
Мендєлєєва ми можемо скласти 
людину, але ми не здатні її ожи-
вити. А за другою таблицею… І 
він почав нас заплутувати своїми  
тлумаченнями, зводячи все до 
того, щоб ми обґрунтували, чи ж 
насправді наука та Біблія не супе-
речать одна одній. Я подумав у 
ту мить: ну все — нам кінець. Але 
один брат спокійно вийшов, взяв 
крейду і запитав: «А ким був Мен-

дєлєєв?» Виявилося, що напере-
додні йому хтось дав брошурку, 
у якій були надруковані слова 
Мендєлєєва, звернені до Бога: 
«О великий Творче, якби не Ти, 
я б нічого не зміг зрозуміти. Але 
Ти дав мені це все – і я зміг це 
явити світу». Цю історію брат під-
сумував словами: «А ви сьогодні, 
не знаючи Бога, хочете поясни-
ти те, що робить Бог? Люди, які 
вірили в Бога, змогли отримати 
такі відкриття, якими користуєть-
ся весь світ. А ті, які не вірять в 
Бога, готові все лише руйнувати». 
Залунали аплодисменти, і хтось 
вигукнув: «Два-нуль».

Це стало для нас підтверджен-
ням того, що тре6а надіятися на 
Бога. Якщо ти знаєш, де черпати 
силу, то ті заблудження, яких сьо-
годні не менше, не зіб’ють тебе 
з істинного шляху.Тому шукайте 
Бога завжди — і Він пошле вам 
Свою допомогу.

Петро Кибукевич

Тепер я служу в Ніколаєвсь-
ку-на-Амурі. Але я плід праці місіо-
нерів «Голосу надії» у Центральній 
Росії. Тому щиро вдячний тим лю-
дям, які у свій час залишили свій 
дім, відмовилися від можливості 
добре заробити, а поїхали на місіо-
нерські поля. Зокрема одна з таких 
груп місіонерів приїхала у Нижньо-
городську область, де я жив. І вони 
проповідували нам Боже Слово.

У той час мені було 16 років, 
я був на даху дев’ятиповерхово-
го будинку з групою молоді. І не 
пам’ятаю чому, почав йти вперед 
— і був за два кроки від падіння. Та 
один хлопець буквально в остан-
ню мить вхопив мене за «шкірку» і 
втримав. Я знаю, що це була Божа 
милість. І якби не вона, то я б усі ці 
роки проводив би в пеклі. Але тоді 
я не знав, що поряд, в сусідньому 
кварталі збираються люди й про-
повідують Боже Слово.

Пригадую, як у наш  клас прий-
шов Іван Білик і проповідував про 
Христа. Я тоді реально відчував, як 
мого серця торкається Господь. І 
згодом Він привів мене в церкву. 
Дотепер пам’ятаю проповіді,які 
чув там. Перша з них — це про-
повідь Аркадія Олеша. Він казав: 
«Будьмо вдячні Богові, бо хтось 

не має очей, а ми маємо, хтось 
не може ходити, а ми ходимо…» 
І в ту мить моя душа, яка шукала 
сенсу життя, відчула в цих словах 
щось живе та реальне. Здавалося 
б, чого тобі, хлопче, не вистачає: 
батьки – лікарі, життя забезпечене, 
багато друзів, відмінник у школі… 
Але всередині була порожнеча, 
яку потрібно було чимсь заповни-
ти. І я дуже вдячний Господу за тих 
людей, які погодилися на те, щоб 
залишити все, що мали на рідній 
землі, і принести нам Боже Слово, 
яке так сильно торкнулося мого 
серця. Ніколи не забуду миті, коли 
Дух Святий торкнувся мого серця. 
Я сидів на останній лавці й щиро 
просив вибачення у Бога й обіцяв, 
що буду служити Йому все своє 
життя. Це був момент мого само-
визначення: нарешті я знайшов ту 
церкву, яку шукав.

Я щиро вдячний Богові також 
і за те, що ця праця не припини-
лася, а продовжується й дотепер. 
Ніколи не забуду місіонерської 
конференції, яка проходила в 
нас, у  Дзержинську, на якій бра-
ти-місіонери свідчили про свою 
працю, про Божі чудеса в їхньо-
му житті. Їм не раз загрожувала 
небезпека, але той вогонь, який 

горів у їхніх серцях, запалював 
моє серце бажанням піти їхнім 
шляхом. І коли в кінці конференції 
Микола Петрович закликав тих, 
хто бажає, присвятити своє життя 
місіонерській праці, я відчув у сер-
ці заклик від самого Ісуса Христа. 
Після молитви брат Аркадій став 
за кафедру і, витираючи сльози, 
сказав: «Бог ніколи не забуде цієї 
молитви». Так і сталося. Багато з 
тих людей, які вийшли тоді зі мною 
наперед, служать Богові на різних 
місіонерських точках.

У той час я навчався в універ-
ситеті й відчув бажання свідчити 
своїм друзям. Господь торкався їх: 
хтось плакав, хтось сперечався зі 
мною. А моє серце горіло. Я знаю, 
що це було результатом того, що 
нас благословляли ці місіонери, 
які своїм прикладом запалили нас 
і показали нам, що є інше життя, 
сповнене вищого сенсу, ніж про-
сто заробити грошей,побудувати 
собі хороший будинок, народити 
дітей і влаштувати своє життя, а 
потім зрештою померти.

І ми пішли за ними, невпев-
нено, несміло. У 1995 році Іван 
Білик взяв мене в команду місіо-
нерів, і ми разом проповідува-
ли в Арзамасі. Пам’ятаю, якось 

йому потрібно було поїхати в 
Україну, бо захворіли його бать-
ки. І я, 19-річний, залишився сам 
на місіонерській точці. Але Бог не 
лишав мене, недосвідченого й не-
впевненого, який на той час ще, 
можливо, не прочитав і всієї Біблії. 
Він робив свою працю, торкався 
людських сердець, які реагували 
на те, що ми казали їм. Я розумію, 
що навчатися потрібно, це дуже 
важливо для праці. Але це не го-
ловне. Головне, щоби був той 
вогонь Божий, який Він запалив 
у наших серцях. Цим вогнем ми 
зможемо запалити й інші серця.

Цей дивний Божий вогонь 
прийшов з Єрусалима через Лу-
цьк до нас, у Дзержинськ. А потім 
Бог послав нашу сім’ю запалювати 
цим вогнем людські серця на Да-
лекому Сході. Коли ми з дружиною 
почули поклик у серці, то певний 
час вагалися. Ми так мало знали й 
чули про той регіон, у якому мали 
працювати. Але в якусь мить я по-
чув чітке підтвердження від Бога: 
«Це від Мене!» І після того, хоча 
мені й казали: «Ти поїдь і подиви-
ся, чи добре там, чи погано, а тоді 
вже визначишся», я вирішив без 
вагань поїхати туди для праці, бо 
саме там Бог хоче мене бачити.

І скажу чесно, обставини бу-
вають складними. Шість місяців у 
нас триває зима. І коли на вулиці 
мінус двадцять, ми вважаємо, що 
в нас тепло, бо тоді машина ще 
дуже легко заводиться. Наше мі-
сто ізольоване, немає моста, щоб 
можна було автомобілем привез-
ти якісь продукти. Кожен кілограм 
будь-якого продукту дорожчий на 
10 рублів через доставку. Уявіть, 
що за 50-кілограмовий мішок це-
менту треба переплатити 500 ру-
блів. Але попри все я переконався, 
що якщо ми робимо те, до чого 
нас покликав Господь, наше серце 
наповнюється радістю. 

Олександр Цибушкін

ТИ ПОВИНЕН ТАК САМО СПІШИТИ НАДАВАТИ ДОПОМОГУ ТИМ,
ХТО  ТРАВМОВАНИЙ ГРІХОМ…

ШУКАЙТЕ БОГА ЗАВЖДИ — І ВІН ПОШЛЕ ВАМ ДОПОМОГУ!

