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Практичне християнство

Екклесія: церква
в суспільстві

Важко починати проповідь із зізнання. А якщо це зізнання в любові, то взагалі складно. Закохався я,
як кажуть, по самі вуха! Люблю й не
можу інакше. Я не жартую, це хвороба. А закохався я в церкву! В ідею
церкви. Адже ніде у світі немає такої організації, про яку було б сказано, що в ній живе «повнота Того, що
все всім наповняє!» (Еф.1:23). І я дуже люблю цю церкву!
Я багато їжджу по світі. Бог покликав мене до служіння словом
із пророка Ісаї: «…раб Мій пропові
дуватиме народам». А я народився в Північному Казахстані, у селі
Райгородок. Раю там не було. Там
навіть Раї не було. Там взагалі була нудьга. І з того колгоспу «Остання пристань» Бог покликав мене до
служіння. І сьогодні мало лишилося
країн, де я ще не був із проповіддю
Євангелії. Дуже дякую за це Богу! І

коли я порівнюю церкви, які мені
вдається відвідати, із Тілом Христовим із Послання до ефесян, то закрадається думка: щось тут не так.
Тут описана якась утопія — церква,
яка може все! Церква, яка творитиме справи, які творив Христос і навіть більші! Звичайно, можна знайти виправдання, порівняти в глобальному масштабі діяльність усіх
церков світу в усі часи з тим, що робив Христос… Завжди можна знайти відмовку, щоб пояснити всі наші проблеми. Але все це дуже пахне
людським.
Але де ж тоді та церква? У чому
проблема? За даними інституту статистики Джорджа Барни, євангельське християнство на території США
зменшилося на 15%. Така ж ситуація
в Німеччині, Англії, багатьох країнах Східної Європи. Що відбувається? Про пробудження церкви в си-

лі в нас, у Європі та Америці, і мови
ніякої не ведеться. Правда, ми знайшли вихід, у нас тепер новий підхід до пробудження: збираємо віруючих із різних церков в одну велику
церкву — такий собі трансфер святих. Скільки тепер таких «стрибунів»
— сьогодні він у баптистів, завтра —
у п’ятидесятників, післязавтра — у
харизматів… І якщо є хороший лідер
демагогічного спрямування, здібний захопити публіку, він навколо
себе збере людей. Але тільки цей
«збирач» зникне, уся його структура
розвалиться. Це що, церква?
Де ж та церква, яка насправді є
носієм повноти Того, Хто все всім
наповняє? Якщо простежити історію, можна дуже ясно побачити,
коли саме почався спад євангельського християнства. А він почався
близько 150 років тому з так званого новопієтистського руху в Європі.

Із того, що люди стали перетлумачувати й по-новому виясняти Святе
Письмо. Знаєте, як я це помітив? Десять років тому мене настільки зачепила проблема занепаду церкви,
що я пішов у так званий суботній рік.
Цілий рік молився, постився, просив
Бога показати мені, чому Захід духовно розвалюється. І Бог мені відкрив, указав на уривок із Євангелії
від Матвія, 16:18. Там Ісус каже: «Ти
— Петро, на цьому камені Я побудую Свою Церкву. І ворота пекла не
здолають її». Здається, усе просто й
зрозуміло. Це тому, що перекладено на нашу мову. Ми страждаємо
від того, що наша термінологія вже
давно наповнена змістом, який дуже часто не відповідає закладеному
в Біблії. В оригіналі «церква» передається грецьким словом «екклесія». Мало того, що грецька — мова абсолютно язичницького народу,
та це ще й «вулична» грецька мова.
Освічені греки такою мовою не розмовляли. У грецькій є дуже багато
термінів, які описують релігійне середовище, наприклад — «синагога». Але термін «екклесія», якого
вжив Ісус Христос, не має до релігійного світу жодного стосунку! Він
означав вибраних із народу делегатів для прийняття важливих політичних рішень, вирішення народних
проблем. Як так — для позначення
Божого народу використати політичний термін? Мені довелося бувати в Ефесі й бачити залишки древньої екклесії — приміщення для
парламентських зборів. Потрапити
туди могли тільки люди з певним авторитетом та повноваженнями.
Ісус сказав: «Я побудую екклесію!» Саме таку екклесію — яка має
вплив на суспільство. Він не будував закритої релігійної спільноти,
яка живе лише для себе. Це взагалі
не Його ідея! А в новопієтистському
русі 150 років тому якраз було прийнято трактування, ніби термін «екклесія» походить від двох слів «ек»
і «калео», що означає «збори викликаних». Вони так і казали: «Бог
викликав, вирвав нас із цього світу,
щоб ми відділилися від нього й готувалися до зустрічі з Нареченим».
Ось і готуються… У розумінні новопієтистів, як і багатьох сучасних церков, екклесія — це свого роду вокзал, на якому збираються всі, хто го-

товий, вирушити на небо. Тому вони
й чекають тільки цього, живуть тим
днем. І це дуже легко перевірити
через молитву. Приїжджаю в церкву, чую, як люди моляться: «Господи, очисти мене, щоб я потрапила
в небо!», «…щоб я потрапив у небо!», «Я хочу в небо!» Кажу: «Брати
й сестри, помолімося, щоб Господь
прямо зараз усіх нас забрав у небо!» Відповідають: «Ну, не сьогодні
ж!» До речі, я те саме кажу людям,
які створюють проблеми в церкві:
«Слухай, ти такий святий, такий чистий, такий правильний! Помолімося, щоби Бог цього ж вечора забрав
тебе до Себе! Ти ж хочеш у небо?»
— «Ну, хочу… Але чому сьогодні й
чому я?..» Голосно, при всіх, із пафосом ми молимося: «Візьми мене до
Себе!», а коли до діла: «Я ж недавно дім збудував, машину купив, щойно одружився, тільки-но фірму відкрив, воли купив, Господи, дай ще
хоч трошки пожити!»
Ми влаштували спільноту для себе самих і живемо для себе самих.
Це настільки стало звичкою, що навіть переїжджаючи в іншу країну,
ми не маємо нічого спільного з місцевим населенням. Російські емігранти, наприклад, взагалі не досягають Євангелією німецького населення. І в США вони залишаються
серед своїх. Дуже просто це перевірити. Один брат мені каже: «Ми робимо все, щоб наші діти навчилися
жити по-нашому!» Я питаю: «А навіщо ви взагалі сюди приїхали? Євангелізувати супермаркети? Хіба ви не
повинні благовістити місцевим —
американцям, мексиканцям?» Але
якщо ми будемо їм проповідувати,
вони ж тоді прийдуть у наші церкви,
візьмуть заміж наших дочок, у нас
з’явиться рідня, можливо, навіть
чорношкіра… «Це ж кошмар!» Тоді
про кого ми думаємо — про церкву чи про себе? Якщо про себе, то
ми послідовники новопієтистського руху — вихідців зі світу, які не хочуть мати з ним нічого спільного й
живуть самі по собі. Але Ісус Христос таку церкву взагалі не будував!
А якщо Він не будує, значить, ми будуємо щось своє. І ми набудували, і
це «своє» щось зовсім не схоже на
«Його»!
Якось мене запросили в Україну
служити на тему «Як чути Божий го-

