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Лілія Мельничук

Євангельська програма в селі Кричево
З 2 по 11 березня в селі Кри-

чево, що на Закарпатті, відбулась 
євангельська програма. Проводив  
її скарбник Західної конференції 
Василь Юрійович Чопик. Кричів-
ська громада є рідною  для Василя 
Юрійовича, адже в ній він зростав, 
служив і звідси був покликаний на 
служіння. Для допомоги у прове-
денні програми були направленні 
два майбутніх пастора: Мирослав 
Концемал і Тарас Гладкий, які ко-
жен вечір мали свою місію у цій 
програмі. 

Відкриття програми було уро-
чистим. Допоміг  у цьому концерт 
гурту «Praise Acapella» – це студен-
ти із африканської країни Зімбабве, 
які навчаються в Ужгороді. Церква 

була переповнена бажаючими по-
слухати унікальний спів. 

«Надія є для кожного» - ця тема 
об’єднувала всі лекції. Василь Юрі-
йович розповідав про те, що чекає 
людей у майбутньому, як відрізни-
ти справжню церкву з-поміж інших 
конфесій, як готуватись до Другого 
Приходу, і що чекає тих, хто не при-
йме Христа. Програму відвідувало 
більше десяти осіб неадвентистів. 
31 березня у громаді селища Тере-
сва відбудеться районне хрещення. 
Саме там буде приймати хрещення 
кандидат з нашої громади. Деякі 
з  відвідувачів прийняли рішення 
у майбутньому також приєднатися 
до церкви. Особливим був останній 
вечір програми, коли двоє майбут-
ніх пасторів розповіли  свої досві-
ди навернення. Присутні плакали, 
коли слухали, які речі Бог може 
зробити в житті людини! 

Головною приємністю програ-
ми був розіграш путівок до санато-
рію «Барвінок».  Ми віримо, що ця 
можливість також підштовхне лю-

дей до вивчення Біблії і прийняття 
рішення приєднатись до Церкви. 

Програма включала також і 
лекції про здоровий спосіб життя, 
які проводив Іван Іванович Варца-
ба. Кожного дня він розповідав, як 
лікувати різні хвороби без меди-
каментів. «Бог подбав про наше 
здоров’я, давши нам не лише їжу, 
а й ліки! Варто лише знати, як пра-
вильно їх застосовувати. Ми  є те, 
що ми їмо» - постійно наголошував 
Іван Іванович.

 Ці десять вечорів були благо-
словенними, як і для громади, так 
і для відвідувачів. Вони назавжди 
залишаться в історії Кричівської 
громади. 

Ярчак Анатолій

Євангельські жнива у Пожарках
З 25 лютого по 3 березня 

в молитовному будинку села 
Пожарки проходила євангельська 
програма, яку провів пастор 
Олександр Московчук. Щодня 
програму відвідувало 10-13 людей 
з села, зацікавлених у вивченні 
Біблії, та члени місцевої громади. 
Серед приятелів правди Божої 
було двоє людей: молодий чоловік 
Юрій та його сусідка Анна, котрі 
добирались щодня на програму з 
села Кроватка, що знаходиться на 
відстані 18 км від Пожарок. 

Кожного дня за 2 години 
до початку програми для усіх 
бажаючих отримати безкоштовний 
масаж працювали 3 масажні 
кабінети. Володя та Майя Гах, котрі 
приїхали з Луцька для допомоги 
в програмі, а також сестра з 

місцевої громади Людмила Чирук 
не тільки проводили масажі, але 
й вимірювали тиск та давали 
корисні поради для тих, хто мав 
проблеми з хребтом. Програма 
розпочиналась з лекції про 
здоров’я, які проводила Майя. 
Молодь Пожарківської громади 
прикрашала програму чудовим 
співом, налаштовуючи слухачів 
на духовні роздуми. На гостей 
програми, які зареєструвались, 
вкінці очікував приємний сюрприз: 
розіграш цінних призів: праски, 
блендера, електрочайника. 
Найбільшим призом була путівка 
в санаторій «Барвінок» на літню 
табірну євангельську програму. 
Цей приз отримав відвідувач з 
села Кроватка Юрій. Кульмінацією 
програми став заклик до хрещення. 

