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

12 серпня 2018 року 
в с. Борочиче відбулося 
урочисте богослужіння з 
нагоди потрійного свята 
— 90-літній ювілей церк-
ви «Вефіль», 30-ліття дому 
молитви і 10 років церков-
ному оркестру.

Ініціаторами відзначення 
святкової дати стали Олена 
Богонос, Іванна Осіпович і 
Світлана Гесь — волонтери, 
які з благословення пресвіте-
ра Віталія Притули підготува-

ли історичну довідку й навіть 
створили фільм про церкву зі 
спогадами старожилів.

Святкове богослужіння 
відвідали голова Волинського 
об’єднання УЦХВЄ єпископ 
Михайло Близнюк, єпископ 
Степан Веремчук, пресвітер 
церкви с. Мар’янівка Микола 
Лотоцький, пресвітер церкви 
с. Пілгани Леонід Вовняр та 
інші.

Впродовж богослужіння 
служили співом хор під керів-

ництвом Юлії Осіпович під 
фортепіанний акомпанемент 
Маргарити Дуб’юк та дитячий 
— під керівництвом Оксани 
Дуб’юк. 

У кінці святкового бого-
служіння церква дякувала 
Богу за пройдений шлях, мо-
лилася за мир, за українські 
сім’ї, за владу, за взаєморо-
зуміння між конфесіями й на-
вернення України до Бога. 

БОРОЧИЧЕНСЬКА ЦЕРКВА
ВІДЗНАЧИЛА 90-РІЧЧЯ

П’ЯТЬ ПОРАД 
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОКЛИКАННЯ

РОЗДУМИ
ПІД ЧАС
ХВОРОБИ СИНА

ПРОБУДЖЕННЯ 
В НОРВЕГІЇ
ЧЕРЕЗ ХАУГЕ

Не відкладайте початку 
свого служіння. На жоден 
день, на жоден тиждень.

Якщо в лікарні лежить ваш 
ворог, відкрию вам один 
секрет: відвідайте його...

Ми повинні «сяяти» в 
усьому, що робимо, яв-
ляючи свою віру в ділах.
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13-14 вересня 2018 року 
в с. Верхній Висоцьк, що на 
Львівщині, відбулася регіо-
нальна конференція «Голо-
су надії», у якій взяли участь 
працівники Волинської, Рів-
ненської, Львівської, Іва-
но-Франківської, Тернопільсь-
кої та Хмельницької областей. 
Відповідальний за місіонерсь-
ку працю у Львівській області 
Петро Височанський приймав 
гостей у таборі «Вітрила надії». 

Хто бував у вищезгаданому 
таборі, знає, що він знаходиться 
на крутій горі, і, щоб до нього до-
братися, потрібно переїхати пря-
мо по воді гірську річку. Можливо, 
саме непередбачувана дорога 
завадила багатьом делегаціям 
вчасно приїхати на конференцію. 
Щоправда, часу для спілкування 
та богослужіння було вдосталь, 
тож хаотичний з’їзд делегатів не 
спричинив особливих збоїв у за-
планованій програмі.

«Милуватися горами й підня-
тися на гору — це різні речі! Ми в 
цьому переконалися, — сказав у 

своєму вступному слові директор 
місії Микола Синюк. — Навіть на 
звичайні гори сходити не так-то 
просто. Але «хто може перебу-
вати на горі Господній?» (Пс.14). 
Тож упродовж нашої конференції 
будемо прикладати зусилля, щоб 
зійти на гору Господню і бути в 
Його присутності!»

Навівши євангельську історію 
про те, як Ісус Христос нагоду-
вав натовп людей, заступник 

старшого пресвітера Львівської 
області Віктор Семенюк закли-
кав покладатися на Бога навіть 
у, здавалося б, безвихідних ситу-
аціях. Доповнюючи його, Петро 
Височанський розповів свідчення 
про будівництво табору «Вітрила 
надії»: «Коли в життя приходить 
криза, вона виводить нас на но-
вий щабель. Був момент, коли ми 
не знали, як далі рухатися в нашо-
му служінні. Молилися, і кожному 

з нас Бог поклав на серце одну і 
ту саму думку — будувати дитячий 
табір. Це був час непростий — ми 
не мали ні грошей, ні матеріалів, 
нічого… І поставили ознаку: Боже, 
якщо нам позичать на невизна-
чений термін матеріали, будемо 
знати, що це справа від Тебе! Я 
поїхав до бізнесменів, і кожен з 
них погодився на такі умови. Нам 
позичили дерево, мінвату, по-
крівлю… Вікна й двері я збирав у 

Львові по смітниках. І за три місяці 
ми побудували табір, встигли як-
раз до початку літа. Бог не запіз-
нився, Він вірний у своїх словах. 
Ідіть із тим, що маєте, а Бог пом-
ножить і благословить!»

«Чому за Ісусом Христом 
завжди ходили великі натовпи? — 
запитав у присутніх старший пре-
світер Хмельницької області Ро-
стислав Мурах. — Сьогодні, коли 
проповідуємо Євангелію, вже не 
люди за нами ходять, а ми — за 
людьми. Але в Спасителя завжди 
було що дати народу: хліб для го-
лодних, зцілення для хворих, сло-
во утіхи для засмучених, життя для 
померлих, звільнення для одер-
жимих… Моє щире побажання 
— щоб нам завжди було що дати 
людям! В одному невеликому селі 
Хмельниччини місіонери настіль-
ки показували добрий приклад, 
що про них уже стали проповіду-
вали. Не вони, а про них. Голова 
адміністрації зібрав голів сільських 
рад і дав вказівку: подивіться, у 
тому селі є віруючі люди, і як вони 
його підняли! 

РОБІТЬ ЯК ДЛЯ ГОСПОДА!
РЕГІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ МІСІЇ В КАРПАТАХ

репортаж

Продовження на стор.6

ДЕНЬ 1



ГОЛОС НАДІЇ2 №9 вересень 2018

16 серпня 2018 р. на базі церкви 
«Спасіння» м. Ковель розпочалося навчан-
ня у місіонерській школі. 

26 серпня  в церкві м. Любешів відбуло-
ся рукопокладення на пресвітерське служіння 
Шерейка Валентина Йосиповича, та на 
дияконське — Губарика Петра Кононовича 
та Шукаловича Григорія Степановича. У 
церкві с. Залаззя рукопокладено на диякона 
Швидюка Сергія Мирославовича. Рукопокла-
дення звершили єпископ Близнюк М. І., за-
ступники єпископа Карпович П. Д., Рибак П. 
А., пресвітери Романович В. В., Романович І. У.

26 серпня  в церкві м. Володи-
мир-Волинського відбулося руко-
покладення на пресвітерське служін-
ня  Люльки Петра Івановича, а на 
дияконське — Бобрика Михайла 
Івановича, Коробейнікова Павла 
Олександровича та Мартинюка 
Анатолія Анатолійовича. Рукопо-
кладення звершили заступник єпи-
скопа Паламарчук В. І., пресвітери 
Лаць П. І., Щерба В. В. та інші. У церкві 
с. Трубки рукопокладені на дияконсь-
ке служіння Кіндій Володимир Ми-
колайович та Чижевич Анатолій 
Вікторович.

моліться за недосягнуті народи

Країна:  Австралія
Народ: боснійці 
Населення: 31 000
Кількість у світі:  3 149 000
Мова: боснійська
Релігія: іслам
Статус: найменш досягнуті
Послідовники Христа: менше 2 %
Переклад Біблії: повний переклад

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

Псалом 96:3

БОСНІЙЦІ АВСТРАЛІЇ
новини церков хвє волині

Є такий вид спорту — біат-
лон. Він включає в себе кіль-
ка етапів: спортсмени мають 
швидко бігти на лижах і влуч-
но стріляти. Але є ще одна 
важлива здібність, потрібна 
для успіху, — учасник змагань 
має бути морально сильним, 
щоб надолужувати штрафні 
кола в разі промаху. 

Я вважаю, що цей вид спорту 
має в собі потужний меседж для 
життя й для служіння: потрібно 
гарно пробігти свою дистанцію, 
потрібно влучити в ціль у своєму 
покликанні, а коли схибиш, по-
трібно бути морально сильним, 
щоб пройти важкі «штрафні» 
періоди — плату за промахи.

Іноді спортсмен, який біг пер-
шим, промахується — і той, хто 
був третім, уже його випереджує. 
І колишній лідер розуміє, що вже 
не буде першим, але не здається 
й пробігає штрафні кола, щоб все 
ж таки закінчити дистанцію. Важ-
ливо — закінчити! Отож, дорогі 
випускники, я вітаю вас із закін-
ченням першого етапу.

А щоб вам пробігти дистан-
цію до кінця й закінчити своє по-
кликання, скористайтеся п’ятьма 
практичними порадами.

1. НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ!
Не відкладайте початку сво-

го служіння. На жоден день, на 
жоден тиждень, на жоден міся-
ць. Якщо ви людина, яка вже в 
служінні, скоріше за все, це вас 
не стосується. Але якщо ви ще в 
пошуку — не відкладайте! Це най-
важливіша порада.

Коли Бог поговорив з Авра-
амом, то, як написано: «І від-
правився Аврам…» Коли Бог 
закінчив діалог із Павлом, той 
запитав: «Чого, Господи, хочеш, 
щоб я вчинив?» Коли Бог поста-
вив запитання, Ісая сказав: «Ось 
я, пошли мене!» «Ось, іду вико-
нати волю Твою!» — так сказав 
Божий Син в розмові з Отцем ще 

до втілення на землі в особі Ісуса 
Христа.

У 1991 році я повернувся до-
дому. Два роки служив в армії 
під Москвою. Три роки навчався 
у Великобританії. П’ять років не 
бачив ні церкви, ні сім’ї. І приїхав 
я з власними планами й мрія-
ми. І ось підходить до мене мій 
батько з Ростиславом Ковалем 
і кажуть: «Сашо, домовилися з 
перекладачами, щоб хтось зу-
стрів місіонерів в аеропорту, але 
нікого немає… Будь ласка, поїдь, 
зустрінь». Це був шостий день 
мого перебування в Україні. Кажу: 
«Тату, я п’ять років не бачив рідних 
братів, сестер! Знайдіть когось 
іншого». Але вони так вмовляли, 
що я зрештою погодився. Поїхав, 
зустрів. «Сашо, потрібно тепер 
послужити перекладачем! Ніко-
го немає…» Два місяці, день у 
день. Це не вкладалося в мої пла-
ни. Але я погодився, бо розумів 
серйозність покликання. Скільки 
я знаю людей, які не ввійшли в 
служіння тільки тому, що намалю-
вали свою картину, свої строки… 
Прошу вас, не відкладайте!

2. НЕ СТАВТЕ УМОВ!
«Якщо у мене буде ось це і 

це, то тоді я погоджуся…» Доро-
гі друзі, коли мені було 22 роки 
— я став пресвітером. Одружив-
ся тільки через три з половиною 
роки. Квартири не було, машини 
не було, нічого не було. Скільки 
людей ставили умови Богу, слу-
жителям, собі — і так ніколи й не 
вийшли на служіння. Ідіть із тим, 
що у вас є! 