МИ МОЖЕМО БУТИ КОРИСНИМИ ГОСПОДУ

місіонерські свідчення
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Вітав місіонерів прези-
дент місії «Суламіта» Віктор 
Дежнюк. Служитель розповів 
про те, як непросто шука-
ти спонсорів для місіонерів: 
«Може, ви думаєте, що там, 
в Америці, за мною ходять 
натовпи людей і просять: до-
звольте й нам підтримувати 
місіонерів. А я їм відповідаю: 
ні, почекайте своєї черги! 
Але це далеко не так. По-
трібно поспілкуватися хоча 
б з 20 людьми, аби знайти 
одного спонсора. Коли, на-
приклад, переконуєш брата, 
а він каже: я ще пораджуся 
з дружиною, то це вже відо-
мо — провал! Коли каже: я 
тобі передзвоню, то це теж 
— провал». Також Віктор 
Адамович розповів, що біль-
шість спонсорів у США тяжко 
працюють, щоб мати змогу 
підтримувати місіонерів, і 
закликав місіонерів до регу-
лярної комунікації зі своїми 
спонсорами.

Наступний спікер — Ро-
стислав Боришкевич, який 
очолює місію «Добрий Сама-
рянин», із сумом зауважив, 
що подібно до того, як важко 
знайти спонсорів, так само 
важко сьогодні знайти моло-
дих людей, які б посвятили 
себе на місіонерське служін-
ня. Рік тому, вітаючи «Голос 
надії» з 24-річчям, Ростис-
лав Боришкевич подарував 
велику Біблію, на що Мико-
ла Синюк жартома запитав: 
«Якщо така Біблія на 24 роки 
місії, то яка ж тоді буде на 
25-річчя?» Нагадавши цей 
факт, директор «Доброго 
Самарянина» вручив Миколі 
Петровичу ще більший ек-
земпляр — Острозьку Біблію 
зі словами: «Більшої я ще не 
бачив!»

Також зверталися з 
вітальними словами до місіо-
нерів директор «Братерства 
без кордонів — Україна» 
Микола Богданець, єпископ 
Степан Веремчук, який сто-
яв біля витоків місії, старший 
пресвітер Волині Михайло 
Близнюк та один із перших 
місіонерів Федір Гнатюк, 

який колись працював у Ка-
релії, а тепер проживає в 
Сакраменто, а також гість 
із Польщі пастор церкви м. 
Піла Олександр Матвійчук.

Слово для проповіді було 
надане Віктору Павловсь-
кому, старшому єпископу 
церков Молдови, віце-пре-
зиденту Європейської Спілки 
П’ятидесятників (PEF). «Нам 
дуже подобається слуха-
ти свідчення місіонерів, які 
нас підбадьорюють, надиха-
ють, — зауважив служитель. 
— Але бувають свідчення і 
з трагічним кінцем…» Навів-
ши багато прикладів того, як 
сучасні християни пережи-
вають труднощі та гоніння, 
Віктор Павловський закликав 
наслідувати таких відданих 
Богові людей.

Нарешті було надане сло-
во для привітань та свідчень 
самим місіонерам. Першим 
виступив відповідальний за 
місіонерську працю в респу-
бліці Комі Федір Величко, 
який серед іншого зауважив 
важливість не лише духов-
ної, а й світської освіти. Слу-
житель розповів про одну з 
поїздок до оленярів з Єван-
гелією, тоді на зворотному 
шляху один із двох снігоходів 
заглух через сильний мороз. 
Ситуація була небезпечною, 
адже допомоги в тундрі не-
має звідки чекати. Під час 
молитви служитель почув 
одне слово, яке наштовхнуло 
його на думку дістати акуму-
лятор і підзарядити його від 
другого снігохода. Спроба 
увінчалася успіхом. «Важли-
во не тільки почути, а й зро-
зуміти почуте, — підсумував 
місіонер. — У тій ситуації нас 
врятував Бог через світські 
знання!»

Свідчив відомий вуличний 
євангеліст Олександр Кур-
ченко. Перебуваючи в місці 
позбавлення волі за свої пе-
реступи, він купив Біблію за 
денний пайок хліба — і книга 
повністю змінила його жит-
тя та спосіб мислення. «Але 
ж хтось приніс у тюрму цю 
Біблію!» — підкреслив про-

повідник. Тепер він вважає 
своїм обов’язком розповіда-
ти про спасіння іншим лю-
дям. Олександр Курченко 
розповів про розвиток ву-
личного благовістя в Україні 
та за її межами, зокрема про 
поїздку до Грузії та наміри 
відвідати Польщу.

Відповідальний за місіо-
нерську працю в Татарії Сер-
гій Ярута прочитав уривок 
15 псалма: «Частки припали 
для мене в хороших місцях, 
і приємна для мене спад-
щина моя!» Зі сльозами на 
очах служитель розповідав 
про ті дороги, якими йому 
довелося пройти, і про тих 
людей, із якими він поділив-
ся Євангелією: «Мене іноді 
запитують: чому ти так бага-
то людей привозиш із Росії? 
Тому що це люди, яких я 
люблю всім серцем, це моя 
спадщина в Господі, і вона 
приємна для мене!» Після 
його виступу свідчила сестра 
Діна з Татарії, яка народила-
ся в сім’ї глухонімих. Крізь 
сльози вона дякувала місіо-
нерам, які приїхали до них з 
України і через яких знайшла 
спасіння вона, її родина і ба-
гато друзів.

Ішла четверта годи-
на служіння. Благо, під час 
проповіді Сергія Ярути пі-
шов дощ — і з вікон повіяло 
прохолодою. Директор Ми-
кола Синюк повідомив, що 
за браком часу, на жаль, не 
вдасться повністю виконати 

заплановану програму пер-
шого дня конференції, проте 
зауважив, що чотири години 
— це лише половина часу, 
протягом якого часто трива-
ють служіння в Татарії.

До заключної проповіді 
запросили старшого єписко-
па ЦХВЄ України Михайла 
Паночка. Перш ніж почати 
проповідь служитель зди-
вувався, що більшість лю-
дей залишилася до самого 
кінця врочистого зібрання, і 
теж подарував місії Біблію. 
Ґрунтував свою проповідь на 
двох місцях Божого Слова: 
«І бачив Господь, що велике 
розбещення людини на зем-
лі, і ввесь нахил думки сер-
ця її тільки зло повсякденно. 
І пожалкував був Господь, 
що людину створив на зем-
лі. І засмутився Він у серці 
Своїм» (1М.6:5-6) та «Гово-
рю вам, що так само на небі 
радітимуть більш за одного 
грішника, що кається, аніж 
за дев’ятдесятьох і дев’ятьох 
праведників, що не потре-
бують покаяння!» (Лк.15:7). 
Порівнявши ці два уривки 
єпископ зауважив: «Бог су-
мує, коли люди роблять зло! 
Але — радіє, коли кається 
один грішник! Скільки радо-
сті принесли Богові праців-
ники «Голосу надії»!»

Після заключної молитви 
відбувся перегляд історич-
ного документального філь-
му про служіння місії «Голос 
надії».

Хоча не усім спікерам 
вдалося виступити, програ-
ма першого дня конференції 
вийшла насиченою та яскра-
вою. Місіонери роз’їхалися 
на нічліг до членів місцевих 
церков у передчутті нових 
емоцій і приємних годин на-
ступного дня конференції.

На щастя, другий день 
конференції видався наба-
гато прохолоднішим через 
дощ, який йшов уночі й на-
крапав у першій половині 
дня. Вів програму з’їзду 
заступник директора місії 
Віталій Оніщук. Співом слу-
жили гурти «Євангеліст» та 
«Віфлеєм».

