




Дорогі друзі!
Брати та сестри!

2019 рік об’єднав у собі безліч ювілеїв та визначних подій, які пов’язані із ру-
хом християн віри євангельської в Україні. Однією з таких пам’ятних подій стало 
зародження християнської общини на території села Котів. У 1919 році – рівно 
100 років тому – Йов Степанюк з австрійського полону приніс євангельську вістку 
в село Мощаниця та окружні села, серед яких був і Котів.

І, мабуть, не випадково саме цього року Бог дозволив добудувати новий Дім 
молитви, який, сподіваємося, буде духовною лікарнею для багатьох жителів не 
тільки цього села.

В основу книги «Побудую Я Церкву Свою...» покладено спогади членів церкви 
християн віри євангельської села Котів, їхніх рідних.

Ми щиро віримо, що ця книга стане для вас цікавою, адже з її допомогою 
ви більше дізнаєтеся про історію церкви села Котів, зрозумієте закономірність, 
за якою церкви переживають духовне піднесення та падіння, періоди благосло-
вення та розпорошення. Адже, по суті, історія церкви – це сукупність дій та їх 
наслідків, що роблять люди, які складають цю церкву, тому ще одна мета видан-
ня – розповісти вам про тих, хто багато віддав, аби достойно йти тісною стежкою 
до небесного Єрусалиму. 

Нехай це видання стане ще однією причиною прославити нашого Господа 
Ісуса Христа!



Господня Церкво, Божа наречено,
Збудована на камені — Христі!
Тебе несе Він на Своїх раменах
Вже два тисячоліття по житті.

Ти з вірою пройшла крізь бурі й грози,
Через вогонь страшних випробувань.
Кров мучеників, їх гарячі сльози
Скропили не одну арену і майдан.

На муки йшли твої сини і дочки,
Та не зрікались Господа Христа,
Несли у світ слова Його пророчі,
Смерть не могла закрити їх уста.

І линула благая вість по світу,
Несла прозріння і спасіння тим,
Хто серце відкривав, і Божі діти
Ішли вперед із Господом своїм.

Для Слова Божого нема кордонів,
Воно долає перешкоди всі:
Проходить крізь завіси і заслони,
Христа являє в силі і красі.

Новина добра в Котів долетіла,
Йов Степанюк додому повернувсь,
Пізнавши Бога і Його могутню силу,
Хотів, щоб Він і тут сердець торкнувсь.

І ті, хто прагнув Господа, почули,
Знамено правди і любові підняли,
І у Христі знайшли собі притулок,
І Слово Боже людям понесли.

Так народилась Церква тут Христова
І об’єднала вірних Божих слуг,
Що Слово сіяти були готові,
Узявшись дружно за Господній плуг.

Дяк Нестор, Дяк Василь й Данило
Духовне  хрещення від Бога прийняли,
П’ятидесятниці вогонь тут запалили
Та іншим цей вогонь передали.

Та ворог не хотів із цим миритись,
Бо звик людей у темряві тримать.
Він намагався знищити і вбити
Ті паростки, не дати їм зростать.

Він розсівав в серцях людей безбожжя
І дітям в церкву йти забороняв,
Тож переслідуваним був в часи ті кожен,
Хто Господом Ісуса називав.

За віру в Бога кидали за ґрати,
Саджали в тюрми, гнали в табори,
Та Церкву Божу не могли здолати
І погасить Христової зорі.

Господня Церкво...
(Церкві села Котів)



Бо обіцяв Ісус, що Він збудує
Ту Церкву, що на камені стоїть,
Її ніякий ворог не зруйнує
І з Ним вона повіки буде жить.

Бо камінь той — Ісус Христос, Спаситель,
Що є Дорога, Правда і Життя,
Для нас усіх — із Богом Примиритель,
Провадить Церкву в вічне майбуття.

Роки свободи принесли прозріння
Для багатьох  у Котові людей,
Дячук Володя сіяв тут насіння
В серцях інтелігенції, дітей.

І нині ось століття вже минає,
Як зародилась Церква у селі,
І Слово Боже тут не замовкає,
Його читають і старі, й малі.

Сьогодні двері новий Дім молитви
Відкрив, нарешті час прийшов,
Тож будемо просити, Божі діти,
Щоб кожен Господа у цім селі знайшов.

Про ласку Божу будемо просити
Всім людям України й ворогам,
Щоб в мирі, злагоді й любові жити,
 Ісуса досягати усім  нам.  

Щоби зростала Церква і міцніла,
І бачила попереду мету,
Вела її любов і Божа сила
Назустріч Нареченому — Христу. 

                         Лідія Вудвуд
                            14.05.2019



Історія села Котів
Рік заснування села Котів не відомий, але це сталося значно раніше, ніж 1577 

року. До 1939 року населений пункт був під владою Польщі. До цього ж року на 
сході села знаходилося поселення німців (колонія Нова Земля). 

Котів був селом примітивного селянського господарства, селом бідняків. Дуже 
низькі врожаї давала котівська земля: ґрунти в основному дерново-підзолисті, 
торфово-болотні, супіщані або суглинки, перезволожені; основні знаряддя праці  
–  рало та дряпак; землі розчищали від заростей лози, чагарників. 

Кілька дворищ утворювали сільську громаду, яку очолював староста. Декілька 
сіл об’єднувалися у волость – копу. Село Котів належало до Хорлупської волості 
Луцького повіту (до 1939 року). У 1692 році село мало 78 дворів, управляли 
ним 7 шляхтичів. У 1816 році в Котові при допомозі поміщика Кучинського була 
збудована дерев’яна церква святої Параскеви. 

Після скасування кріпосного права в 1861 році звільнені кріпаки розселялися 
по західних територіях, отримували наділи в низьких заболочених місцях. Ліс 
належив пану Єзерському, який експлуатував працю малоземельних та беззе-
мельних селян.

Село Котів складалося з багатьох хуторів. У Майдані Котовському Луцького 
повіту Піддубецької волості в кінці 1861 року було 36 садиб і 218 жителів. Волька 
Котовська Луцького повіту Піддубецької волості розташована на північному 
сході Котова. В XIX столітті там було 12 будинків і 217 жителів.

Селяни жили впроголодь, часто хворіли і помирали. Медичної установи в 
селі не було. За лікарем потрібно було їхати до Луцька чи в Олику. Але це робили 
рідко, бо за лікування необхідно було платити (зі спогадів Лії Дяк).

Майже все населення було неписьменним. Хто мав змогу, той посилав своїх 
дітей учитися. Але для того, щоб здобути освіту, потрібно було, по-перше, мати 
великі кошти; по-друге, добитися дозволу панів, які не хотіли допускати людей 
до науки; по-третє, обов’язково змінити віру на католицьку.

У селі діяла початкова школа (1920 р.), у якій працювали двоє вчителів – 
подружжя Назара (українець, який прийняв польське підданство) і Галини 
(полька) Гутовських. Викладання велося польською мовою. Школяри навчалися 
у дві зміни. На уроках Закону Божого виховували покірність перед багатіями та 
панами, прищеплювали страх перед явищами природи (зі спогадів Марії Савчук).

У вересні 1939 року село Котів у складі Західної України було приєднане 
до Радянського Союзу. Ця подія стала суголосною початку важких часів Другої 
світової війни. 14 жовтня 1944 року німецькі війська, відступаючи, спалили 
майже все село (70 хат), школу, церкву. Залишилися одні згарища на вулиці, яка 
називалася Мостовою.

Після війни селяни взялися за відбудову Котова. Ольга Іванівна Стрільчук, 



учителька математики, згадує, що після відступу німців відновилося навчання 
в школі (4 початкових класи). У класних кімнатах сиділи діти різного віку – по 
30-35 учнів. Навчалися без зошитів, підручників, світла. Писали на краях газет та 
клаптиках паперу. З 1949 року відкрили ще 5 клас, з 1950 – 6,7 класи. Училося 
багато дітей-переростків, наприклад, у 5 класі могли здобувати освіту 15-річні 
учні.

Учні школи села Котів. 1949 р. 

У 1991 році Україна отримала незалежність. Цю подію радо вітали жителі Ко-
това.

У 2001 році село газифікували. 
Сьогодні Котів – це українське село, яке належить до Ківерцівського району 

Волинської області. Кількість населення – 500 осіб. На території села функціонує 
школа І-ІІ ступенів та дитячий садок. Котів є одним із центрів екотуризму на 
Волині. У селі діє кінно-спортивний клуб та екосадиба.



Історія церкви християн віри євангельської
 в селі Котів

Євангельські християни на Волині з’явилися ще у 19 столітті. Це були німецькі 
колоністи, яким російська влада дозволила селитися на українських землях. У 
переважній більшості це були щирі віруючі, які у своїй щоденній важкій праці 
не забували про служіння Богові й жили так, як проповідували. Їхня частка 
серед населення Волинської губернії була досить значною: згідно з переписом 
1897 року, тут проживало більше 171 тисячі німців, що за кількістю ставило їх 
на четверте місце після українців, євреїв та поляків. Хоча німці здебільшого 
проживали компактно, на хуторах, і проводили богослужіння відокремлено, 
вони, згідно з Біблійними словами, не могли сховати свого світла від людей, 
які проживали навколо них. Тому є конкретні історичні докази того, що вони 
сприяли духовному пробудженню місцевого населення. За віровизнанням німці 
були лютеранами, методистами та баптистами. Перші євангельські громади 
на Волині були саме баптистськими. Перша юридично зареєстрована громада 
євангельських християн, які за віровченням нічим не відрізнялися від баптистів, 
була утворена в Ковелі 1909 року. 

Але справді масового характеру пробудження на Волині набуло після 
закінчення Першої світової війни, коли додому з фронту повернулися місцеві 
жителі. Багато хто з них, перебуваючи в Європі, часто в полоні, почули проповідь 
Євангелії і щиро увірували в Господа. Звісно, вдома вони ділилися з родиною 
та односельцями тим, що отримали від Бога. Другим важливим чинником 
пробудження стало повернення додому з Америки заробітчан та емігрантів, які 
увірували й прийняли хрещення в баптистських та п’ятдесятницьких церквах.

Історія зберегла не всі імена перших місіонерів, але варто згадати Степана 
Ярмолюка (село Добре біля Гути, Ратнівський район), Федора Кандибу (село 
Риковичі, Іваничівський район), Давида Мінчука (село Машів, Любомльський 
район), Якова Волошина й Охріма Бортника (село Смідин, Старовижівський 
район), Йова Степанюка (село Котів, Ківерцівський район), Якова Юркевича 
(м.Берестечко), Миколу Ярощука (село Датинь, Ратнівський район), Петра 
Смітюха (село Боровно, Камінь-Каширський район), Данила Коновальчука (село 
Костюхнівка, Маневицький район), Лук’яна Новосада (село Квасів, Горохівський 
район).

Утворення п’ятдесятницьких церков на Волині відбувалося двома шляхами. 
Одні громади організовувалися через свідчення та проповідь емігрантів, які 
увірували в п’ятдесятницьких церквах, своїм односельчанам. Інші громади 
утворилися з віруючих баптистів та євангельських християн, що прийняли 
проповідь про хрещення Духом Святим з ознакою інших мов.

У 1919 році з австрійського полону повернувся Йов Степанюк. Перебуваючи 



в неволі, чоловік увірував в Ісуса Христа і приніс у рідне село Котів баптистське 
вчення. Разом із Сергієм Мисковцем, жителем села Мощаниця (який теж 
увірував у полоні), проповідував Євангелію вдома та навколишніх селах. У 
результаті їхнього служіння виникли громади євангельських християн у селі 
Котів та Мощаниця. Богослужіння проводили в приватних будинках.

У 1923 році відбулося перше водне хрещення в селі Котів, під час якого в 
заповіт із Богом вступили дев’ять осіб. Це була родина Дяків: Василь, Нестор, 
Данило, Денис – та Марія Ульян, Текля Олімпіюк і Олександра Максимчук. 
Дев’ятим, швидше за все, був Олександр Дяк, якого вбили поляки в лісі під час 
Другої світової війни.

Спочатку молитовні зібрання проходили в брата Терентія Дяка, пізніше – в 
Данила Дяка. Потім в Потапа Максимчука та Нестора Дяка. 

За словами Діни Данилівни Дяк, у 20-их роках до Котова декілька разів 
приїжджали Оля, Альма, Еля – місіонерки з Німеччини. Вони свідчили, що Бог 
хрестить Духом Святим з ознакою інших мов. Найпершими цю вістку прийняли 
Нестор та Данило Дяки, а також Потап Максимчук.

У 1922 році Радіон Олімпіюк узяв за дружину Анну (християнку-п’ятдестницю), 
яка була родом із Білорусії. Також у 1924 році Котів відвідали віруючі брати з 
Клеваня, які проповідували євангельську науку про хрещення Святим Духом із 
ознакою інших мов. Як наслідок, усі члени громади, крім Йова Степанюка та його 
дружини, були хрещені Духом Святим. Брат Йов не приймав цього вчення, тому 
продовжив своє служіння в селі Мощаниця, де довгі роки був пастором помісної 
церкви.