«Що в тебе в руці, Мойсею?» 
— «Господи, це ж палиця» — «Що 
в тебе в руці?» — «Господи, та я 
знаю, з якого корча її виламав!» 
— «Що в тебе в руці?!» Бог нама-
гається донести, що Він працює з 
тим, що в нас є зараз.

Пам’ятаю одного нашого 
старця Бориса Порфировича. 
Молодь у 1992 році чекала ма-

шин, доларів… А Борис Порфи-
рович сідав у будь-який автобус і 
отак просто їхав на Чернігівщину. 
Не ставте умов, працюйте.

Першу зарплату я отримав 
через півроку після одруження 
— перших 100 доларів дала мені 
церква. До цього не мав нічого. 
Де ніч застане — там і нормаль-
но. Коли мене запитували: «А що 
ти їси?», я відповідав: «Гуманітар-
ні консерви».

Через два роки у Вишгороді 
до мене підійшов чоловік і ска-
зав: «Сашо, я спостерігаю за то-
бою півтора року, і мені сказав 
Бог купити тобі квартиру». І по-
клав 9000 доларів. Але він півто-
ра року спостерігав! Не ставте 
умов, ідіть із тим, що є!

3. ТРИМАЙТЕ УДАР!
Пам’ятаю, як у 1998 році вчи-

телька нашої недільної школи 
закінчила життя самогубством. 
Вам не передати того пекла, яке 
ми пережили. Недільна школа з 
200 чоловік скоротилася до 80. 
Мені казали люди: «Ти — убив-
ця!» Я навіть насмілився пропові-
дувати на похоронах. Мене там 
ледь не побили. Це була дочка 
відомої вчительської сім’ї…

Я говорив: «Господи, що це 
таке?» Це був такий внутрішній 
і зовнішній тиск! Така боротьба! 
Тримайте удар!

4. ПЕРЕМАГАЙТЕ СПОКУ-
СИ!

Ще важче тримати удар, коли 
він «хороший». 1994 року мені 
дзвонять друзі з Великобританії 
і кажуть: «А тепер — те, про що 
ти завжди мріяв: є можливість 
навчатися в «Mattersey Hall»! За 
тебе заплатять 42 тис. доларів за 
4 роки навчання». Це найкращий 
євангельський коледж в Англії. 
Ви не уявляєте, що таке 42 тис. 
доларів в 1994 році!

Коли прийшло це запрошен-
ня, у мене було 48 годин, щоб 
дати відповідь. І я сказав: «Госпо-

ди, це ніяке не благословення! Це 
справжнісінька спокуса!» Дуже 
непросто відмовитися, коли тобі 
важко — і приходить «хороша» 
спокуса! Набагато легше сказати: 
«Лишайся, Вишгороде, з Богом, 
а я поїхав!» Я зрозумів, що можу 
не впоратися, якщо з кимось не 
поділюся. Тому пішов до свого 
помічника і зв’язав себе словами, 
що нікуди не поїду. 

У 1998 році я отримав статус 
біженця в Америку, де живе біль-
ша частина нашої родини. Мені 
подзвонили й сказали: «Yes» або 
«No»! Інакше документи пропада-
ють. Було троє малих дітей. І одна 
із найбільших речей, які я зробив, 
— спалив документи в Америку. 
Я нікому не наступаю на пальці. 
Але кажу: тримайте «злі» удари і 
перемагайте «хороші» спокуси! 
Вони завжди будуть.

5. ТРИМАЙТЕСЯ ПОКЛИ-
КАННЯ!

Я запам’ятав слова свого про-
фесора з Лондона: «Будуть мо-
менти, коли у вас не буде жодної 
причини залишатися в служінні, 
крім одної — Божого покликан-
ня». Будуть періоди, коли все 
буде проти вас. Але тримайтеся 
за момент Божого покликання! 
Бережіть його у своєму серці.

Я пам’ятаю час свого покли-
кання. Пам’ятаю, коли в 1991 
році приїхав у Україну на 10 днів із 
Великобританії. Подивився на цю 
країну й не зрозумів, що тут відб-

увається: рублі, долари, купони… 
Не можна було навіть купити мо-
лока після обіду, поїзди добре не 
ходили… Через 10 днів, коли їхав 
із друзями через Австрію, вигу-
кував: «Алілуя! Знову — цивілізо-
ваний світ!» Того вечора ми мали 
бути на концерті в Альберт-холі 
в Лондоні. Друг мені каже: «Йди 
помийся. Змий свій український 
бруд!» І пам’ятаю, як закрився у 
тій джакузі, розміром як полови-
на цієї кімнати. І там Бог став зі 
мною говорити! Мене кличуть: 
«Йдемо, ми ж білети купили!» — 
«Ні, я нікуди не йду!»

Удень я кричав: «Алілуя! 
Цивілізований світ!» А ввечері по-
чув Божий голос: «Іди — і Я буду 
з тобою!» Я чітко пам’ятаю цей 
момент — атмосферу, одяг, ко-
льори... Я все пам’ятаю — як Бог 
мене покликав!

За ці 26 років було багато 
моментів, коли не було жодних 
причин лишатися в служінні. Крім 
одного — того моменту, коли Бог 
мене покликав!

Ці поради я не прочитав у 
книжках. Це те, що було пережи-
те за останні 26 років. Ви підете 
своїм шляхом і будете випро-
бувані в кожному з цих пунктів. 
Тому моя молитва сьогодні за 
вас — щоб Бог благословив і ви-
ростив у Своїх служителів!

Олександр ОЗЕРУГА
Випуск сьомої ММШ, КБІ

П’ЯТЬ ПОРАД ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
    ПОКЛИКАННЯ

слово наставлення
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23 серпня 2018 року в 
Києві відбувся сьомий ви-
пуск Міжнародної місіонерсь-
кої школи, яка проходила на 
базі КБІ за підтримки «Голосу 
надії» (Україна) та «Світла для 
народів» (Швеція). Протягом 
майже трьох місяців навчан-
ня студенти здобували тео-
ретичні богословські знання, 
необхідні для майбутніх слу-
жителів, а також проходили 
практику на місіонерських 
точках. Дипломи отримали 21 
чоловік.

У стінах КБІ пройшло бого-
служіння-закриття, яке заверши-
лося врученням дипломів.

В основу своєї промови Ан-
тон Кукса поклав вірш із Послан-
ня апостола Павла до филипян, 
1:6 «Я певний, що той, хто в вас 
розпочав добре діло, виконає 
його аж до дня Христа Ісуса». 
«Бог, Який щось починає, Він і 
завершує, доводить до кінця, — 
сказав освітянин. — Бог щось 
почав під час цього навчання у 
вашому житті, покликанні, харак-
тері. Він буде це продовжувати й 
завершить. Недавно я їхав в елек-
тричці й зустрів одного студента 
2015 року випуску. Він відучився, 
повернувся додому та й, ніби, на 
тому все. Але коли ми проїжд-
жали один із населених пунктів, 
хлопець каже мені: «Ось тут я 
працюю місіонером, уже хрести-
ли близько 20 людей». Мене це 
дуже підбадьорило. Адже ми не 

знаємо, як складається життя на-
ших студентів. Але Бог продовжує 
розпочату справу. Тож хай ніщо 
не завадить вам виконати ваше 
покликання!»

Сергій Манелюк подякував 
усім працівникам місіонерської 
школи, а також партнерам — зо-
крема місії «Голос надії» — за їхнє 
служіння. «Перший раз апостол 
Павло поїхав в Галатію, переб-
ував там недовго, — зауважив 
ректор. — Друга подорож була 
в Македонію, де він був півтора 
року. І коли під час третьої подо-
рожі служитель прийшов в Ефес, 
то там уже пробув мінімум 2 роки 
й 3 місяці. Отже, Павло зростав 
як місіонер у розумінні того, що 
потрібно приділяти більше часу 
для утвердження церкви. Я хочу 

побажати вам теж, щоб постійно 
зростали. Ще одна особливість 
перебування апостола в Ефесі 
— він використав місто як пла-
цдарм для поширення Євангелії 
по всій провінції. Тож візьміть собі 
приклад — працюйте в команді, 
майте стратегічне мислення, але 
надійтеся на Бога».

Прочитавши уривок з 9-го 
розділу Книги пророка Єремії 
«Хай не хвалиться мудрий своєю 
премудрістю, і хай не хвалиться 
лицар своєю хоробрістю, бага-
тий багатством своїм хай не хва-
литься! Бо хто буде хвалитись, 
хай хвалиться тільки оцим: що 
він розуміє та знає Мене, що Я 
то Господь…», Сергій Тарасюк 
зауважив: «Тут ви отримали знан-
ня, але пам’ятайте, що мудрість 

і помазання від Бога ви буде-
те отримувати на колінах». Він 
розповів два випадки із місіонер-
ської практики студентів у Жито-
мирській області: «Один чолов’я-
га Леонід їхав з Одеси на Київ і 
якимось чином потрапив у Білу 
Церкву. А там якраз були сту-
денти, його зустрів брат Рустам 
і поділився Євангелією. Чоловік 
прийняв. Йому запропонували 
поїхати в центр реабілітації. Хочу 
сказати, що Леонід уже покаявся, 
духовно зростає, ставить дуже 
багато питань… Слава Богу! Інша 
команда працювала у Хомутці. 
Там потрібно було розрівняти 
поле під дитячий майданчик. Го-
лова сільради, який ще минулого 
року вважав мене своїм ворогом, 
подарував нам дорогу дитячу 
гірку для цієї справи. Цей ново-
створений майданчик знаходить-
ся якраз навпроти нашого дому. 
Приходять мами, бабусі з дітьми. 
Чудова можливість спілкуватися з 
ними. Ще одна нагода для бла-
говістя!» — зауважив служитель.

Віталій Оніщук закликав ви-
пускників не відкладати власного 
покликання, не загасити вогню в 
серці й бути відважними в довіре-
ному Богом служінні. Адже важ-
ливо не лише здобути знання, а й 
втілити їх у Божу справу.

На початку свого звернення 
Микола Синюк запитав моло-
дих людей: «Яке головне, єдине 
й абсолютне бажання Бога?» І 
почувши у відповідь: «Спасіння 

людей», сказав: «Дякую! Тест 
зданий!» Служитель нагадав при-
сутнім історію із книги Дії святих 
апостолів про кривого, який отри-
мав зцілення через апостолів Пе-
тра та Івана. Зокрема він звернув 
увагу на слова Петра «Що маю, те 
даю!» «Щоб дати, потрібно мати! 
Неможливо дати більше того, що 
у вас є, — наголосив єпископ. — 
Аби роздавати щедро й багато 
— потрібно постійно поповнюва-
ти свій запас знань, любові, рев-
ності, жертовності, терпіння… Три 
правила місіонера: любіть Бога, 
любіть людей, будьте готові пла-
тити ціну».

Студенти місіонерської шко-
ли подякували спонсорам та 
організаторам, а також вручили 
керівництву КБІ символічний по-
дарунок та продемонстрували 
створений власноруч відеоролик 
про навчальні будні.

Завершальну промову виго-
лосив Олександр Озеруга. Пре-
світер дав студентам п’ять прак-
тичних порад щодо реалізації 
покликання: 1) не відкладайте; 2) 
не ставте умов; 3) тримайте удар; 
4) перемагайте спокуси; 5) три-
майтеся покликання.