Першу проповідь до 

молитви виголосив від-
повідальний за євангеліза-
ційну працю в Житомирській 
області Сергій Тарасюк. Він 
розповів про аварію, у яку 
вони потрапили, поверта-
ючись із дитячого будинку. 
Прямо посеред дороги виї-
хала вантажівка, водієві до-
велося різко повернути — і 
їхнє авто перевернулося. 
Шестеро пасажирів отрима-
ли травми. Але Божа милість 
була виявлена в тому, що 
саме в той момент мимо 
проїжджала машина із сол-
датами, які поверталися із 
зони АТО. Вони зупинилися 
й почали негайно надава-
ти першу допомогу постра-
ждалим. Служитель провів 
аналогію з місіонерським 
служінням: «Так і місіонери 
повинні бути завжди поряд із 
духовно пораненими людь-
ми, щоб підтримати, сказати 
їм вчасне слово від Госпо-
да!» Прямо під час його про-
повіді до мікрофону вийшов 
Микола Синюк і попросив 
молитися за родину (батько і 
троє дітей) з Котельви (Пол-
тавська область), яка от-
руїлася грибами. Батько не 
вижив, у реанімації досі троє 
дітей, на життя яких лікарі не 
дають жодного шансу. За цю 
родину була звершена вже 
не одна молитва. Микола 
Петрович закликав молитися 
ще на підтримку думки про 
взаємну допомогу, вислов-
леної Сергієм Тарасюком.

У першій половині друго-
го дня з’їзду читав семінар 
старший єпископ церков 
Молдови Віктор Павловсь-
кий. Його темою була: 
«Аспекти і методи благові-
стя». Служитель зазначив, 
що деякі люди люблять їз-
дити по семінарах, читати 
безліч книг по євангелізму, 
і їм здається, що потрібно 
тільки знайти певний секрет, 
застосувавши який, можна 
легко досягнути невіруючих 
людей. Але євангелізація на-
справді не має універсаль-
ної формули. Важлива умова 
успіху — не бути лінивим. Бо 
лінива людина завжди шу-
кає тільки простіших шляхів. 
У своїй промові Віктор Пав-
ловський виділив такі аспек-
ти благовістя:

1) Проголошення. Це 
особливий Божий дар. 
Євангеліє повинне бути 
проголошеним усіма спо-
собами.

2) Місіонерство. Це 
особливе покликання від 
Бога. Це мандрівка в нові, 
невідкриті місця.

3) Справи. Це особлива 
Божа вимога. Ми зобов’я-
зані служити іншим людям 
в ім’я Ісуса Христа.

4) Особисте життя. Це 
Божий стандарт. Якщо 
цей стандарт не від-
повідає словам проповіді, 
то вона даремна.

25 років місії

24 липня, п’ятниця

Початок на стор.1

ЮВІЛЕЙ МІСІЇ ГОЛОС НАДІЇ
25 РОКІВ
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Після семінару місіоне-
ри мали можливість стави-
ти запитання та ділитися 
власними думками. Зі сло-
вами привітання зверталися 
до присутніх, згадуючи свої 
перші кроки на місії, одні з 
перших місіонерів — Іван Чо-
ботарьов та Петро Кібукевич. 
До молитви перед обідом 
закликав пастор Петро Янюк.

Анатолій Безкровний, 
старший пресвітер церков 
Донеччини, представив но-
вий місіонерський проект 
із організації церков у мі-
стах і селах зони конфлікту. 
До співпраці запрошуються 
брати і сестри, які хотіли б 
після спеціального навчання 
поїхати у фронтову зону для 
благовістя. Усі, хто зацікав-
лений цим проектом, можуть 
звертатися до керівництва 
місії.

Після обіду знову вийшло 
сонце і стало спекотніше. 
Почалася програма другої 
половини дня із загальної 
фотографії місіонерів, які 
ледве помістилися на сцені 
одного з найбільших домів 
молитви України. Як пожар-
тував заступник директора 
місії Євген Мельничук, по-
трібно було фотографувати-
ся до обіду, бо так — більше 
шансів уміститися в кадр.

«Наші серця в пошуку, — 
молився в кінці своєї про-
повіді Олександр Мокієнко, 
місіонер з Дніпропетровщи-
ни. — Ми хочемо бачити Твої 
чудеса, ми хочемо, щоб наші 
слова були сповнені Твоєї 
сили, ми хочемо пізнавати 
Тебе ще більше!»

Старший єпископ цер-
ков Сибіру Анатолій Боярчук 
розповів про довгий шлях 
свого становлення як місіо-
нера. На прикладі власних 
спроб і помилок він поясню-
вав, як можна неправильно 
розуміти Божу волю, і в які 
ситуації можна потрапити, не 
прислухаючись до Його голо-
су. Натомість тільки щирість 
перед Господом допомагає 
духовно рости і змінювати-

ся. У своїй промові він зосе-
редив увагу на запитаннях: 
«Що робити, коли опуска-
ються руки?», «Що робити, 
коли ти не знаєш, куди далі 
йти?» Ось кілька тез із його 
проповіді: «Для того, щоб 
мати здатність когось під-
няти, перш за все потрібно 
самому стояти твердо. Щоб 
допомогти навести порядок 
у житті комусь, перш за все 
варто вирішити власні про-
блеми!»; «Кожен християнин 
повинен чітко розуміти, звід-
ки він прийшов, для чого він 
живе і куди він іде!»; «Якщо 
Бог вас покликав, то не вага-
ючись ідіть у цьому напрям-
ку, навіть якщо буде дуже 
тяжко. Бог пошле людей, які 
будуть підтримкою для вас!»; 
«Найсильніша зброя, якою ти 
можеш перемагати людей, — 
це любов! Не дозволь своє-
му серцю стати черствим, 
позбавленим любові!» У кінці 
проповіді служитель закли-
кав людей, які хотіли б змін 
і оновлення у своєму житті, 
а також глибшого пізнання 
Божої волі. До кафедри вий-
шли кілька десятків людей, 
за яких було звершено щиру 
гарячу молитву.

Олександр Цибушкін, 
місіонер із Хабаровської об-
ласті Росії, розповів про не-
просту працю місіонерів в 
умовах низьких температур, 
ізольованої інфраструктури 
та небезпеки від ведмедів. 
Після його свідчення Мико-
ла Синюк запропонував по-
молитися за усіх місіонерів, 
які служать в Росії. Умолитві 
лунали також слова благан-
ня, аби Бог втрутився в на-
пружену політичну ситуацію і 
дав мир в Україні та в Росії.

Місіонер з Болгарії Іван 
Серт свідчив про деякі нові 
служіння і напрямки, які вони 
започаткували. Зокрема 
місіонери розпочали працю з 
глухими й сліпими. Крім того, 
відкрилися двері для про-
повіді Євангелія в Туреччині 
й Сирії. Служитель зазначив, 
що попри наявність інфор-

мації різного ступеня прав-
дивості в мусульманському 
світі справді посилюється 
жорстокість стосовно хри-
стиян. Місіонер висловив 
думку, чи не прийшла пора 
також взяти курс у проповіді 
Євангелії на мусульманські 
країни.

Директор місії Микола 
Синюк надав коротку інфор-
мацію про ситуацію в най-
складніших регіонах праці 
(Росії, Криму) і окреслив 
плани початку праці в Сер-
бії, Іспанії та Польщі. Також 
він проінформував місіонерів 
про деякі зміни в керівному 
апараті місії. Справа в тому, 
що рік тому була створена 
рада директорів місії «Голос 
надії», до якої ввійшли: В. 
Оніщук (регіональний дирек-
тор по Україні), А. Боярчук 
(регіональний директор по 
Росії), Ю. Троць (регіональ-
ний директор по Європі), Є. 
Мельничук (директор з ад-
міністративних питань), С. 
Тарасюк (директор із питань 
освіти), П. Федорук (дирек-
тор з питань стратегії і ро-
звитку), М. Синюк (голова 
ради директорів).

