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Над Йорданом громи гриміли,
З неба голос могутній линув.
Цілий Всесвіт вставав з могили:
Бог давав обітницю Сину.

Але в цій демонстрації сили
І у величчі Бога-Єгови
Ніжним подихом білі крила
Говорили гучніш за слово.

Дух Святий, немов голуб миру,
На Ісуса з-за хмар спускався.
Як проміння в погоду сіру,
День за обрієм новий займався.

І пішов по землі Месія
Із натхненням Святого Духа,
Що несчасним несло надію
І спасало людей з розпуки.

Просіяло лице промінням
Неземного відтінку слави.
Його святість, як добре насіння,
Проростала у плідні справи.

Свідкували слова та вчинки
Про той Дух, що спочив на Ньому:
Він спасав перелюбну жінку,
Він до митника йшов додому.

Дух Святий керував Ісусом,
Керувала любов Отцівська.
Через бурі життя й спокуси
Прокладав Він стежину в вічність.

Та пішов із життя Спаситель —
Душі людськії мучила спрага:
Де ж слова Твої, мудрий Вчитель?
Де ж той Дух, що давав наснагу?

Нам бракує Твоєї сили,
Що вела б нас усіх до бою.
На Йордані Бог Духа вилив,
А тепер Він іде з Тобою.

Але вірний Син Божий слову:
«Не залишу одних вас, діти,
Не дозволю в безсиллі скніти,
Дух Святий подарую знову.

Дам вам силу творити чудо,
Дам натхнення спасати душі.
Він ознакою з неба буде,
Що ваш батько — Єдиносущий.

І той Дух, що зійшов на Мене
Там, на плесах, поміж верболозу,
Залікує душевні рани,
Захистить серед хуг й морозу».

З нетерпінням Земля чекала
Обітниці земного Сина.
І Йорданом новим постала
П’ятдесятниці ждана днина.

Затремтіли гріха основи,—
Сатани не збулася мрія:
Бог давав для людини нову
Силу й владу, що мав Месія.

І зціляла та сила хворих,
Від меча захищала вчасно.
Рятувала від бур на морі
Та надію несла нещасним.

Оцей Дух, що зійшов у храмі
У вогні та у нових мовах,
Нині також живе між нами
І хитає земні основи.

Розбиває зчерствілі душі,
Піднімає калік, безсилих,
Дає віру серцям байдужим
Бог, що Духа Святого вилив.

Вже немає вагань та страху,
Не страшні на землі спокуси,
Бо веде і дає наснагу
Цей же Дух, Який вів Ісуса.

Юрій ВАВРИНЮК

Прийміть Духа Мого!

 Дух Господній на Мені... Лк.4:18
Усі ж вони сповнились Духом Святим... Дії 2:4
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Сутність та значення хрещення 
Святим Духом

На тему номера

Марек КАМІНСЬКИЙ



«Коли ж почався день 
П’ятидесятниці, всі вони одно-
душно знаходилися вкупі. І нагло 
зчинився шум із неба, ніби буря 
раптова зірвалася, і переповни-
ла ввесь той дім, де сиділи вони. І 
з’явилися їм язики поділені, немов 
би огненні, та й на кожному з них 
по одному осів. Усі ж вони сповни-
лись Духом Святим, і почали го-
ворити іншими мовами, як їм Дух 
промовляти давав. Перебували 
ж в Єрусалимі юдеї, люди побож-
ні, від усякого народу під небом. А 
коли оцей гомін зчинився, зібрала-
ся безліч народу, та й диву далися, 
бо кожен із них тут почув, що во-
ни розмовляли їхньою власною мо-
вою…» (Дiї 2:1-6).

Повернімося на мить у часи про-
рока Іллі. Божий народ у духовно-
му занепаді. Єгова більше не хви-
лює їхніх умів. Вони самі знають, що 
робити зі своїм життям. Вони мали 
змогу чути Божих пророків, які про-
голошували істину. Проте прислуха-
лися й до тих пророків, які служили 
іншим богам, і не знали, який вибір 
зробити. І одного дня Ілля сказав до 
народу: «А чому б вам не піднятися 
зі мною на гору Карміл». І одну дуже 
важливу пораду дав ізраїльському 
народу: «Якщо Єгова — Бог, то по-
клоняйтеся Йому й служіть Йому. А 
якщо Ваал ваш бог — то йдіть услід 
за ним».

Люди нічого не відповіли на ці 
слова. Вони слухали пророка, але 
не знали, як зробити правильний 
вибір. Тоді пророк Ілля сказав, що 
є один шлях, який допоможе їм ви-
брати, за ким іти: треба покласти 
жертву на жертовник — і Той Бог, 
Який є істинним, зішле Свій вогонь і 
прийме цю жертву.

І ми знаємо, що неправдиві про-
роки робили дуже багато. Але все, 
що вони могли, то лише говорити, 
співати, кричати й танцювати. Та ні-
чого не відбувалося. Відповіді не бу-
ло. І тоді Ілля сказав: «Господи, Боже 
Ізраїлю,  покажи, що лише Ти один 
— істинний Бог і Ти змінюєш серця 
людей». У ту ж мить вогонь спав на 
жертву. І всі люди загукали: «Єгова 
— Бог!» 

Ця історія змальовує картину су-
часного світу. Люди слухають різ-
ні новини. Їм розповідають, як їхнє 

життя може змінитися. Багато про-
повідників у різних церквах радять 
людям, що і як їм потрібно робити у 
своєму житті. Але доти, доки Святий 
Дух не зійде на людину, ми нічого 
не зможемо змінити. Ось чому дуже 
важливо зробити це основою нашої 
проповіді.

День сходження Духа Святого — 
одна з найзначніших подій в історії 
людства.

Можна не знати, як сходить Дух 
Святий, але стан серця 

має значення
Коли Христос прийшов на цю 

землю — одне з пророцтв збуло-
ся: на землю прийшов Еммануїл, 
що означає «з нами Бог». Та коли 
на землю прийшов Дух Святий, збу-
лося пророцтво, проголошене Ісу-
сом. І це пророцтво стверджувало, 
що Дух Святий увійде у вас. І коли 
зійшов Дух Святий на учнів, люди 
не розуміли, як це сталося. Вони не 
знали, як відбувається хрещення 
Святим Духом, не читали книг про 
це і не знали, чого їм чекати. Але є 
одна важлива істина, яку потрібно 
знати: ви можете нічого не знати 
про те, як сходить Дух Святий, але 
стан серця має значення. Усе, що 
потрібно Богові, — це правильний 
внутрішній стан. Ти повинен відкри-
ти перед Ним своє серце й покірно 
прийняти все, що Він робить. Ця іс-
тина — на всі часи.

У нас є багато стереотипів пове-
дінки. І ми, напевно, вважали б по-
ведінку Корнилія неприйнятною. 
Коли апостол Петро прийшов у його 
дім, то став проповідувати Єванге-
лію. Проповідник, напевно, мав би 
закінчити промову, сказати «амінь», 
закликати до вівтаря. Та Корнилій не 
чекав цих слів, не чекав особливо-
го заклику підняти руку чи зробити 
ще щось. Він був готовий отримати 
від Бога все, що Він дасть йому. І то-
му Дух Святий вирішив не чекати до 
кінця проповіді Петра. Він зійшов на 
Корнилія, тому що його серце було 
готовим. 

Дух Святий призначений для всіх
У другому розділі книги Дій свя-

тих апостолів сказано, що Дух Свя-
тий зійшов на всіх, хто був у горниці. 
І з того часу нічого не змінилося, то-
му що Дух Святий призначений для 

всіх, хто визнає Ісуса Христа своїм 
Господом і Спасителем. Боже обран-
ня чітке й зрозуміле для нас. Немає 
такої людини, яка любить Ісуса, але 
не може бути сповненою Духом Свя-
тим. Але ми повинні нині постійно 
просити Бога: «Боже, зішли на нас 
Дух Святий знову!» 

Шукаймо сповнення Святим Духом
У день П’ятидесятниці послідов-

ники Ісуса сповнилися Святим Ду-
хом. І я хотів би зупинитися на слові 
«сповнилися». Воно мені видаєть-
ся дуже важливим та цікавим. Сло-
во, яке було перекладене як «спо-
внилися», ужите також в уривку, де 
йдеться про страждання Христа. Там 
сказано, що коли Він прагнув, воїни 
взяли губку й наповнили її оцтом. 
Таким чином вони хотіли втамувати 
Його спрагу. 

Коли Дух Святий приходить і на-
повнює нас, у цьому процесі не ми 
відіграємо провідну роль і навіть не 
Церква в цілому. Важливим є те, що 
сповнює наше життя.

Уявіть собі губку, яка наповнена 
водою.  Що особливого в губці? Як-
що губка нічим не просякнута, не на-
повнена, ніхто не буде її використо-
вувати. Але якщо ви наповнюєте губ-
ку певним розчином, вона стає при-
датною для використання. Тому для 
нас головна не губка, а те, чим вона 
просякнута. Губка може бути краси-
вою, але справа не в ній. Справа в 
тому, чим сповнюється твоє життя.

Тому шукаймо сповнення Святим 
Духом, бо Церква сама по собі нічо-
го не може запропонувати світу. Без 
Святого Духа вона буде безплідною. 
І життя будь-якої людини без Духа 
Святого марне.

Коли Святий Дух зійшов й увій-
шов в апостолів, їх перестало хви-
лювати те, ким були вони. Вони ста-
ли ділитися з людьми, із цим світом 
Божою присутністю, яка була в них. 
Визнаймо для себе: п’ятидесятники 
нічого не можуть дати цьому світу, а 
Дух Святий може. І якщо в нас немає 
Духа Святого, якщо ми не сповнені 
Ним, ми безплідні.

Одна краплина Духа Святого може 
змінити все

Немає значення, скільки краплин 
Духа Святого потрапляє з твого жит-
тя в життя іншої людини. Одна кра-



плина Духа Святого може повністю 
змінити її.

В Євангелії описується розмо-
ва Христа з жінкою-сирофінікій-
кою. У неї була хвора донька. Вона 
підійшла до Ісуса й сказала: «Зціли 
мою доньку, будь ласка». Він відпо-
вів: «Не добре забирати їжу в дітей і 
віддавати псам», — на що вона від-
казала: «Але й собаки їдять крихти, 
які падають зі столу». Й Ісус дав їй 
одну маленьку крихту для зцілення 
її доньки, хоча вона не була призна-
чена для неї. Але цього їй було до-

той же час не опиратися на Святого 
Духа. П’ятидесятники повинні мати 
бажання отримувати Святого Духа 
й переживати Його силу. Кажу вам 
переконливо: світ не чекає нашо-
го вчення, світ не потребує нашої 
п’ятидесятницької культури. Світу 
не цікаве те, що ми робимо. Знаєте, 
чого потребує цей світ? Однієї кра-
плини Святого Духа, яка витікає з на-
шого життя!

Я хочу, щоб моє життя й життя 
всіх п’ятидесятницьких церков було 
наче губка, сповнена помазанням 
Святого Духа. Щоб ми могли нести 
людям ніщо інше, як Святого Духа й 
відчуття постійної Божої присутності 
в житті.

Коли ми зрозуміємо, що все на-
ше служіння полягає в тому, щоб 
ділитися тим помазанням, яке ми 
отримали від Бога, тоді ми почнемо 
по-іншому служити Богові й людям. 
Дуже часто, на жаль, нас хвилюють 
другорядні речі. І ми втрачаємо з 
поля зору те, що є найважливішим.

Коли сходить Дух Святий, всі дізна-
ються про це

Коли апостоли отримали Духа 
Святого, довкола них зібрався вели-
кий натовп, хоча там не було радіо, 
реклами, фейсбука. Як же люди ді-
зналися про це? А так, що коли Дух 
Святий сходить на Божий народ, 
усі люди навколо дізнаються про 
це. Тому що це найбільше бажан-
ня й найбільша потреба людства — 
отримати Бога. І коли люди побачи-
ли те, що сталося з учнями Ісуса, во-
ни запитали в них : «А що ж нам ро-
бити?» (Дії 2:37). І Петро дав їм чітку 
відповідь: «Покайтеся, і нехай же 
охриститься кожен із вас у Ім’я Ісуса 
Христа на відпущення ваших гріхів, 
і дар Духа Святого ви приймете! Бо 
для вас ця обітниця, і для ваших ді-
тей, і для всіх, що далеко знаходять-
ся, кого б тільки покликав Господь, 
Бог наш» (Дiї 2:38,39).

І ці люди не запитували про нову 
релігію, про її вчення. Вони  сказали: 
«Ми хочемо те, що є у вас!» Це най-
краще свідчення, коли люди гово-
рять нам: «Я хочу те, що маєш ти!»

«Я не можу більше жити так, як 
жив до того»

Я хочу розповісти, як отримав 
спасіння. Я виростав у християн-

ській сім’ї, але ненавидів церкву. 
Мені не подобалися люди з церкви. 
Я був бунтарем. Хоча й відвідував 
церкву, але боявся, що коли прийду 
в церкву, Бог повністю змарнує моє 
життя. Та одного разу на служіння 
приїхав чоловік, який був наділений 
дарами Святого Духа. Чесно кажучи, 
я мало пам’ятаю з того, що він ка-
зав, і не чув, як люди моляться. Про-
сто в ту мить Бог торкнувся мене. І 
мені більше не треба було нічого. 
Це було відповіддю на все. Я сказав: 
«Я не можу більше жити так, як жи-
ву». Божа присутність змінила мене 
повністю. 

І це біблійно, це правильно. Бо 
хіба ж не написано, що коли Дух 
Святий прийде, то Він Сам звістить 
людям про гріх, про правду та про 
суд?!

Ми навчилися служити без Святого 
Духа

Не хочу когось образити, але ни-
ні, якщо Дух Святий не дає нам сло-
ва для проповіді, ми знаємо, як про-
повідувати й без цього. Ми знаємо, 
як провести зібрання. Ми навчили-
ся проводити служіння або служи-
ти без участі Святого Духа. Але чого 
потребує світ? Світ очікує реальної 
присутності Святого Духа. 

Пригадую свідчення католика. 
Якось його сусідка захворіла. У неї 
була пухлина в голові. Ніхто з лікарів 
не міг їй помогти. Тому вона зі своїм 
сусідом пішла до священика, який 
теж відповів, що нічим не може до-
помогти їй. Вони були у відчаї. Та од-
ного разу побачили запрошення на 
євангелізаційне служіння, на якому 
було написано: «Якщо ви потребує-
те зцілення, приходьте — і Бог зці-
лить вас». Вони не вірили некато-
лицьким проповідникам, але все ж 
вирішили піти туди. Зал був перепо-
внений, тому розмістилися за две-
рима й постійно намагалися поба-
чити хоч щось, що там відбуваєть-
ся. І ось в одну мить, коли ця хвора 
жінка зробила ще одну спробу щось 
побачити, Дух Святий став діяти. Во-
на навіть не чула, про що проповіду-
ють, не знала, що відбувається там. 
Але Дух Святий доторкнувся до неї 
— і вона стала кричати: «Не знаю, 
що сталося, але голова мені більше 
не болить! Я зцілена!» 

Наступного дня ці люди прийшли 

Уявіть собі губку, яка напо-
внена водою.  Що особливого 

в губці? Якщо губка нічим не 
просякнута, не наповнена, 

ніхто не буде її використову-
вати. Але якщо ви наповнюєте 

губку певним розчином, 
вона стає придатною для 

використання. Тому для нас 
головна не губка, а те, чим 

вона просякнута. Губка може 
бути красивою, але справа 

не в ній. Справа в тому, чим 
сповнюється твоє життя.

статньо — одна маленька крихта да-
ла зцілення цій дівчинці. 

Ця історія зображає дію Духа 
Святого. Одна крихта Святого Духа 
може змінити будь-яке життя, на-
віть того, хто хоче закінчити життя 
самогубством. Одна краплина Свя-
того Духа спасає сім’ї. Одна крапли-
на Святого Духа може змінювати на-
віть нації. Святий Дух може змінити 
все і назавжди.

І в цьому процесі важливі не ми, 
навіть не Церква, а Дух Святий, Який 
виливається в наше життя. Ми не ві-
римо в кроплення водою, але я хо-
чу, щоб усі ми були наповнені Свя-
тим Духом і проливали Його силу на 
інших людей.

Не втрачаймо того, що найважли-
віше

Чесно кажучи, я сьогодні боюся 
п’ятидесятницької церкви, тому що 
ми можемо використовувати різні 
слова, співати пісні, які нам подо-
баються, сповідувати свою віру й у 



до священика й стали ділитися з ним радістю зцілення. У 
ході розмови вони сказали йому: «То, може, й нам треба 
читати Євангелію, щоб краще розуміти, як діє Бог». На це 
він відповів їм: «Йдіть із моєї церкви, бо ви приєдналися 
до якогось культу». Тож вони відкрили Біблію й стали само-
стійно її читати, щораз більше утверджуючись на думці, що 
хочуть служити такому Богові, Який діє серед людей і нині.

Чи отримали ви Духа Святого?
Що ми можемо запропонувати цьому світу? Тільки Духа 

Святого, Якого маємо від Бога.
Проте, на жаль, хочу зазначити (я кажу зокрема про 

церкву, у якій є пастором, і про об’єднання церков, яке очо-
люю): ми не настільки ревно бажаємо Духа Святого, як би 
слід було. Іноді мені навіть здається, що нам добре й без 
Духа Святого. Але в часи першоапостольської церкви було 
зовсім по-іншому. Коли Павло проповідував людям, то од-
разу запитував їх: «Чи отримали ви Духа Святого?» Те ж са-
ме питання можна поставити й нинішнім церквам. Якщо в 
служінні немає явної дії Святого Духа, настав час вмикати 
тривожну сирену. 

Ви можете запитати: «То в чому ж суть і значення хре-
щення Святим Духом?» Повернуся знову до прикладу з губ-
кою. Ми, Церква, — та губка, яка користь приносить лише 
тоді, коли наповнена Ним. Тому що цінність нашого христи-
янського життя й полягає в тому, чим саме ми наповнені.

Сповняймося й будьмо переповнені Святим Духом. Хай 
животворні потоки просто виливаються з нас. Хай робота 
щодо спасіння людей виливається з нас, хай виливається 
зцілення, як фізичне, так і духовне.

Ми кажемо, що світ сповнений гріха. Що гріх проникає 
й у церкву. Але коли приходить Святий Дух, Він змінює наш 
гріх на святість. І я не боюся нічого з того, із чим стикаюся в 
сучасному світі.

Дехто каже, що матеріалізм — це проблема серед хрис-
тиян. Дехто каже, що проблема нині з відвідуванням цер-
ков. Я ж кажу, що не в цьому проблема. Проблема в тому, 
що ми не сповнені Святого Духа. Ми кажемо, що багато грі-
ха навіть у церкві. Але це не проблема. Проблема в тому, 
що недостатньо Духа Святого нині в церкві — і люди не бо-
яться Бога. 

Тому сповняймося Святим Духом! Це початок та кінець 
нашого життя. Це найкраще з того, що могло статися з на-
ми.

Марек 
КАМІНСЬКИЙ,
голова 
П’ятидесятницької 
церкви Польщі,
президент МАХВЄ

Коли ми починаємо свою працю, 
перед нами постають проблеми: ми 
хочемо, щоб люди спасалися, але 
для спасіння потрібне народжен-

ня згори, а оживляти ми не можемо. Оживіть 
камінь! Випробуйте свої сили спочатку вдома 
на своєму столі, перш ніж спробуєте змінити 
кам’яні серця людей. Поверніть до життя мерт-
ву душу! Ідіть на кладовище й підніміть покій-
них, перш ніж робити вигляд, що можете повер-
нути грішнику, мертвому в гріхах, духовне жит-
тя. Про відродження ми кажемо так: «Це справа 
Божих рук». Якщо ваша віра не надприродна, 
значить вона хибна. Якщо Святий Дух не пере-
буває з вами, то ви, як Янній та Ямврій, намага-
єтеся звершити чудо без допомоги Господа. Усе 
це закінчиться невдачею, і вас оголосять само-
званцями. З вами трапиться та ж біда, що й із 
сімома синами Скеви, які намагалися виганяти 
демонів: демони не знають вас, вони знають 
Ісуса Христа й Святого Духа, а над вашими без-
глуздими потугами вони просто насміхаються. 
Тільки люди, які не виконували серйозної духо-
вної праці, розповідають про те, чого вони мо-
жуть досягнути. Коли ж ви насправді працюєте у 
священнім служінні, то виявляєте, наскільки ви 
слабкі. Ви починаєте всім серцем вболівати за 
душі, які гинуть, і переконуєтеся, що або вам до-
поможе Святий Дух, або у вас нічого не вийде.

Незважаючи на те, що багато гідних людей 
присвячують немало часу служінню в церкві, 
справа Божа може стояти на місці. Бо нічого не 
відбудеться, поки Дух Святий не візьметься за 
роботу! 

Самостійно ми не зробили ані кроку в на-
прямку до небес і без допомоги Духа Святого не 
наблизили жодної людини навіть на сантиметр 
до вічності. Нам потрібний Святий Дух, а якщо 
Його немає, усі наші заходи ні до чого не приве-
дуть. Я чув про одного християнина, у якого був 
млин, і одного разу люди, які мимо нього йшли 
в неділю на богослужіння, побачили, що мли-
нове колесо крутиться. Вони дуже здивувалися, 
але хтось помітив, що колесо крутиться вхолос-
ту, у жорнах нічого немає. Вода випадково про-
рвала запруду й стала обертати колесо. Ще один 
чоловік зауважив: «Це нагадує мені нашого слу-
жителя та його проповіді. Він нічого не робить 
по суті: колесо крутиться — клік-клак, клік-клак 
— а нічого не відбувається».

Те ж саме можна сказати про багато організа-
цій, покликаних виконувати духовне служіння: 
вода тече, виграючи в сонячних променях, але 
видимий рух не торкається насущних потреб 
людей, не приводить до жодних практичних ре-
зультатів, окрім скрипу коліс.

Чарльз СПЕРДЖЕН



— Гасло світового конгресу — 
«П’ятидесятниця — відповідь на 
виклики сучасності». Тож про які 
саме виклики йдеться?

— Сьогодні всюди відбувається 
агресивна секуляризація суспіль-
ства, пропаганда безбожності, спо-
стерігається духовне ослаблення в 
багатьох країнах. Тому Церква має 
не здавати своїх позицій, а навпа-
ки — позитивно впливати на сус-
пільство. Єдиним ефективним ін-
струментом для цього в усі віки піс-
ля приходу Христа була проповідь 
Євангелії. Віруючій людині треба за-
нурюватися в Слово Боже й посвя-
чувати час для молитви. Бо сьогод-
ні Церква має зберегти своє значен-
ня солі, стовпа утвердження Божої 
Правди на землі.

— І що для цього потрібно?
— Нам потрібна внутрішня єд-

ність та консолідована позиція всіх 
національних церков християн віри 
євангельської перед зовнішніми ви-
кликами — це вимога номер один. 
Друга — праця з молоддю. 

— Ці теми будуть пріоритетни-
ми в роботі конгресу?

— Так. Наша мета — виробити 
єдину позицію й стратегію розви-
тку. Будемо шукати відповіді на пи-
тання — як ефективніше залучати 
молодь та ресурси місцевої церкви 
для зростання Христової Церкви. 
Словом, маємо виробити спільну 
дорожню карту.

— Згадуючи конгрес 2013 року, 
які плоди таких великих міжнарод-
них форумів ви бачите?

— Перше — це зближення різ-
них національних об’єднань хрис-
тиян віри євангельської. Спільне пе-
реживання Божих благословень за-
вжди приносить плід. Принаймні, я 
чув тільки добрі відгуки, священнос-
лужителі спонукали робити такі за-
ходи періодично. Це сприяє взаємо-
розумінню. Крім того, це — посиле-
на спільна молитва.

— А що очікуєте від наступного 
конгресу?

— Особисто я очікую погли-
блення розпочатої праці. Сьогодні 
є велика потреба в посвяті віруючих 
людей. У більшості християнських 
країн — свобода, матеріальний до-
статок (порівняйте зі станом Церк-
ви у радянські часи), тож є багато 
спокус, особливо для молоді. Дуже 
хочу, щоб Святий Дух особливо по-
тужно діяв у ці останні дні, бо нам 
потрібна адекватна сила: чим біль-
ше викликів надходить зі світу (він 
стає все агресивнішим), тим більше 
Церква має використовувати свій 
духовний потенціал. Власне, акцент 
незмінний — на Слові, сповненні 
Святим Духом і на посвяті. Це дуже 
важливо! Бо старше покоління від-
ходить, нам потрібна молода гене-
рація, приготована на працю.

— Ви сказали, що один із викли-
ків церкві — зв’язок поколінь. Що 

потрібно робити сьогодні, щоб за-
побігти розриву?

— Там, де церква здорова й слу-
житель має правильні стосунки з 
Богом, зв’язок поколінь є, передача 
служіння відбувається плавно, без 
жодних збоїв. А там, де не зверта-
ють уваги на молодь, де старше по-
коління відстає, а молодь іде «сво-
їм курсом», виникають небезпечні 
тенденції. Тобто багато залежить від 
пастора місцевої церкви, як він на-
лаштований. 

Ми не відділяємо молодь від 
церкви, бо вона її складник. Це при-
родно: в отарі є вівці різні — стар-
ші, молодші й маленькі. Навіть при-
рода нам показує, що громада має 
розвиватися разом — менші вчаться 
в старших, старші вчаться у ще стар-
ших… У загальному це утворює таку 
спільноту, у якій гармонійно розви-
вається кожне покоління. У церкві 
має бути атмосфера, де усім ком-
фортно. І усі мають бути налашто-
вані на працю, відповідальність, ак-
тивність і жертовність. Кожен у свою 
міру, хто на скільки дозрів. 

Важливо наголошувати, щоб мо-
лодь в церкві почувала себе як удо-
ма, відчувала, що вона потрібна й 
рушійна… Тому важливо мати му-
дрість служителям, аби цей потенці-
ал не розхлюпати, не розгубити, не 
проігнорувати, а використати. 

Михайло ПАНОЧКО: «Церква має не здавати позицій, 
а навпаки — позитивно впливати на суспільство!»
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На запитання журналу відпові-
дає член комітету МАХВЄ, голова 
Слов’янського дистрикту Асамблей 
Божих, пастор церкви «Життя» (м. 
Такома, США), єпископ Віктор Се-
менович ПРОХОР. 

— Гасло ІІ конгресу ХВЄ — «П’яти-
десятниця — відповідь на виклики 
сьогодення». Що ви особисто вкла-
даєте в поняття «п’ятидесятниця» 
(духовні прояви, духовний рух, 
об’єднання церков і т. ін.)? І яка са-
ме «п’ятидесятниця» є відповіддю 
на виклики сьогодення?

— У моєму розумінні термін 
«п’ятидесятниця» має найпрості-
ше пояснення: це весь потенціал, 
що захований в обітниці Ісуса Хрис-
та — Дусі Святому, Яким Бог наді-
лив Церкву в день П’ятидесятниці. 
Тобто Дух Святий — це не свято, яке 
згадуємо через п’ятдесят днів після 
Пасхи, і не академічна доктрина для 
дискусій, це, я би сказав, прояви Бо-
жої сутності в практичному христи-
янському житті та служінні, які опи-
сані в Діях апостолів та супроводжу-
вали Церкву протягом її історії.

Тому, враховуючи виклики, із 
якими зустрічаються служителі 
церкви в практичному служінні, на 
моє переконання, Дух Святий був і 
залишається Господом, порадни-
ком, підтримкою, консультантом, 
Який діє не на рівні «можливо» або 
«якось», а Він проникає в глибини та 
знає все.

— Які зовнішні виклики акту-
альні саме для вас і для церкви ХВЄ 
в діаспорі? Які з них ви назвали б 
першочерговими?

— Думаю, що великої відмін-
ності у викликах, які є в діаспорі та 
в Україні немає. Просто є різниця в 
часі — хтось доторкнувся до того чи 
іншого на декілька років раніше, а 
хтось — пізніше. Тепер важко збе-
регти межу в культурному чи освіт-
ньому просторі. Світ став відкритий, 
неначе на долоні, добрі речі поши-
рюються дуже швидко, а недобрі — 
ще швидше.

Звичайно, у США одним із най-
більших викликів, що турбують нас, 
є зміна законів щодо сімейних цін-
ностей. Ми живемо в державі, де 
великий вплив мають демократич-
ні принципи при визначенні та при-

йнятті законів — чистою більшістю 
голосів. І це не поганий принцип 
для морально та духовно здорового 
суспільства. Але коли середовище 
втрачає розуміння того, що потріб-
но буде відповідати за наслідки, — 
це тривожить нас. І саме Євангелія, 
як сила Божа для спасіння кожного 
віруючого, як ніколи потрібна й мо-
же змінити хворе суспільство. 

Щодо першочергових, на мою 
думку, — це егоцентризм, зосеред-
женість на своїй індивідуальності. 
Наше оточення стає настільки зако-
ханим у себе, що забуває про влас-
не призначення й відмінність від ін-
шого творива Божого. 

Також я б назвав релятивізм, 
тобто скептичне ставлення до істи-
ни, іншими словами — сумнів у аб-
солютності істини. Це призводить 
до досить глибоких негативних на-
слідків, які виражаються в розчару-
ванні, у депресивному стані людей.

— Чи є внутрішні виклики в 
церкві ХВЄ, які гальмують її ріст 
і розвиток? Які з них для вас най-
більш болючі?

— Я вважаю, що є. Кожна місце-
ва церква — це сім’я, тому те, що 
переживає одна церква, може від-

різнятися від того, що переживає су-
сідня. 

Ріст та розвиток церкви залежить 
від багатьох факторів: любов до Бо-
га, любов до людей, наша посвята 
служінню іншим, наша готовність 
до змін, терпіння до новонаверне-
них і так далі. Найбільш небезпеч-
ною рисою, що гальмує ріст та роз-
виток церкви, я би назвав самодос-
татність. Тобто — ми маємо доброго 
пастора, добрих співаків, музикан-
тів, молодь, дітей, дім молитви, нас 
багато, нам більше нічого не треба... 
Але чи дійсно це кінцеве призначен-
ня Церкви Ісуса Христа? Безумовно, 
це надзвичайно важливо, але Ісус 
прийшов знайти та спасти те, що за-
гинуло. Коли ми втрачаємо смак до 
свідчення іншим про Господа та слу-
жіння потребам нужденних, а кон-
центруємося тільки на собі — це не-
безпечно. 

Люди приходять у церкву не по 
стандартах, що ми оголошуємо, а зі 
своїми, іноді дивними потребами. 
Вони дуже різні за культурою, рів-
нем знання, вподобаннями, і нам 
потрібно постійно працювати як над 
ними, так і над собою.

Віктор ПРОХОР: 
«П’ятидесятниця — це проявлення Божої 
сутності в практичному християнському 

житті та служінні» 
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Михайло Роман: «Служіння звільнення 
розпочалося зі звичайного співчуття»

П’ятидесятниця в дії



— Михайле, що спонукало бра-
тів, насамперед єпископа Степана 
Павлуся, розпочати служіння звіль-
нення? Який ваш перший досвід 
проведення цих служінь?

— Якщо говорити про початок 
служіння звільнення, то розпоча-
лося воно із звичайного співчуття. У 
церкву на зібрання стала приходи-
ти одна невіруюча жінка, Алла, яка 
згодом покаялася. Коли ми моли-
лися в церкві, то їй раптом ставало 
погано, вона впадала в несвідомий 
стан,  дуже страждала. Потім вияви-
лося, що вона зверталася до бабок 
— це стало причиною одержимос-
ті. Той дух, який був у ній, не давав 
їй духовно рости, розвиватися як 
християнці й просто людині.  Поба-
чивши її муки, нам дуже захотілося 
їй допомогти, послужити. Ми стали 
з нею бесідувати й молитися за неї. 
Це була наша перша зустріч із такою 
проблемою, а служіння Аллі — ста-
ло нашим першим досвідом. 

