
Християнська радіопередача 
«Жива надія» започаткована 
пастором Іваном Дем’яновичем 
Зінчиком. З 1970 року ця про-
грама транслювалася на всю 
територію СРСР та Європу через 

короткі радіохвилі, а з набуттям незалежності 
України з 1992 року через дротове радіо (яке 
на той час було практично в кожній оселі) 
щотижня лунала по всій території України. 
Тоді це була одна з перших християнських 
програм, на якій зросло декілька поколінь 
християн. Пастор Зінчик вів цю програму зі 
своєю дружиною Настею (див. фото вище). У 2001 
році Бог відізвав в Свої оселі пастора Зінчика. 
Його справу продовжила Ненсі Зінчик, донька 
Івана Дем’яновича, яку веде й донині...

* * *    
«Одне життя на цьому світі – воно так скоро 

промине, лиш тільки те, що ти зробив для Бога 
– воно у вічності з тобою там буде».

Ці слова були девізом життя Івана Дем’яновича 
Зінчика. Він їх прочитав на стіні в кімнаті одного 
віруючого лікаря, до якого прийшов по медичну 
довідку для вступу в сільськогосподарський 
інститут. Тоді молодому християнину Івану було 
27 років. Ці слова так вразили його серце, що він 
поступив на навчання не в інститут, а в біблійну 
школу. Коли він навернувся до Бога, у нього було 
одне бажання: донести Євангелію спасіння жителям 
багатостраждальної України. Як це йому вдалося, 
нехай скажуть мільйони українців, тих, що знали брата 
Івана особисто чи тільки – його голос. Християнські 
радіопередачі Зінчика лунають в радіоефірі вже 
50 років! Іван Зінчик говорив завжди просто, щиро 
і прямо, через це його любили представники всіх 
християнських конфесій. Вже 19 років, як Бог 
відізвав брата Івана в небесні оселі, але його голос 
продовжує лунати в радіопередачі «Жива надія» й 
нині. У цьому також особливість цієї радіопередачі. 
Дякуючи Богу, збереглися записи багатьох його 
проповідей на плівці, які за піклування Ненсі 
Зінчик реставруються і переводяться в цифровий 
формат. Сестра Ненсі знайшла підтримку серед 
ревних і вірних Богу християн для продовження 
справи свого батька. Саме їй Іван Зінчик заповів 
продовжити надалі вести радіопередачу «Жива 
Надія». До праці радіопередачі долучилося багато 
церков, проповідників, пасторів. 
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«Бог з великої Своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа» (1 Петра, 1:3)

Ми всі знаємо, що для кожної 
людини прийде час її переходу у 
вічність, але цей час приходить 
чомусь неждано, раптово. Смерть 
Івана Дем’яновича Зінчика 
сприйняли всі з великим сумом, бо 
звикли до того, що він є, що він, як 
той гвинтик, який ніколи не може 
зламатися, а злагоджено працює 
в Церкві Христа. Усі місіонери 
мали потребу в браті Іванові 
Зінчику. Він щороку приїжджав до 
України, невтомно проповідував 
по церквах, містах, селах (див. фото 
вище, де Іван Зінчик проповідує жителям 
Західної України). Брат Іван із собою 
в поїздки запрошував різноманітні 
християнські гурти, такі як «Авен 
Єзер», «Благовісник». Через 
його руки була надана значна 
допомога церквам Полтавщини, 
які на початку 90-х років тільки 
започатковувалися, були прид-
бані будинки в багатьох містах 
Полтавщини під Доми молитви. 
Місіонери мали постійну під-
тримку через брата Івана.

* * *
Я пригадую, що на придбання 

першого комп’ютера для праці 
над газетою мене благословив 
фінансами саме пастор Іван Зінчик. 
І тут його не стало… Для всіх 
щирих християн це стало ударом 
в серце. Особливо скрушний удар 
прийняла його донька Ненсі. Вона 
на той час мала гарну роботу, 
достойну платню, мала розмірене 
життя… Але вона пам’ятала 
батьків заповіт продовжити справу 

благовістя через радіо. І тендітна 
жінка зробила рішучий крок віри: 
залишила свою працю, переїхала 
жити в дім, де була радіостудія її 
тата і стала до євангелізаційної 
праці. Писати ці рядки легко, а 
от цілком усвідомити, як можна 
відважитися на такий крок, мені 
дуже важко. Якби ще здоровий 
чоловік, а то жінка… Але напрочуд 
вона виявилася сильною духом. 
Перше, що зробила Ненсі: 
приїхала на Полтавщину і там 
її благословили на цю нелегку 
працю місцеві пастори, служителі 
церкви, і потім вона уклала 
новий контракт на трансляцію 
радіопередачі «Жива надія» через 
Перше українське радіо з Києва.

* * *
Звісно, Ненсі Зінчик потребува-

ла значної підтримки – і моральної, 
і матеріальної. На початку було 
багато непорозумінь, значних 
труднощів. Самій жінці такий 
тягар був непосильним, але Бог 
Духом Святим підтримував (і до 
цього часу підтримує) її руки, які 
тільки в Божих руках мають силу. 
Дехто їй казав, що вона взялася 
не за свою справу, навіть свідомо 
ставили перешкоди… А вона не 
тільки продовжила справу свого 
батька, а й матеріально щомісяця 
благословляла місіонерів, пасто-
рів в Україні! «Якби не Бог, то у 
мене нічого б не вийшло…» – 
часто повторювала Ненсі в наших 
телефонних розмовах і завжди 
каже: «Я молюся за тебе, а ти 

молися за мене…».
Дякуємо Богу за всіх, хто 

підтримує руки Ненсі Зінчик, як 
молитвами, так і матеріально. 
Особливо хочу згадати служителя 
Першої Української Церкви 
ХВЄ Сакраменто, брата Миколу 
Лещика. Він не тільки любив 
слухати радіопередачі «Жива 
надія», а й полюбив усім серцем 
родину Зінчиків, сестру Ненсі 
прийняв у своєму домі, як рідну.

Восени 2011 року брат Ми-
кола Лещик відвідав церкви 
Полтавщини, які започатковував 
пастор Іван Зінчик. Спеціально 
з місцевими пасторами відвідав 
село Хейлівщину, місце, де 
пройшло дитинство і юність брата 
Івана. Там мали зустріч з Григо-
рієм, рідним братом Івана Зінчика. 
Прямо на подвір’ї звершили щиру 
молитву, в якій просили рясного 
Божого благословіння виконати 
волю Його. Брат Микола Лещик 
прийняв для себе, як повеління 
Боже, зробити все належне 
зі свого боку, щоб допомогти 
Ненсі Зінчик у її праці, проповіді 
Євангелії через радіо. Перша 
Українська церква Сакраменто  
взяла на себе підтримку «Живої 
надії». Окрім цього члени цієї 
церкви підтримують багато 
церков і місіонерів в Україні (і 
саме у тій місцевості і ті церкви, 
що започатковував Іван Зінчик). 
Вся слава Богові! 

Продовження на стор.2

«І казав Він до них: «Ідіть по цілому світові, та всьому 
створінню Євангелію проповідуйте! Хто ввірує й 

охреститься, буде спасенний...» Мрк. 16:15-16

ЩО ТИ СКАЖЕШ ЙОМУ?

Продовження на стор.2
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Я навернувся до Бога у 1985 
році і з проповідями Івана Зінчика 
знайомий давно. Для мене приємно 
згадати цього мужа Божого. Що мене 
вразило в його проповідях? Більшість 

програм були російською мовою, а 
тут Іван Зінчик проповідує гарною 
українською мовою. На жаль, ми тоді 
розмовляли переважно суржиком, 
його ж проповіді спонукували 
нас вчити українську мову. У його 
проповідях була простота і щирість, 
саме це торкалося мого серця. Через 
це я слухав його проповіді і мені 
хотілося їх слухати. Мені приємно 
було розуміти, як він будує свої 
проповіді і я вчився від нього також. 

Моя бабця була хворою і завжди 
слухала передачі Івана Зінчика. В 
кінці кожної програми він молився 
за хворих людей і просив покласти 
їх руку на радіоприймач, а іншу 
руку на хворе місце і так звершував 
молитву. Я живий свідок того, як 
моя бабця отримала зцілення. 
Вона мала складні багаторічні 
проблеми з кишківником,  а тут вона 
раптом отримала зцілення! Вона 
в піднесеному стані свідчила нам, 
як саме отримала зцілення. Вона 
ще прожила чимало років, але вже 

ніколи не мала проблем зі здоров’ям. 
Бог її зцілив по молитві Івана Зінчика 
з покладенням руки на радіоприймач. 

Я знаю ще три випадки в нашій 
місцевості, де люди молилися разом з 
Іваном Зінчиком і отримали зцілення. 
У другій половині ХХ ст. це був великий 
гостинець для слов’янського народу. 
На той час не було християнської 
освіти, не було духовної літератури, 
пісенників і саме радіопередача 
несла духовну просвіту людям, 
а також мала євангелізаційний 
характер. Пізніше я чув багато інших 
проповідників і часто зауважував, 
як вони користувалися прикладами, 
які вживав у своїх проповідях Іван 
Зінчик. Тобто не тільки я один вчився 
з його проповідей, а багато й інших. 

Я багато молюся за зцілення 
і духовне хрещення і цим речам 
навчився саме в Івана Зінчика. 

На початку 90-х років я був 
євангелістом від місії «Добрий 
Самарянин» (м. Рівне). Мені дово-
дилося багато проповідувати в різних 

містах і селах України. Пам’ятаю 
нашу першу зустріч з братом Іваном. 
Я був спікером у велелюдному 
зібранні і мені повідомили, що має 
бути в цьому зібранні Іван Зінчик. Я 
сказав, що радий буду особисто з 
ним познайомитися і залюбки віддаю 
йому весь свій час. Ми мали гарне 
й благословенне Богом зібрання. 
Декілька десятків людей вийшли 
тоді на молитву покаяння (близько 
70 осіб). Брат Іван проповідував, 
а я біля нього молився. Ми мали 
тоді добру практику. Пізніше я був в 
Канаді, де відвідав його студію і мав 
зустріч з Ненсі, донькою брата Івана.   

Зауважу ще одну річ. Бог піднімає 
тих, хто проповідує, і паралельно тих, 
хто підтримує це служіння молитовно 
й фінансово. Хай Бог і надалі 
благословить бути вас учасником 
цього великого і феноменального 
служіння проповіді Євангелії через 
радіо. 

