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ПРОПОВІДЬ
«І будеш пам’ятати всю 

ту дорогу, що Господь, 
Бог твій, вів тебе нею по 
пустині ось уже сорок літ, 
щоб упокорити тебе, щоб 
випробувати тебе, щоб 
пізнати те, що в серці 
твоїм, чи будеш ти дер-
жати заповіді Його, чи ні. І 
впокорював Він тебе, і мо-
рив тебе голодом, і году-
вав тебе манною, якої не 
знав ти й не знали батьки 
твої, щоб дати тобі зна-
ти, що не хлібом самим 
живе людина, але всім 
тим, що виходить із уст 

Господніх, живе людина» 
(Повт.8:2,3).

Якщо адаптувати до наших 
реалій, то можна перефразу-
вати, що «Бог вів нас терена-
ми колишнього Радянського 
союзу ось уже 31 рік». Бог ви-
пробовував, впокорював — 
«щоб дати тобі знати». Гасло 
нашої конференції — «Щоб 
знало майбутнє покоління». 
Щоб знали молоді люди, які 
сидять у цій залі, що відбува-
лося — щоб зрештою мали і 
власний досвід.

Я вам скажу, що на почат-

ку в нас досвіду не було жод-
ного. Досвід наших поперед-
ників ми почали вивчати років 
через 10-15, коли з’явили-
ся книги — спогади братів. 
Можливо, хтось чув якісь усні 
передання. А так — не було за 
що й зачепитися.

Щоб знало майбутнє по-
коління. Для того, щоб знати, 
потрібно, щоб хтось передав 
— певний об’єм інформації, 
технологій, знань. Апостол 
Павло каже: «Що чув ти від 
мене при багатьох свідках, те 
передай вірним людям, що 
зможуть і інших навчити».

16-17 липня 2021 року 
поблизу Луцька свій 30-річ-
ний ювілей святкувала базо-
ва місія Української церкви 
християн віри євангельської 
— «Голос надії». Щоправда, 
ХХІІІ конференція припала 
на 31 рік її діяльності — у 
2020 році з’їзду місіонерів 
завадив карантин. 

Святковий захід, що про-
ходив під гаслом «Щоб зна-
ло майбутнє покоління» 
(Пс.77:6), зібрав понад 400 
делегатів та гостей із Украї-
ни, Росії, Болгарії, Хорватії, 
США та інших країн. А до он-
лайн-трансляції приєдналися 
понад 4000 чоловік.

Програма першого дня 

конференції включала в себе 
вечірнє урочисте богослужін-
ня-відкриття. Хоча реєстра-
ція делегатів та неформальне 
спілкування почалося ще в 
п’ятницю пополудні. Привіта-
ти місіонерів приїхали стар-
ший єпископ УЦХВЄ Михайло 
Паночко, старший пресвітер 
Волині Михайло Близнюк, 

Рівненщини — Олександр 
Коток, Івано-Франківщини — 
Юрій Веремій, Хмельниччини 
— Ростислав Мурах, почес-
ний старійшина Степан Ве-
ремчук, директор «Місії без 
кордонів» Микола Богданець, 
«Доброго самарянина» — Ро-
стислав Боришкевич та бага-
то інших.

Закликаючи зібрання до 
подячної молитви, директор 
місії Микола Синюк заува-
жив: «Колись Бог покликав 
на служіння нас, молодих, і 
ми навіть не думали, що цей 
шлях триватиме аж 30 років!»

«ЩОБ ЗНАЛО НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ»

ЖИТТЯ В БОРГ ГОСПОДЬ ДОКЛА-
ДАЄ СПАСЕННИХ

ДЯКУЮ БОГУ 
ЗА МІСІОНЕРІВ

Олександр Устимчук:  
«Півтора року тому мені 
Господь подарував нове 
життя – і я живу ніби в 
борг.

Ми трудимося в Криму, 
у Джанкої, і скрізь нама-
гаємося свідчити людям 
про Христа. 

У нас поклоняються ідолам, 
приносять їм жертви. І в цю 
темряву язичницького духу 30 
років тому Господь повів місіо-
нерів «Голосу надії».
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ПРОПОВІДЬ

21 червня в церкві м.Горохів рукопокладено на пресвітер-
ське служіння Рощину Віталія Сергійовича, на районного бла-
говісника – Тимощука Олега Миколайовича, на благовісни-
ка – Домбровського Василя Валерійовича та на дияконське 
служіння – Кмиту Андрія Олександровича й Кривчука Васи-
ля Васильовича.

Рукопокладення звершили заступники єпископа Паламар-
чук В. І., Вакуліч М. П., пресвітери Притула В. А.,  Смалько В. С., 
Сірук М. Т., Стахів Я. М.,  Степасюк А. В.

22 червня в церкві с.Стобихівка Камінь-Каширського 
району рукопокладено на пресвітерське служіння Мороза 
Василя Івановича. Рукопокладення звершили заступники 
єпископа Паламарчук В. І., Карпович П. Д., пресвітери Карпік 
В. В., Мороз С. Г.

27 червня в церкві с. Седлище Любешівського району ру-
копокладено на служіння благовісника Бурдака Ростислава 
Івановича. Рукопокладення звершили заступник єпископа Кар-
пович П. Д., єпископ Величко В. І., пресвітер Карпік В. В.

27 червня в церкві с. Полапи Любомльського району ру-
копокладено на пресвітерське служіння Корчука Павла Пе-
тровича та на дияконське служіння – Лебедюка Андрія Во-
лодимировича й Лиса Олега Васильовича. Рукопокладення 
звершили заступники єпископа Паламарчук В. І., Анчук С. П., 
пресвітери Тищук С. І., Капітула В. Я.

18 липня в церкві «Ковчег» м. Нововолинська рукопокла-
дено на пресвітерське служіння Дудіка Володимира Йосипо-
вича та Синицю Володимира Михайловича, на дияконське 
служіння – Басавро Андрія Миколайовича, Бондара Миколу 
Миколайовича, Лисицю Андрія Федоровича, Мамая Ва-
силя Віталійовича, Мельника Костянтина Валентинови-
ча, Миронюка Володимира Олександровича, Парфенюка 
Олега Євгеновича, Суворова Юрія Олександровича, Тара-
ненка Миколу Олександровича. Рукопокладення звершили 
старший єпископ УЦХВЄ М. С. Паночко, єпископ М. І. Близнюк, 
заступник єпископа В. І. Грицак та пресвітер церкви О. Й. Дудік.

НОВИНИ ЦЕРКОВ ХВЄ ВОЛИНІ

21 червня церква села 
Мочалки Ковельського рай-
ону мала подвійне свято – 
відзначала не тільки Трійцю, 
а й відкриття нового дому 
молитви. 

Мочалки – невеличке село, 
але відоме євангельським хри-
стиянам ще з 20-х років минуло-

го століття. Саме воно стало ду-
ховною колискою для багатьох  
служителів. На сьогодні це 
нечисленна євангельська гро-
мада, налічує всього 30 членів, 
але будинок, який будувався 
три роки, може вмістити понад 
двохсот людей, тобто всіх жи-
телів с. Мочалки та гостей. 

Завітали на свято вихідці з 
цієї громади, керівництво ВО-
ЦХВЄ, християни з багатьох сіл 
і міст та місцева влада. Бага-
то з них ще добре пам’ятають 
одного із старійшин євангель-
ського руху на Волині – Кузьму 
Кота. Він, батько дванадцяти 
дітей, у нелегкі для церкви часи 
служив Богу й людям. Служив 
брат Кузьма не лише місцевій 
громаді, а й іншим. У 1989 році 
був обраний членом обласного 
правління євангельських хри-
стиян. 

У 1920-х роках віруючі с.Мо-
чалки відвідували зібрання в 
сусідніх селах Холопичі та Во-
рончин, а також місцевих німців. 
Саме вони в 1939 році, переїжд-
жаючи до Німеччини, передали 
свій дім молитви євангельським 

християнам с. Мочалки. Але в 
1945 році влада конфіскувала 
його. Стали знову збиратися 
по хатах. А згодом купили пів 
хати, у якій проводили зібрання 
до 1956 року. Та влада змусила 
господаря повернути гроші й 
забрати нерухомість. І лише в 
1980 році Кузьма Кот побудував 

приватний будинок, біля якого 
було добудовано приміщення 
для зібрань, які проходили там 
аж до тепер.

Євангельські християни с.
Мочалки вірять, що у свій час 
новозбудований дім молитви 
буде наповнений спасенними. 

Інна МЕЛЬНИК

СВЯТО У МОЧАЛКАХ - ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ

«А в Антіохії, у тамошній 
Церкві були ці пророки та 
вчителі: Варнава й Семен, 
званий Ніґер, і кірінеянин Лу-
цій, і Манаїл, що був вигоду-
ваний із тетрархом Іродом, та 
ще Савл. Як служили ж вони 
Господеві та постили, прорік 
Святий Дух: Відділіть Варнаву 
та Савла для Мене на справу, 
до якої покликав Я їх! Тоді, 
попостивши та помолившись, 
вони руки поклали на них, і 
відпустили» (Дiї 13:1-3).

В апостольській церкві були 
різні служіння, і вони тісно пов’я-
зані між собою. Вчителі взає-
модіяли з пророками — і вони ра-
зом благословляли євангелістів 
на служіння. Їхня взаємодія базу-
валася на певних принципах. 
По-перше, вони служили Богові, 
а не шукали собі якоїсь честі чи 
навіть один одному. І якщо ця 
мета — служити Богові — є в на-
ших серцях, для нас ніхто не буде 
зайвим. Ми будемо розуміти лю-
дей і матимемо бажання служи-
ти навіть тим, кого ворог побив 
найбільше і хто вередує, обра-
жається чи неправильно себе по-
зиціонує. І якщо ми маємо на меті 
служити Богові, то не будемо ста-
вати на заваді іншим служителям 
у виконанні довіреного їм служін-
ня, бо розуміємо, що разом слу-
жимо одному Богові.

По-друге, вони прагнули ду-
ховного зростання, а тому пере-
бували в постах, шукали Божого 
лиця. Проблеми,  конфлікти при-
ходять тоді, коли ми  на всіх диви-
мося зверху, мовляв: я вже давно 
віруючий, більше разів Біблію 
прочитав, довше в місії працюю... 
Апостол Павло мав багато дарів 
та відкриттів, але він каже, що не 
вважає себе таким, що досягнув, 
бо бачив цілі, які ще треба дося-
гати. Апостол Павло наближався 
до Бога й дивився на себе Його 
очима. А Бог знає, що кожен із 
нас має досягнути та як удоско-
налити нас. Поки ми живемо на 
землі, то повинні розуміти, що 
нам потрібно духовно зростати.