Уже в 1925 році в селі Котів нараховувалося 40 християн-п’ятдесятників. Прес-
вітером обрали Нестора Миколайовича Дяка, а дияконом – Данила Тихоновича 

Дяк Нестор Миколайович,
перший пастор

Сім’я Нестора Дяка. Стоять зліва направо діти: Ганя, Лія, 
Павлік, Надія, Марія; посередині - Нестор, зліва від нього - 

дружина Олександра та менші діти - Таня і Володя



Дяка. У цей період частими були прояви дарів Духа Святого. Дружина Нестора 
зламала ногу, але коли чоловік повертався з роботи, побачив, що з комина йшов 
дим. Спочатку він злякався, подумавши, що це діти щось палять. Але коли забіг 
у дім, побачив дружину, яка куховарила. Жінка отримала миттєве зцілення 
після особистої молитви. За родину Нестора згадують, що під час Другої світової 
війни вони переховували євреїв. Нестор Миколайович Дяк як пастор проводив 
служіння вінчання (його доньок вінчали брати з Полісся, наприклад, Надію 
вінчав брат Мойсей), похорону та спомину смерті Ісуса Христа, молився за  дітей.

Зліва дочка Нестора Надія Філімончук з чоловіком, 
справа Марія Козлова (сирота, яка виховувалась в сім’ї 

Нестора) з чоловіком

Справа наліво: Олександра Дяк (дру-
жина Нестора), Катерина Максимчук 

(дружина Потапа Максимчука)

Дяк Данило Тихонович,
перший диякон

Біблія, яку 
Данило Дяк тримає 

на фотографії 
в руці, зберегла-
ся до сьогодні в 

його доньки Лідії 
Головашиної. Фото 

подане нижче. 



Данило Дяк із синами (зліва направо) Олексій 
та Віктор. 20 серпня 1953р.

Данило Дяк із доньками (зліва направо) 
Антоніна та Надія

Люди згадують Поліщук Тетяну Антонівну (1911 року народження), яка 
увірувала в дитячому віці. Через неї Бог попереджав, що має бути облава, давав 
різні відкриття, вона служила даром пророцтва.

У 1936 році виїхав до Аргентини Василь Миколайович Дяк, через якого Бог 
являв свої чудеса. Брат Влас із села Красноволя, розповідав: коли йому було 
4 роки, він впав із драбини, через що не міг ходити два роки. Після одного із 
служінь, на якому був Василь Миколайович, батько хлопчика виніс його наперед 
на молитву за оздоровлення. Під час молитви в сина виникло бажання піднятися 
й ходити, що він і зробив. З того часу брат Влас ходив своїми ногами.

Бачинська Ольга Гаврилівна (1931 року народження) розповідає ще один 
випадок зцілення, пов’язаний із братом Василем. У його мами на нозі була рана, 
яка довгий час не загоювалася. До слова, батько Василя не був віруючим. Після 
служіння Василь прийшов додому, сповнений Духом, і відразу звернувся до 
матері: «Мамо, а ви вірите, що ми зараз помолимося, і Господь вас зцілить?». 
Мама відразу сказала: «Вірю!». Вони стали на коліна для молитви. Свідком 
цього був батько. Після молитви всі присутні подивилися на ногу й побачили, 
що рану покрила оновлена шкіра, яка нагадувала дитячу. Батько не міг повірити: 
«Якби хтось мені сказав, що таке чудо бачив на свої очі,  я б ніколи не повірив». 
На жаль, він так і не увірував у Бога. 

Ольга Гаврилівна пригадує подію, яка сталася на Водохреще 1943 року  
(Волинь на той час була окупована німцями). Брат Нестор Дяк разом із молоддю 
з церкви йшов на святкове служіння в Пальче, де не було віруючих. У цьому селі 
жив племінник Олександри Дяк (дружини Нестора Дяка), який запросив сім’ю 
Дяків до себе, щоб вони провели зібрання. Його хата знаходилася біля школи, 
яку використовували німці як штаб. Оскільки подібних служінь у селі раніше 
ніколи не було, до хати посходилося багато людей як із самого Пальче, так і 
з сусідніх сіл. Перед початком усі стали на молитву, а німці в той час оточили 
хату, двоє з них зайшли до приміщення і стали в дверях. Під час молитви Святий 



Дух наповнив одну з дівчаток дошкільного віку, підвів її до німецького офіцера, 
вона простягнула руку і почала говорити до нього німецькою. Офіцери аж шапки 
поскидали й голови похилили. Для віруючих, то було дивним, щоб німецький 
офіцер у церкві шапку зняв. Після цього до дівчинки підійшов перекладач і 
спитав: «А що, ти в школу ходиш? Німецьку мову вчиш?» Дівчинка відповіла, 
що ні. Тоді він знову спитав: «А ти знаєш, що ти говорила?» Вона знов каже, що 
ні. Перекладач пояснив тим німцям, що вона не знає німецької і не розуміє, що 
говорила. Після цього німці зняли варту й пішли. «Ми так і не дізналися, що Дух 
Святий говорив через дитину, але так Бог спас Своїх дітей, – розповіла Ольга 
Бачинська і продовжила: – Повертаючись назад, я побачила свою подругу, яка 
бігла у сторону Пальче. Вона була вся в крові. Зі слів Оленки я дізналася, що у той 
час, коли ми були на зібранні, поляки напали на деякі хутори і порізали людей».

Лист Василя Дяка із Аргентини 
Данилу Дяку,

датований 7 січня 1960 р.
Розповідають, що Бог відкривав Василю Дяку, хто має прийти на служіння: 

посланці від влади чи щирі християни.
Будучи свідками присутності Божої, окремі члени громади допустили 

гордість, а це призвело до їхнього падіння. Також є свідчення, що до Котова 
приїжджали «духовні брати» з інших сіл, які посіяли спокусу. Усі ці події 
сприяли розпорошенню громади. Під час Другої світової війни церква 
перебувала в розпорошенні. У післявоєнний  період радянська влада розпочала 
переслідування та репресії християн.

За відмову служити в радянській армії, складати присягу та брати зброю до 
рук у 1951 році радянською владою було засуджено Дяка Софонія Даниловича, 
Дяка Олексія Даниловича та Гурбу Миколу Митрофановича. Чоловіки у своїй 
пояснювальній заяві одноголосно вказали: «У радянську армію я не піду і зброї 
в руки не візьму через Святе Писання, адже написано: «Не вбий». Софонію та 
Олексію присудили 5 років ув‘язнення, Гурбі Миколі Митрофановичу – 4 роки 
обмеження волі. Чоловіки повернулися із ув’язнення раніше, адже 29 березня 
1953 року, через три тижні після смерті Сталіна, в Радянському Союзі вступив у дію 



Указ про амністію всіх ув‘язнених на термін до 5 років. За словами односельчан 
засудженими через відмову брати зброю були також Дяк Іван Несторович та Дяк 
Павло Несторович.

Заява Миколи Гурби про відмову служити у радян-
ській армії, 23.03.1951р.

Фото з архіву 

Вирок Народного суду Теремнівського району у 
справі Дяка Олексія Даниловича. Квітень 1951 р.

Фото з архіву. Справа по звинувачен-
ню  Дяка Софонія Даниловича.

Зеніна Інна Василівна згадує, що 
прийшла до Бога через молитви бабусі 
– Жабської Секліти Іванівни 1910 року 
народження. Вона ще у 30-х роках ходила 
з молоддю з Покащева (всього їх було 
чотирнадцятеро) до Котова на служіння. 
Під час гонінь (1936 - 1942 роки) їх 
залишилося лише четверо. У той час 
збиралися максимально таємно, адже дуже боялися переслідувань. Бабуся Інни 
Василівни розповідала, що для того, аби причаститися, брати і сестри поодинці 
підходили до потрібного будинку, стукали у вікно, швиденько приймали хліб та 
вино і йшли. «У часи повного розсіяння бабуся теж відійшла. Вони разом із дідом 
мали шестеро діток, двоє з них померло, адже  був важкий час: тиф, дифтерія, 
війна. Згодом бабуся навернулася до Бога. І хоча вона померла у 1972 році, але 
завдяки її молитвам із 1995 року родина почала каятись.



Похорон Нестора Дяка. 1958 р.

Віруюча молодь. 50-ті роки 19 ст.

У 1958 році 
Нестор Дяк відійшов  
у вічність (вбила 
блискавка у віці 40-
ка років). Старші 
члени церкви також 
померли, тому віру-
ючих залишилось 12 
осіб. Вони відвідували 
служіння в церквах сіл 
Мощаниця, Цумань, 
Башлики, Карпилівка 
та інші, а також у 

Луцьку. І хоч наступили роки переслідувань, але зібрання ще відбувалися, і їх 
відвідували брати і сестри з інших церков. 

Лідія Данилівна Дяк (донька Данила Дяка) згадує, що в післявоєнний час 
кожного року 6 січня батько разом з нею відвідував служіння в навколишніх 
селах: Борбині, Жорнищах, Цумані, Покащеві. А поверталися додому аж 19-го 
січня.



Віруюча молодь із сіл Котова та Борбина

Фото молоді з с.Рудники, с.Пальче, с.Котів, с.Конотоп і Києва.
Село Рудники. 07 січня 1951 р.



Сім’я Софонія Дяка на урочищі Майдан

Штраф на ім’я Софонія Дяка за релігійну 
діяльність у розмірі 50 рублів, 01.06.73 р.

Софоній Дяк з дружиною Лією, дочкою 
Антоніною та сином Віктором, 30.09.1955р. 

Софоній, Лія Дяк та їхні діти (справа наліво):
Антоніна, Володимир, Віктор, Тетяна. 1973 р. 

У 1972 році, коли Софоній Дяк (син Данила та Марії Дяк) навернувся до Бога 
після 10 років відступництва, почали проводитися богослужіння із зачиненими 
вікнами (таємно від влади) у його домі. Приїжджали брати та сестри з різних міс-
цевостей. За цю діяльність Софоній Данилович отримував штрафи. У селі Котів 
служіння недільного ранку не проводилися. Котівці відвідували церкви в сусідніх 
селах, а також їздили до Луцька. Місцеві жителі проводили зібрання серед тижня 
згідно черги у будинках Ніни Дяк, Григорія Дикуна та інших. Протягом довгих 
років церква кількісно не зростала. Ситуація почала змінюватися аж у 1988 
році, коли водне хрещення у віці 66 років прийняв Конончук Василь Йосипович. 
Незабаром у 1989 році пообіцяла служити Богові Бачинська Ольга Гаврилівна. 
На той час, окрім згаданих, членами церкви були: Софоній та Лія Дяки, Тетяна 
Гурба, Марія Дяк, Іван Дяк із дружиною Анною, Мотруна та Лідія Олімпіюки, а 
також Євгенія Степанюк.

Дияконське служіння в Котові від Луцької церкви  ніс Семенюк Андрій 
Карпович. Після його від’їзду в США опікуватися громадою було доручено Дячуку 
Володимиру Микитовичу. 

У 1991 році євангельська християнська громада Котова налічувала 23 чле-



ни. Оскільки село розташоване на відстані 25 кілометрів від Луцька, їздити 
на зібрання могли не всі, тому служіння проводилося вечорами в приватних 
будинках. Постала необхідність у Домі молитви. Тому в 1992 році розпочалося 
його будівництво. Ініціатором, спонсором і проектантом будинку на 120 сидячих 
місць був брат Дяк Софоній Данилович. 

У 1996 році будівництво було завершено. 25 серпня цього ж року відбулося 
урочисте відкриття молитовного будинку. 

У травні 1996 року на членському зібранні Дячук Володимир Микитович 
був обраний пресвітером церкви, а Дяк Софоній Данилович – дияконом. У 
грудні 1997 братів рукопоклали на це служіння. З моменту відкриття Дому 
молитви при церкві почала свою діяльність недільна школа, яку організувала 
й проводила Зеніна Інна Василівна (на той час вона займала посаду директора 
загальноосвітньої школи села Котів). 

Відкриття Дому молитви в с.Котів. 28 серпня 1996 р.



Рукопокладання Дячука В.М. та Дяка С.Д., 1996 р.

На початку функціонування 
Дому молитви частими 
гостями служінь були брати 
та сестри з села Борбин. Вони 
служили співом, словом та 
грою оркестру. 

Поступово церква зростала, 
у 2004 році вона нараховувала 
38 членів. 

Через стан здоров’я Володимир Микитович розпочав шукати заміну на 
пасторське служіння. Влітку 2016 року до цієї праці був залучений Сергій Бас, 
член церкви села Башлики. 22 грудня 2017 року Дячук Володимир Микитович 
офіційно передав своє пасторське служіння в церкві села Котів. 

Рукопокладання Баса С. та Сурмача В. 
16.12.2018 р.

16 грудня 2018 року Баса 
Сергія рукопоклали на пасторське 
служіння, а Сурмача Віктора – 
на дияконське. Нині у церкві є 
двоє дияконів (ще один – Сурмач 
Вадим, син Сурмача Віктора). 
Дячук Володимир Микитович 
– почесний пресвітер церкви. 
Керівник молоді – Дяк Андрій 
Миколайовиич. Діють два хори: 
центральний (регент Сурмач 
Світлана) та молодіжний, з яким 

займаються дві сестри з церкви села Башлики: Кузьмик Жанна та Юлія.
У 2016 році водне хрещення прийняло двоє людей, у 2017 році – семеро, 

у 2018 – шестеро, взимку 2019 Бондарчук Юрій прийняв водне хрещення, а 28 
липня цього ж року в завіт із Богом вступив Дяк Віктор Софонович та Сурмач 
Олексій Вікторович. Двоє людей перейшло з луцької церкви, одна сестричка – з 
Цуманя, а ще одна – із Рівного. Отож зараз церква села Котів налічує 54 члени.



