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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

XXI КОНФЕРЕНЦІЯ «ГОЛОСУ НАДІЇ»: 
УТІШАЙТЕ НАРОД… ГОТУЙТЕ ДОРОГУ ГОСПОДЕВІ!

П’ЯТЬ ДУХОВНИХ ПРОБУДЖЕНЬ, ЯКІ СКОЛИХНУЛИ УКРАЇНУ

26-28 липня 2017 року в хри-
стиянському таборі «Берізка» (с. 
Олександрія, Рівненська обл.) 
пройшла чергова місіонерська 
конференція «Голосу надії». На 
святковий захід з’їхалося близь-
ко 300 місіонерів, а також багато 
інших гостей. На жаль, значна ча-
стина співпрацівників, особливо 
з-за кордону, приїхати не змогла. 
Проте дехто з них передав свої 
відеопривітання конференції, зо-
крема — Віктор Дежнюк (США), 
Віктор Вознюк (Польща), Олек-
сандр Цибушкін (Росія) та інші.

Святкове богослужіння-відкрит-
тя почалося з молитви й проповіді 
заступника директора місії Віталія 
Оніщука. «Сьогодні є багато справ-
ді чудових архітектурних споруд, 
— зазначив він. — Але найважче 
будівництво — це праця з людьми. 
У професії будівельника дуже важ-
ливо дотримуватися усіх правил і 
норм. Але будівництво в сфері люд-
ської душі — найвідповідальніше. 
На нас покладене завдання — щоб 
Христос прийшов до людського 
серця, ми маємо приготувати Йому 
дорогу. Якщо проаналізуємо історію 
формування місії «Голос надії» — 
минуло більше 25 років — то поба-
чимо, як Бог вибирав людей і поси-
лав для цієї надважливої праці!»

Присутніх вітали директор місії 
«Світанкова зоря» Григорій Хомич, 
місцевий пастор Анатолій Яковець, 
директор місії «Добрий Самарянин» 
Ростислав Боришкевич, старший 

пресвітер Хмельницького об’єднан-
ня УЦХВЄ Ростислав Мурах, пас-
тор місіонерського відділу церкви 
«Філадельфія» в Стокгольмі Раулі 
Лехтонен та інші.

«Ви приїхали з «передової», а ми 
тут, «в тилу», приготували вам місце 
для відпочинку, — сказав Григорій 
Хомич. — Написано: «Які гарні ноги 
благовісників…» Це — ваші ноги. А 
наші руки — у поміч для вас!»

«Нелегко знайти місіонера, — 
зауважив Ростислав Боришкевич. 
— Ще важче — знайти вірного місіо-
нера!» Він закликав взяти приклад 
проповіді Євангелії з Ісуса Христа: 
Ісус постійно ходив (не сидів на міс-
ці), навчав (в першу чергу своїм при-
кладом) та зціляв недуги людей.

Ростислав Мурах залишив місіо-
нерам три побажання: «По-перше, 
робімо те, що можемо! Бог ніколи 
не вимагає від людини того, чого 
вона не може. А коли робимо те, 

що в наших силах, Бог робить те, 
що нам не під силу. По-друге, зали-
шаймося вірними своєму покликан-
ню. Найбільша спокуса, яку я мав у 
своєму житті, — як би не вдаритися 
в бізнес! І по-третє, безперестанку 
моліться. Від піднятих рук залежить 
перемога на полі бою!»

«Нещодавно я зустрівся з мо-
лоддю в одному місці, — розповів 
місіонер із республіки Марій-Ел 
(Росія) Сергій Ярута. — Просять: 
розкажіть щось цікаве. Я став за-
прошувати на місію до нас, у Росію. 
Бачу — один за одним молоді люди 
стали зникати. Штрафи, поліція, 
протоколи — це звичні для нас ре-
алії. В Україні — не так! Прошу вас, 
якщо почуєте, що нам стало дуже 
тяжко, то не осудіть, але прийдіть на 
допомогу!» 

«Про місію «Голос надії» я впер-
ше почув на початку 90-х, — сказав 
Раулі Лехтонен. — Весь цей час 

мріяв побувати на її конференції. 
І от через 20 конференцій мені це 
вдалося». Служитель закликав до 
молитви та місіонерського служіння 
в країнах Європи: «П’ятидесятниць-
ке об’єднання Швеції, де я частково 
працюю, сьогодні вирішило активно 
піднімати християн до місіонерства в 
Європі. Є 750 млн. причин для цьо-
го — це населення сучасної Європи. 
300 млн. з них — слов’янські народи, 
тобто майже 50% слов’ян. Це вели-
кий виклик для вас! Є етнічна група, 
за яку хочу попросити вашої особли-
вої молитви. Це серби — вони одні 
з найменш досягнутих у слов’янській 
групі. Не зафіксовано жодної єван-
гельської церкви серед них. Також 
закликаю молитися за Росію, де офі-
ційно зафіксовано 140 етнічних груп, 
40 з яких не мають Біблії своєю мо-
вою. Люди запитують: «Якщо Бог та-
кий великий, то чому Він не говорить 
до мене моєю мовою?» Я думаю, що 

це — наше завдання!»
Завершальну проповідь виголо-

сив старший пресвітер Рівненського 
об’єднання УЦХВЄ Віктор Боришке-
вич. «Як так можна — залишити на-
сиджене місце й поїхати, наприклад, 
у Хорватію? — почав свою проповідь 
єпископ. — Адже українцям більше 
властиво «окопатися» у своєму ку-
точку… Місіонери, я вас не розумію! 
Місіонери, я вас розумію!» Служитель 
проповідував про важливість посвяти 
й самопожертви. «Одного разу виїхав 
вдосвіта з дому, ще темно-темно, — 
розповів Віктор Дем’янович. — Бачу, 
йде сестра. Кажу: «Сідайте, підвезу. 
Ви куди?» А вона: «У нас у церкві на 
5:00 сестринська молитва». Тролейбу-
си, автобуси в такий час ще не ходять. 
Бабуся — за 7 км добирається пішки! 
Уявляєте? Господи, прости мені, лі-
нивцю! Оце так подвиги, оце так ста-
рання! Якось приїхав в одну церкву, 
як завжди, привіз газети, літературу, 
роздаю. Одна сестра підійшла, каже: 
«Дайте мені побільше газет!» Кажу: «А 
ви де такі взялися?» Бо всі беруть по 
одній — собі додому, навіть сусідові 
не хочуть взяти. «Я, — каже, — була в 
єговістів і Бог дав мені покаяння. І те, 
що в мені було закладене там, зали-
шилося!» Подумалося: «Боже, а що з 
нами робиться? З духовними п’ятде-
сятниками?» Сьогодні людей, з якими 
можна пообідати — набагато менше, 
ніж тих, з якими можна попостити. Але 
на дорозі нашого освячення не буває 
швидкісних ділянок. Ліфтів немає. 
Наші успіхи — адекватні нашій жертві».

 

Нині за кількістю євангель-
ських християн Україна лідирує 
в Європі, впевнено займаючи 
друге місце після Англії. Такі 
гіганти Реформації, як Німеч-
чина і Швейцарія, хоча й мають 
безліч протестантських церков, 
але, на жаль, більшість їхніх 
прихожан є лише номінальними 
християнами.

Як же так сталося, що країна, 
в якій 150 років тому практич-
но не було жодного євангель-
ського християнина, країна, яка 
70 років перебувала під жор-
стким пресом атеїстичного ре-
жиму, країна, в якій і дотепер 
протестантизм зневажається і 
висміюється в ЗМІ як «амери-
канська секта», змогла обігна-

ти інші країни Європи і зайняти 
таке почесне місце?

Відповідь на це питання 
криється в тому, що протягом 
останніх 150 років в Україні від-
булося п’ять великих пробуд-
жень, які перевернули духовну 
атмосферу країни і залишили 
великий духовний слід. 

СВЯТО ЦЕРКВИ
В САРНАХ!

ДВИГАЙ МНОЮ, 
ГОСПОДИ!

СУЧАСНА
РЕЛІГІЙНА
КАРТА УКРАЇНИ19 серпня 2017 року 

відбулося відкриття та 
посвячення нового дому 
молитви в місті Сарни.

Ще я з молодими братами 
й сестрами їжджу в неве-
ликі церкви, куди ніхто не 
хоче їхати.

Як виглядає сучасна релі-
гійна карта України ста-
ном на 01.01.2017 рік?

стор.2 стор.3 стор.5

Продовження на стор.4

Продовження на стор.7

ПЕРШИЙ ДЕНЬ



ГОЛОС НАДІЇ2 №8 серпень 2017

До своїх 26 років я прожи-
вав у м. Вінниці. Наша сім’я 
була досить благополучною, 
але коли мені було 10 — по-
мер батько. Мати була змуше-
на сама піклуватися про сім’ю. 
Вона працювала на трьох ро-
ботах, і на мене часу не зали-
шалося. Я був відданий сам 
собі. Згодом у мене з’явилися 
друзі, які були старшими за 
мене. Вони займалися проти-
законною діяльністю і не раз 
притягувалися до кримінальної 
відповідальності. 

До нас приходили віруючі люди, 
які проповідували Ісуса Христа. Тоді 
я насміхався з них. Мені здавалося, 

що в мене є статус, фінанси… Чим 
Бог може допомогти мені?

У 2007 році в мене відбулася 
остання серйозна розмова з ма-
мою, коли вона сказала: «Андрію, 
подивися на своє життя! Якщо ти 
продовжуватимеш у такому ж дусі, 
то загинеш!» Алкоголь, наркотики 
мною повністю оволоділи. Я нічо-
го не міг із собою зробити. У 2008 
році померла мама. Саме тоді я 
зрозумів, що по суті нікому на цій 
землі не потрібний. І мені стало 
дуже важко. Одного разу, переб-
уваючи вдома, я став молитися: 
«Господи, якщо Ти є, забери це 
все від мене! Я більше так жити не 
хочу! Допоможи!» Я був розбитий 

фізично, душевно, духовно…
І через кілька тижнів мене 

відвідали віруючі люди. Вони по-
вернули в серце втрачену надію. 
Я поїхав у центр реабілітації в с. 
Хомутець Житомирської області. 
Прибувши туди, почув запитання 
від місіонера «Голосу надії»: «Що 
ти хочеш?» Я відповів: «Друзі, до-
поможіть мені!» Коли Ісус Христос 
служив людям, Він запитував у них: 
«Що ти хочеш?» Йому важливо по-
чути справжнє бажання людини. 
Наступного дня прийшли інші бра-
ти — і всі разом молилися за мене. 
І слава Ісусу Христу, що Він дав 
мені свободу від залежностей! 

Коли завершувався термін 

реабілітації, я молився: «Господи, 
я знаю, що Ти не даремно мене 
привів у це місце. Скажи, де Ти 
мене хочеш бачити? Що мені далі 
робити?» І Бог промовив у серці: 
«Я хочу, щоб ти говорив людям 
про Мене, про те, що Я зробив 
у твоєму житті!» Я дякую Богу за 

можливість навчатися в місіонер-
ській школі «Голос надії». Тепер я 
теж став місіонером і можу слу-
жити таким, яким був сам — зму-
ченим гріхом. Це велика радість 
— бачити посмішки на обличчях 
людей, яким допомагаєш.