Десятеро випускників уже 
найближчим часом пройдуть 
співбесіду щодо початку місіо-
нерського служіння з керівни-
цтвом «Голосу надії». Наступний 
набір до ММШ заплановано на 
червень 2019 року.

Дмитро ДОВБУШ

1. Для мене особисто на-
вчатися було варто. По-перше, 
я хотів більше пізнати Бога. 
По-друге, хотів поглибити, роз-
ширити свої знання. По-третє, 
хотів зрозуміти сенс життя, чи 
є воно насправді — справжнє 
життя. Ці три цілі досяг під час 
навчання.

2. До цього я займався ди-
тячим служінням. Але тепер по-
дивився на нього з іншого боку. 
Зрозумів, що можу набагато 
більше зробити через це служін-
ня. Один викладач запитав: «Що 
в тебе в руці?» Якщо це, напри-
клад, бізнес, то і його можна ви-
користати для служіння. Це ста-
ло для мене відкриттям.
Шайлобек ДУЙШЕНБЕКОВ 

Киргизстан

1. Однозначно варто було. 
Напевно, жоден студент не був 
розчарованим. У мене з’яви-
лася реальна мотивація далі 
служити й далі навчатися. Чим 
більше я навчався, тим біль-
ше розумів, як мало знаю. Ще 
одне — у мене дуже розширив-
ся кругозір. Про багато речей я 
навіть не замислювався. Ми 
проходили практику в різних 
місцях, у різних умовах. Після 
цього починаєш зовсім по-ін-
шому дивитися на речі. По-ін-

шому усвідомлювати своє по-
кликання.

2. Раніше я брав участь у мо-
лодіжному та євангелізаційному 
служінні. І я побачив багато по-
милок у своїй попередній праці. 
Тепер більш чітко зрозумів свою 
роль в цьому служінні. Завдяки 
практиці ми стали сміливішими. 
Перед початком навчання я себе 
налаштував, що буду готовий до 
всього. І справді, бувало важко. 
Але це рішення допомагало че-
рез усе проходити.

Руслан ІСКАКОВ
Киргизстан

1. Варто було! Я отрима-
ла впевненість у тому, що Бог 
насправді мене покликав до 
служіння. Більше вкоренилася 
в Божому Слові. Зрозуміла, що 
ці знання дуже необхідні — і для 
власного життя, і для благовістя 
іншим людям. А ще — варто 
було заради нових друзів. Дуже 
хороша група, ми дуже здружи-
лися, особливо під час практики. 
Також під час навчання Бог зці-
лив мене від болю в спині.

2. До цього я брала участь 
в служінні дітям і служінні лю-
дям з порушенням слуху. Тут 
я перш за все усвідомила, що 
благовістя — це дуже важлива 
місія. Зрозуміла, що я насправді 

потрібна Богу для Його справи. 
Що не потрібно зупинятися, а 
служити далі. З’явилося більше 
бажання служити.

Наталія КУЗЬМІНА
Росія, Марій-Ел

1. Це було того варте. Я на-
віть не думала, що літо пройде 
так чудово! Навіть сидіння за 
партами здавалося відпочинком. 
У загальноосвітній школі я ніколи 
не слухала з таким задоволен-
ням — не було такої мотивації на-
вчатися. А тут зовсім не потрібно 
було себе змушувати слухати — 
просто сиділа з відкритим ротом! 
Раніше я допомагала місіонерам, 
але не усвідомлювала всієї серй-
озності й необхідності місіонер-
ського служіння, що кожна люди-
на потребує Благої Звістки. Мені 
дуже сподобалося це навчання, 
не хочеться роз’їжджатися. Але 
я розумію, що тепер прийшла 
пора ці знання використовувати 
на практиці. Як каже наш пастор 
у кінці богослужіння: «Зібрання 
закінчилося, але служіння тільки 
починається». Тож наше навчан-
ня закінчилося, а служіння тільки 
починається.

2. До нас приїжджав один 
місіонер, який служив у Китаї, 
розповідав про народність уй-
гурів. Їх 16 млн, і серед них — 

тільки 200 християн. Для мене це 
був виклик! Якщо є на це Божа 
воля, я не проти туди поїхати. 
До речі, мені завжди казали, що 
я схожа на китаянку. Раніше це 
мені не подобалося. Але тепер 
я зрозуміла, що навіть у цьому 
може бути Божий промисел. А 
ще я дізналася, що можна про-
повідувати навіть через малюн-
ки. Мені подобається малювати. 
Одного разу була гомілетика, і я 
подарувала викладачеві один із 
своїх малюнків. А проповідува-
ти в мене не дуже виходило, я 
розхвилювалася, розплакалася. 
І тоді він сказав: «Ти можеш про-
повідувати людям через свою 
творчість!»

Світлана КОТЕЛОВА
Росія, Марій-Ел

1. Ніскільки не пошкоду-
вав, що навчався. Я ще більше 
утвердився в Господі. Здобув 
важливі знання. Знайшов бага-
то нових друзів. А ще я помітив, 
що Бог поміняв мій характер. Я 
навчився приймати ближнього, 
як самого себе. Це було важко 
для мене. Але в цьому колективі 
я зрозумів, що ми всі потрібні 
один одному й один одного до-
повнюємо. 

2. Я зрозумів, що потрібно 
завжди йти вперед, не зациклю-

ватися на минулому. Якщо стоїш 
на місці — ти мертвий! Потрібно 
постійно рухатися, незважаючи 
на обставини, труднощі, помил-
ки. Брати для себе уроки й йти 
далі.

Януш БОГДАНОВИЧ
Україна, Сумська область

1. Не шкодую за цей час. 
По-перше, я чітко розумію, що 
мене привів сюди Бог. Це було 
надприродне втручання Бога — 
що я сюди приїхав. По-друге, 
пора було вже зробити в житті 
крок віри. І приїзд сюди був для 
мене кроком віри. І третє — я 
розумів, що мені катастрофіч-
но не вистачає богословської 
освіти для свого служіння. І це 
був хороший ввідний курс.

2. У своїй церкві я вів про-
славлення і займався євангеліз-
мом. Під час навчання змінилося 
моє ставлення до життя. Тепер у 
мене немає бажання повертати-
ся на роботу й просто заробляти 
гроші для себе самого. У мене 
визріло рішення віддати себе 
для повного служіння, посвятити 
весь мій час для Бога. Є таке ба-
жання, і я думаю, що воно здій-
сниться. Я планую поїхати на 
місію, можливо за кордон.

Назарій СОЛТИС
Україна, Крим

1. Ви віддали три місяці свого життя навчанню в Міжна-
родній місіонерській школі (ММШ). Чи було воно варте того? 
Назвіть три причини, чому варто було навчатися?

2. Чи вплинула ММШ на якісь конкретні рішення у вашому 
житті? Чи з’явилися нові ідеї, чи відкрили для себе нові сфе-
ри, методи? Що взяли для себе?

СЬОМА МІЖНАРОДНА МІСІОНЕРСЬКА
ШКОЛА ВИПУСТИЛА СТУДЕНТІВ

НАВЧАННЯ ЗАКІНЧИЛОСЯ, СЛУЖІННЯ — ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ!

місіонерська школа

бліц-інтерв’ю
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Отже, минуло 90 років від 
навернення перших християн 
до євангельської віри у с. Бо-
рочиче.

Зі спогадів літніх людей 
авторам фільму про історію 
церкви вдалося дізнатися, що 
першою в селі увірувала ро-
дина Збудовських, Оксентій 
Лебезун, Сава Вашинюк, Яри-
на Шульган, а також Василь 
Мельничук і Василь Боярчук із 
дружинами. Першим пресвіте-
ром був Мирон Терновик, яко-
го люди пам’ятають як гарного 
проповідника, простого й гото-
вого завжди прийти на допом-
огу. 

Старожили розповідають, 
що в 1928 році жінка, яку зва-
ли Гапка, прийшла з сусідньо-
го села до родичів у Борочиче, 
розказала їм про Бога — і вони 
навернулися. Кажуть, що саме 
Гапка вперше принесла Єван-
гелію в Борочиче. «Звичайна 
жінка, ми навіть не знаємо, хто 
вона, хто саме був її родичем, 
— кажуть волонтери. — Але 
саме завдяки їй сьогодні в на-
шому селі є церква. Іноді нам 
здається, що справа, яку ми 
робимо, мало важлива, але Бог 
використовує навіть незначних 
людей для Своєї справи!»

«За Польщі тут була ве-
лика й сильна церква, багато 
віруючих, правда, пресвітера 
не було місцевого, — ділиться 
спогадами 80-річний диякон 
Дмитро Денисюк. — Біля річки 
стояв млин — і там приймали 
хрещення. Одного разу на хре-
щення приїжджав Зуб-Золо-
тарьов із духовим оркестром 
— у великому захваті були всі 
люди! А ще тут проводилися 
великі з’їзні зібрання».

1939 рік відзначився не 
лише початком Другої світової 
війни, а й завоюванням Захід-
ної України більшовиками, 
що стало початком нелегкого 
періоду випробувань для церк-
ви. 

«Війна, німецька окупа-
ція принесли багато горя для 
віруючих села Борочиче, але 
церква залишилася вірною, 
— пише у своїй книзі «Історія 
Християн віри євангельської на 
Волині» Тимофій Калинюк. — 
Після закінчення війни церква 
в Борочиче була зареєстро-
вана в союзі євангельських 
християн-баптистів і вільно 
проводила свої богослужіння. 
За роки служіння старшого 
пресвітера А. Агрепініна було 

знято з реєстрації більшу ча-
стину церков християн віри 
євангельської. Під цю «чистку» 
потрапила також борочичен-
ська церква. Багато переслі-
дувань довелося пережити 
віруючим цього села. Їх розга-
няли, штрафували, викликали 
на допити тощо. Однак віру-
ючі кріпились, богослужіння 
проводили ночами, ранками, 
коли ще всі спали, водні хре-
щення теж відбувалися темної 
ночі. П’ятнадцять років віруючі 
в с. Борочиче прожили в таких 
умовах. Тільки в 1963 році піс-
ля довгих клопотань віруючі сіл 
Борочиче, Пілгани та Широке 
отримали реєстрацію, згідно з 
якою зібрання відбувалися в с. 
Широке, де служіння пресвіте-
ра виконував І. Дуб’юк, який у 
1964 році був заарештований 
і засуджений на три роки по-
збавлення волі за проповідь 
Євангелії. Служіння в церкві під 
час його відсутності вів Пилип 
Білик. І знову органи влади ста-
ли втручатися в церковні спра-
ви, були допити в КДБ й інше. І 
так аж до розпаду СРСР».

У післявоєнний період і до 
1988 року церковні зібрання 
проводилися в Пілганах та Ши-
рокому. У с. Борочиче збира-
лися лише по вечорах і ночах. 
Віруючі переживали на собі по-
грози у школах та на роботах, 
обмеження в отриманні вищої 
освіти, тиск з боку односель-
чан.

«Пам’ятаю, у 1960 році в 
нас було служіння. А тоді за-
бороняли збиратися, то вікна 
затуляли, щоб не було вид-
но, і так молилися, — згадує 
70-річна Галина Хроль. — Тоді 
головою колгоспу був Козлов, і 
він прийшов до хати, де прово-
дилося зібрання… Повнісінька 
хата людей! Але нас тоді Бог 
зберіг!»