Водне хрещення. 2018 р. Водне хрещення Бондарчука Юрія

Християнській літній майданчик для дітей у селі Котів. 2018 р.

З  2016 року за допомогою молоді з луцької церкви «Христа Спасителя» в 
Котові почали організовувати для дітей літні  програми. Упродовж трьох днів 
діти мають можливість почути Біблійні істини, у приємній спільності провести 
час. Команда з Луцька віддано трудилася протягом трьох років (2016-2018 рр.). 
У 2019 році для проведення цієї праці в селі Котів була задіяна група молоді з 
церкви села Ромашківка Ківерцівського району.

Зараз при церкві постійно функціонує недільна школа, діяльністю якої 
займається Трибощук Марина і Дяк Ельвіна. Недільна школа – це місце духовного 
розвитку дитини на основі вивчення Божого Слова, а також початковий етап 
зростання Церкви. Сьогодні ці дітлахи — лише учні, а вже завтра — молодь, нове 
покоління нашої держави. Це та школа, у якій сповідуються й проповідуються 
лише християнські цінності та чесноти, педагоги-викладачі вчать дітей молитися, 
досліджують із ними Слово Боже й допомагають дітям впроваджувати 
християнські істини в практичному житті: «Привчай юнака до дороги його, і він, 
як постаріється, не уступиться з неї» (Пр. 22:6).



Мої спогади. Дячук Володимир Микитович
Я народився 1 квітня 1947 року в селі Грим’яче 

Ківерцівського району. У православній сім’ї Микити 
Дмитровича та Анастасії Овсіївни був п’ятим із 
шести дітей. Хоча час був важким, але ми завжди 
мали хліб. Початкову освіту здобув із похвальним 
листом і перейшов у середню Цуманську школу. 
Саме в Цумані мої батьки почали відвідувати 
богослужіння євангельських християн у 1963 році. 
Одне з таких служінь відвідав і я. Слово Боже з 
юних літ торкнулося мого серця і спонукало ходити 
на зібрання. 

Учителі пророкували мені успішне майбутнє, 
звичайно, якщо я зречуся Христа. Вони казали: «Не 
каліч життя. Ми допоможемо закінчити школу з 
відзнакою, дамо хороший атестат зрілості». На що 
я відповідав: «Це все другорядне. Найголовніше – 
бути з Богом!»

У 19 років мене призвали в армію. Через мою відмову брати до рук зброю  
мене засудили до 5 років в’язниці загального режиму. 1967 – 1972 роки я провів 
спочатку у Хмельницькій, а потім у Райківській в’язниці. До слова, в останньому 
місці ув’язнення були дуже складні умови: більше 1000 арештантів працювали 
над виготовленням парт, процес виробництва супроводжувався використанням 
різних небезпечних для організму  хімічних засобів. 

У квітні 1967-го Союз святкував 50-річчя Радянської влади, тому арештовані 
за окремими статтями підлягали амністії, серед них і я. Мене викликали на 
пересуд, де першим запитанням було: «То ты веришь еще в своего Бога?». Я 
відповів: «Так! І навіть наша радянська Конституція не забороняє вірити в 
Бога». Вирок був коротким: «Ах ты мерзавец! Ты советские законы знаешь, но 
не выполняешь. Мы тебя сгноим!» У той час я не боявся, а був готовий навіть 
померти за Христа. І хоч мене хотіли знищити, але Бог повів своїми шляхами. 

Зі мною відбував ув’язнення баптистський пресвітер із Києва – Журило Василь 
Миколайович. Його арештували на два роки за проведення підпільних зібрань. 
Він для нас був духовним батьком, який наставляв і підтримував.

У колонії села Райковичі Городоцького району Хмельницької області зі 
мною відбували покарання такі брати: Злидник Георгій (з Мостиського району 
Львівської області), Бабак Олександр (із села Городище Березівського району 
Рівненської області), Тимчук Степан (із села Трубки Іваничівського району 
Волинської області), Лощин Іван (із Ковельщини), Дацер Іван (із Закарпаття). У 



Хмельницькому зі мною був ув’язнений брат Подвійний Зіновій з міста Галича, 
що в Івано-Франківській області, до речі, він став  моїм найкращим товаришем 
на все життя. На жаль, у 2007 році Господь його покликав до Себе.

З 1969 по 1971 рік я працював у будівельній бригаді, яку згодом і очолив. У цей 
час Бог підняв мене в очах старших, і зі мною почали рахуватися. Останні півтора 
роки був на посаді водія. Возив робітників та різні вантажі на залізничну станцію. 
На цій роботі ніхто довго не міг втриматися, тому що перевозили спиртне, чай, 
різні продукти, перепродавали їх, а це було суворо заборонено. Я категорично 
відмовився мати справу з спиртним, але оскільки в тюремному харчуванні 
не було жирів, передачі були нечастими і пісними, вирішив транспортувати 
необхідні харчі. Їх передавали батьки своїм дітям. На пропускному пункті я 
завжди розповідав солдатам про те, що везу. Звичайно, доводилося з ними 
ділитися передачею, і батьки це знали, адже в іншому випадку ніхто б нічого 
не отримав. Коли до звільнення лишалося декілька днів, мені пропонували 25 
рублів за те, що я перевезу спиртне. Вони вмовляли: «Ми тебе не розуміємо. 
Ти ж нічого не втрачаєш!»  Але на це була одна відповідь: «Пропонуйте мені 
хоч золото, але я хочу піти звідси незаплямованим, щоб потім усі могли сказати: 
віруючим можна довіряти».

Після п’яти років односельчани чекали побачити худорлявого та виснаженого 
чоловіка, натомість прийшов здоровий чорноволосий юнак у хорошому фізично-
му стані. Дехто говорив: «Та він не з тюрми, а з курорту прийшов!» Через це був 
написаний донос у військкомат, щоб мене знищили! Духом Святим було відкри-
то, що начальник отримав цей лист, прочитав, але Господь забрав цю інформа-
цію з його пам’яті, і зі мною нічого не трапилося. Я навіть купив мотоцикл за 700 
рублів, які назбирав під час ув’язнення.

Повернувшись до рідного села, довгий час не міг знайти роботу, адже не 
мав документів. Тимчасово влаштувався теслею на Рівненську ПМК, на якій 
працювало багато братів та сестер із Карпилівки. 

У той час майбутній тесть увірував у Бога, за що його звільнили з посади 
керівника котельні. Довелося йому працювати кочегаром. Над ним жартували: 
«Що, Михайло Яковичу, то був олівець у руках, а тепер лопата? Що ж ти 
вибрав?» Та Бог вийшов назустріч і дав іншу роботу у виробничому об’єднанні 
«Волинь – залізобетон», куди згодом влаштувався і я, як виявилося, на 20 років, 
пройшовши шлях від слюсаря до начальника дільниці. Паралельно з роботою 
заочно здобував освіту. 

До 27 років я не хотів одружуватися, адже була небезпека, що знову 
покличуть до армії і знову посадять за відмову брати зброю до рук. Згідно із 
законом після 27 мені не могли присудити більше року. Отож у 1974 році я 
одружився, і ми з дружиною переїхали до Луцька. До слова, ми мали гарний 
шлюб, наповнений любов’ю, миром та взаємопідтримкою. Бог подарував трьох 



діток, що було чудом, адже перша вагітність дружини – позаматкова. Через це 
на третьому місяці лопнула труба, почалася кровотеча, і стояло питання життя 
або смерті. Лікарі видалили трубу й рекомендували інтенсивну терапію, але не 
давали гарантії, що в нас народяться діти. Ми молилися за цю справу, і у Борбині 
на Свято жнив через сестру Устимку Бог відкрив, що у нас будуть дітки. Бог вико-
нав Своє слово, і в 1979 році народилася перша донька, потім у 1980 – синок, а 
в 1982 ще одна донька. Після третьої дитини утроба закрилася. Дарованих діток 
ми виховували за принципами любові. 

Як уже було згадано, в 1974 році ми з дружиною переїхали до Луцька і 
активно влилися в життя Луцької церкви християн віри євангельської. На той час 
Луцька церква не мала власного молитовного будинку, а зібрання проводилися 
у баптистів по вулиці Кічкарівській в неділю о 14 годині, а у вівторок і п’ятницю - 
увечері. Наші брати роками стукали у всі інстанції Москви, Києва, Луцька і ревно 
молилися до Бога, щоб мати свій власний Дім молитви. Господь не забарився з 
відповіддю, і в 1989 році в районі «Балки», так називали цю територію лучани, 
по вулиці Вороніхіна розпочалося будівництво молитовного будинку. На той час 
я з сім’єю проживав зовсім поряд – по вулиці Мазепи, – тому брав активну участь 
у будівництві. У кінці 1990 року брат-диякон Шибістий Володимир Пилипович 
запропонував мені бути в нього помічником. На його дільниці нараховувалося 
більше 200 членів, і ми по 2-3 рази на тиждень після роботи відвідували 
стареньких одиноких сестричок, а також багатодітні сім’ї. 

У 1991 році після від’їзду до Америки диякона Семенюка Андрія мене обрали 
на це служіння. До моєї дільниці входили такі села: Липини – 16 членів, Струмівка 
– 30 членів, Гаразджа – 9 членів, Піддубці – 19 членів, Ново-Котів – 2 члени, 
Ботин - 2 члени, Котів – 21 член, Лище – 39 членів, Крупа – 2 члени, Воротнів – 2 
члени, Ярославичі (Рівненська область) – 4 члени, Зоряне (Рівненська область)  - 
3 члени.

Рукопокладання Володимира 
Дячука на дияконське служіння

Я був удома в кожної сім’ї і знав їхні проблеми. 
Найвіддаленішим з усіх було село Котів (25 кі-
лометрів). У неділю зранку котівці, хто мав таку 
можливість, приїжджали на служіння до Луцька, 
а вечорами (у неділю, середу, п’ятницю) зібрання 
робили по хатах. Стареньким людям було дуже 
складно доїжджати до Луцька, тому відчувалася 
велика потреба у власному молитовному будинку.

Ініціативу будувати Дім молитви взяв на себе Дяк 
Софоній Данилович на своїй земельній ділянці на 
окраїні села. Розпочалося будівництво в 1993 році, 
а 26 вересня 1994 року ми отримали свідоцтво про 
реєстрацію статуту релігійної громади.



Після завершення будівництва, у травні 1996 року, на членському зібранні 
мене було обрано пресвітером, а Дяка Софонія Даниловича дияконом церкви.  
У грудні 1997 року ми були рукопокладені на це служіння. 25 серпня 1996 року 
відбулося посвячення Дому молитви.

Поступово церква зростала і станом на 2004 рік нараховувала 38 членів. При 
церкві діяла недільна школа, яку організувала і проводила сестра Зеніна Інна 
Василівна, до речі, вона в той час обіймала посаду директора загальноосвітньої 
школи. 

Хочу поділитися враженням про дуже цікавий момент у моєму служінні. 
Після обрання на пресвітерське служіння я дуже захотів зустрітися зі священиком 
православної церкви – Петром, щоб порозумітися щодо нашої подальшої праці 
в селі. Я приїхав до його дому, привітався словами: «Слава Ісусу Христу», подав 
йому руку і представився. Потім продовжив: «Ви пастор овець православних, а я 
пастор овець християн віри євангельської. Ми з вами – два духовних лідери, але 
суть у тім, що це село є нивою одного Господаря – нашого Господа Ісуса Христа, 
і нашим обов’язком є виконувати Його велике доручення: «Тож ідіть, і навчіть 
всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати 
все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця 
віку! Амінь.» (Мт. 28:19-20); «І казав Він до них: «Ідіть по цілому світові, та всьому 
створінню Євангелію проповідуйте! Хто увірує й охриститься, – буде спасений, а 
хто не ввірує – засуджений буде». (Мр. 16:15-16). Після 70-річного войовничого 
атеїзму душі людей були спустошені, а природа пустоти не терпить, і людські душі 
заповнилися безбожністю, яка дала свої плоди: «Учинки тіла явні, то є: перелюб, 
нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, су-
перечки, незгоди, єресі, завидки, п’янство, гулянки й подібне до цього. Я про це 
попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони 
Царства Божого!» (Гал.5:19-21). А для того, щоб наші слова мали силу, нам треба 
чинити так, як радить автор 19 псалму із книги «Псалмоспіви»: «Життям святим 
ти приклад дай, Щоб грішники прийшли До ніг Спасителя Христа Й спасіння в 
Нім знайшли».