лос?» Запросили серйозні брати, які
глибоко перейняті духовними питаннями, моляться іншими мовами,
пророкують. А Бога не чули? Ну, такого ж не може бути! Приїхав, стали молитися, а вони кричать — один
голосніше за іншого. Вирішив послухати, що промовляє сусід — нічого
не розібрати… Якщо навіть Бог стане
говорити, вони нічого не почують!
Що голосніше кричиш, то менше почуєш. Спробуй запам’ятати те, що
ти сам накричав! Кажу: «Брати, ми
зараз будемо молитися, але нічого
не казатимемо. Послухаємо, що Він
нам скаже!» Адже молитва — обопільний рух, це комунікація. Людина говорить Богу, а Бог — людині.
Потім запитую в присутніх: «Хто що
почув?» — «Та щось нічого нема…»
То коли шум, значить, є, а коли мовчимо, значить, нема? Чи ми самі себе заганяємо в екстаз?
Ісус Христос ніколи не будуватиме «нашої» церкви. Він будує
«Свою» церкву, а це — екклесія. Вона викликана зі світу для того, щоб
узяти відповідальність за світ. Ми
— посланці Бога на землі! Божий
Син сказав: «Як Отець послав Мене,
і Я вас посилаю!» (Iв.20:21). Ми послані, як був посланий Він, а Він був
посланий спасати, і Його бажання
спасти всіх людей на землі! Церква
— не випадкове явище. Вона взагалі
не для нас — вона для світу! Для світу, який грішить? Якого треба ненавидіти? Якого неможливо любити?
З якого ми вийшли? Так. Бог полюбив цей світ, тому Його місія в Христі
має силу. Церква, яка не любить світу, не матиме успіху. Звичайно, мова йде не про гріховну систему — її
нам любити не можна. Але грецьке
слово «космос» («світ») означає, зокрема, Боже творіння, спільноту людей, культуру. Саме їх полюбив Бог
і закликає нас до цього. Церква —
світло й сіль для світу. Бог не створює підвалу, щоб відмежувати Своїх
людей, Він створює Царство Небесне на землі. А це — цілком інша перспектива!
Підкреслює цю думку Ісус Христос, кажучи: «Я побудую Свою екклесію», і далі: «у воротах не буде
сидіти пекло». Саме так потрібно
перекласти цей текст. Знаєте, що таке ворота? У воротах древніх міст
сиділи старійшини, які вершили суд

— екклесія. Це було місце прийняття політичних рішень. Якщо будете в
Берліні, обов’язково відвідайте Пергамський музей. Під час війни німці
вивезли пергамські ворота й навколо них потім відтворили древнє місто. Ці ворота — своєрідний амфітеатр, у якому сиділи мужі з правом
голосу. І коли у воротах перебуватиме екклесія Ісуса Христа, там не зможе царювати екклесія пекла, політична партія пекла, та сила, яка несе
в суспільство гріх, руйнування. Вона
не матиме тоді жодного впливу.
То як із церквою? Коли церква у
вільному суспільстві втрачає вплив,
вона рано чи пізно загубить саму
себе. Вона щезне! Якщо ви мені не
вірите, познайомтеся з історією. Де
наші церкви в Північній Африці?
Адже вся північна Африка була християнською! Де наші церкви на території колишньої Візантійської імперії? Адже століттями там існували
великі-великі церкви! Де вони? Чому іслам змістив усе християнство
в Казахстані? Як-не-як, але до XIVXV ст. казахи були християнами! Чому так відбувається? Це що, церква
не має сили? Звичайно. Якщо церква перестає бути екклесією, то у воротах запановує пекло! І ті сили, які
там займуть місце, зсунуть церкву в
підпілля, а потім знищать. Подивіться на Німеччину: президент, окрім
законної дружини, живе ще з одною жінкою, мер столиці — гомосексуаліст, а про міністра закордонних справ кажуть, що він «із альтернативним способом життя». Якщо
я зроблю заяву проти ЛГБТ, наступного дня всі газети змішають мене з
брудом. Де ж церква?
Коли церква перестає впливати й брати на себе відповідальність
за суспільство — нищить саму себе.
Тому що Христос її не будує. Він будує світло для світу, сіль землі. Він
сказав: «Тож ідіть, і навчіть всі народи…» (Мт.28:19). Це ж Велике Доручення! А що ми зробили з цього
уривка? «Ідіть і постарайтеся зловити якомога більше людей, затягніть
їх у свою общину й зробіть із них таких самих, як ви!» Ні, написано, щоб
ми народи (!) зробили учнями Ісуса Христа. А як можна цілий народ
зробити учнями? Грецьке слово «етнос» описує соціально-культурний
простір. Як зробити із соціально-

культурного простору учня, як ввести в суспільство принципи учнівства,
принципи християнської етики? Це
можливо тільки тоді, коли церква
розумітиме свою відповідальність.
Що вона існує не просто для самої
себе.
Понад десять років тому, зрозумівши цей основний принцип, я заборонив членам церкви по-іншому
навіть думати. Я сказав їм: «Ми в нашому місті — найважливіший інститут!» Прийшов до мера й кажу: «Ви
без мене не можете! Тому що церква — божественний інститут преображення суспільства. Я молитимуся
за вас! Ми не входимо в якусь партію, але без нас партіям буде погано. Я не збираюся йти в мери, але
я стоятиму на колінах, щоб ви діяли
згідно з біблійними принципами! Ви
потребуєте нас». Мер вислухав мене… Напевно, якби я не мав посвідчення доктора, він сприйняв би мене за вивареного до останньої нитки
ідіота. Запитує: «Скільки у вас членів
церкви?» — «П’ять!» Ми тоді тільки
відкрили церкву. «П’ять? І ви хочете
відроджувати наше суспільство? У
нас дуже погано розвинений регіон!
Що ви тут вдієте?» Минулого року
це місто вийшло на одне з перших
місць за економічним розвитком. І
той самий мер, католик, тепер дзвонить до мене й питає: «Слухайте, як
у вас там молитовна ніч у п’ятницю?
Будете за нас молитися?» — «Так!»
— «Ось такі й такі в нас проблеми,
будь ласка, моліться!» Так починається відродження — не тільки міста, економіки, соціальних умов, але
й людей — вони приходять до Бога!
Уже через чотири роки церква виросла до 300 членів. І це не «стрибуни», а представники 32 різних національностей.
Ось приклад. Якось приходить
до мене чоловік і каже: «Я родом
із Лівії. Я активіст ісламського угрупування Аль-Каїда. Послухав вашу
проповідь…» Я вже внутрішньо став
прощатися з життям. А він продовжує: «Ви поставили запитання, на
яке в мене немає відповіді!» А я тоді
сказав у проповіді: «Не розумію мусульман — вони готові на смерть за
Аллаха, а він із ними навіть не розмовляє!» І цей чоловік каже: «Це питання не дає мені спокою, спати не
можу. Чому так?» Відповідаю: «Роз-