Спочатку ми дуже голосно моли-
лися, бо не мали досвіду, і все в нас 
було дуже емоційним. Отак, голо-
сно молимося за Аллу, а вона рап-
том заплющила очі — і спить. Ми не 
знали, що робити далі.  Молилися, 
щоб Дух Святий нас навчив, як слу-
жити цій людині. Тоді наказали не-
чистому духові вийти з неї — і він 
вийшов. Більше вона не падала і не 
засинала. Але повного очищення не 
було. Це тягнулося певний період — 
і то не малий. 

Звичайно, є люди, які отримують 
звільнення за коротку молитву, бук-
вально відразу, а буває, що молять-
ся за когось роками. Треба боро-
тись, боротись до тих пір, поки Гос-
подь не явить милість. Тому й кажу, 
що ми не звільняємо людей, звіль-
няє Господь. Є люди, які не отриму-

ють повного звільнення, хоча мають 
полегшення. І ми не знаходимо цьо-
му пояснення. Тому розуміємо, що й 
ми ще ростемо в цьому служінні, і 
просимо в Бога сили й мудрості, як 
більш ефективно служити цим лю-
дям. 

— Ти сказав, що спочатку дуже 
голосно молилися, бо не мали до-
свіду. Тепер уже голосно не моли-
теся?

— Ми й зараз підвищуємо голос 
на служіннях звільнення, але треба 
розуміти, що сам голос не виганяє 
демонів, крик не впливає на дух. То-
му ми раніш виснажувалися, горло 
зривали, так хотіли допомогти лю-
дині. Але тут мова йде про духовну 
владу, мова йде про те, щоб зрозу-
міти причину, чому диявол має до-
ступ до людини й живе в ній. А коли 
встановлено діагноз, тоді можна й 
лікувати: що робити, від якого гріха 
зрікатися. Тоді працюєш більш ра-
ціонально, не криком і емоціями, а 
словом і конкретною цільовою мо-
литвою.  

— Як ви працюєте з людьми?
— Спочатку проводимо бесі-

ду з людиною, щоб визначити мі-
ру одержимості, тобто — чи диявол 
просто впливає на людину, має до-
ступ до неї, чи зайняв її. 

Загалом, коли ми маємо мову 
про доступ диявола до людини, то 
розрізняємо три шляхи, якими він 
користується, щоб мучити душу. 
Перший із них — спадкове проклят-
тя. Наприклад, у родині з покоління 
в покоління є п’яниці, наркомани, 
самовбивці, психічно хворі. 

Другий — окультизм. Окультизм 
— це робота нечистих духів. І люди-
на дає їм місце тим, що сама звер-

тається до них за допомогою через 
бабок-шептух, екстрасенсів чи прак-
тикує стосунки з ними, тобто воро-
жить на картах, викликає духів.

Третій шлях, яким диявол ври-
вається в життя людини — це мо-
ральна сфера. Що під цим мається 
на увазі? Скажімо, були зроблені 
аборти, що дає доступ до людини 
духу вбивства,  був перелюб, блуд, 
тобто речі, які є аморальними. Це 
й порнографія, коли люди сидять 
на відповідних сайтах, різні гріхов-
ні фантазії, що робить доступ нечис-
тим духам дуже прямим.  Це може 
бути й насильство чоловіка над жін-
кою і таке інше.  Звертаємо увагу на 
образи. Ці образи можуть бути дуже 
задавненими. Син чи дочка обража-
ються на тата, на маму, бувають ін-
ші негативні моменти в стосунках 
батьки-діти, чоловік-дружина. Ці всі 
питання ми досліджуємо, аналізує-
мо й визначаємо, де саме людина 
відкрилася, що стало причиною де-
монічного впливу. Я вважаю, що в 
служінні звільнення основною є не 
сама молитва, а бесіда. Коли визна-
чаєш причину чи встановлюєш діа-
гноз, то демон втрачає право на лю-
дину, а відповідно й силу. Коли ми 
бесідуємо з людиною, то записуємо 
конкретні гріхи в кожній сфері. Ми 
ставимо питання, людина відпові-
дає.  І коли  закінчується така спів-
бесіда — переходимо до молитви 
зречення. Це дуже важливо. Люди-
на кається, відрікається від кожно-
го гріха по черзі, називаючи його. 
У такій молитві може і проявитися 
якийсь дух, скажімо, дух убивства, 
блуду чи прокляття, дух образи. Лю-
дину, наприклад, просять сказати: 
«Я прощаю своїй мамі Лесі», а во-
на не може вимовити слова «про-
щаю», дух не дає. Але це добре, бо 
ми його виявили.   Провівши люди-
ну через молитву покаяння й зре-
чення, молимося за її звільнення, 
конкретно наказуючи нечистим ду-
хам залишити душу. 

— Михайле, а якого ще досвіду 
ви набули під час служінь звільнен-
ня?

— Насамперед переконалися, 
що завжди є причина, чому демон 
увіходить у людину. Під час молит-
ви Дух Святий відкриває конкретно, 

Голова Об’єднання церков християн віри євангельської Полтавської об-
ласті, єпископ Степан Павлусь з братами-служителями практикує особли-
ві служіння — служіння звільнення.  У чому ж полягає особливість цих 
служінь? Саме у звільненні людей від демонічного впливу, і навіть  за-
лежності. А характеризуються вони  поглибленими бесідами з тими, хто 
відчуває душевний та духовний дискомфорт, а також наполегливими мо-
литвами. Такі служіння тепер дуже актуальні, тому що багато людей, не-
віруючих і віруючих, мучаться від демонічного тиску, вони не можуть самі 
справитися зі своїми проблемами, і їм потрібна допомога. 

Про служіння звільнення розповідає Михайло Роман — пресвітер 
церкви «Нове життя» м. Полтава, заступник старшого пресвітера церков 
ХВЄ Полтавщини та відповідальний за місіонерське служіння в області.



або нагадує тій людині, за яку моли-
мося, якусь подію, якийсь гріх, що 
стали дверима для диявола. Буває, 
що молимося, молимося, а люди-
на нас перебиває і каже: «Брати, я 
згадала», — і розповідає конкрет-
ний епізод зі свого життя, який забу-
ла під час бесіди і який став причи-
ною труднощів. Пересвідчилися, що 
основним фактором звільнення є 
праця Святого Духа, є влада, є сила, 
якими наділяє Дух Святий.  Інколи 
бувають моменти, коли сам нечис-
тий дух через людину починає гово-
рити й навіть розказує, за який гріх 
він увійшов у людину. Недавно ми 
молилися за одного чоловіка. Де-
мон сказав, що не віддасть його ду-
шу, бо вона належить йому. Ми ка-
жемо: «Ні, вона належить Христу». 
А він: «Ні, він посвятив мені свою 
душу». Коли ми запитали того чоло-
віка, чи справді посвячував свою ду-
шу дияволу, то він сказав, що так. «А 
чому?» — «А тому, що все, що мені 
було потрібно, він мені давав». Тож 
має бути свідомо промовлена мо-
литва відречення, під час якої руй-
нується посвячення й прокляття.

Важливо, щоб не самому прово-
дити ці служіння звільнення, а щоб 
було двоє чи троє братів поруч. Осо-
бливо, якщо йде мова про людей 
протилежної статі. Треба мати му-
дрість.  

Служіння звільнення саме по со-
бі виснажливе. І коли до нас стали 
часто приїжджати люди, то ми ду-
же втомлювалися, доходили до та-
кої міри виснаження, що просто не 
мали сил. Мабуть, тому із 12 братів, 
які починали це служіння, тепер пе-
реважно задіяні старший пресвітер 
Степан Павлусь і я.  Тож ми прийня-
ли рішення, що має бути одне та-
ке служіння на тиждень, максимум 
два. Ми люди, у тілі, крім того, ма-
ємо безпосереднє пасторське слу-
жіння, інші служіння по області. То-
му ми обмежилися, щоб правильно 
ставитися і до свого здоров’я й до 
своїх безпосередніх обов’язків сто-
совно сім’ї і церкви.  

— Ви десь оголошували, що 
розпочали служіння звільнення? 

—  Коли ми молилися за Аллу, то 
бачили, що їй  стає краще, аж поки 
вона зовсім не звільнилася. Цього 

ніде не афішували, але інформація 
поширилася ніби сама — і до нас 
стали звертатися інші люди з поді-
бними проблемами. 

— Кого більше серед ваших, так 
би мовити, пацієнтів, віруючих чи 
невіруючих? І чому?

— Як це не звучить дивно, але, 
на жаль, до нас звертаються пере-
важно віруючі, члени церков, дехто 
з них із великим терміном членства 
або навіть народилися у віруючих 
сім’ях. Виникає питання: чому віру-
ючі люди? Відповідь знаходимо в 
Божому слові. До прикладу, напи-
сано: «Не давайте місця дияволу». 
Це звернено конкретно до віруючих 
людей, щоб їх застерегти. Людина 
тут ставиться перед відповідальніс-
тю: або ти даєш місце дияволу, тоб-
то відкриваєшся йому через гріх — і 
він увіходить у твою душу, у твій ро-
зум, у твоє тіло, або ти протистоїш 
йому твердою вірою — і диявол не 
може мати місця в тобі. Ще напи-
сано, що «народжений від Бога не 
грішить». Природа людини в Хрис-
ті не може грішити, бо вона свята, і 
людина бореться з гріхом. І ще на-
писано, що такий «береже себе — і 
лукавий не торкається його». Тобто 
одна з причин, чому лукавий не тор-
кається віруючих людей, — не тому, 
що він не може, а тому, що людина 
береже себе. Береже від чого — від 
гріха, від нечистоти. А якщо не бе-
реже, а якщо заграє, а якщо прямо 
вторгається, скажімо, у сферу амо-
ральності, відкриваючи себе для 
нечистої сили? Тоді диявол атакує й 
займає людину. Тому я вважаю, що 
такі питання потрібно висвітлювати 
віруючим людям, бо подеколи во-
ни занадто самовпевнені, мовляв: 
я хрещений Духом Святим, у мене є 
досвід — і таке інше. З одного боку 
— так, а з іншого? Буває, що й лю-
ди, які виросли у віруючих сім’ях, 
страждають від демонічного впли-
ву.

— Ті, хто виріс у віруючій сім’ї, 
страждають від демонічного впли-
ву… Це звучить дивно. А яка причи-
на цього?

— Причина, яка відкриває людей 
із віруючих сімей до демонічного 
впливу, — це неправильне (я м’яко 

кажу) ставлення віруючих батьків 
до своїх синів та дочок. Тобто вихо-
вання у формі жорстокості, сильно-
го покарання, жорсткої дисципліни, 
коли дитина майже ніколи не чула 
слів від мами, а особливо від бать-
ка, «я тебе люблю», «ти моя доро-
га дитина», не обнімають її. Я це 
кажу, бо до нас нерідко звертають-
ся діти навіть служителів із глибо-
кими ранами. Одна жінка розпові-
ла: «Я пережила вдома таку форму 
дисципліни, яка дуже ранила мене, 
яка залишила шрами на моєму жит-
ті, я стала дуже ображена, задавле-
на, притуплена». Ця ситуація має 
бути висвітлена, бо батьки свідо-
мо чи не свідомо відкривають сво-
їх дітей для впливу нечистих духів. 
Через батьківську агресію, через їх-
ню злість діти стають дуже вразли-
вими, вони лякаються, вони не мо-
жуть адекватно відреагувати, бо в 
них немає сильної психіки, сильної 
віри. Нам пожалівся один чоловік: 
«У мене деколи бувають такі спа-
лахи гніву на дітей,  що я не можу 
пояснити собі, чому я так себе ве-
ду». Коли ж ми стали розбирати-
ся в його житті, як виховували його 
батьки, то він сказав: «Були момен-
ти, коли мене батько так бив, що я 
відключався, і мене наповнювало 
таке зло, така агресія, але я не міг її 
висловити, тому що знав, що бать-
ко сильніший». Цей момент закар-
бувався у свідомості дитини — ось 
чому виявляє себе в дорослому віці. 
Фактично, той чоловік не пережив і 
не прийняв тієї батьківської любові, 
яку мав прийняти і яка мала сфор-
мувати його характер. Він прийняв 
більше злість, жорстокість, що і вия-
вили себе, коли він одружився і став 
батьком своїх дітей. Я міг би навес-
ти багато таких прикладів. Тож в чо-
му проявляється християнство бать-
ків? У любові до дітей, у терпінні, у 
турботі й доброті. В іншому разі все 
може трагічно закінчитися.  До нас 
приїжджала одна сестра — і я був 
шокований її розповіддю. Вона бу-
ла такою ж дитиною, як і всі діти, ін-
коли неслухняною, тільки що вихо-
вувалася в сім’ї служителя. Але коли 
батьки її карали, то волосся літало 
по всій хаті й ребра були поломані. 
Це жах! Вона каже: «Після цього яка 
може бути церква, про що говорити. 



Я, як тільки можна було, вистрибну-
ла з хати — і пішла куди могла, а ку-
ди — на вулицю. А далі, як кажуть, 
по сценарію».   

— Ті віруючі, які до вас звер-
таються за допомогою, мабуть, 
п’ятидесятники? 

— Є і п’ятидесятники. Але до нас 
приїжджають люди з різних конфе-
сій — і баптисти, і адвентисти, і з 
харизматичних церков.  Чому при-
їжджають? Тому що в них є пробле-
ма — і стираються конфесійні грані 
й людські поняття. Люди шукають 
звільнення. Недавно до нас при-
їжджала мама з одержимою до-
чкою. Вона з баптистської церкви. 
Але хтось десь їй сказав, що відбу-
ваються такі служіння, і вона при-
їхала, щоб знайти вибавлення. Коли 
люди мають такі проблеми, то вони 
не питають, з якої ви церкви. Ми ма-
ли бесіди з мамою, потім з дочкою. 
Там були свої причини, щоб диявол 
увійшов у її тіло. Коли ми стали мо-
литися, проявилася нечиста сила. 
Ми попросили маму, щоб вона була 
на цій молитві, молилася і побачи-
ла й почула, що значить молитися за 
звільнення і як відбувається молит-
ва звільнення. Господь дочку звіль-
нив, вона вільна поїхала додому, 
у неї усе добре, ходить на зібран-
ня, служить Богові. Але, крім цьо-
го, отримала корисний досвід, тим 
більше, що відповідає за молитовне 
служіння в обласному баптистсько-
му братстві. 

— Чи всім віруючим людям по-
трібне служіння звільнення? 

— Звичайно, ні. Коли людина на-
вертається до Ісуса Христа і кається, 
Господь її може звільнити в момент 
покаяння. Але є ті, які особливо бу-
ли заплутані в гріховних тенетах, і не 
отримують повної свободи в час на-
вернення. Таким і потрібно служи-
ти. 

— А коли до вас звертаються ті, 
кого ми називаємо невіруючими, 
то як ви працюєте з ними?

— Щодо цього, то є дуже 
важлива річ. Ісус одного разу казав, 
що не може дім бути порожнім. 
Бо коли його залишає нечистий 
дух, і ніхто його не займає, тоді він 

повертається. У нашому контексті 
ми розуміємо так: якщо до нас 
приїжджає за допомогою невіруюча 
людина, і вона не має бажання йти 
за Ісусом, а хоче тільки звільнитися, 
щоб далі жити, як їй хочеться, то 
немає сенсу їй служити. Таким лю-
дям ми каже мо, що звільняємо не 
ми, а Ісус Христос силою Святого 
Духа. Нашим завданням є підвести 
людину до Ісуса Христа, Який в першу 
чергу Спаситель.  Якщо людина ро-
зуміє Євангелію і приймає Христа, 
то це перший крок до її звільнення. 
Ми тоді служимо їй, як і всім  іншим. 
Пам’ятаєте одержимого з Гада-
ринського краю і його жителів? Лю-
ди не пустили Ісуса Христа до себе, 
бо їм було шкода своїх свиней і 
вони нічого не хотіли міняти. Тому 
якщо хтось каже: «Звільніть мене, 
але не чіпайте моїх інтересів», ми 
йому не будемо служити. Невіруючі 
люди насамперед мають бути 
спасенними, вирішити питання 
стосунків із Ісусом.  

— А щодо звільнення від хво-
роб, яка робота ведеться у вашій 
церкві в цьому напрямку?

— Ми молимося і за хворих лю-
дей. Це служіння молитви за хво-
рих з оливопомазанням. Воно є тією 
практикою, яка була в житті апосто-
лів, першоапостольської церкви, та 
практика, до якої нас закликає Сло-

во Боже. Служителі повинні прак-
тикувати молитву з оливопомазан-
ням. Ми бачимо добрі результати 
від Господа, коли мажемо оливою, 
молимося — і Він зцілює людей. І 
люди про це свідчать. І цей момент 
свідчення підбадьорює людей, дає 
надію, що Бог може і їм допомогти. 
Господь зціляє людей і від пухлин, і 
від кісти, і від інших хвороб. Потріб-
но, щоб служителі розуміли важли-
вість молитви саме з оливопомазан-
ням. Звичайно, олива не зцілює, але 
цей момент підсилює віру людини, 
що ось зараз, коли на неї покладуть 
руки і помажуть оливою — вона 
отримає від Господа зцілення. Ми 
пояснюємо, що коли мажемо оли-
вою, то ця олива — як символ Свя-
того Духа, Який приторкнеться до 
вас і явить над вашим життям Свою 
милість. Наголошуємо, що зцілює 
Господь через віру, яку має людина 
в Христа і Його слово. Ми підкрес-
люємо силу крові Христа, силу жерт-
ви Христа, що Він узяв наші немочі 
й наші хвороби — і ранами Його ми 
зцілені. Таким чином, як ми прийня-
ли прощення наших гріхів, так при-
ймаємо й зцілення в Його ранах. І 
так молимося за людей, мажемо 
оливою в ім’я Ісуса — і являє Гос-
подь Свою доброту й милість.  

Розмовляв
Василь МАРТИНЮК

Ми не повинні плутати характер «давньої людини» 
з демонами. Ми повинні підказувати людям, як працю-
вати зі своїм характером і звільнятися від «стародавньої 
людини», стаючи «новим творінням в Христі Ісусі». 

Будьте обережні також, щоб не захворіти «бісоманією» — ста-
ном, коли ти у всьому бачиш демонів. Бог дає нам здоровий розум, 
щоб розрізняти, де демони, а де характер. Передусім ми повинні 
вчити людей, щоб вони вмертвляли земні пожадливості: блуд, не-
чистоту, ідолослужіння й таке інше. Умертвляти їх повинна сама лю-
дина. У Писанні сказано, щоб людина стримувала свій язик, сказано, 
щоб вона уникала ідолослужіння та іншим пороків. 

Віруюча людина — це вольова людина. Безвольні ж люди, які хо-
чуть, щоб хтось вирішував усі проблеми за них, — дуже проблемна 
категорія в церкві. Вони не хочуть боротися самі, а хочуть, щоб хтось 
воював за них. Таким людям простіше, щоб хтось виганяв із них де-
монів, ніж воювати самим. Але пасивний розум і пасивна воля — це 
майстерня для диявола та його слуг

Віктор КУРИЛЕНКО



Місіонерське повеління стосується 
кожного покоління

Місіонерське повеління Ісу-
са Христа — це не шматок паперу, 
який прилетів до наших ніг із глиби-
ни віків. Сам Ісус у всі часи стоїть по-
серед Церкви й каже: «Ідіть… а Я бу-
ду з вами!»

Припустімо, що Він би сказав це 
тобі особисто. Чи надав би ти Його 
словам більше значення, ніж пись-
мовій вістці Нового Заповіту? Уяви 
собі: ти мав би у своїй церкві від-
криття від Господа, як Іван на ост-
рові Патмос. У цьому видінні Ісус 
звернувся б до тебе й усіх нас і ска-
зав: «Ідіть по цілому світові і всьо-
му створінню Євангелію проповіду-
йте…  А тих, хто ввірує, супроводити 
будуть ознаки». Що б ти зробив? Чи 
продовжував би жити, як і раніше? 
Чи став би цілеспрямовано прагну-
ти вперед і свідчити про Христа.

Той, хто запитує, чи «актуаль-
ним» є місіонерське повеління, міг 
би також запитати, чи актуально ще 
сіяти й жати, чи вставати з ліжка! 
Справа не в актуальності. «Актуаль-

Нове Боже покоління Єлисеїв

но» — не те слово. Це термінове за-
вдання! І воно повинне стати зміс-
том нашого життя. Християнин — це 
свідок. 

Те, що Христос повелів у Своєму 
слові, також безпосередньо стосу-
ється нас, начебто Він безпосеред-
ньо у відкритті говорив особисто з 
нами. Місіонерське повеління — це 
наша справа, і ми не можемо вико-
нувати її відповідно до настрою або 
ж узагалі не виконувати. Господь не 
каже: «Чи ти можеш допомогти Ме-
ні? Я хочу запросити тебе на це». Він 
каже: «Не ви Мене вибрали, а Я ви-
брав і поставив вас, щоб ви йшли і 
приносили плід, і щоб плід ваш про-
бував» (Ів. 15:16).

У цьому вірші Христос каже не 
про обрання для спасіння, але про 
обрання на служіння. Ми служимо 
не на свій розсуд. Велике місіонер-
ське повеління є призивом в армію, 
а не пропозицією, яку ми можемо 
при нагоді проаналізувати.

Насправді, завдання Христа на-
багато важливіше. Ісус перетво-
рює нас на свідків. Він змінює на-

шу сутність через Духа Свого в нас. 
Він не сказав: «Свідчіть!» Він сказав: 
«Будьте Мені свідками!» Це було 
творче слово. Бог сказав: «Хай буде 
світло» — і над нами засяяло світло. 
Він обрав нас, а потім зробив нас 
носіями світла. «Бо ми — Його тво-
ріння, створені в Христі Ісусі на до-
брі діла» (Еф. 2:10).

А що стається, якщо ми неслух-
няні Його повелінню? Чи продовжує 
Він бути з нами? Одне в будь-якому 
випадку безперечне: помазання Ду-
ха Святого пов’язане з готовністю до 
послуху. Як ми зараз побачимо, по-
мазання та місіонерське служіння 
взаємопов’язані один з одним. 

Завдання може передаватися
Ми знаходимо це в Першій кни-

зі царів, 19:15-16: «І сказав до ньо-
го Господь: «Іди, вернися на свою 
дорогу на Дамаську пустиню. І при-
йдеш, і помажеш Хазаїла на царя 
над Сирією. А Єгу, Німшієвого си-
на, помажеш на царя над Ізраїлем, 
а Єлисея, Шафатового сина з Авел-
Мехоли, помажеш на пророка за-
мість себе» (1Цар.19:15,16).

Ми бачимо важливий факт: за-
вдання, яке отримав Ілля, і сила Іллі 
разом були передані Єлисеєві. Відбу-
лася подвійна передача від пророка, 
який відійшов, на пророка, який по-
винен був залишитися. Єлисей отри-

Рейнхард Боннке (народився 19 квітня 1940 року у Кенігсберзі, Ні-
меччина) — п’ятидесятницький євангеліст, засновник міжнародної місії 
«Христос для всіх народів» (Christ for all Nations, CfaN). Відомий своїми 
багатотисячними євангелізаційними богослужіннями на африканському 
континенті. Визнаний у світі однією з провідних фігур в області євангелі-
зації.



ми не робимо того, що Він вже дав-
но сказав нам, то Він не скаже нам 
нічого нового, крім цього: «Чого ви 
чекаєте? Починайте. Йдіть уперед!» 
Тому «хто має вуха, хай слухає, що 
Дух говорить церквам!» Навіщо че-
кати другого листа, якщо ти ще не 
відкрив першого? Ісус не має сказа-
ти нам нічого нового доти, доки ми 
не виконаємо Його постійного за-
вдання — місіонерського повелін-
ня.

Багато хто очікує, щоб Бог про-
мовляв до них, але тільки тоді, якщо 
це те, що вони хочуть чути. Вони че-
кають і чекають, щоб Він дав їм нові 
вказівки. Але звідки їм знати, що Він 
взагалі має для них нові вказівки чи 
неймовірне нове відкриття? Чи Він 
хоче дати їм інші інструкції? Вістка, 
яку я передаю за завданням від Бо-
га, звучить так: це та ж вказівка, та 
ж давня директива — бути церквою 
свідків, які євангелізують у церкві й 
через церкву (див. 1Ів.2:7). Я хочу з 
усією серйозністю підкреслити: до-
ти, доки не виконується це найваж-
ливіше доручення, усе інше не має 
значення.

Зі свого боку, я вважаю, що ми 
повинні бути достатньо смиренни-
ми й молитися, щоб плащ помазан-
ня зі служителів Божих, які пройшли 
перед нами, ліг на наші плечі. Без 
сили пробудження, яка була в них, 
нині не було б церкви Христа. Бага-
то хто з них був істинним Іллею. Во-

ни прийняли місіонерське повелін-
ня й стали дивними смолоскипами, 
які сяяли в середовищі, що оточува-
ло їх.

Іван писав у дусі Ісуса: «Улюбле-
ні, не пишу я для вас нову заповідь, 
але заповідь давню, яку мали від 
початку» (1Ів.2:7). Ісус не видає по-
стійно нових законів, як це роблять 
уряди наших днів. Те, що Він сказав 
одного разу, діє в усі часи. Його сло-
во й нині є Його оголошеною волею.

Що «нового» Він не сказав би, 
ми це вже знаходимо записаним у 
Його старому слові. Немає захова-
них секретів для особливо святих. 
Його повеління звучить коротко та 
ясно: «Ідіть!»

Один водій автомобіля, чекаю-
чи перед червоним світлофором, на 
хвильку відволікся, коли світлофор 
переключився на зелене світло. Тут 
із автомобіля, який стояв за ним, ви-
скочив шофер і обурено закричав: 
«Світлофор каже: «Вперед!» Може, 
ви бажаєте зачекати, поки прийде 
міністр транспорту й особисто під-
твердить вам це?» Ми всі вже давно 
отримали «зелене світло» від Бога. 
Отож, уперед!

Оригінали з оригіналу
Хочу сказати ще щось інше. Ми 

нічого не читаємо про те, що Ілля ко-
лись наказував своєму послідовни-
ку Єлисею помазати Газаїла та Єгу. 
Хоча Єлисей «успадкував» завдан-

мав спорядження Іллі, але це пома-
зання повинне було між іншим слу-
жити й для того, щоб довести до кін-
ця завдання Іллі. Коли Ілля відійшов, 
Боже завдання та авторитет залиши-
лися. Вони випали Єлисеєві. Мандат 
можна було передати.

Це божественний принцип. Як 
покликання, так і Його сила можуть 
передаватися. Місіонерське пове-
ління Ісуса й пов’язані з цим обітни-
ці зрештою зробили з учнів те, чим 
вони були. Те ж повеління і ті ж обі-
тниці тепер передані нам, щоб ми 
могли робити й бути тим, що роби-
ли й чим були перші учні. Ми є спад-
коємцями апостолів.

Але завдання Христа набагато 
важливіше, ніж завдання Іллі, так 
само, як і обітоване помазання на-
багато більше. Прочитай ще раз: 
«Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрис-
тячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх зберігати все те, 
що Я вам заповів. І ото, Я перебува-
тиму з вами повсякденно аж до кін-
ця віку!» (Мт.28:19,20).

Зверни увагу на формулювання 
«до закінчення віку». Це включає і 
сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ін-
шими словами, якби Христос сьо-
годні видимо говорив з нами, то Він 
сказав би те ж саме. Він не змінився. 

Люди дуже хочуть знайти, що 
Господь каже церкві. Звичайно, Він 
має сказати їй багато чого, так са-
мо, як і тоді в Об’явленні. Але якщо 



ня від Іллі, Бог, імовірно, дав йому 
особисте підтвердження. Для нас 
це означає: хоча ми тісно зв’язані з 
минулими поколіннями служителів 
Божих, але місіонерське повеління 
передає нам Сам Господь. Кожному 
з нас Ісус особисто вказує на це пер-
винне завдання. У Царстві Божому 
немає копій із копії, а тільки оригі-
нали з оригіналу Ісуса Христа! Ман-
дат кожному зокрема видається Са-
мим Ісусом, а не через традиції.

«Як проповідувати, якщо не по-
слані?» (Рим.10:15). Дух Святий ка-
же те ж саме. Він дає нам вказівки. 
Дух Святий — це Дух свідчення. Йо-
го намір — свідчити про Христа. 

Місіонерське повеління дуже тіс-
но пов’язане з Духом Святим. Якщо 
Христос хрестить нас Духом Святим, 
то Він одночасно дає нам директи-
ву — нести Євангелію всьому світу. 
Усе походить від Учителя — і не в 
цілому, а індивідуально. Тільки Ісус 
хрестить Духом Святим, и ми угод-
ні Йому, якщо виконуємо ту роботу, 
для якої Він послав нас. Звичайно, 
хрестити масово новонавернених 
у воді — це втомлива праця. Але 
Христос залишив за собою завдання 
хрестити нас Духом Святим — кож-
ного зокрема особисто. Ми не йде-
мо до людей, щоб отримати силу. 
Кожен отримує своє духовне хре-
щення безпосередньо від Господа. 
Ми покликані не з волі людей, а з 
волі Бога. Сім зі своїх послань апос-
тол Павло починає цим тверджен-
ням. А з покликанням приходить 
сила, божественне підтвердження. 
Звичайно, я можу класти руки на 
людей і просити Господа, щоб Він 
благословив і використав їх. Ми та-
кож можемо молитися з покладан-
ням рук, щоб люди отримали духо-

вне хрещення, як це робили апос-
толи в той час. Але тільки один Ісус 
хрестить їх. Він сказав: «Я вас обрав 
і поставив» (Ів.15:16).

Якби помазання з дня П’яти-
десятниці мало б передаватися від 
одного до іншого, чи ж якби його 
могли передавати лише перші апос-
толи, то церква Ісуса вже давно б 
вимерла. Але алілуя — ми можемо 
отримувати свіжу оливу від Господа! 
Мудрі діви не віддали своєї оливи 
іншим (див. Мт.25:8.9). Кожен із нас 
може й повинен сам подбати про 
оливу й отримати її безпосередньо 
від Ісуса.

Нероздільне ціле
Місіонерське повеління переда-

ється Ісусом кожному з нас особис-
то й супроводжується особистим по-
мазанням Духа Святого. Повеління 
й спорядження не можна відділяти 
одне від одного. Ісус повелів Своїм 
учням, щоб вони чекали в Єрусали-
мі, поки не отримають силу згори. 
Лише потім вони повинні були стати 
свідками по цілому світу. Хтось від-
діляє завдання від спорядження чи 
ж має силу без мети або мету без 
сили. Сповнення силою йде поряд із 
завданням Господа. Хто намагається 
робити це по-іншому, той не пра-
цює для Господа, а тільки мучиться.

Єдність із апостолами
Те ж саме спорядження, яке Іл-

ля поклав на Єлисея, зійшло на 
Івана Хрестителя. Ми читаємо, що 
він явився в дусі та силі Іллі (див. 
Лк.1:17). Те, що зробило Іллю та 
Єлисея великими пророками, зро-
било великим пророком й Івана 
Хрестителя. Сам Ісус одного разу на-
звав його «найбільшим з народже-

них жінками».
Але на цьому справа в жодно-

му разі не завершилася. Той же Дух, 
Який почивав на Іллі, зробив апосто-
лів тим, чим вони були. Але й цього 
ще не достатньо. Дух Святий також 
почивав на мучениках, на свідках 
віри й на всіх наступних. А сьогод-
ні? Може, Його більше немає тут? 
Дивна істина в тому, що той же Дух, 
Який поєднував їх з Іллею, дозволяє 
нам бути єдиними зі всіма ними. 
Він ще тут, і ми можемо приєднува-
тися до Його армії. Дух Іллі та Єли-
сея, Дух Івана Хрестителя, апостолів 
і перших християн ніколи не відхо-
див. Це Дух Святий. Він завжди жив 
між людьми від одного покоління 
до другого. Цей Дух Святий є нашим 
спадком. Ми народилися для того, 
щоб мати спілкування з Ним.