Андрій ПРИЩУК

19 серпня 2017 року відбу-
лося відкриття та посвячення 
нового дому молитви в місті 
Сарни, що на Рівненщині. Це 
знаменна й історична подія 
не тільки для місцевої церк-
ви християн віри євангельсь-
кої, а й для усієї Церкви ХВЄ 
України, не тільки для жителів 
міста Сарни, не тільки для 
Рівненщини, а без перебіль-
шення — це знакова подія й 
для всієї України. Саме на 
цьому наголошував у своїй 
промові єпископ Церкви ХВЄ 
України Михайло Паночко. Це 
вже третій дім молитви церк-
ви ХВЄ в Сарнах! Цього дня 
він був переповнений, більше 
тисячі осіб ущерть заповнили 
просторий зал і величезний 
балкон. Багато людей стояли 
на подвір’ї дому молитви, бо 
вже не було всередині міс-
ця, і слухали проповіді, пісні, 
що лунали через потужні ди-
наміки. Чому виникла потре-
ба в третьому домі молитви? 
Просто два не вміщали всіх 
бажаючих бути на служін-
нях Богові. Багато християн 
із навколишніх сіл переїжд-
жають сім’ями в Сарни.  Пе-
реважно всі родини жителів 
Рівненщини  багатодітні, і від-
повідно горить вогонь Духа 
Святого. Люди каються, на-

вертаються до живого Бога, 
церква Христова примно-
жується. Приємно бачити, що 
християни Рівненщини три-
маються здорової євангель-
ської науки, що дуже важливо 
в цей останній час масового 
відступлення від Істини. 

Підійшовши до дому молитви, 
одразу звернув увагу на двосто-
ронній величезний біг-борд із за-
прошенням жителів Сарн на уро-
чисте відкриття дому молитви, 
а з іншого боку — вірш із Книги 
пророка Ісаї, 55:6: «Шукайте Го-
спода, доки можна знайти Його, 
кличте Його, як Він близько!» Це 
добрий приклад для інших цер-
ков, які не використовують та-
ким способом території навколо 
дому молитви. 

Новий дім молитви вражає 
якістю виконання всіх деталей, 
які продумані до дрібниць. У ве-
стибюлі церкви встановлено два 
стенди з фотографіями історії 
будівництва від його початку. І 
це дуже добре. Я зауважив, що 
церкви інших країн (зокрема тієї 
ж Південної Кореї), які мають по-
зитивний розвиток, вельми зва-
жають на свою історію — мають 
архів відео- і фото-подій життя 
громади в найдрібніших дета-
лях від початку утворення і так 
само занотовуються події з жит-
тя окремих служителів і членів 

церкви. Ми ж вийшли з атеїстич-
ної імперії, тоді таке призводило 
до зайвих штрафів і арештів, і 
відповідно об’єктивна історична 
правда про утворення та розви-
ток Церкви ХВЄ втрачена. А це 
важливо для наступних поколінь 
— знати історію своєї церкви.

Головував на святковому 
зібранні єпископ об’єднання 
церков ХВЄ Рівненщини Віктор 
Боришкевич, який висловив по-
бажання, щоб на цьому місці 
Бог діяв силою Святого Духа. Є 
добрі традиції в церкви, але най-
головніше — дія Божого Духа. 
Після першої загальної подячної 
молитви прозвучало звернен-
ня першого пресвітера церкви 
Михайла Луковця, у якому він 
висловив побажання, щоб у но-
возбудованому домі молитви 
люди щиро молилися до живого 
Бога, поклоняючись Йому в дусі 
й правді.  

Іван Прозапас, другий пре-
світер церкви, був призначе-
ний громадою відповідальним 
за будівництво. Зі сльозами на 
очах він дякував Богу за те, що 
будівництво нарешті заверше-
но. Упродовж восьми років бу-
дувався цей дім. І в цьому була 
поміч Господня. Не раз брати 
пересвідчувалися, що якби не 
провидіння Боже, не Його до-
помога й охорона, не було б та-
кого чудового результату. Пре-
світер Іван Прозапас зазначив, 
що Бог вчасно посилав здібних 
будівельників, які ретельно ви-
конували роботу. Одна помилка 
в такій грандіозній будові могла 
б призвести до скрушних на-
слідків. Чи були помилки? Були, 
але вони вчасно виправлялися. 
Слава Богу за це! У 2011 році 
було викопано котлован і залито 
залізобетонну плиту, яка є ос-
новою цього дому молитви. Ця 
плита вмістила 153 кубометри 
бетону, який готувався на місці, 
і була залита за один день, щоб 
дотриматися суцільності бетону. 

Чи не Бог благословив на таке 
натхнення в праці? Тільки Він.

Без належного фінансово-
го забезпечення неможливо 
було б виконати такий величез-
ний обсяг робіт. Особливо була 
відзначена допомога церков і 
окремих осіб із української діас-
пори США, зокрема церкви «Су-
ламіта», у якій служить пастором 
Володимир Моніч і яку ще нази-
вають Сарненською, бо саме в 
ній переважна кількість членів — 
емігранти з міста Сарни. Подяка 
Богові й за церкву, у якій пресві-
тер — Еммануїл Гребінь. Пре-
світер Іван Прозапас відзначив 
допомогу Першої Української 
церкви з Сакраменто (старший 
пресвітер Анатолій Гримайло) 
і допомогу окремих осіб з-за 
кордону, зокрема братів Павла 
Гребеня, Миколи Ляшка, Ми-
коли Лещика. Надавали допо-
могу й церкви Німеччини. Він в 
окремій бесіді зазначив, що не 
спав усю ніч напередодні, скла-
дав свою промову, щоб когось 
не проминути, дуже хвилювався 
від величезного напливу почут-
тів. Пресвітер вибачився, що так 
і не зміг назвати всіх імен жерт-
водавців. Зрештою, краще зали-
шитися невідомим у людей, щоб 
бути відомим у Бога. 

На зібранні в першому ряду 
упродовж усього тригодинно-
го дійства сиділи представни-
ки місцевої влади й депутати з 
Києва, які з пишними букетами 
квітів вітали служителів церкви 
й дякували за той значний ду-
ховний внесок, що робить саме 
євангельська церква в розвиток 
України. Влада почала розуміти 
одну важливу річ: якщо розви-
вається й зростає церква, то й 
зростає добробут і економічний 
розвиток усієї держави, про що 

було відзначено у вітальній про-
мові молодого депутата з Києва. 

Єпископ Віктор Боришкевич 
у своїй промові цитував молитву 
царя Соломона й наголосив на 
словах «коли вони прийдуть до 
розуму» (1Цар.8:47). Мати здо-
ровий глузд, розум  Христів важ-
ливо не тільки християнам, але й 
усім жителям України. Саме для 
цього сприятливий час — літо Го-
споднього змилування в Україні 
продовжується. Куди ми повер-
немо свої устремління? Чи до 
Європи чи до шукання Господа 
всім серцем? 

Старші пресвітери вийшли 
наперед для звершення молитви 
посвячення дому молитви й по-
чергово молилися, благословля-
ючи Господа, а весь народ про-
мовляв «амінь». 

Старійшина церкви в Сарнах 
Іван Пришко з великою радістю 
дякував Богові, що Він благосло-
вив його дожити до цієї знамен-
ної події й він може бачити лиця 
своїх братів і сестер.  У стислій 
промові він свідчив про працю 
в часи гоніння церкви в Сарнах, 
як Бог чудесним чином діяв тоді. 
Запевнив, що Бог так само діє 
й сьогодні, і Він з тими, хто усім 
серцем благоговіє перед Ним. 

Поділилися коротким нат-
хненним словом євангеліст 
Олександр Попчук та старший 
пресвітер церков Житомирської 
області Володимир Бричка.

Заключну проповідь виголо-
сив Михайло Паночко — єпископ 
Церкви ХВЄ України.

Слава Богові за церкву в 
Сарнах! Це лише одна з ба-
гатьох дорогоцінних перлин, які 
ретельно відшліфовує Дух Свя-
тий і складає у Свою скарбницю 
всемогутній Бог. 

       Геннадій АНДРОСОВ

СВЯТО ЦЕРКВИ
В САРНАХ!

свято

ЩО ТИ ХОЧЕШ?
свідчення
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— Брате В’ячеславе, ти по-
стійно відвідуєш місіонерські 
конференції, хоча вже не член 
місії. Мабуть, що місіонерська 
праця залишила глибокий слід у 
твоєму серці, якщо ти так доро-
жиш зв’язками з місією і спілку-
ванням із місіонерами?

— Так, дуже глибокий! Я присвя-
тив місії десять років. Пішов учитися 
в місіонерську школу через півроку 
після того, як увірував. А на місію 
поїхав, коли був віруючим усього 8 
місяців. Тож на місії я формувався 
як християнин. Господь мене учив, 
спрямовував. Я тоді був дуже розгу-
блений, багато молився: «Боже, чи 
зможу я виконати всю цю роботу? 
Я ж так мало вмію, так мало знаю, 
мало що можу». Іодного разу почув 
спокійний голос: «Я вмію, Я знаю, 
Я можу». Цей голос дуже мене за-
спокоїв. Я зрозумів, що Господу не 
потрібні мої знання, уміння й сила, 
Йому потрібна моя вірність, посвята 
Йому. 

— Брате, розкрий детальніше 
свою тезу про те, що хоче Бог 
від кожного християнина. 

— Згадаймо, що пише апостол 
Павло: «Воля Божа — ваше освячен-
ня… Щоб кожен із вас міг зберігати 
свою посудину у святості й честі». 
Для чого нам святість? Святість по-
трібна для спілкування з Богом. Без 
святості немає зв’язків із Ним. Мо-
литву грішника Бог не чує. Святість — 
це не просто відділення від світу. Це 
щось більше — це прояв Бога через 
людину. Апостол Павло каже: «Уже не 
я живу, а живе в мені Христос». Бог 
проявляє Себе через мене, показує, 
що Він люблячий, милостивий, дов-
готерпеливий. Він хоче проявлятися 
через мене людям, які побиті гріхом. 
Я не маю своєї святості чи інших до-
брих якостей. Але цими якостями 
мене наділяє Дух Святий. Коли я був 
молодим віруючим,то обіцяв Богові 

не дратуватися, не сердитися. Годи-
ни з чотири тримався, а далі зривав-
ся. Я був у такому розпачі: «Господи, 
я не можу, я не розумію, як берегти 
себе». Я став шукати відповіді в Біблії 
і прочитав слова Самуїла до Саула: 
«Ти підеш і побачиш пророків, які йти-
муть згори. Пристанеш до них. Дух 
Святий злине на тебе, ти будеш про-
рокувати й станеш іншою людиною». 
Зверніть увагу: ти станеш іншою лю-
диною. Коли? Коли Дух Святий злине 
на тебе. І я зрозумів, хто може пе-
ремінити мій характер, хто може за-
брати кам’яне серце і вложити м’яке 
з плоті. Тільки Дух Святий! Коли ми 
сповнені Духа Святого, легко любити 
й легко прощати. 

— Як ще на практиці виявляє 
себе святість?

— Допустимо, що місіонерові 
треба покласти руки на хворого. Бо 
ж написано: «Кластимуть руки на 
хворих — і добре їм буде». Коли ти 
не ведеш святого життя — у тебе 
віри не буде цього зробити. Сумлін-
ня не дасть тобі покласти руки, бо 
воно казатиме тобі, що ти не такий. 
Самі по собі руки місіонера нічого не 
можуть. Просто Бог діє через них, 
якщо він перебуває у вірі й святості. 

— Добре, зі святістю все зро-
зуміло, а як щодо честі?