горніть Коран і прочитайте таку-то
суру: «Ніколи Аллах молитву в ім’я
грішника слухати не буде». Далі прочитайте таку-то суру: «Магомет сам
був великим грішником». Далі — суру таку-то: «Смерть тому, хто скаже,
що Іса Месія коли-небудь згрішив».
Ось вам і відповідь: я молюся до Бога в ім’я Іси, а ви — в ім’я Магомета». Дивиться на мене… Після того
ми дуже багато разів ще зустрічалися, дискутували. Через кілька місяців він знову приїхав і каже: «Усе,
я вирішив!» — «Що вирішили?» —
«Хочу віддати своє життя Ісі Месії!»
— «Добре. Але ви маєте розуміти —
якщо ви це зробите, як члена АльКаїди вас просто знищать!» Він сміється: «Який ви, християни, дивний
народ! Я готовий був за Аллаха, який
зі мною не розмовляв, підірватися
на бомбі. А тепер я знайшов Бога,
який зі мною спілкується! То про що
ви говорите?!» Упав на коліна, став
плакати, ридати, передав своє життя
в Божі руки. А коли піднявся, каже:
«Тепер хочу хрещення прийняти!»
— «Ну, давай, якось підпільно, щоб
ніхто не дізнався…» — «Що? Як «підпільно»? У річці. При всіх. З попереднім анонсом!» Після хрещення Алі
зник… Я не знаю, де він. Але переконаний у тому, що зустріну його в
небі!
Коли Христос будує — тоді є благословення. Взяти на себе відповідальність за суспільство — це не
означає, що завтра ви маєте бути в
усіх сферах політики й економіки. Це
духовна відповідальність — за місто, за мера, за країну. Ким би не був
ваш президент, одного він точно потребує — вас! Тому що ви — екклесія Христа, повнота Того, Хто все всім
наповняє. Ми в Німеччині серйозно
взялися за трансформацію наших
церков. Є програма, за якою ми працюємо з традиційними церквами
протягом року. Община проходить
цикл суспільної інтеграції. Це шлях
екклесії — яка живе місією Бога, шукає Його шляхів, як зробити народи
учнями Христа. І що ми пережили в
цьому процесі — у всіх церквах на
початковому етапі втрачаються люди. Я кажу: «Якщо лишиться 75% після першого року, радійте! Але через
два-три роки у вас будуть зовсім інші люди. Ті, які знайшли Христа. І Бог
відкриватиме суспільство для Єван-

гелії». За останні роки я бачив безліч
таких прикладів.
Кілька місяців тому ми розпочали з нуля працю над новою церквою
в одному містечку. Наша команда
складалася з дев’яти чоловік. Провели аналіз, розібралися, у чому є
потреба. Зокрема, виявили, що є
700 сімей, які не мають змоги годувати власних дітей тричі на день.
Майже всі ці проблеми пов’язані з
емігрантами. І ніхто про них не піклується. Я пішов у мечеть, познайомився з імамом. Кажу йому: «Коли
ти станеш перед Аллахом, і Він тебе запитає про бідних людей твого
міста, що ти скажеш?» — «Ой, погано мені буде!» — «У мене те ж саме: «Бо Я голодував був — і не нагодували Мене…» — написано в
Євангелії від Матвія!» — «Що ж робити?» — «Пропоную разом відкрити їдальню». — «Але ж християни
з мусульманами не спілкуються!»
— «Так, але тут у нас спільна проблема! Потрібно взяти на себе відповідальність». І він погодився. Але
одна справа — взятися, а інша — де
взяти гроші, щоб годувати 700 сімей,
коли в тебе 9 членів церкви? Стали
молитися. І Бог зробив чудо — справа пішла! Якось приходить до мене
імам і каже: «Можеш за мене помо-

литися? Теща хворіє». Помолився. А
він знов і знов просить — то сестра,
то дядько хворий. Нарешті кажу йому: «Більше не буду за тебе молитися. Сам молися!» — «Ой, погано, коли я сам. Не чує Аллах…» — «Як же
він мене, християнина, чує, а тебе не
чує? Щось не так!» І я йому пояснив
— так само, як колись Алі. І настав
день, коли ми хрестили Ахмеда. Він
стояв перед Богом і говорив: «Я молився в ім’я Іси, і раптом Іса відкрився мені, Він прийшов до мене у видінні й спрямував на шлях правди! Як
я вдячний Ісі!»
Ісус Христос вивів нас на суспільство, дав попіклуватися про вбогих, і
в результаті — навернувся представник мусульманської общини. І не
один, а багато. І церква росте! Ми
взяли відповідальність за суспільство, а Бог взяв відповідальність за
нас. Христос став будувати церкву. І
я щоразу радію — три місяці минає,
і знову люди приймають хрещення,
і Святий Дух наповняє їх з такою силою, якої ми вже давно не бачили.
Бажаю вам стати церквою за
новою парадигмою. У цьому разі
«нова» — це «стара», першоапостольська. А та, за якою ми живемо,
— якраз нова, яку ввели 150 років
тому. За якою церкви сьогодні самі

себе виживають із території Європи й Північної Америки. Тримайтеся
парадигми екклесії. І Бог вас благословить! Ще одне підтвердження цієї парадигми я знайшов у Індії. Там
був великий з’їзд лідерів різних конфесій. Тепер у Індії налічується 150
млн. євангельських християн. Ніде у світі немає такого пробудження. І там я зрозумів, що індуси давно зрозуміли секрет апостола Матвія (16:18) і живуть тією первинною
першоапостольською енергією. Тому світло Євангелії пронизало їхню
країну. У північно-східній Індії є штат,
де 95% (!) населення стали баптистами. І якщо ви потрапите в Нагаленд,
то будете вражені інтенсивністю духовного життя. Тамтешні служителі
розповіли про свою місіонерську діяльність. Кількість нагалендських місіонерів переважає кількість німецьких у більш ніж 25 разів. При тому,
що грошей у них немає! Але хіба місія звершується грошима? Хіба Христос будує церкву грошима? І якщо
ми хочемо мати благословення, ідімо Його шляхом! Будьмо екклесією
Ісуса Христа!
Йоганнес РАЙМЕР,
2013 рік
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Iнтерв’ю з приводу

Михайло Паночко:
«Я хотів би бачити
майбутню церкву
багаточисельною,
духовною
і впливовою!»