Ми є частиною Божої команди 
пробудження, разом із Вайтфілдом 
та Веслі, Фінеєм та Віглсвордом, 
Прайсом і Джефрисом. Ми стоїмо 
пліч-о-пліч із усіма Божими пома-
занцями.

Ми — так, ми — ходимо в Дусі 
Святому, у Дусі та силі Іллі. Те, що 
належало тим великим мужам Бо-
жим, належить і нам, а те, що на-
лежить сьогодні нам, мали й вони 
в минулі часи. Дух Святий — це Дух 
пророків, Який сьогодні виливаєть-
ся на всяку плоть.

Якщо всі ці віруючі були Іллями, 
то ми нині є Єлисеями. Те, що роби-
ли вони, будемо робити й ми. Ісус 
сказав: «Працювали інші, ви ж до 
їхньої праці ввійшли» (Ів.4:38). Ми 
ототожнюємося з ними. Вони до-
несли до нас вогонь П’ятидесятниці 
прямо з горниці в Єрусалимі, а ми 
несемо його далі. Що надихало їх, 
тепер надихає й нас — та ж Єванге-

лія, та ж Біблія, та ж любов, той же 
Ісус з Голгофи і той же Дух Святий.

Служителі, які очолювали ве-
ликі історичні пробудження, віді-
йшли у вічність. Усі відійшли, крім 
однієї основної особистості — Ісу-
са Христа! Він, Хто зустрів Савла 
на дорозі в Дамаск і покликав Пе-
тра біля Галілейського моря йти 
за Собою, — Він тут! Він із нами! 
Він і нині ще хрестить Духом Свя-
тим!

Рейнхард БОННКЕ



Життя сильніше
 за смерть

Ця дівчинка прийшла набрати води 
в пластикову пляшку до дому молитви 
«Церкви Христа Спасителя» у м. Крас-
ногорівка Донецької області. На стіні бу-
динку видно сліди від осколків снарядів, 
що недавно розривалися біля церкви. 
Коли розпочалася війна, то в першу чер-
гу місцеві жителі відчули гостру нестачу 
питної води. Тому члени «Церкви Христа 
Спасителя» не стали чекати на допомогу 
ззовні, а своїми силами вручну пробили 
свердловину (більше ніж 30 метрів за-
вглибшки) для забезпечення місцевого 
населення питною водою. Матеріальне 
становище в місті трохи покращилося, 
але й понині жителі приходять сюди бра-
ти воду. Кран, виведений на зовнішню 
стіну, доступний у будь-яку хвилину до-
би. 

Коли я запитав у дівчинки, як її звати, 
був здивований, коли почув, що — Єва. 
Єва означає Життя. І оце поєднання на 
фото символів життя — земної води, ду-
ховної води — з уособленням життя в об-
разі маленької Єви дає нам надію: війна 
закінчиться. Життя продовжиться. І укра-
їнські Єви подарують нове життя Україні.

Геннадій АНДРОСОВ

Фотопроповідь



П’ятидесятниця як виклик

Юрій ВАВРИНЮК

Роздуми на тему



П’ятидесятниця не тільки є від-
повіддю на виклики сьогодення. 
Вона сама — це завжди виклик. Так 
було ще до того дня, коли в Єруса-
лимі на свято П’ятидесятниці — цей 
термін набув нового, особливого 
значення. Так було і в той день, коли 
люди з широко розкритими очима 
дивилися на апостолів та, слухаючи 
їхні полум’яні слова, не могли зро-
зуміти, що відбувається. Так було 
потім, протягом двох тисячоліть, ко-
ли сила з неба розбивала усталені, 
звичні форми християнства та змі-
нювала хід історії. Так є і сьогодні, 
коли сучасне суспільство взяло чіт-
кий та самовпевнений курс на секу-
ляризацію і, на думку більшості, не 
має особливої потреби в Бозі.

Говорячи про П’ятидесятницю, 
маємо на увазі не відоме свято з 
його народними атрибутами і на-
віть не біблійну розповідь про зі-
шестя Святого Духа на апостолів. 
Ми говоритимемо про більш гло-
бальний феномен, коли Господь 
через силу Духа Святого робить не-
ймовірне в житті окремих людей, 
громад, народів і навіть цілої пла-
нети. Нині можна часто чути фра-
зи типу «сучасна П’ятидесятниця», 
«Нова П’ятидесятниця», «друга П’я-
ти десятниця», «африканська П’я-
ти десятниця». Маються на увазі 
ви падки, коли Божа сила робила ве-
ликі чудеса та зміни в житті людей, 
народів та країн, коли духовне про-
будження ставало причиною побу-
дови нових стосунків та нового сус-
пільства.

І завжди це було викликом. Ви-
кликом спокійному, звичному ходу 
історії. Викликом формалізму. Ви-
кликом злу, неправді та гріху. Такі 
прояви П’ятидесятниці завжди зу-
стрічали спротив. Вони ламали сті-
ни байдужості, фарисейства, закон-
ництва. 

Згадаймо першу П’ятидесятни-
цю. Якщо можна її охарактеризу-
вати якимось одним сучасним сло-
вом, то цим словом буде «шок». Усі 
були шоковані тим, що відбулося то-
го святкового дня в Єрусалимі. Ніх-
то не міг нічого зрозуміти. Бог кинув 
виклик усім, хто був у той час в міс-
ті. Ніхто не міг залишитися байду-
жим, кожному потрібно було при-
йняти рішення. І одні прийняли цей 

виклик, підставивши серця та душі 
зціляючому дощу Божої благодаті, 
отримавши прощення та охрестив-
шись у нову, щойно з колиски, віру. 
Інші скреготали зубами та виношу-
вали плани фізичного та мораль-
ного знищення проповідників Ісуса 
Христа. Ті, хто в той час залишалися 
на роздоріжжі і вичікували чим все 
закінчиться, все одно рано чи пізно 
повинні були визначитися і стати на 
ту чи іншу сторону.

Це був виклик цілій системі за-
костенілого релігійного формалізму, 
лукавства та фарисейства. І що ціка-
во: Дух Святий ламав закон, який 
свого часу дав Своєму народові Сам 
Бог. Але цей закон вижив себе, дис-
кредитував людською недисциплі-
нованістю та небажанням дотриму-
ватися його. Парадокс: він став біль-
ше перешкодою, аніж допомогою 
на дорозі до Бога. І П’ятидесятниця 
повинна була зламати цю стару бу-
дівлю зі згнилими підвалинами.

Прояви П’ятидесятниці були і 
раніше.  Просто вони носили більш 
ло кальний та обмежений характер. 
Вихід ізраїльтян з Єгипту — це шлях 
Божих чудес та сили. Господь хотів 
вдихнути в мільйонний народ ра-
бів новий дух свободи, започаткува-
ти нові стосунки з Творцем. Господь 
кинув виклик наймогутнішій імпе-
рії тогочасного світу, кинув виклик 
Своєму вибраному народові, закли-
кавши до нового життя, до ново-
го ступеня духовності. Не вийшло… 
П’ятидесятниця погасла в морі неза-
доволення, нарікань та песимізму. 
Лише кілька людей та нове поколін-
ня увійшло в землю обітниць.

Ілля на горі Карміл. Сила Божа 
в особі одинокого, переслідувано-
го пророка кидає виклик могутній, 
зміцнілій покровительством царя 
кількасотенній армії лжепророків 
та й самому самовпевненому царе-
ві та цариці. Але тріумф Господа но-
сить тимчасовий характер. Відразу 
ж після ефектної перемоги, натхне-
ний Господньою силою, пророк в 
песимістичному настрої втікає в пус-
телю помирати…

Але новозавітна П’ятидесятниця 
була особливою. Вона зламала хід 
історії. Вона народила мільйони по-
слідовників Христа, які стали таки-
ми не за фактом народження чи від-

повідного обряду, а за фактом на-
родження від Духа Святого. Вони усі 
були п’ятидесятниками — людьми, 
у грудях яких горів вогонь Божий. 
Тому вони стали викликом світові. 
Їх переслідували, їм забороняли, їх 
вбивали, з ними боролися. Так, як 
це було з їхнім Вчителем. Він пер-
ший кинув виклик книжникам та 
фарисеям та їхній формалістичній 
релігії. Уже Своїм народженням Іс-
ус вчинив переполох у палаці Іро-
да. Переляканий диявол намагався 
спокусити Його в пустелі на початку 
земного служіння. Він був другом 
митникам та грішникам, а релігій-
на верхівка стала Його особистим 
ворогом. І коли вони вже добилися 
Його фізичної смерті, був кинутий 
виклик самій смерті та самому пе-
клу. «Поглинута смерть перемогою! 
Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, 
смерте, жало?» (1Кор.15:54,55). 

А потім естафету прийняли 
Христові учні. Прочитайте книгу 
Дії апостолів — це книга викликів 
П’ятидесятниці не тільки релігійній 
еліті того часу, це виклик усім богам 
язичницького світу, це виклик Рим-
ській імперії, виклик моральній роз-
бещеності. І найголовніше — це ви-
клик самим носіям П’ятидесятниці. 
Їм довелося боротися не лише із 
зовнішнім ворогом, не менш запе-
кла боротьба була у власному сер-
ці. Якщо раніше, щоб зватися віру-
ючим потрібно було дотримуватися 
пунктів закону, тепер цей закон на-
писаний у серці. «Бо ми не маємо 
боротьби проти крови та тіла, але 
проти початків, проти влади, проти 
світоправителів цієї темряви, про-
ти піднебесних духів злоби», —пи-
ше апостол Павло. Без Духа Святого 
ця боротьба приречена на поразку. 
Але й без власної волі християнина, 
без усвідомлення його вибранос-
ті та серйозності поставлених за-
вдань, без постійної боротьби зі що-
денними спокусами також немож-
ливо виграти битву. 

Тому П’ятидесятниця — серйоз-
ний виклик не лише світові, дияво-
лові, неправді та злу, проти яких по-
винен боротися послідовник Ісуса. 
Це виклик і самому християнству 
— чи готове воно стати носієм світ-
ла, сіллю для світу? Чи готове не-
сти П’ятидесятницю в аморальний, 



розбещений світ? Історія свідчить, 
що далеко не завжди. Були темні 
сторінки, коли віруючі дискредиту-
вали своє ім’я, забуваючи істинну 
суть християнства. І тоді з’являлися 
ревні по Бозі серця, які самі ставали 
викликом заржавілій церковно-дер-
жавній системі. Мартін Лютер, Жан 
Кальвін, Джон Уеслі, Ян Гус, Джиро-
ламо Савонарола — лише найяскра-
віші імена у величезному списку лю-
дей, яких пізніше назвуть реформа-
торами. Їхнє життя було непростим. 
Їм потрібно було пережити величез-
ний спротив як ззовні їхнього сере-
до вища, так і серед свого оточення. 
Їхні проповіді, вчинки та вчення ста-
ли викликом усьому звичному та, 
здавалося б, правильному життю 
суспільства.

Але перш ніж вони кинули ви-
клик світові, П’ятидесятниця кину-
ла виклик їм самим. Перш ніж вони 
стали на повен зріст на дорогу змін 
та реформ, їм довелося пережити 
власну П’ятидесятницю, власне пе-
реосмислення стосунків з Богом та 
біблійних вимог. Для багатьох це 
був непростий та болючий шлях, 
але вони послухалися голосу Духа 
Святого і кинули виклик формалізму 
та аморальності.

19 та 20 століття можна з по-
вним правом назвати століттями 
Нової П’ятидесятниці, яка могут-
ньою хвилею прокотилася практич-
но по цілому світові, змінюючи ці-
лі народи та держави. На сьогодні 
п’ятидесятницький рух є найбільш 
чисельною та найдинамічнішою те-
чією у християнстві. І це теж виклик. 
Цивілізований світ надто легко від-
мовляється від Бога. Філософія са-
мозадоволення та самодостатнос-
ті призвела до зворотної тенден-
ції, коли у Європі сотнями, якщо не 
тисячами, закриваються церкви. І 
це виклик секуляризованого світу 
християнам. Чи готові ми прийняти 
його і в свою чергу кинути виклик 
через свою посвяту на справу про-
повіді Євангелії? Ми маємо з кого 
брати приклад. Наші батьки, діди 
та прадіди відгукнулися свого часу 
на виклики П’ятидесятниці. Вони не 
порахувалися з ворожим ставлен-
ням односельців, панівної релігії, 
держави. Вони несли вогонь Духа 
Святого у світ — і змінювали його. 

Нещодавно мені довелося бути 

на святкуванні 90-ліття церкви у се-
лі Руська Гута на Тернопільщині. Ко-
ли я слухав історію цієї громади, то 
несподівано спіймав себе на дум-
ці, що ця історія мені дуже знайо-
ма. Знайома з попередніх подібних 
святкувань (в останні два-три ро-
ки Західною Україною прокотилася 
хвиля ювілеїв церков). А ще більше 
вона нагадувала мені історію моєї 
церкви, яку я всього рік тому готував 
теж до 90-ліття. В цих історіях були 
різні імена, дати, назви населених 
пунктів, але разом з тим, в них було 
щось спільне, родинне. Це — осо-
блива сила, внутрішній дух та посвя-
та носіїв пробудження та неймовір-
ної сили дія Духа Святого. Мимоволі 
згадалися розповіді про перше вод-
не хрещення у нашій сільській церк-
ві в далекому 1925 році. Ревність та 
бажання служити Богові перших но-
воувірувавших були такі великі, що 
вони не могли дочекатися літа і пер-
ше хрещення відбулося 2 лютого. За 
спогадами однієї учасниці «того дня 
було тепло, всього два градуси мо-
розу». Це був виклик. Виклик фор-
мальній вірі, сонному суспільству, 
навіть здоровому глуздові (ну хто 
розумний полізе в мороз в холодну 
воду?!)

Але ці виклики змінили світ. За-
вдяки цим героям ми сьогодні ма-
ємо право називати Україну хрис-
тиянською. Звичайно, ще не все га-
разд в українському суспільстві, та 
посвята наших попередників Божій 
справі та слухняність Духові Святому 
стали причиною того, що українське 
християнство вистояло, зміцнилося 
та збагатилося попри усі атеїстично-
комуністичні атаки.

Не менш серйозні виклики 
П’ятидесятниця ставить перед хрис-
тиянами і ХХІ століття. Не зачерстві-
ти, не зневіритися, не озлобитися 
серед випробувань останнього ча-
су — одне із найголовніших наших 
завдань. А ще — донести до зневі-
рених, озлоблених людей Добру 
Новину. А ще — стати творцями но-
вої П’ятидесятниці, яка змінить нас 
самих, змінить суспільство, покаже 
світові Божу силу та любов.

Чи приймемо цей виклик? Чи зу-
міємо? Чи вистоїмо? 

Якщо з Духом П’ятидесятниці — 
то так!

1

Пропоную мозковий штурм! 
Спробуйте подумки дати коротку 
відповідь на запитання заголовка. 
Тільки швидко — це ж легко! Чи не 
зовсім? Є поняття, на перший по-
гляд, досить прості та звичні, а да-
ти їм визначення не так і просто. 
Та це не тому, що вони складні, а 
тому, що — абстрактні або багато-
значні.

Тепер «П’ятидесятниця» — до-
сить гучне слово. Але що за ним 
стоїть? Тобто що ми маємо на ува-
зі, коли вигукуємо гасла на кшталт: 
«П’ятидесятниця врятує світ!»? На 
рівні почуттів — це піднесення, на-
тхнення, наповнення, пробуджен-
ня, сила, вогонь, «ріки живої во-
ди», «благодать на благодать»… А 
якщо конкретніше?

У багатьох людей, напевно, зі 
словом «п’ятидесятниця» насам-

Що таке
перед асоціюється голосна молит-
ва іншими мовами. Гаразд… Про-
сто голосна молитва? І все? Невже 
наповнення Святим Духом прояв-
ляється тільки так? А чи може бути 
голосно, але без Святого Духа? Як 
бубон гудячий і мідь дзвінка? І чи 
може Святий Дух бути в тихому ві-
янні вітру, нечутному поруху вуст?

Ходімо далі. Для багатьох, ма-
буть, П’ятидесятниця — це про-
роцтва, зцілення, вигнання демо-
нів… Не сперечаюся! Але це було й 
до євангельської П’ятидесятниці. І 
в Старому Заповіті було… А поде-
куди в Старому Заповіті це прояв-
лялося набагато частіше й потуж-
ніше, ніж у наші часи — часи, коли 
продовжує писатися книга Дій свя-
тих апостолів — книга Дій Святого 
Духа…

Може, П’ятидесятниця — це 
власне новий рух? Ну, як Мартін 
Лютер, тільки — Чарльз Пархам. 
Як Віттенберг, тільки — Азуза-
стріт. Така собі реформація Рефор-
мації. Старі нові ідеї, повернення 
до витоків, «Sola Scriptura» і т. ін. 
— те, що, у принципі, мусить від-
буватися раз на кілька століть. Те, 
що стало основою для теперішніх 
ХВЄ, PEF та інших абревіатур. Але, 



«П’ятидесятниця»?
погодьтеся, слово «п’ятидесятниця» 
не надто поєднується з чимось на-
стільки офіційним, як ХВЄ, навіть як-
що в кінці поставити літеру (П)…

Я не хочу заперечити жодних 
тлумачень уже згаданих, адже, зре-
штою, вони доповнюють одне одно-
го. Як і не скажу нічого ультраново-
го з даної теми. Це, як ви зрозуміли, 
невелика провокація для розуму: 
«У що вірю особисто я?», перевірка 
самого себе на чіткість дефініцій та 
наявність стереотипів. Зрештою, це 
криголам, який допоможе налашту-
ватися на тему журналу.

То що ж таке П’ятидесятниця? 
Дайте самому собі власну унікальну 
відповідь.

І поки ви роздумуєте, поділюся, 
що вкладаю в це слово я. Для мене 
П’ятидесятниця — це постійно дію-
чий внутрішній імпульс. Пробачте, 
знову ж таки, за абстрактність, за-
раз поясню. Мені дуже подобаєть-
ся проповідь Рейнхарда Боннке, де 
він говорить, що «У Бога є вогонь 
для кожної голови!» Тобто в день 
П’ятидесятниці Бог не опустив із не-
ба одне велике багаття, до якого в 
єрусалимську горницю приходили 
б люди з усього Єрусалиму, Галілеї, 
Самарії і з самого краю землі. За та-

ких обставин сьогодні були б черги 
паломників, які жадали б хоч хвиль-
ку погрітися біля «святого полум’я». 
Та навпаки — на кожного з учнів зій-
шов окремий вогонь, і кожен із них 
поніс полум’яну Євангелію до краю 
землі, а по дорозі хтось зайшов і до 
нас. 

Мені не так важливо, як саме 
проявляється цей вогонь у хреще-
ній Святим Духом людині. Вона го-
лосно молиться? Слава Богу. Про-
рокує? Добре. Їде на місію? Чудо-
во. Служить, чим може, на рівні 
місцевої церкви? Прекрасно. Осно-
вне, що цей вогник почив на ній і 
не дає сидіти на місці! Ось вона — 
П’ятидесятниця: маленький Божий 
вогник, що горить у окремій людині. 
У мені й у вас. Саме цей духовний 
імпульс, мотив, спрагу я і маю на 
увазі. І, пробачте, але не можу на-
звати п’ятидесятником людину, яка 
пасивна до служіння. Так само, як 
і ту, яка формально виконує певні 
обов’язки в церкві. Людину з іскрою 
видно здалека, її важко не помітити, 
вона — хрещена вогнем!

Ще потужніше — коли саме з та-
ких людей складається вся церква, 
ну хоча б на 90 відсотків! Таку по-
жежу буде важко загасити найдо-

Що таке
свідченішим «духовним» пожежни-
кам! Саме цій полум’яній сутності 
П’ятидесятниці я приписую значний 
позитивний приріст церков ХВЄ у 
світі — не тому, що вони носії яко-
їсь особливої істини чи унікального 
методу, а тому, що значна частина 
людей є не прихожанами, а діючи-
ми християнами! І це зовсім інше, 
ніж прописати у вченні, перетвори-
ти на повинність — як це роблять 
мормони чи єговісти. Ніхто не казав 
першим п’ятидесятникам, що по-
трібно продавати власні маєтки, пі-
клуватися про сиріт і вдів, пропові-
дувати Євангелію під страхом смер-
ті. Ніхто не змушує сучасних прав-
дивих п’ятидесятників щось робити 
для Бога — це вогник Святого Духа, 
П’ятидесятниця ХХІ століття!

І якщо цей вогник у нас горить, 
ми дамо відповіді на виклики сучас-
ності. Якщо не всі разом, то кожен 
зокрема. Бо з нами й у нас Господь. І 
тому — нам не байдуже.

Ну, то як? Ви вирішили, що зна-
чить П’ятидесятниця особисто для 
вас?

Дмитро ДОВБУШ



Чого нам не вистачає? 
Джим ЦИМБАЛА



Про яке оновлення йдеться 
в Новому Завіті

У старозавітні часи духовне оновлен-
ня було перш за все пов’язане з обітни-
цею послуху, якій люди, утім, не довго бу-
ли вірними. У новозавітній час ми живе-
мо не під Законом, а під дією Божої ми-
лості. Ми живемо в дні Святого Духа. Про 
цей час пророкував Йоіль. Ми маємо те-
пер те, чого не було в старозавітні дні. У 
нас є пророки й пастори, учителі та єван-
гелісти. У старозавітній же період були 
царі й священики Аарона, скинія й храм. 
Тоді щодня в жертву приносилися твари-
ни й проливалася їхня кров. Ми з вами 
живемо в прекрасний час — у дні Ісуса, і 
на нас виливається Дух Святий! У новоза-
вітну епоху важливо не обітниці давати, а 
прагнути до того, щоб сповнятися Духом. 
І тільки в Новому Завіті йдеться про те, що 
значить бути плідним. Чи відкриємо ми 
своє життя для Духа Божого, щоб Він зміг 
приносити через нас плід?

Тому дуже важливі слова з Послання 
до ефесян, 5:18. Цей вірш означає, що 
не всі християни сповнені Духом. Інак-
ше для чого апостол Павло став би писа-
ти: «...наповнюйтесь Духом...»? Грецькою 
мовою це повеління звучить дуже строго. 
Я згоден із твердженням Семюела Чед-
віка: «Без Святого Духа християнство по-
збавлене надії». Ми можемо дати людям 
закон, застерегти, що вони потраплять у 
пекло, учити їх, виховуючи послідовни-
ків Христа, поки Він не повернеться. Але 
ми не принесемо плоду, якщо, виконую-
чи роботу для Нього, будемо позбавлені 
благословення Святого Духа та Його ди-
хання. Лише Святий Дух здатний зробити 
нас схожими на Ісуса. Лише Святий Дух, 
що діє в нас, змінить нас.

Чи сповнені наші церкви Святим Ду-
хом? Церква — це засіб для поширення 
послання Христа, це місце, де присутній 
Бог, щоб люди могли побачити в нас Гос-
пода Ісуса, почути звістку про Нього, ста-
ти свідками, як проявляється Його слава. 
Країни світу тільки тоді отримають мож-
ливість змінитися, коли Церква змінить-
ся й буде жити, наповнюючись Святим 
Духом і оновлюючись згідно з тим відро-
дженням віри, про яке йде мова в Ново-
му Завіті.

Пам’ятайте слова Ісуса: «...дерево 
пізнається з плоду» (Мт.12:33)? Відомо, 
що плоди, які проявляються в людині, 
— це любов, радість, мир, довготерпін-
ня, добрість, милосердя, віра, лагідність, 
здержливість. Усе це дари Святого Духа. 
Можна з упевненістю сказати, що Дух Бо-

Джим ЦИМБАЛА — старший пресвітер багатонаціональної мега-
церкви «Скинія Брукліна» в Нью-Йорку. Американець українського 
походження. Коли в 1971 році він починав служіння, у церкві налі-
чувалося не більше 30 чоловік, тепер — 16000 членів. Досвід його 
служіння поклав початок заснуванню нових церков у інших районах 
Нью-Йорка, а також у Гаїті, Домініканській Республіці, Ізраїлі, Гайані, 
Філіппінах. Церква «Скинія Брукліна» відома зокрема своїм хором, 
який співав на інавгурації Президента США.

Ставши пресвітером, Джим Цимбала перш за все усвідомив не-
обхідність справжньої молитви для вивільнення благодаті й сили 
Божої. Молитовні зібрання у вівторок, хоча й дуже маленькі на са-
мому початку, стали центральним елементом у житті церкви й зали-
шаються ним донині. Жоден член церкви не може співати в хорі чи 
проповідувати без належної духовної підготовки, зокрема без що-
тижневих відвідувань молитовних зібрань. Про власні пошуки й до-
свід служіння він пише в книгах «Свіжий вітер, новий вогонь», «Сві-
жа віра», «Свіжа сила» та інших.

«Вітаючи людей своєї церкви після повернення з короткої від-
пустки, я мав щось дуже важливе у своєму серці. — пише Джим 
Цимбала. — «Брати й сестри, — почав я, — справді відчуваю, що по-
чув від Бога про майбутнє нашої церкви. Я кликав до Бога, просив 
Його допомогти зрозуміти, чого Він чекає від нас найбільше. Я вірю, 
що почув відповідь. Це не було щось витончене, хитромудре або за-
хоплююче. Але з усією серйозністю скажу вам: молитовне зібрання з 
цього дня буде барометром нашої церкви. І двигуном, який рухати-
ме церкву. Так, я хотів би, щоб ви приходили в неділю, але важливо, 
щоб у вівторок увечері приходили всі».

Понад 100 років тому великий британський пастор Чарльз Спер-
джен сказав: «Стан церкви може вимірюватися кількістю молитов-
них зібрань». На наші перші нічні молитовні зібрання по вівторках в 
церкві «Скинія Брукліна» приходили від п’ятнадцяти до вісімнадця-
ти осіб. У мене не було плану, я просто вставав і приводив людей до 
співу й поклоніння Богові. Після тривалої молитви ми відчували єд-
ність і любов. Здавалося, що Бог пов’язував нас разом. Через кілька 
тижнів ми спостерігали відповіді на молитви. До нас приєдналися 
нові брати й сестри з дарами й досвідом. Скоро з’явилися невіруючі 
родичі й незнайомі люди. Ми стали думати про себе як про «швидку 
допомогу Святого Духа», де шукають допомоги від духовних травм. 

Ми не збиралися, щоб слухати красномовні молитви один од-
ного, ми збиралися, бо відчайдушно потребували цього. Наша ува-
га була вертикальною — на Бога, а не горизонтальною — один на 
одного. Велику частину часу зверталися до Господа всі разом, мо-
лячись уголос. Іноді, молячись за людей з особливими потребами, 
бралися за руки, утворюючи коло. Яким чином молилися, не так 
важливо, суть у тому, що ми кликали всім єством, щоб доторкнутися 
до Всемогутнього!

Люди в нашій церкві, наблизившись до Господа, отримували по-
вноту Духа, відроджувалася їхня перша любов до Бога. Вони гово-
рили про це на своїх роботах, у своїх будинках, на сімейних святах. І 
незабаром стали приходити нові люди. Слава Богу, із тих пір і досі в 
церкві ніколи не було періоду занепаду. Із Його милості в нас ніколи 
не виникало поділу в церкві.

Молитва для християн — це джерело християнського життя. Як-
що ж ні, то це те ж саме, що тримати на руках красиво зодягнену ди-
тину, яка не дихає. Гарний одяг не є життєво важливим для дитини. 
Розмови на високі теми не приносять ніякої користі. Якщо парафія-
ни перебувають у духовній комі, ми можемо казати їм що завгодно, 
але духовного життя вони не навчаться. Якщо наші церкви не мо-
ляться, нема чого хвалитися своєю релігійністю й недільною відві-
дуваністю».



жий не діє в людях, у яких не про-
являється плід. Неважливо, що вони 
при цьому самі думають про себе. 
Щось у цьому випадку явно не так. 
Те ж саме стосується і церков.

У 2Кор.3:3 апостол Павло пише: 
«...ви— лист Христів, написаний че-
рез наше служіння, не чорнилом, 
але Духом Бога живого, не на табли-
цях камінних, але на тілесних табли-
цях серця». Павло не хвалиться — 
він людина смиренна. Але його сло-
ва не залишають нас байдужими. 
Мені теж дуже хотілося б сказати: 
«Через наше служіння Господь Ду-
хом Бога живого, а не чорнилом на-
писав у серцях людей!» Господь дав 
нам здатність бути служителями Но-
вого Завіту, животворящого Духа, а 
не букви. Зверніть увагу на уривок 
з 1Сол.1:5: «...наша Євангелія не бу-
ла для вас тільки у слові, а й у силі і 
в Дусі Святім, і з великим упевнен-
ням...». Саме це і мала на увазі Ка-
терина Бут, якій належить запальне 
висловлювання, що відноситься до 
1890 року: «Я багато подорожую, 
чую красномовні виступи різних 
ораторів, розумних проповідників, 
але намагаюся знайти те, від чого 
загориться моє серце, як це сталося 

Так, звичайно, тоді були й такі 
люди, як Ананія і Сапфіра. З пробле-
мами доводиться стикатися в усі ча-
си. Завжди щось буває не так. Але 
Біблія показує нам золотий вік Церк-
ви. І потрібно розуміти, що приклад 
для нас — це новозавітна Церква, а 
зовсім не те, чого ми були свідками, 
коли росли. Багато людей, бачачи в 
цьому мету свого життя, просто на-
магаються поширювати ту церковну 
культуру, в якій вони виховували-
ся, чи то баптистська, методистська 
або ін. Але головне в тому, чи багато 
грішників отримують спасіння!

Кілька місяців тому мені написав 
один служитель. Він зізнався, що, 
прочитавши мою книгу «Свіжий ві-
тер, новий вогонь», розхвилював-
ся, бо раптом зрозумів: його церква 
жила без молитви. Тоді він вирішив 
скликати молитовне зібрання. Я з 
нетерпінням читав лист, мені так хо-
тілося дізнатися, що ж врешті-решт 
сталося в тій церкві. Виявляється,це 
призвело до її поділу. Рада церкви 
зібралася на засідання, запросивши 
служителя. «Що ти робиш? —запи-
тали його. — Що намагаєшся винай-
ти? Хіба у нас раніше проводилися 
нічні молитовні зібрання? Ні, зви-
чайно. Що ж ти, брате, придумуєш? 
Що за нововведення?». «Але ж Бі-
блія...» — намагався пояснити слу-
житель. «Забудь, — заперечили йо-
му. — Ми з дитинства ходимо в цю 
церкву, і нехай тут все залишається, 
як було».

Але ж зовсім не важливо, до чого 
ми звикли. Бог кличе до того, що по-
трібно Йому. Хіба ми поклоняємо-
ся Господу для того, щоб самим бу-
ло приємно? Віруючі, які відвідують 
«шумні» громади, не бажають, щоб 
богослужіння в їхній церкві прохо-
дили по-іншому. І там, де служби 
проводяться особливо спокійно, не 
уявляють, що це може змінитися. 
Але в Біблії ми знаходимо і те, і ін-
ше.

