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

Звітна конференція 
УЦХВЄ цього року відбула-
ся 19-20 травня на Рівнен-
щині. Оскільки ми маємо 
ювілейний рік євангель-
ського пробудження, її 
тема була – «Спадок П’я-
тидесятниці: 100 років в 
Україні».

Відкрив урочисте служіння 
словом до молитви старший 
пресвітер церков Рівненської 
області Олександр Коток. Піс-
ля цього делегатів конферен-
ції привітав старший єпископ 

УЦХВЄ Михайло Паночко та 
гості. Американський місіо-
нер Джеральд Долар передав 
вітання Дага Клея, генераль-
ного суперінтенданта Асам-
блей Божих США. Благосло-
вення служителям  побажав 
президент Євангельського 
Теологічного  Університе-
ту  Василь Войтович, а також 
представники влади.

Зокрема губернатор Рів-
ненської області  Віталій Ко-
валь запросив старших слу-
жителів братерства відвідати 

село Нобель Вараського 
райо ну, де живе чи не най-
більша в Україні кількість ма-
терів-героїнь (близько 160), 
загалом в області їх понад 
400. Також  губернатор висло-
вив переконання, що ми має-
мо будувати суспільство на 
християнських цінностях.

Від імені Рівненської об-
ласної  ради до делегатів 
конференції звернувся Ігор 
Ясенюк, який поінформував, 
що в місцевих радах області 
сьогодні налічується понад 50 

депутатів, які є вірянами єван-
гельських церков.

Біблія прадіда та виши-
тий фоліант

Міський голова Рівного 
Олександр Третяк поділився 
словом настанови та приніс 
чудовий раритет – унікальну, 
вишиту вручну Євангелію від 
Матвія (це найбільша вишита 
книга в Україні, вагою 8 кіло-
грамів, яка потрапила до віт-
чизняної Книги рекордів).

«Як стало відомо, ще в 

1520 році в селі Нобель, що на 
півночі Рівненщини, під Біло-
руссю, була написана одна 
з перших наших Євангелій. 
Лише згодом після Нобель-
ської Євангелії, у 1556 році 
була написана Пересопниць-
ка – та сама, на якій українсь-
кі президенти присягають на 
вірність народу України. Ще 
пізніше – Острозька Біблія», 
– поінформував Олександр 
Третяк.

«ТРИ РЕЧІ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ВОГОНЬ 
П`ЯТИДЕСЯТНИЦІ»

– звітну конференцію УЦХВЄ присвятили сторіччю пробудження в Україні

СВЯТА НА 
СВЯТО ПАСХИ

КОРИСНИЙ 
ДАЙВІНГ

МОЛИТВАМИ 
СВЯТИХ Я ЗАЛИ-
ШИВСЯ ЖИВИЙКалейдоскоп облич, подій, 

зустрічей ще й ще нагаду-
вав – праця в Ім’я Господа 
не марна!

Прощати — непростий, 
але дуже корисний дай-
вінг! І це я ні на краплину не 

перебільшую!
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ЖИТТЯ ЦЕРКВИ

МІСІЯ

Тож ідіть, і навчіть всі 
народи, христячи їх в Ім’я 
Отця, і Сина, і Святого Духа, 
навчаючи їх зберігати все 
те, що Я вам заповів. І ото, 
Я перебуватиму з вами по-
всякденно аж до кінця віку! 
Амінь. Мт.28:19-20

Керуючись великим дору-
ченням нашого Господа Ісуса 
Христа, християнська місія «Го-
лос надії» з лютого по травень 
провела місіонерську школу в 

карпатському містечку Сколе, 
що на Львівщині.

Головним ініціатором та ге-
нератором ідей став директор 
місії «Голос надії» та департа-
менту місіонерського служіння 
УЦХВЄ єпископ Микола Петро-
вич Синюк, відповідальним за 
проведення місіонерської шко-
ли, деканом та студентським 
пастором обрали працівника 
місії Івана Онисіва.

Різними способами Бог ви-

користовував Миколу Петрови-
ча для того, щоб зібрати групу 
студентів на навчання: відвіди-
ни різноманітних конференцій 
і церковних зібрань, молодіж-
них з’їздів, повідомлення че-
рез соціальні мережі, декілька 
студентів дізнались про набір у 
цю школу й вирішили стати ча-
стиною сім’ї місії «Голос надії» 
через інстаграм-сторінку брата 
Миколи, де він розмістив за-
прошення на навчання.

Стор.5

НОВІ МІСІОНЕРИ ПРИГОТУВАЛИСЯ СЛУЖИТИ 
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14 квітня 2021 року 
відійшов у вічність пресві-
тер церкви в с.Одеради, 
Ківерцівського району. 

ДЯК 

Віталій Ульянович 

Народився 25 квітня 1941 
р. в с. Жорнище у багатодітній 
сім‘ї. Життя було нелегким. 
Батька Віталія забрали у тюр-
му, де він і помер. Приходи-
лось виживати...

Приблизно у 1963 р. покаявся і через рік прийняв святе 
водне хрещення. У 1967 р. Віталій Ульянович одружився. 
Бог подарував їм з дружиною троє дітей: два сина і доньку. 

У 1998 р. прийняв пресвітерське служіння в с. Одеради і 
ніс його з радістю і великою відповідальністю до останньо-
го подиху. 

Життя і служіння Віталія Ульяновича Дяка закінчилось, 
похорон відбувся 16 квітня.

1 травня 2021 року 
відійшов у вічність пресві-
тер церкви в с.Башлики, 
Ківерцівського району 

ГЛАМАЗДА 

Кирило Кирилович

Кирило Кирилович наро-
дився 9 жовтня 1950 року у 
селі Башлики Ківерцівського 
району Волинської області.

7 квітня 1967 року прийняв 
святе водне хрещення і цього 
ж року одружився з Кальче-
нею Ганною Володимирівною. Бог подарував їм 7 дітей: 4 
сина і 3 доньки. 

10 червня 1991 року Кирило Кирилович був вибраний, а 
22 серпня 1993 року - рукопокладений на служіння диякона 
у місцевій церкві. 

У 1997 році був вибраний та рукопокладений на служін-
ня пресвітера, яке передав у 2016 році.

Похоронне служіння відбулося 2 травня 2021 року.

СПІВАЙТЕ ДЛЯ ГОСПОДА
НОВИНИ

НЕКРОЛОГ

25 квітня в церкві «Спасіння» м. Луцька відбулося ру-
копокладення на пресвітерське служіння Климчука Мико-
ли Олександровича, та на дияконське служіння  Климчука 
Максима Миколайовича, Климчука Михайла Романовича і 
Шевчука Михайла Миколайовича. Рукопокладення звершили 
єпископ Близнюк М. І., заступники єпископа Паламарчук В. І., 
Рибак П. А., директор місії «Голос надії» Синюк М. П.

16 травня відбулося рукопокладання на пресвітерське 
служіння в церкві села Печихвости Горохівського району 
Стахіва Ярослава Михайловича.

Священнодію звершували директор місіі Голос надіі Синюк 
Микола Петрович, районний пресвітер церков ХВЄ Горохівсь-
кого р-ну Вакуліч Микола Прокопович та пресвітер церкви ХВЄ 
села Ярівка Горохівського р-ну Прус Олександр Євгенович.

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

Співайте для Господа, 
благословляйте ім'я Його, 
з дня на день сповіщайте 
спасіння Його! 3Розповідай-
те про славу Його між по-
ганами, про чуда Його між 
усіми народами…(Пс. 96:2)

9 травня 2021 року стало 
пам’ятною датою для двадцяти 
чотирьох студентів-диригентів, 
що навчалися в школі дири-
гентів при ВОЦХВЄУ в місті 
Луцьк на базі Церкви Святої 
Трійці. Теоретичні та практичні 
навички молоді люди здобу-
вали півтора року (перше за-
няття відбулося 2 листопада 
2019 року). Не можна сказа-
ти, що час для навчання був 
найкращий. Адже саме на цей 
період  припадають усі «стро-
гі» та «нестрогі» карантини… 
До того ж для багатьох нелегке 
добирання щосуботи з різних 
куточків Волинської та Рівнен-
ської областей. Та ще й музика 
з диригуванням, виявляється, 
не зовсім проста наука, бо з 
п’ятдесяти людей, що пройш-
ли прослуховування, до фінішу 
дійшли лише двадцять чотири. 
Десятеро з них отримали Сві-
доцтво з відзнакою. 

Студентів набирають вже 
не вперше. І теперішній випуск 
– п’ятий. Для Олексія Клеця, 
який є директором цієї школи, 
цей день, як і для випускників, 
переповнений позитивними 
емоціями. Він не стримує сліз, 
цитуючи слова з Першого по-
слання апостола Павла до ко-

ринтян: «…Так, це було напи-
сано заради нас, бо той, хто 
оре, має орати з надією, і той, 
хто молотить, має молотити з 
надією, що одержить частину 
врожаю». «Тільки надія на Бога, 
на Його поміч допомогла нам 
побачити сьогоднішній резуль-
тат», – каже керівник.