«За 100 років
п’ятидесятницький рух сформувався в структуровану євангельську церкву, яка сьогодні
може впливати на різні сфери життя суспільства. Слава
Богу за цей Його задум, який
Він утілює в нашій країні через
різні церкви, не тільки через
п’ятидесятницьку, — не слід
себе виділяти, а іншими нехтувати! Святкуючи 100-річчя руху,
ми можемо констатувати, що
це — Божий проект, який був у
Його серці. А ми просто стали
учасниками процесу. Його праця, незважаючи на утиски, росла, як гірчичне зерно. І дотепер
Царство Боже шириться в Україні — слава Богу! Ювілей — це
день вдячності, день осмислення потужної дії Божої благодаті в кінці історії людства — як
одного з елементів, штрихів,
пазлів світового духовного пробудження».
Михайло Паночко

— Питання на відчуття. Іноді
кругла дата — це якийсь підсумок,
переосмислення, а іноді — нічого
особливого, просто черговий етап.
Що для вас особисто як для старшого єпископа значить річниця
п’ятидесятницького руху з позначкою «100»?
— Для мене це знакова подія —
що ми живемо перед другим приходом Ісуса Христа. У Біблії сказано:
«Останніми днями, говорить Господь: Я виллю від Духа Свого на всяке тіло». І на початку ХХ ст. прийшла
потужна хвиля євангельського руху.
Я глибоко переконаний, що на наших очах збуваються пророцтва Старого та Нового Заповітів. Приємно
усвідомлювати, що нам випало жити в час таких особливих подій і бути
їх учасниками. Це надихає служити
й працювати, адже цей рух має набрати ще більшої потужності.
— Чим особливий цей етап,
який проходить Церква? Яким ви
бачите її основне завдання в сучасних умовах?
— Те, що розпочала Божа благодать 100 років тому, має глибочезний зміст, якого до кінця неможливо осмислити. Мій особистий по-

гляд: передбачаючи трагічну кінцівку людства, Бог із великої любові
дає настільки потужний вияв Своєї
благодаті, аби люди, які прийняли
її, стали силою, яка стримує від розкладання. Церква — стовп і утвердження істини! Це її основна місія.
Вона стоїть, як маяк — незалежно
від того, які навколо хвилі, тумани,
шторми, бурі… Це велика відповідальність і обов’язок. Цей рух — це
Боже провидіння, щоб якомога більше людей зреагували на цей маяк і
навернулися до Господа. І різноманітне служіння церкви — соціальна
робота, благовістя, душпастирство
— це промені маяка, які просвітлюють навколишню темряву.
— То, на вашу думку, зараз темрява згущається? Адже в усі часи
були свої виклики й чи не кожне
покоління казало: «Ми живемо в
особливо страшний період».
— Часи завжди були лукаві, небезпечні, тривожні… Але від Ісуса
Христа до наших днів світлою ниткою проходить Боже Слово, яке виражене в Посланні апостола Павла
до коринтян: «Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння!»
Чи катаклізми, катастрофи, чи ві-

йни, революції, чи спокійне життя
— Божа благодать потужно діє. Я б
не сказав, що наші дні — найтяжчі.
Вони ніколи не були легкі. Не треба особливо згущувати фарби. А погляд на ситуацію залежить і від духовного стану людини — чим християнин «холодніший», тим більше
малює картину темними відтінками.
Але у будь-яких обставинах Бог дає
шанс на спасіння. І «де збільшився
гріх, там зарясніла благодать». Років 40 тому був дефіцит на Біблію, а
сьогодні в Україні розповсюджено
понад 11 млн. її примірників. Хіба
це не є ознакою, що Бог готує нас до
ще більшого духовного пробудження? Я вірю в це.
— Із цих 100 років ви очолюєте
українських п’ятидесятників 22 роки. Чи можете пригадати, що відчули, коли висунули вашу кандидатуру на старшого єпископа?
— Я виріс у християнській сім’ї,
змалку відвідував богослужіння.
Пам’ятаю, ще тоді в мене було велике бажання жити по правді. Ця мотивація керує мною й до сьогодні. У
18 років прийняв водне хрещення.
У той день я мав особливе духовне
переживання — Бог промовив у моє
серце, назвавши сином. Це сильно
на мене вплинуло. Це вело мене.
Але для того, щоб жити по правді,
потрібне джерело сили. Я відчував,
що мені чогось бракує, став шукати хрещення Святим Духом. І це було надзвичайне переживання. Досі пам’ятаю той вечір і ранок, коли
прокинувся весь у сльозах!
Я ніколи не мріяв бути проповідником, служителем. За своєю природою не люблю керувати. В армії
відмовився, коли мене вирішили
готувати на командира. Але з часом служителі стали запрошувати
до проповіді. А вже у 24-річному віці обрали пастором — за мене проголосували 90% церкви. Якось мені було пророче слово: «Сину Мій,
прийде час — і Я поставлю тебе на
чолі Мого народу, як Мойсея, і потомство твоє буде славити Моє
ім’я!» Я тоді цього не сприйняв, бо
навіть не збирався одружуватися:
Христос же от-от прийде! Але все
збулося через 20 років.
На той час я був старшим пресвітером Львівської області. Приїхали

старші брати, старійшини, запропонували висунути мою кандидатуру... Для мене це було несподівано:
чому я? Як тоді, так і донині мене
не цікавлять регалії — цікавить результат. І почалася велика внутрішня боротьба. Я розумів, що це велика відповідальність, велике навантаження. До останнього дня вагався. Останньої ночі не міг заснути. І
боявся сказати Богові «ні», і не хотів казати «так». Найбільше хотілося
отримати тверде переконання, що
це — від Бога. Тоді можна сміливо
йти. А якщо Бог не посилав? Під ранок я отримав сильне слово підбадьорення. Воно звучало так: «Вам
легко проповідувати, що Бог полюбив світ і віддав Свого Сина, бо ви
ще нічого не віддавали!» Це було
дуже глибоко для мене. Я зрозумів,
що Бог не ламає через коліно, але
підводить мене до рішення на основі любові, щоб потім не нарікав, як
пророк Йона. Принцип «Симоне,
сину Йонин, чи ти любиш Мене?»
— лишається для всіх поколінь. І я
сказав: «Господи, я все зрозумів!» І
вранці дав згоду. Тоді інший претендент відмовився. І проголосували
майже однодушно за мене.
Тепер я розумію, що ще з дитинства Бог вів, беріг, працював над
моїм серцем і готував до служіння.
Коли читаю Книгу Ісаї: «Так говорить Господь, що тебе учинив і тебе вформував від утроби, і тобі помагає…» (Iс.44:2), то мені це дуже
близьке.
— Церква росла й розвивалася
при вас. Якою ви пам’ятаєте її, коли
починали служити? Як вона змінилася?
— По-перше, на церкву потужно
вплинула свобода, відкриті кордони. Тисячі віруючих роз’їхалися по
різних країнах світу. Приїхали місіонери з Заходу — зі своєю культурою,
традиціями, поглядами, доктринами. До цього ми були зосереджені
на виживанні. Але настав час перебудовуватися, пристосовуватися до
нових реалій. Зима скінчилася, прийшло літо, пора кожуха скидати! А
дехто так і не скинув.
Щоправда, коли люди були затиснуті, більше відчувалася сімейна близькість. При свободі почалися
трохи «протяги» між людьми — ро-