«Коли Іван Дуб’юк став 
пресвітером, його призвали в 
армію, а коли відмовився, по-
садили в тюрму, — розповідає 
Дмитро Денисюк. — На час 
його відсутності очолив церк-
ву Пилип Білик. Борочиченці 
ходили на зібрання за 5 кіло-
метрів у Широке, два рази в 
неділю, і ще раз на тижні».

Згідно зі спогадами, піс-
ля Пилипа Білика пресвітером 
борочиченської церкви став 
Владик Дежнюк і формально 
залишався ним навіть після 
повернення Івана Дуб’юка з 
ув’язнення. Пресвітером церк-
ви з 2002 до 2006 року був Во-
лодимир Осипович, із 2006  і 
дотепер — Віталій Притула.

У 1988 році віруючі викупи-
ли новий будинок і переоблад-
нали його під дім молитви. 

«Коли радянська влада ста-
ла розвалюватися, дозволили 
збудувати в с. Борочиче дім 
молитви, — каже Дмитро Де-
нисюк. — Тоді ніхто навіть не 
думав, що прийде така свобо-
да. Будували всі віруючі. Я, як 
диякон, керував будівництвом. 
Залишали свої роботи і йшли 
допомагати. А як же? Треба ж 
дім молитви! Почали навесні, а 
десь серед літа вже ввійшли в 
дім. За три місяці зробили».

«Нас вразило, як тоді люди 
самовіддано займалися бу-
дівництвом, жертвували своїм 
часом, та ще й працювали 
безкоштовно, — кажуть во-
лонтери. — Тепер це справж-
ня рідкість. Не завжди люди 
відгукуються, щлб щось допо-
могти в домі молитви…»

У травні 1990 року відбуло-
ся перше вінчання в домі мо-
литви — Семен Мартинюк взяв 
за дружину Любов Присяжну.

Як зазначають збирачі спо-
гадів, історія борочиченської 
церкви могла бути іншою, але 
в 1990-х роках почалася ма-
сова еміграція. Чотири великі 
сім’ї, які відігравали важливу 
роль у служінні та житті об-
щини, виїхали до США. «Їхня 
відсутність була дуже відчут-
ною, — кажуть автори фільму. 
— Люди, які лишилися, відчу-
вали себе розгубленими. Але, 
як кажуть, святе місце пустим 
не буває, тож церква стала 
наповнюватися новонаверне-
ними людьми,  з’явилися нові 
служителі».

У 2008 році в с. Борочиче 
розпочав свою діяльність ан-
самбль народної музики. На 
запрошення церковної гро-
мади відгукнувся житель с. 

Брани Андрій Мороз, який на-
вчив обдарованих дітей грати 
на акордеоні, гітарі, скрипці, 
домбрі, сопілці, кларнеті. Він 
і досі працює тут музичним 
керівником.

«Пресвітер, який виїхав, 
завжди хотів, щоб у церкві 
діяв оркестр, — розповіда-
ють волонтери, які водночас є 
учасниками оркестру. — Тому 
він пожертвував кошти на ін-
струменти. Запросили вчите-
ля з сусіднього села. Він на-
вчав, можна сказати, «з нуля», 
ніхто з нас не мав навіть базо-
вих знань. Ми цим оркестром 
жили. А чим ще дітям в селі 
займатися? Це дуже вплину-
ло на наш розвиток, ми дуже 
здружилися. Багато їздили 
грати по селах, весь район 
об’їздили, грали на фестивалі 
в Рованцях. Дуже важливо, 
щоб у церкві було те, навко-
ло чого діти будуть зайняті. 
Здається, просто оркестр, але 
для нас це було щось велике 
й значне! Бігли туди прямо 
після школи, голодні, але нам 
було цікаво! Уже набирається 
третє покоління музикантів».

Тепер церква «Вефіль» 
налічує близько 90 членів. З 
2014 року, від початку вій-
ни на Сході України, община 
активно молиться за мир у 
державі. У вівторок і четвер 
люди приходять на молитву 
за Україну.

У церкві діють два хори — 
дорослий та дитячий. Велика 
увага приділяється молодіж-
ному та дитячому служін-
ню. Регулярно проводиться 
недільна школа, де діти на-
вчаються основ християнства. 
Ось уже шостий рік улітку 
працює виїзний наметовий 
дитячий табір відпочинку.

«Коли ми опитували наших 
старців, то зрозуміли одну 
річ, — діляться автори філь-
му. — Тепер часто кажуть: 
«У наш час такого не було», 
або: «У наш час були молитви 
ревніші», чи: «Тепер така по-
гана молодь»... Це не дуже 
відповідає дійсності. Люди 
розповідали, що й тоді так 
само немало проблем було 
серед молоді. У кожному по-
колінні є свої плюси й мінуси».

«Людина в 90 років — це 
вже наближення до переходу 
в вічність, — підсумовують во-
лонтери. — Але церква — це 
люди, вона жива, поки є діти, 
і старші передають їм свою 
віру не в теорії, а на практиці. 
Поки вона розвивається, не 
зупиняється на досягнутому, 
виходить за стіни дому мо-
литви, а не ховається від світу 
й усвідомлює свою місію — 
проповідувати Євангелію аж 
до краю землі!»

Дмитро ДОВБУШ
за матеріалами, нада-

ними волонтерами
церкви «Вефіль»

ювілей

БОРОЧИЧЕНСЬКА ЦЕРКВА
ВІДЗНАЧИЛА 90-РІЧЧЯ

Початок на стор.1
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Перш за все дякую Богові, 
за всіх, хто згадував нас у мо-
литві, поки ми з моїм сином, 
який і є основною причиною 
нашого перебування в лікарні, 
лежали в стаціонарі... А також 
за тих, хто знайшов час і прий-
шов нас відвідати. Хай благо-
словить вас Бог!

Хочу поділитися з вами од-
нією думкою, яку отримав під 
час молитви біля ліжка дитини 
вночі в лікарні. Молячись, я зга-
дав текст із Писання,  у якому 
Христос говорить такі слова: 
«Відійдіть від Мене, прокляті, у 
вогонь вічний, уготований дия-
волу й ангелам його» (Мт.25:41) 
— і міркував над ним.

Відразу хочу застерегти, я не 
претендую на істинність тлума-
чення цього тексту, можу поми-
лятися, але те, що отримав, зро-
зумів, що отримав не для себе...

Насамперед хочу зауважи-
ти, що люди, до яких говорив 
Христос, чули про «найменших 
братів», знали й бачили їх. Адже 
Він сказав «цих», значить, це були 
відомі їм душі... Але з якоїсь при-
чини проігнорували їх. Або бажан-
ня особливого не було, або часу, 
або на те були насправді вагомі, 
як вони думали, причини — як у 
левита й священика з притчі про 
доброго самарянина... Але коли 
ці люди потім постали перед Хри-
стом, то вже про причини розмо-
ва не велася. Я думаю, що там їм 
було пред’явлено все, що підтвер-
дило їхнє неправильне ставлен-
ня до ближнього — а значить до 
Бога. І вирок Христа — прокляті! 
Це жорстко, чи не так? 

Так от про що я: чому Христос 
все це сказав, говорячи про хво-
рих, ув’язнених та інших людей? 
Ми можемо зробити висновок, 
що ці люди були в нужді, і будемо 
праві, але в якій нужді? Хіба про 
матеріальну скруту так сильно пе-
реживав Господь? Думаю, не тіль-
ки про це.

Перебуваючи в лікарні з Мак-
симом, я не був отим «хворим» із 

притчі, тобто не про мене мова. 
А ось, спостерігаючи за сином, 
міг побачити в його очах певну 
тугу за родиною й друзями, хоча 
він хлопець товариський, швид-
ко знаходить нових друзів і вміє 
адаптуватися в будь-якій обста-
новці. Тож я щось зрозумів в цій 
ситуації. Коли людина знаходить-
ся в складних обставинах різного 
типу (чи це лікарня, чи в’язниця, 
чи голод, чи потреба житла), то 
перше, в чому вона має потребу 
— щоб хтось проявив свою увагу 
й поставився правильно, по-люд-
ськи, навіть якщо людина того, на 
перший погляд, не заслуговує... І 
не важливо, у який час це стало-
ся — тепер або під час гонінь, які 
були або будуть, не в цьому суть.

Коли я увірував, то став ак-
тивно проповідувати Євангелію, 
їздити по лікарнях і тюрмах. Брав 
із собою продукти, Євангелії та 
іншу літературу. Ми з молоддю 
співали, проповідували й молили-
ся за людей, які там були. Багато 
людей слухали Слово й плакали. 
Іноді, коли ми давали продукти, 
вони від них відмовлялися й каза-
ли, що їм цього не можна або що їм 
не це важливо, а те, що ми просто 
прийшли! «Ми нікому не потрібні! А 
вам, виявляється, потрібні!» Але це 
були люди не з церкви, ми пропові-
дували їм Слово й вважали, що це 
нормально — у них же немає стіль-
ки друзів, братів і сестер, як у нас.

Пройшло кілька років — і це 
практично стерлося з моєї пам’яті, 
але одного разу вночі мене роз-
будив голос, я вірю, це був голос 
Святого Духа: «Ти залишив першу 
любов!» Це не прозвучало як докір, 
а просто як факт... Прокинувшись, 
став міркувати в тривозі, як це 
відбулося, чому, де, коли це ста-
лося? Як я цього не зрозумів, не 
помітив?! І знаєте, що чітко сфоку-
сувалося в моїй голові? Я згадав, 
що в нашій церкві є один брат, про 
якого чув буквально сьогодні, мій 
знайомий, не дуже близький, і він 
зараз перебуває в лікарні...

Тоді я все зрозумів! Вранці пі-
шов на зібрання, а потім, зібравши 
молодь, сказав, що нам потрібно 
відвідати цього брата, обов’яз-
ково! Але хто не хоче, може не 
йти... Усі погодилися піти. Купили 
фруктів, взяли гітару й пішли до 
хворого. Коли він нас побачив, на 
його очах виступили сльози. Ми 
заспівали, помолилися, на про-
щання він знову зі сльозами на 
очах сказав: «Ніколи я так сильно 
не утверджувався в Бозі та Його 
реальності, як сьогодні! Я нікому 
не потрібен! Ніхто з друзів, рідних, 
братів за цей тиждень до мене не 
прийшов... І сьогодні вночі я пла-
кав перед Богом і сказав Йому: 
«Господи, я нікому не потрібен! Мої 
близькі й друзі не мають часу до 
мене прийти, а мені так важко на 
душі! Прийди до мене! Пошли до 

мене кого-небудь, якщо я потрібен 
Тобі... Пошли тих, кого я не чекаю! 
Скажи, утіш, підбадьор! Я так цьо-
го потребую!» І коли ви прийшли, я 
утвердився в тому, що потрібен Го-
споду!» Він обняв нас — і  ми пішли, 
наповнені Божим Духом, пережи-
ваючи Його присутність. Я твердо 
був упевнений, що ми відвідали не 
брата нашого, а відвідали Самого 
Христа! Розумієте? Радіючи, ми 
йшли на зупинку, в серцях співаю-
чи Господу! Це було сильно! Але я 
запам’ятав цю фразу — «я нікому 
не потрібен», і це сказав христи-
янин, який знає Бога, має багато 
друзів і братів...