Олександр Попчук

ОЛЕКСАНДР ПОПЧУК: «Я ВЧИВСЯ ПРОПОВІДУВАТИ Й МОЛИТИСЯ 
ЗА ХВОРИХ ЧЕРЕЗ РАДІОПЕРЕДАЧІ ІВАНА ЗІНЧИКА»

Минають роки, змінюються епохи. Радіопередача 
для багатьох вже стала історією. І можна було 
б сказати, що вона вже цілком виконала те 
призначення, яке їй визначив Бог у Своїй волі, але 
й сьогодні «Жива надія» живе, продовжує лунати 
Євангеліє як через радіо, так і у новому форматі 
сучасності. Певно що брат Іван Дем’янович тільки 
чув про інтернет, і за комп’ютером ніколи не сидів, 
він користувався плівковими магнітофонами 
для запису своїх програм і попередні записи 
своїх проповідей робив на папері чорнилом від 
руки. Тепер нові технології, які християни так 
само мусять освоювати, щоб йти в ногу з часом і 
проповідувати Євангеліє й через Інтернет.

Через державні зміни в Україні Перше україн-
ське радіо у 2018 р. відмовило всім християнським 
проповідникам у трансляції своїх програм. Таку 
відмову отримала й Ненсі Зінчик. Але закрилися 
одні двері, а Бог відкрив інші, ще кращі.

Тепер радіопередача «Жива надія» ці-
лодобово лунає через такі станції, як «Світле 
радіо» (Київ), «Маяк віри» (Сіетл). Офіс 
радіопередачі в Києві не зачинився, там є ревні 
сестри Люба Озеруга, Лариса Стародуб, які 
безкоштовно розсилають замовникам в Україні 
поштою записи радіопередач на CD, Нові Завіти, 
іншу християнську літературу, газети.

На сайті радіопередачі www.dorogadoboga.
com.ua так само ви можете знайти усі записи 
програм за останні роки, текстові варіанти 
книжок, які друкував ще Іван Зінчик. Тепер вони 
доступні в електронному варіанті. 

Директор українського радіо «Маяк віри» 
Олександр Багінський особливо зацікавлений в 
проповідях Івана Зінчика, бо він розуміє, що це 
спадщина усіх християн-українців. Його проповіді 
не повинні лежати в архіві на плівкових касетах, а 
мусять цілодобово лунати й сьогодні в ефірі.

А нещодавно Олександр Багінський озвучив 
усю автобіографічну книгу пастора Івана Зінчика 
«Якщо не Бог, то хто ж?» Саме звуковий варіант 
цієї повісті має значний попит. Слава Господу! Сам 
Бог Духом Святим пише цю книгу.

* * *
Окремим розділом на сайті радіопередачі 

стоїть добірка газет «Жива надія» в 
електронному варіанті. Вже понад двадцять 
років ця євангелізаційна газета друкується і 
розповсюджується серед жителів України. Це 
також гідне продовження справи усього життя 
брата Івана Зінчика.

А головне те, що є багато душ, місіонерів, слу-
жителів, пасторів, просто християн, які зростали на 
цій радіопередачі й сьогодні прийняли ту естафету 
Євангелія, яку багато років ніс Іван Зінчик. «Бо 
Боже Слово живе та діяльне, гостріше від 
усякого меча обосічного, проходить воно аж 
до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і 
спосібне судити думки та наміри серця…» – 
так настановляє Святе Письмо (Євр.4:12). І це 
Слово, яке проповідувалося і проповідується нам 
– і через радіопередачу «Жива надія».

Тож будемо звіщати Євангеліє усіма доступними 
способами, будьмо виконавцями Божої волі, бо 
попереду вічність, і кожному з нас прийдеться 
давати звіт перед Богом, що він робив у тілі, тут 
на землі. Брат Іван Зінчик уже з Господом. Скільки 
залишилося нам – знає Бог. Час тривожний, час 
останній, йдуть раптові, глобальні зміни по всій 
землі… Але хоч би що там було, що тільки може 
робити твоя рука, те роби… Так каже Слово Боже 
(Екл.9:10). Будемо робити – це наша спільна 
справа і праця! Брат Іван казав: «Євангелія мусить 
проповідуватися!»
ЗА ВСЕ СЛАВА НАШОМУ ГОСПОДУ!

Геннадій Андросов, 
редактор газети «Жива надія»

P.S. На сторінках газети неможливо згадати всі 
церкви, всіх співпрацівників, жертводавців, тих, 
хто благословляв і до цього часу благословляє 
радіопередачу «Жива надія». Просимо вибачення. 
Але ваше ім’я знає Бог. І Він бачить усе те, що ви 
зробили в Його ім’я і дасть вам гідну нагороду.

Закінчення, початок на стор.1
ЩО ТИ СКАЖЕШ ЙОМУ?

Працівники програми відкрили нове служіння: вони 
розсилають всім бажаючим CD з проповідями пастора 
Зінчика, піснями, що лунають в радіопрограмах 
«Живої Надії». Так само бажаючі можуть отримати 
поштою Євангелію, Біблію, іншу християнську 
літературу. За свого життя пастор Зінчик видав 
чимало брошур, які до цього часу користуються 
попитом і багато разів перевидавалися.

Для християн України передача «Жива Надія» так і 
залишилась передачею Зінчика. Можливо ще й тому, 
що естафету справи брата Івана прийняла саме його 
донька –  Ненсі Зінчик. Під час місіонерських подорожей 
по Полтавщині Ненсі Зінчик відвідала практично всі 
місця служінь, які благословляв її тато. Пригадую її 
слова, сказані на відкритті дому молитви в Кременчуці:  
«Ми відвідали багато церков, де працював мій тато. 
Також мали водне хрещення. Я вперше побачила, як 
водне хрещення приймають у річці біля Дніпра. Хоч я 
народилася в Канаді, та відчуваю, що тут моє коріння. 
Я тут себе почуваю, як серед своєї родини. Тепер я 
більше розумію свого тата, як він любив Бога і любив 
народ України. Він передав цю любов і мені...». Дав 
би Бог, щоб ця любов Христа до людей палала і не 
вщухала в серцях місіонерів, пасторів, служителів, 
жертводавців, котрі трудяться на Євангельській 
Божій ниві і є співпрацівниками радіопередачі «Жива 
Надія». Бо лише любов Божа у серцях дітей Божих 
–  вірний і надійний двигун Божої справи.

Наостанок хотів наголосити, що радіопередача 
«Жива Надія» не є справою однієї людини (брата 
Івана Зінчика чи Ненсі Зінчик), це – справа Божа, 
це справа кожного, хто вважає себе істинним 
християнином, це – справа всіх нас. Хотілося б, 
щоб так думали й інші служителі Церкви Божої. Не 
зважаючи на те, що нині започаткувалося багато 
нових християнських програм, місій, газет, журналів, 
«Жива Надія» має своє індивідуальне місце на 
широкій євангельській ниві України. Були і є певні 
перешкоди в організації випуску радіопрограм, але 
радіопередача «Жива Надія» продовжує щотижня 
лунати в оселях жителів України.

Дорогі християни, просимо вас ревно молитися 
за працівників передачі, за її слухачів, за нашу 
Україну. Любі друзі, доки Бог продовжує цей чудовий 
час «літа сприятливого», спішімо до праці, щоб 
стати співучасниками Господньої справи! Дорогий 
друже, прочитай знову слова девізу життя брата 
Івана Зінчика. Справді, земне життя дуже швидко 
проминає, і ніхто з нас не візьме нічого з собою, 
коли прийде час розлучатися з цією землею, але що 
зробив ти для справи Божої тут, на землі, залишиться 
з тобою й у вічності! Амінь.

Геннадій Андросов

Закінчення, початок на стор.1

Микола Лещик біля хати, в якій зростав
Іван Зінчик, с. Хейлівщина, 28 вересня 2011 р.
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ВЕЛИКА ІСТОРІЯ
Спогади сучасників про радіопередачу 

«Жива надія» (дивіться посилання в інтернеті: 
www.facebook.com/596340291/videos/)

Християни в Україні, особливо старшого віку, 
пам’ятають радіопередачу «Жива надія» і її 
засновника пастора Івана Зінчика. Багато християн 
виростали саме на цій радіопередачі. Іван Дем’янович 
Зінчик вже 19 років, як у вічності. Цю радіопередачу 
досі продовжує вести його донька Ненсі Зінчик. Цього 
року, восени, виповнюється 50 років від початку 
виходу в ефір цієї програми. Свого часу «Жива надія» 
була найбільш популярною серед жителів України, бо 
була першою і транслювалася через дротове радіо. А 
такий радіоприймач був майже в кожній хаті. Сьогодні 
все менше залишається радіоточок і людей, які 
слухають таке радіо. Молодь, мабуть, вже й не знає 
що то таке… Технічний прогрес йде вперед і сьогодні 
інший формат: смартфони, айфони, інтернет. Але 
й сьогодні «Жива надія» функціонує, вибравши інші 
платформи для благовістя, завдяки старанням Ненсі 
Зінчик, а насамперед по благословінню Божому ця 
програма залишається живою.

З нагоди 50-річчя радіопередачі «Жива надія» 
хотілося б висвітлити якомога ширше і 
повніше пройдений шлях упродовж 50-и років, 
але для цього й багатотомної книги замало, 
бо це була ціла епоха, на цій програмі зростало 
не одне покоління християн. Ось тут читайте 
лише короткі цитати людей різного віку, на 
яких ця програма справила неабияке враження.

Ольга Кузнєцова, м. Суми: «Я також пам’ятаю, 
як ми збирались в одній хаті й люди слухали 
радіопередачі Івана Зінчика. Бо в ті часи (це десь 
1970 роки) не в усіх були радіоприймачі. Як було 
прикро, коли атеїстична влада СРСР заглушала 
іншими передачами «Живу надію», щоб ми не чули 
чистий звук. Коли співали псалми, то люди писали по 
стовпчиках: хто перший, хто другий і так далі, а потім 
зводили разом мотив пісні. Обговорювали після 
передачі проповіді. Можна багато розповідати про 
ці програми, на той час це було дорогоцінне зерно 
істини для людей (особливо у маленьких селах)».

Галя Кудла, м. Перуджа, Італія: «Так, я теж 
пам’ятаю цю програму... Постійно слухав мій 
свекор... Я вірю, що він покаявся... Він читав Біблію. 
Він жив в Івано-Франківській області, смт Єзупіль... 

Я думаю, що багато людей пізнали Господа через 
цю радіопрограму».

Оксана Дрон, м. Полтава: «Я теж пам‘ятаю 
«Живу надію»! Коли ще ходила в школу, то часто 
вечорами, виключаючи світло на кухні, слухала цю 
чудову передачу! Це були 1996-1998 роки. І на душі 
ставало спокійно, а в серце приходив мир, бо часто 
моя сім‘я перебувала в важких обставинах…».