— Не менш важливо, щоб я 
зберігав свою посудину в честі. Що 
таке честь? Це внутрішнє достоїн-
ство чоловіка, яке викликає пова-
гу в людей. Для чого нам потрібна 
честь? Для спілкування з людьми. 
Мета Господа — досягти кожного 
серця Своєю Євангелією. Якщо я не 
матиму честі, поваги в людей, вони 
не будуть мене слухати. Яке б я їм 
слово не сказав, вони не будуть на 
нього зважати, коли мене не пова-
жатимуть. І тому Дух Святий нас 
учить: Він хоче, щоб ми перебували 
в святості й честі. Тоді Він зможе дія-
ти через нас на інших людей. 

— А чи є ще щось особливе, 
що повинен мати християнин, 
щоб стати місіонером?

— Коли мене запитували, що 
треба, щоб стати місіонером, я від-
повідав: «Подивіться на Давида. Що 
він робить? Пасе отару свого батька. 
Він любить свою отару, він піклуєть-
ся про неї, він її захищає. Він співає 
Господу: Ти мій Пастир, бо, як я пасу 
ці вівці, Ти так само мене пасеш. 
Він водив їх на багаті пасовища, до 
тихих вод. А ще він захищав їх. Які 
шанси в юнака в боротьбі з левом 
і ведмедем? Ніяких! Але Бог бачив 
любов Давида до отари, його тур-
боту про своїх овечок. І ось це дитя 
біжить за тим левом чи ведмедем 
— і Бог наділяє його такою силою, 
що він убиває його. Богові багато не 
треба. Він вибирає немічне, безси-
ле, але яке любить Бога і людей.

— Тобі як місіонеру офіційно-
му, а тепер уже й неофіційному 
доводилося й доводиться ча-
сто спілкуватися з невіруючими 
людьми. Що на них найбільше 
впливає в розмовах з ними?

— Людей часто обманюють, 
тому вони не довіряють нікому. 
Хочеш комусь зробити добро, а 
він міркує: що цей чоловік хоче від 
мене, якої користі шукає? Якщо лю-
дину полюбиш отакою, якою вона 
є, недовірливу, грубу, то вона від-
криється, побачивши, що тобі від неї 
нічого не треба. Саме безкорисливе 
з щирою любов’ю ставлення до лю-
дей найбільш впливове. 

— А як ти, пастор «Церкви 
Божого спасіння» м. Рівне, пра-
цюєш з віруючими людьми й що 
ти вважаєш основним в роботі з 
ними?

— Я стараюся кожного члена 
церкви залучати до якоїсь справи, 
зокрема й місіонерської. За Божим 
словом, кожен хай робить, що в силі 
робити рука його.

Коли приходить нова люди-
на в церкву, я запитую її: яка ваша 
спеціальність, що ви можете робити, 
чим ви можете служити в церкві? 
У нас є медсестра. Вона ходить по 
квартирах в багатоповерхівках і про-
понує свої послуги: кому потрібно 
поставити крапельницю, дати укол. І 
це все безкоштовно. Поки крапель-
ниця капає, вона каже: можна, я за 
вас помолюся? Можна, Слово Боже 
вам прочитаю? Вона розповідає 
про Ісуса Христа, про свою церкву, 
запрошує на богослужіння. Люди 
дивуються, що є така служба. Пере-
дають один одному телефони. 

Одна із наших сестер закінчи-
ла консерваторію. Ми попросили її, 
щоб передавала свої знання дітям. 
Вона зібрала шестеро дітей і стала 
навчати їх грі на скрипці. Як ці ше-
стеро діток заграють на зібранні, то 
всі тішаться: і сестра, що бачить плід 
своєї праці, і ми — грою і тим, що 
дітки займаються корисною спра-
вою, самі діти радіють і їхні батьки. 

Ще в нас є сестра-кулінар. Тож 
ми при церкві створили гурток «Умілі 
руки». Ці дітки торти печуть, тістечка. 
Пригощають інших. Вони радіють, 
що роблять щось корисне.

 Я помітив, що люди в церк-
ві найбільше страждають від того, 
що не задіяні в служінні. Буває, що 
підходять до мене члени церкви й 
кажуть: я в церкві не потрібний. Він 
поспівав, послухав проповідь, а во-
рог його атакує: що ти тут робиш? 
Є люди, які їдуть на місію, дехто 
молиться — і люди зціляються, яка 

твоя праця? Одна жінка впала  в де-
пресію, жаліючись, що вона тільки 
з дітьми своїми клопочеться, що не 
має часу служити Богові в церкві. І я 
їй розповів історію про одну сім’ю, у 
якій було 9 синів. І ця мати клопота-
лася  своїми синами, але знаходила 
для них такі слова, що згодом всі 
вони стали віруючими, служителями 
Божими, пресвітерами й місіонера-
ми. І тепер я кажу сестрам-матерям: 
коли на вас нападатиме диявол із 
докорами, що ви нібито нічого не 
робите для Бога, кажіть йому: відій-
ди від мене в ім’я Ісуса Христа, я ви-
ховую Божих служителів.  

Ще я з молодими братами й 
сестрами їжджу в невеликі церкви, 
куди ніхто не хоче їхати, за 20-30 км 
по вибоїстій дорозі. Братики, граючи 
на гітарі, плутають акорди, збива-
ються, а коли проповідують, пере-
скакують з теми на тему, а  ті кіль-
ка стареньких сестер слухають цю 
молодь, радіють і плачуть. Вони їм 
все прощають. А молодь так учиться 
проповідувати й служити Богові.

— І наостанок, дорогий бра-
те, скажи нам, хто твій улюбле-
ний персонаж Біблії?

— Я люблю царя Давида. Па-
стух стає царем. Хіба він знав як 
себе вести на царському престолі? 
Але він каже: «Двигай мною, Го-
споди». І я так кажу: «Двигай мною, 
Господи. Кого хочеш, зціли. Усе, 
що Ти хочеш, зроби. Якщо Ти вико-
ристаєш в цьому мене, я буду дуже 
вдячний Тобі».

Василь МАРТИНЮК

Я народилася в Дніпропе-
тровську, у невіруючій сім’ї. 
Мої батьки глухі. Ми жили в 
гуртожитку, у якому мали жит-
ло дуже багато інших глухих 
людей. Коли мені було 9 років, 
мій брат, який уже багато років 
служить місіонером місії «Го-
лос надії», уперше розповів 
мені про Бога. Але я тоді мало 
що зрозуміла з його розповіді. 
Через певний час я приїхала на 
місіонерську точку в Гуляй-по-
ле Запорізької області й уважно 
спостерігала за місіонерами. 
Вони мені багато розповідали 
про життя з Христом.

Я бачила, як вони трудяться, як 
вони збираються разом, молять-
ся. Хоч я і стояла збоку, все одно 
відчувала, як під час їхньої молитви 
Дух Божий торкається мого серця. 
У мені поступово визрівало рішен-
ня покаятися, але чомусь не могла 
зробити цього. Та одного дня все 
ж вирішила щиро покаятися перед 

Богом. Це було у 2005 році. Мене 
запросили на місіонерську конфе-
ренцію, яка того ж року відбувалася 
в Маневичах. Тоді я вперше приїха-
ла в Західну Україну. Мені було дуже 
цікаво побувати в церквах, із яких 
вийшли наші місіонери. Я там поба-
чила багатьох інших місіонерів, і мені 
дуже хотілося зрозуміти, хто вони й 
чому присвятили своє життя місіо-
нерській праці. 

Слухаючи їхні свідчення про пока-
яння людей, про те, які чудеса Бог яв-
ляє в їхньому служінні, як Дух Святий 
діє в їхньому житті, стала молитися: 
«Боже, я також хочу бути місіонером, 
я також хочу трудитися, також хочу 
приводити до Тебе людей». 

Після цього я поїхала в місто 
Слов’янськ навчатися в біблійній 
школі. Там я прожила близько п’я-
ти років, але весь цей час молила-
ся: «Боже, я хочу служити Тобі, але 
не хочу робити це сама від себе. Я 
хочу, щоб Ти Духом Святим спря-
мував мене, куди мені поїхати на 

працю». У Слов’янську я вчилася, 
як правильно проповідували глу-
хим, щоб донести до них Слово 
Боже. Ця категорія людей мені дуже 
близька, мало хто може служити їм 
проповіддю. Під час навчання ми з 
групою глухих їздили в Запоріжжя, 
де презентували своє служіння. 
Наші глухі свідчили людям, співа-
ли мовою жестів, і я в серці своєму 
відчула, що таке служіння потрібне 
й у Запоріжжі. Тому переїхала в те 
місто й працювала з глухими десь 
чотири з половиною роки. Та в якусь 
мить зрозуміла, що повинна рухати-
ся далі. У Запоріжжі я навчила групу 
людей, як працювати з глухими. Це 
служіння вже налагодилося. Але в 
інших місцях є також багато глухих 
людей, які потребують Божого Сло-
ва. І я можу їм допомогти, бо ро-
зумію цих людей, їхню психологію, 
поведінку й спосіб мислення. 

Через певний час мене запроси-
ли в місто Бердянськ. Бог став мені 
відкривати, якими методами пра-

цювати з цими людьми, показувати 
тонкощі цього служіння. Коли я слу-
жила глухим у Слов’янську, то було 
набагато легше, тому що довкола 
мене була група інших служителів, 
які спрямовували мене. Але коли 
ти сама в служінні, коли ти один на 
один з Богом, то відчуваєш особливу 
залежність від Нього. Я постійно за-
питую: «Боже, куди мені йти, що і як 
робити, що говорити цим людям?» 

Я щиро вдячна Богові, що Він 
відповідає на мої молитви, щиро 
дякую Йому за те, що Він посту-
кався в моє серце через місіонерів 
«Голосу надії». Я не знаю, як би 
склалося моє життя, якби я не зу-
стрілася з місіонерами з Гуляй-по-
ля. Я щиро вдячна Господу, що Він 
достукався до сердець моїх батьків. 
Мій тато покаявся перед Богом. 
Він із братом не раз приїжджав на 
місіонерські конференції. Мене в 
той час поряд не було, і йому ніхто 
не перекладав. Він просто сидів і 
спостерігав за тим, що відбуваєть-

ся. Потім знаходилися люди, які 
щось йому перекладали, і він також 
перейнявся місіонерським духом. 
Він проповідує глухим людям, свід-
чить їм про Божу любов, запрошує 
їх на зібрання. Мій батько ось уже 
декілька років поспіль привозить 
невіруючих глухих у табір «Єдність», 
що проводиться біля Ковеля для 
глухих, сліпих людей, а також для 
інвалідів-колясочників. Усе це Божа 
милість та любов, виявлена до Нас.

Жанна ПОЛЄВА

ВІН ПОСТУКАВСЯ В МОЄ СЕРЦЕ
ЧЕРЕЗ МІСІОНЕРІВ «ГОЛОСУ НАДІЇ»

В’ЯЧЕСЛАВ МАРЧУК: «ДВИГАЙ 
МНОЮ, ГОСПОДИ!..»

інтерв`ю
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Ранкова частина другого дня 
конференції складалася зі свідчень 
місіонерів Житомирщини, Луган-
щини. «Раніше ми проповідували на 
площах, із музичними гуртами — 
нас слухали 5 чоловік, жоден із яких 
після цього не приходив у церкву. 
Сьогодні ніхто не проводить масо-
вих євангелізацій, але люди йдуть, — 
розповів пастор церкви м. Сєверо-
донецька Олександр Руденко. — Але 
сьогодні нам не вистачає рук, вуст, 
щоб звістити про Христа, — про-
довжив він. — Коли почалася війна, 
на території, підконтрольній Україні, 
було 3 церкви. Тепер там 4 церкви й 
9 місіонерських точок!»