Далі я зупинився на тому, що засади наших віровчень мають свої розбіжності, 
але це не повинно нас роз’єднувати. Нам необхідно працювати спільно в цьому 
плані, допомагаючи один одному, або хоча б не заважати. Ми довго і плідно 
зупинялися на окремих моментах нашої праці, і зрештою, проводячи бесіду зі 
своїми парафіянами, він сказав такі слова: «Якщо у вас немає бажання в неділю 
приходити на службу в храм, то ідіть до п’ятдесятників, щоб не займатися 
буденними справами, перебуваючи вдома». Зі служителем Петром у нас 
були дуже теплі стосунки, ми періодично зустрічалися, з його сторони не було 
претензій до нас, і ми також не критикували православних християн.

Ще поділюся приємними спогадами про нашу співпрацю із наступними 



священиками. Педагогічний колектив загальноосвітньої школи очолювала 
наша сестра Зеніна Інна Василівна, і ми, порадившись, вирішили, що початок 
навчального року потрібно розпочинати молитвою подяки, що за літні канікули 
ніхто не скалічився, не втопився. Також хотілося попросити Божого благословення 
для вчителів, для дітей і батьків на весь навчальний рік. Інна Василівна нашу 
пропозицію погодила з районним відділом освіти й отримала добро на прове-
дення такого заходу. І ось  прийшло 1 вересня – День знань. Я запросив брата 
Волкова Миколу Олександровича, який очолював колектив педагогів-християн 
та його дружину Валентину (вона також була педагогом). Ми поїхали до Котова. 
Але, під’їжджаючи до села, я подумав, що будуть діти й батьки не тільки з нашої 
церкви, а й з православної. Порадившись з Інною Василівною, ми поїхали до 
Мар’яна Васильовича (молодого священика з Галичини). Інну Василівну він знав, 
а мене  – ні, тому я мусив представитися, і на моє велике здивування, він не 
тільки подав мені руку, а й поцілував мене. На нашу пропозицію священик радо 
відгукнувся, і ми пішли до школи. Там спільно звернулися до вчителів, дітей, 
батьків словом наставлення, побажання й помолилися до Бога з проханням 
благословити навчальний рік. Подібними зустрічами разом із православним 
священиком Михайлом Михайловичем і новим керівником школи  Світланою 
Миколаївною  ми розпочинали й закінчували навчальний рік. 

Ось так, рік за роком, при снігопадах, заметілі, ожеледиці я більше 20 років 
опікувався громадою села Котів. Але в жовтні 2013 році дуже тяжко захворіла 
моя дружина, вона була прикута до ліжка, тому мені разом з меншою дочкою 
Ніною треба було доглядати за нею, а це потребувало багато часу. І я почав шука-
ти брата, який би допомагав мені в служінні. Я багато років молився до Бога, щоб 
Він врегулював це питання, і в липні 2016 року отримав відповідь на молитву. 
Брат Бас Сергій Олександрович, який проживає в селі Башлики Ківерцівського 
району, дав згоду і на членському зібранні був обраний пресвітером церкви.

Першочерговим завданням нового пресвітера було згуртувати молодь і 
провести деякі ремонтні роботи в Домі молитви після 20-річної експлуатації. 
Справи в нього пішли добре. Молодь його полюбила і підтримала. Згодом були 
виконані деякі ремонтні роботи. 

Пізніше брат Сергій поділився думкою про те, щоб не вкладати багато грошей 
у старий Дім молитви, а почати будівництво нового. Ми провели членське 
зібрання, де більшість членів підтримала цю ініціативу. І справа зрушилася: 
була придбана земельна ділянка, знайдені необхідні кошти, і розпочалося 
будівництво.

За станом здоров’я я вже не міг регулярно їздити в церкву села Котів, тому 22 
грудня 2017 року офіційно здав служіння.



Андрій Трибощук: «Мені є за що дякувати Богові!»
Уявіть собі вісімнадцятилітнього 

юнака. Він служить в армії, мріє про 
майбутнє, здається, що все тільки 
попереду. Але стається трагедія, яка 
ділить життя на «до» і «після». «До» 
- коли ти мрієш, плануєш, прагнеш 
чогось досягнути, і «після» – коли сенсу 
жити не бачиш, і самогубство видається 
найкращим виходом із ситуації. 

Мене звати Андрій Трибощук. Я 
народився та виріс у селі Котів, де 
проживаю і сьогодні. Під час служби в 
армії сталася подія, яка кардинально 
змінила все моє наступне життя. На 
восьмому місяці проходження строкової 
служби на мене впала стіна, як наслідок 
– травма хребта. Уже в лікарні після 
операції я почув від лікарів, що мені 
потрібен інвалідний візок. Я думав, 
що він знадобиться лише на короткий 
час, можливо, на період реабілітації. Трибощук Андрій та Марина

Сподівався, що те, що я не відчуваю ніг, буде тимчасовим явищем, але склалося 
все по-іншому.

Після травми моє життя набуло зовсім іншого змісту. Я повернувся в рідне 
село на інвалідному візку. Через безвихідь та депресію пристрастився до 
алкоголю та цигарок. Почав задумуватися про самогубство. Коли перебував 
у кримському санаторії, часто думав про те, щоб з’їхати з гори або обриву та 
розбитися. Не уявляв майбутнього, а все, що бачив та знав, – це чітка констатація 
факту: я не можу ходити. На той момент не вірив у Бога, думав: якщо вб’ю себе, 
то це буде краще для всіх.

Увесь цей час за мене молилася бабуся – Людмила Олімпіюк; знаю, що навіть 
і сьогодні вона просить у Бога зцілення мого немічного тіла. 

Одного разу за мене також помолилися християни котівської церкви, 
вже тоді я відчув: щось у цьому є. Ця подія зацікавила мене і спонукала до 
пошуків. Незадовго настав момент, коли я прийняв рішення покаятися перед 
Богом. Почав відвідувати помісну церкву євангельських християн. Біблія стала 
настільною книгою, молитви, відвідування богослужінь давали сили, бажання 
жити, я побачив суттєві зміни не лише у своєму характері, а й у всьому житті. 



Серце почало наповнюватися миром. Уперше за довгий час страждань та болю 
почав відчувати радість, здавалося, що до мене повернулося здоров’я. Зникло 
бажання вживати алкоголь та взагалі чинити гріх. Навпаки – хотілося читати 
Слово Боже, бути в церкві, молитися. Я пізнавав Христа, Його велику любов до 
мене. Але й тоді навіть не міг подумати, який ще подарунок Господь приготував 
для мене.

«Три речі оці дивовижні для мене, і чотири, яких я не знаю: дорога орлина 
в повітрі, дорога зміїна на скелі, корабельна дорога в середині моря, і дорога 
мужчини при дівчині!..» (Пр. 30:18-19).

Один друг-християнин, який теж пересувається на інвалідному візку, поре-
комендував мені зареєструватися на християнському сайті. Я вагався, чи робити 
це, адже думав, що чоловік з інвалідністю є непосильним тягарем для жінки. 
Але, як наслідок, саме за допомогою цього сайту я познайомився з Мариною, 
моєю майбутньою дружиною. Вона написала перша. Мені було дуже приємно 
та цікаво спілкуватися з нею, хоча я сприймав наші стосунки як хорошу дружбу, 
нічого більше. 

Марина жила в місті Чернігові. У 17 років втратила батька й залишилася 
напівсиротою. Її мама була християнкою, вона молилася за своїх сина та доньку. 
Завдяки цим молитвам моя дружина прийшла до пізнання Бога і твердо стала 
на шлях християнства.

Згадуючи час спілкування в Інтернеті, Марина розповідає: «Мені було легко 
та приємно розмовляти з тобою, для мене ти був особливим, не таким, як усі. Я 
завжди поспішала додому, щоб чимшвидше  поспілкуватися з тобою, Андрію».

Отак дружньо спілкуючись, я навіть не помітив, коли саме закохався в Марину. 
Усвідомивши свої почуття, почав ніби відштовхувати її від себе, говорив, що зі 
мною в неї нічого доброго не вийде.

Я бажав їй лише найкращого і боявся, що через мою фізичну обмеженість не 
зможу зробити її насправді щасливою, а вона цього дійсно заслуговує.

Упродовж року спілкування через соціальні мережі я зі своєї сторони разів зо 
п’ять розривав стосунки з Мариною, наголошуючи, що зі мною вона не зможе 
побудувати щасливу сім’ю. Та все ж таки ми наважилась на першу й останню (я 
так думав) зустріч, яка відбулася у місті Кузнецовськ (нині Вараш) Рівненської 
області. Марина приїхала туди до тітки погостювати. Ми провели півдня разом, 
гуляли містом, і під час цієї зустрічі я чітко зрозумів, що зараз біля мене стоїть 
моя майбутня дружина. Не хотілося відпускати її ні на мить.

Я зробив Марині пропозицію стати моєю дружиною, і вона, не вагаючись, 
погодилась. Щастю не було меж через цей справжній подарунок від Господа. 

У 2013 році ми побралися. З моменту одруження в нас розпочався новий 
період життя. Ми щасливі. А секрет щастя – Господь, Який є фундаментом нашої 
сім’ї. Саме Бог дає гармонію в стосунках, і почуття з роками не проходять. Для 



мене Маринка є найкращим другом, з якою можна і посміятися, і поплакати, і 
помолитися до Бога. Ми стараємося все робити разом. А сімейні труднощі, які 
виникають, долаємо перш за все звертаючись у молитві до Бога. 

Незважаючи на інвалідність, я навчився виконувати роботу по господарству. 
Мені подобається хазяйнувати. У всіх справах Марина підтримує мене, а надихає 
і дає сили – Бог. Найбільше я дякую Господу за те, що дав мені життя зі змістом 
та люблячу дружину. 

Коли я одружувався, то найперше хотів зробити щасливою мою кохану. Тому 
зараз так приємно чути від неї слова, що протягом 6 років подружнього життя 
вона ніколи не шкодувала, що обрала саме такий шлях і вийшла заміж за мене. І 
навіть навпаки, вона говорить, що бачить, що я саме такий, якого вона в молитві 
просила в Бога.

Марина доповнює: «Є сім’ї, де чоловіки здорові, але жінки не мають тієї 
радості, яку маю я сьогодні. Можливо, деякі люди думають, що я пожертвувала 
собою заради щастя іншого, а сама щастя не маю – це зовсім не так! Я відчуваю 
себе щасливою. Радію, що можу допомогти, і це приносить мені задоволення».

Мені є за що дякувати Богові. Найперше я вдячний за спасіння душі, за 
сімейне благополуччя, любов. Бог не залишає, а навпаки турбується, Він дає 
можливість і щось заробити, і повноцінно жити, не зважаючи на те, що я на візку. 

Щастя людини не залежить лише від багатства, здоров’я  або ж благополуччя. 
Можна мати все і бути нещасним, а можна мати всього лиш віру в Бога і бути 
повноцінною та щасливою людиною.



Здоровій Юлія: «Я хочу служити Богові!»
У моїй сім’ї першим увірував батько 

Василь Йосипович. У 1988 році він прийняв 
водне хрещення у віці 66 років. Мій тато 
ходив на молитви у дім Софонія Дяка. Часто 
туди приїжджали брати з різних місцевостей 
і проводили служіння із зачиненими вікнами, 
на які навішували покривала, адже боялися 
переслідувань зі сторони влади.

Я вперше взяла до рук Євангеліє, коли мені 
було 23 роки. Читаючи, багато не розуміла.  
З 1985 року почала ходити на молитовні 
зібрання в селі Котів. Старалась відвідувати 
богослужіння в Луцьку на Кічкарівці, хоча мій 
чоловік дуже не любив віруючих. 

У листопаді 1992 року на початку одного 
зі служінь я відчула, що це те зібрання, на 
якому я покаюся. Як тільки встали на молитву, 
попросила, щоб за мене помолились, бо я 
хочу служити Богові. У 1993 році прийняла Здоровій Микола та Юлія

водне хрещення у своєму селі Котів. Через три роки була хрещена Духом Святим 
із ознакою інших мов.

З 1972 року я хворіла астмою. Дійшло до того, що мені вже не допомагали 
жодні препарати, вони лише трохи знімали симптоми. Як тільки застуджуся – 
відразу трапляється напад. Важко було перейти кімнату, навіть говорити. Віри 
на зцілення не мала, єдине, за що переживала, чи зможу співати на служіннях, 
адже так це люблю. Часто в Котів на зібрання приїжджав брат Штамбург із Лища. 
У нього особлива манера проповіді: під час промови його вустами починає 
говорити Дух Святий. Якось він проповідував, а потім простягнув до мене руку 
(я сиділа на першій лавці) і каже: «Ось зцілюється твоя хвороба». Після зібрання 
питаю сестер, які сиділи поряд: «Ви чули, що до мене було слово?» Проте ніхто 
нічого не чув, хоча він тихо не проповідував. Я повірила в це слово, але протягом 
тижня мала боротьбу. Було відчуття, ніби хтось зі сторони говорив: «У тебе хворі 
бронхи. Скоро буде напад». Звичайно, я цього дуже боялася, бо останнім часом 
жодні медикаменти не допомагали. Про цю подію розповіла своїй сім’ї, яка ще 
не служила Богу. Найменший син (1971 року народження) на це сказав, що буде 
віруючим, якщо це правда. Так і сталося, через рік у 1997 він прийняв Христа як 
особистого Спасителя. До цього дня, навіть при хворобі (чи то грип, чи застуда) я 
можу вільно дихати, без задишок, за що хвала Богу!