Michael Kopot, м. Чикаго, США: «Я і мої батьки 
слухали Івана Зінчика з 1977 по 1987 рр., аж поки 
не виїхали з України до Америки. Це були найкращі 
моменти нашого життя, коли ми троє сиділи біля 
радіоприймача і слухали ці чудові проповіді та пісні. 
Господь рясно благословляв нас через ці передачі. 
Моя мама хворіла на серце довший час, і коли брат 
Іван запропонував покласти руку на приймач, то під 
час молитви моя мама відчула, що з серцем все в 
порядку. Після того вона більше ніколи не жалілася 
на біль серця протягом 40 років, аж поки не померла 
на 96-му році життя. Пізніше, після мого приїзду 
в США, я особисто зустрів Івана Зінчика, хоч ми 
переписувались ще з України. Він палав любов’ю 
до Господа і до людей. Щирий і відкритий до людей 
брат, дбайливий та енергійний пастор, і палкий 
проповідник. Це насправді велика і незабутня 
історія одного брата і сестри, які присвятили все 
своє життя для того, щоб благовістити Ісуса Христа 
українському народу».

Євген Харлан, м. Київ: «Слава Богу за 
цього брата. Його голос, спокійний, лагідний, 
його проповіді для мене були, як теплий вітер в 
совєцький мороз. А які пісні були! Після того, як 
послухаєш ці пісні, то ще довго в пам‘яті лунали 
мелодія та слова».

Ірина Аксьонова, м. Миргород: «Я слухала 
радіопередачі Івана Зінчика упродовж 90-тих років 
по радіо в селі Хомутець Миргородського району. 
Якщо якийсь раз десь була далі від радіоприймача, 
то мій батько казав: «Іди скоріше вже, бо про твого 
Бога розказують…». Наша сім’я вся була невіруюча. 
Дуже дякую Богу за передачу «Жива надія»!»

Юрій Рабий, пастор церкви, м. Вараш: «Дякую 
«Живій надії»! Ми виросли на цих передачах! Батьки 
наші постійно слухали, ну і вся наша сім‘я! Дякую!»

Надія Кулинич, м. Миргород: «Слава Богу за 
дорогого брата, якому Бог поклав на серце зробити цю 
радіопередачу «Жива Надія». Моя прабабуся жила 

нею. Згадую, як сядуть батарейки в радіоприймачі, так 
вона зі сльозами просить, щоб скоріше привезли нові, 
а то каже: «Немає у нас у домі «нашого господаря». 
Дуже любила вона проповіді Івана Зінчика».

Ольга Володимирівна, Бахмутський р-н, 
Донеччина: «Я теж один з плодів цієї радіопередачі…».

«ЖИВА НАДІЯ» Й ДОСІ ЖИВА!

Чи знаєте ви, що досі живий рідний брат 
Івана Зінчика? Це Григорій Зінчик. Він живе на 
батьківщині пастора Івана Дем’яновича, в селі 
Хейлівщина, Чорнухинського району. Вже йому 
багато років, але він досі порівняно міцний і навіть 
шиє на електричній швейній машинці. Можливо 
й живе так довго, бо завжди був на одному місці, 
там, де коріння його батьків та дідів. Досить довгий 
час він був невіруючий, але нині нарешті увірував 
в Ісуса Христа. Нещодавно його відвідав відомий 
євангеліст Полтавщини Володимир Бобик. Він 
записав на відео побажання Григорія Зінчика його 
племінниці: «Ненсі, я тобі бажаю надалі рясного 
Божого благословіння, що ти взяла батькову 
роботу. Він на тебе надіявся і ти продовжуєш її. 
Я дякую усім, хто тобі допомагає і дякую «Живій 
надії», що вона й досі жива. Я пригадую, як мій 
брат приїхав до нас у село ще в 60-х роках і ще тоді 
сказав: «Ось побачите, я буду проповідувати по 
радіо і розповідати про Ісуса Христа і ніхто мені не 
заборонить і будуть усі чути, і в Україні та в багатьох 
інших країнах».

Володимир Бобик зазначив, що на сьогодні в 
Полтавській області є багато церков, які мають 
назву «Жива надія» – в честь саме радіопередачі 
«Жива надія», як продовження справи, яку багато 
років тому розпочав Іван Зінчик.

Був 1969 рік, до нашої хати щойно 
провели електрострум. Пройшов мабуть 
рік часу (пам’ятаю, що була зима), мій 
тато привіз додому радіолу «Рекорд-68». 
Він налаштував приймач, і ми всі 
чекали вечора, що буде проповідувати 
Іван Зінчик. Маленька двокімнатна 
хата була вщерть заповнена сусідами, 
усі зібралися слухати Слово Боже 
з-за кордону. Для мене це було щось 
особливе, мовби сам проповідник 
був поміж нас. Я бачив, як його слово 
торкалося кожного, хто слухав. Ми всі 
плакали від того, що можемо слухати 
десь здалеку, з-за кордону, живу (Богом 
натхненну) проповідь нашою рідною 
мовою. Коли Зінчик сказав, що будемо 
молитися, я бачив, як миттю всі присутні 
попадали на коліна. А ще більше мене 
здивувало, коли проповідник сказав, що 
буде молитися за оздоровлення, а ви 
покладіть свою руку на приймач, а другу – 
на хворе місце. У тата дуже боліло коліно, 
він не міг ходити. Коли після молитви він 
став скакати по хаті та свідчити, що йому 
вже не болить, тоді я зрозумів, що зціляє 
не радіо, а жива віра в Бога. Ця передача 
для нас була ковтком холодної води для 
спраглої душі, в час, коли влада усіляко 
забороняла і штрафувала за проповідь 
Євангелії. У нас тоді Біблії не було, тому 
проповідь Слова Божого по радіо для 
нас була значною підтримкою. Коли 
Зінчик молився, то слухачі не тільки 

отримували зцілення, а й хрещення 
Духом Святим.

Сьогодні багато різних передач, і 
сучасному поколінню важко зрозуміти, 
як було тоді нам. Хоч тоді ще була 
програма Ярла Пейсті, але для нас 
саме Іван Зінчик був нашим народним 
проповідником. Брат Іван любив людей, і 
та любов передавалася через радіо. Що 
цікаво: саме радянська влада сприяла 
широкому розповсюдженню Слова 
Божого в Україні, бо встановила в кожній 
хаті настінне дротове радіо, через яке 
люди стали слухати живе Боже Слово.

Нарешті ми зустрілися з Іваном 
Зінчиком наживо. Він вже мав наші касети 
з піснями й спеціально приїхав до нас, 
щоб запросити гурт «Авен Єзер» робити 
з ним спільні євангелізації. Ми приїхали в 
село Чорниш, що на Волині, то все село 
зійшлося, служби в храмах скасували, 
усі прийшли подивитися й послухати 
Зінчика. І там першою покаялася жінка 
православного дяка, потім – староста. 
Брат Іван запитував тоді одну з 
православних жінок, що покаялася, чи 
вона не боїться, що її завтра обізвуть 
штундою, то вона відповіла, що нехай 
хоч горщиком назвуть, аби їй у вічному 
вогні не горіти.

Ми разом проїхали багато міст і селищ 
Волині, Рівненщини, Полтавщини. 
Пам’ятаю, як приїхали в Семенівку 
(Полтавщина). Зінчик казав, чи ж будуть 

люди? Почула мер міста (жінка була), 
то сказала, що люди будуть. Справді 
було багато людей і було благословенне 
Богом служіння. Не дивина, що у 
західному регіоні України євангелізаційні 
зібрання багатолюдні, на сході ж України 
люди більше зайняті своїми справами. 
Пам’ятаю, як ми приїхали в Хейлівщину, 
де Зінчик дуже хотів, щоб була жива 
церква. Неділя, а люди йдуть не в церкву, 
а кудись на роботу, з сапами, косами…

Я побачив, як Зінчик плакав, він просто 
передавав любов від Бога нужденним, 
темним людям. Це мало належний 
результат, люди відкривали свої серця 
Ісусу Христу.

Ми тільки почали з’їзні служіння в 
Збужі, коли приїхав туди Іван Зінчик, то 
близько 15 тисяч людей зібралося. Тоді 
був на зібранні ще Григорій Філімончук, 
але перевагу надали саме брату Івану, 
бо він був вперше. Мені запам’яталося, 
як брат Іван запитав людей: що б вони 
хотіли від Бога зараз? То всі хором 
відповіли, що дощу немає вже понад два 
місяці, все сохне без дощу… «Добре, — 
сказав брат Іван, — ми будемо молитися, 
тільки молімося так: нехай дощ піде 
після того, як всі пороз’їжджаються по 
домівках, і щоб дощ був помірний». 
«Скільки б ви хотіли, щоб йшов дощ?» 
— запитав. Хтось відповів дві години, 
хтось день. А Зінчик сказав, будемо 
просити Бога, щоб помірний дощ йшов 

три доби. І ще тоді він сказав, що хоче 
помолитися, щоб в Україні, в її західних 
областях, відкрилися корисні копалини, 
бо він проїхав по Поліссю і побачив, 
що люди живуть дуже бідно, не мають 
роботи й достатку, збирають тільки 
ягоди… Усі казали, та які тут корисні 
копалини, а Зінчик відповідав, що у Бога 
все є. Коли помолилися, то буквально 
в той же рік почали добувати бурштин. 
Завдяки цьому люди набули значні 
статки. Полісся стало жити краще, ніж 
інші регіони України.

А що ж дощ? Дощ пішов і йшов три 
доби. Тоді про це говорили всі...

Слово Боже оживає в вустах живого 
проповідника. Таким нам запам’ятався 
пастор Іван Зінчик.

Ростислав Боришкевич,
 учасник гурту «Авен Єзер»

СПОГАДИ РОСТИСЛАВА БОРИШКЕВИЧА ПРО ІВАНА ЗІНЧИКА

Володимир Бобик з Григорієм Зінчиком
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Сьогодні Полтавщина нара-
ховує близько  60 церков 
ХВЄ. Сюди приїжджають нові 
місіонери. Але був  час, коли так 
не було. Був час, коли пастор 
Іван Зінчик шукав по всій Західній 
Україні місіонера на Полтавщину 
і не міг знайти. Якщо зробити 
деякий аналіз євангелізаційної 
праці на Полтавщині, то 
перші місіонери церкви ХВЄ 
тут почали трудитися саме 
з благословення брата Івана 
Зінчика. Він був ініціатором 
служінь, старався підключати до 
праці церкви, місії, співочі групи, 
окремих євангелістів. Саме 
зараз проростає і приносить 
плід те насіння, що раніше сіяв 
полум’яний євангеліст Іван 
Зінчик, а його дочка Ненсі Зінчик 
сьогодні продовжує працю свого 
тата. Ось деякі спогади братів-
місіонерів, які започаткували 
вже не одну церкву і несуть 
відповідальне пасторське слу-
жіння. 