Сергій Тарасюк, місіонер із Жи-
томирщини, який регулярно відвідує 
зону АТО, розповів про різноманіт-
не служіння в області та, зокрема, 
про працю з переселенцями. Так, 
завдяки біженцям утворилися церк-
ви у Фастові та Коростишеві. «Ще 
задовго до початку війни в нас двічі 
звучало пророче слово: «Готуйтеся 
до прийняття переселенців! Якщо ви 
не приймете, то приймуть невіруючі 
люди, і Я їх благословлю за це!» — 
розповів служитель. «Для місіонера 
не так важливо мати матеріальний 
достаток, — сказав Івано-Франківсь-
кий місіонер Іван Іванцюк, — як ба-
чити спасенних людей, розуміти, 
що його служіння недаремне!» Тож 
служитель говорив про умови, не-
обхідні для результативності: «Що 
робили апостоли в період між обіт-
ницею й пробудженням? — запитав 
він. — Вони однодушно перебували 
на невпинній молитві. Тобто вони 
чекали, але чекання буває активним 
і пасивним. Молитва — це активне 
чекання. І важливо, щоб місіонери 
молилися! Також необхідно пиль-
нувати про власний духовний стан, 
щоб у нас проявлялися плоди духа. 
Ми як місіонери повинні поводитися 
краще, ніж інші люди!»

«Ми несемо людям Добру Нови-
ну, а вони нас ненавидять… Чому?» 
— таким запитанням почав виклад 
свого семінару вчитель Анатолій Клі-
новський. На основі євангельського 
сюжету про зустріч Ісуса Христа з 
жінкою-самарянкою він говорив про 
умови успішного благовістя. Зокре-
ма він простежив, що Ісус спочатку 
проявив до жінки доброту, потім тор-
кнувся складностей її життя, і лише 
після цього став провідувати Єван-
гелію. Розмірковуючи над тим, як 
збільшити результативність служін-
ня, Анатолій Іванович зауважив: «Ми 
можемо мати неправильні мотиви. 
Єдиний правильний мотив місіо-
нерства — жертовна любов до лю-

дей! Місіонер — людина, одержима 
ідеєю спасати. Щиро любіть людей, 
яким ви служите!»

Після закінчення семінару всі 
могли поставити запитання. Одне 
із запитань: «Як охарактеризувати 
сучасне суспільство, з яким дово-
диться працювати місіонерам?» На 
це Анатолій Кліновський відповів: 
«Криміналізоване, секуляризоване, 
сексуалізоване, спіритуалізоване, 
матеріалізоване…» А Микола Синюк 
додав: «Заполітизоване й посадже-
не на голку новин. Сьогодні — час 
мужніх жінок і жіночних мужчин!» Ще 
одне запитання: «Як за сучасних ре-
алій правильно працювати з молод-
дю?» Відповіді були такими: «Сучас-
на молодь втомлена від безцільного 
життя, тому потрібно залучати її до 
програм, які дають якусь ціль!» — 
сказав Анатолій Кліновський. «Від-
чувається все більший розрив між 
старшим і молодшим поколінням. 
Тому зі сторони служителів потрібно 
робити крок назустріч — зрозуміти, 
щоб допомогти!» — додав Віталій 
Оніщук. «Ми живемо в епоху відки-
дання абсолютів. Тому проповід-
нику важливо говорити не з позиції 
знавця істини, а з позиції шукача 
істини. Сьогодні актуальна не стіль-
ки Євангелія послання, як Євангелія 
стосунків!» — зауважив пастор Тарас 
Герасимчук. «Потрібно фокусувати-
ся на двох речах: потреба людини 
й проблема людини», — доповнив 
Сергій Тарасюк.

Після перерви знову були свід-
чення місіонерів, а завершив ран-
кову програму проповіддю старший 
єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко. 
Служитель закликав жити по духу. 
«Проповідуючи іншим, не можна за-
бувати про власну сім’ю й про себе 
самого, — зауважив він. — Можна 
роками служити пастором, місіоне-
ром — і бути плотським. Але в небо 
не ввійдуть плотські люди. Богу бай-
дуже, чи ми єпископи, директори, 
місіонери з потрійним стажем… Ми 
народжені згори, але ще потрібно 
навчитися ходити по духу!» За сло-
вами Михайла Степановича, ознаки 
життя по духу — відсутність образи, 
заздрості, присутність вдячності, до-
брочинності, відчуття задоволеності, 
скромності тощо. Служитель закли-
кав усіх працювати над власним ха-
рактером.

Вечірнє богослужіння почало-
ся проповіддю місіонера Олексан-
дра Мокієнка та закликом молити-
ся за прояви дарів Святого Духа в 
служінні. Знову лунали свідчення з 
місіонерських полів. Служителі Пол-
тавщини, які широко практикують 
молитву за зцілення, закликали хво-
рих пройти до сцени — і всі присут-

ні разом молилися за них. Михайло 
Роман почитав уривок із Нового За-
повіту: «І безліч люду збиралась до 
Єрусалиму з довколишніх міст, і нес-
ли недужих та хворих від духів нечи-
стих, і були вони всі вздоровлювані!» 
(Дiї.5:16). «Бог діє не через окремих 
людей, — сказав служитель. — Бог 
діє через Церкву! І ми приїхали на це 
місце не лише розказати свідчення, 
а й служити одне одному!» Він закли-
кав місіонерів практикувати молитву 
за зцілення на своїх місіонерських 
точках. Завершилося богослужіння 
проповіддю про терпеливість стар-
шого служителя Івано-Франківсько-
го об’єднання УЦХВЄ Юрія Веремія. 
«Терпеливість потрібна для спасіння, 
для стосунків в сім’ї і з іншими людь-
ми, — зауважив єпископ. — Щоб 
зробити Ісуса Христа привабли-
вим для людей, необхідно показати 
власні стосунки з Богом і щирість 
до тих, кому проповідуємо. Сьогод-
ні люди шукають щось стабільне, на 
що можна опертися. І це — Церква, 
стовп і підвалина правди! Нехай усе 
гримить, двигтить навколо — а ти 
будь спокійний! Терпеливість — це 
мужньо перенести всі випробування, 
які ми зустрічаємо на шляху. Хай Бог 
зростить у нас цей плід духа — тер-
пеливість!»

Ранкове богослужіння третього 
дня конференції вели служителі та 
місіонери Чернігівщини. Зокрема 
розповідали про важливість Божо-
го помазання в служінні місіонера. 
Пастор із США Михайло Остапович 
у своїй промові окреслив три етапи 
богошукання: спрага душі за Богом, 
насичення душі та єднання з Богом.

Старший пресвітер Чернігівсь-
кого обласного об’єднання Михайло 
Кукса у своїй проповіді зауважив, що 
в Писанні згадується дві професії, які 
ніколи не зникнуть, — це сіяння/жни-
ва й проповідь Євангелії. «З тобою 
Бог, — підкреслив єпископ. — Ти не 
своє слово проповідуєш, а Його! Ша-
драх, Мешах та Авед-Неґо відповіли 
цареві: «Ми служимо Богу!» Для них 
це було богослужіння! І, може, я чую 
грізний вигук імператора, і очі мої 
бачать розпечену піч, і вже усвідом-
люю, що мене чекає… Але є Бог, 
Якому я служу, і Він вирішує мою 
долю! Він може спасти, а якщо й ні 
— я не залишу свого богослужіння. 
До печі юнаки служили Богу, а в печі 
Бог служив їм! Це — свідки, образи, 
які показують, що чекає нас».

Учитель Василь Попудник виклав 
семінар «Церква і служителі», у якому 
звернув увагу на актуальну церковну 
проблематику, зокрема: розділення 
на групи згідно з тим, кого обрали 
за лідера, неправильне ставлення до 
служителів, непорозуміння та вирі-
шення конфліктів у світських судових 
інстанціях, неправильне ставлення 
до питань сімейного життя, непра-
вильне користування духовними да-
рами, кризу авторитету служителів 
тощо. Служитель висвітлив причини 
церковних конфліктів зі сторони пре-
світера й зі сторони пастви та пока-
зав шляхи до примирення.

Після закінчення семінару деле-
гати ставили служителям запитання. 
Одне з найцікавіших стосувалося 
тези про те, що служителі потребу-

ють відпочинку й відновлення, яку 
згадав у своєму викладі Василь По-
пудник. «Що ви мали на увазі, коли 
говорили про «реабілітацію» служи-
телів? — прозвучало запитання. — 
Де є такий «реабцентр» і як в нього 
потрапити?» — «Час від часу кожен 
служитель зазнає перенавантажен-
ня, сильної напруги, яка може мати 
різні негативні наслідки, — відповів 
учитель. — Тому йому просто необ-
хідна відпустка — відпочити, побути 
з сім’єю. Служитель теж потребує 
душеопіки — від інших служителів. 
Особливо в такі важкі моменти. «Ре-
абілітація» потрібна для того, щоб не 
допустити точки кипіння, загострен-
ня. Якщо ви відчуваєте, що вже на 
грані — звертайтеся до інших слу-
жителів, єпископів, не закривайтеся 
в собі».

Після перерви проповідував 
старший пресвітер Волинського 
об’єднання УЦХВЄ Михайло Близ-
нюк. «Місіонери наближають прихід 
Ісуса Христа на цю землю! — заува-
жив він. — Ті, хто служить Христу, — 
особлива категорія людей. І Бог про 
них піклується по-особливому. Ніхто 
на землі так не піклується про своїх 
працівників». Єпископ наголосив на 
двох важливих моментах, про які не 
можна забувати служителю: найпер-
ше — служити самому собі, тобто 
піклуватися про власний духовний 
стан і йти по слідах Ісуса Христа, аби 
не збитися з правильної дороги.

До єдності закликав редактор 
газети «Голос надії» Юрій Троць. 
«Бог завжди хотів, щоб люди (Його 
народ) були однодушними й чинили 
Його волю, — сказав він. — Наша 
дорога — це не просто відрізок часу, 
не просто прогулянка. Насамперед 
— це ціль. Наша ціль — досягнення 
неспасенних душ, будування церкви. 
Але Біблія запитує: «Чи підуть двоє 
не домовившись?» Хай із цього міс-
ця ми не підемо з різними думками, 
почуттями — але, навпаки, відчува-
ючи плече один одного, спільність 
із дружною командою! Ісус Христос 
молився, щоб ми були єдині й щоб 
Небесний Отець благословив нас на 
нашу дорогу!»

Після свідчень та проповідей 
місіонерів заключне слово мав ди-
ректор місії Микола Синюк. Єпископ 
проповідував на тему девізу кон-
ференції: «В пустині готуйте дорогу 
для Господа!» Він зауважив: «Місіо-
нерство передбачає шлях з Ханаану 
в пустиню і далі — в Єгипет... І ми 
мусимо із нашої особистої глибокої 

внутрішньої пустині взяти цінні уроки! 
Адже перебування в пустині часто ви-
магає прийняття непростих екстра-
ординарних рішень. Сам Ісус був 
Духом поведений в пустиню. Отже, 
всі ті ситуації, у яких ми опиняємося, 
обов’язково є підконтрольними Богу. 
Він має Свій план для нас! Наша пе-
ревага в тому, що з Його руки ніхто 
нас не вихопить! Бувають ситуації, 
коли не знаємо, як рухатися далі, у 
який бік дивитися; коли не знаємо, 
який завтра закон буде прийнято; 
коли не знаємо, як краще вчинити 
в конкретному випадку: заплатити 
штраф чи ще почекати? З тобою і в 
цій пустелі — Господь!»