Життя, сповнене Духом
Так, нам не вистачає життя, спо-

вненого Духом. Пастори, якщо, го-
туючись до недільної проповіді, ви 
шукаєте лиця Божого, щоб зрозу-
міти, про що проповідувати по во-
лі Його, а не просто спираєтесь на 
складений план, то будете набагато 
успішніші. Господу відомо, чого по-

требують ваші віруючі. Тому скла-
дайте плани, але будьте керовані 
Святим Духом.

З того, що робило Павла настіль-
ки дієвим, нам сьогодні бракує не 
тільки його проповідей і принципу. 
Нам не вистачає і мотивів, власти-
вих апостолу. Церква в Солуні, до 
якої звертався Павло, складала-
ся здебільшого з неєвреїв. Там бу-
ло лише кілька навернених юде-
їв. «Пам’ятаєте, як ми любили вас, 
коли були з вами? — запитує апос-
тол. — Подібно до матері, ми з ніж-
ністю пестували вас». Читаючи цей 
уривок грецьою мовою, уявляєш, як 
жінка годує дитину, притискаючи її 
до своїх грудей.

Павло нагадує, як разом зі свої-
ми соратниками трудився день і ніч, 
нічого не беручи у солунян, хоча, 
звичайно, апостоли могли розрахо-
вувати на це. Але коли ми любимо 
людей, то робимо для них більше 
від того, що повинні. Цікаво, з яким 
почуттям ми слухали б проповіді 
Павла. Він не тільки проповідував 
істину, але був водимий Духом Свя-
тим і помазаний Ним. Апостол від-
чував до оточуючих глибоку любов, 
милосердя, що походить від Святого 
Духа. Павло був рухомий нею. Зау-
важте, що цю пристрасну любов він 
мав не до тих людей, з якими разом 
ріс, а до «жахливих» язичників. Са-
ме ця любов зробила Ісуса Другом 
грішників. Більшість служителів на-
вряд чи скаже про себе, що у них є 
друг серед грішників.

Ми дивуємося часом, чому наша 
праця не приносить таких результа-
тів, як служіння Павла. Ми вивчає-
мо його проповіді і багато говоримо 
про Святого Духа. Але чи пов’язує 
нас з тими, кому ми служимо, лю-
бов, яка виходить від Господа? Са-
ме така любов дає нам можливість 
пристрасно проповідувати їм і мо-
литися за них. Коли ми дуже люби-
мо когось, то здатні знайти шлях до 
серця цих людей.

Я пам’ятаю, як Кріссі, наша пер-
ша дитина, була далеко від Бога і як 
ми з дружиною проливали сльози 
через це. Хіба комусь потрібно бу-
ло просити нас молитися за нашу 
дочку і говорити з нею?! Зі сльоза-
ми на очах я благав її чинити в жит-
ті правильно. А Павло саме так ста-
вився до кожного. Господи, допомо-

з тими, хто йшов по дорозі в Еммаус 
(Лк.24:32). Ось чого я прагну!» Саме 
цього нам і бракує сьогодні.

Приклад новозавітної Церкви
Нам потрібно взяти за зразок но-

возавітну Церкву з Дій. На зорі хрис-
тиянства віруючі спілкувалися, ра-
зом їли, разом молилися. Вони очі-
кували Господа, шукали Його і були 
свідками того, як Він щодня дода-
вав до Церкви спасенних. Новоза-
вітну Церкву вирізняли благовістя, 
молитва і поклоніння. Віруючі були 
сповнені Святим Духом. І Бог пере-
бував зі Своїм народом.

Я звернув увагу на те, 
як важко зібрати людей на 

молитву за інших. 
Якщо у людей немає любові, 
співчуття, то ви не досягнете 

того, щоб вони молилися. 
Марно тоді переконувати 

їх у тому, що це 
потрібно робити.



жи мені ставитися до людей так, як 
це робив Ти! Допоможи мені сприй-
мати їх так, як Ти. Інакше я відверну-
ся від них, адже мені багато чого в 
них не подобається.

Деякі спостереження
Проповідь — це істина, яка доно-

ситься через особистість проповід-
ника. Павло не тільки вчив людей 
істині — вона проходила через сер-
це, повне ласки, співчуття і любові. 
Апостол проливав сльози за них. Чи 
багато хто з пасторів, яких ви знає-
те, могли б сказати: «Я хочу не лише 
проповідувати вам, але готовий і по-
мерти за вас, якщо буде потрібно»? 
(Див. 1Сол.2:7-8). Не сприймайте це 
як емоційність. Це біблійна істина. 
Ніхто не змушував Ісуса плакати, ко-
ли Він дивився на Єрусалим. Ніхто 
не говорив Йому, щоб Він проливав 
сльози про це місто, яке не прийня-
ло Його. Цьому не можна навчити, 
це виходить лише від Святого Духа.

Подумайте, чому часом наші мо-
литовні зібрання позбавлені життя. 
Може, і з цієї причини? Чи в бага-
тьох громадах віруючі збираються 
на нічну молитву, на якій присутні і 
служителі? А як же ви зберете лю-
дей на молитву, якщо в них немає 
щирої турботи про інших? Я звернув 
увагу на те, як важко зібрати людей 
на молитву за інших. Якщо у людей 
немає любові, співчуття, то ви не 
досягнете того, щоб вони молилися. 
Марно тоді переконувати їх у тому, 
що це потрібно робити.

Що вже казати про церкви, две-
рі яких відкриті не для всіх? Чи ба-
гато пасторів або служителів, мо-
лячись суботніми вечорами про те, 
щоб Господь благословив майбутнє 
богослужіння, не забувають, причо-
му від усього серця, попросити і про 
наступне: «Боже, я знаю, що Ти по-
мер за всіх. Приведи завтра в нашу 
церкву бідних і бездомних. Ми бу-
демо їх любити, з ніжністю піклува-
тися. Ми благословимо їх і будемо 
плакати про них»? Відомі служителі 
зізнавалися, коли я розмовляв з ни-
ми: «Якщо я буду так чинити, Джи-
ме, то половина моєї пастви піде». 
Яка ж у вас церква? Ваші люди пі-
дуть з неї, коли туди прийдуть ті, за 
кого помер Господь Ісус?

Не раз Бог докоряв мене за те, 
що я не засвоїв належним чином те, 

про що проповідую. Ось як Він одно-
го разу поправив мене. Це сталося 
кілька років тому, на Великодньому 
богослужінні, у нас була євангеліза-
ція під час останньої служби. У пе-
рерві між виконанням пісень дівчи-
на з хору, очолюваного моєю дру-
жиною, свідчила про те, як колись 
була звільнена від тяжкого гріха і 
отримала спасіння в Христі. Потім я 
проповідував Євангеліє. У церкві бу-
ло багато гостей. Я дуже втомився 
до кінця дня, адже тоді проходило 
по три богослужіння на день, по дві 
години кожне. Коли служителі поча-
ли молитися за тих, хто вийшов на 
покаяння, я, відійшовши вбік, при-
сів. Подивившись на прохід, раптом 
помітив біля третього ряду чоловіка 
років п’ятдесяти, неголеного. Він ви-
кликав у мене вкрай неприємні по-
чуття. До нас часто приходили без-
домні, які просили гроші або щось 
інше. Незнайомець прямував до ме-
не. Варто було йому наблизитися на 
відстань півтора метри, як я відчув 
жахливий запах. Коли чоловік порів-
нявся зі мною, довелося відверну-
тися — дихати лицем до лиця було 
просто неможливо. «Як вас звати, 
— запитав я. «Давид», — відповів 
він. «Ви довго живете на вулиці?» 
— «Шість років» — «А скільки вам 
років?» — «Тридцять два». Але ви-
глядав Давид набагато старшим: у 
нього не було передніх зубів, волос-
ся сплутане, очі скляні. Я запитав, де 
він спав цієї ночі. Виявилося, Давид 
притулився в покинутій вантажів-
ці. Намацавши у себе в кишені гро-
ші, я потягнувся за ними. Зазвичай 
ми купуємо бездомним і жебракам 
продукти. Зараз всі були зайняті, і я 
дістав гроші. «Мені не потрібні ва-
ші гроші, — заявив Давид, трясучи 
переді мною пальцем. — Я потре-
бую Ісуса, про Якого говорила та ді-
вчина, про Якого проповідували ви! 
Без Нього я врешті-решт помру де-
небудь на вулиці!». Тоді, зовсім за-
бувши про Давида, я заплакав про 
себе. Я збирався дати пару доларів 
людині, яку мені послав Бог... Я не 
був сповнений Святим Духом! Я не 
сприймав Давида так, як Бог. Я не 
відчував того, що відчував Господь. 
Не знаючи, що відбувається в моєму 
серці, Давид стояв біля мене. Я мо-
лив Господа: «Прости мене, Боже! 
Ось який я зі своїми проповідями і 

біблійними цитатами: Ти послав ме-
ні одну людину, а я не готовий до 
цього! І Господь хрестив мене но-
вою любов’ю. Щось наповнило все 
моє єство, і я раптом заридав. Да-
вид теж почав плакати. Він впав до 
мене на груди, а я продовжував си-
діти на місці. У білій сорочці, з кра-
ваткою на шиї, я обхопив Давида. І 
раптом я відчув прекрасний запах...

Христос змінив життя Давида. 
Ми підшукали місце, де він міг би 
жити. Прийняли його на роботу до 
церкви, він займався у нас ремон-

том. Допомогли йому вставити зу-
би. Коли через шість днів Давид 
вийшов з лікарні, це був гарний 
мужчина. День подяки він провів 
у мене вдома, як і Різдво. Коли пі-
дійшов час вручення подарунків, 
Давид дістав якусь маленьку річ зі 
словами: «Це для вас». Це був не-
великий носовичок. Давид зміг до-
зволити собі купити мені в подару-
нок лише його. Через рік я попросив 
цю людину свідчити про Христа. В ту 
хвилину, коли Давид узяв мікрофон 
і сказав перші слова, я зрозумів, що 
він — проповідник. Згодом Давид 
був рукопокладений на служіння. 
Зараз він помічник пастора. А ще 
деякий час тому я збирався сказати 
цій людині: «Ось, візьміть гроші. Я 
проповідник, і у мене зовсім немає 
часу для вас!»…

Думаю, ви згодні зі мною в тому, 
що ми всі потребуємо хрещення бо-
жественною любов’ю. Нехай же Гос-
подь змінить те, як ми проповідує-
мо і як молимося. Нехай Він змінить 
наші церкви і наших штатних служи-
телів. Нехай наші серця будуть зла-
мані, наповняться ніжністю, терпін-
ням і довготерпінням.

За матеріалами 
bogoblog.ru

Проповідь — це істина, 
яка доноситься через 

особистість проповідника. 
Павло не тільки вчив людей 

істині — вона проходила 
через серце, повне ласки, 

співчуття і любові. 
Апостол проливав сльози 

за них. 



«Опинитися там, 
де ти дуже потрібний»

Святий Дух в житті місіонера

Олексій ФЕДОРОВ



Духовний вакуум
Коли Союз розпався, у моїй ду-

ші виник певний вакуум. У Росії бу-
ла вся моя родина, лише дружина 
(її звати Раїса) — з України. Ми вирі-
шили ходити в православну церкву. 
Дружина купила Біблію й стала її чи-
тати. Згодом до нас у гарнізон стали 
приходити віруючі, роздавали Нові 
Заповіти. Я дуже радів цьому. Ще до 
того, будучи командиром роти, що-
неділі буквально строєм водив своїх 
підлеглих у православну церкву. Хто 
хотів — заходив у храм, а хто не хо-
тів — стояв прямо на вулиці. Після 
церкви я вів їх у кінотеатр... 

Одного разу до нас прийшла ві-
руюча жінка. Її чоловік був замполі-
том і моїм заступником. Вона запро-
сила нас на служіння у свою церкву, 
зрештою, нам із дружиною дуже 
сподобалося там. Дружина покая-
лася одразу, а я десь через місяць. 
Це була церква «Логос» (м. Чернів-
ці). Я став благовістити у військо-
вій частині. Іноді в кінці заняття за-
лишалося 10 хвилин, і я розповідав 
про Ісуса Христа, пропонував помо-
литися молитвою покаяння. Бувало, 
за день 20 людей (рядових, офіцерів 
та прапорщиків) приймало Господа. 
У церкві я був лідером домашньої 
групи. Згодом звільнився зі служ-
би, став працювати на будівництві, 
потім охоронцем. Усюди намагався 
свідчити про Бога.

Я багато проводив часу в молит-
ві, серце ставало м’яким. Іноді міг 
просто дивитися на людей і плака-
ти. Бог дав велику любов до усіх. І 

я вирішив усе життя присвятити слу-
жінню. 

Після закінчення служби я поїхав 
в гості в Кіровську область — у сели-
ще Пісковку, але лише на вісім днів. 
Кілька людей там навіть навернуло-
ся до Господа. Серед тих, хто прий-
няв Господа, був один майор. Його 
син був начальником еміграційної 
служби в Кіровській області, а рідна 
сестра — мером міста. Він сильно 
випивав, якось його знайшли в пар-
ку прямо на землі. Забрали в реабі-
літаційний центр.

Тоді побачив, наскільки важка 
духовна ситуація в цій місцевості, і 
на серці з’явився дуже важкий тя-
гар. Я відчував духовний вакуум у 
себе на батьківщині, неймовірну по-
требу в Богові, і не міг залишатися 
байдужим.

З місією — на батьківщину
Закінчивши тримісячний Міжна-

родний місіонерський інститут в Ки-
єві, я відчув у серці щире бажання 
повернутися в Кіровську область і 
служити там місіонером. Звичайно, 
це було складно, бо дружина зали-
шалася сама вдома. Але вона благо-
словила мене. 

Моє бажання дуже підтримала 
місія «Голос надії», спрямувала в Кі-
ров, де місіонерське служіння вико-
нує Павло Головій. Він допоміг обла-
штуватися. Одна сестра дозволила 
мені пожити в будинку, який їй за-
лишився від матері.

Так я почав трудитися в Пісков-
ці. Це невелике селище, близько 5 

тис. жителів. Там є лише православ-
на церква. А євангельських церков 
немає, оскільки туди раніше не при-
їжджали місіонери. І Бог поклав ме-
ні в серце розуміння, що потрібно 
спершу працювати з людьми, яких 
я знаю. Тобто починати не з вулич-
них євангелізацій, не з незнайомих 
людей, а спочатку йти до знайомих 
і розповідати їм про Бога. Це бачен-
ня стало дуже швидко реалізовува-
тися.

Від знайомих до незнайомих
На той час у Пісковці було лише 

три віруючі жінки: Галя, Таня і Зіна. У 
сестри Тані, яка, власне, надала ме-
ні житло, син — пастор у Молдові. 
Тобто вона вже утверджена у вірі. А 
дві інші жінки тільки недавно прий-
няли Бога, і, оскільки дуже рідко 
вдавалося їм відвідувати служіння, 
вони духовно занепали. Тому я по-
чав служіння саме з цих жінок. Від-
відував їх, ми читали Слово Боже, 
досліджували, молилися разом. Се-
стра Таня була дуже відкрита. Галя 
теж добре прийняла мене. Але коли 
я прийшов до Зіни, вона спершу не 
хотіла навіть впускати в дім. Я запи-
тав, які в неї є проблеми. Жінка від-
повіла, що з сином Сашею є пробле-
ма. Син був удома, і я запропонував 
помолитися за нього. Зіна нехотя 
мене впустила, але син охоче від-
гукнувся на пропозицію помолитися 
за нього. Він раніше служив прапор-
щиком у колонії, тепер на пенсії. Ви-
являється, він пішов у гості до дру-
га на день народження, а там якраз 
були двоє колишніх засуджених із 
його колонії. Вони його дуже силь-
но побили. Він помолився зі мною 
молитвою покаяння, а в кінці нашо-
го спілкування Бог хрестив Сашу Ду-
хом Святим. Він буквально ожив на 
очах і вирішив, що в той день ще раз 
відвідає того друга, у якого був день 
народження. Я не міг відпустити йо-
го самого, разом із тим, це був шанс 
увійти ще в одну сім’ю. Там я позна-
йомся з Артемом. Того дня не вда-
лося добре поспілкуватися, тому до-
мовилися про зустріч в інший день.

Артем розповів про свою скруту. 
Вони з батьком приїхали з Красно-
ярська до батькової сестри. У Крас-
ноярську в них відібрали квартиру, 
тому що Артемова сестра уклала 
майнову угоду через недобросовіс-

Олексій Аркадійович Федоров народився 1961 року в с. Танабаєво Сур-
жомського району Кіровської області (РФ). Після того, як закінчив шко-
лу, вступив у Орджонікідзівське (згодом Владикавсказьке) військове 
училище (тепер його закрили). Після училища за розподілом потрапив в 
Україну. Служив під Хмельницьким, у Вінниці та під Вінницею, в Ізяславі. 
Останнім місцем служби стали Чернівці. Саме в цьому місті відбулася йо-
го зустріч із Богом і виникло палке бажання служити Йому. 

«Я б порадив усім людям, які ніколи не пробували благовістити, спро-
бувати, — каже Олексій. — Моліться, щоб Господь показав той шлях, який 
є найбільш чудовим для вас. І Бог кластиме в серце певні плани, мрії, 
думки. Поступово кожен зможе дізнатися про Божий план для власного 
життя. Дуже добре, коли ти рухаєшся відповідно до Божої волі. Бог тоді 
сприяє, забезпечує потреби. Ти опиняєшся саме там, де дуже потрібен. 
Я це побачив у цій поїздці. Я по-особливому зрозумів, що ще так багато 
людей не знає Господа. Вони живуть у неймовірних проблемах, яких самі 
не можуть знести. І коли приходиш зі світлом Євангелії, то люди поверта-
ються від гріховного життя до праведності. Вони радіють, що в їхнє життя 
прийшов Бог. І це надихає!»



ного юриста. Батько був інвалідом і 
потребував особливого догляду. Тіт-
ка Артема дуже пила. Одного разу 
вона сильно вдарила племінника й 
прогнала. Я пообіцяв допомогти йо-
му влаштуватися, знайти роботу. Ці 
слова підбадьорили хлопця. Він від-
крився мені. Я запропонував йому з 
Сашею (сином Зіни) поїхати в реа-
білітаційний центр. Вони погодили-
ся. Я запросив Артема до себе додо-
му, там ми помолилися, він прийняв 
Господа у своє серце й отримав хре-
щення Святим Духом. Павло Головій 

явили турботу й подружилися з цією 
сім’єю.

Микола переніс параліч, тому 
говорив не дуже розбірливо. Я за-
пропонував помолитися, і він радо 
погодився. У молитві щиро каявся 
перед Богом. Потім Люда підійшла 
до мене й попросила допомогти їй 
отримати звільнення від алкоголіз-
му (до того вона недовірливо диви-
лася на мене, може, думала, що я 
хочу оформити пенсію на себе). Я і 
їй запропонував помолитися. У мо-
литві вона отримала хрещення Свя-

торкався його духа. Після молитви 
він вийшов із хати, витираючи сльо-
зи, і каже: «Тепер, Сергію, твоя чер-
га!» Сергій був більш закритим. У 
серці точилася боротьба, йому було 
дуже важко зробити цей крок, але 
ми знайшли спільну мову, і Сергій 
погодився помолитися. У молитві 
щиро каявся у своїх гріхах. Бог хрес-
тив його Святим Духом. Він плакав, 
Божа присутність була неймовірною 
на тому місці.

Під проводом Святого Духа
Це мене так вперше Бог став вес-

ти, щоб після молитви покаяння мо-
литися про хрещення Святим Духом. 
Для людей це було незвичайно. Була 
сильна Божа присутність, якої вони 
ніколи в житті не відчували. І після 
того, як вони отримували хрещення 
Духом Святим, ставали дуже слухня-
ними Господу. Дуже швидко зміню-
валися. Я такого до цього не бачив 
і зрозумів, наскільки важливо люди-
ні, яка покаялася, одразу ж отрима-
ти хрещення Святим Духом. Ці посу-
дини просто переповнюються Свя-
тим Духом — і ніщо нечисте не має 
місця в них. Єдине, що їм тепер по-
трібно, — перемінюватися розумом 
через вивчення та вкорінення в Сло-
ві Божому. Саме для цього ми стали 
проводити домашні групи. Окрім то-
го, я намагався часто відвідувати їх 
вдома, щоб підтримати. Як пастух, 
ходив із дому в дім, особливу ува-
гу звертав на інвалідів, яким важко 
пересуватися. Брав із собою Зіну, Та-
ню, щоб вони долучалися до служін-
ня й далі продовжували цю працю, 
коли я поїду. Я щиро вдячний Бого-
ві, що Він саме так повів нас, і ці лю-
ди одразу ж після молитви покаяння 
отримали духовне хрещення. Це да-
ло їм стабільність.

Ще я там познайомився з одним 
таджиком на ім’я Інатурло. Він теж 
був військовим, майор у відставці. 
Пройшов Афганістан, а потім служив 
у колонії. Коли цей чоловік хворів, 
я молився за нього, і Бог допома-
гав. Тому він розповів мені про сво-
го друга Заїра (молодий чоловік, 30 
років, дуже освічений та розумний). 
У Заїра була між хребцями пухлина. 
І це обмежило його рухову актив-
ність. Коли він захворів, дружина за-
лишила його, забрала дитину й піш-
ла до іншого чоловіка. Це дуже при-

допоміг влаштувати їх в реабцентр. 
Повернувшись назад у Пісковку, 

я взявся піклуватися про Артемового 
батька (його звати Микола), як і обі-
цяв. Сестра Зіна з подругою допомо-
гли його помити. Принесли прости-
радло, ковдру, постіль, бо він лежав 
просто на дивані, без одягу. Також 
прибрали в кімнаті, бо там стояв 
просто нестерпний запах. А тітка Ар-
темова (звати її Людмила) в той час 
була в запої й не приходила додому. 
Крім того, виявилося, що Людмила 
за тих півроку їх навіть не прописа-
ла, і батько не міг отримати пенсії 
та медичного страхування. Ми піш-
ли в селищну раду, у поліцію, звер-
нули увагу на цю сім’ю. Я бесідував 
із Людмилою, свідчив їй. Вона трохи 
вгамувалася, стала менше випивати, 
прибрала в домі, стала турбуватися 
про брата. Допомогли їм з докумен-
тами. Органи соцзахисту, паспортис-
ти всіляко сприяли нам. Так ми про-

тим Духом, радість сповнила 
наші серця! Вона усвідомила, 
що жила неправильним жит-
тям. Потім я приніс їй Новий 
Заповіт. Її серце відкрилося, 
вона стала довіряти, пізнава-
ти Бога. Перестала пити, по-
чала розповідати подругам 
про Бога. Але чоловік, із яким 
співжила, усе ж таки одного 
разу споїв її. Ми з Танею ста-
ли молитися: «Боже, збере-
жи Люду від спокуси!» І рап-
том його з високим тиском 
забрала швидка, мало не по-
мер у лікарні. А виписавшись, 
сказав: «Усе, більше не п’ю!» 
Відтоді я став по-серйозному 
розмовляти з цим чоловіком, 
свідчити йому.

Коли доглядав за Мико-
лою, бачив, що в його дім 

приходили різні люди, які там час-
то випивали. Так я познайомився з 
Сергієм та Федею. Сергій служив у 
морській піхоті й певний час провів 
у Чечні. Під час служби йому дово-
дилося вбивати людей. Я став роз-
повідати їм про Христа. Сергій за-
питав: «А як же бути мені. Я вбивав 
людей». На це я сказав: «У Писанні 
написано: коли примножився гріх, 
зарясніла благодать. Тобто Бог має 
достатньо благодаті, щоб прости-
ти твій гріх!» Чоловік заплакав. Це 
торкнулося також Федорового сер-
ця. Він сказав: «Олексію, я так довго 
чекав такої людини, як ти, у своєму 
житті!» Ми розмовляли й реально 
відчували Божу присутність.

Наступного разу, коли я прий-
шов, вони вже були тверезі й радо 
прийняли мене. Я запропонував по-
молитися молитвою покаяння. Федя 
одразу погодився. Під час молитви з 
його очей текли сльози. Святий Дух 



гнічувало хлопця. І в той момент Бог 
привів мене до нього. Я став розпо-
відати про Христа. Він був готовий 
вхопитися за будь-яку соломинку, 
яка б давала надію. Особливо його 
засмучувала розлука з сином. У ме-
не в ноутбуці було декілька роликів 
про те, як Бог зціляє людей. Я пока-
зав йому їх — і ми разом помоли-
лися за зцілення. Заїр просив у Бога 
прощення, ми молилися молитвою 
покаяння — і він став говорити інши-
ми мовами. 

Коли ми виходили від Заїра, Іна-
турло попросив відвідати одну хво-
ру жінку й помолитися за неї. Жінку 
звали тьотя Тася, вона була в депре-
сії, думала лише про смерть. В ава-
рії жінці перебило обидві гомілки. І 
вона могла лише ледь пересуватися 
по кімнаті з допомогою табуретки. 
Переживала, що стала тягарем для 
своєї доньки. Ми молилися молит-
вою покаяння. Бог хрестив її Святим 
Духом. 

Тим часом в серці Заїра почала-
ся велика боротьба. Він був мусуль-
манином, а тут став наближатися до 
Христа. Ми молилися... Відвідавши 
його вдруге, я помітив, що в чоло-
віка спав набряк, який минулого ра-
зу був на руці та ногах. Я кажу йому: 
«Ти бачиш, що Бог тебе зцілив!» Він 
навіть не зауважив цього, тому що 
песимістично дивився на своє жит-

тя. Перед моїм від’їздом в Україну 
він дуже відкрився, радо приймав. 
Потім навіть Інатурло казав: «Ти зна-
єш, Заїр тебе так полюбив!» Тобто 
праця не була марною. Бог працює 
над серцем цієї людини.

Згодом я випадково на вулиці по-
знайомився ще з однією жінкою — 
Людою. Вона пересувалася, спираю-
чись на ціпок. Через день я прийшов 
до неї, щоб за неї помолитися, під 
час молитви вона сказала, що від-
чула тепло в ногах. Я зауважив, що 
в нас уже зібралася немаленька гру-
па людей, які хочуть пізнавати Бога. 
Тому домовилися збиратися в неді-
лю о 12 годині на домашню групу. 
В першу неділю зібралося п’ятеро. І 
на ту зустріч Люда вже прийшла без 
ціпка, Бог її повністю зцілив. Ми ду-
же раділи й славили Бога за це. Ви-
явилося, що Люда була однокласни-
цею Тані та Зіни. Тому ця зустріч для 
них була дуже зворушливою. Ми чи-
тали Слово Боже, молилися, потім 
разом пили чай, спілкувалися.

Небесна радість
Було ще багато зустрічей, спілку-

вань, які зміцняли нас у тому, що Бог 
з нами і може через нас багатьом 
допомогти. За час, який я провів там, 
21 людина навернулася до Господа, 
6 — поїхали в реабцентр, а потім ще 
один знайшов мене по телефону й 

попросився в реабцентр. Стали дія-
ти 3 домашні групи. Я молюся за усіх 
цих людей і маю бажання поверну-
тися. Брати-служителі з Кіровської 
області пообіцяли, що підтримува-
тимуть християн у Пісковці. Також 
брат з сусіднього селища Кірси по-
обіцяв навідувати новонавернених.

Коли від’їжджав, багато людей 
дякували мені. Але я розумію, що 
вся вдячність та слава належить ли-
ше Богові. Він забезпечив мене всім 
необхідним для цього служіння і до-
поміг цим людям почути й сприйня-
ти Радісну Вістку. Я не переставав 
дивуватися, бачачи благословенну 
руку Божу, Його любляче та милос-
тиве серце.

Це дуже тішить! Це небесна ра-
дість! Я навіть не можу передати 
словами, наскільки сильні почуття 
сповнюють, коли бачиш, як Господь 
торкається людського серця — і во-
но навертається до Господа. Ти розу-
мієш, що життя прожите не намар-
но, бо ще одна душа навернулася до 
Господа й відкрилася для Царства 
Божого. І коли бачиш сльози радос-
ті на очах людей, то ще більше вдяч-
ний Богові, що опинився на цьому 
місці й можеш послужити цим лю-
дям і Богові.

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

У житті одного Божого чоло-
віка, Давида, відбулися серйозні 
зміни.

Він живе у своєму будинку, Гос-
подь дав йому спокій від усіх його 
ворогів (див. 2Цар.7:1-2).

І от Давид ділиться своїми дум-
ками з пророком Натаном: «... зна-
єш, Натане, я зрозумів — Господь 
зо мною. Відчуваю повний спо-
кій, і вороги далеко... Нарешті-то 
прийшов гарний час, можу зітхну-
ти спокійно... Та-а-к, насолоджуй-
ся спокоєм... Я, думаю, заслужив 
це. Я —повноправний цар над Із-
раїлем...»

Ні, це мої, а не Давидові дум-
ки…

Хоча, напевно, він мав право 

так думати.
Але Давида турбує інше: «Тоді 

цар сказав до пророка Натана: «По-
дивися, я сиджу в кедровому домі, 
а Божий ковчег знаходиться під ша-
тром».

Коли моє особисте в благополуч-
чі та безпеці, чим зайняті мої дум-
ки? Чи хвилює нас становище ковче-
га Божого?

Чи цікавить нас те, у чому заці-
кавлений Господь, чи кедрові стіни 
власного благополуччя стали надій-
ною ширмою, за якою зручно й спо-
кійно?

Трагізм Лаодикійської церкви по-
лягав у хибному розумінні власного 
благополуччя: «Ти кажеш: «Я бага-
тий, і збагатів, не потребую нічого. 

А не знаєш, що ти нужденний, і мі-
зерний, і вбогий, і сліпий, і голий!» 
Ти не знаєш, не цікавишся, як на-
справді виглядає ситуація, тому:  
«Раджу тобі...»

Коли мене хвилює Боже, Бог 
починає турбуватися про моє. «Я 
дав тобі мир від усіх ворогів твоїх. 
І Господь об’являє тобі, що Господь 
побудує тобі дім» (2 Цар.7:11).

Цікаво, чи не так? Давид уже 
має будинок, його турбує будинок 
для ковчега Божого, але... Бог пі-
клується про наше майбутнє тоді, 
коли ми розмірковуємо про стан 
Його справ сьогодні.

Подумаймо про це хоча б із 
практичного боку, а Він відкриє 
більше…

Микола СИНЮК

Між моїм та Божим



В останні століття в християн-
ських колах велика увага приділя-
ється діям Духа Святого. Ця зацікав-
леність відродилася після того, як 31 
грудня 1900 року в біблійній школі 
Чарльза Пархама (США) студентка 
Агнеса Осман отримала хрещення 
Святим Духом і заговорила іншими 
мовами, коли Пархам молився за 
неї з покладанням рук. Після цієї по-
дії мільйони людей пережили у сво-
єму житті такий досвід. Духовні да-
ри завжди більшою чи меншою мі-
рою проявлялися в церкві. Іреней, 
Тертулліан, Іван Златоуст і Августин 
згадували про ці дари. Навіть у пе-
ріод середньовіччя ці дари прояв-
лялися серед переслідуваних валь-
денсів та альбігойців, а потім серед 
янсеністів, ранніх квакерів, так зва-
них французьких пророків, ранніх 
методистів та ін. У 18-му та 19-му 
століттях багато істориків зауважи-
ли прояв говоріння іншими мовами 
під час служіння таких проповідни-
ків, як Чарльз Веслі, Едвардс, Дуайт 
Муді, Чарльз Фінней, Едвард Ірвінг, 
Чарльз Пархам та інших. 

Хоча Дух Святий став по-особ-
ливому виявлятися в церкві 20-го 

Дональд ДЖІ:
апостол 

рівноваги

століття, чіткого вчення про хрещен-
ня Святим Духом, яке б відповіда-
ло запитам тогочасних християн, не 
було. Християни стверджували, що 
Дух Святий діє де хоче і як хоче, і не 
піддається людському аналізу. У та-
ких церквах можна було стикнутися 
з явними крайнощами, які виклика-
ли упереджене ставлення до них ін-
ших протестантських церков.