боти, зарплати, моди… Але церква в
усі часи має лишатися церквою. Її не
мають ослаблювати зовнішні чинники. І сьогодні є велика духовна
боротьба.
Разом із тим, багато людей за
цей час навернулися до Бога. Наше
завдання в сучасних умовах — адаптуватися й бути вірними Господу. Як
Павло, який «привчився до всього й
у всім: насищатися й голод терпіти,
мати достаток і бути в недостачі».
Якщо будемо мати близькі стосунки
з Богом, на нас не вплине ні багатство, ні слава, ні матеріалізм…
Я вдячний Богу за умови, які Він
нам дав, за можливості, які відкрив.
Якщо з нашого боку виявити активність, енергійність, віру, то можна
досягнути великих результатів. Тепер прекрасний час для проповіді
Євангелії!
— А як на вас самих вплинуло
служіння пастора, єпископа?
— Як у фізичному розвитку є періоди — дитинство, підлітковий вік,
юність, зрілість, так і в духовному.
Коли несеш служіння в селі, у тебе
одні погляди (і це нормально), коли
виходиш на рівень області, починаєш бачити ширше, спостерігати розмаїття церков. На рівні цілої України
ще більше різноманітності — Захід,
Схід… Я вже не кажу — на світовому рівні. На усе це дивишся: і той ніби правий, і той правий… Щоб все
це поєднати, потрібна універсальна
мудрість і любов Божа. І серце мусить розширитися, щоб усіх вмістити. Не зробити всіх однаковими, а
досягнути, щоб у різних обставинах
люди трималися Бога. І не замінювали Біблію своїми традиціями.
Поряд із цим, є речі, які я досі не можу вмістити. І вважаю, що
їх не можна пускати в церкву через
їхній небіблійний характер і руйнівний вплив. Тут треба стояти твердо
й пильнувати. Наприклад, є музика,
яка будує, а є така, яка, крім какофонії, нічого не дає. І людина може
навіть не розуміти, на що така музика її програмує. Те саме стосується і
якості проповіді, і особистості служителя тощо.
— Що б ви назвали своїм найбільшим досягненням на посту
старшого єпископа УЦХВЄ? А що

вважаєте своєю найбільшою невдачею?
— Найскладніше й найболючіше приймати важливі рішення щодо служителів, які пішли кривою
дорогою. Непросто, бо такі люди
не здаються, вони починають воювати. Можна загладити гріх, поступитися — легше для себе. Але Боже
Слово не дозволяє такого робити.

які не піднімають тривогу в момент
небезпеки, називає їх «німими псами».
— Кожне служіння приносить
і радість, і переживання. Згадайте найрадісніший і найважчий момент у вашому служінні.
— Бог кожного веде і горами, і
долинами. Можу сказати, що в моє-

«справжній друг». Чи багато у вашому житті людей, яких ви називаєте справжніми друзями?
— Небагато.
— У межах десяти чоловік?
— Так.
— Усі вони — служителі?
— Є і служителі, і не служителі.
— А що вас поєднало з цими
людьми? Які риси ви цінуєте в друзях?
— Це щирість, любов до правди,
бажання щось робити для Бога. Це
люди, які усвідомлюють важливість
проповіді Євангелії, будівництва
церкви, богобоязливого життя. Люди, відкриті до добрих справ, жертовні, чуйні до чужого болю.

Мій принцип — стояти за правду й
не дозволити гріху вкоренитися в
церкві.
Якось, ще коли був рядовим пастором, я зробив надто різке зауваження дівчині, яка прийшла на богослужіння в не зовсім належному
вигляді. І після цього вона перестала приходити в церкву. Я себе засуджую за це. Я був неправий. Сьогодні б нізащо так не вчинив…
Я готовий визнати свої помилки… Скажімо, ось підняли на хоругви мою фразу про гради, розкрутили по цілому світі. Це була промова
в Малині 2014 року. Мене тоді вразили донецькі служителі своєю досить грубою поведінкою, після чого
я емоційно зірвався… Але я не списую на людей. Цього казати не потрібно було, це ранило багатьох. Я
вибачався вже багато разів… Я вчинив неправильно й не соромлюся
визнати свою помилку.
Але за ті речі, де потрібно було хірургічне втручання через гріховний
корінь, я не каюся. Хоча мене багато
хто засуджує, але це потрібно було
зробити. Тут справа не в особистих
інтересах, а у відповідальності перед Богом, Якому даватиму звіт. Біблія дуже засуджує тих служителів,

му житті гір було більше, але й долини бували — руки опускалися, коли
був сильний тиск, наклепи… Але Бог
підбадьорював і вчив не приймати
близько до серця, не бути надто відкритим, щоб тобі стріляли в душу.
Служитель іноді має бути прагматичним, як лікар, який робить операцію. Він не дивиться, що пацієнтові болить, що кров тече — його ціль,
скажімо, вирізати пухлину. Він рятує
життя.
Були дуже болючі речі. Особливо коли намагаєшся дотримуватися
Писання, протистояти явному гріху,
а зустрічаєш цинічне протистояння.
Стає боляче, що душі настільки зачерствіли. І шкода людей, але й не
можна піти їм на поступки, бо тоді
хвороба пошириться.
Радісних моментів було дуже багато. Найбільше радує, коли бачиш,
як люди навертаються до Бога, бачиш результат своєї праці, відчуваєш себе корисним для людей та інструментом у Господніх руках. Дуже
приємно, коли церкви народжуються, коли мир між братами, коли зціляються душі…
— Є поняття «брати і сестри», є
поняття «товариш, друг», є поняття

— Чи належить дружина до
справжніх друзів?
— Так, дружина — це найближчий друг! Вона мені завжди скаже
те, чого ніхто не скаже, зробить правильне зауваження… Це дуже щира,
посвячена людина. Я вже був пастором чотири роки, коли одружився.
І переконаний на 100%, що вона —
Самим Богом послана мені помічниця.
— Чи є у вас вороги?
— Я б сказав не вороги, а недруги. Це люди, які з певних причин мають на мене образу по службовій
лінії. Коли робили зауваження, дисциплінування, кадрові перестановки… Але без цього неможливо. Ісус
Христос теж часом говорив різкі речі, за які на Нього сердилися, навіть
хотіли каменувати.
— Коли на вашу адресу лунають
звинувачення в нечесності, зловживаннях, вас це зачіпає?
— Звичайно, не зачіпати може
хіба що мертвого. Навіть Ісус Христос, коли Його вдарили по обличчю,
сказав: «За що Мене б’єш?» Головне
— не дозволити, щоб це проникло
глибоко в серце й зробило рану, яка
кровоточитиме. Я цього не допускаю, а так — синяки бувають…
— Як на це реагувати? Ігнорувати? Чи спробувати порозумітися з
опонентом?