Насамкінець було надане сло-
во декану Київської богословської 
семінарії «Благодать та істина» Вік-
тору Шевчуку, який розповів про 
нові навчальні програми. «Я згідний 
із думкою, що стадіонні та вулич-
ні євангелізації сьогодні вже менш 
ефективні, а найбільш дієва — індиві-
дуальна євангелізація, — сказав він. 
— Ми вже не один рік розробляємо 
програми саме в цьому напрямку. 
Називаємо їх: місія в професії. Пер-
ша така програма почалася ще в 
2010 році — «Фельдшер-місіонер». 
Нещодавно з’явилася ще одна — 
«Учитель-місіонер». Якось я був у 
Третьяковській галереї і зупинився 
перед картиною «З’явлення Христа 
народу». Раптом екскурсовод приво-
дить старшокласників і починає де-
тально розповідати, як писалася ця 
картина, її сюжет, далі персонально 
про кожного з добрих трьох десятків 
персонажів — як кожен із них сприй-
має Христа. А потім каже: «Бачите, 
отут справа на картині є вільне міс-
це? Це художник для вас залишив! 
А хто для вас Ісус Христос? А як ви 
його сприймаєте?» Я був просто в 
захваті — це був по суті виклад Єван-
гелії на прикладі картини. Я зробив 
висновок: яка б не була професія, 
через неї завжди можна розказати 
про Христа!»

Музичний супровід конферен-
ції здійснювали хор «Церкви Святої 
Трійці» (м. Рівне), духовий оркестр 
із с. Рованці (Волинська обл.), гурт 
«Левит» (м. Луцьк). А також було чи-
мало сольних виступів та колектив-
ного співу місіонерів.

Упродовж конференції неод-
норазово однодушно молилися за 
служіння в різних регіонах місіонер-
ської праці, а також за конкретні по-
треби окремих місіонерів.

Дмитро ДОВБУШ

- 434 місіонери.
- 375 населених пунктів охоплено благовістям.
- 15 регіонів України, 13 регіонів Росії, Казахстан, Поль-

ща, Болгарія, Хорватія.
- 230 новостворених церков.
- 148 споруджених або переобладнаних домів молитви.
- 200 недільних шкіл (понад 3000 дітей).
- 139 навчальних закладів, із якими співпрацюють місіонери.
- 5 періодичних видань.
- 4 радіопередачі.
- 4 телепередачі.
- 12 центрів реабілітації для алко-, наркозалежних.
- 6 будинків для дітей-сиріт.
- 31 в’язниця, де здійснюється благовістя.
- Служіння інвалідам, малозабезпеченим, бездомним.

СТАТИСТИЧНІ ДАНІ МІСІЇ
СТАНОМ НА 2017 РІК:

конференція

XXI КОНФЕРЕНЦІЯ «ГОЛОСУ НАДІЇ»: 
УТІШАЙТЕ НАРОД… ГОТУЙТЕ ДОРОГУ ГОСПОДЕВІ!

Початок на стор.1

ДРУГИЙ ДЕНЬ

ТРЕТІЙ ДЕНЬ
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Як виглядає сучасна релі-
гійна карта України станом на 
01.01.2017 рік? Яка область є 
найбільш релігійною? Хто увій-
шов в «ТОП 10» релігійних ор-
ганізацій України? Як змінилася 
кількість баптистів, п’ятидесят-
ників та харизматів за останні 
роки?

У статті здійснено аналіз релігій-
ної карти України за кількістю релі-
гійних організацій, які включають в 
себе центри, правління, громади, 
братства, місії та духовні навчальні 
заклади. Окремо проведено аналіз 
за кількістю лише релігійних громад.

Міністерство культури України 
оприлюднило офіційну статисти-
ку про мережу церков і релігійних 
організацій  в Україні станом на 
01.01.2017 р., проаналізувавши яку, 
можна зробити кілька цікавих вис-
новків.

Найбільш релігійною продов-
жує залишатись Львівська область 
— тут найбільша кількість релігій-
них організацій (3128), 19 духовних 
навчальних закладів, 1937 шкіл  та 
2911 священнослужителів. Най-
менш релігійними в цьому плані є 
Сумська, Миколаївська та Кірово-
градська області. 

В десятку найбільших релігійних 
організацій в Україні (за кількістю 
релігійних організацій) ввійшли:

1. Українська православна церк-
ва (УПЦ МП) — 12653 релігійні ор-
ганізації;

2. Українська православна церк-
ва — Ки ївський патріархат (УПЦ КП) 
— 5264;

3. Українська греко-католицька 
церква (УГКЦ) — 3562;

4. Всеукраїнський союз церков 
євангельських християн-баптистів 
(ВСЦ ЄХБ) — 2639;

5. Всеукраїнський союз церков 
християн віри євангельської-п’яти-
десятників (ВСЦ ХВЄП) — 1702;

6. Українська автокефальна пра-
вославна церква (УАПЦ) — 1239;

7. Римсько-католицька церква в 
Україні — 1117;

8. Українська уніонна конферен-
ція церкви адвентистів сьомого дня 
(АСД) — 1034;

9. Релігійні організації Свідків 
Єгови — 920;

10. Інші релігійні організації ха-
ризматичного типу — 801.

За кількістю релігійних організа-
цій в Україні основні напрямки хри-
стиянства розташувались наступ-
ним чином:

1. Православні — 19410
2. Протестанти — 10298
3. Католики — 5143
Щодо протестантизму, то в 

Україні найбільша кількість релігій-
них організацій належить баптистам 
— 2987, одразу за ним йдуть п’яти-
десятники — 2798, далі — хариз-

мати (1441) та адвентисти (1081). 
У відсотковому відношенні релі-
гійні організації у протестантизмі 
розподілились так:

Найбільша кількість п’ятиде-
сятницьких громад знаходиться у 
Рівненській та Волинській областях, 

тут їх кількість становить  271 та 205 
відповідно. Найменше їх у Сумській 
— 7 та Луганській областях — лише 
42 (з них — 14 ВСЦ ХВЄ).

Баптизм найбільш поширений 
у Київській (249), Черкаській  (192), 
Вінницькій (184), Чернівецькій (182), 
Донецькій (171), Одеській (167) та 
Хмельницькій (161) областях.

По кількості харизматичних 
церков лідирують  Донецька (179), 
Дніпропетровська (132) та Київська 
(126) області.

Протягом останніх п’яти років 
кількість п’ятидесятницьких (ВСЦ 
ХВЄП) діючих громад залишається 
майже незмінною, хоча, починаю-
чи з 2014 року, спостерігається не-
значне їх зменшення. Так, станом 
на 2013 рік діяло 1533 громад, на 
2014 — 1616, на 2015 — 1610, на 
2016 — 1605, на 2017 — 1601. Щодо 
Рівненської та Волинської областей, 
навпаки, щорічно спостерігається 
незначний позитивний приріст.

Ще більш невтішна тенден-
ція спостерігається у баптистсь-
ких (ВСЦ ЄХБ) громадах. Лише за 
останні три роки кількість діючих 
громад зменшилась на 97.

На обласному Місіонерсько-
му форумі євангельських христи-
ян-баптистів, який відбувся 22 черв-
ня 2013 року у м. Хмельницькому 
Микола Каспров, заступник голови 
ВСЦ ЄХБ, озвучив невтішну стати-
стику про те, що останнім часом чис-
ло членів баптистської церкви ско-
рочується і менше людей приймає 
святе водне хрещення, у порівнянні 
з даними десятирічної давності. Так, 
у 2012 році 1145 церков по Україні 
не охрестили жодної людини. Тому, 
виходячи з цієї ситуації, баптисти 
оголосили 2013 рік Роком місії. Як 
бачимо з графіка, протягом 2013 
року кількість баптистських громад 
таки зросла (на 22) і сягнула рекорд-
ної позначки за весь час існування 

ВСЦ ЄХБ. Проте, після закінчен-
ня Року місії відбулось їх раптове 
зменшення, давши початок нега-
тивній тенденції щодо зменшення, 
яка триває й досі. В харизматичних 
церквах, навпаки, спостерігається 
незначна тенденція щодо зростан-

ня. Лише за минулий рік кількість 
громад збільшилась на 30 (з 1337 у 
2016 році — до 1367 у 2017).

Аналізуючи статистичні дані кіль-
кості п’ятидесятницьких громад (ВСЦ  
ХВЄП, нині УЦ ХВЄ) за останні 20 
років, бачимо, що їх кількість зросла 
вдвічі (з 802 у 1997 році — до 1601 
у 2017 році), але починаючи з 2014 
року, спостерігається незначний 
від’ємний приріст. Для цього, при-
наймні, можуть існувати такі фактори:

1. Війна. В умах війни зазвичай 
мова йде не про насадження нових 
церков, а про збереження існуючих. 
В такі часи основні сили направлені 
не на відкриття нових церков, а на 
служіння та допомогу постраждалим 
від війни.

2. Харизматія.  Значний успіх 
харизматичного руху за останні роки 
негативно відображається на ро-
звитку, досить близькому (на пер-
ший погляд)  йому за віровченням, 
п’ятидесятницького. Для багатьох 
людей харизматичний рух став аль-
тернативою останнього, оскільки 
сприймається ними, як більш су-
часний, доступний та «легкий» спо-
сіб служіння Богу. Це щось подібне, 
коли на ринку компанія впродовж 
років продавала масло в стандарт-
них упаковках та незмінної якості. З 
роками кількість продаж стабільно 

зростала. Але в той момент, коли 
на ринку з’явилися інші компанії, з 
подібного роду продукцією, кількість 
продаж зменшилась. Ті, хто йшов до 
магазину в пошуках масла, тепер на 
прилавках побачили подібну продук-
цію, але в яскравішій упаковці та за 
доступнішою ціною. Мало кому з них 
спадає на думку перевірити якість 
товару згідно вимог ДСТУ, переваж-
на більшість, не задумуючись,  купує 
це масло сумнівної якості та й спо-
живають його. Інші, скуштувавши, 
вирішують більше масла не купувати 
взагалі. Ось так і зменшується кіль-
кість покупців справжнього масла... 

Можливо, з роками, наївшись 
досхочу неякісного продукту, люди 
зрозуміють, що помилялись... А що 
ж робити компанії-виробнику? Про-
довжувати сумлінно постачати мас-
ло  незмінної якості! Бо хто їм дасть 
відчути смак справжнього масла, як 
не компанія, що має ліцензію, сиро-
вину та обладнання для його виго-
товлення? Я впевнений, що в разі 
настання економічної кризи ці ново-
створені компанії-постачальники до-
бровільно залишать ринок, оскільки 
основною ціллю для них завжди був 
заробіток коштів та створення відо-
мого бренду, але аж ніяк не турбота 
про населення.

3. Постмодернізм. Прийшов-
ши на зміну посткомунізму, постмо-
дернізм приніс із собою  скептицизм 
та байдужість до християнства, ніве-
лювавши поняття істини. Наслідки 
постмодернізму Європа відчула 
раніше, ще в 1992 році Фредерік 
Катервуд, екс-віце-президент Пар-
ламенту Європи, зазначив наступне: 

«Хоч ми й вичистили наш європей-
ський дім від фашизму і комунізму; 
хоча демократія і свобода слова 
простягається від Атлантики до Ура-
лу; з погляду християнської віри, яка 
певний час переважала тут, Євро-
па виявилися більш пустинною, ніж 
будь-коли раніше». Секуляризація, 
як ідеологія нанесла непоправний 
удар по історичному християнству. 
Те, з чим Європа зустрілася ще 
декілька десятиліть тому, сьогодні 
зустрічають посткомуністичні країни.