Здоровій Микола: «Я маю три реальні докази, що Бог – 
живий, реальний, діючий».

У 1988 році я прийшов працювати в дернівську школу інструкторм з 
практичного водіння автомобілів та тракторів, адже у той час усі діти проходили 
виробниче навчання. Почувши інформацію, що це навчання має бути 
ліквідованим, я зрозумів, – потрібно шукати нову роботу. Роздумуючи про цю 
звістку, вийшов на вулицю, де зустрівся із Дяком Софонієм. Він запитав: 

- Що ти тут стоїш?
- Та от почув інформацію, що не буде виробничого навчання. Виходить, 

не буде роботи. У колгосп йти не маю бажання, у луцький автобусний парк не 
візьмуть, бо застарий. От і роздумую, куди мені податися…

- А ти не пішов би до нас у лісове господарство? 
- А що у вас робити? – питаю.
- Людей возити. Директор сказав знайти шофера, машину дають.
Отож із 1988 року до самої смерті Софонія ми працювали разом. Саме тоді 

я ходив у православну церкву, у хорі співав, старостою мав бути. Для мене 
«штунди» були людьми третього сорту, після православних і п’яниць. 

Та стався мені такий випадок. Зараз розумію, що це був промисел Божий. 
Перед Новим роком, розвізши людей, ми з хлопцями добре повечеряли зі 
спиртним. Я зрозумів, що додому після цього не доїду, тому вирішив проспатися 
в машині. І сниться, що я вдома, а штунда Галина Свіргун стукає мені у вікно. 
Думаю собі: «Де ж ти взялася, я ж завіз тебе додому…». Галя відчинила двері, а 
машина, виявляється, якраз «закипіла». Якби не вона, я б задихнувся. Вискочив 
у сніг, потім загнав машину в двір і пішов до них ночувати. Бо так було: якщо нет-
верезий – ішов ночувати до віруючих, хоч соромно було. Того ранку прокинувся, 
коли всі снідали. Мені наливають борщ, а старший брат Степан питає: 

- Миколо, хочеш мати вічне життя з Богом?
- А хто ж не хоче, – відповів я. 
- То йди у віруючі, бо пропадеш!
І на мене ніби відро холодної води хтось вилив. Звідти я не їхав, а летів. 

Вдома впав на ліжко і довго плакав… але після того все одно пив. Навіть перестав 
ходити в православний храм. Розділяв ідеї комунізму і, якби міг, то всіх віруючих 
знищив би. Та Бог мав Свій план. 

Отож невдовзі я почав читати Біблію. Розумів не все. Одного разу (1999 рік) 
розгортаю Слово Боже для дружини Юлії і кажу: «Бачиш, що написано: «…коли б 
двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, 
станеться їм від Мого Отця, що на небі!» (Мт.18:19). Якщо це істина, то я більше 
не беру в руки цієї отрути та «йду у віруючі». Ми молилися, хоча це важко назва-
ти молитвою, бо я просто ридав.



Це було о 22:45. Зазвичай, о 7 ранку я вставав на роботу, однак кожні півтори 
години ходив до машини, щоб випити. Хоч годинник звіряй. Цього разу мене 
збудила дружина. Я відчув, що звільнений від алкоголю. Так Бог явив свою 
милість, відповівши на нашу молитву.

Я маю три реальні докази, що Бог – живий, реальний, діючий. Перший – 
звільнення від алкоголю. Другий – Бог зцілив дружину від астми: колись вона 
не могла перейти від ліжка до ліжка, а тепер їздить у сусідні села велосипедом. 
Третій – якось дуже змерз на роботі, що аж кашляв кров’ю. Але поклав собі у 
серці, що поїду на молитву в Башлики, і Бог мене оздоровить. До служіння ледь 
дійшов. Старші люди дивувалися: такий молодий, а ледь іде. Я молився, щоб 
Бог мене оздоровив, і під час останньої молитви почув голос: «Деякі за Словом 
Моїм зцілені». Оглянувся. Немає нікого. Йду після служіння, а інші за мною не 
встигають. Дякую Богові, що до сьогодні не маю згадки про цю хворобу. 

Розповім про ще один випадок. Їду по солому, а сусідка питає: «Колю, коли 
підеш у віруючі?». А я у відповідь: «Ніколи! Чуєш?! Ніколи!». А сталось так, що 
через два тижні покаявся. Ось така милість Господня. А в 2001 році прийняв 
водне хрещення.

Був момент, що на християнській дорозі згрішив думкою. Після цього бачу 
видіння: веде мене Софоній Данилович за шнурок (це вже було після його 
смерті), а я прошу: «Даниловичу, заступіться тут за мене». А він відповідає: 
«Вистачить. Я на землі за тебе стояв, а тут ти сам за себе заступайся».

До покаяння я був зірвиголова: і вішали мене, і стріляли, але Бог зберіг. Сьо-
годні я – живий свідок, як Господь змінює людей.



Я, Зеніна Інна Василівна, народилася 
у селі Покащів 10 жовтня 1966 року. Із 
1993 живу і працюю в Котові. З 1994 по 
2015 рік працювала на посаді директора 
місцевої школи. У цей період відвідувала 
євангелізаційні служіння, а в січні 1996 року 
покаялась. Невдовзі, у лютому, Бог хрестив 
Духом Святим, а 14 липня прийняла водне 
хрещення в Луцьку разом із 200 братами 
і сестрами. Моє покаяння – результат 
молитов бабусі, Жабської Секліти Іванівни.

Оскільки я педагог, то зразу ж після 
хрещення диякон Софоній Данилович 
доручив мені проводити заняття в недільній 
школі. Боялася за це братися, тому що сама 
не надто добре знала Біблію. Але перед 
кожним заняттям я вчилася сама, щоб 
потім передати дітям. Бували випадки, 
що звечора готувала одну тему, а зранку 
доводилося говорити зовсім інше, вірю, 

«…Не залишу тебе, й не покину тебе…» (Іс.Н. 1:5)

Зеніна Інна Василівна

що це робив Бог. У жовтні голова колгоспу виселив мене із 10-річною дочкою 
із хати. Але церква не залишила і виділила підсобне приміщення, що якраз 
добудовувалося. Там ми жили і проводили заняття для дітей протягом п’яти 
років. Бувало таке, що у школі навчалось 50-70 учнів, з них 35 відвідували неділь-
ні заняття при церкві. Протягом 1997 – 1999 років Україна переживала скрутні 
економічні часи, багато дітей не мали що одягнути та взути. Завдяки підтримці 
місії ми служили нужденним, надаючи їм гуманітарну допомогу, яку отримували 
з-за кордону. З ініціативи  Софонія Даниловича після уроку дітям робили чай з 
хлібом, який пекла його дружина Лія. Це було цінним для них, адже в ті роки на 
прилавках магазинів бракувало навіть хліба.

У 2003 році при допомозі братів і моєї родини ми з донькою переїхали у свій 
дім. Це не останні милості, які проявив до нас Господь.

У жовні 2000 року моя донька Катя захворіла. У неї була висока температура, 
і тільки тоді, коли ми молилися разом, жар спадав. Наступного дня, залишивши 
Катю на короткий час, я прийшла з двору і побачила бліде тіло своєї дитини, яке 
ні на що не реагувало. Я бігла вулицею до диякона Софонія і кричала: «Моліться! 
Катя вмирає!». Увесь цей час думала лише про одне: «Боже, не лиши мене 
без неї! Що я буду робити без Каті? Не лиши мене без неї!» У мій дім збіглося 



до п’ятнадцяти людей, які молилися за доньку… Катя почала дихати, щоки 
зарожевіли. Згодом Дух Святий мені звістив: «Був час, коли ти взивала, і рука 
Христа повернула життя…».

Пізніше, коли Катя навчалася у 8 класі, Бог ще раз явив Свою милість до 
моєї сім’ї. Пізно повернувшись з роботи, я побачила доньку, що закривала очі 
рушником. Вона сказала:

– Мамо, я випалила око плойкою. Таке враження, що хтось підштовхнув 
мою руку. 

– Доню, дай гляну, що там. 
– Не можу! Біла шкірка згорнулася з ока.
Ми помолилися – це перше, що прийшло на думку. Я знайшла машину. Катю 

відвезли до лікарні. Опік був дуже великим і широким, на ціле око, але не дуже 
глибоким. Відразу розпочали інтенсивне лікування. Отож у четвер ми приїхали 
до лікарні, а вже наступного дня нас виписали зі здоровим оком. Це було чудо, 
що око відновилося за такий короткий термін, навіть для самих лікарів. До слова, 
у Каті сьогодні 100%-ий зір.

Був час, що Бог годував нас, як Іллю. У 90-ті роки, коли люди не отримували 
заробітну плату, сестра Юля Здоровій щоденно приносила літру молока. Рано 
встаю – молоко вже є, і я знаю, що Катя буде сита. Навіть невіруючі приносили хліб. 
Бог прихиляв серця людей до нашої потреби, і ми ніколи не були залишеними.

Служіння в недільній школі я несла до 2015 року. Нині заняття проводять дві 
молоді сестрички: Трибощук Марина та моя колишня учениця – Дяк Ельвіна. 

Протягом 19-ти років викладання в недільній школі я не раз бачила, як Бог 
відповідає на молитви дітей. Пригадую, як внучка Надії Морозюк – теж Надія 
– сильно вдарила око. Воно залилося кров’ю. Після молитви з дітками під 
час заняття око стало здоровим. У цієї ж дівчинки пізніше утворилась гуля під 
коліном. Ми не раз молились у недільній школі за цю потребу, а вже після літніх 
канікул Надійка бігла мені назустріч зі словами: «Бог мене зцілив!»

Бог живий, я в цьому не сумніваюсь! Біблія – це Слово Боже, залишене нам як 
інструкція для життя, у якій є відповіді на всі питання. Оглядаючись на пройдені 
роки, на найрізноманітніші ситуації, які доводилось переживати, розумію, що 
сама не змогла б, не посилила. Але коли довіряєш Всевишньому, то і проходиш, 
і сили беруться. Господь не залишає тих, хто щиро звертається до Нього. Як каже 
Писання: «Просіть – і буде вам дано, шукайте – і знайдете, стукайте – і відчинять 
вам; бо кожен, хто просить – одержує, хто шукає – знаходить, а хто стукає – 
відчинять йому» (Мт. 7:7-8).



Сороченко Галина: «Спішіть до Господа»
Я народилася 1 липня 1959 року в селі 

Котів. Життя було зовсім непростим. Коли 
мені виповнилося 27, помер мій чоловік, я 
залишилась вдовою із двома синочками: 
Олександру було 2,5 рочки, а Михайлу лише 
півроку.

У 1989 році моя мама – Ольга Бачинська – 
увірувала в Бога і прийняла водне хрещення. 
Пригадую, як до неї приходила сусідка, і 
вони говорили про служіння, про те, як діє 
Господь сьогодні. Я не могла цього зрозуміти 
і постійно допитувалась, що ж люди роблять 
на зібраннях. Мама пояснювала, що там 
читають Біблію, моляться, співають, славлять 
Бога. У моєму серці пролунало звернення: 
«Господи, даруй, щоб я покаялась і була в 
служінні!» Хоча й думала, що мені немає за 
що просити прощення, адже живу, як і всі 

люди, і якщо всі потраплять у пекло, то і я теж. Сьогодні мене лякає те, що могла 
так думати, бо не хочу зі всіма в пекло, тим більше, коли кожен має можливість 
отримати життя вічне з Богом.

Пам’ятаю, що вперше потрапила на служіння християн віри євангельської 
влітку 1993 року, і саме в той день я покаялась! Про цей крок не пошкодувала 
жодного дня! 

Після покаяння серце горіло бажанням прийняти водне хрещення й 
отримати Святого Духа. Одного разу я поїхала з Юлею Здоровій велосипедами 
в Башлики на служіння. Було непросто добратися до села Ромашківка (звідти 
ми мали їхати автомобілем): і здоров’я підводило, і велосипеди ламались, але 
ми таки дісталися до місця призначення. Той день важко забути, адже як тільки  
переступила поріг Дому молитви, то відчула, що моє серце наповнилося Духом 
Святим, і я почала молитися іншими мовами. А вже 10 липня 1994 року в Луцьку 
прийняла водне хрещення. 

Пізніше моє життя наповнилося трагічними подіями, про які важко навіть 
згадувати. Із 1994 року ми разом із мамою самостійно виховували трьох моїх 
синів (Олександра, Михайла та Богдана) та двох синів моєї сестри Лариси (Сергія 
та Дмитра). 90-ті роки були скрутними, але я все одно дякую Богові, адже які б 
важкі часи не були, наша сім’я ніколи не голодувала! Ми завжди відчували Божу 
допомогу й опіку!

Сороченко Галина Василівна



Мене завжди вражала дитяча віра та щирість, недаремно в Біблії записані 
слова: «А Ісус їх покликав та й каже: Пустіте дітей, щоб до Мене приходили, і не 
забороняйте їм, бо таких Царство Боже. Поправді кажу вам: Хто Божого Царства 
не прийме, як дитя, той у нього не ввійде!» (Луки 18:16-17). 