Ростислав Мурах виголо-
сив заключну проповідь на 
основі послання апостола 
Павла до Євреїв (13:8): «Ісус 
Христос учора, і сьогод-
ні, і навіки Той Самий!» Він 
закликав місіонерів підняти 
руки в молитві без гніву й 
сумніву. Коли молитва закін-
чилася, єдиний, хто зали-
шився з піднятими руками, 
був Ростислав Мурах. «Бра-
ти, важко тримати руки до 
кінця, чи не так? — запитав 
служитель. — Але опустив 
руку — і якась душа пішла до 
загибелі… Тому хай Бог нам 
допоможе постійно пам’ята-
ти важливість піднятих рук!»

О 18 годині почалася ве-
черя, після якої місіонери 
мали вільний час для спіл-
кування, а також бесіди по 
регіонах.

І знову дім молитви 
«Церкви Христа-Спасителя» 
заповнений людьми. Зно-
ву спека. Третій день кон-
ференції (з’їзне молодіжне 
служіння) почав проповіддю 
до молитви Петро Федорусь, 
один із перших місіонерів у 
Воркуті. Після нього згаду-
вав свої перші місіонерські 
поїздки Іван Білик, один із 
перших місіонерів у Нижньо-
городській області.

Співали для присутніх 
гурт «Левит», соліст Михайло 
Озеруга (гурт «Живий потік», 
церква «Суламіта» США).

Заступник директора місії 
Віталій Оніщук на почат-
ку своєї проповіді прочитав 
уривок з Послання до ко-
ринтян: «Дивіться-бо, брат-
тя, на ваших покликаних, що 
небагато-хто мудрі за тілом, 
небагато-хто сильні, небага-
то-хто шляхетні» (1Кор.1:26). 
Одна з думок його проповіді: 
«Краще бути незначним у 
Бога, ніж великим і впливо-
вим з точки зору світу!»

Після проповіді Віталій 
Феодосійович запросив на 
сцену випускників місіонер-
ської школи «Голосу надії», 

що проходила на базі Коро-
стенського біблійного інсти-
туту. Свідоцтва про успішне 
закінчення навчання вручив 
майбутнім місіонерам дирек-
тор з питань освіти Сергій 
Тарасюк. Декотрі з випуск-
ників мали нагоду розпові-
сти про своє покликання до 
служіння. Зокрема Юрій Ба-
раш зазначив: «Я нещодавно 
спілкувався із своїм другом, 
який поїхав на заробітки в 
США, про те, що коли спро-
буєш більші заробітки, то 
дуже не хочеться поверта-
тися до менших. І я вдячний 
Богові, що Він дав мені спро-
бувати щось більше в служін-
ні, чого я досі не знав, і мені 
не хочеться повертатися до 
того, що було раніше!»

Відповідальний за місіо-
нерську працю в Нижньо-
городській області Ігор 
Москвич у своїй промові 
зауважив: «У мене таке по-
чуття впродовж конферен-
ції (і навіть саме гасло на 
це наштовхує), що ця дата 
— не якесь досягнення, а 
ніби тільки початок. Початок 
чогось хорошого». Служи-

тель проповідував про те, 
що немає більшого щастя, 
ніж знайти своє покликання. 
І Бог найшвидше відповідає 
на молитву про покликання. 
«Я буду говорити про покли-
кання, бо воно робить мене 
щасливим, і хочу, щоб ви теж 
були щасливими! — переко-
нував місіонер. — Там, де є 
покликання, там життя ки-
пить, там цікаво жити!»

Служили свідченнями і 
співом місіонери з респу-
бліки «Марій-Ел».

Павло Федорук, дирек-
тор з питань стратегії та 
розвитку, поставив молоді 
запитання: «Що саме визна-
чає напрямок твого життя?» 
Служитель говорив про віру, 
яка повинна бути настільки 
глибокою, щоб могла спря-
мувати все життя і майбутнє 
людини.

Завершальну проповідь 
виголосив директор місії Ми-
кола Синюк. В основу він по-
клав великий уривок з Божо-
го Слова, зокрема слова, що 
стали гаслом конференції: «І 
сталось, як дорогою йшли, 

сказав був до Нього один: Я 
піду за Тобою, хоч би куди Ти 
пішов. Ісус же йому відказав: 
Мають нори лисиці, а гнізда 
небесні пташки, Син же Люд-
ський не має ніде й голови 
прихилити! І промовив до 
другого Він: Іди за Мною. А 
той відказав: Дозволь мені 
перше піти, і батька свого 
поховати. Він же йому відка-
зав: Зостав мертвим ховати 
мерців своїх. А ти йди та зві-
щай Царство Боже. А інший 
сказав був: Господи, я піду 
за Тобою, та дозволь мені 
перш попрощатись із свої-
ми домашніми. Ісус же про-
мовив до нього: Ніхто з тих, 
хто кладе свою руку на плуга 
та назад озирається, не на-
дається до Божого Царства! 
Після того призначив Го-
сподь і інших Сімдесят, і по-
слав їх по двох перед Себе 
до кожного міста та місця, 
куди Сам мав іти. І промовив 
до них: Хоч жниво велике, 
та робітників мало; тож бла-
гайте Господаря жнива, щоб 
робітників вислав на жни-
во Своє. Ідіть! Оце посилаю 
Я вас, як ягнят між вовки» 

(Лк.9:57-10:3). Головна дум-
ка, висловлена єпископом: 
Ісус посилав учнів туди, куди 
Сам хотів піти. Місіонери 
сьогодні поїдуть туди, куди 
Він хоче послати. Тут люди 
щось змінити безсилі. Тому 
найважливіше — молити Го-
сподаря жнив, щоб Він по-
слав працівників. Як важливо 
розуміти важливість цієї мо-
литви! І як важливо від Само-
го Господа отримати знання, 
куди сьогодні Він хоче йти! 
Служитель закликав до щи-
рої молитви, щоб кожна лю-
дина почула і зрозуміла ба-
жання Свого Царя!

Під час обідньої перерви 
присутні переглянули фільм 
«Мрія, втілена Богом» про 
минуле і сьогодення місії 
«Голос надії».

Місіонери стали потроху 
від’їжджати, проте на под-
вір’ї та в коридорах офісу ще 
довго не стихав гомін. До по-
бачення, Христові служителі, 
натхнення вам і Божого захи-
сту! До наступної конферен-
ції!

25 липня, субота
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Батьки, Василь і Ольга, служи-
ли на місії в Сахаліні, тепер прожи-
вають у США, благовістять в Мек-
сиці та Канаді.

— Чим твої батьки відрізня-
ються від батьків твоїх одноліт-
ків?

— Мої батьки не можуть сидіти 
на одному місці. Їм завжди хочеть-
ся кудись їхати, комусь служити. 
Деякі батьки свій вільний час про-
водять за телевізором, але моїм 
таке не підходить.

— А чим твоє дитинство 
відрізнялося від дитинства ін-
ших дітей?

— До семи років я жив на Са-
халіні. Там — тяжко, багато людей 
не мають необхідного для про-
життя. Дуже холодно, іноді темпе-
ратура падає до мінус 60-ти гра-
дусів. Там був такий жарт: «У нас 
12 місяців зима, а решта — літо!» 
Пам’ятаю, як мама закутувала 
мене у кілька рушників, садила на 
сани і так везла на зібрання. Але 
я вважаю, все це добре на мене 
вплинуло. Це навчило мене жити 
скромно, бути вдячним за те, що 
маю. Дивлячись на деяких ровес-
ників, помічаю, що вони не цінують 
тим, що мають, їм хочеться більше 
й більше. 

— Чи є якісь мінуси в тому, 
що твої батьки — місіонери?

— Як я вже сказав, коли ти 
місіонер, то мусиш жити скромні-
ше, більш обмежений в деяких ре-
сурсах. Місіонер часто мусить від 
чогось відмовлятися, чимось жерт-
вувати заради служіння. 

— Якщо відверто: ти ніко-
ли не відчував образи, що інші 
діти живуть більш комфортним, 
спокійним життям?