Історичні церкви повинні оцінити 
ситуацію, що склалася, і багато що 
змінити, для того, щоб пережити цю 
кризу і вийти з неї з новими сила-
ми. Стюарт Вільямс виражає надію 
на краще: «Необходимо готовиться 
к переменам… Пост-христианская 
цивилизация уже появилась. Какой 
она будет, мы уже не знаем. Хри-
стианская цивилизация умирает, 
но из ее пепла может подняться 
новое, жизнеспособное христиан-
ство». Сергій Головін підтверджує 
цю думку: «Виклик пост-християн-
ського світу направлений до церк-
ви не стільки, як загроза, скільки як 
запитання — наскільки послідовники 
Христа готові пожертвувати своїм 
любим минулим, своїми славними 
традиціями і звичними методами, 
щоб повернутися лицем до суспіль-
ства і відважитися на нову Рефор-
мацію. Адже без внутрішньої Рефор-
мації неможлива актуальна і дієва 
проповідь світу  — проповідь, як вис-
ловився ап. Павло, яка «не в словах 
переконливих людської мудрости, 
але в доказі духа та сили» (1Кор.2:4)

Олександр ГЕНІШ

СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА КАРТА УКРАЇНИ
статистика
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Коли апостолові Павлу 
було 42 роки, Бог прогово-
рив через пророка, щоб він 
із Варнавою вирушив у свою 
першу місіонерську подорож.  
«Як служили ж вони Госпо-
деві та постили, прорік Свя-
тий Дух: Відділіть Варнаву та 
Савла для Мене на справу, до 
якої покликав Я їх!

Тоді, попостивши та помо-
лившись, вони руки поклали на 
них і відпустили!» (Дії 13:2-3).

Перша місіонерська подо-
рож Павла тривала два роки. 
Після цього вони повернулися 
в Антіохію, а потім вирушили 
в Єрусалим, щоб вирішити, чи 
потрібне язичникам обрізання. 
Коли це питання було вирішене, 
Павло з Варнавою вирушили в 
другу місіонерську подорож, яка 
тривала три роки. Потім була 
третя місіонерська подорож, 
яка тривала десь три з полови-
ною чи чотири роки. Потім апо-
стол Павло чотири роки сидів у 
тюрмі. Після цього він вирушив 
у Іспанію, де насаджував церк-
ви. І коли йому було 62 роки, він 
удруге потрапив до в’язниці, де 
й закінчилося його життя. За цей 
час він написав 13 послань. 

Які ж уроки ми можемо взяти 
для себе з цього періоду життя 
апостола Павла?

Я виділив чотири принципи, 
які є дуже важливими для нашо-
го життя та служіння. 

Перший принцип — слухання 
Бога. Коли ми говоримо про по-
кликання, то воно містить в собі 
розуміння, що хтось кличе — і 
нам потрібно відгукнутися на цей 
поклик.

Нас кличе на служіння Бог, 
тому ми повинні навчитися слу-
хати Бога, бо без цього наше 
служіння буде лише формаль-
ним. Бог по-різному промовляє 
до людей. І ми повинні навчитися 
чути Його.

Апостол Павло навчився цьо-
му. У свою першу подорож він 

пішов, як уже було зазначено, за 
велінням Святого Духа. Коли ви-
рушав у другу подорож, то «Дух 
Святий їм не звелів провіщати 
слово в Азії, то вони перейш-
ли через Фрігію та через країну 
галатську. Дійшовши ж до Мізії, 
хотіли піти до Вітінії, та їм не до-
зволив Дух Ісусів» (Дії 16:6-7). 
Тобто на північ і на південь їм 
була дорога закрита: можна було 
або йти на захід, або ж поверта-
тися назад. Тому, «обминувши 
ж Мізію, прибули до Троади. І 
Павлові з’явилось видіння вночі: 
якийсь македонянин став перед 
ним і благав його, кажучи: «Прий-
ди в Македонію і нам поможи!» 
Як побачив він це видіння, то ми 
зараз хотіли піти в Македонію, 
зрозумівши, що Господь нас по-
кликав звіщати їм Євангелію» (Дії 
16:8-10).

Тобто Бог промовляє по-різ-
ному: Духом Святим, через сон, 
через людей. Коли Павло був у 
Коринті, то пише, що Господь 
Сам явився йому. Коли вже хотів 
йти з Ефесу, то відчув, що Бог 
в цьому місті відкрив двері для 
проповіді, і тому залишився там. 
У Єрусалимі Павлу пророкував 
пророк Агав. Ангел явився Пав-
лові, коли було розбито кора-
бель біля острова Мальта. Це 
лише декілька прикладів того, як 
Бог може звертатися до людини. 

Нам мало просто розмовля-
ти з Богом, мало просто дару 
говоріння іншими мовами. Ми 
повинні навчитися слухати Бога. 
Як же Бог розмовляє з нами? 
Так само, як і з людьми, про 
яких йдеться в Біблії. Він може 
розмовляти з нами через Своє 
творіння, через інших людей, че-
рез обставини, через пророків, 
через ангелів чи через особисте 
явлення. 

Як же нам розпізнати цей го-
лос, оскільки є три сфери поход-
ження наших думок: від Бога, від 
диявола, від людей (зокрема від 
самих себе)? Перше: зіставляй-
те зі Словом Божим ті думки, які 
прийшли до вас: чи відповідають 
вони біблійному плану, чи ні. Дру-

гим важливим аспектом у цьому 
є досвід. Усі ми робили помилки, 
вважаючи, що це промовляв Бог, 
а це були наші думки. Проте, на-
буваючи досвіду спілкування з 
Богом, ми отримуємо здатність 
розрізняти ці голоси й не роби-
ти помилок. І третій момент: шу-
кайте людей більш досвідчених, 
ніж ви, і консультуйтеся з цими 
людьми. Якщо ви маєте якісь 
думки й вважаєте, що це від Го-
спода, або ж не знаєте, як вам 
вчинити, і не чуєте, куди веде вас 
Бог, шукайте собі наставників, 
які могли б спрямувати вас. 

Ми повинні планувати своє 
життя. Є супердуховні люди, 
які кажуть: «Та для чого нам це. 
Дух Святий підкаже нам». Проте 
апостол Павло, хоча й був дуже 
духовною людиною, мав план, як 
виконати те покликання, яке дав 
йому Бог. 

Христос мав чітку стратегію 
на три з половиною роки свого 
служіння — Він мав навчити тих, 
хто б далі поніс Його вчення у 
світ. Для цього Він обрав два-
надцятьох, із якими ходив і яких 
навчав. Він учив їх бути самостій-
ними, посилаючи на служіння, 
поправляв їх, вказуючи на по-
милки, усамітнювався з ними. А 
згодом, коли возносився, Він не 
залишив учнів напризволяще, а 
дав їм чіткий план: «Ідіть і зро-
бить учнями інших, починаючи 
від Єрусалиму, Юдеї, Самарії і 
аж до краю землі». І цієї страте-
гії дотримувався апостол Павло, 
формуючи свій план дій. Основ-
ним його принципом було йти на 
нові території, де ще не пропові-
дувалася Євангелія. Він виру-
шав у великі міста. Приходячи в 
певне місто, він шукав синагогу, 
проповідував там, а після цього 
йшов до язичників. Тих людей, 
які навернулися до Бога, він пев-
ний час навчав, коригував, щоб 
потім послати їх на служіння — і 
з великого міста слово Євангелії 
розходилося в маленькі містечка 

та поселення, охоплюючи значні 
території. Він не залишав своїх 
учнів, а посилав до них служи-
телів, писав послання, при мож-
ливості відвідував ті церкви, які 
насаджував.

Тобто апостол Павло робив 
те, що звелів Христос у Вели-
кому дорученні «Ідіть і зробіть 
інших учнями…» — він форму-
вав учнів і вчив їх робити учнями 
інших. Не обов’язково кудись 
їхати, щоб виконувати Велике 
доручення. Тепер у місіонерстві 
є таке поняття як «вертольотна 
місія» — прилетів, народив шуму 
й пилу й полетів. Так, проповідь 
звучала, люди навернулися, їх 
сфотографували — і залишили 
напризволяще, тому до жодних 
значимих результатів це не при-
вело. Завдання Христа для нас 
полягає не просто в тому, щоб 
ми євангелізували, а в тому, щоб 
ми формували учнів. Тож якщо ти 
певний час відповідально працю-
єш у недільній школі й уболіваєш 
за тих дітей, яким проповідуєш, 
учиш їх, коригуєш, щоб зробити 
з них справжніх учнів Христа, ти 
виконуєш Боже повеління. 

Отже, плануйте своє життя та 
служіння, виробіть свою страте-
гію, але дозволяйте Духові Свя-
тому коригувати свої плани. 

Отримуючи певне покликан-
ня, треба бути готовим платити 
ціну. Дуже багато людей хочуть 
бути попереду, хочуть робити 
великі справи, проте ціну плати-
ти не хочуть, тому й не досяга-
ють бажаного. Покликання наче 
айсберг — зверху ми бачимо 
успіх, але та ціна, яка була за-
плачена за цей успіх, невидима, 
але значно перевищує те, що 
видиме. Невдачі, жертви, важка 
праця та зусилля, розчарування 
та сумніви — усе це супроводжує 
успішних людей. І цього набагато 
більше, ніж видимого успіху. Але 
це саме та ціна, яку треба пла-
тити. 

Яку ж ціну платив апостол 
Павло? Він постійно стикався з 
критикою свого служіння (див. 
2Кор.10:10). Згідно з оповідями 
очевидців, Павло не мав яскра-
вої зовнішності, тому його ви-
гляд не справляв враження на 
греків, які дуже велику увагу при-
діляли зовнішнім даним. Тому не 
всі однозначно сприймали його, 
проте чутки про нього ширилися. 
І коли він прийшов у Єрусалим, 
йому сказали, що чули про ньо-
го (див. Дії 21:21). І не завжди ці 
чутки були добрими, тому що, 
як не дивно, кількість недобро-
зичливців пропорційна успіху в 
служінні, і критика завжди буде 
супроводжувати тих, хто має 
успішне служіння. 

Той, хто хоче повністю відда-
тися своєму покликанню, стика-
тиметься з фізичними трудно-
щами, як і апостол Павло, який 
писав: «Я був більш у працях, у 
ранах над міру, частіш у в’язни-
цях, часто при смерті… у ман-
дрівках я часто бував, бував у 
небезпеках… у виснажуванні та в 
праці, часто в недосипанні, у го-
лоді й спразі, часто в пості, у хо-
лоді та в наготі» (2Кор.11:23-27). 

Можливо, ви не стикнетеся саме 
з цими труднощами, але приго-
туйтеся до того, що буде нелегко 
й фізично. 

Ще один момент, який може 
дуже напружувати, і треба бути 
готовим до цього — це спостере-
ження. Якщо ти служиш людям, 
вони дивляться на твоє життя, 
твою поведінку, твою сім’ю. То-
бто ти постійно перебуваєш під 
прицілом: люди дивляться, як 
ти одягаєшся, як відпочиваєш, і 
не кожен здатен витримати це. 
Це також ціна, яку ти платиш за 
успіх. 

І ще одна ціна успіху — втома 
або вигорання. Починати працю 
завжди цікаво. Та згодом прихо-
дить утома, ідеї вичерпуються. 
Тому, починаючи служіння, треба 
навчитися правильно розподіли-
ти свої сили й постійно поповню-
вати їх, перебуваючи в Божій 
присутності, щоб до старості 
залишатися плідними, щоб бути 
благословенним прикладом для 
майбутніх поколінь.

Тож, беручись до служіння, 
будьте готові до того, що слід 
платити цю ціну. Тому підрахуй-
те свої можливості, щоб не бути 
згодом осміяними, порадьтеся 
з більш досвідченими людьми, 
які можуть розповісти, як вони 
справлялися з критикою та ви-
горанням, як долали фізичні нез-
годи. 