Коли Богдану, моєму найменшому сину, було 5 років, я працювала в 
колгоспній їдальні. Через те, що дуже сильно боліла рука, домовилася, що на-
ступного дня не вийду на роботу, тому мала оформити всю документацію до 
вечора. А син був ще маленьким, звичайно, хотів уваги, а я ні сили, ні здоров’я, 
ні часу не маю... І кажу йому, що й рука дуже болить. На що він відповів: «Ти не 
знаєш, що потрібно робити?» Я здивовано відповіла: «Ні!» Богдан повів мене в 
сусідню кімнату зі словами, що треба просто помолитися. Ми так і зробили. Після 
молитви Богдан запитав: «Ну як, мамо, не болить?» Я кажу, що ще трохи болить. 
А він коротко і впевнено утішив: «До ранку перестане!» Так і сталося. Зранку я й 
забула, що мене щось турбувало, тому вийшла на роботу. Ще однією причиною 
піти працювати стало бажання розказати всім колегам про милість Господню.

Трапився зі мною ще один випадок під час роботи в їдальні. На плиті варилася 
підлива, а я великим ножем чистила картоплю. Враз почула шум, ніби підлива 
стікає з каструлі на плиту. З ножем у руці я кинулась до плити, але зачепилася 
за лінолеум і тільки й побачила, як цей ніж у руці повернувся лезом до серця. 
Єдине, що встигла вигукнути: «О, Боже!» І в цей момент відчула, як ніби чиїсь 
руки взяли мене за плечі і поставили рівно на ноги,  тому я не впала. Розумію, 
що це міг зробити тільки Господь. Щиро дякую Йому, що Він зберіг моє життя. 

Оглядаючись на пройдені роки, я дуже шкодую, що не прийшла до Бога 
раніше. Тому бажаю всім спішити до Нього. 

«Так-бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Івана 3:16).



«Я знаю – Відкупитель мій живий» (Йов 19:25)

Я з’явився на світ  27 лютого 1991 року в 
місті Рожище, що у Волинській області. У хрис-
тиянській сім’ї моїх батьків народилося деся-
теро дітей, з яких я був третім. З дитинства 
відвідував богослужіння, але в чотирнадцять 
років стався особливий момент, який 
кардинально змінив хід життя… Мого серця 
по-особливому торкнувся Христос. 

Сім’я Баса Олександра та Раїси

Трапилося це так. У нашій церкві покаявся хлопець, на ім’я Іван, і він чомусь 
захотів товаришувати саме зі мною. Можливо, так трапилося через те, що часто 
після вечірнього служіння юнак залишався в нашому домі, адже так йому було 
краще добиратися до місця роботи на нічну зміну (він працював в Рожищах, а 
сам був із сусіднього села). Ми багато спілкувалися в той час, але… Його цікавило 
Слово Боже, а мене – футбол. Я не розумів його до кінця, бо він горів любов’ю 
до Бога, а я – ні.

Одного разу (восени 2005), на прохання Івана ми з ним поїхали в Ківерці на 
з’їзд пророків. Мені, підлітку, м’яко кажучи, не хотілося туди їхати, але вирішив 
зробити це заради нього. Звичайно, у Домі молитви я завбачливо зайняв 
найвіддаленіше місце, щоб пророки до мене не дісталися. І от йде служіння… 
За кафедру на проповідь вийшов один молодий брат. Коли він проповідував, 
відчувалася дія великої Сили Божої. Він виголосив сильну проповідь, а опісля 
пророкував. Під час цього дійства я пережив щось особливе, і у своїй молитві 
Богу сказав: «Господи, я хочу бути таким, як він!» 

Не знаю, що зі мною сталося, але коли повернувся додому, то дуже змінився, 
і всі це помітили. Завуч навіть викликала мою маму до школи і питала: «Що 
ви з ним зробили? Куди його возили? Він зараз у школі поводить себе, як 
ангел, хоча раніше був зовсім не таким». Мама відповідала дуже просто: «Я за 

Бас Сергій Олександрович



нього молилася». До речі, разом із Іваном ми й надалі  їздили на різноманітні 
богослужіння.

У 2007 році я прийняв водне хрещення, хоча на той час закінчував 10 клас. З 
того моменту в моєму житті змінилося все. І тепер я почав задумуватися: а чим 
же я можу послужити Богу? Що потрібно для того, щоб у церкві процвітали Божі 
дари? Дорогою пошуку відповідей на ці питання я пішов далі і йду нині.

Проповідувати розпочав ще з 12 років. До речі, пам’ятаю, що вперше стояв за 
кафедрою на свій день народження на молодіжному служінні. 

У 2009 році одружився. Моя дружина Ольга походить із села Башлики, у 
якому живемо з сім’єю сьогодні.

У січні 2010 року мене обрали керівником молоді в Башликівській церкві. Це 
служіння я ніс шість років і лишив його в січні 2016 року тільки тому, що був 
обраний на служіння благовісника. У цьому ж році на прохання Володимира 
Микитовича Дячука став пресвітером у церкві села Котів. Зараз я розказую про 
це, ніби про звичайний факт із життя, однак не так легко було прийняти цю 
пропозицію…

Коли Володимир Микитович уперше запропонував мені стати пресвітером, 
моя реакція нагадувала емоції Сари, коли до неї прийшли янголи і сказали, що 
вона ще народить сина (хоча їй на той час було  близько 90 років!). Я насправді не 
міг уявити себе пресвітером, але ця пропозиція не давала мені спокою. Кожного 
разу, коли я їхав до Луцька і бачив знак із написом «Котів», у мені лунали слова: 
«Ти там будеш». Протягом двох років я боровся із цією думкою і, можливо, так 
було б і далі, але однієї ночі мені приснився сон. Він мені не сподобався, бо я 
зрозумів, що треба братися за нелегку працю керівника церкви... Та все ж при 
зустрічі з Володимиром Микитовичем я сказав, щоб він збирав братів і спитав у 
них, як вони дивляться на те, що я, такий молодий, буду пресвітером.

У червні 2016 року в церкву села Башлики приїхали Близнюк Михайло Іванович 
(єпископ Волинського об’єднання УЦХВЄ) та Мельник Петро Трохимович (на 
той час заступник відповідального служителя по Луцькому регіоні), щоб мене 
поставити пресвітером у селі Котів. Зі всією повагою до людей, служителів, 
до Самого Сина Божого, до Ісуса Христа, Якого люблю, я погодився на цю 
пропозицією. 

У Котів я прийшов у віці 25 років і не знав, за що братися. Михайло Іванович 
підтримав мене і сказав: «Ми не будемо ставити тобі випробувальних 
термінів. Якщо будеш бачити, що важко, то приїдь і скажи, а ми настановимо 
відповідальним за церкву когось іншого». Після цієї події я двічі їхав до нього, 
але ні разу не доїжджав… щось усередині мене не пускало зайти в його кабінет. 
Мої переживання за цю справу, сльози і молитви знав тільки Господь!

2019-ий – це третій рік, відколи я є служителем у церкві села Котів. Спочатку 
мені  нелегко було залишити церкву в Башликах, в якій нараховувалося 300 чле-



нів, з яких 100 осіб – це молодь, і служити там, де на вечірнє недільне богослу-
жіння приходило до десяти людей… Та одного разу у Башлики на одне із зібрань 
приїхав брат, який розповідав свідчення із свого життя, яке, як виявилося, було 
досить подібне до моєї ситуації. Я добре запам’ятав, що прийшов момент на 
його життєвій дорозі, коли він відмовився боротися за свої інтереси, а сказав до 
Бога: «Хай буде воля Твоя!» Я зрозумів, що це вихід для мене і того ж вечора те 
ж саме промовив у молитві до Бога: «Хай буде воля Твоя!» Ось так почав нести 
це служіння. 

Розпочав свою роботу в Котові з ремонту Дому молитви. Коли брати зійшлися, 
я дуже зрадів, бо побачив, що є з ким працювати. За півдня ми зняли стару 
підлогу, потім завезли пісок, залили стяжку, поклали дошки, трохи пофарбували 
стіни, а також зробили дровітню.

Я не раз молився: «Боже, а з чого мені почати роботу з людьми в Котові?» 
Прийшло розуміння, що потрібно відвідати всіх членів церкви. 

Важко пояснити, що це для мене означало. Вийти і попроповідувати можу, а 
от почати з кимось говорити віч-на-віч, особливо старшими за мене, – це важко. 
Я не знав про що можна спілкуватися, як це робити правильно. Треба йти в сім’ю, 
де, наприклад, одна жінка відвідує нашу церкву, а всі інші – четверо чи п’ятеро 
– ні, а їм же треба щось сказати… А хто я такий? Як кажуть, молодий, зелений, 
руки і ноги трусяться, мені ж на той час було тільки 25 років! Єдине, що точно 
знав – я маю, перш за все, зібрати і згуртувати молодь. Тому кожного понеділка 
ми почали робити співанки, які проводили сестри із Башликів. Я в той час був 
вільним і вирішив протягом цих 2 годин відвідувати наших братів і сестер. Склав 
графік – і менше як за півроку обійшов усіх. Після таких зустрічей серце завжди 
наповнювала велика радість. Крім того, я відчув, що люди зацікавилися нашою 
церквою. Вони побачили, що ними є кому опікуватися, їх потребує церква.

Мене надзвичайно тішили молитви, у яких ми просили Бога охрестити членів 
нашої церкви Духом Святим. Бог чув наші прохання, і зараз багато діток говорять 
іншими мовами.

Коли я ще був юнаком, перед Різдвом запланував собі відвідати дуже багато 
служінь під час свят. Однак сталося так, що захворів і пролежав декілька днів 
у ліжку. На перший день Різдва мене відвезли до поліклініки – лікарі нічого не 
змогли сказати, була висока температура. Я відчув, що можу померти. І ніби й 
не надто серйозна хвороба, думали, можливо, це ускладнення від грипу, але 
чомусь помістили мене в інфекційному відділенні. Лежачи, думав: «А чому 
склалося не так, як хотів, чому я тут?» Щоб знайти відповідь на своє питання, 
обнадійливо листав сторінки Біблії, і на очі потрапив підкреслений вірш із книги 
Йова: «Я знаю – Відкупитель мій живий». У цей момент ніби хтось сказав до 
мого серця: «Він є твій лікар». Я відчув тепло всередині, а вранці мене виписали 
з лікарні повністю здоровим. Наступного дня мав можливість поїхати у Колки на 



служіння.
Найбільше, за що хочеться дякувати Богу, це за можливість послужити 

стареньким сестричкам нашої церкви, які самостійно не можуть прийти в 
зібрання. Те, що я можу підвезти їх, відчинити їм двері, провести їх до воріт – це 
для мене найкраще, найдорожче!

Бувають, звичайно, і дуже важкі моменти. Пам’ятаю коли три дні і три ночі 
не міг спати через переживання. Тоді, ходячи з кімнати в кімнату, звернув увагу 
на вирізьблений віршик з Біблії, який висів вдома на стіні: «Добрий Господь, 
пристановище Він у день утиску, і знає Він тих, хто на Нього надіється» (Наума 
1:7). Ці слова ніби заговорили до мене і нагадали, що Бог все контролює. Я впав 
на коліна, сказав Ісусу свою потребу, і Він це питання вирішив.

Коли в нас народилося перше дитя, ми жили з батьками дружини, мене 
ніхто там не ображав, але я дуже хотів мати свій куточок. Бог говорив, що дасть 
мені все, але віри не було. У той час, коли молоді хлопці їздили на заробітки, я 
займався служінням і не розумів, звідки маю взяти потрібні гроші. Але я сильно 
любив Бога. На одній із молитов сестра в Господі сказала, що побачила видіння, 
як ми з дружиною стоїмо перед новенькою хатою. Мені важко в це вірилося, я 
думав, якщо і купувати, то якусь стареньку хатину, оскільки коштів не було. Але з  
Божою допомогою ми побудували дім. Боже слово справдилось!

Я зараз кажу всім: «Якщо ви не хочете в чомусь мати потребу, служіть Господу. 
Як говорив Давид: «Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб 
опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили» (Псалом 37:25).

Якось мої дітки гралися, і син Нафан, спритний хлопець, заскочив за ліжко. 
Його невдало виймали, і я зрозумів, що потягнув йому руку. Коли ми з дружиною 
думали, що робити, наш син Юра запитав: «Тату, а чого ви не хочете його 
помазати оливою і помолитися за нього?» Для мене  це була ціла проповідь. 
Дякую Господу, що мої дітки бачать, як треба служити Богу. Звичайно, як людина 
я маю багато недоліків, але знаю: якщо будеш служити Господу, Він ніколи 
тебе не забуде і не покине. Я вдячний Богові за благословенну сім’ю.  Він мені 
подарував дружину Ольгу та п’ятеро діток. Перш за все, ми навчаємо своїх дітей, 
що в будь-якому випадку потрібно молитися Богу, бути слухняними батькам і 
старшим (вчителям і т.д.).

Авторитетом мого життя є Боже Слово. Разом із сім’єю ми молимося, 
читаємо Біблію, навчаємо діток того, що є Ісус Христос, Який дає життя, радість, 
благословення. Ввечері ми всі разом стаємо на коліна, і я радію, коли чую, як мої 
діти звертаються до Бога. 