— Є різні ситуації. Найперше,
треба усвідомити, що це допустив
Господь. По-друге, порівняти свій
біль із болем Ісуса Христа — стане
легше. У такі моменти я шукаю зцілення, реабілітації в Господі. Може,
шрами й лишаються, але загалом
почуваюся нормально донині.
Був випадок, коли дисциплінували одного старшого служителя, і він
таку грубу й цинічну неправду сказав про мене! Від несподіванки я
не встиг затулитися «щитом віри», і
це мене ранило. Не міг заспокоїтися кілька годин. Думки свердлять:
«Як так можна?» Раптом зрозумів,
що цей млин думок потрібно терміново зупинити, бо вийде чорна мука. Став молитися — побачив перед
собою скривавленого Ісуса Христа,
прийшло таке слово: «Тебе ще так
не били, як Мене!» І миттю прийшов мир.
— Опишіть портрет старшого
єпископа УЦХВЄ, який прийде після вас. Яким він повинен бути, щоб
витримати всі навантаження?
— Я стараюся ніколи не пускати коріння в крісло. І в мене немає
думки триматися за важелі керів-

ництва до смерті. Тримаю своє серце відкритим перед Божою волею.
Якщо Він мене тримає 22 роки, дає
здоров’я — при тому, що вже можна
було стільки раз ущент розбитися —
це, очевидно, Його промисел.
Я дуже хотів би, щоб та планка, яку зараз маємо — авторитет
церкви, її повільний приріст, діюча структура — як мінімум втрималася на цьому ж рівні й піднялася
вище. Щоб мій наступник мав серце, повне любові до людей, до братерства, був близький із Богом, мав
бачення від Бога й натхнення вести
Його народ.
На кожен період історії потрібен
свій лідер. Мойсей вів євреїв через
пустиню, а за Йорданом — зовсім
інші виклики. І Господь підготував
Ісуса Навина, який працював не гірше. Я буду тільки благословляти наступного служителя, щоб він ще краще вів, і радітиму за нього.
Я думаю про це. Вірю, що цей
час наближається. Все під Божим
контролем! Моє завдання — вчасно
й правильно відреагувати на ситуацію, яка складатиметься.
— Якою ви бачите церкву, яка

святкуватиме свій 150-літній ювілей?
— Думаю, що до 150 років ми не
дотягнемо. Хоча все може бути… Чому? Через події, які відбуваються на
наших очах. Із блискавичною швидкістю йде технічний прогрес, разом
із тим — політична, екологічна криза. Політики всерйоз говорять про
загрозу третьої світової війни. Напоготові — 33 тис. ядерних боєголовок. Напруга у світі зростає. Час настільки прискорений, що за тисячоліття стільки всього би не сталося, як
за наше життя. Набирає обертів атеїзм, гендерна ідеологія. Коли беззаконня стає законом, це означає, що
вирок — близько.
Тому я хочу бачити майбутню
церкву чисельною, духовною, впливовою, яка є сіллю й світлом для суспільства. Молюся за це.
Разом із тим до мене приходять
все більше людей, зокрема, політиків високого рангу, які цікавляться
протестантизмом. Це дає підстави
думати, що Україна стоїть на порозі
великих перемін.
Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

Конференція благовісників УЦХВЄ, 21-22.02.2020, церква «Благодать», Софіївська Борщагівка

Тема номера

Михайло Мокієнко:
«Ювілей п’ятидесятництва — це демонстрація
справедливості»
— В історії є явища, час виникнення яких визначають із точністю плюс-мінус 10 років, 100 років…
Ювілей п’ятидесятницького руху в
Україні, який відзначаємо цьогоріч, — наскільки точна ця дата?
— Ми розглядаємо п’ятидесят
ництво на трьох рівнях: як досвід, як вчення і як організований
рух. Говорячи про 100-ліття, маємо на увазі саме організаційний
складник — початок становлення
п’ятидесятництва в Україні з приїздом на Тернопільщину в червні
1920 року реемігрантів Порфирія
Ільчука, Йосипа Антонюка та Трохима Нагорного. Вони «проповідували
Євангелію в силі Святого Духа» (таке
формулювання тоді фігурувало), що
спричинило досвід хрещення Святим Духом в середовищі їхніх односельчан. Власне, досвід, схожий на
п’ятидесятницький, був і раніше зафіксований на теренах України. Але
саме діяльність реемігрантів переросла пізніше в організовані структури — місцеві общини, які потім
витворили союзи.
— Іншими словами, це —
100-річчя саме організованого
п’ятидесятницького руху?
— Не зовсім. Адже все-таки не

відразу організовувалися церкви, і віруючі ще не називали себе
п’ятидесятниками. Але поступово
общини набували виразних п’яти
десятницьких рис. 1924 року відбудеться з’їзд євангельських християн імені Святої П’ятидесятниці, який
скликав Іван Герис. А 1929 року рух
перейде на новий рівень — відбудеться об’єднавчий з’їзд у Старій
Човниці українських, білоруських,
німецьких та польських церков у
Союз християн віри євангельської
Польщі. Але всі ці етапи не були б
можливими без згаданої активності
реемігрантів.
— Чому ж відлік не почали від
більш ранніх п’ятидесятницьких
проявів, про які ви згадали?
— Хоча ми бачимо ґенезу вітчизняного п’ятидесятництва й у
середовищі течій, пов’язаних із
православ’ям (мова йде про христовірство, духоборство, молоканство),
але назвати їх п’ятидесятниками не
можемо — це був ще не осмислений досвід, спалахи, які стосувалися конкретного покоління. Тому ми
говоримо, власне, про поєднання
західного впливу й самобутніх духовних пошуків на території України. Ще один фактор — це стійкий

інтерес до пневматології (вчення
про Святого Духа — прим. ред.) в середовищі євангельських християн
та баптистів у доп’ятидесятницький
період. На початку ХХ ст. цей інтерес
посилився, що помітно, зокрема,
у їхній періодиці. Тому багато в чому вітчизняний п’ятидесятницький
рух — це й результат богошукання
й духоцентризму євангельського
середовища. Воно було вже готовим до сприйняття радикальнішої
проповіді з пневматологічним компонентом. Особливо це помітно в
Східній Україні, де за Іваном Воронаєвим піде 15 тис. євангельських
християн та баптистів. Це сталося
тому, що визріли передумови, штучно цього б не вдалося зробити.
— Як би ви окреслили основні
цілі, завдання святкування 100-річчя п’ятидесятницького руху в Україні? Чи є щось, що важливо осмислити, переосмислити на цьому етапі розвитку церкви?
— Викристалізували чотири
основні цілі. По-перше — підкрес
лити суспільну значущість п’яти
десятництва, яке пережило різні історичні епохи, зокрема радянський
атеїстичний експеримент, і не втратило своєї ідентичності.