І по-третє, учителі й проро-
ки та люди з іншим покликанням 
перебували у спільності, бо були 
чутливі до Святого Духа. Чи є в 
нашому серці бажання чути те, 
що говорить Святий Дух? Він 
має що сказати й хоче говорити 

з нами. І як приємно, коли до нас 
звертається наш Добрий Пастир.

Бог кожного з нас призначив 
для певної праці. Він називає 
іменна тих, кого потрібно відді-
лити на служіння. І нам потрібно 
почути, що Бог каже саме нам, 
і виконати те, що Він чекає від 
нас. Наше завдання — не всім 
помагати, не кожному потрохи, а 
знайти своє місце в Божому ви-
нограднику й виконати доручену 
Ним справу, як це було з двома 
названими мужами.

Бог не просто назвав імена 
цих людей. Він уже давно готував 
їх до праці, й інші служителі ба-
чили це. І коли вони почули Боже 
слово, то Його воля була зро-
зумілою не лише Варнаві й Савлу, 
а й іншим служителям, які й бла-
гословили цих мужів на працю.

Приймаючи певне служіння, 
дуже важливо отримати благо-
словення церкви. Не можна ка-
зати: «От ми пішли, ми пропові-
дуємо, а ви хто? Що ви робите?» 
як бачимо з наведеного тексту, 
отримавши відкриття від Бога, 
служителі й вся церква спершу 
оголосили піст. Вони молилися 
за цих людей, бо розуміли, що 
не проста справа перед ними 
й багато труднощів чекатиме їх 
попереду. Потім на них поклали 
руки, виказуючи їм довіру щодо 
виконання служіння, і аж тоді від-
пустили. Тому й ми не повинні йти 
на служіння без благословення 
церкви, у якій виросли.

Важливо також усвідомлюва-
ти, що на те місце, де я перебу-
ваю, де я служу, мене поставив 
Сам Господь, Дух Святий.

І ще три думки. Є справа, яку 
Господь доручив усім людям. І її 
повинні виконувати всі. Коли в 
Христа запитали, що робити, щоб 
творити Божі діла, Він відповів, 
що треба вірувати в Того, Кого 
послав Небесний Отець. Ми по-
винні черпати цю віру зі стосунків 
із Богом: на колінах, у читанні й 
дослідженні Писання, у постах, 
у молитвах. Я іншого джерела 
поки що не знайшов. І ті люди, які 
перестали шукати відкриттів від 
Бога, які перестали приділяти час 
Божому Слову й спільності з Ним, 
на якій би висоті не були, — втра-
чають контакт із Богом і перего-
ряють, як лампочка, від’єднана 
від джерела струму.

Наша справа — зберегти 
віру в Христа, щоб у кінці життя 
сказати: «Я свій біг закінчив, віру 
зберіг». Це велике щастя — мати 
віру. Такі люди бачаться з Ісусом, 
очі їхньої віри дивлять у майбут-
нє — і воно втішає, бо ми знаємо: 
скоро й дуже скоро настане слав-
на зустріч, і там завжди із Госпо-
дом будемо.

Друга справа — бути свід-
ком Ісуса Христа. Господь 
сказав, що не наше діло перей-
матися політикою, для нас не 
важливо, коли Царство Ізраїлю 
відновиться. Звісно, ми маємо 
молитися за політиків, щоб Бог 
дав їм пізнання правди. Також 
треба говорити перед царями й 
правителями. Але головна місія 
нас, віруючих, на землі — бути 
свідками Христа, щоб знало май-
бутнє покоління, що нас супро-
воджує Господь і Його дія явна в 
нашому житті. Коли ми залежні 
від Бога, Він дає нам мудрості, 
допомагає, підбадьорює й веде.

Коли з нами Бог, ми не зможе-
мо мовчати, ми будемо живими 
свідками. І люди, які бачитимуть 
наше життя та служіння, хотіти-
муть продовжити нашу працю, 
як Єлисей служіння Іллі. І коли ці 
люди побачать, що Господь за-
брав нас у Свої оселі, то сила, яка 
була на нас, злине на них подвій-
но, бо вони матимуть бажання 
славу, яку нам явив Господь, мати 
у своєму житті.

І на завершення: наше 
діло — служити тим даром, 
який дав нам Господь. Христос 
прийшов послужити, і Він спитає 
кожного: «Що ти зробив із тим 
талантом, з тими можливостями, 
які ти отримав від мене?» Що ми 
маємо, чого б не отримали? То ж 
чи є в нас право привласнювати 
те, що дав нам Бог? Ні, Господь 
дає нам здібності й чекає, що ми 
будемо ревно старатися реалізу-
вати їх у служінні.

Тому збережімо віру в Христа, 
яка є основою життя. Проповідуй-
мо про Христа, живімо так, щоби 
Бог міг нас супроводжувати Свої-
ми чудесами. І служімо тим, кому 
маємо служити. Виконуймо свою 
працю, на яку поставив нас Бог. І 
Він Свої благословення виллє на 
наше життя.

Михайло БЛИЗНЮК,
єпископ

ЗБЕРЕГТИ ВІРУ В ХРИСТА
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ЗУСТРІЧ З МІСІОНЕРОМ

"МОЯ МОТИВАЦІЯ - ЛЮБОВ ДО БОГА"
Олександр Устимчук – 

пастор-місіонер місії «Го-
лос надії». Народився 5 
травня 1968 року в с. Бор-
бин Млинівського р-ну Рів-
ненської області. Із 1993 
року разом із дружиною 
Галиною служить у м. Ко-
нотоп Сумської області. 
Батько 6 дітей. Уже дідусь 
– має 12 онуків. Пропонує-
мо увазі читачів розповідь 
Олександра Миколайови-
ча про служіння та життєві 
цінності.  

ПЕРШІ МІСІОНЕРСЬКІ КРО-
КИ

У мене якихось планів на 
місіонерство не було. Я навіть 
не знав, що таке місіонерство. 
Працював собі будівельни-
ком, плитку клав, мурував, 
штукатурив. Але шукав із са-
мого дитинства духовного 
хрещення. Я казав: «Господи, 
якщо Ти хрестиш мене Духом 
Святим, то буду проповідува-
ти, буду Тобі служити». Тоді 
я навіть не проповідував. Це 
був початок 1990-х років. Жив 
у Луцьку, відвідував «Церкву 
Христа Спасителя», зокрема 
дільницю Володі Максимен-
ка. Їздив із братами в с.Хоро-
хорин допомагати будувати 
дім молитви. Невдовзі я таки 
отримав хрещення Духом 
Святим. І тоді перше, що мені 
запропонували, – поїхати на 
будівництво дому молитви 
в Лесосибірськ. Я там поба-
чив, як працюють місіонери. 
Особливо мене вражали їхні 
вечірні спілкування, розповіді 
про те, як вони проповідують 
Ісуса і як люди їх слухають. 
І я загорівся таким великим 
бажанням залишитися в Ле-
сосибірську, що навіть не 
хотілося їхати додому. Але 
моя дружина захворіла й вис-
лала мені телеграму, щоб я 
повернувся додому. 

Згодом я знову зібрався 
їхати в далеку дорогу, але по-
трапив в аварію. Тож замість 
місіонерської поїздки мене 
завезли в лікарню з перело-
мами й тріщинами, де я лежав 
у швах і гіпсах. Така була моя 
ревність служити Богові, тро-
хи наївна, дитяча: от захотів 
– і все, і поїхав. Я й не думав, 
що потрібна згода дружини й 
благословення батьків. І коли 
мене знову запросили  в да-
леку поїздку, в Десногорськ, 
то я вже поставився до цього 
більш мудро, не хотів проблем 
зі здоров’ям, усе обдумав і 
вирішив працювати для Бога 
десь ближче. 

Зрештою мені запропону-
вав Віктор Клець, якого я знав 
уже понад два роки, місіонер-
ську поїздку в Сумську об-
ласть, зокрема в Конотоп. І 
ось весною 1993 року я приєд-
нався до команди місіонерів, 
яка демонструвала  фільм 
«Ісус». Я їхав з ними як штур-
ман. Мені подобалася далека 
дорога. Там роздавали книжка 
за фільмом «Ісус». Люди за-
повнювали анкети. А я знайо-
мився з тими людьми, прові-
дував їх. Мені було цікаво. 

Згодом я переїхав у Коно-

топ разом із сім’єю для постій-
ного місіонерського служіння. 
Перше хрещення в Конотопі 
відбулося в березні 1994 року 
(10 чоловік), а друге – літом 
того ж року (7 чоловік). Так 
виростала церква, якої я став 
пастором. Тепер у ній 101 лю-
дина. Максимально церква 
нараховувала 126 членів. 

ЗМІНЮЄ ЛЮДЕЙ ГО-
СПОДЬ

Ми трудилися в міру на-
шого духовного розвитку. 
Господь вказував нам на зне-
долених, втомлених – і ми 
працювали з ними, часто без 
успіху. Але бачили, що Бог ро-
бить Свою роботу, яку ми не 
можемо зробити самі. Було 
багато причин, щоб розча-
руватися й покинути служін-
ня. Одна з них – це постійні 
матеріальні труднощі. Сім’я 
росте, а житло тісне й коштів 
стільки, аби вистачало на 
хліб і молоко. Були такі ситу-
ації, коли я казав: «Господи, я 
більше не буду, я стільки гово-
рю, стільки розказую – сотні 
разів, а вони не чують». Якось 
я потрапив на молитву – і мені 
через одну сестру було ска-
зано: «Сину Мій, чи міг би ти 
розуміти, якби Я тобі не від-
крив?» І я сказав: «Ні, Госпо-
ди, я без Тебе нічого не зміг 
би. Твої відкриття для мене 
дуже важливі. Пробач мені. 
Я їду далі працювати. Я буду 
говорити, а Ти відкривай. Ти 
змінюєш людей, а ми не змо-
жемо поміняти». Ми можемо 
змусити когось зав’язати ху-
стинку ще щось зробити, але 

в її середині нічого не зміни-
мо. Якщо людину змінює Го-
сподь – то все в порядку. 