Досягаючи успіху в служінні, 
ми стикаємося з небезпекою, 
що люди будуть воздавати славу 
нам, кажучи: «Ти такий класний! 
Ти так багато робиш для Бога». 
З цим стикався й Павло у своє-
му служінні. Зціливши кривого 
в Лістрі, Павло привертає увагу 
всього міста, і його починають 
називати богом Гермесом (див. 
Дії 14:1245-18). Але апостол став 
переконувати цих людей, що він 
така ж людина, як і вони, і не 
приймає слави від них, бо сла-
ва належить лише Богові. І в ба-
гатьох посланнях апостола Пав-
ла знаходимо слова про те, що 
метою всього його життя було 
прославити Господа. 

У сучасному ж християнстві 
є тенденція переключати увагу 
людей від Бога на яскраві особи-
стості. Та вчімося, як сказав ві-
домий проповідник Гордон Мак-
дональд, не приймати на свою 
честь аплодисментів, які нале-
жать Христові. Робімо все, що 
можемо, усе, що залежить від 
нас, усе, до чого нас кличе Го-
сподь, на славу Йому. І в цьому 
буде успіх нашого служіння, як і 
служіння апостола Павла.

Лео ФРАНК

Весь 2017 рік в Україні 
триває цілодобовий мара-
фон посту і молитви, органі-
зований низкою протестант-
ських церков. Під час акції 
християни моляться про ре-
формацію України.

Протягом першого півріччя 
2017 року в марафоні взяло 
участь близько 50 000 людей 
з 24 областей України та інших 
країн, заявили в прес-центрі 
проекту R500. Щодоби прохо-
дять двогодинні блоки молитви 
в церквах певної області. В кінці 
тижня естафета переходить на-
ступній області.

Організатори молитовного 
марафону відзначають: «У Біблії 
ми знаходимо чимало інструк-
цій щодо преображення су-
спільства. І одним з найпотужні-
ших інструментів, який Господь 
дав для цього Церкві, є молит-
ва. Саме ревні і щирі молитви 
святих служили тому, щоб 
змінився звичний плин історії. 
Сьогодні Господь шукає заступ-
ників, які стануть в проломі за 
Україну — за пробудження і по-
каяння народу, за преображен-
ня кожної сфери суспільства, 
за процвітання і розвиток всіх 
сфер держави.

Навіть Сам Господь Ісус 
більше 2 000 років тому прий-
шов завдяки заступництву. Си-
меон і Анна багато років моли-
лися про прихід Месії. Народ 
ізраїльський кричав до Неба 
про звільнення з єгипетського 
рабства. Мартін Лютер та інші 
реформатори були людьми мо-
литви. Джон Нокс був почутий 
у своїй місіонерській молитві: 
«Боже, дай мені Шотландію, 
або я помру». Навіть королева 
Шотландії говорила, що вона 
боїться його молитов більше, 
ніж всіх армій Європи».

РІСУ

ПОВНИЙ ВПЕРЕД
семінар

новини

НАВЧІТЬСЯ СЛУХАТИ БОГА

ВИРОБІТЬ СТРАТЕГІЮ

ЦІНА ПОКЛИКАННЯ

SOLI DEO GLORIA

УЧАСТЬ В МОЛИТОВНОМУ
МАРАФОНІ В УКРАЇНІ ВЗЯЛО

50 000 ОСІБ
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Перше євангельське про-
будження в Україні відбулося в 
першій половині 19 століття се-
ред етнічних німців. Починаючи з 
1789 року, на запрошення уряду 
Катерини ІІ у Південну Україну 
переселилися десятки тисяч нім-
ців, організовуючи свої колонії. 
Вони жили відокремлено від міс-
цевого українського населення, 
номінально поклонялися Богу в 
кірхах і вели нерелігійний спосіб 
життя. Але на початку 19 століт-
тя в Німеччині почалося велике 
пробудження святості серед ме-
нонітів, яке швидко перекинуло-
ся і на німецькі колонії в Україні. 
Після цього пробудження колоні-
сти почали щоденно збиратися 
на служіння, які вони називали 
німецькою мовою «Stunde» (штун-
де). Бог діяв там настільки могут-
ньо, що, переживши народжен-
ня згори, німці, незважаючи на 
офіційну заборону, почали єван-
гелізувати місцеве населення. Так 
серед українців з’явилися перші 
євангельські християни, яких в на-
роді прозвали «штундами». Про-
будження перед німців-колоністів 
здійснило величезний вплив на 
місцеве населення південної 
України. Воно також вважається 
найпершим євангельським про-
будженням на нашій землі. 

Друге пробудження в Україні 
відбувалося майже паралельно 
з пробудженням в німецьких ко-
лоніях, але мало свої особливості. 
Близько 1850 року сімнадцятиріч-
ному підлітку Івану Онищенку бать-
ко подарував на день народження 
Новий Заповіт російською мовою. 
Читаючи його вдень та вночі, Іван 
пережив радикальну зустріч з Бо-
гом, після чого він почав пропові-
дувати спочатку у своєму селі, а 
потім і в усій Херсонській губернії. 
Іван Онищенко був першим україн-
цем, який прийняв водне хрещення 
по вірі у зрілому віці (для цієї свя-
щеннодії спеціально приїхало двоє 
баптистських пасторів із Базеля). 
Сотні й тисячі українців почали при-
слухатися до проповідей Онищенка 
і через декілька років по всій Україні 
було вже організовано нові общини 
людей, які увійшли в заповіт з Бо-
гом через хрещення по вірі. Рух, 
започаткований Іваном Онищен-
ком, вилився у велике баптистське 
пробудження і поширився по всій 
Україні.

Після Жовтневої революції 1917 
року західна частина України, Біло-
русі та Литви відійшла під юрисдик-
цію Польщі за Версальським догово-

ром. До Першої світової війни сотні 
молодих людей з цих територій виї-
хало до Америки у пошуках кращо-
го життя. Саме в той час в Америці 
палало велике п’ятидесятницьке 
пробудження, почате на Азуза-стріт. 
Багато українців та білорусів потра-
пили в живі вогненні церкви новос-
печених п’ятидесятників і пережили 
радикальні зміни. Після закінчення 
війни дехто з цих людей вирішив по-
вернутися назад до себе додому для 
того, щоб принести місцевому насе-
ленню живе слово Бога. Тільки-но 
організована Асамблея Бога в Аме-
риці пропонувала свою духовну й 
матеріальну допомогу в розповсюд-
женні Євангелії. Після повернення на 
батьківщину ці «американці» почали 
проповідувати про нову силу Бога і 
про хрещення Святим Духом. Сотні 
людей відгукувалися, в результаті 
чого почали зароджуватися нові об-
щини. У 1929 році в селі Стара Чов-
ниця (нині це Волинська область) 
відбувся Перший всепольський з’їзд 
п’ятидесятників, який об’єднав всі 
общини, які визнавали хрещення Ду-
хом Святим. На цьому з’їзді головою 
Союзу було обрано Артура Берг-
хольца — пресвітера п’ятидесятни-
цької общини міста Лодзь (нині це 
територія Польщі). 

Це пробудження було одним з 
найбільш сильних, найбільш успіш-
них і найбільш тривалих пробуд-
жень на території України. Його 

ефективність була настільки висо-
кою, що часто 40-50% населення 
багатьох сіл та містечок за декілька 
років приходило до Бога. 

Четверте пробудження почало-
ся у 1921 році з приїздом Івана Во-
ронаєва в Одесу. Це пробудження 
відбувалося паралельно з п’ятиде-
сятницьким пробудженням у Поль-
щі, але вони не пересікалися, тому 
що між СРСР і Польщею був чіткий 
кордон з колючим дротом. І хоча в 
них не було спільних конференцій і 
проповідники не знали один одно-
го, але по духу ці пробудження були 
ідентичними. Як пробудження в 
Польщі, так і пробудження Одесі ро-
било великий наголос на хрещення 
Духом Святим, йдучи своїм корінням 
до Азуза-стріт. З Одеси це пробуд-
ження, як вогонь, розповсюдилося 
по всій території радянської України, 
в результаті чого тисячі людей вли-
лися в Церкву Христа. 

Нинішні п’ятидесятники, вихідці 
з цих двох пробуджень, складають 
найбільший процент серед єван-
гельських християн в Україні. 

І п’яте пробудження — це про-
будження дев’яностих. Після падіння 
Радянського Союзу в Україну ринули 

сотні місіонерів з Америки, Європи 
й Африки. Також багато місцевих 
місіонерів з баптистських та п’яти-
десятницьких церков, побачивши 
духовний вакуум, почали орендува-
ти будинки культури і відкривати нові 
церкви. Розуміючи, що часи зміню-
ються, і скориставшись релігійною 
свободою, церква вийшла з підпілля 
і почала приймати у свої ряди тисячі 
нових людей.

Підсумовуючи, хочу сказати, що 
причина того, що Україна нині входить 
у топ християнських країн, криється 
ще й у тому, що ми не лише пережи-
ли ці великі пробудження, а й зуміли їх 
зберегти. Євангельські віруючі в часи 
сімдесятирічного правління атеїзму 
виявилися стійкими, сильними й без-
компромісними. Вони не прогнулися 
під комунізм, не приймали присягу в 
армії, не дозволяли своїм дітям всту-
пати в такі атеїстичні організації, як 
жовтенята, піонери, комсомол. Че-
рез це над ними насміхалися, обзи-
вали штундами, не приймали у вищі 
навчальні заклади. Багатьох лідерів 
ув’язнювали (мій тато за віру в Бога 
відсидів 7 років). Але євангельські 
християни не звертали на гоніння 
жодної уваги, тому що вважали себе 
громадянами неба і прагнули «кра-
щої, цебто небесної (батьківщини), 
тому й Бог не соромиться їх, щоб 
звати Себе їхнім Богом, бо Він приго-
тував їм місто» (Євр.11:16).

Роман САВОЧКА

ПЕРШЕ ПРОБУДЖЕННЯ ДРУГЕ ПРОБУДЖЕННЯ

ТРЕТЄ ПРОБУДЖЕННЯ

ЧЕТВЕРТЕ ПРОБУДЖЕННЯ

П’ЯТЕ ПРОБУДЖЕННЯ 

П’ЯТЬ ДУХОВНИХ ПРОБУДЖЕНЬПочаток на стор.1

Хочу засвідчити, як Бог явив 
Свою славу в моєму житті. Я 
народився та виростав у Крас-
нокутську Харківської області. 
Коли мені було три роки, мої 
батьки розлучилися, і мене ви-
ховувала бабуся. З дитинства я 
мріяв стати великим спортсме-
ном. Мріяв про значні успіхи в 
спорті, які б принесли мені до-
статок, славу й авторитет се-
ред людей. І ця юнацька мрія 
допомагала мені й рухала мною 
протягом певного часу. Здава-
лося, що я буду вести здоро-
вий спосіб життя. Але моя мрія, 
над досягненням якої я активно 
працював, не змогла вберегти 
мене від гріха, який прийшов у 
моє життя.

Бабуся завжди вчила мене пра-
вилам моралі, передавала мені все 
найкраще, що мала сама. А коли 
навернулася до Бога, то стала й 
мені свідчити про Нього. Вона за-
стерігала мене, казала: «Синку, є 
Бог, Який любить тебе, Який хоче, 
щоб ти славив Його святе ім’я, є 
Бог, Який призначив тебе для того, 

щоб ти в Ньому робив добрі спра-
ви». Вона заступалася в молитві 
за всю нашу сім’ю. Бабуся завжди 
підтримувала мене в усіх моїх по-
чинаннях (я займався тайським 
боксом), поважала мій вибір та моє 
бажання стати спортсменом, та 
ніяк не могла погодитися з тим не-
добрим, яке поступово вривалося в 
моє життя. 