По-друге — для самих п’яти
десятників цей ювілей важливий у
контексті переходу від гнаної меншості до впливової меншості. Уже
30 років як цей процес триває, але
просувається дуже важко. Ми говоримо про п’ятидесятницький елемент як про впливовий елемент.
Починаючи з дня П’ятидесятниці,
Лука фокусується не стільки на тому, що відбувається в горниці, скільки на публічному вимірі дії Духа.
Ми довгий час були зосереджені
саме на «горниці», і атеїстичний режим цьому посприяв — він закрив
п’ятидесятників у своїх «горницях».
Що таке «гнана меншість» ми знаємо, а що таке «впливова меншість»
— ще належить усвідомити.
Третій момент. Коли сьогодні в
нашому середовищі промовляють
фразу «так раніше не було», то здебільшого мають на увазі 50-60-ті
роки минулого століття. А в той період через ряд історичних факторів п’ятидесятництво було деформоване — і радянським режимом,
і через втрату зв’язків із одновір-

цями за кордоном тощо. А про 2030-ті роки наші старші брати й сестри знають дуже мало — тобто по
суті й не знають, яке воно те «раніше». І святкуючи ювілей, ми хочемо якраз зосередитися на витоках
— на місійному складнику руху, на
суспільному впливі, діалогічності
та інших наголосах, втрачених у 5060-х роках. Адже хибне сприйняття
п’ятидесятництва й сьогодні домінує в певних колах.
І четверта ціль — відновлення історичної справедливості стосовно
п’ятидесятників, безпідставно дискредитованих у добу атеїзму. Для
цього є всі передумови, маємо доступ до всіх архівів, можемо реабілітувати досі не реабілітованих. Ювілей п’ятидесятництва — це, певною
мірою, демонстрація справедливості: Радянського Союзу вже немає,
церква — є.

Біографічна довідка:
Народився 21 квітня 1981 року в
смт Томаківка, на Дніпропетровщині
у родині служителя. Батько нині очолює Дніпропетровське об’єднання
церков ХВЄ.
1998 року прийняв водне хрещення.
У 1998-2003 роках навчався на
історичному факультеті Запорізького національного університету. Захистив магістерську роботу на тему:
«Сучасні тенденції розвитку вітчизняного п’ятидесятництва (1991-2003
рр.)».
У 2003 році рукопокладений на
дияконське служіння в церкві «Відродження» (смт Томаківка).
У 2003-2007 роках навчався в аспірантурі ЗНУ. У квітні 2007 року захистив кандидатську дисертацію на
тему «Пізній протестантизм в Україні: інституційний та суспільно-політичний аспекти (1991-2004 рр.)» та
здобув науковий ступінь кандидата
історичних наук.
У 2006-2014 роках виконував
обов’язки пастора в церкві «Відродження» смт Володимирівка Дніпропетровської області.

У 2009 році одружився. Із дружиною Катериною виховують двох синів та доньку.
У 2018 році в Національному
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив
докторську дисертацію на тему
«П’ятидесятництво: особливості богословської та соціальної ідентифікації» (науковий консультант Роман
Соловій) та отримав ступінь доктора
філософських наук за спеціальністю
09.00.14. «Богослов’я».
Автор 45 наукових публікацій,
у тому числі монографії «Феномен
п’ятидесятництва». Сфера наукових інтересів: історія та богослов’я
п’ятидесятництва, місійна еклезіологія.
Викладач таких предметів у вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах: «Історія Церкви», «Історія п’ятидесятництва», «Історія
протестантизму», «Історія Церкви
в Україні», «Місія в історії Церкви»,
«Особливості п’ятидесятницького
богослов’я», «Дії святих апостолів».
Досвід роботи: академічний декан Дніпропетровського біблійного
коледжу «Світло Євангелія», секре-

— Хочу зупинитися на другому
пункті. На сайті УЦХВЄ він сформульований так: «Змінити статус
п’ятидесятництва від гнаної мен-

шості до впливової меншості». Звучить, ніби п’ятидесятники досі відчувають себе гнаними. Невже це
досі актуально?
— Хоча люди й вийшли з Радянського Союзу, але Радянський Союз
не вийшов із них. Велика частина
п’ятидесятників, навіть тих, які у свій
час емігрували за кордон, продовжують мислити як гнана меншість.
Які риси притаманні гнаній меншості? По-перше, це «окопний менталітет»: ми захищаємося, наша мета —
спасіння від світу, а не спасіння світу.
Дуже специфічна місіологія, яка полягає в акценті лише на євангелізм
як вербальне свідчення про Ісуса
Христа. Заперечення довгострокових комплексних проектів. Відсутність схоластичного (заснованого
на теології — прим. ред.) бачення.
Сприйняття земної батьківщини лише як тимчасової транзитної території, або ж (це стосується емігрантів)
сприйняття США чи інших країн лише як можливості для заробітку. Отже, хоча зовнішніх гонінь немає, але
люди за інерцією продовжують відтар Редколегії «Слов’янського біблійного коментаря» та «Центральноазіатського біблійного коментаря», проректор з наукової роботи
Львівської богословської семінарії,
науковий співробітник РесурсноДослідницького Центру Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації, декан магістратури Слов’янської богословської семінарії (США), старший
науковий співробітник Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

творювати стару матрицю, залишаються в старих ідейних координатах.
Крім того, багато пунктів, які сьогодні захищаються, насправді не є
євангельськими. Наприклад, нівелювання музичної культури, яке сягає ще 1950-х років. 1952 рік — заборона акордеонів, баянів; 1954
— заборона співанок, поетичних
гуртків, далі — заборона «світського звуку» гітари… І всі ці речі — під
грифом «щоб усе було благопристойно й чинно». Ініціювали їх старші пресвітери ЄХБ (а насправді через них — уповноважені Ради у
справах релігійних культів) з метою
дискредитувати віруючих в очах соціалістичного суспільства, показати
контраст між «розвинутою радянською» молоддю та «забобонною
сектантською», продемонструвати,
що п’ятидесятники — головне гальмо на шляху до побудови «світлого
майбутнього». Десятиліття минули,
а дехто досі відстоює ці принципи як
євангельські, поширюючи, по суті,
адженду (порядок денний — прим.
ред.) Радянського Союзу.
Навіть із місійної точки зору: ми
досі не знаємо, чи наше завдання — зробити православну людину
членом нашої церкви, чи зробити її
євангельською православною людиною? Усі ці речі говорять про те, що
минуле глибоко вкоренилося в нас.
А чому до «впливової меншості»? По-перше, це суголосно з Євангелією: меншість — впливова, більшість — номінальна. А по-друге, нас
реально не так багато. Тому наша сила не в кількості, а в глибині наших
переконань. І питання — які ці переконання? Чим вони сформовані? Чи
маємо ми цілісний християнський