Коли людина перебуває в 
лікарні — то це не одне з най-
приємніших місць, обстановка 
там не з кращих. Оточують хворі 
люди зі схожими проблемами... 
Це важко. Хто лежав у лікарні, 
знає. Але коли до тебе приходять 
друзі, брати, сестри, спілкуються 
з тобою і підкріплюють тебе сло-
вом, може, псалом заспівають, 
помоляться за тебе — це щось! 
Повірте, дорогоцінні! Хоча, зви-
чайно, не всі це розуміють, але 
з прожитого, може, і не довгого 
життя, іншого висновку зробити 
не можу!

І ось який я зробив підсумок. 
Був винесений страшний ви-
рок тим, які були по ліву сторону: 
«Відійдіть, прокляті, у вогонь!» Але, 
Боже, це ж ті, які до церкви ходили, 
Тобі служили, співали, проповіду-
вали за кафедрою! Чому у вогонь? 
«Так, тому що Я кликав і потребу-
вав вас не в домі молитви раз або 
два рази на тиждень, не на з’їзних 
зібраннях, а в лікарні, в тюрмі, в ін-
ших важких обставинах! Ви знали 
про це, чули, бачили, читали й мог-
ли допомогти, але не захотіли, не 
зробили!» А інші — особливо про 
це й не думали, тому що просто 
не розуміли, як можна по-іншому, 
але робили, робили, робили! Вони 
так жили! А знаєте чому? Тому що 
у всіх людях вміли бачити Христа! 
Не гріх, не проблемність, не не-
приємність, не відторгнення — а 

Христа! І таким Він скаже: «Благо-
словенні! Увійдіть у радість Пана 
свого!» О, алілуя!

Тоді по-справжньому заспіває 
той, хто зрікався себе заради ін-
шого; той, хто може в церкві осо-
бливо й не співав, але співав для 
хворого — і це було для останнього 
як ангельський спів або проповідь 
у Дусі; той, хто умів бачити Христа 
в потребах!

Допоможи нам всім, Госпо-
ди, пізнати це! І якщо ми чуємо, 
що брат або сестра в труднощах 
(молодий, старий, дитина або се-
редніх років — не важливо), допо-
можи не сприймати це просто як 
інформацію, яка так часто звучить 
у наші вуха або читається в чатах 
церковних, а як голос Христа, що 
говорить: «Я тут на вас чекаю!» Дай 
сили нам, Боже, не полінуватися, 
сходити, провідати, заспівати, під-
тримати, підбадьорити, помоли-
тися за цю людину! Він нас чекає, 
Ісус нас там чекає! Амінь!

До цього часу пухлина на го-
лові мого сина гноїлася й була 
сантиметрів 4-5 діаметром. Але 
коли я передав це слово в народ, 
наступного дня пухлина стала в 
півтора раза меншою й перестав 
іти гній. Ще через три дні Макси-
му перестали колоти антибіотик, а 
наступного дня виписали, дивую-
чись, як це могло так швидко за-
жити. Але це — Господь!

Люблю вас всіх і молюся за 
вас, благословенні!

P. S. І якщо в лікарні ле-
жить ваш ворог, відкрию вам 
один секрет: відвідайте його, 
повірте, він вас чекає наймен-
ше! І після цього ви можете 
стати друзями. Я пам’ятаю, 
коли я ще не знав Бога, якщо 
мені потрібно було з людиною 
поправити стосунки й вона 
лежала в лікарні, я йшов до 
неї — і ми після цього става-
ли набагато ближчими й навіть 
друзями... Виявляється, це 
працює!

Тарас ПОТАМАШНЄВ

РОЗДУМИ ПІД ЧАС ХВОРОБИ СИНА
свідчення

Ми розпочнемо не з проблем 
кримінального характеру, про що мож-
на подумати, прочитавши заголовок 
замітки. Ми розпочнемо з Полтавщи-
ни  —  краю газових родовищ, родючих 
чорноземів, а ще добрих, яких не бо-
яться, полтавчан.  Ну і, звісно, всі чули 
про полтавські галушки, але то вже 
окрема історія. 

Полтавщина — земна батьківщина ба-
гатьох відомих людей: Іван Котляревський, 

якого вивчають українські школярі, Іван 
Зінчик — відомий радіопроповідник,  Іван 
Зуб-Золотарьов — один із засновників 
євангельського руху на Волині та в Півден-
ній Америці. Як ви вже зауважили, ім’я Іван 
тут дуже популярне. 

Релігійна палітра області  — дуже роз-
маїта. Сьогодні тільки в місті Кременчук діє 
понад 50 церков різних конфесій. Особливі-
стю Кременчука у дореволюційні часи є те, 
що майже половина населення належала до 
єврейського етносу. Тоді в місті діяли декіль-
ка синагог. Разом із тим було багато право-
славних храмів. 

Але про узбеків на Полтавщині, та ще 
й таких, яких усі бояться, ніде не написано. 
Ми будемо перші, отже, по порядку.

 26 липня цього року до багатьох храмів 
м. Кременчука додався ще один — дім мо-
литви Української Церкви Християн Віри 
Євангельської. Присутні — гості з багатьох 
церков Полтавщини, старший пресвітер 
області Михайло Роман, євангеліст із Рів-
ненщини Василь Кравчук зі співочим гур-
том… Відбулося урочисте відкриття, потім 
— молитва посвяти Господу. Виступаючи 
з вітальним словом, брат Віктор, служи-
тель церкви «Благодать», зауважив: «Мені 

приємно бути сьогодні в цьому прекрасно-
му храмі. Що я можу згадати про початки? 
Єдине, що добре запам’ятав з минулого, 
— у Кременчуку є узбек, якого всі бояться. 
Проте Господь міняє людину. Я тепер кажу 
про пастора Ахмата Жабірова. Ми з ним 
знайомі вже давно, і сьогодні зможу за-
свідчити — це людина, якої не бояться, але 
щиро дивуються його ревності й посвяті…» 

Ахмат Жабіров — відомий служитель і 
євангеліст на Полтавщині. За багато років 
його місіонерського служіння відкрито нові 
церкви, побудовано доми молитви. Прига-
дую, десь п’ятнадцять років тому ми разом 
молилися, посвячуючи дім молитви в містеч-
ку Семенівка. А потім були інші понад двад-
цять населених пунктів на Полтавщині, де 
проповідував узбек Ахмат, засновуючи нові 
церкви. До речі, у м. Кременчуці це вже дру-
гий дім молитви УЦХВЄ, до будівництва яко-
го — і в духовному, і в матеріальному вимірі 
— причетний брат Жабіров. 

«Що було найскладнішим у служінні?» — 
цікавлюся в брата Ахмата. На оригінальному 
українсько-російсько-полтавському діалекті 
брат розповідає: «Коли я прийняв Господа у 
своє серце й життя, пережив багато різних 
спокус. Найперше — земляки узбеки про-

понували відкрити спільний бізнес, причому 
дуже наполегливо… Я вагався, роздумував, 
але одного разу до мене прозвучало слово 
відкриття: «Труд, труд, труд для Мене». Я 
прийняв рішення — із того часу проповідь 
Євангелії, місіонерство стало змістом мого 
життя. Я люблю Україну й українців, я відчу-
ваю тут себе своїм. Тим більше, що в моїх 
жилах тече майже п’ять літрів української 
крові, — усміхаючись продовжує Ахмат. — 
Коли я тяжко захворів, відкрилася внутрішня 
кровотеча, брати-українці з нашої церкви 
стали моїми кровними братами. Ми поєд-
нані кров’ю Христовою, яка освятила нас — 
це найголовніше, і кров’ю братів, що вряту-
вала моє земне життя…»

Я дивився на цю посвячену Господу лю-
дину й думав: тільки Божа благодать, тільки 
Христос дає справжнє єднання, справжній 
духовний інтернаціонал у Його Тілі — Церк-
ві. Згадав, як декілька місяців тому Ахмат 
запрошував на відкриття дому молитви на 
своєму оригінальному діалекті: «Ти должна 
прієхать…» — і щира усмішка. Як тут було 
відмовити?! Щиро кажучи, дякую Богові за 
таких вірних Христу служителів —  узбеків із 
українською кров’ю та ревністю.

Микола СИНЮК

дорожні нотатки

УЗБЕК, ЯКОГО ВСІ БОЯЛИСЬ…
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Проходить короткий час, до 
мене телефонує голова ради ін-
шого села й каже: «Дайте ваших 
людей у наше село!» І відразу про-
понує купити приміщення під дім 
молитви — з другого боку будівлі 
сільської ради. Слава Богу, там 
тепер ведеться праця! Ми повинні 
мати, що дати людям, щоб вони 
самі шукали нас. А для цього — 
черпаймо від Ісуса Христа».

«Якщо ми робимо «як для Го-
спода», то справді починають шу-
кати нас, — продовжив думку від-
повідальний за місіонерську працю 
в Івано-Франківській області Ігор 
Бубна. — У селі, де маємо центр 
реабілітації, попросили нас пошту-
катурити клуб. І чоловіки того села 
обурилися: мовляв, чого нас не 
покликали? А голова каже: «То такі 
люди, що їм скажеш — і послуха-
ють, а вас клич, клич, то ви ще ціну 
собі набиваєте!» Хтось сказав: до-
бро потрібно робити не тоді коли 
хочеться, а тоді, коли треба».

«Ми вже завершуємо будівни-
цтво дому молитви, і нещодавно 
взялися за благоустрій території, 
зокрема за огорожу, — розповів 
львівський місіонер Олександр 
Мазурук. — Порахували, що нам 
потрібно її 250 метрів. Тим часом 
дзвонить один брат і каже: «Вам 
взагалі потрібна огорожа?» Кажу: 
«Потрібна, ми власне саме цим за-
ймаємося!» Пізніше передзвонює: 
«Тут є один польський бізнесмен, 
він продає огорожу. Я в нього пра-
цюю менеджером, і згадав, як ко-
лись він показував мені один товар 
— німецьку оцинковану огорожу. 
Тоді власник сказав, що, оскільки 
вона не продається, може, через 
надто високу ціну, краще її подару-
вати якійсь церкві. І я це запам’я-
тав. А тепер згадав, що ви у Варажі 
якраз будуєтеся». Він влаштував 
мені зустріч із тим чоловіком, і той 
просто віддав нашій церкві ту доро-
гу огорожу. Це справжнє чудо, про-
сто не вистачає слів для вдячності 
Богу!»

Заступник директора місії 
Віталій Оніщук виголосив про-
повідь на текст із Послання апо-
стола Павла до ефесян, 5:15, у якій 
закликав присутніх не пропустити 
часу, який відведений Богом для 
кожної справи. Він навів приклад 
із свого життя: «Колись я мав часті 
поїздки в Росію, і раптом з’явилося 
велике бажання знайти одну лю-
дину, з якою служив у армії. Ми не 
бачилися вже близько 14 років. Це 
бажання довгий час не покидало, і 
врешті-решт вирішив: я маю знай-
ти цього чоловіка. Коли приїхав, то 
застав його у важкій хворобі, при-
кованим до ліжка — на той час уже 
7 років. Упізнавши мене, він став 
сильно плакати. Каже: «Ніхто мене 
не відвідав! А чому ти приїхав?» Ми 
спілкувалися, молилися, він роз-
каявся у своїх гріхах. Десь через 
півтора тижні після від’їзду мені за-
телефонували й сказали, що Саша 
помер — але помер у мирі, попро-
сивши в усіх пробачення, згадуючи 
про нашу зустріч. Є моменти, коли 
Бог до чогось спонукає — і важли-
во не втратити того моменту, а від-
гукнутися».