— Чесно кажучи, я така люди-
на, що мені для життя вистачає 
дуже мало. Хоча, звичайно, як і в 
усіх, є бажання комфорту, достат-
ку. Але це для мене ніколи не було 
особливою проблемою: немає — 
то й немає, може, у чомусь іншому 
Бог благословить!

— А що для тебе є найбіль-
шою перевагою життя в місіо-
нерській сім’ї?

— Найбільша перевага — вжи-
ву бачити Божу дію. Інші люди чу-
ють свідчення з третіх вуст, а я все 
це бачу на власні очі. Ти відчуваєш, 
як Бог веде і забезпечує місіонерів. 
З дитинства будується твоя віра 
і формується особисте бажання 
служити.

Коли люди приходять до Бога, 
багато з них кажуть: я щасливий, 
що вирвався від гріха і змінилося 
моє життя. Я ще більше радію, що 

мав привілей не пізнати гріха цьо-
го світу, з самого дитинства знати 
і розуміти Бога, про Якого навчили 
мене батьки. Я знав Боже Слово, з 
нього черпав мудрість, як чинити у 
різних ситуаціях.

— Згадай момент особливо-
го Божого дотику до тебе.

— Це було десь у тринадцять 
років уже в США. Йшло звичайне 
богослужіння, я так сидів і роздуму-
вав про сенс мого життя. І в якийсь 
момент слова проповідника поча-
ли звучати в моїх вухах так, ніби це 
Сам Господь говорить напряму: «Я 
маю для тебе план, Я хочу тебе ви-
користовувати, ти для Мене дуже 
важливий!» Був заклик до покаяння 
— і я вийшов. Мене наповнила ве-
лика радість — і Бог хрестив мене 
Святим Духом.

— Чи пам’ятаєш момент, 
коли сам вперше спробував 
себе в служінні?

— Один момент дуже сильно 
запам’ятався десь з шестирічного 
віку. Не знаю точно де, але була 
євангелізація на якомусь відкри-
тому місці. Мої батьки стояли на 
сцені, співали, проповідували. А 
я стояв збоку, і біля мене зібра-
лися інші діти. Тоді я вперше в 
житті спробував робити те, що й 
мої батьки. Вони проповідували 
старшим людям, а я — дітям. Діти 
ставили питання, я відповідав. І від-
чував себе щасливим від того, що 
був частиною євангелізації!

— Ти пов’язуєш своє май-
бутнє з місіонерством? Чи був 
момент, коли ти відчув особ-
ливе покликання до певного 
служіння?

— На сьогодні я в церкві беру 
участь у служінні недільної шко-
ли, технічного забезпечення та 
служінні підліткам. Але неоднора-
зово вже їздив з батьками в Мек-
сику і маю бажання при можли-
вості продовжувати там служити. 
У цьому мені хочеться наслідува-
ти приклад батьків.

— Що ти побажав би своїм 
одноліткам?

— Я себе довго шукав у служін-
ні, але так жити: просто прийти в 
церкву, посидіти і піти додому — 
не міг. Ти живеш, а від тебе немає 
ніякої користі… Якось я помолився, 
щоб Бог використав мене, і бук-
вально через кілька тижнів мене 
залучили до служіння. Я не тільки 
не шкодую про те, що став служити 
Богу, а й хотів би ще більше себе 
посвятити. Тому хочу сказати мо-
лоді: моліться! Якщо ви справді ба-
жаєте служити, то Бог вас спрямує!

Батьки, Олександр і Гали-
на, служать у Сумській області 
(м. Конотоп).

— Ти виростала в сім’ї 
місіонерів, чи відрізнялося 
твоє дитинство від дитин-
ства інших дітей?

— Звичайно, різниця була 
і дуже велика. Наприклад, 
батьки приділяли нам всю 
увагу, дуже багато вкладали в 
нас сил. Хоча багатьом дітям 
з інших сімей усе дозволяло-
ся, а нам майже нічого не до-
зволялося... Але зараз, порів-
нюючи, все-таки мені більше 
подобається моє життя, ніж 
життя тих дітей, яким я колись 
заздрила.

— Чим особливі бать-
ки-служителі?

— Ну, мені здається, мої 
батьки більше відчувають 
відповідальність за власних 
дітей. Таке враження, що де-
яким батькам байдуже, чим 
займаються їхні діти, вони 
більше думають про роботу 
тощо, а діти їх зовсім не цікав-
лять.

— Ти відчуваєш на 
собі якусь особливу від-
повідальність як на доньці 
служителів?

— Так. Наприклад, у школі 
нас усі знали як дітей місіо-
нерів. І нам завжди було 
страшно долучатися до чо-
гось, що мало б недобрі на-
слідки. Ми не могли йти за 
всіма на зле.

— Які мінуси і плюси в 
тому, щоб бути дитиною 
місіонерів?

— Десь у 1993 році ми пе-
реїхали на Сумщину, люди 
там дуже відрізняються від 
тих, серед яких ми жили рані-
ше. До цього часу відчуваєть-
ся певний бар’єр. Там досить 
непросто. Але є й багато 
плюсів. Я знаю, що молитви 
батьків втримали мене від ба-
гатьох помилок. Моє життя не 
було забруднене гріхом.

— Ти можеш згадати 
момент, коли вперше Бог 
торкнувся тебе?

— З дитинства відвідувала 
зібрання, різні домашні групи, 
табори. Я в цьому перебува-
ла. Тому дуже важко виділити 
якийсь особливий момент. 
Таких моментів було дуже ба-
гато. Вони часто траплялися 
навіть не на зібраннях, а в колі 
сім’ї. Це відчуття, що Бог нас 
береже і тримає у Своїх руках!

— А коли ти почала про-
бувати себе в служінні?

— Це теж відбувалося по-
ступово. Вже років 4-5 зай-
маюся з дітьми в таборах, до 
того вела недільну школу. Та-
кож співаю в хорі та в гурті. 

— Чи підеш ти по шля-
ху своїх батьків? Чи, мож-
ливо, бачиш себе в іншому 
служінні?

— Навіть не знаю. Якщо 
говорити відверто, в мене 
немає особливої ревності 
бути місіонером. Хоча бать-
ки до цього заохочують, але 
поки що я не маю відчуття, 
що це моє. Однак, мені чо-
мусь здається, що Бог все 
одно зробить так, щоб я 
пішла цим шляхом.

Народився і виріс в республіці 
Комі, де служать його батьки Федір 
і Мирослава.

— Виростаючи в сім’ї місіо-
нерів, чи відчував ти різницю 
порівняно з сім’ями твоїх друзів, 
однокласників?

— Безумовно, я відчував велику 
різницю. Мої батьки глибоко посвя-
чені в служінні Богу. Вони в цьому 
показували мені приклад і на цьо-
му я виховувався. Я бачив, як вони 
щиро поклоняються Богові… І десь 
у віці 4-5 років Дух Святий торкнув-
ся мене під час поклоніння в нашій 
церкві. З дитинства я чітко знав до-
бро і зло, чітко знав, ким є мої бать-
ки — що вони місіонери, що вони 
віддали своє життя Богові. Це відчу-
валося якось на духовному рівні. 

— Ти згадав про перший Бо-
жий дотик до тебе, а пам’ятаєш 
свої перші кроки в служінні?

— Як і батьки, я отримував від-
криття від Бога і це були відкриття 
про покликання. Дух Святий кликав 
мене протягом життя до багатьох 
речей. А одним із перших покликів 
10 років тому був поклик до про-
повіді. Я тоді навчався у 1-му класі. 
Тато завів мене у свою кімнату і 
попросив розповісти підготовлену 
проповідь, після чого дозволив про-
повідувати в церкві. Коли вперше 
вийшов за кафедру, я дуже хвилю-
вався, весь трусився, помилявся… 
Але я знаю точно, хоча й був ще ма-
лим, що це було відкриття і покли-
кання від Бога!