ЛЮБОВ ДО БОГА
Мене в праці мотивувала 

саме любов до Бога, хоча я 
навіть й не знаю до кінця, що 
таке по-справжньому люби-
ти Бога. Жертва? Подвиг? Я 
просто щирий з Ним, такий, як 
є. Я з Ним спілкуюся отак як з 
другом, можу щось розказу-
вати, радіти, плакати, сміяти-
ся. Я з Ним як дитина. Я можу 
Йому говорити: «Ісусе, я Тебе 
люблю. Ісусе, доброго ранку. 
Ісусе, добраніч» – і таке інше. 
Не знаю, правильно це чи ні, 
але це дає мені задоволення – 
і тому я так себе поводжу. 

Я спочатку сприймав усе 
через рожеві окуляри, це було 
як закоханість хлопця до дів-
чини, усе було в яскравих ко-
льорах. Місіонерство сприй-
малося як романтика, як щось 
високе, але в реальності це 
праця, це низина. Так, Бог нас 
піднімає на Свої висоти, але 
щоб комусь сказати про Ньо-
го, то треба зійти в долину – і 
цього не завжди хочеться ро-
бити. 

Довелося стикнутися з 
багатьма маніпуляціями як 
з боку віруючих, так і з боку 
невіруючих. Одні кажуть: «Ти 
місіонер, а це жертва, це нор-
мально, коли в тебе труднощі, 
коли в тебе нестачі матеріаль-
ні, молися», а самі не хочуть 
жертвувати й уникають труд-
нощів. А другі: «Ти ж віруючий, 
ти повинен мені допомагати». 
Але я не зобов’язаний ні тер-

піти, ні комусь щось робити. 
Якщо й терплю, і роблю, то 
мною рухає Божа любов, а не 
обов’язок. Я не зобов’язаний 
робити те, що мав би зробити 
ти – мити тебе, одягати. Якщо 
я і роблю, то тільки тому, що 
люблю Господа. 

Деякі молоді місіонери під-
падають під вплив маніпуляцій 
і їх просто мучать. Маніпуля-
тори бачать, що такого довір-
ливого місіонера можна вико-
ристати, можна запрягти – і 
користуються його добротою. 
Допомагати треба тим, які 
стараються, а в них не вихо-
дить, а не тим, які палець об 
палець не хочуть стукнути й 
щось вимагають.

ЖИТТЯ В БОРГ І ЙОГО ПЕ-
РЕОСМИСЛЕННЯ

Півтора року тому мені Го-
сподь подарував нове жит-
тя – і я живу ніби в борг. Я у 
2019 році переніс гострий 
інфаркт. Лікарі зробили опе-
рацію й сказали, що не дають 
гарантії на моє одужання. Я 
день пролежав, а вночі в мене 
зупинилося серце. Моя дру-
жина лежала на ліжку поряд, 
прокинулася десь о 3-й годині 
ночі, глянула на табло, а там 
пряма лінія. Глянула на мене, 
а в мене очі вирячені й жодної 
реакції. Вона стала молитися, 
підняла галас, збіглися лікарі, 
стали робити масаж серця – і 
я ожив. Пам`ятаю я лежав на 
спині, весь обснований про-
водами, було дуже не ком-
фортно, бо я не можу спати 
на спині. Я чув, як заснула моя 
дружина й ще один чоловік, 
який також переніс операцію. 
Я крутився-крутився, здалося, 
що вибрав зручне положення 
– і відключився. Такий приєм-
ний сон мені наснився, так 
добре, спокійно. Промайнула 
думка: нарешті я заснув. А ви-
явилося, що зупинилося моє 
серце – я помер.

Коли Господь мене оживив, 
то я багато що переосмислив.  
Зрозумів, що життя коротке – і 
не варто його тратити на якісь 
конфлікти. І ось уже півтора 
року я ні з ким не конфліктую. 
Я ні з ким не сперечаюся, бо 
бачу, що це нічого не варте. 

Порівняно з вічністю всякі не-
порозуміння, якесь напружен-
ня – це ніщо. Я навіть нікому 
не докоряю, а більше радію.

Став цінувати кожну мить 
свого життя. Я постійно кажу 
Господу: «Ти продовжив моє 
життя, то що мені робити, бо 
ж я вже не маю того здоров’я, 
як у молодості?» І чую: «Ти мо-
жеш любити». – «А як це люби-
ти?» – «Люби, як написано в 
13 розділі Першого послання 
до коринтян». Це покривати 
любов’ю провини людей, на-
віть найгірших із них не просто 
терпіти, а терпіти їх любля-
чи. Я часто навіть не помічаю 
випадів проти мене. Те, що 
колись мене зачіпало й рани-
ло, викликало в мені бурхли-
ву реакцію, тепер проходить 
мимо мого серця. Мене хотіли 
вколоти, а я цього навіть і не 
помітив.

Я намагаюся чинити не за 
буквою закону, а з милістю, як 
Ісус. Одного разу Він сказав: 
«Якби ви знали, що то таке 
«милості хочу, а не жертви». 
Можна, як дехто любить каза-
ти, «владою пастора, даною 
мені від Господа», оголосити 
когось на замітці чи вилуче-
ним. Але потрібно опустити-
ся на рівень тієї людини, там 
трошки побути – і тоді від-
криється щось інше щодо неї. 
І ти зможеш за неї молитися, 
благословляти її, кладучи на 
неї руки.

Мені хочеться до кінця 
розтратити себе для Госпо-
да. Менше приділяю уваги 
своєму відпочинку. Я раніше 
намагався раз на тиждень ра-
зом із сім’єю виїхати до річки й 
там порибалити. Тепер у мене 
цього немає, відпочинок відій-
шов на другий план. Прислу-
хаюся до голосу Божого в собі, 
що Господь хоче від мене. 

МОЛОДИМ МІСІОНЕРАМ
Тепер, коли я порівнюю час 

своєї молодості й теперішній, 
то бачу, що теперішні місіо-
нери проходять місіонерську 
школу. Це дуже добре. Я такої 
підготовки не мав. 

Зауважив, що люди вже 
зовсім інші. Вони пересичені 
негативною інформацією, 
зокрема й про євангельські 
церкви. Стали озлобленими. 
Тепер треба багато терпіння, 
щоб із такими працювати. 

Я б порадив молодим 
місіонерам пам’ятати, що 
якщо Господь послав їх на 
працю, то не для того, щоб 
їхнє життя пройшло пусто, у 
них рано чи пізно будуть пло-
ди. Треба працювати навіть 
тоді, коли результату не вид-
но. Щось таке було в мене в 
Конотопі. Мені пропонували 
переїхати в інше місце, але 
я не міг залишити тих кіль-
ка овечок. І добре, що зали-
шився – тепер бачу плоди 
Божої милості. Важко ждати, 
хочеться гори переставляти, 
але не той час, щоб їх пере-
ставляти. Просто треба з Бо-
гом і молитвою сіяти й сіяти – і 
прийде час жнив. 

Записав
Василь МАРТИНЮК

ІЗ ВИСТУПУ
Леонід ДЕЖНЮК: — Мій 

брат багато років координує 
служіння спонсорів, які підтри-
мують місіонерів у їхній праці. 
І я якось поринув спогадами 
в минуле. Згадую: рівненсь-
ке Полісся, бідна сім’я, мама 
— вдова. Вона хвилюється, 
куди ж то прилаштувати Вік-
тора. Можна в Одесу на нав-
чання або до дядька в Кривий 
Ріг. Уже й сумки налаштували, 
планував через день виїжд-
жати. Але раптом все зміни-
лося. Бог влаштував так, що 
Віктор замість сходу потрапив 
на захід. Плани змінилися бук-
вально за один день — і брат 
уже в Луцьку. Тут він зростав 
духовно, формувався, прий-
няв хрещення. Тут він полюбив 
Луцьку церкву. Ми дивувалися, 
чому так сталося, і не знали, 
що Бог його готує для того, 

щоб потім, як-от протягом цих 
тридцяти років, плечем до пле-
ча йти з місією «Голос надії». 
Його стараннями згуртовано 
соті спонсорів, які щиро під-
тримують діло Боже. Отакі Божі 
шляхи!

І через Віктора вся наша 
родина полюбила Луцьк, по-
любила церкву в цьому місті й 
місію, із якою ми рухаємося ра-
зом. І ви радієте, і ми радіємо, 
бо ми разом у Божому ділі.

Я дивлюся на місіонерів і 
думаю: якщо потужний тил, то 
міцний фронт. І тоді йдуть нові 
солдати й офіцери армії Ісуса 
завойовувати нові фортеці для 
Божої слави. Це тішить усіх. І 
саме в церкві ростуть ці нові 
воїни. І наше завдання — тих, 
хто в тилу, — усе найкраще від-
давати для перемоги, для Бо-
жого діла.

Тому я вітаю вас, місіонери, 
і дякую вам за те, що виконуєте 
у своєму житті Боже повеління: 
«Ідіть і проповідуйте!» Господь 
із вами, і ми з вами! Будьте 
благословенні!
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Заступник директора 
Віталій Оніщук, згадуючи не-
прості реалії місіонерсько-
го служіння, проповідував на 
1Кор.9:16: «Бо коли я звіщаю 
Євангелію, то нема чим хвали-
тись мені, це бо повинність моя. 
І горе мені, коли я не звіщаю 
Євангелії!» Він висловив упев-
неність, що кожен, хто йде за 
своїм покликанням, неодмінно 
відчуває цей обов’язок — не-
обхідність благовістити, який 
випливає з любові до Господа.

Вітав конференцію Мико-
ла Климчук — один із перших 
місіонерів, пастор нещодавно 
відкритої церкви «Спасіння» (с. 
Підгайці), яка гостинно прий-
мала делегатів. «Скільки б років 
не пройшло і що б не сталося у 
вашому житті, найперше — за-
лишіться людьми, друге — за-
лишіться християнами і третє 
— залишіться місіонерами!» — 
побажав він.

Традиційною частиною кож-
ної місіонерської конференції 
є коротка звітність директора 
місії. Проте цього разу це була 
не просто остання статистика, 
а зріз за 30 років служіння (див. 
історичну довідку). Зокрема 
Микола Синюк згадав місіо-
нерів, які з трагічних причин 
достроково завершили своє 
служіння на землі. Конференція 
дякувала Богу в молитві за усіх 
працівників і за пройдений ра-
зом шлях.