Після перерви проповідував 
заступник директора місії Євген 
Мельничук. Він почав свою промо-
ву із запитання: «Якби господиня 
робила пельмені «як для Господа», 

то як би вони виглядали?» Пресві-
тер торкнувся буденних побутових 
ситуацій, у яких не менш важливо, 
ніж у служінні бути вірним Богу. 
«Служіння може зійти нанівець, 
якщо дружина не підтримує чо-
ловіка, а чоловік не відноситься 
правильно до дружини й дітей!» — 
підкреслив служитель.

Настав час для свідчень місіо-
нерів Івано-Франківської області. 
Першим отримав слово Віталій 
Маланчук, який розповів про свій 
досвід служіння в іпостасі пресвіте-
ра й одночасно депутата, а згодом 
— голови сільської ради.

Михайло Соф’як ділив-
ся практикою викладання у 
Школі особистого євангелізму 
(ШОЄ), створеній на теренах Іва-
но-Франківщини, і розповів про 
випадок із студентської практики: 
«Коли ми поверталися з центру 
міста після практичних занять, я 
помітив людину, яка сиділа на лав-
ці біля бронзової статуї відомого 
художника. Відправивши студентів 
вперед, я спробував завести роз-
мову, і чоловік дуже легко пішов на 
контакт. Я зрозумів, що він готовий 
до чогось більшого, ніж просто 
виклад Євангелії. Чоловік виявився 
теж художником. І тоді, в День не-
залежності, він визнав, що все його 
життя минуло в залежності. Дуже 
рідко коли зустрічаєш настільки 
готову людину до покаяння. І рід-
ко під час розмови отримуєш таке 
запевнення, що вона насправді 
щиро покаялася. Усе це відбулося 
буквально за 10 хвилин. Я дав йому 
свій номер телефону й пообіцяв 
молитися. Потім подумав: ось було 
два мертвих художники, але один із 
них ожив!»

«Легше служити Богу, коли все 
добре, церква росте, є матеріаль-
ний достаток… Ми більше свідчи-
мо про удачі, і рідко — про пробле-
ми, — сказав місіонер Роман Ленів. 
— Буквально минулого тижня ми 
пережили ряд негативних ситуацій. 
Спочатку поламалася машина. У 
цей момент жінка виходить з хати: 
кухонний комбайн згорів. Увечері 
того ж дня гідрофор сплавився. По-
тім найменший син захворів — об-
личчя обсипало гнійними ранами. 
І останнє — каналізація забилася. 
Одне за другим… Але потішає те, 
що Бог не раз допомагав і — допо-
може й цього разу».

«Раніше я не думав, що чутки 
настільки швидко поширюються 
між людьми, — зауважив місіонер 
Володимир Острик. — Коли ми пе-

реїхали за три кілометри від того 
місця, де жили раніше, нові сусіди 
вже знали, хто ми є. Кажуть: «Ми 
все про вас знаємо!» Тож наше 
служіння полягає в тому, щоб про-
повідувати ділом, а словом тільки 
підтверджувати. Через дорогу від 
нас живуть люди з інвалідністю 
— мама (93 роки) і син (73 роки). 
Стали спілкуватися з ними, і я за-
питав: «А що ви їсте?» Мені було 
просто незрозуміло, як можна 
щось приготувати в такому стані. 
Від того часу ми стали їм служити: 
дружина готує їжу, і двічі на день 
відносимо для них. Одного разу 
той чоловік сказав: «Я вже й за-
був смак деяких страв». А через 
деякий час його мама каже: «Ви, 
напевно, не такі як усі? За ці роки 
мене ніхто ще не запитав, чи маю 
я що їсти…»

Слово для проповіді отримав 
відповідальний за євангелізаційне 
служіння у Львівській області Ана-
толій Гук, який закликав місіонерів 
довіряти Богу в служінні й працюва-
ти, поки є час і можливість. 

Наступними свідчили праців-
ники Хмельниччини. Відповідаль-
ний за місіонерське служіння в об-
ласті Віктор Мартинович розповів 
про початок та сьогоднішній стан 
служіння в с. Княгинин. А Ростис-
лав Мурах поділився досвідом 
про початок служіння в обласному 
центрі.

Увечері учитель Василь Попуд-
ник виклав концептуальний семінар 
на текст із 1Хр.12:32: «А з Іссахаро-
вих синів, що мали розуміння часу, 
щоб знати, що буде робити Ізраїль, 
їх голів було двісті, а всі їхні брати 
робили за їхнім наказом». Служи-
тель звернув увагу на проблему 
відсутності бачення, правильного 
використання часу, чітко поставле-
них цілей в служінні тощо. Також він 
розповів про практику утворення 
нової церкви в Івано-Франківську. 
Після викладу місіонери ставили за-
питання спікеру.

Після вечері місіонери ще довго 
сиділи біля вогнища, спілкуючись на 
злободенні теми.

Після ранкової молитви Петро 
Височанських розповів місіоне-
рам про цікаву особливість гір: 
коли співають або проповідують 
в таборі — чути в усьому селі. Тож 
він запросив колег вийти з примі-
щення і заспівати кілька пісень. 
Ранок видався надзвичайно ту-
манним. На горі серед густого ту-

ману стояли місіонери і, піднявши 
руки, молилися за людей.

Після сніданку слово для свід-
чень було надане працівникам 
Львівської області. Петро Висо-
чанський, зокрема, розповів про 
служіння циганам у Чинадієво: 
«Коли ми побачили спрагнені сер-
ця, заплаканих матерів із дітьми, які 
просили за них помолитися, то зро-
зуміли, що вони не просто прийшли 
за гуманітаркою». Місіонери роз-
робили проект перевізного дому 
молитви на 40 чоловік, наразі він 
уже готовий для транспортування в 
Чинадієво. 

«Як викладач-методист, працю-
ючи у відділі освіти, я маю нагоду 
проводити різного плану зустрічі з 
вчителями, — сказав місіонер Іван 
Онисів. — Одного разу мене запро-
сили на конференцію в Чернівецьку 
область. Перебуваючи там, спіл-
куючись із колегами, я помітив, як, 
незалежно від деномінацій, інтелі-
генція прагне Бога. Одного вечо-
ра мене запросила на прогулянку 
одна із делегатів, яка займала до-
сить високу посаду. Знаючи, що я 
служу в церкві, вона звернулася з 
бажанням покаятися перед Богом. 
Прямо на вулиці серед людей ми з 
нею молилися. Пізніше було спіл-
кування іще з кількома людьми. І в 
цьому я побачив Божу руку!»

«Ми обрали таку тактику — про-
водимо виїзні дитячі табори в тих 
селах, де плануємо засновувати 
церкви, — поділився місіонер Олек-
сандр Мазурук. — Тепер у нас вже є 
випадки, коли діти привели батьків 
у церкву. Так у Варажі навернувся 
до Бога працівник відділу культури. 
Після того, як прийшли до церкви 
листоноша, медпрацівник дитсад-
ка, люди стали говорити: «Штунди 
окуповують село!» Один наш брат 
якимось чином підключився до ко-
лишньої колгоспної мережі й став 
передавати християнські пісні. 
Хтось сказав: «Що, вже й радіо за-
хопили?»

«Кожного року чоловік мені обі-
цяє: «Через стан твого здоров’я 
будемо зменшувати кількість та-
борів», — розповіла Оксана Висо-
чанська. — Я кажу: «Так-так, буде-
мо зменшувати…» А сама думаю: 
«Господи, це означає, що будемо 
збільшувати…» Цього року їх була 
рекордна кількість за всі роки… Але 
для мене це велике чудо: як тільки 
починаються табори, хвороба пе-
рестає проявлятися! Цього року ми 
мали боротьбу зі стихією. По всіх 
прогнозах передавали опади, а за 

таких умов неможливо повноцінно 
провести програму. Але, дякувати 
Богу, завжди, коли потрібно було 
проводити щось на вулиці, дощ 
припинявся. Одного разу нам на-
віть довелося посилено молитися, 
але все ж хмари розступилися!»

«Якось Бог дав нам в серце ба-
жання пройти з Євангелією кожне 
село нашої місцевості, не пропу-
скаючи жодної хати, — розповів 
місіонер Володимир Байрак. — І 
ось ми зайшли в самий тупик, най-
більш віддалене місце. Зайшли в 
хату, а там стоїть чоловік і плаче. 
Каже: «Слава Ісусу! Бог почув мою 
молитву! Я молився і чекав таких 
самих віруючих, як я». Ми аж зди-
вувалися, бо часто люди нас про-
сто виганяли з дворів. Виявляєть-
ся, цей 70-річний чоловік уже 10 
років як навернувся до Бога через 
радіопередачу Івана Зінчика. Вдо-
ма молиться, читає Біблію. По селі 
його стали називати Зінчиком, бо 
всім проповідував про Бога. Пи-
тається: «А можна у вас водне хре-
щення прийняти?» Ми побачили, 
що він справді до цього готовий. 
Тепер Федір продовжує проповіду-
вати людям про Христа!»

Ростислав Мурах проповідував 
про практичні моменти служіння. 
Він поставив присутнім такі запи-
тання: «Що зміниться в результаті 
нашого служіння до 2023 року?»; 
«Як поставиться до нас наступне 
покоління християн?»; «Що будуть 
пам’ятати про нас ті, хто прийде за 
нами?»; «Що ти бачиш?» тощо.

Місіонерські звіти продовжили 
працівники Волинської, Рівнен-
ської та Тернопільської областей. 
Зокрема волинянин Андрій Бри-
люк розповів про своє навер-
нення до Бога та покликання до 
місіонерського служіння. «Коли ми 
вже певний час пропрацювали на 
місіонерській точці, увірував голо-
ва сільської ради, — сказав слу-
житель. — І він розказав історію 
того краю, якої я не знав. Коли я 
дізнався більше, мені стало навіть 
простіше служити. Тоді я зрозумів, 
як важливо знати історію місцево-
сті, де працюєш».

Микола Синюк виклав семінар 
«Робіть як для Господа». «Наш Бог 
хоче, щоб ми робили не те, що самі 
вирішили, а те, що є в Його планах, 
— сказав єпископ. — Запитаймо, 
як апостол Павло: «Господи, що 
накажеш мені робити?»

Заключну проповідь виго-
лосив старший пресвітер Іва-
но-Франківської області Юрій Ве-
ремій. «Сьогодні ми працюємо в 
різних містах і селах, різних культу-
рах, різних менталітетах, — сказав 
він. — Як важливо чітко визначити 
аудиторію, з якою ми працюємо, 
заради більшої ефективності пра-
ці. Молімося, отримуймо від Бога 
відкриття і рухаймося сміливо впе-
ред в ім’я Ісуса Христа й для Його 
слави. Місіонери, нехай Господь 
надалі благословить вашу працю, 
ваше життя й ваше служіння!»

Впродовж конференції звершу-
валися молитви за благословення 
праці в регіонах, за здоров’я неду-
жих, а також за працівників, у яких 
був День народження. Співом слу-
жили окремі делегації, а здебіль-
шого — співали всі разом під аком-
панемент гітар. 