У листопаді 2017 року в нашу сім’ю увірвалась проблема, тривога, яку ми 
долали за допомогою молитви. Захворіла моя дружина. Коли я відвіз її до лікарні, 
лікар повідомив невтішний діагноз, сказавши, що така проблема буває в однієї 
зі ста жінок. Її почали готувати до операції. За словами медичних працівників, 



цей процес триватиме більше, як півтори 
години,  і Оля має високий ризик померти 
на операційному столі. Дружину відвезли 
в операційну, а я, будучи в лікарні, не 
молився, а просто КРИЧАВ до Господа: 
«Боже, залиши мені дружину живою, не 
забери в моїх діток маму!»

І сталося чудо!!! Через п’ятнадцять 
хвилин з верхнього поверху спустився 
лікар і сказав: «Все!». Я не зрозумів, 
що це означає, тому запитав: «Як все? 
Що все?» У відповідь пролунали слова: 
«Зачекайте». Лікар зайшов у свій кабінет, 
а через декілька хвилин повернувся і 
промовив: «Вас береже Ангел Божий! Я 
сорок років працюю лікарем. Це чудо! Я 
такого ще не бачив. Все обійшлося без 
операції…»

У той момент вдома на колінах стояли 
мої діти, які, як уміли, так і взивали до 

Сергій та Ольга, донька Соломія,
сини Данік, Юрій та Нафан

Всевишнього: «Боже, допоможи, щоб мама скоріше приїхала додому!» Це була 
субота, а в понеділок після обіду я привіз додому здорову дружину! Ми радіємо 
і вдячні Господу за це велике чудо, яке Бог зробив для нашої сім’ї.

Знаю, що незважаючи на те, де ти знаходишся, в якому становищі, якщо у 
твоє життя прийшли випробування чи труднощі, ти можеш просто звернутися 
до Бога: «Господи, почуй мене, допоможи мені! Господи, прийди в лікарню, 
оздоров мою дружину… Прийди додому і вилікуй мою дитину… » Я вірю і знаю, 
що коли люди щиро кликатимуть до Бога, то Він неодмінно їх почує, так як Він 
почув мене і моїх діток! Я  Йому щиро за це вдячний.



А все починалося з бажання...
У Соломоновому псалмі записані такі слова: «Коли дому Господь не будує, 

даремно працюють його будівничі при ньому!»  (Пс.127:1) Оглядаючись на 
пройдені роки будівництва Дому молитви в селі Котів із упевненістю можна 
сказати, що його зводив сам Господь. Чи може громада із 52 членів за два 
роки побудувати такого красеня?! Відповідь очевидна – ні! Але коли за справу 
береться Господь, то лише дивуєшся, як з різних куточків не лише України, а й 
усього світу вчасно відгукуються на допомогу небайдужі серця, як згуртовуються 
незнайомі люди заради однієї Божої справи. 

А все починалося з бажання… «Адже то Бог за Своєю доброю волею викликає 
у вас і бажання, і дію» (Фил. 2:13). Якось тесть Мойсея дав слушну пораду своєму 
зятеві. Подібно одного разу і тесть Сергія Баса сказав: «Якщо ти погодишся йти 
в Котів, то плануй, щоб почати зводити новий Дім молитви в центрі села». Хоча 
на початку пасторського служіння постала гостра потреба в ремонті старого 
молитовного будинку, але проведення цих робіт все більше і більше живили 
в пам’яті Сергія Баса думку про будівництво нового дому. Почалися серйозні 
роздуми, пошуки порад від різних людей, вивчалися найрізноманітніші погляди 
на цю ситуацію... І от усьому було покладено край, коли одного разу брат 

Олександр Гламазда підійшов до Сергія 
зі словами: «Є одна ділянка, можливо, 
подивимося на неї і, якщо сподобаєть-
ся, дізнаємось, чи вона продається?» 
Коли вони поїхали на вказане місце, 
то побачили територію, де зілля і трава 
сягали пояса, а посередині ділянки 
«красувалася» обгоріла хата. Побачене 
аж ніяк не наштовхувало на бажання 
щось робити на цьому місці. Ділянка й 
справді продавалася, але, окрім її «при-
вабливості», постало ще серйозніше 
питання: де взяти  потрібну суму на 
купівлю землі?

Ці обставини змушували молитися 
такими словами: «Господи, якщо ця 
справа до вподоби Тобі, то нехай 

буде знаком для нас те, що хтось пожертвує на ділянку необхідну суму». І диво 
сталося. За короткий час потрібна сума була зібрана. І вже в березні 2017 року 
ця земля стала належати громаді євангельської церкви села Котів. Як вже було 
згадано, ділянка була досить занедбаною, але брати та сестри за день-півтора 



гуртом її почистили, повикорчовували старі дерева, прибрали. Коли дивилися 
на це нове, чисте місце, радість наповняла серця. Брати та сестри тішилися, що 
саме тут буде новий Дім молитви.

На членському зібранні було обрано двох братів, які мали б відповіда-
ти за будівництво. Це Гламазда Олександр Миколайович та Сурмач Вадим 
Вікторович (диякон). Вони на відмінно справлялися із поставленими перед ними 
завданнями.

Але з’явилася нова проблема – знову постала потреба в грошах на 
будматеріали. Церква постила і молилися за цю справу. Бог підкріпляв громаду 
і через пророче слово сказав, що Він Сам керуватиме цією справою. Незабаром 
знайшлися люди, які пожертвували необхідну суму.

Одним із яскравих підтверджень цього слова стала сім’я Богдана і Надії 
Максимчуків, які від першого дня будівництва й до сьогодні є великою підтрим-
кою для нашої церкви. Їхню фінансову допомогу неможливо оцінити вповні! 
Також до цієї праці долучилася сім’я Вадима та Анни Карпік. Ці родини обрали 
біблійний шлях управління фінансами, а тому «пускали свій хліб по воді» на 
славу Божу!

Роботою та фінансами котівській громаді християн віри євангельської 
допомагали церкви з Карпилівки, Цуманя, Башликів, Ромашківки, Жорнищ, 
Одерад, Грем’ячого, Луцька, Торчина, з Буковини, Рівненської, Київської, 
Львівської та Миколаївської областей, з Німеччини, Сполучених Штатів Америки 
та інших регіонів, які не може запам’ятати людина, але які знає Бог і, віри-
мо, благословить їх за відкрите серце та простягнені руки підтримки у такий 
непростий час. Також до справи спорудження нового Дому молитви долучилась 
місія «Голос надії».

Головним проектантом стала Ольга Миколаївна Літот, яка втілювала на 
папері ідеї братів щодо плану будівлі, займалася документацією. Члени церкви 
висловлюють подяку сільській раді, її голові – Олександру Юрійовичу Гучу, до 
якого могли звертатися із будь-якого питання; Марії Олексіївні Шворат та іншим 
працівникам сільської ради.

Зазвичай постійно працювали на будівництві котівські брати: Олександр 
Гламазда, Віктор Сурмач разом із синами (Вадимом, Давидом, Олексієм та 
Авелем), Андрій Дяк, Ілля Дяк, Богдан Збирун, Олександр Сороченко, Юрій 
Бондарчук, Сергій Снітко та багато інших. Варто зазначити неабияку відданість 
справі молодого брата Тележинського Назара. Він разом із Авелем Сурмачем 
виконав найбруднішу роботу. Назар під час будівництва проявив себе 
відповідальним завгоспом, людиною, яка знає, що і де лежить, і, напевно, за 
час усього будівництва не назбирається й 10 днів, коли він був би відсутнім на 
будмайданчику. До роботи активно долучалися підлітки, а також сестри, які 
годували братів, і, коли їх просили, приходити прибирати. Варто сказати, що 



вони із радістю приступали до праці. Разом із тим є люди, які не належать до 
церкви християн віри євангельської, але й вони активно допомагали, особлива 
подяка Сергію Дручку, Михайлу Сороченку та Олександру Гальчуку.

На початках будівництва Дому молитви працівники роз’їжджалися обідати 
додому, а гостей годувала сім’я Сурмачів (Світлана з доньками). Пізніше сестри 
стали готували їжу вдома і приносили її на будівництво. 

Сергій Бас віддано займався цією справою, починаючи з організаційних 
питань, закінчуючи самим будівництвом. Одного разу йому на пам’ять прийшло 
місце з Біблії, що записане в книзі пророка Захарії в 4 розділі 10 віршем: «Бо хто 
буде погорджувати днем малих речей? Але будуть тішитися, і будуть дивитись 
на теслярського виска в руці Зоровавеля ті семеро, Господні очі, що ходять 
по всій землі». Ці слова по-особливому торкнулися серця молодого пастора 
і наповнили його вірою та радістю, бо він ще раз усвідомив, що Сам Господь 
дивиться на цю справу. 

Сергія Баса протягом усього будівництва супроводжували слова із Біблії, в 
яких зазначено, що Ной «зі страхом приготовив ковчег для спасіння дому…». 
Він не раз зазначав, що й сам із таким самим серцем хоче проводити зведення 
Господнього дому: «Хоча це не я будую, і моя частка зовсім мала у самому 
будівництві, але ми з братами хочемо так будувати, щоб у нас бачили Христа. 
Сьогодні, оглядаючись назад, не знаю, звідки взялося завзяття розпочати цю 
справу. Висновок тільки один: якби не Бог і Його люди, які жертвують своїм 
часом і грошима, ми б самі нічого не змогли».

Будівництво було розпочато. Господь 
привертав серця не однієї людини, щоб долучити 
їх до спільної праці. Громада церкви села 
Котів бачила не одне чудо, як Господь виходив 
назустріч. Одним таким свідченням поділився 
Сергій Бас: «Пам’ятаю, коли ми мали заливати 
балкон у новому домі, у нас були усі необхідні 
матеріали, окрім одного – не вистачало коштів, 

щоб купити бетон. Я добре пам’ятаю, що суботнього вечора я став на молитву з 
благанням: «Господи, не прошу для себе, прошу для Дому молитви! Якби хтось 
нам дав потрібну суму, ми залили б бетон і далі могли б будуватися – усе для 
цього вже є». У неділю після ранкового зібрання до мене підійшла одна сестра і 
передала від іншої незрячої сестри ту суму, якої не вистачало. Її син, який не має 
ніякого відношення до церкви, сказав матері, щоб вона передала ці гроші на 
будівництво Дому молитви. Мені здалося, що це сам янгол з неба прийшов і дав 
мені ці фінанси. Хіба не диво, коли ввечері ти висловлюєш своє щире прохання 
перед Небесним Отцем, а на ранок отримуєш відповідь?! За все подяка Богу!»



Громада церкви села Котів висловлює подяку братам, сестрам та друзям, які 
долучилися до праці будівництва Дому молитви. І тому на сторінках цієї книги 
залишаємо їхні імена (крім тих, про яких вже згадано вище):

- Олександр Денисюк, диякон церкви села Грем’яче разом зі своїми синами, 
зятями, племінниками зробили весь дах;

- Степан Федорчук, Михайло Гламазда та їхня бригада зробили всю електрику;
- Юра Сидорчук допоміг із сантехнікою;
- Юра Мельник зі своєю бригадою зробив усі стіни і стелю в головному залі;
- Юра Кузьмик за допомогою своєї станції залив стяжку. Сергій Кузьмик – пош-

тукатурив разом зі свою бригадою приміщення Дому молитви;
- Юрій Сподар, за допомогою свого рачка викопав каналізацію, фундаменти під 

дві будівлі, загорожу;
- Леонід Ващук з Одерад забезпечував 

цементом;
- Юрій Унгурян з Буковини організував 

дерево на лавки;
- Іван Гламазда зі своїми синами з 

Карпилівки, Олександр Коток, Віктор 
Громик, Степан Климчук та інші 
допомагали упродовж будівництва.

Отже, сьогодні ми маємо дві будівлі, 
одна з них – сам Дім молитви, який 
розрахований на 180 сидячих місць. 
У ньому є балкон і кімната метері та 
дитини. Біля основного приміщення, 
де проходитимуть богослужіння, 
побудовано підсобне, на першому 
поверсі – кухня та їдальня на 50-60 
людей, два туалети. На другому поверсі 
розміщено два класи для недільної школи, туалет, душ та одна кімната для 
гостей. Уздовж приміщення добудовано дровітню.

На території Дому молитви закладено бруківкою місце розміром 21 м на 11 м 
під намет, який можна було б використовувати для проведення дитячих таборів, 
а також для весіль, днів подяки та інших заходів. Уся територія обгороджена 
парканом та викладена бруківкою.

На останок Сергій Бас зазначив: «Дехто каже, що цей дім невеликий за 
розміром, але можу з дерзновінням сказати: коли він буде заповнений людьми, 
то ми побудуємо новий, якщо на це буде воля Божа». 



Максимчук Богдан: «Все, що маємо, - Господнє!»
«Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання!  На 

Господа здай дорогу свою, і на Нього надію клади, і Він зробить…» (Пс.37:4-5).
Мене звати Максимчук Богдан Миколайович. Я народився 27 січня 1977 року, 

проживав до 15 років у селі Борбин, що в Рівненській області. Потім виїхав до 
міста Луцька, де і жив, і навчався. У 20 років я одружився, а невдовзі з дружиною 
і сином у 1998 році виїхав до Америки.