Здається, екзамени в ми-
нулому, свідоцтва на руках, 
служителі благословляють на 
працю, а переживання за  кож-
ного виконавця християнських 
творів не покидають старшого 
диригента – Тетяну Клець. Бо 
вона добре знає нелегку робо-
ту з колективом, у якому дуже 
різні люди мають з’єднатися в 
пісні. Пісня торкнеться слухача 
лише тоді, коли литиметься з 
серця. Тож налаштувати хор на 
щиру хвалу важче, ніж будь-я-
кий музичний інструмент. 

Привітати випускників прий-
шли не лише місцеві віруючі та 

рідні вчорашніх студентів, а й 
керівництво ВОЦХВЄ в особі 
голови Волинського об’єднан-
ня – Михайла Близнюка та його 
заступника – Петра Рибака. 
Очільник ВОЦХВЄ наголосив, 
що в залежності від того, кому 
ми служимо, буде наша плата. 
Найвища плата – не від людей, 
а від Бога. «Талант – багатство 
не твоє, це Божа власність, а 
тому не можна, щоб він був для 
«себе», а свідоцтво припадало 
пилом, його потрібно пустити в 
оббіг»,  – підкреслює єпископ і 
закликає служителів підтрима-
ти молодих спеціалістів в міс-
цевих євангельських громадах. 

Петро Рибак, який служить 
пастором у Церкві Святої Трій-
ці, закликав  майбутніх дири-
гентів взяти приклад із учнів 
Христа. «Ісус за три з полови-
ною роки навчив дванадцять, а 
вони передали науку тисячам, 
– сказав він. – Практика в Хри-
стових учнів відмінна, крім од-
ного Юди. Тож розвивайтесь! 
Рухайтеся вперед і пам’ятай-
те, що урочистих моментів у 
служінні не завжди буде бага-
то, тому налаштовуйте себе 
на працю, за яку мало хто ска-
же «дякую». Бог вибрав вас, 
молодих, ревних, до добрих 
діл запопадливих, на служін-
ня, яке найшвидше проймає 
душу». 

Інна МЕЛЬНИК

11 квітня 2021 року 
відбулася посвята дому 
молитви в селі Жидичин 
Ківерцівського району. 

Перші віруючі посели-
лися в с. Жидичин у 2001 
році. На зібрання збирали-
ся вечорами в приватних 
будинках, а вже 1 червня 
2010 року тут було офіційно 
зареєстровано церкву хри-
стиян віри євангельської. 

У 2011 році була прид-

бана земля під будівництво 
дому молитви, а у 2013-му 
розпочалося саме будівни-
цтво.

Уже 7 серпня 2018 року 
було проведене перше бо-
гослужіння в новому примі-
щенні, а рівно через два мі-
сяці в Церкві Святої Трійці 
м. Луцьк брати й сестри з 
с. Жидичин отримали бла-
гословення на проведення 
окремих зібрань як само-

стійна церква. 
На урочистому відкритті 

дому молитви були присут-
ні єпископ Степан Васи-
льович Веремчук, директор 
місії «Голос надії» єпископ 
Микола Петрович Синюк, 
заступники голови Волин-
ського об’єднання церков 
ХВЄ Василь Іванович Пала-
марчук та Петро Андрійо-
вич Рибак, а також пресві-
тери церков Волині.

НОВИНИ
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ВТРАТА

В АВТОКАТАСТРОФІ ЗАГИНУЛИ МІСІОНЕРИ
18 травня 2021 року 

сталася автокатастро-
фа, у якій загинула сім’я 
місіонерів — Олександр 
і Галина Мазуруки. Под-
ружжя близько 20 років 
працювало у в місії «Голос 
надії», жило в м. Червоно-
граді, служило в с. Варяж 
Львівської області. У них 
лишилося троє дітей.

Zaxid.net з посиланням 
на ДСНС пише, що близь-
ко 23:45 на трасі Київ-Чоп 
у с. Козьова відбулося зіт-
кнення трьох автомобілів — 
легковиків Renault Kangoo, 
Chevrolet Cruze та вантажівки 
Scania. Внаслідок аварії заги-
нули водій та пасажир Renault 
Kangoo. Рятувальники за до-
помогою гідравлічних ножи-
ць та гідравлічного домкрата 
дістали загиблих з автомобіля 

та відключили акумуляторну 
батарею.

«Водій автомобіля Renault 
Kangoo виїхав на смугу зу-
стрічного руху, де зіткнувся з 
зустрічним вантажним авто-
мобілем Scania з причепом», 
— повідомили в ЛОДА.

«Зіткнулись автомобілі 
Renault Kangoo, яким 
керував 42-річний меш-
канець Червоноград-
ського району та сід-
ловий тягач Scania під 
керуванням 61-річного 
жителя Хмельниччи-
ни. Після цього лег-
ковик зіткнувся ще з 
автомобілем Chevrolet 
Cruze, за кермом яко-
го перебував 33-річний 
мешканець Закарпат-
тя. Внаслідок пригоди 
водій та 43-річна паса-

жирка Renault Kangoo отри-
мали тілесні ушкодження, від 
яких померли на місці ДТП», 
— розповіли в поліції.

Місія «Голос надії» вис-
ловлює щирі співчуття ро-
дині загиблих і просить 
церкви молитися за дітей 
Олександра та Галини.

Місія «Голос надії» вис-
ловлює щирі співчуття родині 
загиблих і просить церкви 
молитися за дітей та родичів 
Олександра та Галини.

Чомусь так склалося, що 
люди по-особливому за-
пам’ятовують останні сло-
ва людини, яка відійшла у 
вічність. Не раз можна по-
чути, як запитують: «І що 
він сказав востаннє, коли 
відходив?»

Коли ж смерть приго-
дить раптово й несподіва-
но, як прийшла в сім’ю 
Мазуруків, про щось подіб-
не сказати важко. Хтось 
пам’ятає свою останню 
зустріч, останню розмову, 
останні обійми. Хтось жу-
риться, що хотів зателефо-
нувати, але забігався — і не 
встиг.

Проте майже вся наша 
місіонерська сім’я чула 
слова Олександра, ска-
зані на місіонерській кон-
ференції у 2019 році (це 
була остання наша спільна 
зустріч). Ці слова, щирі й 
водночас глибокі, хай за-
лишаться в наших серцях 
як тепла згадка про доро-
гого нам брата.

Олександр МАЗУРУК:

— Я дуже радий, що в нас 
є добрий і благословенний Го-
сподь. Проте не раз чув, як люди 
скаржаться, що нині дуже рідко 
можна почути добре слово — 
бракує добрих слів, недостатньо 
добрих справ.

Колись на одній із конферен-
цій Анатолій Кліновський говорив 
про добрість Божу. І під впливом 
цього семінару я став звертати 
більше уваги на людей, більше 
підтримувати їх. Одного разу їхав 
автомобілем і побачив, що край 
дороги лежить чоловік. Зупинив-
ся — і виявилося, що він нетвере-

зий. Оскільки на небо насували 
темні хмари, я вирішив допомог-
ти тому чоловікові, який був у до-
сить жалюгідному становищі. До-
велося докласти неймовірних 
зусиль, щоб дотягти його до ав-
томобіля й посадити на сидіння 
праворуч від себе.

Трохи прийшовши до тями, 
цей чоловік став робити спроби 
щось сказати. Прислухавшись, я 
почув, як він запитав: «Ти вірую-
чий?» Спочатку я оторопів від не-
сподіванки, але відповів, що так. 
«Я так і знав, бо ніхто інший, крім 
вас, не допоміг би мені». 

Цей випадок змусив мене 
звернути увагу на те, як люди на-
справді потребують уваги, тепла, 
підтримки й простого щирого 
людського ставлення до них.

Мої друзі з Нововолинська 
розповіли дуже схожу історію. 
Вони поспішали на зібрання. 
Годинник показував, що вже не 
встигають. Пробігаючи повз ба-
зар, один із них зачепив відро з 
яблуками, які продавала бабу-
ся. Яблука розлетілися по всій 
дорозі. Розуміючи, що він спіз-
ниться, брат спинився, підійшов 
до тієї жінки й запитав: «Скільки 

коштують ці яблука?» Вона назва-
ла суму. Він дав їй потрібні гро-
ші, сказавши: «Я не можу зараз 
зібрати ці яблука. Тому оплачу 
вам за них. А ви можете зібрати 
їх і, якщо вони ще будуть добрі, то 
продати ще комусь». Реакція жін-
ки була несподіваною. «Ти Хри-
стос?» — запитала вона.