Дмитро ДОВБУШ

РОБІТЬ ЯК ДЛЯ ГОСПОДА!
РЕГІОНАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ МІСІЇ В КАРПАТАХ
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свідчення

Хмельницька область 
була в колишньому СРСР 
експериментальною обла-
стю з боротьби з віруючи-
ми людьми. До 1939 року 
вона була прикордонною 
областю, по річці Збруч 
межувала з Польщею, а 
по Дністру — із Румунією. 
Тому тут по-особливому 
похазяйнували комуні-
сти. Дуже важко йде 
євангелізація в усіх се-
лах уздовж Збруча. Досі 
є старожили, які пам’я-
тають, як голодних лю-
дей виганяли на берег 
танцювати й грати на 
гармошці, щоб по той 
бік бачили, як добре жи-
веться при «совєтах».

Лише в 1991 році ми 
дізналися, що в Кам’ян-
ці-Подільському були п’я-
тидесятники до війни. На 
першому з’їзді христи-
ян Святої П’ятидесятниці 
були делегати з Кам’янця 
і району. А після війни на-
віть сліду церкви вже не 
було. До війни з міста за 
одну ніч вивезли всіх віру-
ючих — від дитини до стар-
ця. Лишилися поодинокі 
люди по селах. У Кам’ян-
ці-Подільському церква 
стала відроджуватися лише 
в 1950 році з поверненням 
із заслання Мефодія Манд-
зюка.

Сьогодні на Хмельнич-
чині 56 церков, які налі-
чують 2381 людину. З них 
тільки 15 — зростають. 
Коли я став виконувати 
обов’язки старшого пре-
світера у 2009 році, дев’ять 
райцентрів не мали церков. 
Наша ціль і наше бачення — 
щоб у кожному райцентрі 
була євангельська церква, 
тож я на цьому сфокусував 
свою працю. Друга ціль — 
приготувати святих на діло 
служіння. І моє служіння — 
«шукач перлин». Я їх шукаю, 
де тільки можу, і прошу їха-
ти на Хмельниччину.

Знаєте секрет довголіт-
тя? Ти будеш жити, поки в 
тебе є ціль від Бога! Кількох 
братів я спонукував їхати в 
обласний центр починати 
церкву, але жоден з них не 
мав такого бачення. І в 2010 
році я сам із молитвою пої-
хав, зробили першу єван-
гелізацію і призначили бо-
гослужіння. Я сказав перед 
Богом: якщо на нього прий-
де 12 чоловік — це буде 
для мене знак. Прийшло 30 
чоловік. Від Кам’янця, де я 
маю служіння пресвітера, 
до Хмельницького — понад 
100 кілометрів. Я проводив 
два потоки служіння вдома, 
а на вечір їхав у обласний 
центр. Назад повертався 
«на автопілоті».

Найважчі проблеми по-
чалися в 2011 році. Спершу 
я захворів важкою формою 
грипу. Потім — розбиваю 
машину. Потім — помирає 
дружина. Потім — у бра-
та, на якого лишав церкву, 
відбувається сімейна дра-
ма, його залишає дружина. 
Потім — помирає моло-
дий диякон і літній пресві-
тер. У церкві починаєть-
ся неспокій. А я — ніби на 
«шпагаті» між Кам’янцем і 
Хмельницьким. Але ні разу 
не пошкодував.

На перший рік ми готу-
вали 4 людини до водного 
хрещення. 2011 року, коли 
стало 17 членів церкви, ми 
вже мали дім молитви в 
центрі Хмельницького. Че-
рез два роки Бог кладе на 
серце починати християн-

ську школу. Але для цього 
потрібно брати в оренду 
приміщення. І тут проти нас 
повстає більше половини 
депутатського корпусу. В 
інтернеті досі є стаття «Не 
по-Божому, або Як релігійна 
структура захопила кому-
нальну власність». Раптом 
більше ніхто не хоче мати з 
нами справу. Неймовірно, 
але найбільше нас підтри-
мала Православна церква 
(КП), з митрополитом якої я 
познайомився раніше, коли 
запросив його на загаль-
номіське Свято подяки, ор-
ганізоване нашою церквою. 
Він мені сказав: «Дзвонили 
з високих кабінетів, щоб я 
пішов проти вас, але я вас 
підтримаю!» Він послав на 
засідання міської ради сво-
го священика, який повні-

стю переламав ситуацію. 
Приміщення нам віддали. 
Я казав: «У Бога є почуття 
гумору». Це єдина будівля 
в місті, на якій зберегли-
ся комуністичні символи. 
Кафе називалося «Совок», 
на всю стелю — серп і мо-
лот, все — червоне, на стіні 
— Ленін з колодою, Бреж-
нєв на трибуні… Цього року 
ми почали навчальний рік із 
253 учнями й отримали лі-
цензію гімназії.

Це був дуже тернистий 
шлях. Тепер у нашій церкві 
106 членів. Розпочали нову 
церкву в іншому мікрорай-
оні. Кожний мікрорайон — 
це практично окреме місто. 
Ми зрозуміли, що починати 
нову церкву з одного місіо-
нера або навіть із групи 
— це дуже важко. А маємо 
ціль, щоб наша церква «на-
родила» у Хмельницьку сім 
нових церков. Яким чином? 
Шляхом відокремлення 
від церкви 30-40 чоловік. 
Таким шляхом ми пішли в 
Кам’янці-Подільському, з 
одної церкви утворилося 
три, а потім із дочірньої — 
ще дві.

Свідчення
на конференції

«Голос надії»
в Карпатах, 2018

Коли ми вперше приї-
хали проводити єван-
гелізаційне служіння в 
с.Княгинин, прийшли три 
душі, та й ті — напідпит-
ку. Наступного дня прий-
шли дві жінки й сказали: 
«Забирайтеся звідси, 
нам тут таких не треба, 
ми вас слухати не хоче-
мо!» Це було як холод-
ний душ...

Проходив схід села. 
Там була проблема зі сміт-
тям — прямо в центрі люди 
скидали свої відходи. Був 
голова села, санстанція, 
дільничний, усі служби — і 
я прийшов. Хтось казав, що 
потрібно поставити поліцая 
з автоматом, хтось — що 

потрібно собаку до дуба 
прив’язати. Але — нічого по 
суті. Вкінці я попросив сло-
ва й кажу: «Дозвольте нам 
спробувати навести тут по-
рядок, тільки одне прохання 
— щоб ніхто не заважав». — 
«Ну що ж, пробуйте».

Наступного дня взяв 
своїх дітей, вони ще по-
кликали друзів — і поїха-
ли прибирати. Голова села 
дав трактор із причепом, 
щоб усе повивозити. На такі 
«євангелізації» приходили 
30-40 чоловік — подивити-
ся на чудасію. Так продов-
жувалося років 10. При-
беремо, а наступного дня 
— знову те саме… Одного 
разу, пам’ятаю, зіперся на 

граблі й став досадувати: 
«Господи, що я за пастор — 
брудний, борсаюся в цьо-
му смітті вже скільки років, 
і ніяких змін немає… Кому 
це треба?» Уже й брати мені 
стали казати: «Лишай те 
село, тільки бензин дарма 
випалюєш!» Але всередині 
почув: «Не бійся, роби — і 
скоро побачиш, що Я зро-
блю!»

Після того мені прийшла 
думка — зробити на місці 
тих смітників фонтан. Ми-
нуло багато часу, поки я на-
важився на цей проект. Бог 
послав на допомогу брига-
ду молодих хлопців із Рів-
ненщини. Коли селяни по-
бачили, що ми таке для них 
робимо, стали нести м’ясо, 
ковбаси, тушонку — цілий 
рік ще після того їли… Уся 
робота зайняла 14 робочих 
днів. Минулого року в цьому 
фонтані прийняли хрещен-
ня троє людей. Зійшлося 
подивитися все село. Після 
цього на стадіоні проводили 
богослужіння, люди не хоті-
ли розходитися до самого 
смеркання. Правда, перед 
тим деякі люди збурилися й 
хотіли заборонити нам про-
водити водне хрещення, 
але зрештою зібрали лише 
три підписи «проти».

В іншому місці ми відбу-
дували водокачку, почисти-

ли, продезінфікували воду. 
Ще в іншому — зробили ди-
тячий майданчик. В іншому 
— клумбу, насіяли багато 
квітів, поставили «лаву при-
мирення». У клубі зробили 
капітальний ремонт. Одної 
ночі хтось розбив пам’ят-
ник Леніну, який там стояв. 
У селі була стара ферма. 
Ми взяли грейдер, все ро-
зрівняли, прибрали руїни, 
викорчували пні, викоси-
ли бур’яни, яр засипали, 
верх зрізали — і зробили 
стадіон. На тому стадіоні 
стали проводити дитячі та-
бори. А минулого року ми 
запланували будувати дім 
молитви. Якось підійшов до 
мене один мусульманин і 
попросив підвезти до міста. 
Я кажу: «Не можу цього зро-
бити». — «Чому?» — «Бо ви 
осквернитеся від мене!» 
Справа в тому, що він рані-
ше називав мене «невір-
ним». Той аж розгубився. 
«Але, — кажу, — гаразд, 
сідайте! Мене Ісус учить до-
брі діла робити!» Усю доро-
гу чоловік промовчав, а ви-
ходячи, сказав: «Я зрозумів: 
головне — бути людиною!» 
Пізніше він підійшов і каже: 
«У мене є колгоспне примі-
щення, взяте родиною на 
пай. Купіть, я знаю, що ви 
в ньому щось добре зро-
бите». Центр села, 14 на 9 

метрів. У жовтні придбали 
ту будівлю, а на цю Пасху 
вже провели там перше бо-
гослужіння, на якому покая-
лася одна сім’я й отримала 
зцілення дитина. 

Цього року в нас у селі 
з’явилася футбольна ко-
манда, назвали її «Фавор», 
придбали справжню фут-
больну форму. Це хлопці, 
які раніше ходили, пиячи-
ли… Ми запросили їх у дім 
молитви, прочитали їм Сло-
во, поспівали, помолилися, 
попили чаю з піцою. Це на 
них так вплинуло! Капітан 
каже: «Скільки живемо, для 
нас ніхто ніколи такого не 
робив…» Професійній ко-
манді програли з рахунком 
5:7, правда, два голи собі 
забили. А в інших команд 
виграли 4:2 і 2:0. Горілки 
вже не п’ють.

Сьогодні в селі 20 членів 
церкви і 5 чоловік, які ста-
більно відвідують бого-
служіння. Недільну школу 
відвідує 25 дітей. Варимо 
обіди для людей, які не мо-
жуть самі собі приготувати. 
А сміття тепер вивозиться 
централізовано з усього 
села.

Свідчення
на конференції

«Голос надії»
в Карпатах, 2018

СЕКРЕТ ДОВГОЛІТТЯ ВІД РОСТИСЛАВА МУРАХА

НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ БЛАГОВІСТЯ
ВІД ВІКТОРА МАРТИНОВИЧА
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №9 вересень 2018

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд розміщений у №8 (серпень) 2018р.
По горизонталі: 4.Заздрість. 5.Олень. 6.Сонце. 9.Праща. 15.Содом. 16.Кос. 17.Сінай. 

18.Грек. 19.Мара. 20.Осія. 21.Адма. 25.Текел. 26.Дан. 27.Аввім. 28.Гомер. 31.Мааха. 
32.Адада. 34.Єлисавета.