Важливою частиною про-
грами стало вручення дипломів 
та молитва благословення 
за 20 випускників цьогорічної 
місіонерської школи «Голосу 
надії». Настанови майбутнім 
місіонерам давав єпископ Ми-
хайло Близнюк. «Хай Бог бла-
гословить вас, дорогі молоді 
місіонери, виконувати до кінця 
свого життя три речі: берегти 
віру, бути свідками Ісуса Христа 
і служити тим даром, який дав 
Господь!» — підкреслив служи-
тель.

Заключну проповідь виголо-
сив старший єпископ Михайло 
Паночко. Надихаючи присут-
ніх прикладом Ісуса Христа, 
він говорив про те, що кожне 
служіння потребує жертв, і не-
можливо щось придбати, не 
віддавши. «Апостол Павло всім 
серцем тримався за Господа, і 
тому все віддав. Каже: «Будучи 
вільним, я зробився рабом для 
всіх, щоб придбати». Оце гене-
ральна лінія місіонерської праці 
— хай побільше буде придбано 
людей для Ісуса Христа! Я дуже 
бажаю і ревную, щоб кожен 
член української церкви ХВЄ 
був місіонером. Щоб народжу-
валися нові церкви й посила-
ли нових і нових місіонерів. Це 
найкраща професія в світі — 
приводити людей до Бога!» — 
наголосив служитель.

Окрім привітань гостей, 
спонсорів та свідчень місіо-
нерів, учасникам зібран-
ня представили приурочені 
ювілею документальний фільм, 

якого підготувала студія «Крок 
назустріч», та книгу місіонер-
ських свідчень, зібраних редак-
цією «Голосу надії».

Субота, другий день кон-
ференції, почався з ранкового 
богослужіння за участю місіо-
нерів. Свідчили про свою працю 
та служили співом місіонери зо-
крема з Криму, Івано-Франків-
щини, Хорватії. Про служіння в 
Італії розповідав пастор із США 

Іван Іванцюк. «Кожен христия-
нин проходить через випроб-
ування, — сказав він. — У Бога 
є план для кожного з нас — от 
тільки він може виконатися, а 
може не виконатися. Питання в 
тому — що ми обираємо. Єли-
сей вибрав іти за Іллею. Ґехазі 
спокусився грошима. Вибір 
піти за Господом, вибір поїхати 
на місію — це величезне благо-
словення!»

Редактор газети «Голос 
надії» Юрій Троць виголосив 
проповідь про плем'я Левія — 
людей, вибраних для служіння, 
які були відділені від своєї рідні, 
не мали своїх полів. Тому на на-
род був покладений обов’язок 
піклуватися про це плем’я. «Я 
знаю, що кожен із вас прохо-
дить таку долину, — зауважив 
проповідник, — коли ви кажете: 
чому я поїхав із дому, чому я за-
лишив свою родину, чому я не-

доїдаю, чому не можу одягнути 
своїх дітей? Але, дорогі місіоне-
ри, Господь лишається вірним! 
Він знаходить тих, хто годує 
своїх левитів».

У своєму семінарі «Атенська 
місія апостола Павла і сучасне 
місіонерство» доктор філософії 
Михайло Мокієнко заглибився 
в другу місіонерську подорож 
Павла, виносячи з неї уроки для 
сьогодення. «Ми як місіонери 
маємо бути чутливими до кори-
гувань «згори» — зміни коман-
ди, зміни маршруту, — зазна-
чив служитель. — А будь-яка 
місія починається з глибокої 
контекстуалізації — аналізу на-
селеного пункту, визначення 
«місцевих святинь», розумін-
ня історії, культури, релігійних 
процесів, що дозволить знайти 
«ключ» для успішного благові-
стя». Також спікер приділив 
увагу поняттю «горіння духом», 
яке апостол Павло переживав в 
Афінах. «Коли співпадає «свята 
досада» людини й Бога, вини-
кає велике бачення, — сказав 
Михайло Мокієнко. — Щоправ-
да «кипіння духом» може бути й 
деструктивним: ми часто хоче-
мо все й відразу, але отримує-
мо нічого й поступово. Важливо 
мати глибоке переживання за 
оточуючих — таке, яке має Бог, 
— і конструктивно діяти, незва-
жаючи на опір». На завершен-
ня науковець поставив чотири 
запитання для роздумів: що 
бачить, відчуває, робить і гово-
рить сучасний місіонер?

Після обіду семінар виклав 
старший пресвітер Республіки 
Комі Федір Величко. Його тема 
— «Божий страх». Єпископ 
простежив різні види стра-
ху, які впливають на людське 
життя (природній страх, люд-
ських страх, релігійний страх, 
бісівський страх), і зосередив-
ся на розкритті поняття Божого 
страху як вибору людини жити 
згідно з Божою волею. «Якщо 
людина чогось боїться, але не 
боїться Бога — то це і є нас-
правді її богом», — зауважив 
служитель. Він також дав пора-
ди, як досягнути стану Божого 
страху — прийняти осмислене 
рішення, навчатися у Святого 
Духа, надіятися на Бога, а не на 
власну мудрість, практикувати 
Слово в повсякденному житті 
тощо.

Безпосередні учасни-
ки конференції й глядачі, що 
стежили за онлайн-трансля-
цією, мали можливість стави-
ти запитання спікерам через 
віртуальну форму. Під час па-
нельних дискусій служителі 
відповіли на багато з них, на-
приклад: «Де пролягає межа 
між раціоналізмом та духовні-
стю?», «Чому успішні та осві-
чені люди рідко стають місіо-
нерами?», «Як долати апатію 
в служінні Богу?», «Якою буде 
місія через 10 років?», «Як 
місіонеру боротися з лінню?» 
тощо. Також торкалися питань 
сім’ї, душеопікунства, вну-
трішньої організації та подаль-
шої стратегії місії «Голос надії».
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Ідея створення місії «Го-
лос надії» з’явилася в кінці 
1980-х років серед молоді 
луцької церкви ХВЄ. Перші 
масові євангелізації в Луцьку 
відбулися з нагоди святкуван-
ня тисячоліття хрещення Русі 
— в будинку культури, парку 
імені Лесі Українки, на Зам-
ковій та Театральній площах. 
Зрештою, до євангелізацій-
ної праці приєдналися багато 
церков області. Було вирішено 
створити місію, щоб об’єдна-
ти місіонерські групи та окре-
мих місіонерів, які самостійно 
працювали в багатьох місцях 
Радянського союзу. Засідання 
щодо створення місії відбуло-
ся в березні 1990 року. Дирек-
тором обрали Миколу Синюка. 
Першим офісом місії стала 
маленька кімната в підвально-
му приміщенні «Церкви Христа 
Спасителя» на вул. Вороніхіна. 
Саме тут у лютому 1991 року 
побачив світ перший номер 

газети «Голос надії». Засну-
вання місії дозволило значно 
активізувати працю в уже іс-
нуючих місіонерських точках. 
На середину 1992 року місіо-
нерські групи працювали вже 
у шести регіонах РФ: Карелії, 
Комі, Татарії, Удмуртії, Якутії, 
Нижньогородській області, а 
також в Абхазії. У першій кон-
ференції місії «Голос надії» 
1991 року в м. Луцьку взяли 
участь представники 11 єван-
гелізаційних груп. 1999 року 
запрацювала перша місіонер-
ська школа «Голосу надії». 
Місіонерська праця розширю-
валася, з’явилися нові точки 
у Сумській області, Республіці 
Марій-Ел, Чувашії, Кіровській, 
Свердловській, Мурманській, 
Астраханській, Іркутській об-
ластях, в Мордовії, в Польщі 
та Болгарії. Нещодавно «Го-
лос надії» почав працю у Рів-
ненській та Тернопільській 
областях України, а також у 

Хорватії, Боснії і Герцеговині, 
Казахстані та Іспанії. Впро-
довж існування місії зміню-
валися стратегічні напрямки 
її діяльності. Один із періодів 
служіння був присвячений ре-
гіонам України, де дуже мало 
церков: Сумській, Чернігівсь-
кій, Черкаській, Полтавській, 
Луганській, Дніпропетровській, 
Івано-Франківській, Житомир-
ській, Херсонській, Запорізь-
кій областям та Автономній ре-
спубліці Крим. Події 2014 року 
внесли корективи у працю місії 
в РФ, у Криму та на тимчасо-
во непідконтрольних Україні 
територіях. Одним із актуаль-
них напрямків служіння стали 
країни Європи. Діяльність місії 
стала можливою завдяки під-
тримки спонсорів з України та 
США. З часу створення та досі 
основними напрямками діяль-
ності «Голосу надії» є євангелі-
зація, місіонерство та відкрит-
тя нових церков. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Фоторепортаж з конфе-
ренції можна переглянути за 

цим QR кодом
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Божим Словом і свідчен-
ням ділився місіонер із Ниж-
ньогородської області РФ Ігор 
Москвич. Він порушив ряд 
актуальних питань служіння й 
особистого життя Божих пра-
цівників. «Ми молимося за ін-
ших, але так іноді хочеться, щоб 
хтось за нас помолився. Нам 
плачуться інші, але так іноді хо-
четься самому комусь поплака-
тися. І це не тому, що ми слабкі, 
а тому, що ми — люди», — ска-
зав пастор.

Фінальним акордом кон-
ференції стало вечірнє бого-
служіння-закриття. Заступник 
директора місії Євген Мельни-
чук, проповідуючи про надію на 
Господа, зазначав і важливість 
людських зусиль — бо Бог не 
прихильний до ледачих.

Єпископ із Криму Павло Фе-
дорук проповідував, що кожне 
покоління потребує власного 
досвіду боротьби, досвіду по-
шуку Бога, досвіду віри. Тому 
кожне покоління стикається 
з власними викликами. «Як 
важливо нам мати батьківське 
серце, бути далекоглядними, 
піклуватися не лише про себе, 
власні інтереси, власний успіх, 
як ми виглядаємо в очах людей, 
а більше думати про наших ді-
тей — тих, хто прийде нам на 
зміну, — наголошував єпископ. 
— Будуймо так, щоби було що 
передати наступному поколін-
ню. І навіть якщо ми не переда-
мо їм місії «Голос надії», пере-
даймо їм місію Бога на землі!»