Ми, місіонери, маємо бути 
дуже уважними до людей. До нас 
на зібрання став ходити чоловік 
однієї сестри, яка вже певний час 
є членом церкви. І от у певний час 
він запланував поїхати за кордон 
на роботу. Від когось із людей я 
дізнався, що він не має чим до-
братися до кордону, щоб його 
перетнути (його сім’я, як то кажут, 
ледь кінці з кінцями зводила). Я 
запропонував свою допомогу: 
сам зателефонував йому й за-
пропонував скористатися моїм 
автомобілем. Після моїх слів на 
мить запанувала тиша, а потім він 
сказав: «Саша, я грішний».

Я не раз, коли проповідував 
і намагався пояснити, що по-
трібно покаятися, спостерігав 
за цим чоловіком. Я розумів, що 
усвідомлення власної гріхов-
ності — це відправна точка для 
того, щоб пояснити, що зробив 
для нас Христос. Але в той час 

мої слова так не зворушили сер-
ця цього чоловіка, як моя турбо-
та про нього.

Пригадуєте жінку, яка прий-
шла в дім фарисея Симона, коли 
там гостював Христос. Вона 
слізьми омивала ноги Ісуса й ви-
тирала своїм волоссям. Симон 
думав про те, яка вона грішниця, 
а Христос — про те, що вона по-
требує підтримки. І Він підтримав 
її. Але як ви думаєте: кому гріх був 
огиднішим: Ісусові чи Симону? 
Коли в одній церкві я поставив це 
питання, мені відповіли, що Си-
мону. Але насправді Ісусу — Він 
святий Божий Син, вічний Бог, 
про Якого сказано, що «полюбив 
праведність, а беззаконня знена-
видів» (Євр.1:9).

Зверніть увагу на поведінку 
Христа. Симон на Його місці ви-
кинув би цю жінку, як брудну ган-
чірку, як непотріб. Але Христос 
виявив милість до неї. Тому, я 
думаю: наскільки ми маємо бути 
милосердними, співчутливими й 
дивитися на те, що відбувається 
довкола нас, Божими очима, щоб 
допомогти людям і підтримати їх 
у складних ситуаціях. Часто одне 
добре слово, одне добре діло 
може зробити більше, ніж усі наші 
проповіді.

БУТИ МИЛОСЕРДНИМИ І СПІВЧУТЛИВИМИ
ПАМ`ЯТІ МІСІОНЕРА

Участь у школі взяли двад-
цять молодих людей із різних 
регіонів України, яких об’єдна-
ла одна ціль — виконати Богом 
дане доручення, адже немож-
ливо піти не прийшовши, на-
вчити не навчаючись, і христити 
не христившись… . 

Тож кожен із цих молодих 
людей має свою цікаву історію, 

як Бог кликав їх до зміни свого 
життя та як дав розуміння, що 
наше життя є єдиною жертвою 
Богу, яку Він від нас очікує.

Навчалося п’ятеро моло-
дих хлопців із мальовничого 
села Дроздинь, що на Рівнен-
щині. Вони, маючи стабільну 
роботу з високим заробітком, 
впевнено дивилися в майбут-

нє, втілюючи мрії свого життя, 
у якому для Бога, — що, на 
жаль, все частіше трапляєть-
ся в нашому християнстві, — 
виділялося дві-три години на 
тиждень. Та в Бога для цих мо-
лодих людей були інші плани: 
працювати не на земних панів, 
а на Небесного, заробляти не 
земні, не тлінні скарби, а не-
бесні, нетлінні.

Бог провів хлопців через 
різні випробування, пригоди 
й труднощі, щоб змінити їхні 
світогляд, пріоритети та цін-
ності, і привів їх на дорогу, на 
якій хотів бачити, щоб вони 
були не будівничими чиєїсь 
дачі чи палацу, а будівничими 
Церкви Господньої, її служите-
лями та помазаниками.

Ця школа за три місяці ста-

ла для молодого Виноградни-
ка Господнього місцем духовно 
зростання, реабілітації, очи-
щення, підбадьорення, вив-
чення Божих істин та Писання, 
місцем отримання впевненості 
в покликанні й усвідомлення 
персональної волі Бога.

Навчали викладачі-прак-
тики, які давали не тільки те-
оретичні знання, але й діли-
лися практичним досвідом із 
власного служіння, що в рази 
збільшувало вплив від почу-
того й відкладалося не тільки 
в розумі, а й в серці кожного, 
хто був присутній на лекційних 
заняттях.

За час навчання група ста-
ла як одна сім’я. Разом вчи-
лися й практикувати набуті 
знання — від активної участі 

в євангелізаційних служіннях, 
до проведення похоронних. 
Словом, навчання дійсно було 
різностороннім — учили, як 
людину привести до Бога і як 
до Бога її відправити.

Згідно з відгуками самих 
студентів, місіонерська шко-
ла «Голос надії» дала не тільки 
актуальний набір знань, але й 
назавжди змінила їхнє життя. 
Вони казали: «Ми вже ніколи 
не будемо такими, як до шко-
ли…»

Із групи учнів було утворено 
декілька команд — і направле-
но їх у різні регіони України для 
підсилення місіонерської праці. 
Очікуємо свідчень із місіонер-
ських нив від нових працівників 
нашої сім’ї — місії «Голос надії»!

Іван Онисів

НОВІ МІСІОНЕРИ ПРИГОТУВАЛИСЯ СЛУЖИТИ
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ДОРОЖНІ НОТАТКИ

СВЯТА НА СВЯТО ПАСХИ
Інколи подій буває так 

багато, що варто якимось 
чином їх систематизувати.  
Мабуть,  найкраще це мож-
на зробити, розмістивши їх 
у часовому порядку. 

02.05.2021. Перший день 
свята Пасхи в Луцьку – ран-
кове служіння. Дім молитви 
Церкви Христа-Спасителя 
заповнений вщерть, включно 
з приміщення нижнього залу. 
Христос воістину воскрес! 

Рівно о 15:00  наша група 
в складі пасторів Є. Мельни-
чука, В. Оніщука вирушає на  
Дніпропетровщину. Відстань 
– приблизно 850 км, а тому з 
молитвою й бадьоро – вперед. 
Це свято ми проведемо на ко-
лесах, адже заплановано ба-
гато подій і зустрічей. 

Столиця Київ не надто за-
вантажена транспортом, а 
тому без особливих втрат часу 
проминаємо місто. За Бори-
сполем – ще дві з половиною 
сотні кілометрів  до Реше-
тилівки, а там – поворот на 
Дніпро. У Решетилівці горіли 
вуличні ліхтарі, коли, обми-
наючи ями й ділянки ремонту 
дороги, ми нарешті вибралися 
на нову смугу сучасної бетон-
ної автостради. 

Що не кажіть, але це надз-
вичайно приємно – коли глуха 
ніч, притлумлена дощем і ту-
маном, а ти рухаєшся гарною, 
рівною дорогою з чітко розмі-
ченими лініями й знаками. 
Об’їжджаємо декілька недобу-
дованих мостів, що вигульку-
ють із темряви дебелими бе-
тонними колонами. Дивлячись 
на це, якось по-новому осмис-
люєш слова Писання «Готуйте 
дорогу для Господа…»

Опівночі пункт нашого при-
значення – Царичанка. Тут 
служать брати й сестри-місіо-
нери, які упродовж багатьох 
років невтомно будують доро-
ги й мости. Не за програмою 
президента «Велике будівни-
цтво», а за програмою «Ве-
лике доручення» (Мр.16:16) 
Головного Архітектора й Зод-
чого душі людської – Христа.

03.05.2021. Царичанка, 
селище міського типу з на-
селенням трохи більше семи 
тисяч народу. Сьогодні тут 
посвята дому молитви для 

Господа. Серед гостей – єпи-
скоп Дніпропетровщини М. 
Мокієнко, його заступник П. 
Дехтяр, батьки місіонерів із 
Рівненщини, друзі й співпра-
цівники місіонерів.

Розпочинаючи урочисте 
служіння, пастор П. Дехтяр за-
уважив: «Маємо гарну подію – 
посвяту дому молитви. Я хочу 
подякувати Богу й стверджую: 
ця прекрасна споруда дому 
молитви – плід місії, це не-

втомна праця багатьох…»
Озвучуючи коротку історію 

церкви, пастор-місіонер Та-
рас Герасимчук зауважив: 
«Ще в підлітковому віці я з ро-
дичами працював тут, у Цари-
чанці, збираючи плоди полів. 
Пригадую, у неділю ми шукали 
тут церкву, але її не було…Те-
пер є!..»

Денис Авельцев, один із 
перших євангелістів у Цари-
чанці,  доповнює історію: «Іван 
Іванович, місцевий священ-
ник, сказав мені на початку 
праці: «Шановний, тут прой-

шов танк атеїзму, ми – право-
славні – тут нічого не змогли 
зробити, а ви хочете… Нічого 
не вийде…»

Дякуючи всім, хто був при-
четний до будівництва, Тарас 
зауважує: «У нас тут одна сім’я 
пенсіонерів покаялася. Вони 
щороку із своєї скромної пен-
сії відкладали на санаторне 
лікування, проте, коли почули 
про початок будівництва, усі 
свої збереження принесли в 
церкву…»

Молитву посвяти звер-

шував єпископ Михайло 
Мокієнко спільно з присутні-
ми служителями, зауваживши 
слова пророка Ісаї «Мій дім 
буде Домом молитви для всіх 
народів!»