Шестеро молодих людей вийшли 
наперед, щоб засвідчити перед 
усіма про свою віру в Господа. В 
суботу, 17 березня, на урочистому 
Богослужінні в першій Луцькій 
громаді вони заключили завіт 
з Богом. Хрещення – це великі 
жнива, це результат співпраці 
та палких  молитв служителів та 
членів церкви. Слава Господу за ці 
чудові жнива!

„Надія є для кожного“. . . . . .
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Сергій Шпак

«Маневичі - місто надії»
З 1 жовтня 2017 року на Воли-

ні розпочався масштабний проект 
«Маневичі - місто надії». Старт цій 
програмі поклали сім’я медико–мі-
сіонерів Віктор та Лілія Буткевичі. 

Досить швидко Віктор і Лілія 
змогли завоювали популярність у 
місцевого населення. Хоча особли-
вої реклами ніде не давали, але 
черга на масаж була постійно на 
місяць–півтора. 

Через 2 місяці організувався 
перший клуб,  «Соціальний клуб 
здоров’я». Учасники клубу мали 
можливість прослухати лекції по 
здоров’ю, котрі проводила Бутке-
вич Лілія та біблійні уроки пастора 
Малярчука Максима. До людей, 
які приходили після масажу на цей 
захід, приєдналися також запроше-
ні через оголошення та рекламні 
буклети. У середньому приходило 
7- 10 чоловік. З часом організувався 
клуб скандинавської ходьби, який 
на сьогоднішній день відвідує до 
15 людей. 

«Маневичі - це невеличка гро-
мада, – розповідає пастор Максим, 
– яка складається з 19 осіб, тому 
досить важко охопити багато про-
ектів. Рада церкви запропонувала 
сконцентруватись на двох–трьох 
проектах і якісно їх проводити. Це 
«Соціальний клуб здоров’я» та 
клуб скандинавської ходьби, а та-
кож масаж. В той же час Бог пода-
рував нашій церкві молоду людину, 
яка вміла і мала велике бажання 
займатися з дітьми».

4-11 березня у Маневичах про-
йшов соціально–просвітницький 
благодійний проект  за участю сім’ї 
Гаха Володимира і Майї, котра про-
водила лекції по здоров’ю, та Ме-
лися Володимира, який проводив 

духовну частину. Для того, щоб про 
цей проект знало все містечко, було 
розміщенно декілька білбордів та 
занесено запрошення практично в 
кожну хатину силами місцевої гро-
мади, а також Камінь–Каширської, 
Любешівської та Сарненських гро-
мад, за що їм велика подяка.

«Коли я приїхав на практику 
в це маленьке містечко, я відра-
зу відчув приємні відгуки в адресу 
церкви Адвентистів, – розповідає 
студент УАТІ, – від мера містечка до 
звичайних жителів. В місцевій газе-
ті навіть було надруковано статтю 
про сім’ю Буткевичів і їхню діяль-
ність». 

Програму запланували прово-
дити в молитовному будинкові у 
дві зміни: на 15 і 18 годин. Кожного 
дня до лекцій про здоров’я роби-
лися антистресовий масаж і різні 
медичні виміри.

Духовні лекції були цікавими не 
тільки для людей, які вперше пере-
ступили поріг молитовного будин-
ку, а й тим, хто вже десятки років 
відвідує церкву.

 «Ці лекції я називаю «Кроки до 
Христа», або «Дорога до Христа», 
які розроблені по однойменній 
книзі Е. Уайт, – розповідає веду-
чий духовної частини Володимир 
Мелись. – Ця тема в першу чергу 
зачепила мене, тому я вирішив, що 
потрібно цим поділитися з іншими.  
Дивлячись в зал на людей, мені 
здавалося, що це була актуальна 
тематика». 

Кожного дня для відвідувачів 
були приємні подаруночки у вигля-
ді книг, насіння, ваги, та тономе-
трів. По закінченні програми жоден 
з 25 учасників не залишилися без 
подарунка. Було також розіграно і 

супер-приз - путівку на двох у сана-
торій «Барвінок». 