Протягом двох днів на кон-
ференції служили різні музичні 
й вокальні колективи — духо-

Згідно зі статистикою, 
озвученою на конферен-
ції, за 30 років в місії пра-
цювали 610 місіонерів (це 
люди, які служили мінімум 
10 років), було охоплено 
392 населені пункти (15 
регіонів України, 13 ре-
гіонів Росії, Казахстан, 
Польща, Болгарія, Боснія 
та Герцеговина, Іспанія, 

Хорватія), засновано 220 
церков, збудовано 151 
дім молитви, організо-
вано 200 недільних шкіл 
(понад 3000 дітей), нала-
годжена співпраця з 139 
навчальними закладами, 
31 в’язницею, створено 
5 періодичних видань, 4 
радіопередачі, 4 теле-
передачі, 6 будинків для 

сиріт, 12 центрів реа-
білітації, здійснено 14 
випусків місіонерської 
школи, а також 4 випуски 
міжнародної місіонерсь-
кої школи. Середній вік 
місіонера «Голосу надії» 
— 38 років. 14% від усіх 
теперішніх працівників — 
це ті, хто служить від по-
чатку заснування місії.

СТАТИСТИКА МІСІЇ

вий оркестр (м. Горохів), гурт 
«Левит», хор церкви «Спасіння», 
«Церкви Христа Спасителя» (м. 
Луцьк) та багато інших.

Заключна промова дирек-

тора місії Миколи Синюка була 
зосереджена на гаслі конфе-
ренції. «Ціль Божа — певним 
способом передати тобі й мені 
знання, тому Він іноді прово-

дить нас особливими шляхами, 
— підкреслив єпископ. — Наші 
сини й наші доньки в майбут-
ньому будуть будувати з того, 
що ми сьогодні зібрали — з 

того досвіду, благословень, од-
кровень, ревності й посвяти. 
Для того, «щоб знало майбутнє 
покоління», нам потрібно мати, 
що передати. Потрібно спершу, 
щось отримати. Батьки, набу-
вайте щось, чим зможете поді-
литися!»

Насамкінець місіонери вий-
шли на сцену і, піднявши руки, 
молилися за своїх дітей. Через 
усю конференцію проходила 
тема гасла — увага до наступ-
ного покоління. Як сказав у 
своїй проповіді, звертаючись 
до дітей місійних працівників, 
Ігор Москвич: «Найбільша наша 
радість — не черговий наверне-
ний наркоман чи алкоголік, а ви, 
коли посвятите себе Господу! І 
не просто будете християнами, 
а понесете далі нашу естафе-
ту». А Павло Федорук перед мо-
литвою наголосив: «Ця конфе-
ренція — не тільки спогад про 
те, що було, але й пророцтво 
про те, що буде. А буде з вами 
Божа благодать, Божа сила й 
Боже помазання!»

Дмитро ДОВБУШ

Відеозапис другого дня 
конференції можна перегля-
нути за цим QR кодом

Люди по-різному пере-
дають досвід. Як же передає 
Бог? Через 40 днів спілкуван-
ня з Господом на горі Мой-
сей знав досконалий план 
скинії — розміри, матеріали, 
кольори... Абсолютно все, до 
останнього золотого гачеч-
ка. Яким чином Бог передав 
йому це знання? Мойсей от-
римав божественне відкрит-
тя. Пізніше Господь сказав 
йому: «Напиши — для наступ-
них поколінь». Також і пророку 
Авакуму: «Напиши це видіння 
і поясни на таблицях, щоб чи-
тач міг легко зрозуміти».

Але згідно зі словом, яке я 
прочитав на початку, у Бога є 
й інший метод: виявляється, 
наші проблеми, невдачі, які 
виникали — це Бог нас впо-
корював, «морив голодом»… 
Думаю, що ми не були без хлі-
ба, але іноді голод спілкуван-
ня чи якихось інших речей був 
таким нестерпним! Але потім 
Бог годував манною — при-
ходило особливе помазання. 
Ціль Господа — особливим 
способом передати знання, 
«щоб дати тобі знати».

Сьогодні з нашим ювілеєм 
співпала ще одна дата — рів-
но 17 років тому відбулося 
відкриття дому молитви в 
Сухобезводній. За рік до цьо-
го на другий день Трійці ми з 
місіонерами Нижньогородсь-

кої області були там. І коли я 
фотографував чорний пере-
кошений будиночок із колод, 
раптом почув чіткий голос: 
«Тут буде збудований дім 
молитви!» Я аж відсахнувся. 
Серце стало шалено битися 
— щось має відбутися. Я від-
ганяв від себе цю думку. Але 
коли почалося богослужіння 
(нас там було небагато, може 
з 30 чоловік) почув той самий 
голос: «Тут буде збудований 
дім молитви. Ти маєш за-
раз сказати в цьому зібран-
ні — хай готуються прийняти 
будівельників з України. Ти 
маєш сказати, що сюди приї-
дуть онуки тих, які колись від-
бували тут покарання. А на 
відкриття приїдуть і самі ко-
лишні в’язні!» Це був перший 
і останній випадок у моєму 
духовному досвіді. Я не знав, 
як мені бути. Коли передав 
людям це слово, у пастора 
округлилися очі. Була особ-
лива молитва. Потім, правда, 
одна людина сказала: «Якщо 
він мав відкриття, що буде дім, 
то хай ще отримає відкрит-
тя, де гроші взяти». Але в ре-
кордні терміни — за два місяці 
— виріс храм на 150 чоловік. І 
я щасливий, що сьогодні, як 
говорять — він переповнений 
спасенними людьми. Це Бо-

жий промисел, ми тільки іноді 
стаємо інструментом у Його 
руках. Щоб знало майбутнє 
покоління!

«І сказав Давид: Мій син 
Соломон ще юнак та тендіт-
ний, приготую ж йому все на 
цей храм на збудування для 
Господа, щоб піднести його 
високо на славу та на велич 
для всіх країв. Приготую ж 
я все для нього! І Давид за-
готовив безліч усього перед 
своєю смертю» (1Хр.22:5).

Давид непокоївся про 
Господній храм, про те, що 
Божий ковчег перебуває в 
наметі. Він турбувався про 
те, щоб знало майбутнє по-
коління, щоб щось назбирати 
і передати своєму сину. Про 
майбутнє місії, церкви, бра-
терства — думаймо сьогодні! 
І нехай Святий Дух дасть нам 
правильні думки, напрямки і 
плани. Наші сини і доньки в 
майбутньому будуватимуть із 
того, що ми зібрали сьогодні 
— з того досвіду, благосло-
вень, одкровень, ревності і 
посвяти.

Божий Син знав той вели-
чезний огром праці, яку на-
лежить виконати мені і вам, і 
багатьом наступним поколін-
ням — аж до Його приходу. 
Коли натхненні воскресінням 

Ісуса Христа апостоли були 
готові вже йти проповідува-
ти, Він сказав: «Не спішіть, не 
відлучайтеся від Єрусалима, 
ви отримаєте силу, коли Свя-
тий Дух зійде на вас, і будете 
Моїми свідками». Спаситель 
розумів — майбутні покоління 
не зможуть без цієї потужної 
божественної Особистості.

Згодом Петро та Іван йшли 
до храму на молитву — два 
покоління, об’єднані однією 
ідеєю. Кривий від утроби 
дивився на них в надії щось 
отримати. «Срібла і золо-
та не маю, але що маю — те 
даю!» Щоб знало наступне 
покоління — потрібно щось 
мати. Мати що передати. «В 
ім’я Ісуса Христа Назаряни-
на — вставай і ходи!» Щоб 
поділитися, потрібно спершу 
самому отримати. Це слово 
до батьків — набувайте, здоб-
увайте сьогодні те, що зможе-
те передати своїм дітям.

«Тому то пильнуйте, пам'я-
таючи, що я кожного з вас 
день і ніч безперестань на-
вчав зо слізьми ось три роки. 
А тепер доручаю вас Богові 
та слову благодаті Його, Який 
має силу будувати та дати 
спадщину, серед усіх освяче-
них» (Дiї20:31,32).

Тут апостол прощається. 

Колись мене запитали: «Скіль-
ки треба працювати, щоб 
місіонер міг іти працювати 
далі, залишивши самостійну 
общину?» Мінімум — безпе-
рестанку зі сльозами навчати 
вдень і вночі кожного індиві-
дуально — три роки! І ось тоді 
можна передати церкву Богу 
та слову Його благодаті.

Щоб знало майбутнє по-
коління — хай Святий Дух 
торкнеться кожного серця! 
Благословляймо наших дітей, 
молімося за наший дітей!

Микола Синюк,
єпископ, директор місії 

"Голос надії"

ПРОПОВІДЬ«...ЩОБ ДАТИ ТОБІ ЗНАТИ»Початок на стор.1
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СВІДЧЕННЯ

Хочу поділитися свідчен-
ням про те, як Бог Святим 
Духом діє в нашій респу-
бліці. Я народився в Марій-
Ел. Її особливістю є те, що 
республіка досі язичниць-
ка. У нас поклоняються ідо-
лам, приносять їм жертви. 
І в цю непроглядну темряву 
язичницького духу 30 років 
тому Господь повів місіо-
нерів «Голосу надії» — Сер-
гія Яруту та його команду. 
Бог вклав у їхні серця бажання 
приїхати в Росію, щоб свід-
чити людям про Ісуса Христа. 
Світло Євангелії торкнулося 
моєї мами, бабусі, тітки. І я на-
родився вже в християнській 
сім’ї. Батько теж навернувся, 
прийняв хрещення, але зго-
дом із певних причин залишив 
церкву.

Мама з дитинства водила 
мене на зібрання. Пам’ятаю, 
як узимку батьки садили нас 
на звичайні сани, кутали в те-
плу ковдру — і пробиралися 
крізь замети. Не було ні доро-
ги, ні освітлення, ні опалення. 
Іноді ми чули завивання вовків. 
Посеред поля стояв невели-
кий дім молитви, у вікні горіла 
маленька свічка, яку було вид-
но здалека. Пам’ятаю чудові 
моменти, коли брати й сестри 
з місії «Голос надії» приїжджа-
ли в наше село — і Бог вили-
вав Свою благодать у церкві. Я 
бачив дію Святого Духа в житті 
звичайних людей, зростав у 
пізнанні Господа, у моє серце 
сіялося Боже Слово. Я щиро 
вдячний Наталії Левчик, що 
вона залишила свою батьків-
щину, залишила теплий буди-
нок і приїхала сіяти Боже зер-
но в наші дитячі серця. Я дякую 
Юрію Левчику, який вів нас 
далі, коли ми стали молоддю.