Друга частина свята – ру-
копокладення на служіння 
диякона  Анатолія Кравченка.  
Брат Анатолій підтвердив своє 
бажання служити в церкві й от-
римав слово настанови. Руко-
покладення звершували єпи-
скопи М. Синюк, М. Мокієнко, 
пресвітери – Є. Мельничук, П. 
Дехтяр. 

У цей же день о 18:00 у 
м. Дніпро відбулося з’їзне 
молодіжне зібрання церков 
міста. Опівночі повертаємося 
до Царичанки.

04.05.2021. На світанку 
вирушаємо в сторону Києва, 
далі – Коростишів. На 14-ту 
годину там заплановано по-
святу дому молитви й руко-
покладення служителів… У м. 
Коростишеві в рекордно ко-
роткі терміни, а саме – за 40 
днів завершено будівництво 
дому молитви приблизно на 
100 місць. Щира вдячність 
ревним братам із церкви с. 
Хомутець, інших церков об-
ласті, усім місіонерам «Голо-
су надії», відповідальному за 
місіонерське служіння в Жи-
томирщині С. Тарасюку, які 
були причетними до цього 
унікального проекту. 

Переповнений зал дому 
молитви, делегація служи-
телів із Рівненщини (В. Пріт, 
О.Чернишок та ін.), міський 
голова Коростишева, гурт із 
церкви с. Хомутець – усе це 
створювало атмосферу уро-
чистості й піднесення.

Брати виголошували 
вітальне слово церкві. Пас-
тор Віталій Оніщук проголо-
сив натхнену проповідь для 
підбадьорення в служінні. 
Молитву посвяти звершував 
М. Синюк спільно з служите-
лями, словом настанови для 
рукопокладення поділився 
Руслан Юзюк, старший пре-
світер Житомирської обл. 
Місіонер Сергій Луговський 
був рукопокладений на пас-
торське служіння, а Віталій 
Гарбарчук – на дияконське. 
Церква «Світло Євангелїї» 
активно долучається до ши-
рокої місіонерської праці на 
Житомирщині…

Ми поверталися до Луць-
ка. Калейдоскоп облич, подій, 
зустрічей ще й ще нагадував 
– праця в Ім’я Господа не мар-
на! Велике Доручення Христа 
буде виконане, і ваш скром-
ний внесок, шановні місіоне-
ри, буде враховано…

Микола СИНЮК.
(Про поїздку в Полтав-

ську область – у наступно-
му номері)

Рік тому Бог привів у нашу 
церкву одну сім’ю: матір — пен-
сіонерка, дочка — наркоманка і 
троє неповнолітніх дітей. Дочку 
ми відправили з дітьми у Центр 
матері і дитини, але через кіль-
ка місяців вона повернулася, 
сказавши, що це не для неї... 
Уже через кілька місяців жінка 
померла, залишивши матір з 
онуками і боргами у зруйнованій 
квартирі. Церква стала їм до-
помагати одягом і продуктами, 
зробили ремонт. Бабуся і діти 
стали відвідувати богослужіння. 
Старша дівчинка-підліток полю-
била молодіжне служіння і навіть 

привела з собою подружку. 
Якось у сусідньому місті була 

жіноча конференція і моя дружи-
на зібрала всіх дівчат, які хотіли 
поїхати. Після служіння дівчинка 
підійшла, обняла мою дружину 
і стала плакати. Дружина ста-
ла молитися, благословляю-
чи майбутнє цієї дитини. Була 
сильна присутність Святого 
Духа. На наступний день дитина 
прийшла без сережки в носі, яку 
вона одягнула після смерті ма-
тері і категорично відмовлялася 
знімати. Для усіх підлітків і для 
дружини це було реальне чудо. 
Через два тижні дівчинка вий-

шла в церкві на покаяння, у неї 
просвітліло обличчя. Вона читає 
вдома Біблію, ставить питання, 
відвідує всі церковні збори.

Бачимо, як Господь по-осо-
бливому працює з молоддю. 
До церкви повернулася 15-річ-
на дівчинка-переселенка. З 11 
років вона відвідувала наші та-
бори, дитячі служіння, але на 
недільні служіння не приходила. 
Потім кудись пропала, посила-
ючись на зайнятість. А кілька мі-
сяців тому повернулася і сказа-
ла, що з церкви більше не піде. 
Вона покаялася і зараз співає на 
недільних богослужіннях. Мо-

литься за покаяння 
рідних і ми її в цьому 
підтримуємо.

Минулої неділі 
я закликав людей 
до покаяння, спря-
мувавши свій по-
гляд на дорослих, 
але руки підняли 
двоє дітей. І це були 
наші діти — Аріна (7 
років) і Ренат (6 років). Я розгу-
бився. «Ну виходьте, — кажу, — 
сестро і брате, будемо молити-
ся!» Ренат просив прощення у 
Бога зі сльозами. На наступний 
день взяв з собою в школу Єван-

геліє і читав на перерві. Для нас 
це було чудом, тому що читати 
його важко змусити, тим більше 
доросле Євангеліє.

Олександр Руденко, Лу-
ганська область, уривок з 
листа

ГОСПОДЬ ПО-ОСОБЛИВОМУ ПРАЦЮЄ З МОЛОДДЮ
МІСІОНЕРСЬКІ ЛИСТИ
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Він також продемонстрував 
стареньку Біблію свого прадіда. 
У важкий повоєнний час у не-
величкому селі Липне, що на 
Волині, на пасторське служіння 
було обрано Аврама Лисюка, 
який виконував це служіння до 
1958-го року, перетерпівши ба-
гато лихоліть, утисків, побиття 
та знущання з боку влади.

«Кілька років тому я відвідав 
будинок того пастора. У ста-
ренькій, майже розваленій ха-
тині знайшов оцю книгу – Біблію 
1923 року випуску, майже 
столітню. Сьогодні вона лежить 
у мене на столі, в головному 
кабінеті міста (колись в таких 
кабінетах приймали рішення 
про переслідування віруючих). 
Я правнук Авраама Лисюка», – 
розповів Олександр Третяк.

Старший єпископ Михайло 
Паночко дав настанову мужам 
від влади,  нагадавши про трьох 
героїв Біблії. Побажав бути смі-
ливими, як Мойсей, чесними, 
як Йосип, та розсудливими, як 
Даниїл.

Під час урочистого засідан-
ня делегатам конференції нат-
хненно служив міжцерковний 
струнний оркестр міста Рівно-
го.

Збільшилося кількість 
служінь онлайн

Звітну частину, ведучим якої 
був єпископ Михайло Мокієн-
ко,  розпочав старший єпископ 
УЦХВЄ  Михайло Паночко, який 
ознайомив присутніх із її ста-
тистикою за 2020 рік. Станом 
на початок січня цього року ми 
моли 1 743 церкви та 117 249 
членів місцевих громад, молоді 
– понад 26 тисяч.  Функціонує 
більш  як 1300 молитовних бу-
динків, ще 115 – в стадії будів-
ництва.

У церквах традиційно гарно 
розвивається соціальне служін-
ня: діє майже три десятки си-
ротинців, два десятки притул-
ків для людей похилого віку, 75 
реабілітаційних центрів. Вико-
нують свою працю сотні місіо-
нерів, працюють тисячі вчителів 
недільних шкіл, які навчають по-
над 47 тис. вихованців.

Навчальні заклади, христи-
янські ЗМІ, прямі трансляції 
богослужінь – усе це працює 
на славу Божу. В особистому 
графіку Михайла Степановича 
поменшало закордонних поїз-
док, зате побільшало  нарад і 
служінь у Zoom та онлайн-фор-
маті. Активною була робота в 
таких міжконфесійних органі-
заціях, як ВРЦіРО, УБТ, духов-
на рада Національного дня 
молитви, відбувалися зустрічі 
з урядовцями, послами тощо. 
Також  старший єпископ пред-
ставив пріоритетні напрямки 
служіння на 2021 рік, серед них 
Світовий конгрес ХВЄ, що за-
планований на 15-17 вересня, 
підготовка кадрів для служіння, 
праця з молоддю тощо.

Також прозвучали звіти 

першого заступника старшо-
го єпископа Анатолія Козачка, 
директора департаменту місіо-
нерського  служіння Миколи 
Синюка, скарбника Петра Кар-
пова та голови ревізійної комісії 
Віталія Зозулі. Юрист Ярослав 
Котилко поінформував про хід 
створення Асоціації громадсь-
ких організацій, які діють на базі 
церков братерства.