«Я прочитала вперше у газеті 
про те, що будуть відбуватися без-
коштовні масажі, але не повірила, 
бо хто ж сьогодні робить щось без-
коштовно, – розповідає про свої 
враження відвідувачка програми 
Алла. – Але знайомі, котрі ризик-
нули і пішли, підтвердили, що це є 
справді безкоштовна програма. Я 
прийшла, записалася на масаж, але 
моя черга мала бути приблизно че-
рез місяць. Тут я дізналася про «Со-
ціальний клуб здоров’я» і почала 
відвідувати його. Там мене запро-
сили на наступну програму. Спочат-
ку був якийсь страх, не знала, хто 
буде відвідувати програму, як себе 
поводити. Коли я прийшла сюди 
вперше, почула як Богдан співав, 
і заслухалась... Потім була лекція 
по здоров’ю, і лекції Володимира. 
Володимир нагадував мені профе-
сора на лекціях. Вправно володіє 
словом, гарно може донести свої 
думки українською мовою. Також 
мені дуже сподобалося, що він роз-
повідав свої життєві досвіди. А ще 
мені приємно було кожного разу 
щось вигравати: то насіння, то кни-
гу, і навіть тонометра».

Що далі? На це питання відпо-
відає пастор Максим Анатолійович: 
«На цьому проект «Маневичі - мі-
сто надії» не закінчується. Ми пла-
нуємо далі проводити «Соціальний 
клуб здоров’я», масажі, скандинав-
ську ходьбу, заплановано вже про-
вести десятиденну програму про 
профілактику депресії. Лідерами 
цих проектів стають місцеві члени 
церкви, або ті люди, які приходять 
на програми».

„Надія є для кожного“. . . . . .
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Події . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
Віктор Власюк

Зимова євангельська програма на “Барвінку”
З 14 по 25 лютого на базі Адвен-

тистського центру оздоровлення та 
відпочинку «Барвінок» відбулась 
євангельська програма за участю 
євангелиста з Канади Віктора Гіла. 
Не зважаючи на свій вік (82 роки), 
Віктор продовжує приїжджати на 
Україну, щоб поділитися трьохан-
гельською вісткою. 

Цього разу учасниками про-
грами стали понад 50 людей з різ-
них куточків Західної конференції. 
Вони мали можливість по-новому 
поглянути на пророцтва Даниїла та 
Об’явлення. 

У співпраці з працівниками са-
наторію вдалося створити чудову 
атмосферу на цьому заїзді. Після 
кожного прийому їжі усі присутні 
дякували поварам у віршованій 
формі. Учасники  семінару, відто-
чивши свою поетичну майстер-
ність, до кінця табору вже скла-
дали цілі вірші. Працівники кухні, 
перейнявшись цим духом, також 
почали відповідати цілими віршо-
ваними «поемами». 

Заняття у малих групах про-
водили досвідченні пастори: Іван 
Ношин, Михайло Староста, Роберт 

Біро, Микола Косар , Сергій Литов-
ченко.

Володимир, один із відвідувачів 
семінару, сказав: «Чому я раніше 
не приділяв часу для дослідження 
Слова Божого. Тепер, коли я приїду 
додому, я знаю, чим займуся: буду 
досліджувати Біблію, бо це найго-
ловніше».

Завершилась програма уро-
чистим служінням хрещення. 
Охрестилися Марія з Ільниці та 
Олександр зі Львова. Ще більше як 
15 людей відгукнулося на заклик 
слідувати за Христом і у майбутньо-
му прийняти водне хрещення.

Давид Бабій

“Найвеличніша подорож”

18 лютого пройшла урочиста 
концертна програма «Найвеличні-
ша подорож» для жителів села Ма-
лий Мидськ Костопільського райо-
ну Рівненської області.