Згадую один яскравий мо-
мент свого життя. Було звичай-
не молитовне вечірнє зібран-

ня. Ми з батьками та іншими 
родичами прийшли до церкви. 
Приїхали місіонери. І під час 
їхніх проповідей, молитов схо-
див Святий Дух, Божа благо-
дать. На моїх очах отримували 
свободу залежні, з одержимих 
виходили нечисті духи, бого-
противники в тій маленькій кім-
наті наверталися до Отця. Мені 
було 8 років. Дивлячись на це, я 
думав тоді: «Як приємно, радіс-
но, добре, Боже, переживати 
Твою благодать. Господи, я так 
хочу бути хрещеним Святим 
Духом!» І при закінченні зібран-
ня прозвучало питання: «Хто 
хоче отримати хрещення Свя-
тим Духом?» Я з дитячою вірою 
підняв руку — і після молитви 
Бог дав мені цей дар. Слава Го-
споду!

Минуло дитинство, підліт-
ковий вік, юність… У 16 років я 
став перед вибором, як і кож-
на молода людина. Мій бать-
ко на той момент не відвіду-
вав церкви, він був учасником 
двох кампаній у Чечні. Дідусь 
був рецидивістом — понад чо-
тири рази сидів у тюрмі. І вони 
казали мені: «Тобі не потрібно 
ходити на богослужіння. Тобі 
потрібно заробляти авторитет, 
іти у військову школу, досяга-
ти чогось у житті!» Але мама й 
бабуся схиляли за мене колі-

на перед Богом. Вони казали: 
«Даниїле, твоє місце — у церк-
ві Ісуса Христа, із Євангелією в 
руках, у служінні Господу!» Ро-
зумом я ніби розумів, що вони 
праві, я знав, що люблю Бога. 
Але певний час перебував у 
боротьбі. Я бачив, як усі друзі, 
із якими ріс, переживав Божий 
дотик, із певних причин стали 
залишати церкву. Пам’ятаю 
дзвінок від найкращого друга: 
«Даниїле, ти що, досі ходиш на 
зібрання? Тобі не набридло — 
цього не можна, того не мож-
на? У світі є багато перспектив 
для тебе!» І я став вагатися — 
може, і справді спробувати? Я 
відвідував недільні богослужін-
ня, брав участь у молодіжному 
служінні, проповідував, співав, 
їздив на місіонерські точки. 
Але ввечері йшов на вулицю 
до своїх друзів і робив те, що 
й вони… У мене не було по-
тягу до алкоголю, наркотиків, 
цигарок після того, що бачив у 
своїй сім’ї. Та це було подвійне 
життя, невизначеність — коли 
ніби служиш, але одною ногою 
у світі, ніби тобі подобаються 
Божі цінності, але й інші теж.

Якось на богослужіння 
приїхав Божий пророк, була 
молитва. Я привіз батьків на 
зібрання, але сам лишився в 
машині. Сиджу й відчуваю, що 

Святий Дух кличе мене зай-
ти в церкву. І думаю: «Госпо-
ди, я знаю, якщо переступлю 
цей поріг, Ти однозначно мені 
докориш, Ти торкнешся мого 
серця. Мені так соромно, так 
незручно перед батьками, пе-
ред братами й сестрами!» Але 
Бог послав до мене в машину 
людину, яка сказала: «Даниїле, 
ідемо, тебе кличе Христос!» І 
під час молитви до мене було 
пророче слово, мовляв: якщо 
я не впокорюся перед Бо-
гом, то будуть важкі наслід-
ки. Боже Слово подібне до 
обосічного меча, що проникає 
до розділення душі й духа, су-
глобів та мізків. Коли воно тор-
кається до людського серця, 
то більше нічого не потрібно. Я 
впав на коліна і сказав: «Госпо-
ди, я все усвідомлюю! Я бажаю 
віддати Тобі все своє життя!»

Через тиждень ми їхали з 
мамою й трьома молодшими 
сестрами в лікарню. Дорога 
була засніжена, а мама — не-
досвідчений водій. Машину 
стало кидати — і ми потрапи-
ли в аварію. Коли я отямив-
ся — ми були перевернуті, 
в кюветі. Я витягнув сестер, 
маму. Дивлюся — на машині 
немає живого місця. А на нас 
— ні синця, ні подряпини! Бог 
зберіг нас! Зупиняються інші 
автомобілі, виходять люди, а я 
стою на колінах і дякую Госпо-
ду — я встиг зупинитися, пока-
ятися, навернутися!

У 18 років я прийняв водне 
хрещення. Згодом вступив у 
вуз. У церкві був молодіжним 
лідером. І знову був момент 
вибору, перед яким, напевно, 
стоїть кожен служитель. Од-
ного разу в інституті лектор 
сказав мені: «У тебе хороша 
перспектива кар’єрного ро-
сту, на тебе чекає велике май-
бутнє!» Але моє серце чомусь 
наповнила пустота, вакуум. 

Я запитував: «Господи, що зі 
мною відбувається?» І одного 
разу до мого серця промовив 
Святий Дух — Він чекає повної 
посвяти. І я прийняв рішення. 
Підійшов до служителя, кажу: 
«Брате Сергію, я хочу зали-
шити стаціонарне навчання 
й перейти на менш перспек-
тивну — заочну форму. І на-
томість хочу приділити час для 
місіонерства». Служителі мене 
благословили. Потім я прой-
шов альтернативну службу — 
з бездомними, наркоманами, 
алкоголіками… Потім закінчив 
місіонерську школу. Згодом 
одружився, сьогодні ми чекає-
мо вже другу дитину. Я бачу 
Боже благословення у своєму 
житті.

Святий Дух повів нас у сто-
лицю нашої республіки, де 
живуть Володимир і Галина 
Федорови, щоб допомогти 
їм у служінні. Півтора року ми 
служили там, проповідували 
Євангелію. Згодом поїхали 
в село в центральній частині 
Марій-Ел. У 2020 році там ут-
ворилася церква з 10 чоловік. 
Служимо молоді. У сусідньому 
селі відкрили недільну школу, 
її відвідують 12 дітей із небла-
гополучних сімей. Прошу вас 
молитися за наше служіння, за 
спасіння людей, за придбання 
дому молитви.

Я сердечно дякую Господу 
за тих місіонерів, через яких 
я пізнав Бога. Мені не зро-
зуміти, як батьки відпустили 
своїх дітей, як вони наважили-
ся залишити прекрасні будин-
ки, великі церкви й поїхати в 
чужу країну. Слава Богу, що Він 
торкається, і, я вірю, буде тор-
катися ще багатьох сердець, 
щоб місіонерське служіння ви-
конувалося не лише в Україні 
та Росії, але й по цілому світу!

Даниїл ЯЛТАЄВ
Марійська Республіка, РФ.

ДЯКУЮ БОГУ ЗА МІСІОНЕРІВ"ГОЛОСУ НАДІЇ"

«Бо коли я звіщаю Єван-
гелію, то нема чим хва-
литись мені, це бо повин-
ність моя. І горе мені, коли 
я не звіщаю Євангелії!» 
(1Кор.9:16).

Звіщати Євангелію — це 
обов’язок апостола Павла. І 
Він розумів це. І це наш обов’я-
зок також. Але наскільки ми 
з вами занурені, посвячені у 
виконання цього обов’язку? 
Я впевнений, що серед місіо-
нерів багато посвячених лю-
дей, які ради служіння пожерт-
вували багатьма зручностями. 

Згідно зі словником, по-
винність — це законодавчо 
закріплений обов’язок з ви-
конання суспільно-корисної 
праці. Існує трудова, військова 
повинність, колись була кріпа-
цька повинність. Це стан, коли 
людина відчуває, що вона ко-
мусь щось зобов’язана. У різ-
них країнах є різні закони, які 
регламентують повинність, і 
людина, яка живе в тій чи іншій 
країні, зобов’язана виконувати 

накладені на неї обов’язки.
Ми з вами не регламен-

товані певним законом, який 
змушує нас проповідувати 
Євангелію. У Старому Заповіті, 
у книзі Вихід, ми читаємо, що 
Бог сказав ізраїльтянам: «Коли 
юнак досягне двадцятилітньо-
го віку, його треба зарахувати 
до Божого стану» (до числа 

людей, які спроможні воюва-
ти). І для цього він повинен був 
принести певну плату в скинію 
— пів шекеля срібла. І ця плата 
називалася викупом за душу. 
Відтоді цього юнака вносили в 
список тих, хто має право сто-
яти на захисті землі. І та люди-
на, яка сплатила цього пів ше-
келя, вже знала, що належить 

до Божого стану й повинна 
чітко йти за тим законом, який 
дав Господь.

Ми з вами внесені до Божо-
го списку і є в переліку тих свя-
тих, за яких заплачена зовсім 
інша ціна. Коли ми читаємо Но-
вий Заповіт, то бачимо, що не 
сріблом і не золотом, а доро-
гоцінною кров’ю Ісуса Христа, 

Сина Божого ми відкуплені від 
марнотного  життя, яке пере-
дане нам від наших батьків. Ми 
викуплені, за нас внесений ви-
куп. І  ми в списку тих, хто на-
лежить Тому, Хто сказав: «Кого 
мені послати?»

Нас покликав Бог. І ми, ви-
конуючи ту місію, яку Бог вклав 
у наше серце, просто зобов’я-
зані передати наступному по-
колінню те, що Господь  від-
криває нам. Нас не змушує до 
цього певний закон. Але коли 
ми зустрілися зі Спасителем 
— Богом, Який полюбив нас 
вічною любов’ю, ми відчуває-
мо, що ця повинність є у нашо-
му серці. Ми хочемо виконати 
Його волю у своєму житті, йду-
чи туди, куди Він спрямовує 
нас. 

Так, це не завжди зручно, 
не завжди приємно. Згадай-
мо життя та служіння Мойсея, 
який вважав, що краще стра-
ждати з Божим народом, аніж 
мати тимчасову гріховну на-
солоду в палаці фараона. Він 

ЄВАНГЕЛІЯ - ЦЕ МОЯ ПОВИННІСТЬ
ПРОПОВІДЬ
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Ми трудимося в Криму, 
у Джанкої, і скрізь намагає-
мося свідчити людям про 
Христа — дружина там, де 
працює, а я — там, де бу-
ваю. У певний момент мені 
прийшла ідея влаштуватися на 
роботу у Яндекс-таксі, оскільки 
там гнучкий графік, який я міг 
суміщати з усіма служіннями, 
які виконую. Два дні я звикав 
до цієї роботи, бо це було щось 
нове для мене. До того я ніколи 
не працював у цьому напрямку. 
А потім я почав своє служін-
ня й там. Коли люди сідали до 
мене з поганим настроєм, я 
одразу цікавився, що сталося, 
намагався знайти слова для 
підбадьорення. Тобто я щоразу 
розпочинав розмову з людьми 
й невдовзі зауважив, що переді 
мною відкрилися великі мож-
ливості проповідувати людям 
Слово Боже. З Божої милості в 
мене виходило знаходити клю-
чики до людських сердець. Ця 
праця давала мені велике за-
доволення — додому я завжди 
приїжджав із посмішкою, відчу-
ваючи втіху від того, що вико-
ную Божу волю.