Зрештою Бог став піднімати 
людей, які могли б чітко обґрун-
тувати основні положення п’яти-
десятницького вчення. Серед таких 
людей був і англійський богослов 
Дональд Джі (Donald Gee). Ось що 
розповідає про нього християн-
ський історик Олег Борноволоков: 
«Статті Дональда Джі дуже прості та 
глибокі. Прості у викладі, але глибо-
кі в богослов’ї. Вони підходять для 
будь-якого читача. Це практик, який 
був не лише за кафедрою. Він спеці-
ально їздив по церквах усього світу, 
зокрема й України. Він навчав лю-
дей, що таке дари Духа, плоди Духа, 
хрещення Духом Святим. Через ньо-
го Бог потужно діяв».

Служіння Дональда Джі тісно 
пов’язане з Україною: він активно 

друкувався в журналі «Примири-
тель» — духовному виданні Все-
польського Союзу ХВЄ. У різні роки 
в цьому журналі було надруковано 
понад 50 статей цього автора. Осо-
бливе визнання йому принесли се-
рії статей «Про дари Святого Духа», 
«Чи відмовимося ми від говоріння 
мовами?», «Про духовні плоди», 
«Про пастирів та паству», «Служіння 
жінки». Так що завдяки йому укра-
їнське п’ятидесятництво ще на по-
чатку свого зародження в 20-х роках 
минулого століття отримало серйоз-
ну теологічну базу.

Дональд Джі народився в Лон-
доні 20 травня 1891 року. Коли До-
нальду було лише 9 років, помер 
від туберкульозу його батько. У 
1905 році у віці 14 років він прийняв 
Христа. У 1913 році приєднався до 
п’ятдесятницького руху й у тому ж 
році одружився.

Під час Першої світової війни 
Дональд Джі був покараний за від-
мову служити в армії. Проте він не 
сидів у тюрмі, а працював на фер-
мі до повного виснаження. Спочат-
ку Дональд працював у одного фер-
мера, а потім перейшов до іншого, 

«Крім духа сили і любові Бог дав нам ще й 
дух здорового розуму. Хай говорять про нас, 

п’ятидесятників, що ми божевільні і т.ін., я знаю 
лише одне: хрещення Святим Духом і благодать 

Божа роблять нас духовно мислячими… Мені 
подобаються люди, які мають полум’яні серця і 
холодний розум, і я думаю, що таке поєднання 

найбільше благословення для людини»

Дональд ДЖІ

Історичні постаті



який був християнином. Неподалік 
від його ферми був невеликий мо-
литовний будинок, який відвідува-
ли глибоко віруючі християни. Сім’я 
Джі приєдналася до цієї групи.  До-
нальд часто проповідував там. У йо-
го домі також збиралися християни, 
отримували хрещення Святим Ду-
хом.

Після закінчення війни в 1918 ро-
ці сім’я Джі з двома дітьми повер-
нулася в Лондон. До того, як стати 
пастором, Дональд заробляв собі 
на життя тим, що писав тексти для 
вуличних вивісок. 

У червні 1920 року його запроси-
ли проповідувати в Единбурзі (Шот-
ландія). На перше служіння зібрало-
ся з десяток віруючих. Та згодом Джі 
став пастором каплиці в Лейї, пе-
редмісті Единбурга. Невдовзі церк-
ва купила нову будівлю, названу 
«Баннігтон Тол Холл», яку відвідува-
ли такі служителі, як Джефріс, Кар-
тер, Віглсворд та інші. Там Джі став 
викорінювати неуцтво щодо духо-
вних дарів, систематично навчаючи 
людей Святого Письма.

У 1921 році Джі відвідав Міжна-
родну конференцію п’ятидесятників 
у Амстердамі. Це було його пер-
ше серйозне знайомство зі світо-
вим п’ятидесятницьким рухом. Він 
швидко усвідомив необхідність у 
спілкуванні п’ятидесятників усього 
світу. Тому Джі став піонером віри 

в тому, що стосувалося поширення 
вчення про Дух Святий у всьому сві-
ті. Він був «надзвичайним і повно-
важним послом повної Євангелії».

У 1924 році Дональд Джі став 
одним із п’ятнадцяти засновників 
«Асамблей Божих» у Великобрита-
нії. Протягом чотирнадцяти років 
він служив у виконавчій раді дено-
мінації. Його служіння в Единбурзі 
процвітало, і він вирішив, що до кін-
ця життя служитиме там. Але в 1928 
році Дональд Джі отримав телегра-
му з Австралії, у якій його запрошу-
вали на служіння. Дональд поділив-
ся цим із дружиною. Вони щиро по-
молилися й обоє отримали свідчен-
ня, що це від Бога. У 1928 році Джі 
покинув Англію, щоб протягом семи 
місяців викладати в біблійних шко-
лах Австралії та Нової Зеландії. До-
рогою туди він написав свою першу 
книгу «Про духовні дари». Незважа-
ючи на те, що Дональд Джі не за-
кінчував університету, він написав 
тридцять книг.

У 1929 році Джі залишив «Бан-
нінгтон Тол Хол», який став штабом 
його служіння, і розпочав міжна-
родну подорож-місію, яка трива-
ла близько 23 років. Щоправда, під 
час Другої світової війни його поїзд-
ки значно скоротилися. У цілому він 
об’їздив п’ять континентів, побував 
у шістдесяти країнах.

У 1934 році Джі був обраний ві-

це-президентом британської «Аса м -
блеї Божої» і виконував ці обов’язки 
до 1944 року, а з 1945 до 1948 рік був 
президентом цього союзу. У 1947 ро-
ці на першій всесвітній християнській 
конференції в Цюріху (ця конферен-
ція була організована Давидом дю 
Плессі й самим Дональдом Джі) він 
прийняв пропозицію очолити жур-
нал «Світова П’ятидесятниця». Ви-
дання містило огляд новин, які сто-
сувалися духовного пробудження та 
місіонерської роботи в усіх куточках 
землі. Цю працю Дональд Джі вико-
нував до кінця свого життя з 1947 до 
1966 року.

У 1951 році Джі погодився очо-
лити біблійний коледж «Асамблеї 
Божої» в Кенлі. Він до того часу вже 
був всесвітньо відомим учителем 
Біблії, безумовно, його ім’я прива-
блювало в біблійну школу тисячі 
студентів. У часи його керівництва 
цим навчальним закладом від ба-
жаючих навчатися не було відбою. 
Помер Дональд Джі в 1966 році. Це 
сталося в таксі, яким він повертав-
ся з похорону одного зі своїх дру-
зів.  Символічно, що чоловік, який 
стільки часу проводив у дорозі, від-
відуючи з проповіддю Євангелії всі 
куточки Землі, навіть додому, до 
Господа, відійшов, перебуваючи в 
автомобілі.

Ось як згадує про Дональда Джі 
відмий американський слу житель 

Групове фото з лідерами Асамблей Божих Великобританії та Ірландії (До-
нальд Джі стоїть зліва) 1937 рік.

Лестер Самрал: «Це справ-
жній духовний аристократ. 
Коли він був поряд з інши-
ми служителями, усі вони 
відразу ж відчували, що Джі 
є серед них лідером. Він міг 
поїхати на якусь християн-
ську конференцію без по-
передження, а зрештою ви-
ходив на сцену й проповіду-
вав. В особистому житті він 
був людиною скромною та 
сором’язливою. Я б сказав, 
що він здавався відділеним 
від усього, що відбувало-
ся навколо, і справляв вра-
ження аскета».

Виглядав Дональд Джі 
завжди винятково. І постій-
но усміхався. Його усмішка 
не мала нічого спільного з 
саркастичною посмішкою, 
і саме ця усмішка прокла-



дала її власнику дорогу повсюди. У 
якій ситуації б ви не застали Дональ-
да Джі, його волосся завжди було 
ретельно зачесане, вузол галстука 
відповідав усім канонам моди, а 
одяг був бездоганно чистим».

Зі статей Дональда Джі поміт-
ний і його характер — характер лю-
дини вольової, цілеспрямованої, 
рішучої, керованої Духом Святим, 
радісної, наповненої ентузіазмом. 
Ось що він писав про своє життя у 
статті «Примноження віри»: «У міру 
того, як ростуть труднощі, виростає 
й наша віра. І це має служити нам 
великою втіхою. Я люблю іноді роз-
глядати фотографії, зняті в часи мо-
єї молодості. Коли я був молодим 
пастором, то моє служіння вида-
валося мені важким, і я, дивлячись 
на свої фотографії тих часів, дивую-
ся, як це мене з таким серйозним і 
печальним виразом обличчя могли 
запрошувати в общини. За цими ж 
фотографіями я встановив, що чим 
старшим я стаю, тим радіснішим 
стає мій вигляд. Що зробив Господь 
для мене, те він зробить і для вас, і 
я вірю, що чим ви будете старшими, 
тим щасливішими».

За своєю суттю Дональд Джі був 
миротворцем, тому його часто за-
прошували на засідання, де вирішу-
валися складні духовні ситуації. Він 

знав, як вийти зі складної ситуації і 
не образити при цьому інших. Бува-
ло, Джі був присутній на якійсь на-
раді, де розгорялися доктринальні 
суперечки, а він міг весь час проси-
діти з посмішкою на обличчі. Потім 
хтось запитував його: «Брате Джі, а 
вам є що сказати з приводу цього?» 
Він відповідав: «Хіба не чудово, що 
вони обидва праві? Хіба не диво-
вижно? Звичайно, мені здається, що 
кожен із цих панів тяжіє до якихось 
крайнощів, їм би не завадило зміс-
титися до центру. Тоді їхні судження 
були б ще більш правильними, ніж 
тепер».

За роки служіння Джі проявив 
себе як пастор, автор книг, викла-
дач, проповідник та видавець. Він 
побував у Америці, Канаді, об’їздив 
всю Австралію, Нову Зеландію, Ін-
дію та інші східні країни. І, звичай-
но, немало потрудився в Європі. 
Крім того, він був ще й музикантом, 
і на служіннях його просили зіграти 
на фортепіано чи органі. У 1924 році 
Джі випустив перший збірник хрис-
тиянських гімнів під назвою «Нови-
ни викуплення».

Учення Дональда Джі було ду-
же простим, добре організованим 
і чітко продуманим. Він був мисли-
телем. Його книги перекладалися 
багатьма мовами. За покликанням 

Дональд Джі з дружиною Рут, приблизно 1950 рік.

він був скоріше вчителем, а не духо-
вним практиком.  

Переважно його твори були 
присвячені викладу основ п’ятиде-
сятницького вчення, основ учення 
про сутність та дії Святого Духа. З 
властивою йому розсудливістю та 
об’єктивністю він писав: «Великою 
перешкодою для проявлення Свя-
того Духа служать усталені форми 
богослужіння в більшості христи-
янських церков, а також вироблені 
ними символи віри, які ставлять по-
ряд зі Словом Божим. Незважаючи 
на таке становище, вибухи та урага-
ни пробудження проносяться то тут, 
то там.

Той, хто противиться руху П’яти-
десятниці, зазвичай зосереджує 
свою критику на зовнішньому, яке, 
треба зізнатися, заслуговує такої 
критики. Але істина лежить не на зо-
вні, а всередині, тому не зовнішній 
прояв, а дія Святого Духа повинна 
бути центром нашої уваги».

Дональд Джі вчив у своїх пропо-
відях і статтях горіти духом до Госпо-
да й різними способами намагався 
захистити віруючих людей від ба-
гатьох крайностей. Він казав: «Крім 
духа сили й любові Бог дав нам ще 
й дух здорового розуму. Хай кажуть 
про нас, п’ятидесятників, що ми бо-
жевільні й таке інше, я знаю лише 

одне: хрещення Святим 
Духом і благодать Бо-
жа роблять нас духовно 
мислячими… Мені подо-
баються люди, які мають 
полум’яні серця й холод-
ний розум, і я думаю, що 
таке поєднання найбільш 
благословенне для люди-
ни».

Дональд Джі любив 
повторювати: «Чого ми 
насправді потребуємо, 
то це балансу». Саме то-
му він і став відомим як 
«апостол рівноваги».

За матеріалами 
Л. Самрала, В.М. Росіна 

та Вікіпедії 
(переклад 

Валерія Вавринюка)



У травні 2016 року відзначало-
ся 110-річчя з дня пробудження на 
Азуза-стріт, яке відбулося в 1906 ро-
ці. Готуючи книгу до сотої річниці 
цього пробудження, Едді Хаятт до-
сліджував різні документи, що сто-
сувалися цього періоду, і на основі 
них спробував виділити окремі те-
ми, яким приділялася особлива ува-
га в той час. Він класифікував цитати 
зі старих документів із Азуза-стріт, 
окреслюючи принципи, які можуть 
допомогти сучасним церквам до-
сягнути пробудження у ХХІ столітті.

Будьте зосереджені на Ісусі
«У нас немає часу проповідува-

ти про щось іще, крім Ісуса. У Духа 
Святого немає часу, щоб звеличити 
щось більше, ніж Кров Господа на-
шого Ісуса Христа. Ми просто голос, 
який волає: «Дивися, ось Агнець Бо-
жий!» Коли ми починаємо кричати 
щось інше, Ісус помре в нас. Коли 
Христос буде звеличений, тоді Він 
привабить усіх людей до Себе!» (сі-
чень 1907 р.).

Вимірюйте все Божим Словом
«Ми вимірюємо все Словом Бо-

жим. Кожне переживання має бу-
ти співвіднесене зі Словом. Деякі 
стверджують, що це вже занадто, 
але якщо ми близькі до Його Слова, 
то сядемо з Господом, коли зустрі-
немося з Ним» (вересень 1907 р.).

«Чи треба вивчати Біблію після 
отримання дару Святого Духа стіль-
ки ж, як до того? Так. Якщо ми не бу-
демо цього робити, то станемо фа-
натичними й багато разів будемо 
обманутими духами заблудження, 
станемо будувати стосунки й бачи-
ти сни, протилежні Слову Божому, 
почнемо пророкувати й думати про 
себе, як про когось великого, біль-
шого, ніж інші християни. Але, мо-
литовно читаючи Біблію й очікуючи 

передусім від Бога, ми стаємо сми-
ренними маленькими дітьми, і ми 
ніколи не відчуємо, що отримали 
більше, ніж інші Божі діти» (жовтень 
2007 – січень 1908 рр.).

Рухайтеся в Дусі, не стаючи фана-
тиками

«Скільки разів ми, отримавши 
благословенний дар Духа Святого, 
дратувалися. Часто, коли Бог поси-
лав хвилю благословення на нас, ми 
могли промовляти мовами певний 
час, але ми не робили цього під час 
проповіді, бо якщо ми хочемо бути 
слухняними Слову, то все має бути 
пристойно й статечно, і не має бути 
безпорядку» (січень 1907 р.).

Остерігайтеся гордості, будьте 
скромні

«Ми впокорюємо себе під могут-
ню руку Господа й постійно вивчає-
мо Писання, щоб пізнати Його благу 
волю й план» (жовтень 1906 р.).

«Тут немає папи чи ще якогось 
посередника, але всі ми лишень ма-
лі діти, які знають Христа, притому 
розіп’ятого. Ця робота звершується 
людьми з Лос-Анджелеса, яких Бог 
об’єднав дорогоцінною кров’ю Гос-
пода нашого Ісуса Христа й силою 
Святого Духа» (грудень 1906 р.).

Уникайте перебільшень
«Поправка: ми хочемо виправи-

ти деякі помилки, які були опубліко-
вані в останньому звіті з Портленда. 
Було сказано, що 100 чоловік було 
хрещено на вечірньому зібранні. 
Святі вважають, що там не було так 
багато людей. Недопустимо вказу-

вати у звіті, який відправляється з 
того чи іншого місця, перебільшені 
відомості» (січень 1907 р.).

Ви можете отримувати прямо від 
Бога

«Чи обов’язкове рукопокладен-
ня для отримання дару Святого Ду-
ха? Ні, ти можеш отримати Його сам 
у своїй кімнаті. Дар Святого Духа 
приходить через віру в Боже Слово. 
Ви можете отримати дар Духа Свя-
того прямо зараз. Візьміть Біблію, 
відкрийте перший розділ Книги Дій, 
5 вірш: «Іван бо водою христив, ви 
ж охрищені будете Духом Святим 
через кілька тих днів!» Прочитай-
те цей вірш, зверніться до Отця: 
«Господи Ісусе, хрести мене Духом 
Святим», повірте Господу всім сво-
їм серцем – і сила зійде» (жовтень 
1907 – січень 1908 рр.).

Рівність жінок та чоловіків
«До П’ятидесятниці жінці дозво-

лялося перебувати лише у дворі для 
жінок, а не у внутрішньому дворі. 
Але коли наш Господь вилив від Ду-
ха Свого, Він приніс усе це й вірним 
жінкам разом із іншими учнями, які 
перебували в горниці, і Бог охрестив 
їх у тій же кімнаті, не роблячи ніяких 
відмінностей. Усі жінки отримали 
помазання від Святого Духа й стали 
здатними проповідувати, як і чоло-
віки. Вони разом були співробітни-
ками в Едемі, обоє впали в гріх, то-
му вони повинні об’єднатися й не-
сти Євангелію» (січень 1908 р.).

Едді ХАЯТТ

Уроки 
Азуса-стріт



Інтроспекція — аналітичний метод
Найосновнішим фактором, який 

допомагає краще зрозуміти сутність 
духовних дарів, із погляду аналітич-
ного методу, є натхнення. Якщо ми 
відкинемо цю істотну ознаку зі свого 
уявлення про дари Святого Духа, тим 
самим послабимо до невпізнаванос-
ті їхню схожість із новозавітним хрис-
тиянським досвідом. Натхнення — як 
надприродна ознака духовних дарів 
ранньої церкви — майже однодушно 
визнається всіма, щонайменше щодо 
таких дарів, як дар зцілення, чудот-
ворення, пророцтва та мов. Нам зда-
ється, щоб бути послідовними, треба 
ревно притримуватися уявлення про 
натхнену природу духовних дарів, 
щоб вони не втратили своєї сили й 
впливу на оточуючих. 

Що таке натхнення? Багато хто має 
про це дуже нечітке уявлення. Ми 
часто чуємо, як це слово застосову-
ється щодо поезії, музики, живопису. 
Словники визначають його як «стан 
людини, навіяний або викликаний 
вищою силою», тобто якоюсь силою 
ззовні. На жаль, відповідно до цього 
визначення, уявлення про натхнення 
часто змішується зі спіритизмом. Імо-
вірно, що й спіритичні прояви підхо-
дять під поняття натхнення, яке дане 
в словнику, але, без сумніву, у  цьому 
разі «вищі сили» є демонічними. Од-
нак ця обставина не повинна нас ні 
засліплювати, ні лякати, ні стримувати 
від наповнення Святим Духом, істин-
но надихаючим Духом Бога, як про це 
чітко йдеться в Писанні. Біблія, опису-
ючи стан такого натхнення, каже, що 
«святі Божі мужі, проваджені Духом 
Святим» (2Петр.1:21). 

Щоб із наших слів ніхто не зробив 
висновку, що в нинішній час можливі 
якісь непогрішимі нові відкриття, по-
спішимо запевнити, що такі відкрит-
тя припинилися відтоді, як заверши-
лося написання Слова Божого. Однак 
натхнення з того погляду, що дари 
ранньої церкви були натхнені Духом 
Святим, актуальне й донині. Воно бу-
де протягом всієї історії Церкви аж до 
кінця віку. 

Духовні дари ранньої церкви не 
можна розглядати як непогрішимі. 
Помилково думати, що в апостольські 
часи духовні дари були на такому ж 
рівні, як і Святе Письмо.

У натхненні, яке ми отримуємо під 
час користування духовними дарами, 

Дари 
Духа Святого: 
погляд у трьох 
напрямках

Духовна класика



відображаються дві особистості — 
особистість людини й Духа Святого. 
Нестача такого розуміння приводи-
ла до багатьох незгод у громаді ві-
руючих людей. Деякі люди бачили 
лише духовний бік і уявляли собі, 
що людський складник не бере ак-
тивної участі в проявленні духовних 
дарів. Їх бентежать настанови Пер-
шого послання до коринтян, 14, що 
воля віруючого може контролювати 
духовний дар. Є інші люди, які, ба-
чачи недосконалість особи, через 
яку проявляється духовний дар, за-
уважують лише людський бік, відки-
даючи Божу дію. 

Було б ідеально, якби лише Дух 
Святий повністю контролював ві-
руючого, коли він користується ду-
ховним даром. Тоді б використан-
ня дару було б «у Дусі» й служило 
б для слави Бога, виконуючи Його 
волю. Проте ми знаємо, що в житті 
здебільшого буває так, що натхнен-
ня не сходить на віруючих однако-
вою мірою, а часто навіть сходить не 
однаковою мірою на одного й того 
ж віруючого в різних ситуаціях. Тому 
Писання закликає, щоб ми, випро-
бовуючи все, трималися доброго 
(див. 1Сол.5:19-21). Саме це робить 
апостольську пораду «випробовуй-
те духів» (1Ів.4:1-6) актуальною й у 
наші часи. Тому будь-яке натхнення 
треба перевіряти вченням Святого 
Письма.

Погляд угору
Через духовний дар ми набли-

жаємося до Бога, Який дав нам цей 
дар. Для віруючої людини духовні 
дари є заохотою до поклоніння Бо-
гові й постійним нагадуванням про 
Божу присутність. І навіть для неві-
руючих людей духовні дари, якщо 
ними правильно користуються, ро-
блять присутність Бога реальною й 
спонукують до покаяння (див. Дії 2, 
1Кор.14:25).

Немає нічого більш болючого, як 
бачити віруючих  людей, які грають-
ся духовними дарами, наче іграш-
кою, вживаючи їх для власного за-
доволення та слави. Така поведінка 
приводить до занедбання духовних 
дарів і втрати благоговіння перед 
ними.

Духовні дари є проявом Духа, 
тобто походять від Самого Бога. Ма-
ючи тісний зв’язок зі Всемогутнім, 

ми поступово розуміємо, що проя-
ви Духа, згадані апостолом Павлом 
в Першому посланні до коринтян, 
12:8-11, свідчать про щось більше, 
ніж про особливі форми служіння 
в місцевих церквах. Вони окреслю-
ють різні сфери, у яких діє Святий 
Дух протягом усіх віків. Дари зці-
лення, наприклад, є маленькими 
струмками, що витікають із великої 
ріки Життя — від вічного Бога, Який 
є джерелом життя. Дари мудрос-
ті й знання є маленькою частиною 
великої мудрості Христової. Через 
розпізнання духів ми частково на-
ближаємося до славного Божого 
розуміння, що перед Богом все від-
крито. Через дар пророцтва душі 
людей можуть мати контакт із ві-
чним Богом.

Правильне розуміння духовних 
дарів та користування ними дає нам 
змогу краще зрозуміти Бога, бо ме-
тою кожного дару є наблизити нас 
до Того, Хто наділяє  цими дарами.

Практичний погляд
Користування духовними дара-

ми повинне бути пов’язане з реаль-
ним світом, у якому перебуває та 
діє Церква. Ми мусимо зрозуміти, 
що практична цінність духовних да-
рів полягає в тому, що вони призна-
чені для користування в Церкві, для 
прославлення Церкви Христової, 
для збагачення віруючих. Більшість 
духовних дарів проявляються в зі-
браннях віруючих людей, бо це при-
родна сфера впливу Святого Духа.

Отримати дари Святого Духа 
означає також жити таким життям, 
із якого течуть ріки живої води для 
духовно спрагнених сердець навко-
ло нас. Господь ніколи не мав на-
міру давати духовні дари віруючим 
людям, щоб вони зробили з них со-
бі хобі або релігійну спеціалізацію. 
Також Господь не хоче, щоб прояв 
духовних дарів був ознакою певної 
секти. Духовні дари призначені для 
Церкви і є знаряддям для спасіння 
невіруючих. Вони призначені Богом 
для Церкви як ознаки, які допомага-
ють проповідувати Євангелію. Їхня 
функція — привертати увагу людей 
до Слова Божого й підтверджувати 
сказане проповідником певними 
ознаками.

Мета наділення Духом Святим 
віруючих у День П’ятидесятниці — 

дати їм силу для свідчення (див. 
Дії 1:8). Апостол Павло в Першо-
му посланні до коринтян закликає 
прагнути духовних дарів, описую-
чи такий випадок: якщо хтось із не-
віруючих випадково потрапить на 
богослужіння в дусі церкви Нового 
Заповіту (зовсім не євангелізацій-
не), напевно, буде позитивно вра-
жений і вийде з такого зібрання ві-
руючою людиною.

Дехто може дорікнути, що не 
бачив, щоб користування духовни-
ми дарами давало такі позитивні 
наслідки. Згаданий уривок дає від-
повідь і на це питання. Коринтська 
церква, користуючись духовними 
дарами, не мала бажаного успіху, 
бо не вміла правильно користувати-
ся ними. Проблема була не в самих 
дарах, а в зловживанні ними, хай 
навіть несвідомому. Тому місцеві та 
особисті невдачі в цій справі не по-
винні нас розчаровувати, а лише за-
охочувати підходити до цієї пробле-
ми з більшою мудрістю та вірою.

Проте сам принцип щодо духо-
вних дарів залишається незмінним. 
Церква, яка широко користується 
цим благословенням, є успішною 
церквою. Така церква може викли-
кати антипатію, але вона ніколи не 
буде млявою. Богослужіння в такій 
церкві завжди будуть динамічними, 
і вона буде процвітати, якщо пра-
вильно користуватиметься духовни-
ми дарами.

Христос вчора, сьогодні й наві-
ки Той Самий. Він і досі є центром 
світового релігійного та духовного 
інтересу. Тому ми не повинні вважа-
ти слабкий вплив Церкви на життя 
сучасних людей слабким впливом 
Христа. Дуже багато людей тепер 
звертають увагу на вчення Христа, 
але вони не знають, як отримати та-
ку силу, щоб жити згідно з цим вчен-
ням.

І лише Дух Святий є Тим, Чиїм 
завданням є прославити Христа та 
явити Його людям. Тобто всюди, 
де діє Дух Святий, відкривається та 
прославляється Христос. Через по-
стійну дію сили Святого Духа й через 
Його натхнення люди знову й знову 
знаходитимуть Христа.

Дональд ДЖІ
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Історична довідка
про зародження та розвиток п’ятидесятницького руху в Україні



В Україну п’ятидесятницьке про-
будження прийшло трьома неза-
лежними шляхами. 

Перед Першою світовою війною 
з села Биківці, що на Тернопільщині, 
на заробітки в Сполучені Штати ви-
їхали українські селяни, серед яких 
були Порфирій Ільчук, Трохим На-
горний та Йосип Антонюк. Невідо-
мо, скільки заробили там грошей, 
але, повернувшись у рідне село в 
1919 році, вони привезли з чужини 
щось надзвичайно цінне — живу ві-
ру в Христа.

Повернувшись додому, молоді 
християни стали активно пропові-
дувати Євангелію — і дуже швид-
ко на Тернопільщині виникли нові 
церкви. Окрім згаданих проповід-
ників, тут працювали Григорій Голу-
бицький, який у своє село Печорне 
нову віру привіз із німецького поло-
ну, Михайло Вербицький, Григорій 
Горошко. Восени 1923 року в Креме-
нець, де вже через працю Ільчука, 
Нагорного та Антонюка було створе-
но церкву, із Філадельфії приїжджає 
Іван Герис (Герасевич). На довгі ро-
ки місто Кременець стає центром 
п’ятидесятницького руху на Терно-
пільщині. 

Євангельське пробудження із за-
родженням нових церков спричини-
ло проведення 4-6 травня 1924 року 
в Кременці першого з’їзду христи-
ян Святої П’ятидесятниці, на якому 
було утворено п’ятидесятницький 
союз церков під керівництвом Іва-
на Герасевича. Цей з’їзд мав велике 
значення: на ньому було прийнято 
статут церкви, визначено віровчен-
ня, встановлено правила церковно-
го життя. Також на ньому рукопокла-
дено на пресвітерське служіння пер-
ших пресвітерів п’ятидесятницького 
братства в тодішній Польщі — Йоси-
па Черського та Порфирія Ільчука.

З другої половини 20-х років на 
Тернопільщині, Рівненщині, Львів-
щині виникають десятки нових гро-
мад. Серед відомих проповідників 
та служителів — Іван Панько, Юхим 
Стрєлка, Максим Нагорний, Григо-
рій Федишин.

29 лютого 1928 року в Кременці 
відбувся другий з’їзд, на якому бу-
ли представники українських та бі-

лоруських громад. І до 1929 року 
українські, білоруські, польські та 
німецькі церкви п’ятидесятників у 
тодішній Польщі об’єдналися і ство-
рили Всепольський союз християн 
віри євангельської під керівництвом 
Артура Бергхольца.

Друге вогнище пробудження за-
палало на Півдні України (тоді Ра-
дянської) з приїздом в Одесу місіо-
нера Івана Воронаєва.

церкви християн-баптистів у Нью-
Йорку. Саме тут він ближче знайо-
миться із п’ятидесятницьким вчен-
ням, приймає його і стає пастором 
Першої руської п’ятидесятницької 
церкви.

У 1920 році Іван Воронаєв, при-
слухуючись до голосу Духа Святого 
та до пророцтв, вирішив поверну-
тися в Радянську Україну для місіо-
нерської праці. Перше богослужін-

Третє вогнище роз-
горілося на Буковині, 
яка на той час була під 
владою Румунії. Пробу-
дження туди також при-
йшло перш за все через 
свідчення емігрантів, 
які поверталися з Аме-
рики.

Всеукраїнський союз 
християн євангельської 

віри
Утворення та діяль-

ність Всеукраїнського 
союзу християн єван-
гельської віри пов’язане 
насамперед з ім’ям Іва-
на Воронаєва (справ-
жнє ім’я Микита Чер-
касов). До Бога він на-
вернувся в Туркестані, 
де відбував військову 
службу. Ставши єван-
гельським християни-
ном, майбутній офіцер 
повідомив про це своє-
му начальству, заявив-
ши, що надалі не може 
служити у війську, за що 
Черкасова відправля-
ють в ізолятор. По дорозі туди Чер-
касов утікає, приходить до братів по 
вірі в Ташкент. Після молитов та роз-
думів, як бути далі, один із присут-
ніх віруючих на ім’я Іван Юхимович 
Воронаєв пропонує Микиті свої до-
кументи. Саме під цим ім’ям май-
бутній релігійний діяч увійде в істо-
рію євангельського руху в Україні.

Микита Черкасов, тепер уже Іван 
Воронаєв, із дружиною виїжджає 
до Іркутська. Звідти в китайський 
Харбін, а потім у Сан-Франциско. У 
1917 році Воронаєв отримав запро-
шення на служіння пастора Руської 

ня в приміщенні дому молитви, що 
розташувався в Одесі, у Сабансько-
му провулку, відбулося 12 листопа-
да 1921 року. З часом пробудження 
поширюється по всій області. Наро-
джуються нові церкви, виникає по-
треба в їхній духовній організації. 
Тому в 1924 році Іван Воронаєв про-
водить перший п’ятидесятницький 
з’їзд. Він відбувся 3-7 вересня в Оде-
сі, на якому був організований Об-
ласний союз християн євангельської 
віри.

На кінець 1924 року п’ятиде-
сятницькі громади були майже в 
усіх областях тодішньої Радянської 
України. З 2 до 4 вересня Іван Воро-
наєв скликає другий одеський з’їзд 

Родина Воронаєвих перед виїздом в Одесу, 
Нью-Йорк, 1920 р.