Церковна членська книга 
сторічної давності

Ще один історичний ра-
ритет учасникам конференції 
продемонстрував пастор п’я-
тидесятницької церкви з с. Чу-
дель Сарненського району Во-
лодимир Хомич. Це членська, 
шлюбна та інші книги місцевої 
церкви, датовані 1924 роком, 
які вів  пресвітер Потап Великий 
(він був місіонером, загинув у 
1943-му).

Згідно з записами  можна 
зробити висновок, що ще до 
війни Чудельська церква мала 
великий хор, були в ній розви-
нуті й інші служіння.

Вітання та подарунок
Другий день звітної  конфе-

ренції братерства, 20 травня, 
розпочався з натхненної  про-
повіді  пастора з Кривого Року  
Віктора Степанченка «Сповнен-
ня Святим Духом». Потім про-
повідував перший заступник 
старшого єпископа Анатолій 

Козачок, який зробив особ-
ливий наголос на важливості  
пізнання Істини: «Коли пізнання 
не керує пристрастю, то ми, як 
Петро, будемо «рубати вуха».  
Коли немає достатнього пізнан-
ня – немає і розплавленого сер-
ця та справжньої жертовності!»

Уже стало традицією, коли 
на звітній конференції делега-
ти отримують у подарунок пля-
шечку з оливою  для священ-
нодійства. Старші служителі 
разом із делегатами зверши-
ли молитву над оливою. «Ми 
знаємо, що сила зцілення не в 
оливі, а в тому, що так написа-
но в Слові Божому. Хай потужно 
діє благодать Божа!» – молився 
Михайло Паночко.

«ТРИ РЕЧІ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬ ВОГОНЬ 
П`ЯТИДЕСЯТНИЦІ»

  – звітну конференцію УЦХВЄ присвятили сторіччю пробудження в Україні

Свої вітання учасникам 
звітної конференції передали 
гості та делегати з закордону 
– євангеліст із США Петро Рад-
чук, старший пресвітер церков 
УЦХВЄ в Іспанії Ярослав Демко 
та пастор Варшавської  церкви 
«Слово віри» Олександр Дем`я-
ненко.

 
Нові видання, що допом-

ожуть у служінні
Анатолій Козачок презен-

тував перше видання підго-
товленого департаментами 
братерства посібника з душе-
опікунства. Ще одне видання, 
покликане допомогти пасторам 
у служінні, посібник «Готуємося 

до шлюбу» представив пастор 
із Сумщини Валентин Ярошен-
ко.

Підтримати фінансово на-
вчальну програму «фельд-
шер-місіонер» присутніх за-
просив через відеозвернення 
академічний декан семінарії 
«Благодать та істина» Віктор 
Шевчук.

Про День братерства, який 
ми традиційно відзначаємо в 
другу неділю після Трійці (цього 
року – 27 червня) розповів ди-
ректор Департаменту зовнішніх 
і міжнародних зв’язків УЦХВЄ 
Юрій Кулакевич.  Тема співзвуч-
на конференції – «Спадок п’яти-
десятниці: 100 років в Україні». 
Юрій Петрович запропонував 
пасторам залучити до підго-
товки свята християн-істориків.  
«Також церкви можуть організу-
вати серію  історичних читань, 
що буде цікаво  не лише для 
віруючих людей,  але для іншої 
інтелігенції у вашому населено-
му пункті», – зауважив він.

 Що приготували історики?
Чудовий екскурс у події  

сторічної  давнини для деле-
гатів річної  конференції  зро-
бив історик Дмитро Коваль. 
Він представив витримки з 
ювілейного видання «Історія 
п’ятидесятниці в Україні», яке 
нині готується до друку цілим 
колективом дослідників. Події 
та передумови духовного про-
будження 1920-х років мину-
лого століття, визначні постаті,  
формування союзів церков та 
ще багато чого, про що можна 
буде прочитати у виданні.

 
Три речі, що підтримають 

вогонь П’ятидесятниці
Заключне слово на річній 

конференції УЦХВЄ виголосив 
старший єпископ Михайло Па-
ночко, який поділився сподіван-
нями: «Моя молитва й бажання, 
щоби п’ятидесятниця 1920-х 
повторилася в нашому поколін-
ні. Вірю, що ми наближаємося 
до великого  пробудження, але 
будьмо готові й до великих ви-
пробувань».

У проповіді Михайло Степа-
нович зробив наголос на трьох 
потужних істинах, які необхідні 
для продовження п’ятидесят-
ниці: дія Святого Духа надзви-
чайно різноманітна, і немож-
ливо увірувати та покаятись 
інакше, як через дотик Духа Бо-
жого; народжені згори мають 
ревнувати про силу згори; а ті, 
хто отримав силу, мають про-
сити про мудрість згори, щоб 
вірно та ефективно служити Го-
споду.

Насамкінець учасники по-
молилися за організаторів кон-
ференції та служителів, які ба-
гато докладають зусиль, аби  в 
рік столітнього ювілею великого 
євангельського пробудження 
в Україні славна історія нашої 
церкви стала відомою багатьом 
людям, а Боже ім’я прослави-
лося!

Початок на стор.1

ЖИТТЯ ЦЕРКВИ
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Нещодавно в офісі місії 
"Голос надії" побував пас-
тор-місіонер Віктор Савчук 
разом з дружиною Мари-
ною та донькою. Віктор 
родом з Маневич, що на 
Волині, але уже понад 20 
років несе служіння в се-
лищі Чорний Яр на росій-
ському Поволжжі. Якщо 
раніше, приїзд місіонерів з 
Росії явище було звичним 
та буденним, то на сьогод-
ні, враховуючи усі склад-
нощі ситуації, для нас, тут  
в Україні це майже свято. 
Крім того, що минулого 
року Віктор складно пе-
реніс вірусну хворобу, він 
мав ще й складну опера-
цію. Ми молилися за цих 
місіонерів, і тому були 
раді бачити їх бадьорими 
і сповненними сил та ба-
жання продовжувати своє 
служіння. 

— Цей рік був дуже 
складний для вас. Ви стик-
нулися з усіма цими хво-
робами й ускладненнями, 
які вони принесли. Як ви 
пройшли цей період? Що 
підбадьорювало, що дава-
ло силу? Про що думали, 
про що молилися?

— Для нашої сім’ї 2020 рік 
був особливо складним. Від-
чувши проблеми зі здоров’ям, 
я звернувся в лікарню. Мене 
відправили у Волгоград, де 
зробили знімок. Виявилося, 
що 64 відсотки легенів ураже-
но. У лікарні, куди мене відра-
зу ж відправили на швидкій, 
перший місяць я провів без 
жодних покращень. У картці 
так і записано: «Без динаміки». 
При цьому в мене брали аналі-
зи на ковід — і жоден із них не 
підтвердився. Але стан був 
настільки важким, що, можна 
сказати, я реально прощав-
ся з життям. Стояв біля вікна, 
плакав, просив у Господа про-
довжити життя. Казав йому: 
«Боже, якщо я не помру, то 
або ще не готовий, або ще по-
трібен на цій землі!»

Фізично мій стан був за-
довільний. Я не задихався, 
не було жодних симптомів, 
крім температури. Але духов-
но було важко. Диявол якось 
тиснув думками про те, що й 
від меншого помирають, хоча 
я твердо вірив у Божу силу 
й знав, що Господь зі мною. 
Але часто бувало, що не міг 
спати. Пам’ятаю, напередод-
ні операції навіть медсестра 
підійшла до мене й сказала: 
«Ви мусите поспати, завтра 
операція, вам потрібні сили». 
Та якщо тепер у мене питають: 
«Що дало силу пройти це?» 
— то я відповідаю, що лише 
завдяки молитвам святих я 
залишився живий. І це я ні на 
краплину не перебільшую. 
Поруч зі мною лежав чоловік, 
у якого було уражено всього 
18% легенів. Ми з ним гово-
рили про Бога й обмінялися 
телефонами. Коли його випи-

сали, я вирішив йому зателе-
фонувати, а за цим номером 
мені відповіли, що він помер. 
Я бачив його стан і розумію, 
що порівняно зі мною у нього 
взагалі проблем не було, але 
його життя закінчилося.

Марина зі Світланкою (на-
шою донькою) також захворі-
ли, але їх госпіталізували в 
Астрахані. Ми лежали в лікар-
нях одночасно, але на відстані 
500 км один від одного. 

Марина: Я найлегше з 
усієї сім’ї перенесла цю хво-
робу. Але в лікарні Бог вико-
ристовував мене. Бо там були 
люди, яким треба було сказа-
ти про Господа.

Віктор: Мій стан в лікарні 
мало покращився. Коли мене 
виписували, то легені стали 
працювати краще лише на 
12%. Лікарі сказали, що мені 
може знадобитися кілька 
років на повну реабілітацію. 
Тому після хвороби я й доте-
пер відчуваю певні наслідки. 
Мені стає дуже важко дихати 
під час фізичних навантажень.

— Яка у вас ситуація з 
проведенням зібрань та ін-
ших служінь?