— Чим твоє дитинство відріз-
нялося від дитинства інших ді-
тей?

— По-перше, з дитинства бать-
ки навчали нас істинам Божого 
Слова. Пам’ятаю, як перед школою 
усіх дітей водили до логопеда. І нас 
запитали звичайні загальновідомі 
російські казки, а ми їх не знали. Ми 
відповіли, що батьки нам з дитин-
ства читали Біблію. Також не ходили 
в дитячий садок, як інші діти, нас ви-
ховували вдома. Безумовно, дуже 
сильно вплинув на мене особисто 
пережитий Божий дотик — ще до 
школи. І коли я йшов у перший клас, 
я вже знав, що є Бог, Який мене лю-
бить і береже, і знав, ким я є перед 
Богом. Тому я розказував про Бога 
іншим. І відчував відповідальність за 
свою поведінку.

— Якщо чесно: ти ніколи не 
шкодував про те, що довелося-
жити в суворих умовах Півночі? 
Не бувало думок, що можна 
було б мати більш легке і ком-
фортне життя?

— Я завжди кажу собі: для мене 
велика честь народитися саме у 
цій родині. Я ніколи не думав про 

те, що можна було б жити десь в 
інших умовах, в тепліших краях... 
Та й наша зима для мене завжди 
була найвеселішим часом, чимось 
казковим і прекрасним. Мороз ми 
любимо. Можливо, батькам було 
важче пристосовуватися до холоду, 
але ми, діти, там народилися, тому 
це для нас звично. 

— Які переваги і недоліки 
життя в місіонерській родині?

— Для мене ніяких мінусів в 
цьому немає. А найбільша перева-
га в тому, що ти з дитинства знаєш 
Бога, тебе виховують люди, які при-
страсно люблять Бога. І ці люди за-
ймаються твоїм духовним ростом, 
душеопікунством, відчувають вели-
ку відповідальність за тебе перед 
Богом. Це чудово!

Хочу ще раз підкреслити: бути 
дитиною місіонерів — велика честь. 
В моїй школі, в моєму класі усі зна-
ли, хто я, хто мої батьки. І мене на-
впаки поважали за це. Якщо хтось і 
насміхався, за мене міг заступитися 
весь клас. Тому що Бог був зі мною. 
І кожному з однокласників я говорив 
про Ісуса.

— Ти бачиш себе в майбут-
ньому місіонером, служителем?

— Звичайно! На 100 відсотків. 
Мене з раннього дитинства прив-
чали до місіонерства, до благовістя. 
Тому я завжди намагався нести 
людям Добру Новину про Божу 
любов, ділитися тим, що пережив 
сам. Пам’ятаю, як ми зі старшою 
сестрою носили великі рюкзаки з 
Євангеліями, які мало не переважу-
вали нас, роздавали людям. Це був 
чудовий час. Хоча були й моменти, 
коли незручно чи страшно благові-
стити, але коли ти пізнаєш, як каже 
апостол Павло, що «Євангелія — це 
сила Божа на спасіння», коли ба-
чиш, як люди отримують духовне 
відродження і хрещення Святим Ду-
хом — ти не можеш мовчати!

Зараз я навчаюся в музичному 
коледжі, перейшов на другий курс. 
Я там не починав нікому свідчити, 
люди перші підходили до мене з 
запитаннями, бо бачили в мені Хри-
ста. Бувало, що ми з моїм другом 
починали співати пісні поклоніння 
під фортепіано, люди заходили і по-
чинали розпитувати: а що ви співає-
те і т. д. Цілому курсу сподобалася 
одна наша пісня, яку ми потім разом 
вивчили — «Твоя сила во мне». Це 
прекрасні моменти. Дух Святий діє 
через нас. Написано: «Ви — світло 
для світу». Це майже буквально! 
Бо люди просто бачать, відчувають 
Бога в нас!

— Про що ти мрієш? Чого ти 
найбільше хотів би досягнути?

— Я хотів би пізнати якомога 
більше глибину Божої благодаті! 
Хочу якомога більше послужити для 
Господа і мати наскільки це можли-
во, близькі стосунки з Ним. Це моя 
мета!

— Що ти хотів би побажати 
таким же дітям служителів, як 
ти?

— Писання каже: «Зміцнюйте-
ся в благодаті Божій!» Ваші батьки, 
місіонери — це герої! Справді, вели-
ка честь — бути їхніми дітьми. Коли 
вам буває важко, просто приходьте 
до них, ви завжди можете разом 
молитися, поклонятися Господу… 
Робіть це постійно, проводьте час 
із ними. Хай ваша сім’я зміцняється 
Божою благодаттю!

Розмовляв
Дмитро Довбуш

інтервю - діти місіонерів

Павло Москвітін, 21 рік 

«НАЙБІЛЬША ПЕРЕВАГА ЖИТ-
ТЯ В МІСІОНЕРСЬКІЙ СІМ`Ї — 
ВЖИВУ БАЧИТИ БОЖУ ДІЮ!»

Естер Устимчук, 19 років

Йосип Величко, 17 років

ЯК ЦЕ —БУТИ ДИТИНОЮ МІСІОНЕРІВ?

 

МЕНІ БІЛЬШЕ ПОДОБАЄТЬ-
СЯ МОЄ ЖИТТЯ, НІЖ ЖИТТЯ

ТИХ ДІТЕЙ,
ЯКИМ Я КОЛИСЬ ЗАЗДРИЛА!

БУТИ ДИТИНОЮ МІСІОНЕРІВ 
— ВЕЛИКА ЧЕСТЬ!
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Слово «місіонерство» похо-
дить від лат. missio — посилка, 
доручення.

Ідея посилати місіонерів — 
це повеління Ісуса Христа. Ми 
називаємо його «Великим до-
рученням». У Новому Заповіті 
Ісус тричі звертається до своїх 
учнів:

 «Тож ідіть, і навчіть всі на-
роди, христячи їх в ім’я Отця і 
Сина і Святого Духа, навчаючи 
їх зберігати все те, що Я вам за-
повів, і ось Я з вами по всі дні до 
кінця віку» (Мт. 28: 19-20).

«І сказав їм: Ідіть по всьому 
світу і проповідуйте Євангелію 
всьому створінню. Хто увірує й 
охриститься, буде спасенний, 
а хто не увірує, засуджений 

буде» (Мк. 16: 15-16).
«...Та ви приймете силу, 

коли зійде на вас Дух Святий; і 
будете Мені свідками в Єруса-
лимі і в усій Юдеї та Самарії і аж 
до краю землі» (Дії 1: 8).

У чому полягає місіонер-
ство?

Віруючі в Ісуса Христа зна-
ють, що тільки Він може дати 
людині те, чого вона потребує 
найбільше — СПАСІННЯ, адже 
«Він є примирення за гріхи наші, 
і не тільки за наші, але й за гріхи 
всього світу» (1 Ів. 2:2). Ісус ска-
зав: «Я є дорога, і правда, і жит-
тя; ніхто не приходить до Отця, 
як тільки через Мене» (Ів. 14: 6).

Ісус Христос — Єдинород-
ний Божий Син, Бог, який прий-

шов на землю в людському тілі 
й помер на хресті за  весь світ. 
Його смерть дарує спасіння 
всім, хто з вірою приймає Його 
жертву за свій гріх: «Бо немає 
іншого імені під небом, даного 
людям, що ним би спастися» 
(Дії 4:12).

Немає іншого шляху спасін-
ня, як тільки через Ісуса Христа. 
Саме тому на християн покла-
дена особлива місія — нести 
благу звістку всім людям.

Велике повеління Христа  — 
це не просто заповідь Ісуса 
віруючим в Нього, яку кожен 
зобов’язаний виконувати. Той, 
хто любить Ісуса Христа, не 
може не говорити оточуючим 
про Нього і про спасіння, яке Він 

приніс у світ.
Отже, кожен із вас, мої друзі, 

може бути місіонером. І для цьо-
го не обов’язково їхати в Індію 
чи Африку. Ти можеш це робити 

там, де живеш, адже Бог хоче 
діяти через нас, Він хоче, щоб 
усі люди пізнали Спасителя. Тож 
несімо добру новину всім, а най-
перше тим, хто поряд з нами!