Фото на стор. 34: один з найактивніших місіонерів волинського По-
лісся Лукаш Столярчук (справа), що загинув мученицькою смертю



ХЄВ. На ньому було прийнято рішен-
ня реорганізувати Обласний союз у 
Всеукраїнський союз ХЄВ. У 1926 ро-
ці такий Союз зареєстровано й отри-
мано дозвіл на проведення Всеу-
країнського з’їзду. 

У травні 1927 року Воронаєв та 
Підлісний їдуть у Москву для реє-
страції Всесоюзного союзу ХЄВ. 7-12 
жовтня 1927 року відбувся 2 Всеу-
країнський з’їзд ХЄВ, після закінчен-

Виникнення п’ятидесятницького 
руху на Волині

Утворення п’ятидесятницьких 
церков на Волині відбувалося дво-
ма шляхами. Одні громади органі-
зовувалися через свідчення та про-
повідь емігрантів, які увірували в 
п’ятидесятницьких церквах, своїм 
односельчанам. Інші громади утво-
рилися з віруючих баптистів та єван-
гельських християн, які прийняли 

виникали незалежно одне від од-
ного й мали локальний характер. 
П’ятидесятниський союз, утворений 
на вище згаданому з’їзді в 1924 ро-
ці, мав географічно обмежений ха-
рактер, охоплюючи переважно Тер-
нопільщину, частину Рівненщини та 
Львівщини. У другій половині 20-х 
років виникла потреба об’єднати 
п’ятидесятницькі церкви Західної 
України в єдиний союз. 

Починаючи з 1928 року, історія 
п’ятидесятницького руху в Польщі 
тісно пов’язана з іменами служите-
лів Східно-Європейської місії (СЄМ) 
Густава Шмідта та Артура Берг-
хольца (у іншому написанні Берґ-
гольц). За національністю вони бу-
ли німцями. У 1927 році Густав зу-
стрічається з Паулем Петерсоном і 
з його допомогою та за підтримки 
бізнесмена Свансона утворює Ро-
сійську та Східно-Європейську мі-
сію для проповіді Євангелії у Схід-
ній Європі. Уже в 1928 році праців-
ники місії ведуть активну працю з 
об’єднання п’ятидесятницьких гро-
мад, які не увійшли до Союзу під 
керівництвом Івана Гереса. Потріб-
но було докорінно реорганізувати 
Союз, об’єднавши українські, поль-
ські, білоруські, німецькі та росій-
ські громади, зміцнити зв’язки між 
віруючими, виробити однодум-
ність у питаннях віровчення, духо-
вної практики, налагодити біблійну 
освіту. Густав Шмідт та Артур Берг-
хольц почали вести переговори з 
Іваном Гересом. Не все було глад-

ня якого 13 жовтня розпочав роботу 
Всесоюзний з’їзд союзу ХЄВ. 

1929 рік став поворотним у сто-
сунках віруючих із радянською вла-
дою. Посилилася атеїстична пропа-
ганда, розпочалося планомірне та 
жорстоке переслідування віруючих 
практично всіх конфесій. У різдвя-
ну ніч 7 січня 1930 року в домі Іва-
на Воронаєва роблять обшук, після 
якого господаря арештовують «до 
з’ясування обставин». «З’ясування 
обставин» закінчилося вироком — 
п’ять років тюрми суворого режиму. 
Арешти зачепили майже всіх служи-
телів Союзу ХЄВ, так що Союз прак-
тично закінчив своє існування.

У червні 1936 року подружжю 
Воронаєвих видають дозвіл на посе-
лення в Калузі, неподалік Москви. А 
16 жовтня Івана Юхимовича зааре-
штовують удруге. Цей період життя 
Воронаєва найменш відомий. Не-
відома навіть дата смерті велико-
го служителя, імовірно це сталося в 
1941 чи 1942 році. 

проповідь про хрещення Духом Свя-
тим з ознакою інших мов. 

Якщо на Тернопільщині єванге ль-
ське пробудження набуло більш орга-
нізованого характеру, то у поліських 
районах вогни ща п’ятидесятництва 

Перші благовісники Церкви ХЄВ, в центрі Іван Воронаєв

Студенти та викладачі біблійних курсів, Гданськ (Польща), 1930 р.



ко. Деякі брати, у тому числі й Іван 
Герес, поставилися до цього насто-
рожено. Доводилося долати пев-
ні труднощі та непорозуміння. Не 
обійшлося без опозиції, яка пізні-
ше об’єдналася у групу під назвою 
Церква Божа. Але нарешті всі пи-
тання вирішилися — і 5 травня 1929 
року в селі Стара Човниця відбув-
ся Всепольський об’єднаний з’їзд 
українських, польських, білоруських 
та німецьких п’ятидесятників. Го-
ловою з’їзду був обраний Іван Зуб-
Золотарьов, пресвітер Човницької 
церкви п’ятидесятників. На з’їзді 
були присутні 83 делегати, які мали 
право голосу.

Важливим питанням, яке бу-
ло вирішено на цьому з’їзді, ста-
ла назва Союзу. У всьому світі 
п’ятидесятники називають себе пе-
реважно християнами євангель-
ської віри. Але, враховуючи те, що 
на території Радянської України з 
1925 року діяв Всеукраїнський Союз 
християн євангельської віри під ке-
рівництвом Воронаєва, щоб не було 
непорозумінь та плутанини, вирі-
шено дати назву Союз християн ві-
ри євангельської.

На з’їзді в Човниці був прийнятий 
Статут Союзу ХВЄ, який роз’яснював 
порядок діяльності місцевих гро-
мад. Було прийняте рішення про 
відкриття у Данцигу біблійних кур-

миритель». 2 березня 1930 року від-
криваються тримісячні біблійні кур-
си, на яких навчалося 25 чоловік. Це 
була перша п’ятидесятницька шко-
ла в Європі. Викладачами були Гус-
тав Шмідт, Густав Кіндерман, Пав-
ло Стехлік. Але, без перебільшення, 
найбільший вклад у навчання як у 
біблійній школі, так і через публіка-

го, Густав Шмідт та його працівники 
за період 1929-1939 років провели 
близько 100 одно- та двотижневих 
курсів у місцевих церквах для тих, 
хто не мав можливості навчатися у 
Данцигу.

З 1 січня 1936 року в м. Кременці 
став виходити щомісячний журнал 
українською мовою «Євангельський 

ції в журналі «Примиритель» вніс 
Дональд Джі (в Польщі його прізви-
ще часто писали Гее). Лише з трав-
ня 1930 року до лютого 1933 кур-
си закінчили 271 особа. Окрім то-

голос». До 1939 року вийшло 44 но-
мери цього видання. На сьогодні 
цей журнал особливо цінний тим, 
що в ньому, на відміну від «Прими-
рителя», друкувалося більше інфор-

Перший з’їзд імені Святої П’ятидесятниці, Кременець, 6.05.1924

сів для проповідників, регент-
ських курсів, а також про випуск 
журналу «Примиритель». Для 
керівництва Союзом ХВЄ та для 
духовної опіки церков було об-
рано комітет, у який увійшли та-
кі служителі: Артур Бергхольц 
(голова Союзу), Йосип Черський 
(заступник голови), Іван Зуб-
Золотарьов (секретар), Данило 
Комса (скарбник).

Для успішної духовної праці 
було вирішено розділити тери-
торію на райони, що і було по-
етапно зроблено. У цих районах 
проводилися щорічні з’їзди, зі-
брання служителів, братські бе-
сіди. Відразу ж після з’їзду роз-
почалася активна праця з вирі-
шення тих питань, які обговорю-
валися. Уже через два місяці, у 
липні, Іван Зуб-Золотарьов від-
криває у Човниці регентські та 
музичні курси, у серпні виходить 
перший номер журналу «При-

маційних матеріалів. Саме за 
цими публікаціями зараз мож-
на відчути духовний ритм життя 
Союзу та місцевих церков, до-
слідити їхню історію.

З того часу духовна праця 
набула небувалого поширення. 
Бог чудовим чином діяв по всій 
Польщі. Тисячі людей каялися, 
приймали водне хрещення та 
приєднувалися до церков, які, у 
свою чергу, росли та множили-
ся. За довоєнний період в Союзі 
відбулося 7 з’їздів (враховуючи 
два на Тернопільщині). На по-
чаток Другої світової війни в 15 
районних об’єднаннях існувало 
300 громад із більше як 25 тися-
чами членів.

У 1939 році Всепольському 
союзові ХВЄ виповнилося 10 
років (враховуючи перший з’їзд 
на Тернопільщині — 15). Це був 
час розквіту та підйому. А 1 ве-
ресня увійшло в історію як чор-Кері та Густав Шмідт



ний день — розпочалася Друга сві-
това війна. Згідно з таємним пактом 
між Сталіним та Гітлером, Польща 
виявилася поділеною. Східну час-
тину окупували радянські війська, 
західну захопила Німеччина. Центр 
Союзу в Гданську виявився під ні-
мецькою владою, зв’язок з церква-
ми втратився. А для віруючих, які в 
переважній більшості опинилися на 
радянській території, настали нелег-
кі часи. Брати на чолі із заступни-
ком голови Союзу Іваном Паньком 
намагалися зберегти єдність, шу-
кали шляхи для братського єднан-
ня з іншими віруючими Радянської 
України. Але не пройшло й двох ро-
ків, тільки-тільки населення поча-
ло входити в новий ритм, як упало 
нове страхіття — Німеччина напала 
на Радянський Союз. За період кри-
вавої війни було зруйноване не ли-
ше народне господарство, загинуло 
більше як 50 мільйонів людей. Се-
ред них і чимало служителів церк-
ви. Структура Союзу була повністю 
зруйнована.

Служителі на місцях знаходили 
можливість в умовах німецької оку-
пації продовжувати працю. Часто 
це їм вдавалося, навіть молитовні 
будинки відкривали. Але ця праця 
була локальною, кожен працював, 
виходячи з обставин, що складали-

ся, на свій страх та ризик. Юхимо-
ві Стрєлці навіть вдалося провести 
з’їзд для служителів Полісся та час-
тини Волині.

Хоча німецька влада з підозрою 
ставилася до п’ятидесятників і забо-
роняла це вчення, у 1943 році вона 
видала офіційний дозвіл на діяль-
ність п’ятидесятницьких церков та 
зареєструвала Консисторію церк-
ви християн віри євангельської з 
центром в Барановичах. Згідно з 
німецькою термінологією, Івана 
Панька стали називати єпископом, 
Сергія Вашкевича — генеральним 
секретарем. У 1944 році Західна 
Україна та Білорусь були звільнені 
від німецької окупації, але цей Союз 
продовжував діяльність. Радянська 
влада визнала його й навіть видала 
нові штамп та печатку. З весни 1943 
року Панько та Вашкевич стали при-
їжджати в Україну, де спочатку на 
Рівненщині зустрічалися з Порфи-
рієм Ільчуком, Антоном Никитчу-
ком. Пізніше вони зібрали в Човни-
ці з’їзд служителів, на якому стояло 
питання відновлення роботи Союзу 
п’ятидесятників. Пізніше подібні зу-
стрічі відбулися у Львові.

В союзі з баптистами
Але до створення Союзу спра-

ва не дійшла: до того часу в Москві 

радянською владою було прийнято 
рішення зігнати всі протестантські 
конфесії в один союз. У 1942 році за 
наказом Сталіна з ув’язнення було 
звільнено керівників євангельських 
християн та баптистів. 26-29 жовтня 
в Москві відбулося засідання керів-
ників цих конфесій, на якому було 
прийнято рішення про злиття цих 
євангельських напрямків.

З 18 до 25 серпня 1945 року в Мо-
скві відбувалося засідання, на якому 
були присутні 20 чоловік від ВСЄХБ і 
четверо від п’ятидесятників: Пань-
ко, Вашкевич, Бідаш, Пономарчук. 
25 серпня була підписана так зва-
на Серпнева згода про об’єднання 
п’ятидесятників з Союзом євангель-
ських християн-баптистів. Від Все-
українського союзу ХЄВ (так зване 
«воронаєвське братство») його під-
писали А. Бідаш та Д. Пономарчук, 
від колишнього Всепольського со-
юзу ХВЄ — І. Панько та С. Вашкевич.

Служителі на місцях та церкви 
по-різному поставилися до цього 
злиття. Протягом наступних років 
багато п’ятидесятницьких церков 
входили в об’єднання, розчаровува-
лися, виходили. Стосунки були не-
простими, особливо після того, як 
керівництво ВСЄХБ всупереч угоді 
розіслало в місцеві громади листи, 
у яких прямо виступило проти гово-

Служителі та керівний склад Союзу ХВЄ Польщі, Лодзь (Польща), 26.09.1939 р.



ріння іншими мовами, гучних мо-
литов і т. ін. Розпочалася внутрішня 
боротьба за доктринальне вчення. 
Таким чином дуже швидко постало 
питання виходу зі ВСЄХБ та утворен-
ня свого Союзу.

Післявоєнний період
14 лютого 1948 року в Києві зі-

бралася група служителів, у тому 

яльність — від 5 до 10 років заслан-
ня.

У серпні 1956 року, вийшовши 
на волю, керівники п’ятидесятників 
на чолі з А.І. Бідашом, В.І. Бєлих та 
І.А. Левчуком зібрали ще один не-
легальний з’їзд у Харкові, на яко-
му також прийняли рішення звер-
нутися до Уряду СРСР з аналогіч-
ним проханням про відновлення 
легальної діяльності Союзу. Цьо-
го разу вони отримали позитивну 
відповідь і стали збирати необхід-
ні для реєстрації Союзу докумен-
ти від місцевих церков. Документи 
були передані в Раду в справах ре-
лігії у Москві, але замість реєстра-
ції Союзу п’ятидесятників на міс-
цях, згідно з тим же списком, який 
передали у Москву, почалися судо-

числі А. Бідаш, С. Марін, М. Місюра, 
М. Бут, Ю. Самойленко, Є. Юрчак, В. 
Бойко, В. Бєлих, І. Левчук. На цьо-
му зібранні було вирішено провести 
підпільний з’їзд з метою захистити 
п’ятидесятницьке братство, який бу-
ло вирішено провести 17 березня в 
Дніпродзержинську.

З’їзд в умовах повної конспіра-
ції розпочався ще ввечері 16 берез-
ня в домі Федора Яшника. Протягом 
доби продовжувалася бесіда. Підо-
зрюючи, що органи МДБ вже їх шу-
кають, ніхто не виходив з дому. За-
читувалися листи від багатьох цер-
ков з фактами численних порушень 
Квітневої угоди. Було прийнято рі-
шення звернутися з цим питанням 
на адресу ВСЄХБ та Голови Комітету 
в справах релігійних культів, а якщо 
не будуть прийняті ніякі заходи — 
виходити з ВСЄХБ. Делегати підпи-
сали текст листа ввечері 17 березня 
й уночі розійшлися. Бідаш, Марін та 
Панько, який із якихось причин не 
зміг приїхати на з’їзд, повинні були 
відвезти лист у Москву.

Ранком 18 березня розпочалися 
арешти. Було арештовано 14 учас-
ників з’їзду. 18 вересня їм були ви-
несені вироки за антирадянську ді-

ко, Д.І. Пономарчук, Д.Л. Вознюк, 
Р.І. Білас, В.С. Глуховський). Почина-
ючи з 1968 року, була дозволена ре-
єстрація п’ятидесятницьких церков 
незалежно від ВСЄХБ. За станом на 
1989 рік, в Україні існувало близь-
ко 200 автономно зареєстрованих 
церков п’ятидесятників, діяльність 
яких координувала Рада Пресвіте-
рів, у складі якої були В.І. Озеруга, 
Ф.А. Вознюк, Н.П. Рещиковець, П.В. 
Сердіченко, Я.Д. Кобилінский. Інші 
церкви не були зареєстровані, од-
нак мали свій керівний центр (В.І. 
Бєлих, І.А. Левчук, І.П. Федотов, В.Г. 
Мурашкін, І.І. Южаков, В.Г. Пруд-
ников, Я.Г. Приходько, М.М. Камін-
ський, М.А. Мельник та ін.).

У період після перебудови поча-
лася робота з відновлення діяльнос-
ті Союзу п’ятидесятників, що була 
організована оргкомітетом, до скла-
ду якого входили Р.І. Білас, В.М. Бо-
єчко, А.С. Гринчук, Н.А. Гущин, А.П. 
Ільчук, М.М. Камінський, Ф.К. Мар-
чук, М.А. Мельник, В.І. Озеруга, Н.П. 
Рещиковець, П.В. Сердіченко, С.П. 
Цвор, Г.Ф. Черненко.

25-26 травня 1990 року в Ко-
ростені був проведений Всеукраїн-
ський з’їзд, на якому було віднов-
лено діяльність Всеукраїнського 
Союзу християн віри євангельської 
(п’ятидесятників), що об’єднав у 
своїх рядах місцеві церкви, які на-
лежали раніше до різних груп за-
реєстрованих у ВСЄХБ, зареєстро-
ваних автономно й незареєстро-
ванних церков ХВЄ та ХЄВ. Головою 
відновленого Союзу було обрано 
Миколу Адамовича Мельника, який 
і керував Союзом церков до 1998 
року. Нині Союз ХВЄ, який є право-
наступником Всеукраїнського союзу 
християн євангельської віри та Все-
польського союзу християн, очолює 
Михайло Степанович Паночко, об-
раний на це служіння на Всеукра-
їнському з’їзді, що відбувся 19-21 
травня 1998 року в Києві. А на Все-
українському з’їзді в 2004 році Союз 
було перейменовано в Церкву хрис-
тиян віри євангельської України.

Повний варіант історії християн 
віри євангельської України 
читайте на сайті «Благовісника» 
www.blag.org.ua/2istoriya/90_rokiv.
html

ві процеси над керівниками й ак-
тивними членами церков по всьо-
му СРСР. Для багатьох віруючих це 
стало останнім доказом того, що 
підступній радянській владі немож-
ливо довіряти і неможливо з нею 
мати ніяких справ. Це й було осно-
вною причиною, чому значна час-
тина п’ятидесятницьких церков до 
самої перебудови ні на який діалог 
з радянською владою більше йти не 
погоджувалася.

Усі ці роки братство п’ятиде-
сятників було роздроблене на кіль-
ка частин, у яких були свої визнані 
керівники. Загального центру не іс-
нувало. Значна частина церков вхо-
дила у ВСЄХБ, у якому працювали 
деякі керівники, що представляли 
п’ятидесятницькі церкви (Г.Г. Понур-

Роман Іванович Білас

Микола Адамович Мельник



Історія заснування Міжнарод-
ної Асамблеї християн віри єван-
гельської (МАХВЄ) сягає 1989 року. 
Саме тоді виникла ідея об’єднати  
п’ятидесятницькі церкви, які пе-
ребували в Союзі баптистів СРСР 
(ВСЄХБ). У той час група старших слу-
жителів різних п’ятидесятницьких  
об’єднань і течій під керівництвом 
Р. І. Біласа почала спроби об’єднати 
ці течії в єдине П’ятидесятницьке 
братство. Результатом цієї робо-
ти стало проведення на початку 
1990 року першого організаційно-
го з’їзду представників більшос-
ті п’ятидесятницьких церков СРСР і 
утворення Об’єднаного Євро-азій-
ського союзу ХВЄ (п’ятидесятників). 
Для управління справами П’ятиде-
сятницької церкви було обрано Ра-
ду єпископів.

Протягом восьми років політич-
на та релігійна ситуації в СРСР зміни-
лася. Колишні республіки «великої 
імперії» стали незалежними держа-
вами. Національні п’ятдесятницькі 
союзи, які з 1989 року почали утво-
рюватися в республіках СРСР (зго-
дом в незалежних державах) кіль-
кісно зростали. Тому в жовтні 1998 

року на з’їзді ОЄАСХВЄП, який також 
був першою засновницькою Конфе-
ренцією МАХВЄ, ОЄАСХВЕП був пе-
ретворений у Міжнародну Асамб-
лею християн віри євангельської 
(МАХВЄ). У заснуванні МАХВЄ брали 
участь шість національних союзів: 
України, Росії, Білорусі, Молдови, 
Литви, Латвії. Було створено Комітет 
МАХВЄ, у який входить по два пред-
ставники з кожного національного 
п’ятидесятницького союзу. Виняток 
було зроблено для двох найчислен-
ніших союзів — України та Росії, від 
яких у Комітеті можуть брати участь 
по три представники. 

За дорученням організаційно-
го комітету з реорганізації ОЄАСХ-
ВЄП тодішній ректор Київського Бі-
блійного Інституту підготував про-
ект статуту МАХВЄ, який з певними 
доповненнями і змінами був при-
йнятий. У статуті було записано, що 
«основною метою Асамблеї є ко-
ординація діяльності національних 
об’єднань, які входили в її склад,  
зміцнення та розвиток зв’язків між 
ними, піклування про єдність Церк-
ви і чистоту ХВЄ, захист релігійних 
прав і свобод віруючих, підготовка 

служителів місцевих церков та роз-
повсюдження Євангелії» (стаття 2.2 
статуту).

Нині у МАХВЄ входять 17 наці-
ональних п’ятидесятницьких Сою-
зів, 30 старших служителів Союзів 
складають Комітет МАХВЄ: Росій-
ська Церква ХВЄ, Союз християн ві-
ри євангельської Литви, Об’єднана 
Церква ХВЄ в Республіці Білорусь, 
Всеукраїнська Церква ХВЄ, Латвій-
ський центр п’ятидесятницьких 
церков, Союз церков ХВЄ Республі-
ки Молдова, Церква ХВЄ Вірменії, 
Центр християн повної Євангелії Рес-
публіки Узбекистан, Асамблея Бо-
га в Киргизстані «Кудай Жамааты», 
Союз ХВЄ Америки (EAST), Союз 
ХВЄ Америки (WEST), Слов’янська 
П’ятидесятницька Асамблея Кана-
ди, Церква християн віри євангель-
ської в Республіці Польщі (Kościoł 
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 
( KChWE) w RP), Союз незалеж-
них церков Німеччини (BFC NW), 
Слов’янський дистрикт Асамблеї Бо-
жої США, Церква П’ятидесятників в 
Польщі (Kościół Zielonoświątkowy w 
Polsce).

Керує МАХВЄ президент, який 

Міжнародна Асамблея християн віри 
євангельської (МАХВЄ)



обирається терміном на два роки з 
числа керівників національних Сою-
зів, які входять у МАХВЄ. Кожні два 
роки діючий президент у кінці сво-
єї каденції проводив Конференцію 
МАХВЄ, на якій урочисто передавав 
керівництво віце-президенту (до 
2014 року одночасно з президен-
том обирався віце-президент, який 
після двох років автоматично ставав 
президентом МАХВЄ). Для ведення 
та зберігання всієї ділової докумен-
тації МАХВЄ обирає секретаря. Се-
кретарем МАХВЄ з 1998 року є Іва-
нас Шкуліс (Литва). У різні часи пре-
зидентами МАХВЄ були:

1998 – 2000 рр. — Михайло Па-
ночко (віце-президент — Сергій Хо-
мич).

2000 – 2002 рр. — Сергій Хомич  
(віце-президент — Віктор Павлов-
ський).

2002 – 2004 рр. — Віктор Пав-
ловський (віце-президент — Павло 
Окара).

2004 – 2006 рр. — Павло Окара 
(віце-президент — Римантас Куп-
стіс).

2006 – 2008 рр. — Римантас Куп-

тіс (віце-президент — Віктор Про-
хор).

2008 – 2010 рр. — Віктор Прохор 
(віце-президент — Василь Райчи-
нець).

2010 – 2012 рр. — Василь Рай-
чинець (віце-президент — Микола 
Гриб).

2012 – 2014 рр. — Микола Гриб 
(віце-президент — Михайло Паноч-
ко).

12–14 листопада 2014 року у 
Варшаві відбулася конференція 
Міжнародної Асамблеї християн ві-
ри євангельської (МАХВЄ). Уперше в 
історії Асамблеї президента обира-
ли шляхом таємного голосування. 
Раніше керівника призначали шля-
хом ротації, тобто глави церков ХВЄ 
з різних країн світу очолювали МАХ-
ВЄ по черзі.

Було запропоновано п’ять кан-
дидатур, у тому числі — старшого 
єпископа ЦХВЄУ Михайла Паночка, 
який на той час був віце-президен-
том. Але М. Паночко відкликав свою 
кандидатуру, пославшись на те, що 
вже очолював Асамблею. За резуль-
татами двох турів голосування пе-

реважною більшістю голосів прези-
дентом МАХВЄ було обрано старшо-
го єпископа Церкви п’ятидесятників 
Польщі Марека Камінського.

МАХВЄ є засновником Євангель-
ської теологічної семінарії (ЄТС) в 
Києві. У Раду директорів ЄТС, яка 
складається з 19 чоловік, входять 9 
представників від комітету МАХВЄ: 
Віктор Павловський, Іванас Шкуліс, 
Михайло Паночко, Валентин Ботте, 
Василь Рулєв, Микола Гриб, Сергій 
Цвор, Віктор Прохор, а також дію-
чий президент МАХВЄ стає членом 
Ради директорів семінарії на дво-
річний період свого президентства. 
Головою ради директорів є Віктор 
Павловський, в секретарем Ради 
директорів — Іванас Шкуліс.

4 - 6 жовтня 2016 року у Львові 
(Україна) відбудеться звітно-вибор-
не засідання Комітету МАХВЄ, на 
якому, крім розгляду питань жит-
тя та служіння МАХВЄ, буде обрано 
нове керівництво.

Підготував 
Іванас ШКУЛІС,

фото з архіву МАХВЄ

Члени комітету та учасники засідання МАХВЄ, м. Брамше(Німеччина), 2015 р.



Алла ВОЗНЮК: «В мене було 
відчуття, що я занурилася в любов»

Зустріч з цікавою людиною



— Алло Олександрівно, бесіду 
хочу розпочати з історії створення 
вашої сім’ї! Розкажіть, будь ласка, 
як і де ви познайомилися з майбут-
нім чоловіком.

— Я і Віктор народилися та ви-
росли в маленькому містечку Ост-
рог. Батьки мої і його були христи-
янами, до того ж — відвідували од-
ну церкву. А це значить, що згадати 
конкретний момент нашого знайом-
ства неможливо. Але пам’ятаю, ко-
ли почали спілкуватися. У молодос-
ті я була вчителем недільної школи, 
регентом хору й деякий час навіть 
керівником молоді. Служіння Богу 
було центром мого життя. 

Одного дня я дуже засмутилася, 
бо зламався музичний інструмент, 
який допомагав проводити репети-
ції хору — фаемі (клавішний інстру-
мент на 2 октави). У Віктора ж була 
репутація хлопця із «золотими рука-
ми», який здатен дати друге життя 
будь-якому зламаному пристрою. 
Тому не було нічого дивного, коли 
батьки порадили звернутися за до-
помогою саме до нього. Цій зустрі-
чі я не надала особливого значення, 
на відміну від «майстра на всі руки». 

Згадуючи ті часи, Віктор каже, 
що допомогти для нього було «за 
честь». Робота була виконана від-
мінно, а чудо-майстер оплату за неї 
не взяв. Тоді я подарувала йому ко-
робку цукерок «Метеорит», які були 
справжнім дефіцитом. Віктор каже, 
що відтоді й полюбив мене. У моє-
му ж серці почуття виникли значно 
пізніше, незважаючи на те, що він 
став активно допомагати мені в слу-
жінні. 

У ті часи не було копіювальних 
машин, і ноти для молодіжного хо-
ру потрібно було переписувати «під 
копірку». Це забирало багато часу. 
Але Віктор із радістю допомагав, 
хоч робота не була надто цікавою. 
Тепер зізнається, що його просто ті-
шила можливість побути зі мною. Я 
ж не виділяла завзятого помічника 

з-поміж інших братів, хоч і бачила 
його знаки уваги. Коли ж майбутній 
чоловік став висловлювати свої по-
чуття відкрито й запропонував ме-
ні вийти за нього заміж, я спочатку 
не сприйняла цього всерйоз. Навіть 
пішла до його батьків і сказала: «Як-
що до вас дійшли чутки, ніби між 
мною й вашим сином щось є, то це 
не правда, і ми разом ніколи не бу-
демо!». На це Віктор потім сказав: 
«Ти попалася, бо зареклася! Усе, що 
сказала, буде навпаки!» Я тоді тіль-
ки засміялася, та все ж щось стосов-
но цього стало змінюватися. 

Згодом Вікторів тато захворів і 
на смертному одрі сказав синові: 
«Якщо в тебе серйозні наміри щодо 
Алли, не зволікай. Вона – твоя пер-
ша любов, і я не хочу, щоб потім ти 
шкодував усе життя, що втратив її. 
Якщо на це є Божа воля, то і я даю 
своє батьківське благословення». 
І воно подіяло. Згодом я зрозумі-
ла, що дивлюся на Віктора іншими 
очима — я його полюбила, але од-
разу в цьому не призналася.Через 
деякий час потрапила в лікарню на 
планове лікування ревматичної хво-
роби. Звідти зателефонувала Вікто-
ру з проханням відвідати мене. Він 
купив три червоні гвоздики й прий-
шов до лікарні. Я ж у цей час була 
на процедурах. Вийшовши, побачи-
ла, що Віктор сидить під дверима, 
чекаючи мене, і… засміялася! Ось 
цей сміх став для нього знаком, що 
не треба боятися. Я сказала: «Якщо 
твоя пропозиція досі в силі, хочу да-
ти на неї відповідь: «ТАК!» Він пода-
рував мені квіти, і все вийшло, як за 
сценарієм! Бог приготував для мене 
особливу людину. 

Подруги вже були заміжніми, на-
роджували дітей, а я попри те, що 
робила добру справу для Господа, 
лишалася одна. Та я намагалася до-
віряти Богу й шукати в Нього відпо-
віді на свої питання. У нагороду за 
це Він подарував шлюб із чоловіком 
моєї мрії.

— Із якими випробуваннями ви 
зустрілися в перші роки подруж-
нього життя?

— Якось у нас із Віктором вини-
кло непорозуміння. Я пішла до сво-
їх батьків. Розказала, що ми посва-
рилися, але мама, на диво, мене не 
підтримала й відправила до чолові-
ка. Я її не послухала й пішла до бра-
та (він уже був одружений). Звечо-
ріло, і брат запитав, де мій чоловік. 
Я відказала, що не знаю. Неправду 
сказала. Задзвенів телефон. Брат 
узяв слухавку, це був Віктор, який 
шукав мене. За декілька хвилин він 
стояв на порозі. Каже: «Ідемо додо-
му, Алло. Чого ти тут?» Я йому різ-
ко: «Не піду!» Брат здивовано пи-
тає: «Як це, не підеш?! Де ж ти бу-
деш?» А я кажу: «У вас…» Дякую 
йому за те, що на таку заяву відре-
агував так: «Сестричко, ти маєш йти 
за чоловіком і помиритися з ним». 
А потім помолився за нас. Звичайно, 
ми пішли додому разом, але всере-
дині кипіло. Дорогою мовчали. Так 
тяжко й соромно було на душі. Си-
лу для вибачення я знайшла лише 
тоді, коли переступила поріг нашої 
оселі… Іншого разу я настільки до-
вела Віктора, що він гримнув двери-
ма — аж із них посипалося скло. Ми 
ще довго ті двері не ремонтували. 
А коли приходили гості, то розпові-
дали їм про причину — як приклад 
поганого наслідку конфліктів. Тепер, 
аналізуючи своє життя, я розумію, 
що в перші роки між нами не бу-
ло достатньої відвертості. Це стосу-
ється всіх сфер. Я недоговорювала, 
сподіваючись, що він здогадається, 
чого хочу. А він думав, що здогадаю-
ся я. На мене звалилася хатня робо-
та, а ще треба було займатися слу-
жінням. Було нелегко. Віктор казав: 
«Люблю!», а мене це дратувало, бо 
хотіла, щоб ці слова конвертували-
ся в практичну допомогу (щоб він 
почистив картоплю, попилососив). 
Але я цього не казала, а він не здо-
гадувався. У результаті щодня перед 
сном чоловік просив вибачення, не 
знаючи до кінця за що, я ж розгніва-
но казала, що не прощу, бо вибача-
ється не щиро. Одного разу відкри-
ла наш сімейний альбом і прочита-
ла побажання друзів, у якому вони 
процитували біблійний вірш: «Сон-
це нехай не заходить у гніві вашо-
му». Це стало моїм особистим від-

Кажуть, що життя жінки складне, а життя дружини служителя ще 
складніше. Чи дійсно це так, я намагалася розпитати жінку з досвідом, 
дружину керівника відділу освіти Церкви християн віри євангельської 
України Аллу Вознюк. З якими труднощами довелося зустрітися в перші 
роки подружнього життя, чи питала в пророків волі Божої на свою до-
лю, про складний період, коли втрачала дітей під час вагітності, а згодом 
отримала невтішний діагноз «безпліддя», — дружина служителя розпо-
віла у відвертому інтерв’ю.