Я прагнув до висот людської 
слави й відкидав ті слова, які казала 
мені бабуся, бо не знав тоді, що Пи-
сання свідчить, що вся слава люд-
ська – як цвіт на траві, який дуже 
швидко в’яне, а Слово Господнє 
повік пробуває.

Я закінчив школу, вступив в 
університет, досяг певних успіхів у 
спорті — став спершу чемпіоном 
Харківської області з тайського бок-
су, виступав на різних національних 
змаганнях. Здавалося, я досягаю 
всього, про що мріяв, проте все 
одно відчував порожнечу в душі — 
не було тої любові, яку б мені могли 
дати батько й мати. Я намагався за-
повнити цю порожнечу тренування-
ми, виступами. Брав участь у боях 

без правил, які організовувалися в 
одному з нічних клубів, що відкрив-
ся в нашому місті. Це приносило хо-
роший прибуток. Не буду вдаватися 
в те, як проходило моє життя, але у 
20-річному віці став розуміти, що в 
моєму житті є проблеми. Я мав усе, 
про що мріяв, — житло, славу, до-
статок. Але мені бракувало любові. 
Слова бабусі турбували моє серце: 
«Сину, Бог любить тебе! Він не хоче, 
щоб ти займався цим спортом, 
завдаючи травм собі й іншим. Він 
хоче, щоб ти служив Йому». 

Щоб хоча якось заповнити вну-
трішню порожнечу, я став уживати 
наркотики. І з часом відчув, що мені 
бракує сили сказати тверде «ні» 
тому гріху, який проник у моє життя. 
Це був початок кінця моєї спортив-
ної кар’єри. І у 23 роки з молодого 
перспективного спортсмена я пе-
ретворився на молодого безпер-
спективного наркомана й безза-
конника. Намагалися якось лікувати 
мене, якось мені допомогти, але 
все було намарно. Мій стан дедалі 
погіршувався — і я не бачив виходу. 
Це був глухий кут.

І коли обставини склалися так, 
що мені не можна було залиша-
тися в Харкові, то я змушений був 
повернутися до бабусі в рідне сели-
ще Краснокутськ. Я розповів їй про 
свою ситуацію, що не бачу виходу з 
неї. Вона мене спокійно вислухала 
зі сльозами на очах. Коли я вигово-
рився, вона сказала: «Синку, є Той, 
Хто дасть тобі свободу. Ісус пролив 
за тебе Свою кров, і Він хоче зміни-

ти твоє життя, щоб ти міг виконати 
те, для чого Бог створив тебе».

Я не одразу прийняв ці слова, 
не одразу покорився істині. Спо-
чатку намагався сам звільнитися 
від залежності, але відчував, що 
не зможу. І якось, коли лежав на 
ліжку, розчарований у всіх і у всьо-
му, і ставив безліч питань самому 
собі, намагаючись розібратися зі 
своїм життям, вирішив покінчити 
життя самогубством. У цьому зви-
нувачував своїх батьків, які мене 
залишили, своїх друзів і увесь цей 
недосконалий світ. Та раптом у 
моєму розумі зазвучали слова ба-
бусі: «Є Ісус, Який тобі допоможе». 
І я звернувся до Бога, плакав перед 
Ним, просив допомоги. Мені в той 
час не були важливими ні слава, ні 
достаток. Я хотів, щоб у моє життя 
повернулася радість.

І того дня, 12 січня 2016 року, 
Господь почув мене й прийшов у 
моє життя, принісши впевненість 
і бажання жити. Він дав мені впев-
неність у тому, що допоможе мені 
й звершить те, що почав робити в 
моєму житті. І Він дав мені бажан-
ня їхати в центр реабілітації. Бабуся 
розповідала мені про цей центр, 
але я не хотів її слухати.

Упевненість і бажання від Бога 
дали мені силу піднятися зі свого 
ліжка й зробити перші кроки до сво-
го нового життя. Я зателефонував 
бабусі й сказав, що хочу поїхати на 
реабілітацію. Мене привезли в село 
Яцинова Слобідка на Полтавщині. 
У цьому селі не більше п’ятнадцяти 

хат. Ми їхали до нього через хащі 
та болота, і я навіть захвилювався 
й запитав бабусю: «А як мені стане 
погано, то чи зможе швидка доїхати 
сюди, щоб мене врятувати?» Бабу-
ся заспокоїла: «Усе буде добре. Ісус 
про все подбає». 

У перші дні я уважно слухав 
людей, які свідчили про своє звіль-
нення від тої залежності, з якою бо-
ровся я, і моя віра зміцнювалася. І 
вже через чотири дні, коли нас при-
везли на служіння в церкву «Нове 
життя» у Полтаві, я щиро покаявся 
перед Богом. Схилившись на колі-
на біля кафедри, я щиро відрікався 
від усіх своїх залежностей, просячи 
Ісуса Христа увійти в моє життя й 
дарувати мені свободу. І тоді Бог 
Духом Святим увійшов у моє сер-
це й повністю звільнив мене від 
пагубної наркотичної залежності. 
Там, у церкві «Нове життя», я от-
римав справжнє нове життя в Хри-
сті Ісусі. Я отримав безліч нових 
друзів, які своїм побожним життям 
та добрим прикладом показують, 
що є Ісус, що є те Слово, яке ми 
повинні нести людям у світ. Тому 
через певний час я присвятив своє 
життя для проповідування Єван-
гелії. І нині я вдячний Богові, що Він 
удостоїв мене бути на Конференції 
місії «Голос надії», бути в колі тих 
людей, які теж у свій час пережи-
вали певні труднощі, але, незважа-
ючи ні на що, звіщають Євангелію 
в різних куточках нашої країни та й 
інших країн. 

Михайло МУХАР

Я ХОТІВ, ЩОБ У МОЄ ЖИТТЯ 
ПОВЕРНУЛАСЯ РАДІСТЬ

свідчення
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Виходить щомiсяця

ГОЛОС НАДІЇ №8 серпень 20178

Відповіді на кросворд розміщений у №7 (липень) 2017р.
По горизонталі: 5.Неділя. 6.Статир. 10.Рама. 11.Амос. 12.Амнон. 

13.Аваль. 14.Башта. 17.Аварім. 18.Пастир. 22.Омега. 23.Авігу. 24.Лідда. 
27.Тарс. 29.Маон. 30.Кукіль. 31.Мосера.

По вертикалі: 1.Тема. 2.Зілпа. 3.Дарій. 4.Сила. 7.Патмос. 8.Кадеш. 9.Со-
стен. 15.Єфрем. 16.Гусла. 19.Шамгар. 20.Тадмор. 21.Гіхон. 25.Завій. 

26.Просо. 28.Саул. 29.Мара.

1. Річка, згадана з садом Едему, але там не протікала. 2. Продукт, якого багато в Пале-
стині. 4. «Світильник для тіла» 5. Місто на сході Йордану, відоме винами. 6. Мама Самуїла. 7. 
Римський намісник Юдеї по Феліксі. 11. Дочка Калева, дружина Отніїла. 12. Батько Валаама. 
13. Пророк, що прорік голод. 14. Пагорбок, на якому побудований Єрусалим. 17. Рада, в яку 
входили священики, судді та книжники. 18. Цар, що царював від Індії до Етіопії. 21. Місто в 
горах Юди (Іс.Н. 15:54). 22. Старійшина Едому, син Еліфаза. 25. Малий пророк. 26.Місто,в  
якому жив Ахімелех. 28. Стоянка ізраїльтян на схід від Моаву. 31. Гадасса. 32. Після послан-
ня до Тимофія, послання до … 33. В багача вона рясно вродила. 34. Пристрій для метання 
каміння. 37. Столиця римської імперії. 39. Стародавнє царське місто в Ханаані.

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

1. Дочка Йова 3. Відомий острів, там був апостол Павло. 8. Сестра Рувима. 9.Місто 
(4 М. 32:3). 10. Правнук Соломона, цар Юдеї. 14. Старший син Ноя. 15. Через проповідь 
Павла в Атенах покаявся Діонісій… 16. Ім’я Навина. 18. Місце, де Ахан був побитий камін-
ням за те, що взяв закляте. 19. Жінка, що сховала двох вивідувачів. 20. Був узятий живим 
на небо. 22. Єгипетська кара. 23. Підстава сподіваного. 24. Ім’я, що означає гірка. 26. 
Дружина Елімелеха. 29.Місто, біля якого Ісус воскресив сина вдови. 30. Дуже тонка тка-
нина. 32. Син Ламеха, був ковалем. 35. В Об’явленні це число часто зустрічається. 36. 
Морський порт в Сирії. 37. З неї давали десятину. 38. Син Рут. 40. Внук Хама, син Куша. 
41. Цар, намісник, якого хотів у Дамаску затримати Павла.

Життя коротке, ми у дорозі.
Творець Усесвіту так захотів.

Тож варто шлях свій пройти у Бозі,
Принісши безліч святих плодів.

Цей шлях вузенький, каміння гостре,
Вибоїн більше, аніж рівнин…

Іти по ньому, ой, так не просто,
Та я з Ісусом, я не один.

                                
Буває, серце невтішно плаче,

Нестерпним болем душа болить…
Крізь сльози Бога я краще бачу,
Йому я вдячний за кожну мить.

                                                   
«Сюрпризи» різні життя підносить,

Але у Божих воно руках.
Дарма, що очі сльозами росять,
Життя з Ісусом — до неба шлях.

В тяжкі хвилини Господь не лишить,
Пошле розраду сам Дух Святий,                             
Печальне серце мерщій утішить,
З любов’ю зніме тягар важкий.

Вже вкотре ось до Тебе я приходжу,
В молитві щирій: «Господи, прости!»

Вона проста, але у ній знаходжу
Твоєї, Боже, дотик доброти.
У ній, Ісусе, я не раз благаю,

Аби мене вела Твоя рука,
Без Тебе рівновагу я втрачаю,
Стає дорога, мов гірська ріка.

                
Ісусе мій, мене веди,
В руці Своїй тримай,

В оселю вічну доведи —
У Свій небесний рай.

 
Складна дорога, по якій крокую,
По ній без Бога неможливо йти,

Та помолюсь — і в серці голос чую:
«Сміліше йди зі Мною до мети».
Не стане місця сумніву й тривозі

Поміж випробувань, поміж спокус.
Мене веде по цій вузькій дорозі
Мій милосердний люблячий Ісус.

Від батьківського дому пролягла
До обрію життя моя дорога.
Зі мною нерозлучною була

Молитва щира мамина до Бога.
Вела тоді, як грізний буревій,

Не раз в життя загрозливо вривався,
Не залишила, як душі моїй

Нашкодити гріх знову намагався.
У ній хмарина тих благословень,

Які дощем пролив мені Всевишній.
Його опіка й милість день у день

Дарується душі, колись невтішній.
 Хоч у життя вривалася гроза,
Печалі слід у серці карбувала,
Та мамина молитва і сльоза 

Мене в житті не раз оберігала.
Вона зорею кликала мене

Із чужини до отчого порогу…
Усе в житті дочасне, все мине —
Жива молитва мамина до Бога.

Ігор Попович

поезія

КРІЗЬ СЛЬОЗИ ІСУСЕ, МЕНЕ ВЕДИ МАМИНА МОЛИТВА