Гледіс Ейлворд народила-
ся в Англії 1902 року, у родині 
робітника. Вона мала єдине ба-
жання в житті — бути місіонер-
кою в Китаї. Проте в Китайській 
внутрішній місії їй сказали, що 
вона недостатньо кваліфіко-
вана для цього служіння. Але 
думка, що Бог хоче послати її 
в Китай, не давала їй спокою. 
Почувши, що одна літня місіо-
нерка в Китаї шукає помічницю, 
Гледіс, яка працювала на той 
час покоївкою, стала складати 
гроші на квиток до Китаю. У ли-
стопаді 1932 року вона прибула 
в Китайське місто Янгченг.

У місіонерки Дженні Лосон 
був постоялий двір для пого-
ничів мулів, провідників через 
гори, який називався «Шосте 

блаженство». У її будинку пого-
ничі могли не лише переночу-
вати й поїсти, але й послухати 
біблійні історії, які розповідали 
їм обидві місіонерки. 

Однак через кілька місяців 
після прибуття помічниці Джен-
ні Лосон померла, і Гледіс до-
велося самій продовжувати 
цю роботу. Вона взяла до себе 
декількох дітей-сиріт.

1938 року японці бомбар-
дували Янгченг. На постоялий 
двір прийшло ще більше дітей, 
які залишились без батьків. 
Проте японці вважали Гледіс 
шпигункою, і тому залишати-
ся тут було небезпечно. У бе-
резні 1940 року вона з дітьми 
вирушила через гори в сусідню 
провінцію. Цілий місяць про-

довжувався цей перехід. Гледіс 
не втратила жодної дитини, 
однак похід підірвав її сили та 
здоров’я. В 1942 році вона пої-
хала в Англію, щоб побачитися 
з родиною, і в цей час комуні-
стичний Китай закрив кордони 
для іноземців.

1957 року Гледіс знову ви-
рушила в Китай, цього разу на 
острів Тайвань. Тут вона за-
снувала «Притулок Гледіс Ей-
лворд», який прийняв 100 ді-
тей-сиріт. Ця тендітна маленька 
жінка, яку вважали недостатньо 
кваліфікованою для місіонер-
ського служіння, трудилась тут 
для Бога до 1970 року, аж до 
самої смерті.

Дейв та Нета Джексон

Марк Кизлюк  (11 років)
1. Місіонер – це той, хто 

служить людям.
2. Добрим, сміливим.
3. Мої батьки виконували 

служіння в Луганській об-
ласті, а тепер — у Хмельни-
цькій.

4. Я хотів би бути місіо-
нером у Німеччині. Я вивчаю 
німецьку мову, щоб вільно 
спілкуватись з людьми. Мирослава Павлусь (12 років)

1. Місіонер може по-
дорожувати по різних 
країнах і нести Євангелію 
людям.

2. Це той, хто тур-
бується про інших.

3. Мої батьки служать 
у Полтаві.

4. Я хотіла б служити 
у багатьох країнах, але 
особливо у Кореї.

Тимофій Федорук (13 років)
1. Місіонер — це той, хто 

виконує місію Христа: «іти до 
краю землі» і проповідувати 
Євангелію.

2. Мужнім і вірним Богу.
3. Мої батьки виконують 

місіонерське служіння в Криму.
4. Хотів би продовжувати 

справу батьків та дідуся.

Сашко Роман (13 років)
1. Це людина, яка повні-

стю посвячена Богові і 
служінню.

2. Мої батьки — місіонери 
на Полтавщині.

3.  Місіонер 
думає не про 
себе, а про  
людей, він 
може відмо-
вляти собі в 
чомусь зара-

ди інших.
4. Якщо це 

буде моїм по-
кликанням, я 

хотів би поїхати 
в Китай, де люди 

мало знають про 
Христа.

Вова Федорук (9 років)
1. Місіонер проповідує 

Євангелію Божу.
2. Добрий, терпеливий, ми-

лосердний.
3. Мій тато і мама є місіоне-

рами в Криму. Мій тато — єпи-
скоп.

4. Я також хотів би бути 
місіонером, але де, ще не знаю.

Цього року християнська місія «Голос надії» відзначає 25-ліття своєї діяльності. Можли-
во, твої батьки, дідусь чи бабуся, чи твої родичі працюють у цій місії, чи взагалі є місіонера-
ми десь в інших країнах. Думаю, що тобі буде цікаво дізнатись, хто такі місіонери, яке їхнє 
завдання (місія) і, можливо, ти також, коли виростеш, захочеш стати місіонером.  

Дитяча сторінка Дитяча сторінка

ГЛЕДІС ЕЙЛВОРД

НАШІ ІНТЕРВ’Ю
На ювілейній конференції місії були присутні багато дітей, які приїхали з різних

куточків України. Ми поставили їм декілька питань:
1. Хто такий, на твою думку, місіонер?

2. Яким повинен бути місіонер?
3. Де твої батьки виконують місіонерське служіння?

4. Чи хотів би ти продовжити справу батьків?

Завдання
Якщо ти маєш цікаві 

свідчення зі свого жит-
тя, з життя місіонерів, 
надсилай, будь ласка, їх 
нам для дитячої сторін-
ки. Будемо дуже вдячні.

Над сторінкою працювала Лідія ВУДВУД
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №7 (липень) 20158

Проповіді про зміцнення Бо-
жою силою, практичні семінари зі 
звукорежисури й співу, тематичні 
секції про успішні й благословенні 
стосунки, безперервна молитва за 
мир в Україні та отримання Дарів 
Святого Духа  —  усе це проводи-
ли впродовж тижня для учасників 
XVIII Всеукраїнського молодіжного 
з’їзду ЦХВЄ України в с. Ворсівка, 
що на Житомирщині. 

З 8 по 16 липня щорічне наме-
тове містечко об’єднало понад 3 
тисячі християнської молоді з різних 
регіонів України. «Зміцняйся Госпо-
дом та могутністю сили Його», — 
ключове послання для молодих лю-
дей і девіз цьогорічного фестивалю.

За словами керівника оргкомі-
тету, відповідального за молодіж-
ний відділ Церкви християн віри 
євангельської України, Богдана 
Левицького, Малинфест-2015 — 
це більш практичний молодіжний 
форум, на якому молодь буде не 
тільки слухати, але й вчитися прак-
тичних речей в служінні.

«Мета з’їзду — спорядити 
молодих людей для служіння у 
Христовій церкві. Заради цього 
ми запрошуємо до участі про-
фесійних спікерів, служителів, 
які працюють у місійних та освіт-
ніх організаціях і можуть показа-
ти молодим людям інструмен-
ти для євангелізаційної праці. 
Зокрема, йдеться про роботу з 
дітьми, мистецьку сферу, а та-
кож сферу громадської актив-
ності. Усе це треба розвивати, 
опираючись на християнську 
позицію», — зазначив він.

Під час щоденних ранкових і 
вечірніх служінь проповідували ві-
домі служителі як з України, так і 
з-за кордону: Алехандро Родри-
гес із Аргентини, пастор церкви, 
засновник служіння «Дім на скалі»  
Денис Подорожний з Узбекиста-
ну, Марек Харес із Любліна, Лео 
Франк з Німеччини, пастор із Сіетлу 
Василь Боцян, бізнесмен і христи-
янський телеведучий із США Віктор 
Коструб, єпископ ЦХВЄ Хмель-
ниччини, пастор-учитель Ростис-
лав Мурах та Олександр Попчук з 
Рівненщини, також пастор церкви 
«Скинія»  Рустам Фатуллаєв.