Володимир Бобик, пастор-
євангеліст Полтавщини: 

«На початку 90-х років (вже 
минулого століття) Іван Зінчик мав 
зустріч зі старшим пресвітером 
Церкви ХВЄ Полтавщини й прохав 
сприяти тому, щоб розпочалася 
праця в тій місцевості, звідки він 
був родом. Він познайомився з 
нами, молодими братами, що 
саме тоді розпочали трудитися на 
Полтавщині (в Миргороді), куди ми 
були направлені церквою зі Львова. 
Іван Зінчик взяв над нами своєрідне 
шефство. З благословення брата 

Івана ми стали проводити щотижневі 
служіння (крім Миргорода) в Чорнухах 
і Пирятині. Пам’ятаю, як при перших 
євангелізаційних служіннях люди од-
разу дивилися на нас з осторогою. 
Чи бува, не якась небезпечна 
секта? Саме тоді на всіх віруючих 
дивилися, як на «біле братство», що 
стільки клопоту наробило в Україні. 
Тоді ми знайшли вірний і простий 
спосіб, щоб розбити несприятливу 
атмосферу: ми запитували, чи знають 
вони радіопередачу «Жива Надія» 
пастора Івана Зінчика? Як зазвичай 
люди відповідали ствердно. І ми тоді 
казали, що у нас така ж церква, як у 
цій радіопередачі. Тоді люди схвально 
кивали головами та вже охочіше 
слухали наші проповіді.

Вже 19 років, як з нами немає 
брата Івана, та його починання 
продовжується у праці багатьох мі-
сіонерів. Так само дякуємо Богу за ту 
допомогу, що продовжують надавати 
у нашій праці брати та сестри – 
співпрацівники радіопередачі «Жива 
Надія».

Особисто я на сьогодні несу слу-
жіння пастора в церкві ХВЄ міста 
Пирятин, де є чудовий Дім молитви, 
куплений на кошти, зібрані Іваном 
Зінчиком. Також ми ведемо служіння 
ще в районному центрі Гребінка і в 
трьох селах, де є також Доми молитви. 
Багато християн з навколишніх сіл 
приїжджають до Пирятинської церкви. 
У Пирятині з благословення пастора 
Зінчика придбаний місіонерський дім, 
де на сьогодні я проживаю. Я дякую 
Богу за доньку брата Івана Ненсі, 
яка з постійною регулярністю, не 
зважаючи ні на які труднощі (яких, я 
думаю, є досить багато), підтримує 
працю місіонерів на Полтавщині, 
завжди цікавиться нашою працею».

Ігор Фень, пастор церкви ХВЄ, м. 
Лубни:

«Я ніс служіння в Санкт-Петербурзі, 
потім мої діти захворіли: їм не 
підходив клімат Півночі. Вони довго 
перебували в лікарні, мені треба 
було змінювати місце проживання. 
Я поставив потребу перед Богом, 
і незабаром мені потелефонувала 
сестра і сказала, що Іван Зінчик шукає 
служителів-місіонерів на Полтавщину. 
Я зрозумів, що це відповідь від Бога. 
Я мав розмову з Іваном Дем’яновичем 
телефоном, а потім мав з ним зустріч 
у Києві, на вулиці Оніскевича, 3. Моє 
рішення бути на Полтавщині визріло 
якраз з того, що Іван Зінчик саме туди 
шукав місіонерів! Я вперше поїхав на 
Полтавщину. Спочатку вирішив заїхати 
в Чорнухи, до Сергія Андрущенка, 
до якого мене направив Іван Зінчик. 
Для цього вийшов з поїзда у Лубнах. 
Подивився на це місто і запитав, чи 

є тут церква від нашого об’єднання? 
Такої церкви не було. Потім я дізнався, 
що Іван Зінчик молився й за Лубни, 
щоб тут була Церква. Саме в цьому 
місті комуністи замучили в тюрмі його 
рідну сестру. Це саме підтвердив й 
Іван Зінчик.

Отже, я знайшов в Лубнах дім, 
який взяв в оренду, і став тут жити й 
працювати. На той час вже друкувалася 
газета «Жива Надія», де було 
опубліковане моє свідчення та адреса 
місця зібрань у Лубнах. Цю газету з 
офісу радіопередачі в Києві вислали 
одному чоловіку в село Ул’янівку (що за 
40 кілометрів від Лубен). Той чоловік (в 
минулому – парторг) отримав чудесне 
зцілення, поклавши руки на радіо під 
час молитви Зінчика. Це настільки 
зворушило його, що він усією сім’єю, 
прочитавши газету, почав їздити в 
Лубни на зібрання, де організувалася 
церква. Звідси почалося служіння в 
інших точках. Наприклад, я запросив 
Валерія Шмідта в Оржицю. Це також 
окрема розповідь. Валерій розповів 
мені, що Іван Зінчик зустрічався з 
пастором Іваном Величком (з тієї 
церкви, де був Валерій) і запитував 
про нього. По невідомій мені причині 
Зінчик мав прізвище Шмідта у своєму 
блокноті й молився за нього, щоб 
Господь покликав його служити на 
Полтавщині. Це нарешті зрозумів 
і брат Валерій. Вже тепер він, крім 
Оржиці, організував служіння ще в 
декількох навколишніх селах».

СВІДЧЕННЯ ПАСТОРІВ ПОЛТАВЩИНИ

Дім молитви в м. Пирятин

Ненсі Зінчик разом з членами церкви м. Лубни

НЕЗВІДАНІ ШЛЯХИ 
ГОСПОДНІ…

Це був початок 70-х років XX ст. Мені тоді було 
14 років. На канікули ми поїхали зі своєю сестрою 
Ірою відвідати наших дідуся та бабусю, які жили в 
с. Глинськ. Якось бабуся попросила нас помити 
підлогу в кімнаті, сказала, що ввечері прийдуть 
сусіди слухати Зінчика. Всі стільчики, які були в 
хаті, поставили навпроти приймача, який стояв на 
столику під стіною. І ось почали сходитись люди. 
Всі старалися сісти якнайближче до приймача, щоб 
добре було чути та нічого не пропустити, бо тоді 
атеїстична влада дуже «глушила» такі програми з-за 
кордону. Ніхто не розмовляв, а затамувавши подих, 
слухали проповідь. А коли співала Настя Зінчик, то 
старші жінки кивали головами, бо для них той спів 
був дуже до душі. Коли закінчувалася програма, 
ніхто не спішив розходитися, а всі присутні ділилися 
своїми враженнями, хто що почув. Коли вдавалося 
почути всю проповідь, всі були щасливі, коли ж були 
перешкоди, були всі засмучені. Ще тоді я побачила, 
який великий вплив і значення мала ця передача 
для людей. То були прості сільські люди, кожен 

день зайняті клопотами по господарству, проте, 
коли приходив час передачі, вони все кидали та 
сходились послухати Зінчика – проповідь Слова 
Божого по радіо. Ще пам’ятаю і на другий день всі 
говорили про передачу і про Зінчика, і про Настю...

І коли я вже подорослішала, то й сама з насолодою 
слухала радіопередачу Зінчика, яка тоді називалася 
«Дорога до Бога». Я саме тоді покаялась і почала 
ходити до Церкви, зазнала переслідувань з боку 
влади та зневаги від невіруючих родичів. Тому ті 
передачі в той час були мені особливою духовною 
підтримкою. Одного вечора я так сиділа, слухала 
передачу і сльози покотилися з очей. Я собі так 
уявляла, що десь там далеко, за океаном є віруючі 
люди, які так вільно і гарно славлять Бога. І мені так 
захотілося бути разом з ними...

Тоді я навіть і подумати не могла, що пройде трохи 
часу, і ми з родиною виїдемо до Канади й поселимося 
саме в місті Лондоні, станемо членами саме в тій 
церкві, де пастором був Іван Зінчик. Справді, шляхи 
Господні незбагненні! Продовження на стор.7

Спогадами ділиться Оля Красун

Оля Красун та Ненсі  Зінчик з чоловіком Адамом
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ПЕРЕДМОВА РЕДАКТОРА
Після особистих бесід з Іваном 

Дем’яновичем Зінчиком я зрозумів, що 
його головне покликання від Бога було 
саме в проповіді Євангелії по радіо. 
Бог знає, скільки часу, енергії, зусиль 
було ним затрачено для цього і скільки 
людей навернулися до пізнання живого 
Бога саме через цю радіопередачу.  Вся 
слава Богу! У пастора Зінчика були ще 
задуми на майбутнє, але Бог відізвав 
його до вічних осель (ще раніше 
відізвав дружину, яка була його вірною 
помічницею в праці на радіо протягом 
багатьох років). Але ефір радіопередачі 
«Жива Надія» не зупинився. Й до 
сьогодні щотижня лунає радіопередача 
«Жива Надія». Слава Богу! 

Як саме Іван Зінчик розпочав 
проповідь Євангелії по радіо? Перші 
думки про це і перша молитва про 
проповідь Євангелії через радіоефір до 
своїх земляків відбулися саме в Полтаві 
(влітку, 1969 р.), коли він вперше (після 
27 років вимушеної розлуки) відвідав 
Україну. Ось як про це згадує Іван 
Дем’янович у своїй автобіографічній 
повісті «Якщо не Бог, то хто ж?»: 

«У Полтаві я відвідав три зібрання 
й проповідував Слово Боже. У місті 
на той час була громада віруючих, що 
нараховувала понад 300 членів. Мали 
чудовий хор і два диригенти. Але мене 
здивувало, що така велика церква 
не має дому молитви. Збираються у 
звичайній хаті на околиці. Від автобусної 
зупинки треба йти понад три кілометри. 
Брати розповідали, що вони багато разів 
просили дозвіл на будівництво Дому 
молитви, але їм відмовили. Стоячи за 
кафедрою, я сказав, що, як дасть Бог, 
у свій наступний приїзд до України 
будемо проповідувати Слово Боже не 
в цій хатині, де можна задихнутися від 
браку свіжого повітря, а на  стадіоні.

Пригадую, стояв на головній вулиці 
Полтави і спостерігав за людьми, які 
були засмучені всілякими негараздами. 
Я почав молитися: «Господи! Я знаю, 
що багато людей в Україні слухають 
політичні передачі Бі-Бі-Сі, «Голос 
Америки», «Вільна Європа». Дозволь 
мені, Господи, проповідувати Святу 
Євангелію по радіо для земляків в 
Україні...». Тієї молитви я ніколи не 
забуду…».

Після подорожі до Полтави Іван 
Зінчик повернувся до Хейлівщини, 
де проживали його батьки: «Коли 
повернувся у своє село, вранці до 
мене прибіг хлопчик й сказав, щоб я 
зараз ішов за ним до лісу. Там на мене 
чекають. Я швидко попрямував за 
хлопцем. Побачив церковного диякона 

і диригента хору.
— Брате, ми думали, що тебе вже 

арештували,— сказав один із них.
— За що?
— Хіба ти забув, про що говорив? Як 

приїдеш в Україну вдруге, то у Полтаві 
будемо проповідувати Слово Боже на 
стадіоні…».