В програмі взяли участь діти і 
молодь з громад Церкви адвен-
тистів сьомого дня міста Костопіль 
і села Малий Мидськ. Звучали піс-
ні на біблійну тематику і музич-
ні твори. Ведучий, пастор Руслан 
Бабій, розповідав присутнім про 
особливості, а також цікаві факти 

про Біблію.  Всіх присутніх, а їх було 
близько 15 чоловік, по закінче-
ні програми запросили 24 лютого 
прийти на дитячу програму «Най-
величніша подорож» у Дім молит-
ви села Малий Мидськ. Також всіх 
дітей запросили на черговий хрис-
тиянський табір «Щаслива зірка», 
який планується з 2 по 9 липня цьо-
го року.

В суботу, 24 лютого, в Домі мо-
литви на програму «Найвеличніша 
подорож» зібралось близько 30 ді-
тей. Всі разом співали веселі пісні, 
особливо приємно було всім зга-
дати гімн табору 2017 року «Едут 
машины, летят самолеты», пе-
реглядати фотографії  і зануритись 
в дивовижний світ чудової книги Бі-
блії, у чому допоміг пастор Руслан 
Петрович. На завершення програ-
ми, усі діти отримали подарунки по 

програмі «Сумка Самарянина», а 
також книги «Найвеличніша подо-
рож». Приємно було спостерігати 
за щасливими емоціями дітлахів, 
учасників цієї приємної зустрічі. 

Після цієї програми в Моли-
товному домі  Людмила Шевчук, 
Руслан і Світлана Ярошик, а також 
Руслан і Ірина Бабій розвезли ще 14 
подарунків дітям з малозабезпече-
них сімей сіл М. Мидськ і Рудня. 



5№ 148 березень 2018Надії
Голос

„Сокаль - місто надії“ . . . . .
Євгенія Ковалевич

Програма по збереженні ті відновленні зору
З 30 січня по 11 лютого в Народ-

ному домі міста Сокаль проходила 
авторська програма Сергія Гаврюка 
по збереженні та відновленні зору 
в рамках проекту «Сокаль – місто 
надії». Жителів міста та навколиш-
ніх сіл зацікавив даний захід: біль-
ше 150 чоловік відвідали програму, 
що проходила у 2 сеанси (об 11 та о 
17 годині). 

Сергій Миколайович у простій 
і доступній формі розповів присут-
нім про цінність зору. Ще в старо-
завітні часи люди мали проблеми із 
зором, про що описує Святе Пись-
мо (Буття 27:1). Ісус Христос, коли 
ходив по землі, також зціляв сліпих 

(Матв. 9:27-31). Відвідувачі програ-
ми мали можливість ознайомитися 
зі слайдів з будовою та функцією 
органа зору, а також з причинами 
погіршення зору, найпоширеніши-
ми хворобами очей, методами за-
побігання катаракти та глаукоми. 
Лектор наголосив, що спосіб життя 
людини безпосередньо впливає і 
на її зір. Масаж і вправи для очей – 
ефективні засоби для покращення 
зору, які потрібно проводити тричі 
на день зо 30 хвилин до прийняття 
їжі. Сергій Гаврюк наголосив також 
на протипоказаннях проведення 
масажу.

Присутні також мали можли-
вість послухати лекції про 8 прин-
ципів здорового способу життя, 
про шкідливість вживання алкого-
лю, кофеїну, тютюнопаління, вплив 
стресу на органи зору. 

Помічницею Сергія Гаврюка в 
проведенні програми була Олек-
сандра Слісарчук з Червонограда. 
Олександра Йосипівна допомага-
ла відвідувачам проводити масаж 

і вправи для очей, а також читала 
лекції по здоров‘ю. На програмі 
була також дегустація вегетаріан-
ських страв: сестра Віра Демчунь 
приготувала тістечка зі швейцар-
ського тіста, а Мирослава Горбачев-
ська пригостила присутніх соєвими 
котлетами. Сестри, звичайно ж, по-
ділилися секретами приготування 
смачної їжі. 

Щодня в кінці програми пастор 
Петро Горбачевський наводив при-
клади зцілення зі Слова Божого та 
молився за здоров‘я відвідувачів. 

Програму відвідали персонал 
та директор Народного дому Ольга 
Мамуладзе. 