Німецький пастор Лео Франк 
навчав про те, як бути сильним в 
епоху інтернету. Він запропону-
вав 8 правил, які убезпечують від 
розтління. «Пил на вашій Біблії ві-
добразиться брудом у вашому 
житті», — переконував проповідник. 
Попри переваги глобальної мережі 
і можливість благовістити через 
неї, є багато загроз, зокрема: про-
крастинація (даремна втрата часу 
в соцмережах), руйнація реальних 
стосунків через пошук віртуальних 
друзів, розбещення через перегля-
дання брутального контенту. Най-
більша загроза — це втрата часу, 
зауважив служитель. «Вони зали-
шили сіті й пішли за Ісусом», — до-
дав Лео Франк, провівши аналогію 
біблійного тексту із сучасним кон-
текстом про соціальні мережі. 

Пастор з США, бізнесмен і хри-
стиянський телеведучий Віктор Ко-
струб розповів про те, як цінувати 
свій потенціал. За його словами, де-
які люди не можуть бути успішними, 
бо применшують свої можливості 
або дозволили іншим понижувати 
себе, ображати й применшувати 
свій потенціал. «Як ти оцінюєш свій 
духовний «виноградник», так й інші 
будуть його оцінювати, навчися по-
важати і любити те, що дав тобі Бог. 
Оціни його правильно», — закликав 
він. Спікер наголосив, що люди кра-
ще довіряють тому, хто має сфор-
мований твердий характер, хто вміє 
сказати «так-так», «ні-ні». На неділь-
ному служінні він помолився за тих, 
хто шукає свого покликання в житті. 

«Що робити, коли ти наполег-
ливо молишся, а твоя проблема 
роками не зникає і ти в розпачі?» — 
відповідь на це питання прозву-
чала в проповіді пастора церкви 
«Скинія»  Рустама Фатулаєва. Три-
валі невирішені проблеми, потре-
би, переживання він прирівняв до 
«Єрихонських стін». «Їх неможливо 
повалити, хоч як не старайся, бо 
не ти їх поставив і не диявол, а сам 
Бог допустив, щоб тебе чомусь на-
вчити», — зауважив служитель. За 
його словами, є випадки, коли під 
час молитви ти просто отримуєш 

Слово (Рема) від Бога, і твоя стіна 
падає, буває, що її треба валити за 
допомогою «руйнівника стін» — по-
ста й молитва, але є і випадки, коли 
молитва без відповіді й проблему 
треба перерости. Він розповів про 
свою доньку, яка хворіє аутизмом. 
Рустам довго молився за її зцілення, 
але результату немає. Він отримав 
відповідь, що якщо на цю проблему 
дивитися під іншим кутом зору, то, 
виявляться, проблема стає водно-
час можливістю отримати більший 
духовний потенціал. «Не відступай! 
Не опускай рук, — закликає пастор 
Рустам, — Можливо, Господь про-
сто хоче, щоб ти переріс цю ситуа-
цію і став над нею».

Сімейні цінності — як створити 
успішну сім’ю і не жити оманливими 
уявленнями про стосунки, — про 
це розповів служитель Василь Бо-
цян під час секції на Малинфесті 11 
липня. «Якщо ти хочеш мати щас-
ливу сім’ю, в першу чергу запитай 
себе, чи ти сам щасливий. Успішні 
сім’ї створюють лише духовно зрілі 
люди. Хочеш мати сім’ю від Бога, 
подумай, чи ти зараз з Богом. Твоя 
духовна слабкість відобразиться на 
стосунках у твоїй родині. Ніяка ро-
мантика не додасть радості людям, 
між якими зникає взаєморозумін-
ня. Сімейне щастя пов’язане з осо-
бистісним зростанням в Бозі кож-
ного з подружжя», — зазначив він.

Християнський бізнесмен Ан-
дрій Мартинов поділився порада-
ми ефективного підприємництва. 

За його словами, багато мільяр-
дерів починали свій бізнес в період 
кризи і досягали успіху. «Перш ніж 
щось починати, помоліться, щоб 
бізнес не забирав весь ваш час і 
не відвів вас від Бога. Можливо, 
деяким людям саме через це не 
потрібно ставати багатими», — за-
уважив Мартинов. Загалом він на-
звав кілька ключових принципів для 
досягнення успіху: людині треба 
визначитися, кому вона служить; 
не ображатися на Бога, якщо тобі 
не так щастить, як твоєму партне-
ру; сказати Богу: «Все, що Ти мені 
даси — Твоє»; з Богом треба бути 
чесним; не розчаровуватися, коли 
приходять випробування, а радіти; 
коли Бог пригальмовує твій бізнес, 
Він хоче наблизити тебе до Себе; 
у всіх бізнесових справах має про-
славлятися Христос.

Щодня під час з’їзду відбува-
лися молитви за хрещення Духом 
Святим. За чотири дні табору хре-
щення Духом отримало близько 60-
ти людей, а це четверта частина з 
усіх бажаючих. 

Ще один новий елемент про-
грами Малинфест-2015 — тренін-
ги «Християни для України». Це 
курс інтерактивних семінарів про 
християнську місію в суспільстві. 
За словами організатора тренінгів 
та лідера служіння Ярослава Лука-
сика, ціль тренінгів —  допомогти 
місцевим церквам сформувати ко-
манди молодих християн, які спро-
можні ефективно робити проекти, 
спрямовані на поширення христи-
янських цінностей в українському 
суспільстві. «Ісус сказав: навчіть 
всі народи, а не тільки кожну осо-
бистість. Народ — це сукупність 
особистостей, яких об’єднує націо-
нальна культура. Щоб цілісно ви-
конати Велике Доручення Христа, 
нам необхідно євангелізувати кожну 

особу, але також формувати націо-
нальну культуру згідно з біблійними 
цінностями, адже культура (тради-
ції, мистецтво, освіта, закони, ЗМІ 
тощо) впливають кожну мить на 
будь-яку особистість і визначають 
її спосіб мислення та поведінку. Ін-
шими словами, ми повинні ловити 
рибу, але також дбати про ставок, у 
якому ця риба плаває», — зауважив 
він. Під час тренінгів учасники могли 
подискутувати на такі теми: «Ціліс-
ний погляд на Велике Доручення», 
«Боже провидіння в історії», «Роль 
світогляду в житті людини й суспіль-
ства», «Біблійна концепція влади», 
«Творці історії», «Національне пока-
яння».

Також під час фестивалю мо-
лодь змогла відвідати майстер-кла-
си з журналістики про написання 
новин та ефективних текстів, також 
повчитися мистецтву фотографії. 
Разом із «часом талантів» діяла та-
кож і «школа талантів», на якій вчили 
хоровому співу та звукорежисурі. 
Зібраний експериментальний мо-
лодіжний хор служив під час за-
криття з’їзду 16 липня. 

Впродовж всього фестивалю 
в окремому наметі тривала безпе-
рервна молитва за мир в Україні. 
Регіональні молодіжні делегації ор-
ганізували 8-денний молитовний 
ланцюг, у якому кожна з областей 
почергово змінювала одна одну. 
Мир в Україні, духовний ріст і зміц-
нення молоді та українського наро-
ду — основні молитовні потреби. 

Організатори «Малинфе-
сту-2015»  очікують, що учасники 
з’їзду зможуть реалізувати почуте 
у своїх містах і селах, стати світлом 
для світу, зміцняться і зміцнятимуть 
інших, адже служіння людям вима-
гає не тільки знань, але й сили духу. 

Ірина НАУМЕЦЬ

МАЛИНФЕСТ-2015:
СПОРЯДЖАЄМО МОЛОДЬ СЛУЖИТИ В ХРИСТОВІЙ ЦЕРКВІ

з`їзд молоді

Покинувши сіті,
пішли за Христом

Оціни свій потенціал
правильно!

Перерости свою стіну!

Успішні сім’ї створюють 
лише ті люди,

які почуваються
щасливими і без сім’ї

Все, що Ти мені даси — 
Твоє