— Коли тільки карантин 
почався, то десь місяць ми не 
збиралися. А потім поступово 
стали збиратися, проводити 
зібрання. Правда, ще протя-
гом цього місяця багато хто 
з людей перехворів. Але від-
тоді ми постійно проводимо 
зібрання, хоча до нас немає 
претензій, можливо, тому, що 
це невелике село. А у великих 
містах ми чуємо, що наклада-
ють штрафи, зобов’язують об-
ладнати приміщення рецирку-
ляторами для обеззараження 
приміщення, дезінфікуючими 
засобами і забезпечити пере-
бування людей у масках. Та-
кож відстань між людьми має 
становити 1,5 метри.

— Яка на сьогодні ситуа-
ція з проповіддю Євангелії 
в Росії? Ви говорили про 
те, що в лікарні мали змо-
гу засвідчити, і, можливо, 
це Було Боже провидіння, 
щоб у той момент ви були 
на тому місці. А в інших 
сферах як іде робота?

Марина: 
— Я вважаю, що за двад-

цять один рік люди нашої міс-
цевості стали добре приймати 
нас. Ми маємо безліч знайо-
мих, яким особисто свідчили. 
Люди бачать наше життя — і 
змінюють своє ставлення до 
нас. Вони вже не кажуть, як 
було раніше, що віруючі обма-
нюють людей, щоб заволодіти 
їхнім майном, або ж що в 
жертву приносять дітей. Люди 
стали більш прихильними. 
Але щоб ці думки викорінити 
повністю, ще потрібен час. Це 
процес вимагає немало зу-
силь. Для цього ми не просто 
проповідуємо людям, ми на-

магаємося допомагати їм, бу-
дувати з нами певні стосунки. 

Віктор:
— Спочатку навіть сусіди 

погано ставилися до нас, ка-
жучи, що ми секта — страшні 
люди. Наш дім обминали, йду-
чи по березі Волги. А тепер у 
нас із ними чудові стосунки, 
і це завдяки тому, що до нас 
зверталися за допомогою — і 
допомогли їм.

Щодо євангелізаційних за-
ходів, то таких, як ми робили 
раніше, тепер не робимо. Ми 
просто зустрічаємося  з людь-
ми й особисто свідчимо їм, 
запрошуючи на зібрання. На 
Пасху роздавали людям хри-
стиянські календарі та газети. 
Це можна робити в нас, але 
на літературі має бути штамп 
церкви, від якої ця робота 
проводиться. А якщо ти не 
служитель, то має бути пись-
мовий дозвіл від пастора, що 
ти маєш право робити це від 
цієї церкви.

Також ми підготували 50 
продуктових пакетів вагою 12-
13 кг, які роздали малозабез-
печеним сім’ям.

Тепер у нас є думка ого-
лосити в соцмережах, що ми 
в певний час чекатимемо лю-
дей із малозабезпечених та 
багатодітних сімей у церкві, 
де вони зможуть отримати 
підтримку й допомогу. Маємо 
намір провести з ними не-
нав’язливу бесіду й роздати 
подарунки. Можливо, створи-
мо якусь платформу з назвою 
«Дім милосердя» для допом-
оги людям, які мають у цьому 
потребу.

— Які у вас стосунки 
з владою? Наприклад, в 
Україні склалася ситуація, 
коли представники влади 
звертаються до церков, 
відвідують їх. Як у Росії?

— Ні, у нас не так. Ми жи-
вемо за принципом: вони не 
чіпають нас, а ми не дратуємо 
їх. Наприклад, коли ми прово-
дили табори у 2019 році, 2-3 
зміни по 40-45 дітей на бе-
резі Волги, то до нас приїжд-
жали представники влади й 
пред’являли певні претензії. 
Казали, що їм поступив сигнал 
— і його потрібно перевіри-
ти. Але в нас були дозволи від 

батьків на перебування їхніх 
дітей, тому нам не заборони-
ли перебувати там.

Ми намагаємося бути з 
владою відкритими й чесни-
ми, допомагати, де потрібно. 
Наприклад, нас просили при-
ютити на певний час деяких 
людей. Було, що на певній 
фірмі працює людина, заз-
вичай у степу на різних ро-
ботах. Якщо вона захворіла, 
то її привозили в лікарню й 
залишали. Підлікувавшись, ці 
люди не мали куди йти, і нас 
просили, щоб вони пожили в 
нас. Були випадки, що в нас 
жив безногий чоловік, па-
ралізовані були, поки їм не 
виготовляли документи й не 
відправляли або додому, або 
в інші місця. Хтось жив у нас 
кілька тижнів, дехто — місяць 
чи й більше. Бувало, що мене 
просили відвезти цих людей 
в Астрахань у дім для літніх 
людей, і я робив це. Було, що 
допомагав людині відновити 
документи, возячи її в різні 
інстанції. І це прихиляє серця 
адміністрації.

— З огляду на нинішню 
ситуацію, чи впливає на 
ваші стосунки з росіянами 
те, що ви українці?

— Особливо ні. Прості 
жителі Росії дуже добре ро-
зуміють, що це політичні ігри. 
Хоча, коли ми їхали в Україну 
автомобілем з російськими 
номерами, наші друзі запиту-
вали: «А чи не боїтеся ви їха-
ти з такими номерами?» Але 
нас тільки один раз зупинили 
в Харкові, переглянули доку-
менти й відпустили.

Марина:
— Я думаю, що росіяни 

шкодують українців. Вони ду-
мають, що в Україні складніші 
обставини, що більша частина 
України охоплена війною. Але 
більшість людей не налашто-
вана агресивно, до того ж в 
нашій місцевості дуже бага-
то українців проживає. Навіть 
є великі населені пункти, до 
трьох тисяч людей, мешканці 
яких — українці, які в 1970-ті 
роки виїхали туди на прожи-
вання.

— Як перспективи вашої 
праці? Чого ви чекаєте, на 

що сподіваєтеся?
— Щодо служіння, то є не-

віруючі люди, які відвідують 
зібрання. Вони зрозуміли, що 
ми не такі страшні, якими вони 
нас уявляли. До хрещення в 
нас готується 3-4 людини в 
цьому році.

Звичайно, говорити, що 
щось таке велике відбуваєть-
ся, — не можна. Люди в ос-
новному приходять у церкву 
тому, що біда привела. Прав-
да, місяць тому навернулася 
молода жінка, мама якої відві-
дувала зібрання й свідчила їй. 
А так зазвичай до нас прихо-
дять люди, у яких підозра на 
рак чи інше складне захворю-
вання, проблеми в сім’ї.

Ми плануємо, що, розпо-
чавши роботу у соцмережах, 
зможемо налагодити стосунки 
з людьми. Не просто розвести 
їм додому певні подарунки, 
а запросити їх у дім молитви, 
щоб вони побачили, що нічого 
страшного тут немає. Може, 
це спілкування з ними займе 
п’ять хвилин, але ці люди вже 
переступлять поріг дому мо-
литви, переборовши власні 
упередження.

— Звісно, що ви самі й 
ваша невеличка церква не 
могли б зібрати такої кіль-
кості продуктових наборів. 
Хто вам допомагає в праці, 
і чим би могли допомог-
ти наші читачі місіонерам 
у їхньому служінні, окрім 
того, що молитися?

— Дуже багато мені допо-
магають мої друзі. Наприклад, 
Володя Кондратюк, який ро-
дом із Маневич, а тепер  живе 
в Америці. Час від часу він те-
лефонує й каже, що Бог кладе 
їм на серце бажання пожерт-
вувати певну суму на якийсь 
місіонерський проект. Є люди, 
які, жертвуючи гроші, кажуть: 
«Я хочу, щоб ви зробили про-
дуктові пакети й допомогли 
людям», тобто дають нам по-
раду, на що використати цю 
суму.

Ці люди не обов’язково з 
Америки, вони можуть бути і 
з України, і з Росії, і Білорусі 
чи інших країн, але їм небай-
дужа доля бідних людей, вони 
зацікавлені в поширенні про-
повіді Євангелії.

Розмову вів Юрій Троць

ІНТЕРВ`Ю З МІСІОНЕРОМ

МОЛИТВАМИ СВЯТИХ Я ЗАЛИШИВСЯ ЖИВИЙ 
І ЦЕ НЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ 
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КОРИСНИЙ ДАЙВІНГ!
«Я сьогодні дістав з дна 

басейну 8 шайб. Ти уяв-
ляєш?»  — Стефан крутив 
головою і радів новим успі-
хам на тренуванні. Я сушила 
йому волосся й посміхнула-
ся про себе: «Знаєш, синоч-
ку, і в мене є багато підня-
тих шайб. А є і не піднятих 
кілька!»

Слухай... У 9 класі я перей-
шла в нову школу. З гімназії, де 
виховані дітки, — у звичайну, де 
дітки, скажімо, «різні». Причина 
переходу — фінанси. Батьки не 
витягували на навчання в гімна-
зії.