Мої батьки з дитинства були щирими християнами, тому я виростав у сім’ї, де 
любили й шанували Бога та його заповіді. Кудрик Павло, мій дід по маминій лінії, 
ще з молодості був віруючим. За віру в Господа він 5 років відсидів у в’язниці. 
Його тато Григорій – мій прадід – навернувся до Господа в середніх літах і ніс 
служіння пастора в нашій борбинській церкві. 

Максимчук Владик і Таня (мої дід і баба по татовій лінії) були православними. 
З того часу, коли вони навернулися до Господа, дід почав проповідувати Слово 
Боже і став сильним молитовником. Через нього Господь хрестив багато людей 
Духом Святим, мене в тому числі, хоча тоді я був тільки 12-річним підлітком. Це 
відбулося в нашому домі на молодіжній молитві.

Я з дитинства любив спілкуватися з Богом, але після того, коли був охрещений 
Духом Святим, полюбив молитися ще більше. Та якось оглядаючи своє життя, 
я помітив, що вже не молюся так, як раніше. Побачив, що в моєму серці вже 
немає тієї першої любові до Господа, яка була на початку мого християнського 
шляху. Я навіть не зауважив, що гріхи вкралися в моє серце і заполонили його. 
Навряд чи хтось зрозуміє, настільки важко стало мені в той час від усвідомлення 
того, що сам я не можу звільнитися від цих гріхів. За мене молилися і батьки, і 
дружина, і знайомі, звичайно, і я дуже часто просив прощення у Господа і благав 
Його звільнити мене від тягаря гріхів. Але мусив прийти мій час, і одного разу 
прийшов Господь у моє серце і знову наповнив його Духом Святим. Я відчув, 
що перша любов повернулася до мене, відчув полегшення у своєму серці, яке 
поступово наповнилося Божим миром і Божою любов’ю. Я безмірно вдячний 
Йому за це!

Господь благословив мене духовно. Він подарував мені благословенну, 
люблячу дружину Надію, п’ятеро діток: найстарший Ерік одружений, його 
дружину звати Глорія, Елла вийшла заміж за Радимира Мандзюка, є ще незаміжня 
донька Ельвіра, і сини-близнюки Яків та Єремія. Вдячність за дароване ним 
добро викликає в мені величезне бажання трудитися для Нього як тільки можу і 
де тільки можу. 

Одного разу, коли я перебував у місійній поїздці в Індії, брат, який зі мною 
туди відправився, сказав, що хтось до мене дзвонив. Я не хотів піднімати 
слухавку, тому що номер не був знайомим (часто не реагую на такі дзвінки, 



бо мені телефонують 
багато людей, щоб 
прорекламувати свій 
товар). Як виявилося, 
то був Сергій Бас, який 
вже протягом довгого 
часу намагався зі мною 
зв’язатися. В Індії ми 
поговорили вперше. Я досі 
не знаю, чому він вирішив 
до мене зателефонувати 
і запропонувати разом 
працювати для Господа, 

Зліва направо: донька Елла з чоловіком Радимиром Манд-
зюком, син Єремія, донька Ельвіра, Богдан, Надія, син Ерік з 

дружиною Глорією та син Яків 
нехай сам розкаже,  Хто і що побуджувало його це робити.

Ми зовсім трохи поговорили, Сергій розказав про себе, виявилося, що він 
– родич моєї дружини. Коли я приїхав додому із місійної поїздки, то розпитав 
більше за Сергія у Надіїних родичів. Вони гарно відгукувалися про нього та 
його родину, тому я вирішив співпрацювати з ним. Але хороші відгуки не були 
головною причиною. Основним було те, що я раніше молився до Господа, аби 
Він послав мені своїх людей, з якими я міг би працювати на Його ниві і яких 
міг би благословити. Спочатку Сергій запропонував зробити ремонт у старому 
домі, але потім прийшла думка купити нову земельну ділянку. Завдяки його 
наполегливості ми почали роботу над новим Домом молитви. Слава Господу, що 
Він допоміг нам побудувати цей дім, щоб Його ім’я там прославлялося. Хоча все 
було не так і просто…

Коли ми з сім’єю жертвували на будівництво дому, то саме в той час почалися 
різні перешкоди на роботі. Я знав, що вже не може бути дороги назад і твердо 
вирішив у своєму серці йти тільки вперед із молитвою до Бога, щоб Він сам 
усе влаштовував. Багато прийшлося перенести: були немалі фінансові збитки і 
втрати, бо ж ворог хотів залякати, заподіяти зло, але разом із тим Господь був 
разом із нами, і Дух Святий допомагав нам.

Я твердо переконаний, що жертвуючи Господу, не потрібно ставити ціль – 
отримати від Нього набагато більше, а просто давати із радістю в серці, тому 
що він уже нас благословив усім тим, що ми маємо. Не забуваймо – все, що ми 
маємо, – Господнє, як і наш дух, душа і тіло.

Нехай Дім молитви у селі Котів буде своєрідною лікарнею, в якій, сподіваюсь, 
кожен зможе отримати зцілення як духовне, так і фізичне. Бажаю братам і 
сестрам бути світлом для всіх, щоб їхня церква була жива і діяльна, подібна до 
першоапостолької. Нехай Божий вогонь через любов Ісуса Христа завжди горить 
у їхніх серцях і не згасає.



Не стримуй добра потребуючому!
Вас вітають Карпік Вадим 

та Анна. Ми обоє народилися і 
виросли в християнських сім’ях. 
Одружилися в 2011 році. Бог 
благословив нас матеріальним 
надлишком і скеровує наші 
серця, щоб цей надлишок 
служив потребам інших людей, 
бо ж написано: «Не стримуй 
добра потребуючому, коли в 
силі твоєї руки це вчинити» 
(Приповісті 3:27).Вадим та Анна Карпік

Ми бачимо, що Бог поєднує нас з тими людьми, які голосять до Нього і 
шукають допомоги з Його руки. Бог часто відкривав і показував нам наскільки 
великою була потреба в тому чи іншому місці і наскільки сильно люди кличуть 
до Господа, щоб Він вирішив їхню потребу. Це кожного разу утверджувало нашу 
віру і давало бажання робити Божу справу ще з більшою ревністю. Ми знаємо, 
що Він сам турбується за цю справу і приводить до нас людей, які мають потреби, 
до речі, саме так вийшло і з церквою, що в селі Котів.

Ми дізналися, що церква має потребу в будівництві дому молитви завдяки 
одному брату, який приїжджав в Америку із України. Ми молилися, щоб пізнати 
Божу волю в цій справі. І Господь промовив через пророче слово, що є Його воля 
в тому, щоб ми діяли в цій справі.

Ми бажаємо, щоб цей новий дім наповнився спасенними душами. Бажаємо, 
щоб люди, які вас оточують, побачили, що з християнами села Котів є Бог, і 
захотіли разом із вами служити Йому.



Бог по-особливому благословив Котів
Минуле церкви села Котів – це сукупність 

труднощів і переживань. Брати і сестри зазнали 
потрясінь під час лихоліття війни та знесли період 
безбожжя й атеїзму. Але світильник, якого Бог 
засвітив у селі Котів, і сьогодні не погас.

Приходять на пам’ять слова Псалма: «Не нам 
Господи, не нам, але Йменню Своєму дай славу за 
милість Твою, за правду Твою!» (Пс.115:1).

Мої перші спогади про цю церкву датуються 
1959-1960 роками. Це час моєї молодості. 
Пригадую, як ми, невеликий гурт молоді з Луцька, 
відвідали зібрання віруючих села Котів (у той час 
служіння проводились по домах самих християн). 
За столом сиділи проповідники, більшість з яких 

були похилого віку. Ніби нічого особливого, якби не щирі, ревні, благословенні 
молитви, які пам’ятаю донині.

Йшли роки, церква зміцнювалась і збільшувалась. Виникла потреба в 
будівництві Дому молитви. Першим постало питанням щодо оформлення 
документів на реєстрацію церкви і будівництво власного приміщення.

І ось 25 серпня 1996 року відбулося офіційне відкриття Дому молитви. Це 
була велика радість і подяка Богові. 

Якщо оглянутися на минуле, то варто сказати, що Бог по-особливому 
благословив Котів.

Сьогодні село прикрашає ще один Дім молитви – кращий, більший, який 
відповідає всім потребам Божих людей.

Нехай Бог благословить церкву села Котів!

Степан Веремчук,
єпископ Церков ХВЄ



Шановні служителі, брати й сестри котівської церкви! 
Мир вам!

Близько 100 років проминуло з часу заснування 
церкви. У 1923 році відбулося перше водне хрещення, 
під час якого в заповіт із Богом вступили дев’ять осіб. 
Це була родина Дяків. Дев’яносто шість років тому 
ваші попередники – перші євангельські християни 
Котова – склали обітницю вірності Богу через водне 
хрещення. Бог дозволив пройти цей шлях і зберіг 
Свою церкву донині. Оглядаючись на століття назад, 
маємо усвідомлювати – це були непрості часи. Перша 
світова війна, громадянська війна, Друга світова 
війна, комуністично-атеїстична радянська система, 
переслідування, в’язниці, штрафи… Ще більше болю 
і занепаду принесли відхилення від євангельської 
істини. Проте на прикладі вашої церкви, як, зрештою, 
й інших, збулися пророчі слова її Засновника – Христа: 

Микола Синюк,
єпископ, директор місії 

«Голос надії»

«Я збудую церкву мою, і пекельні ворота її не здолають!» Не було і не буде 
жодної сили, яка змогла б зруйнувати визначене Христом.

Оглядаючись у минуле, маємо зрозуміти його уроки. Взяти добре й зробити 
висновки з помилок, щоб уникати подібного в майбутньому. Шлях земного 
життя продовжується. У Господа є визначені цілі для церкви села Котів. Завдання 
служителів – шукати Божого одкровення для розуміння цих цілей і завдань, а 
зрозумівши, донести їх до кожного члена церкви.

Бажаю вам, брати і сестри, все найкраще, що було в історії церкви, – взяти 
й примножити. Нехай завжди залишається у вас місіонерський запал і спрага 
приводити людей до Христа. Бережіть себе у любові та єднанні Святого Духа. 
Тільки тоді Господь буде повноцінно користуватися вами для поширення Його 
Царства і Його слави! Як духовну згадку і дороговказ на майбутнє залишаю для 
вас слова апостола Павла: «Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, 
хай з любов’ю все робиться в вас!» (1 Кор. 16:14). Так переможете!



Нехай Ісус Христос продовжує будувати церкву!
У 2019 році виповнюється 100 років, відколи 

євангельська вістка вперше пролунала в селі 
Котів. Недосвідчені, малограмотні проповідники 
Божого Слова, які самі пережили прощення гріхів та 
народження згори, своїм односельчанам пояснювали 
Писання, спрямовували їх до Христа. 

У когось ці люди викликали недовіру, дивування, 
а інколи навіть відкритий супротив, адже у своїх 
промовах закликали до «нової віри» та служіння Богу 
через покаяння та оновлене життя. Виконувались 
слова Божого Сина: «І проповідана буде ця Євангелія 
Царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І 
тоді прийде кінець!» (Мат. 24:14).

Якими б нелегкими були дороги першопрохідців і 

Михайло Близнюк,
єпископ, голова Волинсько-

го об’єднання УЦХВЄ

яку ціну не доводилося б платити за це, але з ними завжди перебував Господь, 
Який пророщував та оберігав посіяне зерно Божої правди. Наслідком цього є 
чинна євангельська  церква в селі Котів, у якій і зараз продовжує проповідуватися 
спасіння через  віру в Ісуса Христа. Тільки вічність дасть правдиву відповідь на 
питання, скільком людям у цій церкві відкрився Господь та дарував їм вічне 
життя. І як добре, що цей дорогоцінний час для спасіння ще продовжується.

Я вдячний  Богу за всіх братів та сестер, які протягом усього часу існування 
церкви в селі залишалися вірними Богу, і факел євангельської віри у цьому місці 
не погас дотепер. Їхнє посвячене Христу життя та сердечна віра  запалювали 
інших іти за Ісусом. Молю Бога, щоб і теперішні покоління, які ввійшли в їхню 
працю, змогли виявитися переможцями над гріховним світом та своїм зміненим 
життям свідчили людям про  Божу любов.

Бажаю, щоб служителі залишалися взірцем для членів церкви в служінні 
Богу, у вірі, в чистоті, в дусі, нехай їхнє служіння супроводжує прояв дарів Святого 
Духа. Членам церкви бажаю духовного зростання та зміцнення в благодаті 
Божій, активності в проповіді Євангелії та збагачення добрими ділами. 

Молоді бажаю перебувати більше в читанні та дослідженні Божого Слова, 
адже це те джерело, яке ніколи не вичерпується і дає правильні та повні відповіді 
на всі питання життя. Діткам бажаю, щоб були слухняними своїм батькам 
та вдячними Богу, бо й для них є всі можливості бути спадкоємцями Царства 
Божого. Нехай Ісус Христос продовжує будувати церкву в селі Котів, поповнюючи 
її новими спасенними людьми, а церква, як світильник, який поставлений на 
своєму місці, завжди випромінює світло любові, радості та надії всім людям, які 
потребують цього. 



Над збором та впорядкуванням інформації працювали:
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