Але слова пастора Івана Зінчика 
виявилися пророчими! Хто б міг у той 
час безбожної влади в СРСР подумати, 
що через тридцять років настане 
час і справді Слово Боже таки буде 
проповідуватися на стадіонах!

Брат Іван  бачив вбогість, без-
культур’я, невігластво жителів 
України, викликані невірством в Бога, 
він з великим сумом повертався до 
Канади, але мав віру, що його молитва 
про проповідь Євангелії по радіо 
здійсниться: «Перед від’їздом до 
Канади я в магазині с. Чорнух купив 
радіоприймач «ВЕФ» для своїх батьків. 
На той час це був один з найкращих 
приймачів у Союзі. Своїм батькам я 
тоді сказав:

— Через рік ви зможете слухати 
мої проповіді Євангелії по цьому 
радіоприймачі.

Слава Богу, мої слова збулися! 
15 жовтня 1970 року вийшла в ефір 
перша радіопрограма «Дорога до 
Бога». Батьки, родичі, багато інших 
людей з того часу почали слухати мої 
радіопрограми, що транслювалися з 
потужної радіостанції RАDІО ІBRА в 
Португалії.

Останнім містом, яке відвідав пастор 
Іван Зінчик під час подорожі у 1969 р. по 
Україні, був Львів: «У Львові я також мав 
можливість проповідувати Слово Боже. 
У біднуватому приміщенні мали свої 
зібрання три конфесії: п’ятидесятники, 
суботники і баптисти — у визначені 
для кожної дні й години. Перед моїм 
від’їздом старші брати вирішили 
зібратися для бесіди. З’їхалися з 
різних районів Львівщини, а також із 
Рівненщини. Це були наші таємні збори. 
Усі брати дуже просили мене, щоб я 
постарався видати п’ятидесятницький 
журнал і проповідував по радіо повну 
Євангелію… Я сказав братам, щоб 
вони молилися за цю проблему, а 
коли Господь дозволить мені щасливо 
повернутися додому, то я докладу усіх 
зусиль, аби виконати їхнє важливе 
прохання». 

Зі Львова брат Зінчик поїхав до 
Європи і одразу розпочав шукати 
радіостанцію, щоб отримати час для 
виходу в ефір. Спочатку він відвідав 
у Мюнхені радіостанцію «Голос 
Америки», але отримав відмову. Лише 
у Англії, отримавши підтримку місцевих 
братів і пресвітера Бернарда Портера 
щодо проповіді Євангелії по радіо, Іван 
Дем’янович після 5-ти місячної подорожі 
відлетів до Канади. Але вдома він був 
недовго, одразу вирушив в подорож 
по Канаді та Америці, відвідуючи 
церкви українців-емігрантів, шукаючи 
молитовної та матеріальної підтримки 
для здійснення свого проекту. 

«Десь через тиждень отримав листа з 
Англії від пресвітера Бернарда Портера. 
Він повідомив, що є можливість мати 
радіопрограму українською мовою 
через RАDІО ІBRА потужністю 250 
тисяч ват. У листі було також написано, 
щоб я негайно надіслав свою пробну 
професійну програму. Завдання нелегке: 
в той час я не мав навіть простенького 
магнітофону. Та все ж дуже зрадів цьому 
листу. Слава Господу, що Він почув 

молитви дітей Божих! Став думати, 
як зробити професійну програму. І 
тут пригадав: моя кума Марія Зима 
якось розповідала, що один знайомий 
німець записував голос її родича, що 
їхав до України, на плівку. Негайно 
зателефонував до своєї куми, і вона дала 
мені адресу того німця. Він працював 
головним інженером на радіостанції у 
канадському місті Лондоні. Звали його 
Генріх Шек. Я зателефонував йому й 
він призначив час зустрічі й повідомив, 
що все це обійдеться мені в 10 доларів. 
Я написав проповідь. Із дружиною 
підібрав деякі пісні, що були записані на 
платівці. Генріх Шек зробив для мене 
15-хвилинну програму, і я переслав її до 
Англії. Програму підготували якісно. Я 
одержав дозвіл на проповідь Євангелії 
по радіо з потужної радіостанції, яку 
побудувала німецька фірма  «Deutsche 
Welle» («Німецька хвиля»).

15 жовтня 1970 року моя перша 
програма «Дорога до Бога» вийшла в 
радіоефірі на Україну зі станції ІBRА. Це 
була велика радість для мене й для всіх 
братів та сестер у Господі. Бог вислухав 
мої молитви й допоміг здійснити 
заповітну мрію: зі Словом Божим 
дійти до сердець мільйонів людей на 
батьківщині. Минуло небагато часу, як 
радіослухачі почали надсилати листи. 
Особливо велика їх кількість надходила 
з Польщі. Колишні польські землі, 
захоплені Німеччиною, після війни 
повернули. На цих землях внаслідок 
операції «Вісла», що її провели польські 
комуністи за прикладом СРСР, де 
сталінський режим переселяв за тисячі 
кілометрів цілі народи, опинилося  
багато віруючих українців. Наша пошта 
з листами-відгуками про радіопередачу 
йшла до Стокгольму. Пізніше стали 
приймати листи у Лондоні (Канада). 
Моя програма набувала все більшої 
популярності. Листів стало надходити 
навіть більше, ніж на передачу брата 
Ярла Пейсті. А пізніше я отримав дозвіл 
на щоденні передачі. Це мені було 
не під силу. Я погодився лише на три 
радіопередачі на тиждень: «Дорога до 
Бога», «Жива Надія» і «Щасливі люди». 
Ці програми передавалися з Португалії 
й острова Мальти протягом 22 років».

Коли ж була проголошена не-
залежність України, це відкрило нові 
можливості для проповіді Євангелії: 
«Цю радісну звістку ми сприйняли у 
Канаді з великим піднесенням. Дуже 
дякували Господу за спасіння України 
від поневолення. Мов на крилах я 
летів до України в 1992 році. Всі були 
сповнені світлих надій, бо збулася мрія 
багатьох поколінь про краще майбуття 
нашої Батьківщини. Вона почала 
поступово звільнятися від багаторічного 
войовничого атеїзму. Не побоявшись 
переслідувань, люди йшли до своїх 
храмів. Не заборонялося проповідувати 
Слово Боже. Той, хто відкрив серце 
Господу, починав жити новим життям, 
ставши на шлях Світла й Правди. 
Відвідавши міста та села Полтавщини, 
України, я звернувся до адміністрації 
Республіканського Радіо, щоб мати 
тут свою програму. Господь посприяв 
мені в цьому. З 1992 року щотижня 
на першій програмі Українського 
Радіо лунає духовно-просвітницька 
програма «Жива Надія», що корис-
тується великою популярністю серед 
мільйонів радіослухачів. Не раз за 
соціологічними опитуваннями вона 
займала перші місця серед інших 
просвітницьких програм».

ЯК ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ...

Іван Зінчик в студії

Іван Зінчик читає листи від радіослухачів

Люба Озеруга, працівниця радіопередачі в 
Київському офісі “Живої надії”

Євангелізаційне зібрання серед жителів 
України проводить Іван Зінчик

Ненсі Зінчик в церкві ХВЄ м. Миргород

Ненсі Зінчик в оселі Миколи Лябаха,
життя якого було врятоване через передачу 

“Жива надія”, с. Вороньки, Полтавщина

Ненсі Зінчик з чоловіком Адамом,
який допомагає готувати записи радіопередач
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Михайло Паночко – ст. єпископ 
об’єднання церков ХВЄ України 
відповів на декілька запитань.

— Коли Ви вперше почули 
передачу «Жива Надія»?

— У 1972 році. В нашому селі 
Сулимів, що на Львівщині, люди 
збиралися групами біля приймача, і всі 
уважно слухали, як звучить проповідь 
українською мовою десь з далекої 
країни. Це була перша християнська 
передача у світі українською мовою! 
Для нас, де проповідь Слова Божого 
всіляко заборонялась, це було 
дивовижно. Збиралися і віруючі й 
невіруючі. Всі черпали наснагу в цих 
передачах, отримували підкріплення 
для душі. Особливо всім подобалися 
пісні, що звучали в передачі, а 
найбільше подобався спів дружини 
Івана Зінчика Насті. Люди плакали від 
її співу. Їхня проста проповідь Слова 
Божого, духовний спів пробуджував у 
людей віру в Бога.

— Чи бачили ви людей, які саме 
через цю програму прийшли до 

Бога?
— Виконуючи обов’язки старшого 

пресвітера церков християн віри 
євангельської Львівщини, я навідав 
нову церкву в селі Татаринів. Мені 
цікаво було дізнатися: як виникла ця 
церква? Члени церкви відповіли, що 
вони слухали радіопередачу Івана 
Зінчика і таким чином навернулися до 
Бога.

Отже, насамперед, це була перша 
програма рідною мовою (для жителів 
України це важливо). По-друге, 
ця передача служила духовним 
підбадьоренням для церкви, яка 
переживала утиски від атеїстичної 
влади. По-третє, ця передача сприяла 
тому, що дуже багато людей через 
неї увірували, покаялися й отримали 
спасіння. І по-четверте, чимало людей 
через цю передачу отримували фізичне 
оздоровлення. Брат Зінчик молився 
за зцілення людей. Тут він взагалі був 
першим, адже ніхто раніше не молився 
подібним чином за оздоровлення. Хоч 
через це він наштовхнувся на гостру 
критику і сильний спротив (на жаль, 
серед віруючих деяких конфесій). Але 
брат Зінчик мав на це спонукання від 
Бога. Я вбачаю, що такі його молитви 
– це правильний і слушний крок. 
Люди в цьому мали потребу. На такі 
молитви є підстава в Біблії. Бог різними 
способами говорив до наших батьків 
(Євр.1:1). Бог поклав на серце Зінчику, 
щоб саме через фізичне оздоровлення 
люди пережили на собі силу Божу. Тому, 
отримавши зцілення, багато людей 
зверталися до Бога. Таким чином діяла 
і діє проповідь повної Євангелії!

— Ви вважаєте, що радіопередача 
«Жива Надія» повинна звучати й 
надалі?