Адаптація в новій школі була 
неймовірно складною, шоко-
вою. Я, дівчинка з хорошими 
оцінками, не могла зрозуміти 
БАГАТО речей, що відбувалися 
в новому класі. Неповага, об-
рази. Усе це було вище мого IQ. 
Але, як християнка, я вірила, що 
в Бога є Свій план чогось мене 
навчити і в цій команді.

Якось уранці перед уроками 
я помітила, що половина моєї 
парти списана образливими 
словам. Я старалася витерти 
їх серветкою. Але багато слів 
були видряпані ручкою Як ви-

явилося,  одна дівчинка дала 
вказівку хлопцям «провчити но-
веньку штунду».

Це тільки один момент. А їх 
було багато. Але я молилася, 
щоб не мститися цій дівчинці й 
намагалася спілкуватися з ін-
шими однокласницями. 

Після літніх канікул, йдучи в 
10 клас, я з тривогою помітила 
«ту саму дівчинку».

«Боже, тільки не Оленка», — 
обурилася я.

А Оленка вже летіла до мене 
з підозрілою усмішкою. Зреш-
тою виявилося, що вона влітку 
покаялася, попросила про-

щення в Бога. А тепер просила 
в мене! В підсумку — ми стали 
кращими подружками! 2 роки в 
школі, саме так!

Через роки красуня Олен-
ка прийшла до нас на весілля з 
оберемком білих троянд. Вона 
привітала мене й сказала до-
рогоцінну фразу: «Спасибі, ти 
була мені прикладом».

Я досушила волосся Стефа-
на…

Так, Стефан, я про образу!
Падає, як шайба, на дно 

серця — і лежить. І тільки спор-
тсмени з Божої команди вчать-
ся сміливо пірнати й діставати 
їх геть усі без винятку. Вірю — 
ти матимеш в ній успіх. Проща-
ти — непростий, але дуже кори-
сний дайвінг! 

Удома Степанко радісно 
розповідав татові про нове 
уміння. Я вирішила перевірити 
різні переклади одного цінного 
вірша з Біблії. Так, скрізь одна-
ково написано:

«Прощайте, ...щоб і Отець 
ваш Небесний пробачив вам!»

Хоч і різними мовами зву-
чить по-різному, але зміст сло-
ва той самий — ПРОЩАЙТЕ.

Віра РАДІОНОВА

СТОРІНКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Християнське життя — це 
безперервне духовне зро-
стання. У нас із плином часу 
повинні відбуватися позитив-
ні зміни нашого характеру, 
пізнання Бога, набуття знань 
та мудрості, ріст віри та ос-
вячення… Бог порівнює це до 
природного процесу дорослі-
шання людини. На превеликий 
жаль, далеко не всі розуміють 
те, що потрібно виростати. 
Деякі живуть лише згадками 
про момент свого духовного 
народження, першої зустрічі 
з Богом. А тому не дивно, що 
через роки, а то й десятки 
років залишаються такими 
ж, як у день, коли повірили в 
Бога, — примхи, плітки, свар-
ки, гордість, амбіції та егоїзм 
шлейфом тягнуться за ними.

Як доросла людина відріз-
няється від дитини, так і період 
духовної зрілості християнина 
має чітко визначені ознаки, які 
його відрізняють від духовно-
го немовляти. Є певні критерії 
поведінки, за якими можемо 
робити висновок щодо рівня 
нашої духовної зрілості. 

Усе, що складає основу 
нашої віри, стосунків із Богом 
та служіння Йому й людям, 
бере початок із Слова. Автор 
послання до євреїв розпо-
чинає так: «Багато разів і ба-
гатьма способами в давнину 
промовляв був Бог до отців 
через пророків, а в останні ці 
дні промовляв Він до нас че-
рез Сина…» (Євр.1:1–2). Він 
стверджує, що Бог говорив 
до Свого народу часто і різно-
манітно. Таким є Його бажан-
ня. Чому ж не багато-хто може 
похвалитися сьогодні тим, що 
часто Його чує? Чому, коли є 
Біблія чи не в кожному домі, 

не всі по-справжньому ро-
зуміють Бога? Це може бути 
викликано двома причинами: 
Бог перестає говорити через 
те, що не бажають Його слу-
хати й належно реагувати на 
сказане Ним,  або люди про-
сто стають неспроможними 
почути Його, розпізнати голос 
Господа, зрозуміти Його.

У контексті цього ж по-
слання автор робить відступ 
та вказує на прикре станови-
ще християн: «Про це нам би 
треба багато казати, та висло-
вити важко його, бо нездібні 
ви стали, щоб слухати. Ви бо 
за віком повинні б бути вчите-
лями, але ви потребуєте ще, 
щоб хтось вас навчав перших 
початків Божого Слова. І ви 
стали такими, яким потрібне 
молоко, а не страва тверда. 
Бо хто молока вживає, той 
недосвідчений у слові пра-
ведности, — бо він немовля. 
А страва тверда — для дорос-
лих, що мають чуття, привчені 
звичкою розрізняти добро й 
зло» (Євр.5:11–14).

Розуміти Бога та реагу-
вати на добро та зло на рівні 
виробленої звички, інтуїтив-
но, природно — це результат 
досвіду тривалих взаємосто-
сунків із Господом. Адже тіль-
ки в безпосередній близькості 
до Нього — у постійному чи-
танні  Слова Божого та мо-
литві може сформуватись 
така здатність. Мабуть, ба-
гато-хто пригадує свої перші 
кроки в християнському жит-
ті, коли їх потрібно було ро-
бити обережно, невпевнено, 
зі сторонньою допомогою,  
вивіряти, обдумувати, ви-
пробовувати на правильність 
тощо. Адже ми тільки вчилися 

розпізнавати між праведністю 
та гріхом. Той, хто має постійні 
проблеми з розпізнанням до-
бра й зла, — недосвідчений у 
слові праведності, не здатний 
навчати інших, потребує, щоб 
його постійно наставляли, а 
тому є немовлям.

З аналогічною ситуацією 
апостол Павло зіткнувся в 
Коринті. Він писав:  «А люди-
на тілесна не приймає речей, 
що від Божого Духа, бо їй це 
глупота, і вона зрозуміти їх не 
може, бо вони розуміються 
тільки духовно… І я, браття, 
не міг говорити до вас, як до 
духовних, але як до тілесних, 
як до немовлят у Христі. Я вас 
годував молоком, а не твер-
дою їжею, бо ви не могли її 
їсти, та й тепер ще не може-
те, бо ви ще тілесні. Бо коли 
заздрість та суперечки між 
вами, то чи ж ви не тілесні, і 
хіба не по людському роби-
те?» (1Кор. 2:14; 3:1–3). Він 
знову заявляє, що має бажан-
ня та спроможний розкрити 
християнам глибокі істини, 
які він називає твердою їжею, 
але вони немовлята (тілесні). 
Буває, бажання людини не 
відповідають її можливостям, 
або навпаки — можливості не 
підтверджуються бажаннями. 
Часто те, що ми хотіли б зро-
бити, стає для нас неможли-
вим, бо для цього не вистачає 
сил, коштів, знань, певних ре-
сурсів тощо. Це свідчить про 
нашу неспроможність. Інколи 
в нас усе є для тих чи інших 
дій і навіть маємо бажання це 
робити, але розуміємо, що 
вони не відповідають основ-
ній меті, не дадуть користі, не 
досягнуть бажаного результа-
ту або ж будуть неправильно 

сприйняті — і це говорить про 
їхню недоцільність. Щось таке 
часто трапляється у стосунках 
між батьками та дітьми. Бать-
ки часто обмежують дітей у 
їхніх бажаннях та забаганках, 
коли можуть без труднощів їх 
задовольнити. 

Апостол бачив у християн 
чітко виражені ознаки духов-
ного немовляти — заздрість 
та суперечки, які не дозволя-
ли йому навчати на тому ду-
ховному рівні, на якому бажав 
він. Згодом в цьому ж листі він 
напоумляє коринтян: «Браття, 
не будьте дітьми своїм розу-
мом…» (1Кор.14:20).  А це оз-
начає, що дорослішання від-
бувається не автоматично, не 
саме по собі, а згідно з нашим 
бажанням, рішенням та зусил-
лями.

Про ще одну ознаку духов-
ної незрілості апостол Пав-
ло згадує в своєму посланні 
до ефесян (4:11-15): «І Він, 
отож, настановив одних за 
апостолів, одних за пророків, 
а тих за благовісників, а тих 
за пастирів та вчителів, щоб 
приготувати святих на діло 
служби для збудування тіла 
Христового, аж поки ми всі не 
досягнемо з’єднання віри й 
пізнання Сина Божого, Мужа 

досконалого, у міру зросту 
Христової повноти, щоб більш 
не були ми малолітками, що 
хитаються й захоплюються від 
усякого вітру науки за людсь-
кою оманою та за лукавством 
до хитрого блуду, щоб були 
ми правдомовні в любові, і в 
усьому зростали в Нього, а Він 
— Голова, Христос».