Я працював там десь пів 
року, і в мене є багато свід-
чень. Хочу поділитися двома 
з них. Одного разу я підвозив 
трьох жінок із одного району на 
ту вулицю, де живу сам. Одну 
з цих жінок раніше бачив, але 
ніколи не розмовляв із нею. Я 
став свідчити цим жінкам про 
Христа. І ота, яка живе поруч 
зі мною, стала виливати мені 
своє серце. Розповіла, що в ди-
тинстві відвідувала групу вірую-
чих, де співали з книжечок пісні 
про Бога. Згодом вона навіть 
співала в хорі, але, підрісши, 
відійшла від Бога. Я сказав, що 
ніколи не пізно повернутися. Та 
жінка плакала, обіймала мене. 
Я заглушив двигун, і ми довго 
спілкувалися. Я після того не 
зустрічався з нею. Сподіваюся, 
що ще буде нагода, але знаю, 
що Слово Боже посіяне в її сер-
ці, і воно без плоду не буде.

Ще одне свідчення, як мож-
на розповідати про Бога, ви-
конуючи повсякденні справи. 
У нас дві доньки й син. І на базі 
нашої школи проводився літ-
ній табір, який відвідувала моя 
донька. Я відвозив її туди й за-
бирав звідти. Часто бачив там 
одну молоду жінку з паличкою, 

яка прогулювалася. Я не раз 
відчував поклик підійти до неї й 
заговорити. Але не вистачало 
відваги. І ось одного разу таки 
наважився. Підійшов, кажу: 
«Добрий день. Як вас звати?» 
Вона відповіла — і так зав’яза-
лася розмова. Довкола ходи-
ли люди, а ми спілкувалися. Я 
розпитав, що з нею трапило-
ся. Вона розповіла, що після 
пологів у неї порушився тазо-
стегновий суглоб. Коли вона 
розповідала про свою пробле-
му, я відчув спонукання: «По-
молися за неї!» Ми зазвичай 
молимося за людей у домах 
молитви. А тут інші люди хо-
дять, незручно якось. Але знову 
чую в серці Божий голос: «По-
молися за неї». Я запитав у жін-
ки: «Чи можна я за вас помолю-
ся?» — «Можна», — відповіла 
вона. — «А можна покласти 
на вас руку?» — «Можна». Але 
перш ніж молитися я розповів 
їй історію, як друзі принесли 
свого розслабленого друга до 
Ісуса, розкривши дах дому. І 

звернув увагу жінки на слова 
Ісуса : «Прощаються тобі гріхи 
твої». Я сказав: «Бог може зці-
лити вас сьогодні, для Нього це 
не проблема. У Нього повнота 
сили й влади. Але передусім 
Він хоче душу вашу зцілити й 
змінити ваше життя».

Коли я говорив це, а потім 
молився за неї, то відчував явну 
Божу присутність. Її відчувала й 
моя донька, яка стояла поряд. У 
ту мить мені було байдуже, що 
довкола ходять люди. Я просто 
голосно молився за її зцілення, 
за її покаяння, за зміну її життя.

Можливо, ви чекаєте, що я 
скажу, що Бог умить зцілив її. 
Ні, цього не відбулося. Згодом 
я бачив цю жінку в магазині 
без палички. І наступного разу 
обов’язково запитаю, як її здо-
ров’я. Але вона почула Боже 
Слово й відчула у своєму житті 
Божу силу.

Одного разу мене викли-
кали на роботу. Зателефону-
вавши клієнту, щоб уточнити, 
де його забрати, я вже з теле-

фонної розмови відчув, що він 
жорстко налаштований. А їха-
ти мені з ним треба було дуже 
далеко — у віддалене село 
Джанкойського району. І, до 
речі, вночі. Цей чоловік їхав не 
сам, а з товаришем, і з їхньої 
розмови я дізнався, що їдуть 
вони на якусь розборку. У роз-
мові хтось із них запитав: «Ти 
готовий померти?» Я кажу: «Та, 
в принципі, не страшно». — «А 
ти що, віруючий?» — «Так». — 
«То ти в Ісу Масиха віриш (цей 
чоловік був азербайджанцем 
і мусульманином)?» — «Так». 
Він почав мені ставити пев-
ні запитання, а я розповідав 
йому, як живу, як вірю, як бу-
дую стосунки з Богом. Це його 
розсердило ще більше. «Так 
що — ваш Бог сильніший від 
нашого?» — «Я не знаю вашо-
го Бога, я розповідаю про того, 
Якому вірю». Ці чоловіки стали 
кричати на мене й погрожувати 
мені. Я тоді відчув, що мені таки 
страшно.

У якусь мить мене попро-
сили спинити автомобіль, щоб 
вийти для потреби. Коли вони 
вийшли, я подумки звернувся 
до Бога: «Боже, Ти бачиш, що 
мені страшно. Я не знаю, що на 
умі в цих людей. Але я свідчу їм 
про Тебе». За кілька хвилин ці 
люди повернулися в автомобіль 
і сказали: «Ізвіні, дарагой, шото 
ми наєхалі на тебя…» Мені аж 
відлягло від серця.

Я завіз їх туди, куди мене 
попросили, мені заплатили за 
роботу. Один із них повертав-
ся в Джанкой, і я йому свідчив. 
Попри те, що я пережив таке  

потрясіння, мені все ж було 
приємно, що міг розповісти 
цим людям про Господа й по-
страждати за проповідь Слова 
Божого. І я вдячний Богові, що 
Він дає благодать, дає владу, 
дає відвагу, щоб використо-
вувати будь-яку можливість 
для проповіді Слова Божого. 
Можливо, ми зараз працює-
мо не так, як раніше, коли ми 
випускали газету, ставили на-
мет, проводили євангелізації, 
роздавали буклети. Нині час 
для індивідуального євангеліз-
му — десь на робочому місці ти 
проповідуєш, десь на ринку, в 
автобусі — скрізь, на кожному 
місці ти можеш познайомитися 
з людиною й сказати їй слово 
про Бога. І Господь докладає 
спасенних до церкви, за що я 
Йому щиро вдячний.

Ще хочу поділитися, що до 
нас на зібрання став прихо-
дити 25-річний хлопець, який 
вживав дуже розповсюджені в 
Україні наркотики — солі, які за 
рік-два вбивають людину. Вони 
викликають сильну залежність. 
Він розповів, що на зібрання 
його запросив його друг, який 
теж вживав ці наркотики. Вони 
мали разом прийти в церкву, 
але коли той хлопець зайшов 
до друга — друг уже висів у пет-
лі. Каже: «Я не знав, куди йти і 
як потрапити на зібрання, тому 
вирішив: буду йти куди йдеться. 
Повернув раз направо, потім 
вирішив ще раз направо повер-
нути — і побачив вивіску «Дім 
молитви». Ми запропонували 
йому поїхати в центр реабіліта-
ції в Сочі, з яким ми співпра-
цюємо. Брати кажуть, що він 
покаявся, слухняний, Бог змі-
нює його життя. Написав нам 
такого листа вдячності, що я аж 
плакав. Дякував Богові, дякував 
братам, які вчасно підійшли до 
нього й підтримали. Це велика 
радість, коли навіть один гріш-
ник приходить до Господа й 
отримує спасіння. Ми познайо-
милися з його мамою. Вона теж 
дякує нам за підтримку її сина.

Тож хай Бог благословить 
усіх нас у цей останній час, щоб 
наші руки не опускалися, щоб 
ми виконували Боже діло, поки 
Бог дає Свою благодать. Ідімо 
вперед, щоб ім’я Боже було 
прославлене в нашому житті.

Володимир ВАЩУК,
Джанкой, Крим

ГОСПОДЬ ДОКЛАДАЄ СПАСЕННИХ ДО ЦЕРКВИ
СВІДЧЕННЯ

захотів нести наругу Христову, 
а не досягати кар’єри в Єгипті. 
Чому він обрав саме такий 
шлях? Тому що одного разу він 
зустрівся з Богом.

Я вдячний Богові, що бага-
то місіонерів відгукнулися на 
Божий заклик, знехтувавши 
«скарби єгипетські». Вони, по-
чувши Божий голос, виконали 
те, що сказав Бог.

Посвята, про яку говорить 
нам святе Писання, вимагає 
жертви. Колись, коли ми пра-
цювали на Крайній Півночі, у 
мене не раз запитували: «А 
скільки вам платять за те, що 
ви залишили  таку квітучу зем-
лю й приїхали в цей північний 
край, де довга зима, морози, 
немає перспектив і звідки ба-
гато людей втікають?» Люди 

не розуміли, що нас привело 
туди. Але той, хто почув Боже 
покликання, розуміє свій 
обов’язок і потребу служити 
Ісусу Христу.

Державний закон карає 
тих, хто не виконує регламен-
тованих ним повинностей. Але 
Дух Святий має зовсім інші ва-
желі впливу на нас. Він надихає 
нас любов’ю Господа нашого 
Ісуса Христа. Ми покликані 
Богом і вдячні Йому за те, що 
Його справа продовжується 
й дотепер. І нині молоді люди 
відгукуються на Божий заклик, 
пізнавши, що за них заплачено 
викуп. Нове покоління нести-
ме Вістку Євангелії, хоч умо-
ви будуть непростими, але з 
ними буде Бог.

Так, це правда, що служін-

ня, довірене нам Богом, не 
завжди легко виконувати. 
Якщо згадати дорогу апосто-
ла Павла, то вона була нелег-
кою. Він боровся зі звірами 
в Ефесі, був не раз побитий, 
терпів корабельні аварії. Але 
апостол дивився не на труд-
нощі, а на те, що Бог відкрив 
йому, на перспективу. І тому 
він сміливо робив те, що 
звелів Бог. І коли не пропові-
дував Євангелію, то почував-
ся не на своєму місці.