— Я вірю, що ця радіопередача має 
звучати й надалі! Я буваю в різних 

куточках України. Зустрічаю різних 
людей, вони мені кажуть, що слухали 
мене. Я дивуюся, де вони мене могли 
чути, я ж вперше з ними зустрівся? 
Одразу думав, що можливо десь на 
CD почули запис моєї проповіді. «А 
по радіопередачі «Жива Надія!» – 
отримую відповідь. Я не так часто 
проповідую в цій радіопередачі, 
але й цього достатньо, щоб люди 
почули. Навіть цей незначний факт 
доводить, що люди й сьогодні слухають 
радіопередачі. Вони не сказали, що 
бачили мене по телевізору, а саме 
чули по радіо. Я часто зустрічаюся з 
інтелігенцією, науковцями. І вони мені 
кажуть, що слухають радіопередачу. 

Одна старша жіночка почула 
проповідь Івана Зінчика (а вона була 
тяжко хвора), її запрошували до 
церкви, але вона казала, що не вірить 
тим сектантам, а так, як цей Божий 
чоловік проповідує, вірить. Вона 
поклала руку на радіо, помолилася 
і стала здоровою. Упевнений, що 
таких жіночок в Україні багато. Вклад 
Івана Зінчика є неоціненним у справу 
проповіді Євангелії.

Зауважте, що багато людей є 
інвалідами, вони не ходять, вони 
живуть лише подібними передачами. 
Якщо хтось, прослухавши проповідь по 
радіо, скаже: «Господи, помилуй мене 
і спаси мою душу!» і помре, то нам це 
зарахується на небі. Ми працювали, а 
люди рятувалися. Дивімося з позиції 
вічності, а не міркуймо земними 
категоріями.

— Такі програми не є прибутко-
вими і потребують матеріальної під-
тримки жертводавців...

— Так. Я хотів би подякувати 
християнам США та Канади за їхній 
значний внесок в справу благовістя 
через радіо, за підтримку «Живої Надії» 

на сучасному етапі.
Це є Божа справа і Божа воля! Хто 

бодай однією гривнею чи доларом 
послужив для цієї справи, він 
долучився до Божої справи, зробив 
вклад в Царство Боже. Господь 
заповідав нам збирати собі скарби на 
Небі, і саме пожертвування на «Живу 
Надію», на проповідь Слова Божого є 
способом надбання небесного скарбу. 
Не втрачайте цієї можливості, доки є 
час. Неможливо цю працю виміряти в 
якомусь матеріальному еквіваленті, бо 
це справа порятунку безсмертної душі. 
Я прошу всіх і надалі підтримати цей 
проект. Він є актуальним, бо Україна 
потребує Божого Слова. 

Я вважаю, що радіопередача «Жива 
Надія» цілком виконує головну ціль 
— доносить Добру Новину до жителів 
України.

— Ваші побажання на закінчення?
— Я вдячний колективу радіо-

передачі «Жива Надія», а особливо 
Ненсі Зінчик та її чоловікові Адаму, 
всім спонсорам, співробітникам, усім 
проповідникам за їхній внесок в цю 
благородну справу. За це буде велика 
нагорода на Небі для кожного. Каже 
Христос: «Я був голодний, а ви мені 
дали їсти, я хотів пити, а ви мене 
напоїли, я був хворий, а ви мене 
відвідали!» Ця програма є тим кусочком 
хліба для голодного, склянкою води 
для самотньої бабусі, про яку всі 
забули, для бідного хворого, якого ніхто 
не відвідує. Скільки таких нужденних 
людей в Україні, їх влада забула, діти 
й родичі забули, але Бог не забув. Тож 
працюймо з усього серця і нехай Бог 
вас усіх рясно благословить і дасть 
з ласки Своєї, а Йому лише одному 
слава! Амінь.

Вів діалог Геннадій Андросов.

МИХАЙЛО ПАНОЧКО: «НЕМОЖЛИВО ЦЮ ПРАЦЮ ВИМІРЯТИ В ЯКОМУСЬ 
МАТЕРІАЛЬНОМУ ЕКВІВАЛЕНТІ, БО ЦЕ СПРАВА ПОРЯТУНКУ БЕЗСМЕРТНОЇ ДУШІ!»

Передачі Івана Зінчика, які в 70-і 
роки транслювалися по ІБРА-Радіо, я 
слухав. Я жив з батьками у місті Рівне 
і зростав на цих радіопередачах. 
У мене був такий величезний 
радіоприймач виробництва Литви! А 
коли я їхав до дідуся й бабусі в село, 
там вся рідня слухала ці передачі. 
Серед тижня я рідко ходив до церкви, 
тому увечері був сам удома, включав 
радіо, брав конспект і уважно 
слухав проповіді Івана Зінчика. Я 

конспектував його проповіді. Власне 
ці передачі були для мене своєрідною 
біблійною школою. Думаю, що для 
багатьох християн пострадянського 
простору ця передача була не 
тільки духовним підкріпленням, а й 
духовною школою. Тоді ж біблійних 
навчальних закладів ніде не було.

У нас, в Рівному, була велика 
церква, декілька сотень людей, але 
проповідники в основному були 
старшого віку, проповіді зазвичай 
були такі, що проповідник читав текст 
з Євангелії, переказував його своїми 
словами й це була вся проповідь. 
Було декілька молодших братів, 
які намагалися розвивати думку 
проповіді, мені подобалося їх слухати, 
але таких братів були одиниці. Тому 
мені особливо було цікаво слухати 
проповіді Івана Зінчика, які були 
змістовними і водночас простими, 
доступними мені, юнаку. Слухаючи 
ці передачі, я міг навіть апологетично 
дискутувати з учителями в школі. 
Вони дивувалися: як я міг до таких 
думок дійти своїм власним розумом? 
Це стимулювало мене. Мені 
подобалося, що саме проповіді і пісні 
Івана і Насті Зінчиків звучали чистою 
українською мовою. Мене, українця, 

це тішило, бо тоді скрізь відбувалася 
русифікація України. До цього часу, 
на жаль, більшість її населення 
(особливо міського) розмовляє саме 
російською мовою.

Ці радіопередачі формували мій 
світогляд. Коли я закінчував школу, 
у мене з’явилося бажання написати 
коментарі до Біблії і я навіть почав їх 
писати. В армії я також зміг придбати 
невеличкий приймач і слухав 
радіопередачі й писав конспекти. 
Робив свої пояснення. Зараз мені 
дещо смішно читати ті пояснення 
з точки зору вищої біблійної освіти, 
але читаючи деякі мої тодішні 
думки зараз, я дивуюся, як я міг до 
такого тоді додуматися і так мудро 
висловитися. Але це був вплив того, 
що я слухав по радіо.

Я навіть скажу, що завдяки 
християнським передачам, що 
звучали на той час, ми знали, 
що відбувається навколо в хрис-
тиянському світі. Бо ми були цілком 
ізольовані від усіх. Для мене було 
важливо знати, що існує вільний 
західний світ і там є біблійні школи, 
семінарії, інститути. І там є можливість 
поїхати вільно кудись місіонером. Я 

молився за незалежність України, як 
окремої держави, бо вірив, що коли 
прийде незалежність, тоді прийде й 
свобода віросповідання, воля для 
проповіді Слова Божого і вільного 
пересування по землі. Так і сталося.

Тоді дуже сильно глушили ці 
програми. Не кожен міг її вільно 
послухати. Що я тільки не робив, 
щоб краще було чути. Усіляко 
удосконалював антену і мені вда-
валося досягти бажаного. Сучасному 
поколінню християн, яким доступна 
серйозна християнська освіта, 
величезна бібліотека духовної літе-
ратури, важко зрозуміти, яке велике 
значення мали для нас ці передачі.

Раніше, коли слухав ці передачі, я 
був виключно споживачем, а тепер 
маю своє служіння (і сподіваюся, що 
більше віддаю), тому зараз, через 
велику зайнятість і інший напрямок 
праці, я мало слухаю ці радіопередачі. 
Але вважаю, що в сучасній Україні 
є багато людей-споживачів, які 
слухають цю передачу, і яким вона 
й нині може суттєво послужити в 
їхньому богошуканні й духовному 
становленні.

Сергій Манелюк, м. Київ

СЕРГІЙ МАНЕЛЮК: «ПРОПОВІДІ ІВАНА ЗІНЧИКА
ПО РАДІО БУЛИ ДЛЯ МЕНЕ БІБЛІЙНОЮ ШКОЛОЮ»
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Юрій Вавринюк, м. Луцьк, Волинь

Кажуть, дитячі спогади найбільш 
яскраві та довговічні. Напевне так воно і 
є. Бо після 50 особливо це відчуваю. І все 
частіше у пам’яті виринають, як спалахи 
зірниць, моменти щасливого дитинства, 
пустощів, невдач, вражень. Вони дуже 
різні: від таких, які залишили слід на усе 
життя, до дрібних та незначних.

І серед кольорового калейдоскопа 
дитячих згадок є особливі вечори, які 
у нашій родині називали «зібранням». 
Ні, це не були зібрання у церковному 
розумінні й навіть не в домі молитви. 
Хоча у нашій невеликій сільській 
громаді частими були повноцінні 
богослужіння й у приватних будинках: 
за часів Радянського Союзу це широко 
практикувалося. Для мене в дитинстві й 
у молодості вони були навіть цікавішими 
та природнішими, аніж у домі молитви. 
Але оті зібрання, про які згадав, були 
особливими. Не було нікого з братів та 
сестер з церкви, не було проповідників 
та співаків — були лише слухачі. 
Хоча ні, проповідник був: старенький 
радіоприймач, пізніше замінений на 
більш сучасний «Океан». І проповідники 
були й співаки, але, як би ми сьогодні 
сказали, віртуальні. Але й тут я не так 
висловлююся: не віртуальними, для нас 
вони були дуже реальними. Як і саме 
богослужіння. Здебільшого про початок 
радіозібрання нагадувала нам старенька 
згорблена бабуся, яка, всупереч без-
грамотності, добре знала розклад усіх 
християнських радіопередач. Вона 
навіть переодягалася на час слухання, 
одягала хустину, скликала онуків і ми 
з цікавістю вслухалися в особливу 
какофонію звуків — радіосигналів, за-
вивання, уривків музики та дикторської 
мови. І раптом, серед звукового хаосу 
проривалися такі знайомі та рідні голоси 
радіопроповідників. Розпочиналося зі-
брання… Так, це було зібрання: нам 
не дозволялося без потреби говорити, 
шуміти, щось робити, ми ніби були 
реально присутні у величному храмі…

Сьогоднішньому поколінню важко 
зрозуміти усю атмосферу тих вечорів 
та важливості радіопередач з-за 
кордону. Вони були під забороною, вони 
глушилися спецслужбами, не завжди 
вдавалося дослухати проповідь до кінця, 
але це було ковтком свіжого повітря у 
затхлій атмосфері атеїстичної ідеології…

Були у нас і улюблені передачі та 
проповідники. Перші місці віддавалися 
Ярлу Пейсті та Івану Зінчику. У них був 
якийсь особливий шарм у голосі, манері 
проповідувати, велика внутрішня сила 
і глибина. Івана Зінчика ми любили 
по-особливому, можливо через те, що 
проповідував він українською: це була 
рідкість у християнському радіоефірі 
з-за кордону. Сьогодні, згадуючи ці 
вечірні радіослужіння, я пригадую 
свої враження від проповідей Івана 
Дем’яновича та їхнього спільного співу 
з дружиною Настею. Надто цікавим, і 
навіть чимось привабливим, був отой 
канадський акцент, який робив їхню 
мову мелодійною та незвичною. Зінчик 
для мене був особливою людиною 
в особливому служінні. Чомусь 
здавалося, що він живе в іншому світі, 
відмінному від звичайного. Для мене 
це була людина-легенда, служитель 
незвичного духа та сили. Його чітка 
дикція, специфічний голос і чіпкі, як 
цвяшки, слова не залишали сумнівів у 
тому, що він говорив. І його молитва… 
Це була молитва людини, яка впевнено 
та сміливо говорить з реальним Богом. 
І ота фраза, яка виділяла його молитви 
з-поміж інших проповідників: «Покладіть 
вашу руку на радіоприймач…» додавала 
віри та впевненості у тому, що Бог таки 
чує твою молитву.