Найсумліннішим відвідувачам 
(а їх було майже половина) подару-
вали книгу Сергія Гаврюка «Збере-
ження та відновлення зору».

На закінчення програми при-
сутні мали можливість придбати 
продукти здорового харчування та 
записатися на сеанс благодійного 
масажу та заняття по скандинав-
ській ходьбі.

Молодіжний проект „Зігрій теплом“
14 лютого на центральній пло-

щі міста Сокаль відбувся ще один 
захід в рамках програми «Сокаль 
– місто надії» - соціальний моло-
діжний проект «Зігрій теплом». В 
центрі площі було встановлено на-
мет, на столику в коробках – печиво 
у формі сердечок. Сестра з громади 
міста приготувала запашний трав‘я-
ний чай. Пастор Петро Горбачев-
ський включив християнську музи-
ку. Люди, які проходили площею, 
цікавилися, що тут  відбувається. 
Молодь пригощала їх гарячим чаєм 

зі смачним печивом, пояснювала, 
що місто Сокаль включено до бла-
годійного проекту, в рамках якого 
проводиться даний захід.

До нас приєдналася Ліля, яка 
разом з мамою Уляною для цього 
проекту спекла справжні шедеври 
– оригінальні сердечка різної вели-
чини, і прикрасила їх вишуканими 
візерунками. Всі присутні були про-
сто в захопленні від цих витворів 
мистецтва юної дівчинки. (З Лілією 
та її мамою ми познайомилися на 

програмі по збереженні та віднов-
ленні зору). 

На це дійство завітали і пред-
ставники львівської встудії теле-
каналу «Надія», які презентували 
наступні заходи благодійного про-
екту, взяли інтерв‘ю у сокальчан.

Брат Володимир Михайлов-
ський роздавав перехожим букле-
ти на програму «Дихайте вільно».

Кілька годин тривало це чудове 
свято, яке, надіємося, у ці холодні 
дні посіяло зерна Божої любові у 
серця жителів міста Сокаль.
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Роберт Біро

Достукатися до кожного
На початку березня було про-

довжено місіонерське та літера-
турне служіння серед румунського 
населення Закарпаття, яке було 
розпочате наприкінці осені 2017-
го року. Цього разу для підтримки 
цього служіння з Румунії приїхали 
брат Джордж та брат Дьордь. Ра-
зом з організатором даного проек-
ту, місіонером Робертом Біро, вони 
продовжили поширення літерату-
ри та пошук зацікавлених людей у 
Закарпатському селі Нижня Апша. З 
восьми тисяч населення села біль-
ше двох тисяч належать до органі-
зації Свідків Єгови. Майже кожен 
житель села вільно володіє румун-
ською мовою, і тільки потім – росій-
ською та українською. 

За цей період було пройдено 
дві третіх цього великого села, роз-
повсюджено близько 600 книг ру-
мунською мовою, стільки ж україн-
ських газет та буклетів телеканалу 
«Надія», буклетів санаторію «Бар-
вінок», а також 35 книг «Велика Бо-

ротьба» та 10 книг «Христос – надія 
світу». Кожен день місіонери відчу-
вали відповідь на молитви Божої 
Церкви за це служіння. Особливим 
щоденним досвідом була гарна, 
іноді навіть сонячна погода, незва-
жаючи на несприятливий прогноз 
погоди в Інтернеті. 

Одна молода жінка, з якою мі-
сіонери зустрілись у віддаленій 
гірській вулиці, запросила їх до 
своєї оселі на чай. Під час розмови 
з’ясувалось, що ця жінка вже була 
колись у нашій румунській громаді 
в Солотвині, багато чого пережила, 
любить читати адвентистську літе-
ратуру, планує прийти до Церкви у 
місто Тячево. 

Через нашу літературу і вістку 
про здоровий спосіб життя літера-
турні євангелисти мали підхід і до 
членів організації свідків, які також 
придбали багато книг та журналів. 