По вертикалі: 1.Віра. 2.Ламех. 3.Атени. 7.Нахон. 8.Смола. 10.Еліма. 11.Воанергес. 
12.Капернаум. 13.Милостиві. 14.Македонію. 22.Беера. 23.Левій. 24.Шамма. 29.Махла. 
30.Марта. 33.Маон.

1. Місяць єврейського календаря. 2. Одна з пізніх стоянок ізраїльтян. 3. Ним посипали голову 
в часи бід. 4. Вона без діл мертва. 7. «Взятий із води». 8. Острів, на якому був Іван. 10. Місце, де 
ізраїльтяни прагнули води. 13. Начальник Юдейський, прийшов вночі до Ісуса. 14. Місто дитинства 
Христа. 16. Дочка Авесалома. 17. Дочка Йова. 20. Назорей. 21. Місце, де хрестив Іван Хрести-
тель. 22. Поселення, в яке йшли учні з Ісусом 26. Жінка Нахора. 27. Один із символів царської вла-
ди. 29. Син Рехав’ама і Маахи. 30. Дерево, використане при будівництві Єрусалимського храму.

КРОСВОРД

5. Цар, який дав наказ про перепис населення. 6. Син Давида, який проголосив себе царем ще 
до батькової смерті. 9. Син Лота. 11. Начальник хору в часи Давида. 12. Великий пророк. 13. Пер-
ший місяць за єврейським календарем. 15. Одне з п’яти міст, знищених з Содомом і Гоморрою. 18. 
Острів в Егейському морі, там був Павло. 19. Місто, де жив суддя Тола. 23. Малий пророк. 24. Туди 
Павло покликав пресвітерів із Ефесу. 25. Резиденція Самуїла. 28. Прадід Давида. 30. При-
носив їжу Іллі. 31. Цар Юди. 32. Її не помічаєш у власному оці.

пробудження

ПРОБУДЖЕННЯ В НОРВЕГІЇ
ЧЕРЕЗ ХАУГЕ

У кожній країні, де були єван-
гельські пробудження, є певні 
яскраві особистості, які зробили 
особливий вплив не лише на ду-
ховне, але й на суспільне життя. 
В історії духовного пробудження 
Норвегії такою особистістю був 
Ханс Нільсен Хауге. 

Історія життя Ханса Хауге — при-
клад того, як сила Євангелії може не 
лише приводити людей до спасіння 
від гріха, але й змінювати побут, еко-
номічний стан і культурні цінності 
цілих народів. 

Ханс Нільсен Хауге народився  в 
Естфоллі в 1771 році. Він був сином се-
лянина — п’ятим із десяти дітей. Виріс 
на фермі своїх батьків у містечку Туне. 
Дітей з дитинства вчили молитися, 
знайомили з творами відомих бого-
словів, зокрема прибічників пієтизму 
(спочатку рух усередині лютеранства, 
що характеризується наданням осо-
бливої значимості особистому бла-
гочестю, релігійним переживанням 
віруючих, відчуттю живого спілкуван-
ня з Богом, а також відчуттю постій-
ного перебування під суворим і пиль-
ним «Божим оком» — прим. ред.). 
Юний Ханс перечитав усю літературу, 
яку тільки міг знайти на полицях свого 
дому, старанно вивчав Писання і був 
дуже вдумливим мислителем. Він рід-
но виходив із дому й мало спілкувався 
з однолітками.

У період із 1798 до 1804 року се-
лянський син та проповідник, подо-
рожуючи по різних областях країни, 
вчив інших, як бути «світочем», і на-
дихав почати нове життя, відповідно 
до Божої волі й плану для кожної лю-

дини зокрема. Разомі з тим він навчав 
людей, як вдосконалювати знаряддя 
праці та методи господарювання.

Коли Хансу було двадцять п’ять 
років, він пережив сильний духов-
ний досвід. Працюючи в полі просто 
неба, він співав: «Ісусе, я прагну бла-
женного єднання з Тобою». І раптом 
відчув неймовірну близькість Господа, 
а також заклик проповідувати Боже 
Слово людям. Він був вірний цьому 
заклику, який почув одного весняно-
го дня 1796 року, аж до самої смерті 
в 1824 році. Згодом про нього напи-
шуть: «Відкриття в полі перетворило 
Хауге в пророка. Воно було схожим 
на випадок з апостолом Павлом по 
дорозі в Дамаск… Він був поставле-
ний на служіння не світською владою, 
а Самим Богом».

Хоча сам про себе Хауге писав: «Я 
покликаний любити Бога й людину». 
Він відчував неймовірний тягар від-
повідальності за працю, яку довірив 
йому Бог. У книзі «Релігійні почуття та 
їхня цінність» він виражав це так: «Я 
благав Бога, щоб Він зняв з мене цей 
важкий тягар — говорити про Його 
Ймення всім людям. Хай би Він краще 
послав єпископа чи ще когось поваж-
ного. Та я почув Його голос: «Я часто 
використовую найменшого, щоб бу-
дувати Моє Царство. Я дам тобі сили 
й мудрості». На це я лиш відповів: 
«Так, Ти мій Бог, Який зміцнюєш мене, 
і тому я готовий».

Отримавши покликання до праці, 
Хауге одразу ж став наставляти у вірі 
чоловіків та жінок у сусідніх господар-
ствах. Про необхідність звіщати іншим 
Слово Боже він писав так: «Це було 
схоже на вогонь, який горів усередині 
мене й не давав мені мовчати… Іноді 
я навіть не усвідомлював, коли по-
чинаю говорити, бо мною керувало 
духовне відчуття, і коли я пізніше зга-
дував про це, то, сповнений сумнівів, 
запитував у своїх найбільш помір-

кованих друзів про свою проповідь. 
І не лише вони, але й мої опоненти 
говорили мені, що моя промова була 
чіткою й повністю відповідала вчен-
ню Христа».

З часом Ханс Нільсен Хауге став 
впливовим духовним лідером у Нор-
вегії. Непоборне бажання донести 
вістку спасіння до якомога більшої 
кількості людей привело його до 
письменницької кар’єри. Він написав 
33 книги й брошури. Крім того, пу-
блікував і роздавав твори інших ав-
торів. Серед 900 тис. жителів країни 
циркулювало близько 200 тис. екзем-
плярів його творінь. У той час він був 
найбільш читаним автором у Норве-
гії. У своїх творах він безкомпромісно 
виступав проти гріха, закликаючи до 
християнського життя, і пояснюючи, 
як людина може знайти шлях до Бога. 
Разом з тим він підкреслював від-
повідальність християнина за ближ-
нього й суспільство, частиною якого 
є. Напевно, завдяки такій позиції він і 
став духовним вождем свого часу.

Розуміння людської психоло-
гії допомагало Хауге здійснювати 
підприємницьку діяльність. Він умів 
знайти людей, які могли б управляти 
тим чи іншим бізнесом, і спрямувати 
їх. Одного разу Він приїхав у Христи-
янсенд, містечко в південній частині 
Норвегії. Там Хауге помітив неве-
личку фабрику з виробництва цегли, 
яка простоювала, тому що її власник 
неправильно управляв нею. Про-
повідник звернувся до фермера Оле 
Йєлсена й переконав його продати 
успадковану від батьків ферму, щоб 
викупити фабрику. Той прислухався 
до поради й переїхав у місто. Завдяки 
своїй працелюбності він зумів підня-
ти фабрику й забезпечити робочими 
місцями сімнадцятьох людей.

Хауге був чудовим бізнес-ліде-
ром. Проте організувавши ту чи іншу 
справу, він передавав відповідаль-

ність за неї своїм друзям, а сам брався 
за іншу. Під час численних подоро-
жей він купував різні підприємства, 
викупив декілька кораблів. Таким 
чином йому вдалося вибудувати цілу 
мережу підприємств, якими керували 
його друзі. Він умів мотивувати людей 
і своєю відповідальністю навчав їх 
власній відповідальності. І його стра-
тегію наслідували його друзі. Разом із 
тим прогресивним на той час було те, 
що він брав на роботу жінок, молодь, 
інвалідів. Вони отримували заняття в 
міру своїх сил. Разом із тим і сам Хауге 
порушував загальноприйняті гендер-
ні ролі свого часу тим, що в’язав, ткав 
і вишивав. 

Проте арешт у 1804 році обірвав 
подальше поширення його бізнесу.  
Десять років проповідник провів за 
ґратами за порушення закону, який 
забороняв мирянам проповідувати 
на публіці. Проте, навіть перебуваю-
чи в тюрмі, він підбадьорював своїх 
послідовників, навчаючи їх служити 
іншим людям і словом, і ділом. Він не 
розділяв духовного досвіду й прак-
тичного життя християнина, вважа-
ючи, що потрібно «жити, як пропові-
дуєш». Завдяки тому, що друзі Хауге 
мали хороші прибутки, вони міцно 
стояли на ногах у кризові часи, коли 
навколо панувало безробіття. Чітко 
організовані підприємства давали 
змогу забезпечити багатьох людей 
робочими місцями. Таким чином 
вони допомагали людям піднятися й 
отримати змогу підтримати інших, хто 
потребував цього. Хауге навчав своїх 
послідовників, що матеріальні блага, 
якими вони володіють, дані Богом у 
їхнє розпорядження й повинні служи-
ти для користі ближніх. Опираючись 
на слова Христа, що християни є світ-
лом для світу, проповідник стверджу-
вав, що ми повинні «сяяти» у всьому, 
що ми робимо, являючи свою віру 
через діла. 

Проповідуючи такі принципи, він 
заклав основи для релігійного, со-
ціального та економічного руху, який 
мав значні наслідки в житті багатьох 
норвежців.

Концепція місії його служіння 
будувалася на тому, як Хауге розумів 
цільність людини. Він був перекона-
ний, що духовний бік неможливо від-
ділити  від матеріального. Не маючи 
офіційного духовного сану, він вважав 
себе слугою людям, з якими зустрі-
чався, і всього суспільства, частиною 
якого був.

Окрім того, проповідник підні-
мав проблему суперечок, заздрості, 
жадібності та зневажливості. І про-
тиотрутою для всіх цих негативних 
явищ він вважав служіння, яке вчить 
терпеливості, взаємоповазі й почуттю 
братерства.

Звільнившись із в’язниці в 1814 
році, Хауге одружився, проте його 
дружина померла під час пологів, 
народжуючи їхнього первістка Ан-
дреаса. У 1817 році він одружився 
вдруге. В сім’ї народилося троє дітей, 
але всі вони померли в досить ран-
ньому віці.

А 29 березня 1824 року помер і 
сам Ганс Нільсен  Хауге після трива-
лої недуги. Його життя було сповне-
не безлічі радостей, але й безлічі 
бід. Після себе він залишив багато 
незакінчених справ. Проте попри всі 
важкі випробування він зберіг віру 
в Бога, Який одного квітневого дня 
в полі покликав його до служіння. 
На надгробку Хауге написали: «До 
останнього подиху він тримався тієї 
віри, тієї надії й тієї любові, які прагнув 
поширювати й зміцнювати і словом, 
і ділом через свої твори та християн-
ську поведінку. Він жив у Господі й 
умер у Господі. Благодаттю Ісуса він 
набув спасіння».
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