Коли віруючим не вистачає 
євангельських знань, то вони 
сповнені вагань, сумнівів, не-
постійні в поглядах, нестійкі 
в переконаннях і, як правило, 
захоплюються фальшивими 
вченнями, красномовністю 
вчителів, а не Словом Істини, 
основами Слова Божого. Та-
ких людей апостол називає 
малолітками. Тому крізь його 
вчення звучить заклик: «Не 
будьте дітьми!»

Християни не повинні бути 
схожими у своєму духовному 
житті на дітей — необізна-
них, невмілих, недосвідче-
них, яким постійно потрібна 
стороння допомога, які заз-
дрять, сваряться та не можуть 
зорієнтуватися й визначитися 
у своїх поглядах. А для цього 
потрібно правильно викори-
стовувати відведений Богом 
час. 

Ігор КРОЩУК

НЕ БУДЬТЕ  ДІТЬМИ

1019 УКРАЇНОК ОТРИМАЛИ 
ЗВАННЯ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ»

Почесне звання отрима-
ли матері, які виховали до 
восьмирічного віку п’ятьох 
і більше дітей 1019 україн-
ських жінок отримали по-
чесне звання “Мати-герої-
ня” з нагоди Дня матері, 
що святкують цього року 9 
травня

Відповідний Указ 
№188/2021 підписав прези-
дент України Володимир Зе-
ленський.

Почесне звання отрима-
ли матері, які виховали до 
восьмирічного віку п’ятьох і 
більше дітей “за материнську 
самовідданість, зразкове ви-
ховання дітей та забезпечен-
ня умов для їхнього всебічно-
го розвитку”.

Зокрема, були відзначені 
49 мешканок Вінницької об-
ласті, 145 — Волинської, 33 
— Дніпропетровської, 13 — 
Донецької, 50 — Житомир-
ської, 32 — Закарпатської, 
21 — Запорізької, 54 — Іва-
но-Франківської, 5 — Київсь-
кої та 15 — міста Києва.

Також звання “Мати-ге-

роїня” удостоєні 5 мешканок 
Кіровоградської області, 9 — 
Луганської, 115 — Львівсь-
кої, 12 — Миколаївської, 76 
— Одеської, 27 — Полтав-
ської, 87 — Рівненської, 18 
— Сумської, 54 — Тернопіль-
ської, 23 — Харківської, 9 — 
Херсонської, 41 — Хмельни-
цької, 27 — Черкаської, 77 
— Чернівецької та 22 — Чер-
нігівської області.

Джерело: lb.ua
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №5 травень 20218

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №3 (березень), 2021р.
По горизонталі:
1.Тавіта. 3.Амалик. 7.Соломон. 8.Іван. 10.Арад. 11.Кос. 14.Мааха. 15.Аттай. 17.Раї. 

20.Азот. 21.Тола. 22.Вавилон. 24.Неемії. 25.Андрій.
По вертикалі:
1.Таршіш. 2.Тарс. 4.Маон. 5.Колода. 6.Слово. 9.Назарет. 10.Аметист. 12.Дан. 13. Гад. 

16.Шафран. 18.Акила. 19.Закхей. 22.Воші. 23.Наїн. 

1. Гора, яку зайняв Гедеон перед нападом на амаликитян. 2. Батьківщина Савла. 3. 
Там Ісус створив перше чудо. 4. День спокою в євреїв. 7. Місто неподалік від Вефіля. 8. 
Початок мудрості. 10. Один із знаків царської влади. 14. Тисяченачальник Манасії. 15. 
Ім’я Самсон означає… 18. Границя між Моавом і амореянином. 19. Перше юдейське мі-
сто, де почали вклонятися ідолам. 21. Головний міністр Ахашвероша. 23. Суддя Ізраїля. 
24. Група вояків від 3 до 5 тисяч. 27. Мати Ізмаїла. 28. Филистимське місто.

КРОСВОРД

5. Третій місяць єврейського календаря. 6. Живе в царських палацах. 9. Місто, про 
яке згадує Ісая в 16 розділі своєї книги. 11. Батько Єзавелі. 12. Провінція, тетрархом якої 
був Пилип. 13. Царське филистимське місто. 15. Цінна харчова приправа. 16. Дорого-
цінний камінь на нагруднику. 17. Місто-сховище вбивць. 20. За нього кара смерть. 22. 
Одне з міст, що збудував Рехав’ам в Юдеї. 25. Начальник синагоги в Коринті. 26. Місто в 
Памфілії. 27. Річка Дамаску. 29. Місто-сховище в Башані. 30. Кара Божа.

Що буде, якщо 7,8 мільярда лю-
дей у світі вважати за 100 людей?

Населення Землі становить близько 
7,8 мільярда людей

Цікаво, які будуть результати, якщо 
7,8 мільярда населення світу вважати за 
100 людей?

Зі 100 людей:
—  60 живуть в Азії;
—  15 — в Африці;
—  11 — в Європі;
—  5 — у Північній Америці;
—  9 — у Південній Америці.
—  51 — в містах;
—  49 — у селах.
—  62 говорять своєю мовою;
—  12 — більше китайською;
—  5 — більше іспанською;
—  5 — англійською;
—  3 — більше арабською;
—  3 — на хінді;
—  3 — бенгальською;
—  3 — португальською;
—  2 — російською;

—  2 — більше японською.
—  77 мають власні будинки;
—  23 ніде жити.
—  63 можуть з’їсти скільки захочуть;
—  21 людина переїдає;
—  15 осіб недоїдають.
— Добова вартість життя 48 осіб ста-

новить менше ніж 2 долари США.
—   87 осіб мають чисту питну воду;
— 13 або не мають чистої питної 

води, або мають доступ до забруднено-
го джерела води.

—  У 75 є мобільні телефони;
—  25 не мають мобільних телефонів.
—  70 не мають умов для виходу в Ін-

тернет;
—  30 мають доступ в Інтернет.
—  93 людини не вчилися в коледжі;
—  7 отримали вищу освіту.
—  83 вміють читати;
—  17 осіб неграмотні.
—  33 — християни;
—  22 — мусульмани;
—  14 індусів;

—  7 буддистів;
—  12 сповідують інші релігії;
—  12 не мають релігійних переко-

нань.
—  66 помруть у віці від 15 до 64 років;
—  26 живуть менше ніж 14 років;
—  8 особам понад 65 років.
Якщо у вас є власний будинок, ви 

їсте повноцінну їжу й п’єте чисту воду, 
маєте мобільний телефон, можете по-
дорожувати через Інтернет і вчитися в 
коледжі — ви перебуваєте в крихітній 

привілейованій партії (в категорії менше 
ніж 7%).

Зі 100 людей у світі тільки 8 можуть 
дожити до 65 років. Якщо вам понад 65 
років — будьте задоволені й вдячні. Бе-
режіть життя. Ви не залишили цей світ 
до досягнення віку 64 роки, як інші 92 
людини з цього списку. Ви вже є благо-
словенною людиною.

Подбайте про власне здоров’я. До-
рожіть кожним моментом.

slovoproslovo.info

ТІЛЬКИ 33 ХРИСТИЯНИНА

Розпочалась реєстрація на 
конференцію «Бізнес і церква: 
точки дотику». Захід розрахова-
ний на представників малого та 
середнього бізнесу і тих, хто ба-
жає почати заробляти й служити 
цим в Україні.

Подія відбудеться 29 
травня 2021 року на базі 
Церкви «Спасіння» с. Підгай-
ці (вул. Дубнівська, 1в).

Конференцію організовує 
Християнська асоціація бізнес-
менів за підтримки Департамен-
ту освіти УЦХВЄ та Руху молоді 
УЦХВЄ.

Учасники заходу мати-
муть нагоду:

– переконатися у біблійній 
основі служіння майном;

– зрозуміти, як під-
приємець-християнин поклика-
ний служити в місцевих церквах;

– отримати лайфхаки від 
гравців великого бізнесу про те, 
які сфери підприємництва сьо-
годні є продуктивними та мають 
попит;

– перейняти досвід правиль-
ного старту бізнесу, його ро-
звитку і збереження.

Спікери заходу:
– Михайло Паночко, старший 

єпископ УЦХВЄ;
– Андрій Мартинов, пастор 

церкви «Благодать» (м. Київ), 

голова Християнської асоціації 
бізнесменів;

– Віктор Вознюк, один із 
пасторів церкви «Вефіль» (м. 
Острог), керівник Департаменту 
освіти УЦХВЄ;

– Роман Зінчук, керівник Де-
партаменту підприємців УЦХВЄ, 
бізнесмен.

В програмі заходу дис-
кусія на тему: «Етика в біз-
несі: сучасні виклики».

Родзинка програми — розі-
граш призів (AirPods Apple на-
вушників, SSD накопичувачів, 
повербанків) та суперпризу — 
планшету Apple iPad.

svitogliad.com
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