У моєму дитинстві, як і у всіх дітей, 
були особливі мрії. І серед них — мрії, які 
я вважав нездійсненними. Перш за все 
тому, що ми жили у радянській державі, 
де подібне не може здійснитися. Такою 
нездійсненною мрією для мене, вихідця 
з християнської родини, було бажання 
стати журналістом чи письменником, 
отримати вищу гуманітарну освіту. А ще 
— мрія зустрітися з Іваном Зінчиком… 

Я розумів, поки існує «залізна стіна», 
годі й мріяти про зустріч з ним, а тим 
більше побувати на знаменитій студії. 
І коли на початку 90-х років минулого 
століття ця стіна несподівано упала, вона 
застала мене, як і багатьох, зненацька. 
Надто неправдоподібно усе було. І коли 
мій рідний брат, одним із перших, поїхав 
за кордон, у Канаду, і там мав можливість 
зустрітися з Іваном та Настею Зінчик, 
зізнаюся, я тоді йому так заздрив! Бути 
у студії «Дорога до Бога», розмовляти з 
відомим проповідником! Неймовірно!

Але, як відомо, у Бога немає нічого 
неможливого. І одного гарного дня я 
також зустрівся з Іваном Дем’яновичем. 
Це було у Києві, на річній конференції 
служителів християн віри євангельської. 
На той час уже здійснилася моя 
найзаповітніша мрія — я працював 
редактором християнського журналу 
«Благовісник». 

Це був 1997 рік. Після робочих засідань 
конференції я домовився з Іваном 
Зінчиком про інтерв’ю. Я хвилювався, як 
школяр перед викладачем на екзамені. 
А вже перші хвилини розмови розтопили 
мою скутість — співрозмовник виявився 
досить простою та земною людиною. Не 
було крил янгола, ні німба над головою…

Щось подібне я переживав, коли 
почав працювати у християнській місії. 
Тоді я мав два величезних та знакових 
відкриття. Як колись, уявляв відомих 
проповідників в образі особливих 
людей, супергероїв, такими для мене 
були й місіонери. Розповіді старших, чи 
окремі книги про відомих місіонерів, які 
іноді потрапляли до нас з-за кордону, 
малювали у моїй уяві героїв, які мало що 
мали спільного зі звичним життям, були 
ледь не небожителями. І коли я вперше, 
вже як журналіст, зустрівся з живими 
українськими місіонерами, спілкувався 
з ними безпосередньо на місіонерських 
полях, виявилося, що це прості, звичайні 
люди, з недоліками, немічами, які також 
переживають труднощі та невдачі. Але 
було і друге відкриття: я бачив, з якою 
силою та ревністю вони проповідують 
Слово Боже. І саме це робило їх, простих 
хлопців та дівчат, особливими людьми, 
героями…

Розмовляючи з Іваном Дем’яновичем, 
я бачив не лише відомого служителя. Я 
бачив простого християнина. Непростим 
його робила особлива посвята Богові 
та служінню людям. З трепетом 
вслухаючись у його історію життя та 
служіння, я не думав, що доля мене ще 
тісніше зведе з цією простою і водночас 
непростою людиною. Щоправда, осо-
бистих зустрічей у нас було не так і 
багато. Не можу сказати, що ми надто 

зблизилися, наші бесіди були короткими 
та епізодичними. Але Бог приготував 
мені інші зустрічі…

У 2007 році я вперше відвідав Канаду 
та рідне місто Зінчиків — Лондон. Івана 
Дем’яновича тоді вже не було. Пам’ятаю, 
з яким трепетом та хвилюванням я 
входив у його легендарну студію, сидів 
у робочому кріслі перед знаменитим 
мікрофоном, який пам’ятав по 
фотографіях Івана та Насті. Вся 
атмосфера студії була наповнена 
отим духом посвяти Богові та великого 
бажання донести «Живу надію» в домівки 
кровно рідних українців. На той час 
роботу над радіопередачою продовжила 
його донька Ненсі. Проводячи екскурсію 
по студії та будинкові, де жила родина 
Зінчиків, вона із захопленням та 
теплотою розповідала про життя та 
служіння свого тата. І несподівано для 
мене запропонувала: «А ти не хотів 
би записати для нас радіопередачу?» 
На той час я мав солідний досвід 
проповідування, але ніколи не бачив 
себе радіопроповідником. Тим більше 
у такій відомій передачі. Але Ненсі має 
дар переконування — і я погодився на 
пробні записи. Згодом вони прозвучали 
в ефірі…

Тепер, коли в моєму списку уже 
десятки записаних радіопередач, коли 
це служіння стало звичним, мене все 
одно не покидає особливе почуття 
причетності до служіння цієї воістину 
легендарної людини — простого хлопця 
з України, який пройшов важкими та 
трагічними дорогами чужини, не лише 
зберіг любов до рідного краю, але й 
поклав себе на вівтар служіння Богові 
та людям. Нині, коли радіопередачі 
виповнилося 50 років, попри певну 
«несучасність» та невідповідність трен-
дам та форматам, вона продовжує 
говорити голосом Івана Зінчика. Того 
Зінчика, слово якого спонукувало людей 
каятися, молитва якого змушувала 
хвороби відступати, зцілювала тіло та 
душу. «Жива надія» продовжує нести 
спасіння в оселі українців!

«ПОКЛАДІТЬ ВАШУ РУКУ НА РАДІОПРИЙМАЧ…»

Завдяки спонсорству родини Зінчиків, до 
цієї церкви приїхали ще багато родин з України 
та Білорусії. Я бачила (і пережила на собі), як 
сестра Настя і брат Іван турбувалися за кожну 
родину емігрантів, шукали їм житло та працю і все 
необхідне, щоб почати нове життя в новій країні. 
Вони повністю віддали себе праці Божій та церкві.

Так сталося, що після смерті сестри Насті брату 
Івану було важко справлятися зі всіма справами, 
тому брати з нашої церкви запитали мене: чи не 
змогла б я йому чим допомогти? Я погодилась, 
бо думала, що можливо потрібно прибрати чи 
щось інше впорядкувати, але так вийшло, що я 
стала допомагати йому в його праці з програмами, 
листами, почала вести секретарську справу. Іван 
Дем’янович багато чого мені розповідав, ділився 
спогадами про минуле. Одного разу я йому 
сказала: «Все, Іван Дем’янович, я більше не буду 
слухати! Все, що ви говорили мені, я хочу, щоб ви 

написали, щоб і інші люди могли знати про ваше 
цікаве життя». Так вийшла у світ його книжка 
спогадів «Якщо не Бог, то Хто ж?».

Іван Дем’янович дуже любив читати листи 
від радіослухачів, які Люба Озеруга пересилала 
в Канаду з київського офісу. Він дуже тішився, 
коли хтось покаявся під час передачі чи отримав 
оздоровлення. Такі свідчення ніби давали йому 
нову енергію і надихали на нові проповіді. Він 
завжди повторював, що навіть якби й одна душа 
прийняла Господа, то вся ця праця не була б 
даремна. Ще я бачила, як він вболівав за Україну, 
особливо за Полтавщину, за місіонерську працю, 
за церкви, як він видзвонював скрізь, шукаючи 
працівників на Полтавщину і кошти, щоб придбати 
там приміщення під Молитовні будинки... 
Невтомний він був, багато відповідальності було 
на його плечах. Ще б він міг жити й жити, але 
Господь відізвав його на 77 році життя. Здавалося 
б, тут після його відходу і праці його вже прийшов 
кінець. Але ворог даремно тішився, бо брат Іван 
передав справу свого життя в надійні руки – своїй 

дочці Ненсі Зінчик, яка дала слово своєму татові, 
що продовжить його справу. І вона дотримала 
свого слова.

Я особисто знаю Ненсі вже понад 20 років. 
Я знаю, скільки було всяких труднощів та 
перешкод, але вона ніколи не здавалася, але 
завжди в усьому довіряла Господу. Тато добре 
знав наполегливість та твердість характеру своєї 
доньки, тому й довірив їй цю працю, і я знаю, що 
він не помилився. Якщо брат Іван та сестра Настя 
можуть дивитися з небес додолу, то я думаю, що 
вони дуже задоволені й радіють, що їхня праця 
продовжується. І сьогодні Ненсі разом зі своїм 
чоловіком Адамом сумлінно працюють, щоб люди 
в Україні могли й далі слухати чудові християнські 
пісні та проповідь Слова Божого через радіо та 
інтернет.

Багато чого доброго хотілося б мені написати 
за родину Зінчиків, але все не поміститься на 
сторінках цієї газети...

Оля Красун, Лондон, Канада

Закінчення, початок на стор.4
НЕЗВІДАНІ ШЛЯХИ ГОСПОДНІ...

Іван Зінчик зі старшими 
служителями Церкви ХВЄ Волині

Юрій Вавринюк в студії «Живої 
надії» в Канаді



Адреси сайтів: www.svitle.org
www.mayakviri.com.listen

На сайті радіопередачі 
«ЖИВА НАДІЯ»

www.dorogadoboga.com.ua 

ВИ ЗНАЙДЕТЕ: 
1. Архів програм з проповідями.
2. Тексти книг: а) автобіографічну повість 

Івана Зінчика «Якщо не Бог, то хто ж?»; б) 
документальну розповідь (доповнене третє 
видання) про життя та чудесне зцілення 
Жені Поліщук «Неможливе людям – 
можливе для Бога!».

3. Газету «Жива надія» в електронному 
форматі PDF (усі випуски – з 2009 року 
включно).