Великим благословінням у цьо-
му служіні була також підтримка 
наших громад і служителів з Руму-

нії, які привезли багато нової без-
коштовної літератури румунською 
мовою. Частина цих книг ще за-
лишилась у громаді села Тересва 
для продовження цього важливо-
го служіння влітку, коли плануємо 
запросити з Румунії на Закарпаття 
цілу команду літературних єван-
гелистів. До цього служіння буде 
можливість приєднатись і всім ба-
жаючим з наших українських гро-
мад. Тому щиро запрошуємо на це 
служіння.

Уляна Ліщук

Надія топить лід

В березневі морозяні дні надія 
не тільки світила, але й зігрівала 
серця багатьох дорослих і дітей, які 
відвідували євангельську програму 
«Надія є для кожного», що прохо-
дила в місті Любомлі з 1 по 18 бе-
резня.

В лютий мороз у холодному 
залі 1 березня зібралося понад 130 
дітей і дорослих. У перші дні про-
грама розпочиналась виступом 
лялькового театру «Пригоди Оку-
ня» (організатор - Світлана Савіна), 
а також християнського гурту «Пів-
ноти» (керівник - Андрій Конашук). 

Замерзали струни і пальці на них, 
але дитячі і дорослі серця були зі-
гріті любов’ю виступаючих. 

З 3 березня у світ біблійних 
пророцтв в пошуках надії слухачі 
поринули разом з євангелистом, 
секретарем Західної конференції 
Михайлом Матвійчуком. Молоді 
студенти богословського факуль-
тету Антон Бараник і Владислав 
Матвійчук сумлінно допомагали у 
проведенні програми: співали, за-
ймалися з дітьми, відвідували лю-
дей.

З холодного залу усіх присутніх 
було переведено в малий затиш-
ний зал під символічною назвою 
«Світлиця». Саме тут протягом ба-
гатьох вечорів усі присутні порина-
ли в чудову атмосферу гостинності 
та сімейного затишку. Щодня цю 
атмосферу для них створювали 
пастор Юрій Ліщук разом зі своєю 

дружиною Уляною, а також Богда-
на Корнелюк, Оля Новосад, Катя 
Цюкевич, Оля Киричук та інші. Кож-
ного дня відбувалися цікаві книж-
кові лотереї, а також розіграш цін-
них подарунків: електрочайника, 
праски і двох безкоштовних путівок 
у санаторій «Барвінок». 

Коли після закінчення програ-
ми зустрічі було продовжено у міс-
цевому Домі молитви, на першу 
зустріч прийшло 9 дорослих і дітей. 
Тому програма продовжується, є 
молодий чоловік, який хоче заклю-
чити завіт з Богом через водне хре-
щення. Любомльська громада, яка 
напередодні євангельської програ-
ми провела в місті ряд соціальних 
заходів (безкоштовні курси анг-
лійської мови, програма «Дихайте 
вільно»), радіє разом з нашими но-
вими друзями і планує на середину 
травня свято хрещення.

На місійних полях . . . . . . . . .
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Виконуючи місію . . . . . . . . . .
Дарія Шевчук, Сергій Литовченко

Конгрес музичних керівників
9 - 11 лютого на відпочинковій 

базі «Барвінок» відбувся другий 
музичний конгрес «Канон. З Богом 
в унісон», який зібрав 65 лідерів та 
керівників музичного служіння у 
Західній конференції. 

Програма конгресу була до-
сить насиченою: семінари, май-
стер-класи, мотиваційний тренінг, 
надихаюче музичне служіння. Все 
це потребувало багато людських 
ресурсів. Тому була створена ко-
манда, яка була «руками» конгре-
су.  Кожен член  команди мав свою 
ланку в підготовці до програми: 
Дар’я Шевчук - директор, Дана Да-
манськая - координатор, Анастасія 
Манік - секретар, Денис Воїнков - 
організатор з питань розселення, 
Станіслав Прокопець - керівник 
гурту прославлення, Ірина Мокру-
шенко - дизайнер. Завдяки плідній 
співпраці вдалося досягнути по-

ставлених цілей та створити бого-
натхнену та сімейну атмосферу.