криттям. Згодом Бог настільки змі-
нив моє серце, що я стала не просто 
швидко пробачати, але й першою 
вибачатися, навіть тоді, коли моєї 
провини не було. Розповідаю про 
ці моменти, бо не хочу видаватися 
надто духовною. У мене були по-
милки — і я це визнаю. Слава Богу, 
що дав сили боротися з ними!

— У своїх семінарах ви розпо-
відаєте про складний період, коли 
втратили дітей під час вагітності, а 
згодом почули невтішний діагноз 
— безпліддя. Як ви пройшли його?

— Через півроку після весілля я 
завагітніла. Це була велика радість, 
але вже за кілька місяців стався ви-
кидень. У ніч перед тим мені на-
снився сон — похорони з малень-
кою труною, багато людей. Мама 
чоловіка питає у мене, чому я не 
йду прощатися з дитиною? Я відка-
зую, що не маю дитини. А вона від-
повідає, що мій син лежить у труні. 
Стало так моторошно, я стала пла-
кати й прокинулася від страшного 
болю. У цей день я дійсно втрати-
ла дитину. Рівно через рік повтори-
лася така ж історія. Потім було три 
довгих роки поневірянь і лікування. 
У результаті цього лікар сказав, що 
дітей у мене не буде. Я була дуже 
пригнічена. Думала, що Віктор мене 
розлюбить. Думала: «Як ми будемо 
жити без дітей? Що скажуть люди?» 
Підсвідомо чоловік це зрозумів і од-
ного разу сказав: «Не переживай, у 
нас обов’язково будуть діти, треба 
тільки дочекатися. А навіть якщо не 
буде, то я ще більше любитиму те-
бе». Це була саме та підтримка, якої 
потребувало моє серце. Це відроди-
ло в мені віру, що Бог попіклується 
про нас. У той період ми практику-
вали слова, які були нашим весіль-
ним кредо: «Я покладаю надію на 
Тебе, о Господи» (Пс.30:15). Доле-
носний момент стався одного вечо-
ра, коли Віктор повернувся окриле-
ний із євангелізації і в черговий раз 
побачив мене в занепалому дусі. Я 
вже хотіла їхати кудись, де моляться 
за зцілення. Так хотіла позбавитися 
ярлика безплідної жінки! Він мене 
заспокоїв і нагадав, що в нас є Бог 
і Він всюдиприсутній. Тут і зараз. У 
кожному сантиметрі та міліметрі. 
Він чує нас тут так само, як і на ве-
ликих зібраннях. Це було чоловіко-

ве відкриття від Бога. Воно прониза-
ло й мене. Ставши на коліна, ми ста-
ли просити в Господа пробачення за 
все, що робили неправильно, а по-
тім просто дякували за те, що Він чує 
нас. У цій молитві я фізично відчула, 
ніби хтось зняв із мене тягар. Я вста-
ла щасливою та усміхненою. Через 
рік у нас народився перший синочок 
— Роман.

— Як проходила ваша перша ва-
гітність? Яким був емоційний стан? 
Як це вплинуло на стосунки з чоло-
віком?

— Сказати, що легко — це буде 
неправда. Але і не надто важко. Че-
рез загрозу переривання вагітності 
мене поклали в лікарню на п’ять мі-
сяців. Усі домашні турботи чоловік 
взяв на себе. Час тягнувся не довго, 
бо радість материнства переповню-
вала серце. Я жила з постійним ба-
жанням наблизити ту хвилину, коли 
візьму синочка на руки. Коли маєш 
певну ціль, труднощі не здаються та-
кими важкими, якими є насправді.

— Що ви відчували, коли зава-
гітніли вдруге й утретє, розумію-
чи, що дітей доведеться майже на 
увесь час вагітності лишити вдома 
з чоловіком і лягти на збереження?

— Коли народився Рома, у мене 
було бажання народити для нього 
братика чи сестричку. Через два з 

половиною роки народився Артем. 
Не можу сказати, що вдруге радість 
була меншою. Хоч і довелося шість 
місяців пролежати на збереженні. 
Та це випробування було не най-
складнішим. Під час другої вагітнос-
ті я захворіла грипом. Було усклад-
нення в ділянці голови. Лікарі сказа-
ли, що необхідно робити операцію. 
Це мене дуже лякало, бо не знала, 
як довге перебування під наркозом 
вплине на дитину. Але девіз, що ми 
покладаємо надію на Бога, тримав 
мене. Під час операції я пережила 
дивні відчуття. Здавалося, що я пе-
ретворилася на мильну піну, яка ле-
тить серед брязкоту й скреготу. Ніби 
я колись на землі була людиною, а 
зараз лечу кудись і не знаю, чи зупи-
нюся. Промайнули спогади про чо-
ловіка й синочка. Стало страшно від 
того, що можу вже ніколи до них не 
повернутися, а ось так вічно круж-
ляти. Відбулася повна втрата орієн-
тації в часі. Це відчуття було дивним 
і неприємним. Слава Богу, дві годи-
ни під наркозом на Артема не впли-
нули. Він народився здоровим. Це 
було диво, бо після подібної опера-
ції в іншої жінки відняло мову й па-
ралізувало нижні кінцівки. Третя ва-
гітність — вісім місяців збереження. 
Було справді дуже важко. Тішило 
те, що є хороший чоловік, на якого 
можна лишити двох дітей, про яких 
подбає. Йому постійно допомага-



ла наша родичка. Час від часу діток 
привозили до мене в лікарню. Коли 
Артемчику виповнилося два роки, 
я лежала в палаті, що знаходилася 
на першому поверсі пологового бу-
динку. Під вікном були сходи. Я по-
просила, щоб мені через вікно да-
ли іменинника. Дуже тішилася, що 
змогла в цей важливий день поцілу-
вати й пригорнути до себе синочка.

— Народження третього сина 
ледь не позбавило вас життя. Що 
відчували в цей час? 

— Напередодні народження тре-
тього сина Дениса вві сні я йшла 
червоною доріжкою до нової хати. 
Уже потім лікарі казали, що черво-
на доріжка, певно, була символом 
сильної кровотечі, яка вела мене 
до Небесного Дому. Під час повної 
зупинки серця, що тривала чотири 
з половиною хвилини, єдине, що я 
пам’ятаю — політ через темний ту-
нель, а потім світло. Я ніби в нього 
пірнула. Цікаво, що це світло було 
дуже теплим, м’яким і мало при-
ємний аромат. У мене було відчут-
тя, що я занурилася в любов. Зву-
чала мелодія, яку важко до чогось 
порівняти. Щось віддалено подібне 
на звуки арфи. Ніжні високі частоти 
з гарним відлунням. Це мій єдиний 
спогад.

— Кажуть, що життя жінки 
складне, а життя дружини служи-
теля ще складніше. Чи дійсно це 
так? З якими труднощами ви зу-
стрічалися і як подолали їх?

— Найтяжчий період почався то-
ді, коли Віктор очолив Відділ освіти 
Церкви ХВЄ України. Перед ним по-
стало багато викликів і труднощів, 
які я намагалася розділяти, підтри-
муючи та допомагаючи йому в мі-
ру своїх можливостей. Це не відра-
зу вдавалося. Діти підліткового віку. 
Хлопчики в такий період дуже по-
требували тата. Не завжди в мене 
ставало мудрості правильно з ними 
спілкуватися, так, як це міг би зро-
бити батько. Його відсутність відчу-
валася дуже гостро. Я постійно про-
сила в нього поради, як вчинити в 
тій чи іншій ситуації. Коли такої мож-
ливості не було, поради мені давав 
Бог. Коли Віктор повертався додо-
му пізно, втомлений і виснажений, 
я старалася його зустріти, навіть як-

що була ніч. Він любить чаювати зі 
мною після поїздок. Знаючи це, я 
часто жертвувала сном. На його пи-
тання: «Вип’єш зі мною чаю?» з ен-
тузіазмом відповідала: «Звичайно!» 
На перший погляд, це дрібнички. 
Але саме з них складався затишок, 
до якого чоловік прагнув після дов-
гої дороги. Тому я хотіла підтриму-
вати цей клімат в нашій сім’ї. Він це 
розумів і наступного дня завжди да-
вав мені виспатися, або робив якісь 
хатні справи, щоб полегшити мені 
життя. І ці обставини виявляли в на-
шій любові нові грані — відвертість, 
простоту, жертовність.

— Наостанок прошу вас лишити 
три поради читачам: для незаміж-
ніх дівчат; для тих, у кого (попри 
велике бажання) немає дітей; для 
матерів.

— Хай незаміжня дівчина не ста-
вить планку вище, ніж досягла са-
ма. Коли вимоги щодо майбутнього 
обранця захмарні, а дівчина до них 
і близько не дістає, то цей шлях га-
небний і ніколи не приведе до щас-
ливого шлюбу. Але якщо все-таки ця 
планка піднята високо, тоді й дівчи-
ні треба прикладати багато зусиль, 
щоб відповідати поставленим стан-
дартам. Не підганяйте подій. Навіть 
якщо ви захопилися хлопцем, який 
виявляє певні знаки уваги, і, здаєть-
ся, ніби ви недостатньо виявляєте 
інтерес до нього, не варто активно 
проявляти своє зацікавлення. На 
все свій час, і для сімейного життя 
потрібен певний період підготовки, 

який не варто штучно скорочувати. 
Тих, хто молиться до Бога про ди-

во материнства, я хочу підбадьори-
ти, щоб покладали надію на Бога. 
Період, через який ви проходите, 
формує у ваших серцях не просто 
терпіння, а довготерпіння. Одно-
значно, цей період дається Богом із 
певною метою. Важливо зрозуміти, 
із якою — щось зростити у нашому 
серці чи щось із нього викорінити? 
Пам’ятайте, що сила молитви має 
велику вагу!

Дружини, у першу чергу, не став-
те дітей вище за свого чоловіка. Ви-
ховуйте в нащадках повагу до тата, 
наголошуючи на тому, що саме він 
голова сім’ї. Діти в нашому житті — 
явище тимчасове. Але те, як ми ста-
вимося до чоловіків у період бать-
ківства, так чоловіки ставитимуться 
до нас тоді, коли діти залишать нас, 
утворивши власні сім’ї. До речі, ні-
коли не відмовляйте йому в інтим-
ній близькості (хіба через хворобу). 
У цьому плані має бути і відвертість, 
і жертовність, адже фізичне задо-
волення чоловіка впливає й на його 
духовний стан. Майте відвагу про-
сити пробачення в дітей, коли зро-
бите щось несправедливо чи не-
правильно. Якщо не визнаєте своєї 
провини, це створить у серці дитини 
підґрунтя для прихованої агресії. Ну 
і, звичайно, допоможіть дітям роз-
винути їхні таланти…

Розмовляла 
Марічка ГАЛЮК

Був один чоловік, який ніколи не був одруженим, і коли він помирав у 
віці дев’яноста років, хтось запитав його: 

— Ти так і не одружився, але ніколи не говорив чому. Зараз, коли ти на 
порозі смерті, скажи правду. Якщо є якийсь секрет, хоч зараз розкрий його 
— може комусь ця відповідь стане в пригоді. 

Старий відповів:
— Так, я тримаю один секрет. Не те, щоб я був проти шлюбу, але я за-

вжди шукав ідеальну жінку. Я провів весь час у пошуках, і так пролетіло 
моє життя…

— Але невже на всій величезній планеті, населеній мільйонами людей, 
половина з яких — жінки, ти не зміг відшукати одну-єдину ідеальну жінку? 

Сльоза скотилася по щоці вмираючого. Він тихо відповів: 
— Ні, одну я все-таки знайшов…
— Тоді що ж сталося, чому ви не одружилися? 
Важко зітхнувши, старий проказав: 
— Та жінка шукала ідеального чоловіка...

Мовою притчі
У пошуках ідеалу



91рік молодості

Еліс Шевкенек — відома євангелістка, місіонер-
ка світового рівня. Корені її роду виходять із Укра-
їни, бо її батьки ще на початку XX сторіччя емігру-
вали з України до Канади. Їй уже 91 рік, але вона, 
незважаючи на свій вік, прибула до України на де-
кілька тижнів. Три дні сестра Еліс провела на Всеу-
країнському молодіжному з’їзді в Малині. Щодня 
вона мала зустрічі в церквах різних міст України 
(Житомир, Бердичів, Буча, Київ, Чорнухи, Пиря-
тин, Кременчук, Первомайськ, Херсон, Миколаїв). 
Сестра Еліс із молодечою заповзятістю проводить 
свої виступи (безперервно годину чи навіть дві). У 
неї досить напружений графік. Просто диву даєш-
ся, звідки в неї беруться сили, та й ще в липневу 

спеку (не всі молоді місіонери змогли б витримати). Піс-
ля подорожі по Україні сестра Еліс вирушить у Пакистан, 
де вона раніше трудилася багато років. Один молодий 
брат здивувався, коли зустрів Еліс Шевкенек на молодіж-
ному з’їзді в Малині, і з наївністю хлопця з села він так ви-
словив своє здивування: «Я ніяк не сподівався вас зустрі-
ти, я вже думав, що ви померли… а ви тут, та ще й серед 
молоді». На що вона зі смиренням відповіла: «Смерть не 
знає, на якому континенті мене знайти. Ти думаєш, що я 
91 рік у старості? Ні, я 91 рік у молодості!»

Пропонуємо уривок із виступу сестри Еліс на зустрічі з 
християнами в Пирятині, що на Полтавщині, яка відбула-
ся 12 липня 2016 року в міському Палаці культури. 



дуже сумно... Якщо ми любимо Бо-
га й хочемо бути такими, якими Він 
хоче нас бачити, то намагатимемо-
ся робити те, що Бог велить робити 
нам, і будемо любити не тільки Бога, 
але й людей. Що сказав Ісус церкві, 
яка залишила першу любов? Те, що 
я читаю в Одкровенні, стосується й 
церков сьогодні: якщо не покаєтеся, 
якщо не поставите Христа на перше 
місце у своєму житті, Бог зрушить 
ваш світильник з місця... Полюби Іс-
уса всім серцем, будь другом Ісусу і 
не дружи з цим світом. Багато хрис-
тиян не зробили Христа Господом 
свого життя. Багато християн пра-
цюють день і ніч, щоб мати більше 
комфорту, а потім кажуть: «Подиви-
ся, що в мене є». А Ісус каже: «Ти те-
плий, і Я викину тебе зі Своїх уст...»

Ісус сказав: «Якщо ти любиш Ме-
не, то виконай Мої заповіді». А як-
що ми не дотримуємося їх? Чи лю-
бимо ми Ісуса — це доводить наш 
щоденний спосіб життя. Ісус хоче, 
щоб ми з Ним проводили час в бе-
сіді, в тісному спілкуванні, як із най-
кращим другом.

Коли я проводжу в молитві час 
спілкування з Ісусом, я майже взага-
лі не молюся про потреби. Я гублю-
ся в Ньому. Я тону в Його любові. 
Він розмовляє зі Мною, а я з Ним. 
У своєму дусі я так само сильно 
люблю Господа нині, як і в перший 
день своєї зустрічі з Ним. Я була мо-
лодою і зовсім нічого не знала про 
Ісуса й християн. Але коли Він увій-
шов у моє серце, я дуже сильно по-
любила Його. Бог став для мене та-
ким реальним! Я знайшла Того, Кого 
шукала душа моя. Я наївно думала, 
що ніхто у світі не знає Ісуса так, як 
Він відкрився мені, і вважала, що са-
ме я повинна сказати всім людям 
про Нього. Я тільки розпочала вчи-
тельську працю в школі, але звіль-
нилася, щоб мати більшу можли-
вість всім сказати про Христа. Моя 
мама сказала тоді, що я зійшла з ро-
зуму, вона навіть спересердя сказа-
ла, щоб я вибиралася геть із дому… 
Я плакала й молилася, казала Ісусу: 
«Якщо батько й мати залишать ме-
не, я Тебе ніколи не залишу». А мені 
було всього 20 років…

Я зрозуміла, що перш, ніж гово-
рити з людьми про Бога, я повинна 
чогось навчитися. Тому вступила в 
біблійну школу. Закінчивши ту шко-

лу, із 23-річного віку пішла повністю 
на служінні Господу. У Канаді я та 
моя подруга з Божою поміччю ор-
ганізували дві церкви. Зазначу, що 
з самого початку свого християн-
ського життя та служіння я вчилася 
в усьому довіряти Ісусу. Потім про-
тягом 44 років я була місіонеркою в 
Індії і Пакистані, Індонезії і Таїланді 
та ще в багатьох країнах. Але заува-
жу, що жодна церква мене не поси-
лала й не підтримувала фінансово. 
Багато людей не могли зрозуміти, 
як я можу так багато роз’їжджати по 
світу, ні в кого не просячи грошей, 
не співпрацюючи з жодною хрис-
тиянською місією. До того ж Бог до-
зволяв мені будувати не тільки до-
ми молитви, але й будинки для пас-
торів, удів.

Я зрозуміла ось що: мої стосунки 
з моїм Богом такі — те, що я роблю, 
— це Божа робота, не моя. А якщо 
це Божа робота, і Бог каже мені в 
такому-то місці побудувати церкву, 
то Він забезпечить і її фінансування. 
Протягом багатьох років я щодня 
переконуюся, як Бог чудесно задо-
вольняє всі мої потреби. Немає ні-
чого більш чудесного, ніж навчитися 
довіряти Богу: «Оце, Бог — Спасін-
ня моє! Безпечний я, і не боюся...» 
(Іс.12:2). У Євангелії від Луки, 18:1, 
написано, що треба молитися за-
вжди й не занепадати духом. У нас 
є вибір: довіряти Богу або піддатися 
страху, смутку, прийти у відчай. Про-
рок Ісая сказав: «Я буду надіятися на 
Бога». Коли є надія, тоді немає місця 
для страху. Що сказав апостол Іван? 
Досконала любов проганяє всякий 
страх! Я настільки впевнена, що Бог 
любить мене, що не буду боятися 
нічого. Я також впевнена в тому, що 
Він хоче для мене всього найкращо-
го. Я також впевнена в тому, що Бог 
знає, що для мене найкраще. У Ньо-
го є влада й можливість, і сила дати 
мені це найкраще. Навіщо мені бо-
ятися? Любіть Бога, утверджуйтеся 
в Його любові. Міцно вкореніться в 
Його любові. Він вас любить! Я вірю, 
що Ісус мене любить! Я вірю, що Ісус 
про мене турбується! Я вірю, що Йо-
го благодаті достатньо для мене! Я 
в Його руках! І Він ніколи не підведе 
мене. Це моє свідчення.

Підготував до друку 
Геннадій Андросов

Коли мені виповнився 91 рік, я 
сказала Господу: «Напевно, я вже 
стала старою, тепер уже не буду 
проводити таких служінь, як рані-
ше». Але одного разу в церкві я від-
чула сильну присутність Христа. Тоді 
Ісус промовив до мене: «То ти тепер 
вже стара? А Я не старію, і Дух Свя-
тий не старіє. Що Духом Святим Ми 
робили через тебе тоді, Ми будемо 
робити і зараз». І я сказала: «Гос-
подь, якщо Ти хочеш, щоб я вируши-
ла в яке-небудь місце, Ти скажи пев-
ним людям, щоб вони запросили 
мене. Я не буду просити нікого, але 
Ти поклади на розум іншим, щоб во-
ни запросили мене». І коли хтось 
мене запрошує, я знаю, що це від 
мого Ісуса. Знаєте, чому я приїхала 
в цьому році в Україну? Коли я була 
в США, у місті Еверет (Everett), брат 
з України приїхав провідати мене. Я 
його бачила вперше в житті, і я не 
знаю, як він про мене дізнався. Він 
сказав, що приїхав запросити мене, 
щоб я виступила в молодіжному та-
борі в Малині. І тому я тут. Тепер я 
отримую запрошення від пасторів, 
яких раніше ніколи не знала і не зу-
стрічала. У мене програма завжди 
дуже напружена. Зібрання вже за-
плановані на вересень, листопад, 
грудень. І якщо Бог наказує мені 
щось зробити, Він дає мені благо-
дать і силу виконати це. Він каже: 
«Скільки дня, стільки й сили». Хтось 
запитав мене: «Чи ти не боїшся їз-
дити в Індію одна?» Я відповідаю: 
«Я одна ніколи нікуди не їжджу. Ме-
ні це не важко, тому що Ісус зі мною 
весь час». Слава Богові!

Я молилася так: «Боже, або дай 
мені душі для Христа, або я по-
мру...» Але ось що помітила. Багато 
людей приходять до мене з прохан-
нями помолитися. Коли я питаю, за 
що молитися, то знову й знову чую: 
за зцілення, благословення, вирі-
шення фінансових потреб, освіту, 
нову машину, будинок тощо. Прак-
тично всі потреби матеріального 
плану. Виходить, коли ми молимо-
ся, то зазвичай даємо вказівки Бого-
ві, що Він має зробити, а потім каже-
мо «Амінь!» і йдемо, вважаючи, що 
справа зроблена. Дуже мало хрис-
тиян моляться за те, що вгорі, за ду-
ховне. Це мене дуже засмучує...

Мені доводиться чути, що в тій 
чи іншій церкві немає любові. Це 



Багато років тому у своїй церкві 
неподалік від Орландо я промовив 
дуже небезпечну молитву, повто-
рюючи слова з Книги пророка Ісаї, 
6:8: «Ось я! Пошли Ти мене!» Я був 
зніченим, прекрасно розуміючи, що 
Бог зруйнує мій звичний світ, перш 
ніж зможе використати мене, щоб 
через мене торкатися інших людей 
ради Христа.

Я хотів, щоб Бог використовував 
мене, і на своєму болючому досвіді 
пізнав, що ми не беремо й не роз-
починаємо служіння ось так просто 
на своїх умовах. Бог ламає і гне тих, 
хто промовляє від Його імені. Він 
вимагає повної покори. Мені дове-
лося позбутися страхів, змінити своє 
ставлення й пріоритети. 

Нині модно стверджувати, що 
Бог може використати кого-завгод-
но. Це правда, що Бог жодним чи-
ном не зважає на расу, вік, стать, 
шлюбний досвід, минулі помилки 
чи нинішній фінансовий статус осо-
би. Але в той же час Його стандарти 
ніколи не опускалися – Бог викорис-
товує смиренних, слухняних, освя-
чених послідовників.

Сім типів християн, 
яких Бог не може використовувати

Багато християн ніколи не будуть 
корисними для Царства Божого че-
рез свій тип мислення чи поведін-
ку, які обмежують плин Духа Свято-
го чи, як казав апостол Павло в По-
сланні до галатів, відкидають Божу 
благодать! Якщо ви хочете, щоб Бог 
вас використовував, переконайтеся, 
що ви не належите до жодної з на-
ступних категорій християн.

1. Християни за «кермом». Ісус 
не лише наш Спаситель, Він — наш 
Господь. І Він хоче, керувати наши-
ми рішеннями, управляти нашим 
шляхом, щоб ми перемагали свої 
егоїстичні бажання. Багато віруючих 
людей користуються Божою благо-
даттю, а контролю над своїм життям 
Богові так і не віддають. Якщо ви хо-
чете, щоб Бог вас використовував, 
тоді вам пора пересісти на пасажир-
ське крісло й дозволити Ісусові ке-
рувати. Якщо вам важко підкорити-
ся, моліться: «Не моя воля, але Твоя 
воля нехай буде» (Лк. 22:42).

2. «Диванні критики». Є ті, хто 
служить Господу в поті лиця, і є ін-

ші, які обрали своїм заняттям крити-
канство та розбивають у пух і прах 
тих, хто виконує Божу роботу. Дия-
вол — обвинувач, тому якщо ви за-
суджуєте інших, то дієте в дусі Лю-
цифера. Дух Святий не працює че-
рез «гірких», злих, сварливих людей 
чи сповнених осуду.

3. Песимісти типу «склянка на-
півпорожня». Багато християн ни-
ні стурбовані тим, що роблять гріш-
ники, і деякі витрачають безліч ча-
су, намагаючись передбачити, коли 
з’явиться антихрист чи настане кі-
нець світу. У той час, як інші хрис-
тияни сфокусовані на надбанні душ 
для Ісуса Христа й на тому, щоб яви-
ти Його милість і співчуття світу, що 
гине. Хто, на вашу думку, принесе 
більший духовний плід — песимісти 
«судного дня» чи сповнені надією 
євангелісти?

4. Плотські християни. Це стало 
модним сьогодні серед віруючих — 
опускати стандарти моралі аж до 
рівня «роби, що хочеш». Неодру-
жені християни живуть разом, дея-



кі пастори впадають у перелюб, і деякі деномінації 
проголосували  за санкціонування гомосексуаль-
них стосунків. Не обманюйтеся! Тільки тому, що де-
далі більше людей ідуть за цим трендом, не озна-
чає, що Бог змінив Своє вічне Слово.

Люди, які живуть у явному гріху, не можуть бу-
ти інструментами Святого Духа. У Другому послан-
ні до Тимофія, 2:21 написано: «Отож, хто від цьо-
го очистить себе, буде посуд на честь, освячений, 
потрібний Володареві, приготований на всяке до-
бре діло». Те, наскільки ми можемо бути корисни-
ми для Бога, основується на тому, чи підкорили-
ся ми процесу освячення. Святість для нас суворо 
обов’язкова. 

5. Християни, які відпали. Бог не використовує 
людей, які залишили церкву. Сьогодні можна кри-
тикувати церкву, деякі навіть засновували «служін-
ня», які спокушували християн змінювати церкву 
на ізольовану духовну пустелю. Більшість подібних 
критиканів сповнені гіркоти через невдалий досвід 
взаємодії з пастором.

Я переживаю виключно співчуття до будь-якої 
жертви духовного насильства. Але ніхто не має пра-
ва руйнувати роботу Бога тільки тому, що духовний 
лідер завдає болю. Церква — це Божий план «А», і 
в Нього немає інших альтернатив. Якщо ми хочемо 
бути використаними Богом, тоді нам треба прилі-
питися до Церкви й навчитися жити в установлено-
му Богом лідерському персоналі церкви.

6. Боязливі християни. Коли апостол Павло по-
слав Тимофія в Ефес відкривати там церкву, він дав 
йому суворий наказ звільнитися від кайданів стра-
ху, написавши: «Тож не соромся засвідчення Госпо-
да нашого» (2 Тим. 1:8). Страх паралізує. Усі ті, хто 
підкоряється Божому поклику, повинні говорити 
сміливо, захищати віру, ризикувати своєю репутаці-
єю, терпіти неприйняття і, можливо, гоніння. Якщо 
ви боїтеся благовістити, покайтеся у своєму страху 
й попросіть у Бога Його святої мужності.

7. Пасивні спостерігачі. Сьогодні для багатьох 
християн іти за Богом означає відсидіти півтори го-
дини служіння перед поїздкою на пікнік до озера. 
Ми нашвидкоруч прогортаємо християнську стріч-
ку в наших смартфонах, поки вранці добираємося 
на роботу. Ми втратили істинне значення слідуван-
ня за Христом у гамірному ХХІ столітті.

Якщо ви хочете, щоб Бог вас використовував, 
то повинні стати старанним учнем, сфокусованим 
на Його Слові, та ревним молитовником. Апостоли 
першого століття проголошували: «А ми перебува-
тимемо завжди в молитві та в служінні слову» (Дії 
6:4). Половинчасті люди ніколи не змінювали світу. 
Ви повинні бути посвяченими й ревними, якщо хо-
чете бути максимально ефективними духовно.

Джей Лі ГРЕЙДІ,
ieshua.org

Щоразу, виносячи побутове сміття, я проходжу повз 
одне старе нахилене дерево. Мені здається, що воно там 
було завжди, скільки себе пам’ятаю. Хоча найімовірніше, 
що це не так. Але дерево дійсно дуже старе. Я щоразу з 
побоюванням поглядаю вгору, коли проходжу під ним: 
«Хоч би на голову що не впало!»

Недавно, знову проходячи повз нього, я звернув увагу, 
що під деревом багато плодів шовковиці. Я поглянув уго-
ру й з подивом зауважив, що це старе дерево і є шовкови-
цею. Я просто ніколи не помічав цього. Це щось із розряду 
того, що ми хронічно не помічаємо через неуважність до 
звичного. А й правда, хто з нас знає, скільки сходинок на 
сходовому марші, яким ми щодня піднімаємося на свій 
поверх? Щось схоже сталося й зі мною щодо згаданого 
дерева. Усі ці роки я просто не звертав уваги на породу 
дерева, повз яке проходив. Воно не стало шовковицею то-
ді, коли я це помітив. Воно завжди було нею. Просто у свій 
час її плоди потрапили мені на очі…

Я це, власне, до чого? Недавно в одній із соцмереж 
побачив перепости мого давнього знайомого. Я знав йо-
го багато років, і він здавався мені людиною скромною, 
спокійною, навіть трохи сором’язливою. Побачивши його 
сторінку в інтернеті, я зрадів йому, як давньому другові. 
Коли ж прочитав його коментарі на проблемні перепости, 
то буквально жахнувся. Пробачте за неблагозвучність, але 
з його слів буквально віяло могилою. Не важливо, на яку 
тему він писав свої коментарі та яких поглядів притриму-
ється; звісно ж, писав, що думав, але його слова відкрили 
мені його сутність, про яку я навіть і не підозрював. Він не 
став таким, коли я прочитав його думки. Він і був таким 
завжди, просто обставини допомогли йому виявити «пло-
ди» своєї істинної природи.

Іноді ми нарікаємо: «О Господи, чому все це сталося?» 
А ось і ймовірна відповідь: «Щоб кожен побачив у собі іс-
тинного себе!» Просто, коли приходять певні обставини, 
наша істота проявляє себе природно та вільно, чого вона 
не дозволяє собі, коли життя не «хапає нас за живе». І це, 
взагалі-то, завжди було лише питанням часу. Далі все за 
Євангелією: «Кожне ж дерево з плоду свого пізнається» 
(Лк.6:44). А життєві обставини, про які ми часто плачемо 
перед Господом, — це лише хороша можливість переві-
рити себе, якої ти, дорога душе, «породи» насправді.

Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Кожне ж дерево з плоду 
свого пізнається



Я хочу розповісти про диво в нашо-
му житті, яке відбулося в 2013 році. Я 
до цих пір під враженням від дій Гос-
пода, і донині Він дивує мене, зміцнює 
мою віру!

У мене є 12-річна дочка, яка отрима-
ла в спадок від моєї мами погану хво-
робу — мігрень. Деякі люди пов’язують 
звичайний головний біль із мігренню. 
Тому дозвольте мені коротко описати 
цю хворобу.