Ви можете БЕЗКОШТОВНО замовити в 
офісі радіопередачі в Києві усі ці програми 
в аудіоформаті на СD, а також – деякі книги 
(зокрема Новий Завіт). 

15 жовтня 2020 р. 
ми відзначаємо важ-
ливу подію – 50 років 
з часу виходу першої 
християнської радіопе-
редачі мого тата, 
Івана Зінчика. Нині, з 
Божою допомогою і за 
Вашого сприяння ми 
продовжуємо цей відповідальний і 
важливий труд. Я не знаю, як довго ми 
будемо мати цей добрий час свободи, 
але я й далі буду заохочувати Вас 
підтримувати нас у цій праці, поки Бог 
дає цю чудову нагоду проповідувати 
Слово Боже в Україні та для українців 
в діаспорі.

Я вдячна Богові, що змогла виконати 
бажання і заповіт мого тата, щоб 
продовжувати працю його життя. Але 
не тільки за це я вдячна Богові, але 
ще й тому, що через радіопередачу 
я та наші співпрацівники-жертво-
давці можемо виконувати повеління 
Боже – іти... і всім людям Євангелію 
проповідувати! Не було легко, але 
у всіх тих труднощах я навчилася 
довірятися небесному Батькові. Часто 
бачила і відчувала Його присутність та 
охорону. І тепер є багато труднощів і 
перешкод, але вірю, що Бог є вірний 
тим, хто свою надію покладає на 
Нього.

Я щиро та сердечно вдячна всім 
нашим жертводавцям за вірність, 
довір’я, підтримку, молитви та 
любов, що ви проявили до нас, бо 
без вас, дорогі друзі, не могла б 
продовжуватися ця важлива праця, 
яку до цього часу ми виконуємо! Ваші 
молитви та фінансова допомога дуже 
важливі та необхідні! Без вас ми не 

змогли б доносити 
Слово Боже до нашого 
народу, не змогли б 
друкувати книжечки та 
газету, розсилати Біблії 
та Нові Завіти поштою, 
не змогли б видавати 
СD з проповідями і 
піснями і взагалі не 

змогли б ніякої праці робити.
Моє бажання і молитва до Бога, 

щоб більше людей могли з’єднатися з 
нами в цій праці, бо прихід Господній 
вже такий близький, але ще так багато 
людей гинуть у цьому світі, не знаючи 
Бога. Разом ми змогли б набагато 
більше зробити для спасіння грішників. 
Ще й до цього часу радіопередача 
залишається найкращим місіонером, 
що розносить Слово Боже по всіх 
куточках України.

Хочу закінчити словами, які часто 
повторював мій тато (і ці самі слова 
викарбувані на його пам’ятнику): 
«Одне життя на цьому світі – воно так 
скоро промине, лиш тільки те, що ти 
зробив для Бога – воно у вічності з 
тобою там буде». Ці слова торкнулися 
мого серця, вірю, що вони торкнуться і 
когось іншого.

З любов’ю та повагою, 
Ненсі Зінчик.

Адреса для листів і благодійних 
внесків на радіопередачу:

THE WAY TO GOD
P. O. BOX 3352, STATION «B»

LONDON, ON, CANADA
N6A4K3

ОЛЕКСАНДР КУЧМА: «МИ НЕ ШУКАЛИ ЦЕРКВУ, МИ ШУКАЛИ ЖИВОГО БОГА!»
Я народився у 1988 році в Івано-

Франківську. Мені зараз 31 рік. Пам’я-
таю, як в дитинстві мама приводила 
мене до храму Православної церкви. 
Глибоко в серці у мене була мрія стати 
священником, хоч, звісна річ, я тоді не 
розумів значення цих слів і як саме це 
здійснить Бог у моєму житті.

На жаль, мій тато став зловживати 
алкоголем, вдома почалися часті 
сварки, він підіймав руку на маму, 
погрожував. Вона вимушена була з ним 
врешті розлучитися, я й моя старша 
сестра залишилися з мамою й стали 
жити окремо від нього.

На той час випробувань в сім’ї мама 
потребувала моральної розради й 
таким підкріпленням для нас стала 
саме передача Івана Зінчика «Жива 
надія». Ми не розуміли, хто веде цю 
програму, від якої церкви, але нам 
було дуже добре слухати Слово Боже, 
яке лунало через проповіді Зінчика. 
Це слово торкалося наших сердець. 
В кінці кожної передачі Іван Зінчик 
закликав до молитви разом з ним. Я 
пам’ятаю, як тоді ми з мамою ставали 
на коліна і молилися. Що саме мені 
особливо запам’яталося? Як моє серце 
наповнялося якимось особливим 
спокоєм…

Бог вів Духом Святим мою маму до 
покаяння і пізнання істинного Бога. 
Саме тоді мама влаштувалася на 
пристойну роботу до жінки, яка мала 
власний бізнес. Ця жінка виявилася 
євангельською християнкою. І вона 
часто розмовляла з моєю мамою про 
Бога.. Моя ж сестра вже вийшла заміж 
за православного священника, вони 
жили окремо в Закарпатті.

Це був 2000-й рік, червень-місяць, 
мамина знайома Аня повідомила нас, 
що в Івано-Франківськ приїжджає 
Іван Зінчик, який буде проповідувати 
в міському парку. Звісна річ, ми з 
нетерпінням чекали тієї години, щоб 
побачити наживо проповідника, 
якого так любили слухати по радіо. 
Пам’ятаю, як ми прийшли, то побачили 
багатьох людей. Всі були радісні та 
усміхнені. Лунали пісні у виконанні 
гурту «Джерело» з Коломиї. Мені 
ці пісні одразу запали до серця. 
Було якесь таке особливе відчуття 
урочистого свята. Вийшов Іван Зінчик, 
проповідував Євангелію, про Ісуса 
Христа – Спасителя. Я чітко відчув, 
що щось особливе коїться в моїй душі. 
Якщо це не Бог, то хто? Коли в кінці 
проповіді був заклик до покаяння, я, 
не вагаючись, пішов вперед. Мені було 
неповних 12 років, але я раптом відчув, 
що також великий грішник, якому 
потрібно покаяння. Коли я повернув 
голову до мами, то побачив, як вона 
(уся в сльозах) також йде вперед. З 
нами вийшло ще багато людей. Ми 
щиро молилися і каялися в гріхах. Я 
запросив Ісуса Христа до свого серця, 
як особистого Спасителя. Ніколи не 
забуду тієї молитви і почуттів, які 
супроводжували цю молитву. Я раптом 
відчув, мовби великий камінь спав з моїх 
плечей. Мені стало так легко на душі. 
Я відчув, як до мене прийшов мир від 
Господа. Нам тоді ще подарували Нові 
Завіти та іншу християнську літературу. 
З того щастя, ми одразу побігли до 
родичів поділитися цією новою радістю. 
Було таке відчуття, що ми не йдемо, 
а мовби летимо. Нам хотілося всім 

голосно розказати, що Ісус – Спаситель, 
що Господь рятує від гріхів. Мамині 
ж сестри (їх дев’ятеро в родині) цю 
радісну звістку, на наше здивування, 
сприйняли вороже, звинувативши 
нас, що ми зрадили батьківську віру. 
Ми ж навіть не думали про це, про ті 
релігійні тонкощі, ми шукали живого 
Бога і знайшли, чи правильніше 
сказати – Бог знайшов нас, за що ми 
Йому донині щиро вдячні.

Потім упродовж декількох років наша 
родина досить агресивно реагувала на 
те, що ми стали членами євангельської 
церкви. Коли через два роки мама 
приймала водне хрещення на річці 
Бистриця, то здалеку це дійство поба-
чили її сестри, вони підбігли прилюдно 
сваритися і зупиняти нас, ображали її 
всякими непристойними словами. Але 
ми були твердими у своєму рішенні, бо 
ми надбали живу віру, як ми могли тепер 
відступити назад? Навпаки, крок за 
кроком ми йшли вперед, читали Біблію, 
молилися, відвідували церкву. Також 
ми слухали прораму «Жива надія», де 
вже ведучою була Ненсі Зінчик. І Бог 
зі Свого боку так само робив дива і 
позитивні переміни в нашому житті. Він 
почав рясно нас благословляти, також 
вивів і з фінансової кризи, яку на той 
час ми мали.

Я на той час ще дужче утвердився 
в думці стати проповідником, єван-
гелістом, священником. Мені було 
тоді 13 років, я брав вдома Біблію, 
відкривав і проповідував невидимій 
аудиторії Слово Боже. Моя мама 
розповіла про це одній сестрі, а та, не 
довго думаючи, одразу підійшла з цією 
новиною до брата, який вів служіння 
нашої домашньої групи. Він одразу 

запропонував мені вже на наступне 
служіння підготувати проповідь. Як 
зараз, пам’ятаю, це була проповідь на 
тему: «Ви – світло для світу і ви – сіль 
землі». Відтоді я почав проповідувати в 
недільній школі, зі старшими братами 
став їздити на євангелізації в села, 
потім трудився з молоддю, а потім був 
рукопокладений на диякона церкви.

Через усі роки Бог благословляє. 
Сьогодні, бувши служителем церкви, 
дивлячись назад, я дуже дякую Богу 
і за брата Івана Зінчика, бо саме ми 
також є тим плодом і його праці, і тепер 
можемо продовжувати його служіння і 
нести євангельську звістку усім людям.

Олександр Кучма, 
Huntsville,  Alabama

Р.S. Пройшов час, і тепер мамині 
сестри їй телефонують, радяться, 
дуже поважають її. А чоловік моєї 
сестри залишив православну парафію, 
покаявся в гріхах і став євангельським 
християнином разом з моєю сестрою. 
Бог все змінив на краще. Господь 
благословив мене прекрасною дру-
жиною-християнкою Галинкою, ми по-
бралися у 2010 році та разом служимо 
Богові.
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ДОРОГІ НАШІ ДРУЗІ ТА ЖЕРТВОДАВЦІ!

Олександр в студії радіо «Маяк віри»

«А Я кажу вам: «Підніміть ваші очі, погляньте 
на ниви, які вже половіють до жнив!»» 

Івана, 4:35

РАДІОПЕРЕДАЧА «ЖИВА НАДІЯ»
ТРАНСЛЮЄТЬСЯ щонеділі о 16-05 та щоп’ятниці 
о 21-10 на хвилях «СВІТЛОГО РАДІО»; щовівторка 
та щочетверга о 18:00 за київським часом на 
українському радіо «МАЯК ВІРИ»! 

Дуже просимо Вас надсилати 
на передачу «Жива надія» 
листи з вашими відгуками, 
свідченнями, замовленнями за 
адресою:

Ненсi Зiнчик 
Радіопередача 
«Жива надiя» 

Вул. Онискевича, 3 
м. Київ, 03115