Нехай же ця повинність, 
про яку йдеться у Святому 
Писанні, завжди буде в на-
ших серцях. Справа місіо-
нерства не закінчена, хоча 
ось уже тридцять років місія 
«Голос надії» трудиться в ба-
гатьох різних місцях. Церква 

будується. Слово пропові-
дується. Бог являє Свою сла-
ву. І нині кожен із нас упевне-
но може сказати: «Господи, 
я повинен зробити те, що Ти 
доручив, навіть якщо це не 
дає мені якихось вигод».

Бог назвав нас своїми 
дітьми, бо ми довірили Йому 
своє життя, не порахувалися 
ні з чим, не досягали чогось 
особливого для себе. Ми за-
доволені тим, що Божий Дух 
наповнює наші серця для 
виконання найважливішого 
служіння, і можемо разом із 
апостолом Павлом сказати: 
«Я свою дорогу звершив, віру 
зберіг і тепер мені готується 
вінець».

Так, дехто вважає нас не-
розумними, але ми нерозумні 

ради Христа, ми дивимося на-
багато далі, на те, що Бог при-
готував для улюблених Своїх. 
Цього, як написано, око не ба-
чило й вухо не чуло, і на розум 
людині не приходило, але Дух 
Святий змальовує цю чудову 
перспективу в наших серцях. 
І ми знаємо, що те, що чекає 
нас у майбутньому, варте на-
ших страждань. 

Дорогі місіонери, хай не 
слабнуть ваші руки, хай ноги 
не втомлюються йти й про-
повідувати, хай усі ваші потре-
би задовольняє Сам Господь. 
Бог поряд із вами, Бог у вас і 
ваша дорога під найнадійні-
шою охороною. 

Віталій Оніщук
пастор, заступник ди-

ректора місії "Голос надії"

ІЗ ВИСТУПУ
«Слава Богу, що є 

люди, які вміють молити-
ся!»

Дорогі брати і сестри, 
місіонери, я така рада, що 
ви є в моєму житті! Я Богу 
подякувала, але дуже хотіла 
засвідчити саме в зібранні 
місіонерів.

Чотири роки тому лікарі 
поставили дуже невтішний 
діагноз нам із шостою дити-
ною — Міланою. Були дуже 
великі проблеми з серцем. У 
моєї подружки — така сама 
хвороба, то в них зараз опе-
рація за операцією. Але коли 
я приїхала на місіонерську 

конференцію в 2017 році, 
по молитві місіонерів Бог 
нас зцілив. Може, ви вже не 
пам’ятаєте, як ви викликали 
мене до сцени, мастили оли-
вою і була дуже ревна молит-
ва. Знаю, що і по домах потім 
молилися. На сьогодні — ми 
повністю здорові. Бог дав 
мені народити дитинку — ва-
гою 4250 г. і висотою 57 см. 
Всі лікарі з апаратами наді 
мною стояли.

Бог таке чудо зробив! 
Слава Богу, що є люди, які 
вміють молитися.

Людмила Білик, 
с.Рованці, Волинь
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №7 липень 20218

ЯК РОБИТИ БОЖУ СПРАВУ?

По вертикалі:

По горизонталі: 

Відповіді на кросворд, розміщений у №6 (червень), 2021р.
По горизонталі:
3.Гідний. 4.Єрихон. 7.Воанергес. 10.Кадеш. 11.Лахіш. 12.Лот. 15.Ріммон. 16.Колоди. 

19.Ноа. 21.Давид. 22.Нігер. 25.Мефівошет. 26.Каштан. 27.Лістра.
По вертикалі:
1.Лисом. 2.Артем. 3.Гілгал. 5.Неемії. 6.Гедеон. 8.Жертівник. 9.Македонію. 13.Ной. 

14.Бог. 17.Пожива. 18.Дамаск. 20.Левона. 23.Рефах. 24.Меліт. 

1. Стародавнє місто за 40 миль від Ефесу. 2.Раб первосвященика, якому Петро відсік 
вухо. 4.Євангеліст. 5.Велике торгове місто на сході Риму. 6. Ім’я матері Авесалома. 9. Доч-
ка Саула. 10.Місто на сході Йордану, куди прийшов Мефівошет. 12. П’ятий син Якова. 13. 
Цар Юди. 16. «І сонце затьмилось, і … роздерлась надвоє».18. Юдей із Понту, дружину яко-
го звалати Прискилла. 19. Учениця з Йоппії. 22. Єгипетська кара, якої не змогли навести 
чарівники  фараонові.  23.Місто, у якому жив Ахімелех. 

КРОСВОРД

1. Її змішували в Єгипті з глиною і використовували як будівельний матеріал.  3. Цар 
Етіопський за часів Єзекії, царя Юдейського. 7.Цьому місту Ісус проголосив «горе». 8. Один 
із «малих» пророків. 10. Відома рослина, із якої виготовляють полотно? 11. Едемський або 
Гетсиманський. 14. Дочка Целофхада. 15. «Господь моя … і твердиня моя». 17.Сьомий син 
Якова. 20. Згір’я навпроти Гіаху. 21.Служниця в домі Марії. 22.Місто, у якому Господь змі-
шав мови. 24.Один із учнів Ісуса. 25.Місто на побережжі Ліккії. 

Чи чули ви фразу: «Ми ро-
бимо Божу справу!», що часто 
звучить піднесено, із почут-
тям власної гідності! А чи за-
думувалися над тим, що для 
Бога важлива не лише спра-
ва, але й те, як вона зробле-
на. 

Мабуть, кожен згодиться, 
що для якісного виконання 
будь-чого потрібно усвідом-
лювати певний результат. 
Візьмемо, до прикладу, 
прості справи: підмести двір 
– щоб чисто; приготувати 
страву – щоб смачно; щось 
подарувати – щоб приємно... 
І для цього в кожного з’яв-
ляється свій особливий план. 

А тепер про справу Божу... 
Справи Божі на землі завжди 
пов’язані з людиною. Якщо 
нам доручено справу – нас 
цікавлять деталі, як саме зро-
бити те чи інше. Богові теж 
важливо, чи наше серце на-

лаштоване почути Його ба-
жання...

Виявляється, добрі спра-
ви можна зіпсувати. Бо мо-
тив не той, бо серце не в на-
лежному стані, бо не шукали 
Обличчя Того, Хто робить усе 
досконало. 

Ми, люди, схильні великі 
справи робити швидко, бо 

отримуємо задоволення від 
зробленого. Бог же не орієн-
тується на швидкоплинне 
задоволення потреб – кожна 
Його дія передбачає щось 
вічне й нетлінне. Це честь 
– мати частку в нетлінних 
вічних ділах, щоб вони були 
зроблені Його почерком, а не 
просто нашим...

Божі дії — досконалі, да-
ють життя, вони ніколи не 
розходяться із словами – бо 
Він сильний в Слові та Ділі. 

Бог ревнує, щоб Його 
справи виконувалися до-
стойно, і Йому прикро, коли 
ми робимо Його справи нед-
бало... 

Згадаймо Давида. Ковчег 
завіту. Добрі наміри. Пора-
дився з багатьма, щоб по-
вернути ковчег. Усе чудово 
– але поразка. Чому? Бо не 
належним чином зроблено, 
бо, як каже Давид, «ми не шу-
кали Його так, як належить» 
(1Хр.15:13). 

Для Бога важливо, де був 
ковчег, але Йому важливіше – 
де було людське серце, коли 
робило справу Божу.

Була поразка. Загинула 

людина. І злякався Давид. І 
зрозумів, що добра справа – 
це не все. Без Божого керів-
ництва найдобріша справа 
приречена на провал. А далі 
був пошук Божого лиця – і, 
як належить, успіх, благосло-
вення...

Ми так часто з впевнені-
стю радіємо справі, яку ро-
бимо для Бога, забуваючи 
зрозуміти Його думку щодо 
цього, щоб робити згідно з 
Його почерком.

Прикро усвідомлюва-
ти, але найкраще наше діло 
може бути пустим, якщо воно 
неправильно зроблено. 

Шукаймо Господа завжди, 
так, як належить – і кожна 
доручена Ним справа буде 
успішною й дуже доброю.

Діна СИНЮК

РОЗДУМИ

Книга «Голос надії. З 
Луцька і до краю землі» ви-
дана з нагоди 30-річчя праці 
місії «Голос надії». Це не про-
сто збірка певних історичних 
фактів, а низка свідчень із 
перших уст про складнощі й 
радощі місіонерського жит-
тя. Протягом усіх 30-ти років 
місіонери ділилися свої-
ми розповідями з читачами 
газети «Голос надії». Най-
цікавіші з них – репортажі, 
інтерв’ю, свідчення та листи 
– складають основу цього 
видання.

18 липня у Ковелі відбу-
лася загальноміська хода 
на захист сім’ї та християн-
ських цінностей.

Участь у ній взяли християни 
різних конфесій. Вони зібра-
лися разом, щоб поділитися 
своєю позицією на підтримку 
сімейних цінностей, які є осно-
вою здорового суспільства та 
майбутнім України.

Як і планувалося, у ході взя-
ли участь і люди з інвалідністю  – 
неповносправні на візках, нечу-
ючі, діти-сироти й ті, хто з ними 
працює.

«Діти – це Боже 
благословення. Чу-
жих дітей не буває, 
– лунали лозунги 
від спікерів. – Ми 
вболіваємо за хри-
стиянські цінності. І ми хочемо, 
щоб Україна була справжньою 
християнською країною».

Влада міста також підтри-
мала цю ініціативу – саме мерія 
надала список усіх церков, які 
входять в міжцерковну раду 
Ковеля. Організатори з пред-
ставниками влади спланували 
захід ще на відкритті табору 

для людей з інвалідністю, не-
подалік Ковеля.

Хода за сімейні цінності в 
Ковелі відбулася вже не впер-
ше. Такий захід влаштовува-
ли ще у 2018 році. Близько 4 
роки тому церква «Благові-
стя» організовувала і захід на 
підтримку людей із інвалідно-
стями.

У КОВЕЛІ ВІДБУЛАСЯ ХОДА НА ЗАХИСТ 
СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Якщо ви бажаєте отримати цю книгу, звертайтеся в ре-
дакцію: вул. Вороніхіна, 14а, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 
43000

E-mail: golosnadiyi@gmail.com
Телефони: +380332254406, +15038695737 (для США і Канади)
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