«Вустами» конгресу були спіке-
ри:  Юрій Бондаренко (психологія та 
музика), Ірина Сироткіна (режисура 
богослужінь), Олена Носова (вплив 
музичного керівника на громаду), 
Петро Швайковський (розвиток 
християнської музики від древності 
до сьогодення), Олександр Лупу-
лишен (звукооператорська майс-
терність), Олеся Лупулишена (во-
кальна майстерність), 
Юрій Соса (акторська 
майстерність).  Завдя-
ки  спікерам вдалося 
розширити бачення 
музичних керівників 
громад, надихнути на 
велике та спрямувати 
їх зір до найважливі-
шого.

 Делегати мали можливість слу-
хати спікерів, бачити їх посвячен-
ність та цілеспрямованість  у Божій 
справі, бути присутнім на всіх семі-
нарах та майстер-класах, отримати 
збірник пісень конгресу, а також 
електронний носій («флешку»), з 
насиченою підбіркою нотного ма-
теріалу. 

А серцем конгресу став Той, Хто 
створив музику. Він бажає щоб ми 
співали з Ним в унісон.

Своїми враженнями поділилися спікери, організатори і учасники конгресу.

Дана Даманська, організатор 
конгресу.

Ми намагалися той вогонь, що-
горить в нас всередині, перенести 
на музичних керівників, щоб вони 
понесли цей вогонь далі в громади. 

Я думаю, що ми досягли цієї 
мети, хоча було непросто. Приєм-
но, коли підходять люди і кажуть: 
«Я так не хотів їхати, але я такий 
щасливий, що приїхав». Спочатку 
учасники семінару спілкувались з 
тими, з ким були вже знайомі, але 
сьогодні усі вже познайомилися, 
обмінюються досвідами, вражен-
нями, і це також успіх.

Леся Липулишена, спікер.
Відчуття від конгресу - надзви-

чайні, натхнення – це в першу чер-
гу, яке ми повеземо додому і там 
будемо втілювати в життя, тому що 
у нас з чоловіком є багато планів, 
задумів, але інколи ми не знаємо, з 
якого боку підійти до втілення цих 
планів. Тут ми отримали натхнення 

і тепер будемо просто втілювати за-
думи в життя.

Олена Носова, спікер.
На даному етапі музичне слу-

жіння піднялося на дуже хороший 
рівень. Хотілося б, щоб воно і далі 
просувалось на цьому рівні. Я б хо-
тіла, щоб розвивали музичне слу-
жіння, залучаючи молодь. Хотіло-
ся б, щоб молодь мала правильне 
розуміння музики, щоб вони зро-
стали в музичному служінні, щоб 
вони вели наші церкви, щоб у май-
бутньому вони були не тільки му-
зикантами, а й духовними лідера-
ми церкви. Не зупиняйтеся, щоб у 
цьому х напрямі музичне служіння 
розвивалося й далі.

Ірина Мокрушенко, дизайнер 
семінару.

Я вперше на такому заході. За-
ряд такий музичний. Не завжди 
чуєш, як ще хтось прославляє Бога, 
а «варишся» у своїй громаді, а тут 
бачиш, як співають інші, як інші гра-

ють, ти запалюєшся, з’являються 
нові ідеї, натхнення і твори.

Я поїду додому із рішенням-
більше залучати в служіння інших 
людей та залишати послідовників. 
Підтримувати, підбадьорювати ін-
ших. Раніше у мене такої думки не 
було. Я думала, що Бог приймає 
моє служіння і цього достатньо. А 
зараз я думаю, що люди можуть 
більше і краще служити Богу, тіль-
ки треба підтримка та натхнення 
для цього. 

Ігор Трофімюк, музичний ке-
рівник, м. Дубно

Мені дуже сподобались семіна-
ри, які проводив Юрій Бондаренко, 
цікаво також були дізнатися нове 
по режисурі та плануванні служіння 
від Ірини Сироткіної. Дуже цікаво 
було послухати Петра Швайковско-
го по історії розвитку християнської 
музики. Тільки шкода, що мало часу 
було, можна було б ще 2-3 години 
слухати. Взагалі усі майстер-класи 
були цікаві.
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