Напади мігрені бувають виклика-
ні різними факторами: харчуванням, 
стресом, втомою або занадто довгим 
відпочинком, невпорядкованим ре-
жимом дня, запахами та іншим... Спо-
чатку мігрень проявляється звичайним 
головним болем, нудотою, потім біль 
зростає, з’являється підвищена чутли-
вість на світло, тому в кімнаті має бути 
темно й тихо, бо звуки чути з потрій-
ною силою. Іноді починається блювота, 
а потім болить шкіра голови, біль стає 
таким, ніби дуже повільно хтось роз-
риває череп на дві половинки. Не мож-
на зробити компрес, тому що немож-
ливо доторкнутися до болючої голови. 
Немає можливості рухатися. Видимі 
об’єкти стають занадто великими, по-
тім відразу занадто маленькими... Піс-
ля нападу мігрені іноді на деякий час 
втрачається смак і нюх. Приступи три-
вають по-різному. Коли встигнемо при-
йняти знеболювальне, то триває лише 
кілька годин, але якщо не встигнемо 
з ліками, організм відключає систему 

Бог, 
що забирає 

біль

Свідчення



18 років, а моїй 11-літній доньці во-
ни пошкодять серце.

«Вам потрібно чекати, поки 
донька виросте й народить дітей, 
гормони перебудуються — і мігрень 
пройде, але й цього гарантувати не 
можна. Ця хвороба на все життя, по-
трібно навчитися з нею жити...» — 
намагався заспокоїти мене лікар...

Ми отримали список рекомен-
дацій професора: не їсти смажено-
го, копченого, з додаванням хіміч-
них добавок, майонезу, сиру, шо-
коладу й багато іншого, вести здо-
ровий спосіб життя, дотримуючись 
відповідного режиму й відпочинку, 
що в шкільному віці практично не-
можливо...

Перспектива перед нами була 
жахливою, я була в жаху перед на-
ступними нападами мігрені. Напев-
но, не потрібно описувати, із яким 
настроєм ми поверталися додому.

Коли в розмові з однією із сес-
тер з нашої церкви я жалілася їй на 
свою ситуацію, вона мене запитала: 
«Хіба тобі щось завадить піти на мо-
литву зцілення з єлеєпомазанням?»  
Я відповіла їй: «Ти ж знаєш, зре-
штою, що я весь час за це молюся — 
і Господь її не зцілює. Але в принци-
пі мені ніщо не заважає молитися з 
єлеєпомазанням...»

Ми з донькою пішли до пастора 
й попросили його помолитися. Пас-
тор запитав доньку, чи вірить вона, 
що Ісус може її зцілити. Вона сказа-
ла, що вірить. «Ти хочеш, щоб Гос-
подь Ісус зцілив тебе?» — поставив 
їй ще одне питання. «Так», — відпо-
віла вона. Служитель звершив мо-
литву з помазанням єлеєм — і ді-
вчинка вийшла переконаною, що 
вона зцілена.

Незабаром після цього дочка по-
їхала в скаутський табір. Вона дзво-
нила мені, щоб сказати, що їла, на-
приклад, смачну пасту з яйцем і ма-
йонезом... Я була перелякана. «Ма-
мо, повір нарешті, я зцілена, нападу 
не буде», — втішала мене донька. 
Вночі вони стояли на варті, встава-

травлення — і тоді які б ми ліки не 
приймали, нічого не допомагає...

Кілька років дочка перебувала 
під контролем дитячого невропато-
лога, кількість приступів збільшува-
лася до декількох разів на місяць. 
Поверталися через кілька днів і три-
вали знову кілька днів. Не було ні-
яких ліків. Після нападу мігрені ор-
ганізм був ослаблений, тому моя 
дочка підхоплювала всі можливі ві-
руси в школі — і знову пропускала 
заняття. Унаслідок цього ми мали 
проблеми з учителями — вони нам 
не вірили, що дочка пропускає уро-
ки через хворобу.

Після останнього нападу мігрені, 
який тривав три дні, коли ми з до-
чкою дуже виснажилися страждан-
нями, вона фізичними, а я психічни-
ми, уночі я сіла за комп’ютер і напи-
сала відчайдушний лист з описом 
симптомів дитини і розіслала його 
по електронній пошті в усі лікарні та 
клініки Польщі, де була дитяча не-
врологія або відділ лікування мігре-
ні. Через кілька днів подзвонив до 
мене професор однієї з відомих клі-
нік у Польщі й запросив приїхати до 
нього. Коли я брала відпустку на ро-
боті, мене запитали, як мені вдало-
ся так швидко потрапити в цю кліні-
ку на лікування, бо зазвичай потріб-
но чекати своєї черги як мінімум 3 
місяці.  Я знала, що це благословля-
юча рука Божа!

У лікарні нас прийняли без будь-
яких проблем. Дуже швидко були 
зроблені різні аналізи й обстежен-
ня. Через півтора тижні перебуван-
ня в лікарні було встановлено діа-
гноз, і я просто летіла, як на крилах, 
у кабінет професора, щоб отрима-
ти рецепт на чудодійний препарат, 
на який я покладала всі надії. Але, 
на жаль, через хвилину я отримала 
шок. Професор сказав, що для ме-
не немає хороших новин. Мігрень 
у дочки виявилася генетичною, для 
неї немає ніяких ліків. Усі препарати 
для лікування мігрені можуть при-
ймати тільки дорослі, яким понад 

ли рано вранці, робили гімнастику, 
а я весь час переживала, що це дуже 
напружений розпорядок дня, по-
стійно видзвонювала до неї і зава-
жала їй в іграх. Через тиждень вона 
повернулася втомленою, невиспа-
ною, але задоволеною, спала весь 
день і ніч. Та не було ніякої мігрені й 
навіть маленького головного болю.

Минув рік. Мігрені не було. Весь 
час я повертаюся думками до віршів 
у Біблії, у яких Ісус каже, що ми по-
винні бути як діти, щоб потрапити в 
Царство Небесне, що в нас повинна 
бути така віра, як у дітей. Моя дочка 
прийняла зцілення своєю вірою. Я 
ж у підсвідомості була ніби закодо-
вана: досвід минулих років та діа-
гноз лікарів не дозволяли мені пові-
рити повністю. Як добре, що пастор 
не спитав мене під час молитви по-
мазання про мою віру, бо, мабуть, 
цього зцілення не було б. Але дочка 
сказала «так» — і це сталося!

Я розмовляла з людьми, які ма-
ли напади мігрені. Жінки розпові-
дали, що після 50-ти, приступи були 
слабші й рідше, але ні в кого з них 
не було так, як із моєю донькою, ко-
ли «ніби рукою зняло». Бог змінив 
її генетичний код, учинив справжнє 
диво, незважаючи на твердження 
медицини! 

Ми ожили. Дочка більше не хво-
ріє, вона зміцніла. Вона їсть усе, що 
любить. Ми дуже вдячні Богові за це 
чудо в нашому житті.

Коли я поставила собі питання, 
чому раніше не пішла на молит-
ву, а звернулася в клініку, наразив-
шись на додатковий стрес і витрати, 
то отримала відповідь, що мені по-
трібно було використати всі людські 
можливості, щоб зрозуміти, що там, 
де людина не може, Господь діє!

Слава, честь і поклоніння нашо-
му улюбленому Отцеві, Який лю-
бить нас, Він чує, бачить і лікує!

З повагою, Анжела
(Польща)

Життя завжди буде сповнене обставин, що вселяють страх: якщо не хвороба, 
то фінансові труднощі; якщо не злидні, то самотність; якщо не самотність, то невдачі.

В такому світі існує єдиний вибір: боятися Бога або боятися всього іншого,
 довіряти Богу або не довіряти нічому.

Філіп ЯНСІ



18 серпня відбувся п’ятий випуск 
Міжнародної місіонерської шко-
ли, що працює на базі Київського 
біблійного інституту впродовж літ-
ніх місяців у співробітництві з місі-
єю «Світло для народів» (Швеція). 
22 студенти успішно завершили на-

На святковому зібранні були при-
сутні й діючі місіонери, представ-
ники місії «Голос надії». Заступник 
директора місії Віталій Оніщук по-
бажав випускникам бути вірними в 
служінні Богу, а також віднайти своє 
місце в збудуванні Божого Царства й 

П’ятий випуск студентів Міжнародної 
місіонерської школи

заповнити його своєю працею. Сер-
гій Тарасюк, пастор-місіонер церкви 
«Світло Євангелії» в с. Хомутець Жи-
томирської обл., звернув увагу на 
слово з Писання (2Кор.5:9): «Тому й 
намагаємося з усіх сил йому подо-
батися…» Він закликав випускників 
докласти всіх зусиль, щоб у своєму 
житті та служінні сподобатися Богу.

Слова подяки до організаторів та 
викладачів місіонерської школи від 
імені групи випускників висловив 
староста Сергій Марковський. Піс-
ля цього відбулася урочиста частина 
— церемонія вручення сертифікатів 
випускникам.

Заключне слово та молитву 
благословення виголосив стар-
ший пресвітер Київського міського 
об’єднання церков Анатолій Коза-
чок. Він побажав майбутнім місіоне-
рам пам’ятати про своє покликання 
й поспішати приносити плоди на Бо-
жій ниві.

Ілона 
Чернейчук

Презентація фільму відбулася на 
платформі щорічного молодіжного 
фестивалю «Малинфест». 

Народний депутат, координатор 
молитовної групи у Верховній Ра-
ді України Павло Унгурян розповів 
про хід підготовки до святкування 
500-річчя реформації, яке світ від-
значатиме у 2017 році. «Ми маємо 
донести думку до громадян Украї-
ни, що лише реформація духу при-
зведе до реформації країни. Не 
якась ідеологія, не безвізовий ре-
жим, не сексуальна орієнтація чи 
гендерна ідентичність, яку нам на-
магаються нав’язати в якості висо-
ких стандартів. А реформація духу!»

П’ять основних тез Реформації, 
що на них закладено й до цього ча-
су стоїть благополуччя Західного сві-
ту, учасникам Малинфесту виклав 
директор Східноєвропейського лі-
дерського форуму Ярослав Лука-

сік. «Реформація, 500-річчя якої ми 
святкуватимемо у 2017 році, охо-
пила Середньовічну Європу й ста-
ла запорукою її процвітання. Вона 
породила нові суспільні феномени, 
зокрема такі, як цінність особистос-
ті та права людини, поширення гра-
мотності й формування національ-
них культур, верховенство права й 
розвиток нових технологій, верхо-
венство права й парламентаризм».

«Нам важливо досягнути висо-
кого рівня усвідомлення та мотива-
ції до реформ, про які, власне, гово-
рить вся Україна. Однак тут є важ-
лива деталь — кожна успішна ре-
форма починається з усвідомлення 
та сили духу для необхідних змін. 
Це те, що зробив Мартін Лютер та 
багато інших відомих постатей», — 
пояснив пастор Анатолій Козачок, 
який представляє ЦХВЄУ в Оргкомі-
теті проекту.

Оргкомітетом проекту «Реформація-500» пред-
ставлений фільм «Друга хвиля реформації»

вчання та отримали сертифікати за 
спеціальністю «місіонер».

Відкрив урочисте зібрання ко-
ординатор місіонерської школи Ан-
тон Кукса. У своєму зверненні він 
побажав випускникам, щоб їхня те-
оретична теологія, здобута в стінах 
школи, у процесі служіння стала 
практичною. До студентів звернувся 
ректор КБІ Сергій Манелюк, зазна-
чивши, що місіонер — це насампе-
ред лідер, який веде за собою лю-
дей, за яких відповідальний, тому 
має нести Слово Боже дуже пильно 
та уважно.

Завідувач відділу освіти ЦХВЄУ 
Віктор Вознюк залишив випускни-
кам три цінні поради. Ніколи не за-
бувати своїх батьків, служителів, на-
ставників, які сприяли їхньому духо-
вному становленню та зростанню. 
Працюючи на місії, будувати міцну 
команду, поступово делегуючи свої 
повноваження, і так розширювати 
межі служіння. Завжди відділяти 
в служінні особисте від спільного, 
щоб у вирі різноманітних служінь 
та проектів не втратити особистого 
близького спілкування з Богом.



Лєна-Марія Клінгвалл відвідала Україну
4 серпня в Головному військово-

му клінічному госпіталі Києва від-
бувся концерт для учасників АТО 
та медиків, за участю гості зі Швеції 
Лєни-Марії Клінгвалл. Люди підхо-
дили: хто по одному, хто групками, 
а когось підвозили на візках.

Лєна-Марія народилася без обох 
рук, та тільки з однією повноцін ною  
ногою. Однак батьки-християни 
змо гли розкрити в ній великий по-
тенціал. Сьогодні вона — параолім-
пійська чемпіонка з плавання, воло-
дар численних спортивних нагород. 
До речі, два поставлених нею світо-
вих рекорди досі залишаються не 
побитими. А ще Лєна-Марія — член 
Міжнародної асоціації художників, 
які малюють, тримаючи пензлик но-
гою або в роті. Та, мабуть, найбільш 
улюбленим заняттям, за її словами, 
є музика і спів: Клінгвалл закінчи-
ла Королівську музичну академію 
в Стокгольмі, співала на відкритті 
олімпійських ігор у Японії, записала 
близько 30 альбомів, у тому числі з 
власними піснями.

Кількома днями раніше разом 
із командою служителів із київської 
церкви «Скинія» (Відділ соціально-
го служіння ЦХВЄУ) Лєна-Марія слу-
жила ув’язненим у єдиній в Україні 
виправній колонії для інвалідів — 

зраділа, — каже Лєна-Марія. — Ра-
ніше я вже бувала в країнах Східної 
Європи і мала певне уявлення, але 
виявилося, що в Україні атмосфера 
більш легка, можна сказати, більш 
світла, ніж я очікувала: люди дуже 
відкриті, дружелюбні, ввічливі. Зда-
ється, українці дуже схожі зі шведа-
ми (посміхається — ред.).

Ви запитуєте, яке моє послання 
до людей із обмеженими фізични-
ми можливостями, до тих, хто втра-
тив руки та ноги під час бойових дій 
чи за інших обставин? Скажу, що не 
поділяю людей за таким принци-
пом. Я завжди співаю й промовляю 
для тих, хто хоче почути. І основна 
мета — донести людям істину, що 
кожна людина однаково дорогоцін-
на в очах Бога! Немає ніякого зна-
чення, як ми виглядаємо, звідки ми, 
наскільки розумні чи багаті — цін-
ний кожен.

Скажу, що ця проста істина зву-
чить по-різному для різних народів:  
у Японії, наприклад, де я служу вже 
майже 25 років, різні прошарки лю-
дей по-різному значимі. Для буд-
диста почути, що кожна людина од-
наково цінна, — це все одно, що в 
нас у церкві сказати лайливе слово. 
Але Бог і там відкриває істину й змі-
нює життя людей. 

У Європі багато людей недооці-
нюють себе й вважають, що їм чо-
гось дуже не вистачає в житті, хоча 
насправді в них дуже багато мож-
ливостей. Навіть для тих, хто має 
фізичні вади, можна знайти прак-
тичне рішення: побудувати присто-
совані приміщення, створити інф-
раструктуру й достатньо робочих 
місць — усе, проблема автоматично 
вирішена! Однак найважливіше те, 
що в тебе в серці! Ідеальне тіло, але 
при цьому пошкоджений розум — 
це набагато гірше, ніж коли в тебе 
пошкоджене тіло, але розум підко-
рений Божому Слову.

У Біблії написано, що плани Бо-
га на наше життя набагато більші то-
го, про що ми думаємо. Тому не со-
ромтесь мріяти, кажу з власного до-
свіду: плани в Бога все-одно будуть 
більші! За своє життя я займалася 
багатьма цікавими речами, зустрі-
чалася з президентами, з королями 
й принцесами, працювала з фізично 
неповноцінними дітьми-сиротами в 
найбідніших куточках світу, багато 
подорожувала й служила людям. І 
знаєте що? Якби мене запитали, чи 
хочу я замість усього цього мати ру-
ки, я б сказала: «Ні». Бо попри вро-
джені вади, усе моє життя було на-
повнене любов’ю. Любов’ю  рідних, 
а найбільше — величезною незбаг-
ненною любов’ю Господа!

Софіївській ВК №45 на Дні-
пропетровщині (2 серпня). 
Того ж дня вона ділилася сво-
їм свідченням у церві «Благо-
дать», у Кривому Розі, а на-
ступного, повернувшись до 
Києва, — у церкві «Скинія», 
де серед слухачів були бра-
ти й сестри з місцевого гері-
атричного пансіонату, у тому 
числі з обмеженими фізич-
ними можливостями. Також 
з участю шведської гості була 
записана програма на радіо 
«Марія». Жінка розповідала, 
що дає їй сили жити, як вда-
ється почуватися щасливою й 
служити людям попри власні 
обмежені можливості.

— Я вперше в Україні, і 
коли отримала запрошення 
від союзу п’ятидесятників, то 



4 червня в центрі Києва вперше 
відбулася міжконфесійна Хода на 
захист прав дітей і сім’ї, яку ініцію-
вала Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій. 

Віруючі люди разом із родина-
ми прийшли на центральні вулиці 
столиці, аби привернути увагу до 
проблем захисту прав дітей, у тому 
числі проблеми абортів. «Ми висту-
паємо на захист класичної сім’ї, як 
союзу чоловіка й жінки, адже це від-
повідає Божому задуму та природі 
людини», — заявили організатори.

Ще о десятій ранку на Софіїв-
ській площі стали збиратися люди: 
служителі різних конфесій, батьки з 
дітьми. Багато хто — у вишиванках. 
Люди тримали транспаранти з  гас-
лами проти абортів та за утверджен-
ня сімейних цінностей, усім бажаю-
чим роздали кульки з логотипами 
свята. Об одинадцятій колона вірян 
урочисто рушила від Софіївської по 
вулицях Володимирській, Богдана 
Хмельницького та Хрещатику до Єв-
ропейської площі. Перехожі із задо-
воленням приєднувалися до Ходи.

Перед Українським домом роз-

почалося міжконфесійне молитов-
не зібрання, під час якого прозвуча-
ли урочисті звернення глав окремих 
церков, які входять до складу ВРЦі-
РО. Також відбулися виступи ди-
тячих, хорових колективів, вистав-
ка дитячої творчості та інші заходи, 
присвячені Дню захисту дітей.

«Це дуже важливий момент в іс-
торії України. Хотілось би, щоб ко-

Тисячі християн стали учасниками Ходи, присвяченої захисту 
традиційних сімейних цінностей

жен із нас відчув велику відпові-
дальність за долю нашої країни. Ми 
можемо будувати, а можемо руй-
нувати. Якщо ми будемо з Богом, і 
нами буде керувати Його Слово, то 
Україну ніхто не переможе», — на-
голосив у своєму виступі старший 
єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко.

Як планується, така Хода стане 
щорічною.

18 червня 2016 року в столич-
ному Палаці спорту відбулася уні-
кальна історична подія — служін-
ня з нагоди Національного дня 
молитви за Україну. Віруючі різних 
християнських конфесій однодуш-
но просили прощення за гріхи на-
ції, молилися за мир, за подолан-
ня корупції й духовне пробуджен-
ня в Україні.

«Ми переконані, що існуючі 
проблеми в Україні не можна по-
долати лише політичними, вій-
ськовими або дипломатичними 
засобами, але вони можуть бути 
вирішені Всемогутнім і Милос-
тивим Богом, якщо ми разом, як 
один народ, у смиренні та упоко-
ренні, з вірою звернемося до Ньо-

го в прохальній молитві», — йдеть-
ся в Декларації Національного дня 
молитви.

Відкриваючи зібрання, один із 
ініціаторів молитви, відомий бри-
танський євангеліст Девід Хасавей 
поділився власним свідченням. 
Свого часу він переправляв тонни 
Біблій до Радянського Союзу, за що 
потрапив за ґрати. Палкі й щирі сло-
ва проповідника запалили зал до 
ревної молитви за свій народ. Ке-
рівники церков різних деномінацій 
по черзі виголошували слово та за-
кликали до молитви. Потреби, які 
вони озвучили, — за збереження Бі-
блійних цінностей, зупинку військо-
вої агресії, припинення маніпуляцій 
у ЗМІ, відновлення територіальної 

цілісності, подолання корупції та 
чимало інших. «Те, що відбуваєть-
ся сьогодні, — це чудо Боже! Та-
кого немає ніде в світі, але є сьо-
годні в Україні!» — наголосив Де-
від Хасавей, акцентуючи увагу на 
духовній єдності християн різних 
конфесій, яку продемонстрували 
віруючі в залі.

Завершальну проповідь про-
мовив старший єпископ ЦХВЄУ 
Михайло Паночко. Він заува-
жив, що церква має бути голосом 
правди в суспільстві: «Якщо ми з 
вами не світимо, то темрява бере 
верх, якщо ми з вами мовчимо, то 
збоченці кричать!» Насамкінець 
лідери церков, вийшовши на сце-
ну, звершили молитву за Росію та 
за Європу. 

Як планується, Національний 
день молитви за Україну стане 
щорічним.

Національний день молитви за Україну 
священнослужителі назвали історичним



21-24 червня 2016 року в с. Ко-
зин (Київщина) відбулася Всеукра-
їнська жіноча конференція, на якій 
були присутні делегати з 24-х об-
ластей України. Тема конференції —  
«Місіонерка XXI століття».

Делегатів вітали перший заступ-
ник старшого єпископа Церкви ХВЄ 
України, директор місії «Голос надії» 
Микола Синюк, старший пресвітер 
церков ХВЄ Києва Володимир Ко-
зачок, відповідальна за жіноче слу-
жіння Віра Деркач.

Микола Синюк побажав деле-
гаткам, щоб «запашність знання 
про Христа виявлялась через них на 
кожному місці» і щоб вони завжди 
були переможцями. «Щоб бути мі-
сіонерами, ми повинні розуміти й 
знати біль і переживання тих, хто 
живе поряд з нами, жити їхнім жит-

Місіонерка ХХІ століття

тям. Ми повинні мати зламане сер-
це, наша посудина повинна розби-
тися, щоб наша запашність виявля-
лася людям», — зазначив він.

Кожен день конференції розпо-
чинався з молитви, у якій жінки щи-
ро просили, щоб Бог дав їм бути мі-
сіонерками у своєму домі, щоб Він 
використовував їх у праці на Його 
ниві, щоб Господь виливав силу Свя-
того Духа для благовістя як своїм 
життям, так і словом. Особливо  щи-
рими були молитви за тих, хто сьо-
годні переживає труднощі, хто живе 
на окупованій території.

Другого дня жінкам служив 
Олександр Попчук, який провів се-
мінар про місію жінки в сім’ї та в 
суспільстві, про те, як свідчити про 
Христа іншим людям.

Цікавим і повчальним був семі-

нар «Роль жінки в місії Бога», який 
проводив кандидат історичних на-
ук, доктор богослов’я Михайло Мо-
кієнко. Він наголосив на ролі Церк-
ви в місії Бога й зокрема кожного її 
члена, а також відмітив, що церква, 
яка виконує місію Бога та являє сві-
тові Христа, орієнтується на майбут-
нє, вона росте на відміну від місце-
вих церков, які фокусуються на собі, 
не зростають і поступово вмирають. 
Михайло Мокієнко розкрив роль 
жінки в місії Бога, а також розповів 
про жінок-місіонерок ХХ століття.

Для сестер проводилися семі-
нари з різних напрямків служіння: 
соціальне служіння, молитовне, ін-
формаційне, душеопікунство. Се-
стри ділились досвідом роботи, 
розповідали про те, як краще орга-
нізувати працю в тому чи іншому на-
прямку. Також проводилися семіна-
ри для жінок-вдів, одиноких жінок, 
жінок служителів та інші.

На урочистому закритті конфе-
ренції жінок благословляв старший 
єпископ Церкви ХВЄ України Михай-
ло Паночко. Він звернув увагу на те, 
що Бог «дав нам не духа страху, але 
сили, любові та здорового розуму», 
що ми повинні користуватись цим, 
проходячи земною пустелею. «Пус-
теля дається для того, щоб змінити 
наш характер, наші цінності, наші 
погляди, навчити нас любити, — на-
голосив Михайло Степанович. — Ви 
багато можете в імені Ісуса Христа 
та в силі Святого Духа!» — запевнив 
він сестер.



Найбільш очікувана подія року в християнському 
молодіжному середовищі — XIX Всеукраїнський з’їзд 
молоді ЦХВЄУ — відбувалася з 6 по 13 липня. Девізом 
цьогорічного фестивалю стали слова з Писання: «Пра-
ведний житиме вірою». Цього року, як і в минулі роки, 
окрім молоді з українських церков, з’їзд відвідали й за-
кордонні делегації: зокрема з Білорусі, Польщі, США, 
Швеції, Південної Кореї, Канади, Індії.

Відкриваючи фестиваль, голова Оргкомітету пастор 
Богдан Левицький закликав молодь подякувати Господу 
за даровану Ним можливість уже багато років поспіль 
збиратися разом. «Я бажаю вам, дорога молодь, щоби 
на цьому місці ви пережили зустріч з Ісусом Христом. 
— наголосив старший єпископ Михайло Паночко. — Те, 
що я пережив колись у 18 років, дало мені імпульс, та-
кий потужний, такий сильний… І те, що я сьогодні вмію, 
знаю чи досягнув, — це завдяки тому, що був день, ко-
ли Бог мене, грішника, простив». А перший заступник 
старшого єпископа ЦХВЄУ Микола Синюк, звертаючись 
до молоді, зауважив: «Праведні житимуть своєю, а не 
чиєюсь вірою. Вона не передається в спадок від батьків, 
а формується на основі спілкування з Богом у серці кож-
ного зокрема».

Привітати учасників із відкриттям XIX Всеукраїнсько-
го з’їзду молоді ЦХВЄУ, як завжди, прибуло багато гос-
тей. Голова Ворсівської сільської ради Петро Підручний, 
представник Малинської РДА Володимир Сивко, голова 
облради Чернівецької області Іван Мунтян (батько, ді-
ти якого віддали своє життя на служіння Господу саме 
в Малині), член Ради молодих учених при Міністерстві 
освіти і науки України Ольга Романенко, керівник Відді-
лення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сково-
роди НАН України професор Анатолій Колодний, заступ-
ник міністра молоді та спорту України Олександр Яре-
ма, Голова Синодального управління у справах молоді 
УПЦ КП архімандрит Макарій (Папіш). Несподіванкою 
для багатьох став візит лідера партії «Батьківщина» Юлії 
Тимошенко. Особлива гостя Малинфесту — 91-річна мі-
сіонерка з Канади Еліс Шевкенек. За кілька днів у Ма-
лині вона чимало послужила молоді, трудячись насам-

перед у служінні хрещення Духом Святим. 44 роки вона 
провела на місії в Індії та Пакистані, де Дух Святий вико-
ристовував її для благовістя, супроводжуючи служіння 
чудесами й знаменами.

Протягом семи днів молоді християни мали змо-
гу відвідувати богослужіння, тематичні семінари, май-
стер-класи та інші заходи. Багато відомих служителів 
виступили перед молоддю, розкриваючи їм істини Бо-
жого Слова та ділячись власним духовним досвідом. 
Зокрема, Микола Синюк та Еліс Шевкенек закликали 
молодих людей віддати свої найкращі роки місіонер-
ству. Служитель церкви «Преображення Господнє» міс-
та Слов’янськ Донецької області Віктор Куриленко у сво-
їй проповіді говорив про закони Божі. Завідувач відді-
лу освіти ЦХВЄУ Віктор Вознюк запропонував аудиторії 
урок з інтригуючою назвою: «Праведність Христа чи ду-
ховний секонд-хенд». Словом Божим та свідченнями 
ділилися пастор Ренні Чако з Індії та Гвак Юх Хван із Пів-
денної Кореї (старший служитель 10-тисячної церкви, 
який свого часу служив разом із пастором Йонгі Чо), а 
також Сергій Цвор (єпископ Об’єднаної Церкви ХВЄ Рес-
публіки Білорусь), голови обласних об’єднань церков 
ХВЄ — Ростислав Мурах, Анатолій Безкровний, Воло-
димир Бричка, Юрій Веремій та інші. Старший єпископ 
ЦХВЄУ Михайло Паночко говорив про те, якою має бути 
справжня євангельська віра. За словами єпископа, віра 
має чотири складники: послух, активна дія, здатність не 
прив’язуватися до матеріального та очікування. 

Протягом фестивалю щодня проходив «Час талан-
тів», на якому кожен учасник з’їзду міг прославити Бога 
зі сцени співом, віршем. Цього року під час Малинфес-
ту розпочала роботу нова секція — для поетів та проза-
їків. Її вів гість із Білорусі — відомий поет, голова Спілки 
християнських поетів Білорусі Євген Сергієня.

Урочисте закриття Малинфесту, як і весь цьогоріч-
ний фестиваль молоді, показав: змінюються часи, змі-
нюємось і ми. Єдине, що залишається незмінним, — це 
Божа благодать, якої ми всі потребуємо, у якій зростає-
мо й отримуємо сили та бажання служити один одному.

Малин
фест-
2016



Над Йорданом громи гриміли,
З неба голос могутній линув.
Цілий Всесвіт вставав з могили:
Бог давав обітницю Сину.

Але в цій демонстрації сили
І у величчі Бога-Єгови
Ніжним подихом білі крила
Говорили гучніш за слово.

Дух Святий, немов голуб миру,
На Ісуса з-за хмар спускався.
Як проміння в погоду сіру,
День за обрієм новий займався.

І пішов по землі Месія
Із натхненням Святого Духа,
Що несчасним несло надію
І спасало людей з розпуки.

Просіяло лице промінням
Неземного відтінку слави.
Його святість, як добре насіння,
Проростала у плідні справи.

Свідкували слова та вчинки
Про той Дух, що спочив на Ньому:
Він спасав перелюбну жінку,
Він до митника йшов додому.

Дух Святий керував Ісусом,
Керувала любов Отцівська.
Через бурі життя й спокуси
Прокладав Він стежину в вічність.

Та пішов із життя Спаситель —
Душі людськії мучила спрага:
Де ж слова Твої, мудрий Вчитель?
Де ж той Дух, що давав наснагу?

Нам бракує Твоєї сили,
Що вела б нас усіх до бою.
На Йордані Бог Духа вилив,
А тепер Він іде з Тобою.

Але вірний Син Божий слову:
«Не залишу одних вас, діти,
Не дозволю в безсиллі скніти,
Дух Святий подарую знову.

Дам вам силу творити чудо,
Дам натхнення спасати душі.
Він ознакою з неба буде,
Що ваш батько — Єдиносущий.

І той Дух, що зійшов на Мене
Там, на плесах, поміж верболозу,
Залікує душевні рани,
Захистить серед хуг й морозу».

З нетерпінням Земля чекала
Обітниці земного Сина.
І Йорданом новим постала
П’ятдесятниці ждана днина.

Затремтіли гріха основи,—
Сатани не збулася мрія:
Бог давав для людини нову
Силу й владу, що мав Месія.

І зціляла та сила хворих,
Від меча захищала вчасно.
Рятувала від бур на морі
Та надію несла нещасним.

Оцей Дух, що зійшов у храмі
У вогні та у нових мовах,
Нині також живе між нами
І хитає земні основи.

Розбиває зчерствілі душі,
Піднімає калік, безсилих,
Дає віру серцям байдужим
Бог, що Духа Святого вилив.

Вже немає вагань та страху,
Не страшні на землі спокуси,
Бо веде і дає наснагу
Цей же Дух, Який вів Ісуса.

Юрій ВАВРИНЮК

Прийміть Духа Мого!

 Дух Господній на Мені... Лк.4:18
Усі ж вони сповнились Духом Святим... Дії 2:4