світогляд? «Гнаній меншості» він не
притаманний. Ідентичність набувається тою спільнотою, яка знаходиться в свободі. Наприклад: чому
саме антіохійські учні вперше почали називатися християнами? Поперше, тому що Антіохія певний час
знаходилася поза гоніннями. А під
час гонінь сформувати позитивну
ідентичність практично неможливо.
По-друге, вона була віддалена від
єрусалимської церкви, яка була носієм юдео-християнської парадигми
(моделі — прим. ред.). До цього Лука вперто використовує слова «святі», «брати», «учні», «послідовники». Але антіохійці набувають певної
ідентичності, яка дозволяє Луці назвати їх «християнами». Мені здається, вже час для нас — 30 років
свободи, 100 років руху — сформувати проактивну ідентичність.
— Тепер мені зрозуміло — мова про зосередженість церкви лише на своєму внутрішньому житті.
Але чому ж, на вашу думку, через
30 років незалежності вона досі не
стала «впливовою меншістю»?
— Тут спрацьовує цілий комплекс факторів. По-перше, це пострадянський синдром, про симптоми
якого ми вже говорили. До сказаного можна додати: відсутність єдності (над чим добре попрацювала
радянська влада), брак низової ініціативи… По-друге, методи впливу. Донесення істини з позиції, що
ми — чи не єдині її носії, унікальні й
ексклюзивні, давно не працює. Тим
більше вона чужа сучасному світогляду. Потрібно скинути цей одяг сакральності, виключності — ніби ми
зійшли з неба принести оцим нікче-

Михайло Мокієнко на презентації «Славянского библейского комментария», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

мам Благу Вістку. Сприйняти правила гри, засновані на терпимості, повазі, усвідомленні, що інші теж мають право на власну думку. І з цієї
позиції впливати. При цьому ми не
говоримо про асиміляцію, некритичне ставлення до світських способів мислення і практик.
— Якось ви говорили про культуру впливової меншості на прикладі чотирьох єврейських підлітків, «які вплинули на Вавилон потужніше, ніж увесь Ізраїль у добу
свого найвищого розвитку» і зазначили, що для впливу важлива не
кількість, а «те, що в серці». Якщо
сьогодні церква не має належного впливу, чи значить це, що в ній
бракує людей із сильними внутрішніми переконаннями?
— Даниїл, Ананія, Мисаїл і Азарія поклали у своє серце чогось не
робити. Але це не значить, що вони
не робили взагалі нічого. Адже вони
займали високі позиції. І, напевно,
вони чогось не робили, щоб робити
щось краще. Ми сьогодні маємо іншу проблему. Християнство в окремих колах сприймається як система табу, заборон. Ми більше «проти» чогось поганого, ніж «за» щось
хороше. Напевно цим юнакам теж
доводилося стикатися з контраверсійними (суперечливими — прим.
ред.) речами, але вони не пішли з
тієї ніші, а змогли впливати. «Те, що
було в серці» допомагало їм триматися власних переконань, «не
осквернятися». Але це зовсім не
була позиція повної аполітичності,
неучасті у справах суспільства (тим
більше, халдейського). Навпаки, вони були проактивними. Тому я б не
зводив до того, що проблема в силі переконань. Швидше в обмеженнях, закладених в серце.
— Які популярні книги з історії
церкви ви порадили б служителям,
вірянам для самоосвіти, кращої поінформованості в ювілейний рік?
— Якщо брати широку палітру, я
дуже радив би книгу Алістера МакГрата «Небезпечна ідея християнства». Вона вирізняється на фоні інших дуже доступною мовою та глибиною викладу. Це такий панорамний огляд з фокусом на ключових
моментах історії, які вплинули на

ідентифікацію. Близько 50 сторінок
там присвячені якісному аналізу світового п’ятидесятництва.
— Кілька запитань власне
по ваших дослідженнях. Ви понад 20 років вивчаєте феномен
П’ятидесятниці. Чи було щось, що
вразило під час наукових пошуків?
— Так, дуже часто стикався з такою «еврикою». Одна справа, коли
певна попередня гіпотеза просто
підтверджується, інша — коли вона докорінно змінюється. Спочатку
я досліджував 50-60-ті роки, коли
п’ятидесятництво було гнаним рухом, несправедливо дискредитованим атеїстичним режимом. Але, коли копнув глибше в часі — 20-30-х
років — то побачив велику суспільну активність церкви, місійну спрямованість, пріоритетність благовістя над інституційними (внутрішньоцерковними — прим. ред.) питаннями. Наприклад, той факт, що 70%
бюджету общин витрачалися на місію. Подібні несподіванки дозволили побачити рух з іншого боку.
Скажу відверто, були й неприємні відкриття. Наприклад, певні героїзовані п’ятидесятницькі постаті при
глибшому аналізі архівних документів, особливо після відкриття архівів
КДБ, виявилися працівниками агентури, генералів називали на «ти»,
отримували грошові винагороди за
свою діяльність… Деякі факти навіть
тепер публікувати зарано.
— Тобто мова йде не про питання виживання церкви, а про зраду
християнських принципів?
— З радянською владою співпрацювали всі керівники церков, просто рівень цієї співпраці був різним.
Одна справа — прагнення легально
проводити богослужіння. Інша справа — свідома шкідлива діяльність,
яка оплачувалася. Це люди, які були інформаторами, які сприяли дискредитації церкви. Вони навіть мали
спеціальні агентурні імена.
— На даний момент головною
вашою працею, яка принесла докторське звання, є дисертація і книга
про богословську і соціальну ідентичність п’ятидесятництва. Скільки
років ви над нею працювали?
— Загалом 11 років.

— Наскільки я розумію, її головна цінність знаходиться в теоретичній, богословській царині. А чи
є там практичні моменти, з якими
корисно ознайомитися усім?
— Звичайно, це історико-теологічне дослідження. Але мені здається, що воно й дуже практичне. Воно
було б цікаве для розуміння становлення і розвитку п’ятидесятництва
на різних його етапах.
Там є великий розділ, присвячений історико-регіоналістичним

ну духовність, де христоцентризм
превалює (переважає — прим.
ред.). Також розглядаю розмаїття літургії, моделі тлумачення Писання,
екуменічні стосунки.
Якщо вдасться видати роботу у
більш популярному форматі, спростити стилістично, я сподіваюся її
вплив зросте.
— Ще одним напрямком ваших досліджень та освітніх програм є місія в історії церкви. Від вас

Біблійні курси служителів у м. Данцінгу
та богословським моделям руху.
Він буде корисним для тих, хто хоче більше дізнатися про розвиток
церков в континентальній Європі,
Північній та Південній Америці, чим
специфічний Азіатський та Африканський «рух Духа». Це дозволяє
усвідомити себе частиною глобального світового явища.
Робота допоможе уникнути категоричності. Адже в нашому вимі
рі часто домінує традиціоналізм,
мислення, що «так, як у нас —
найправильніше, найкраще, найбіблійніше». Але, говорячи про
п’ятидесятництво, ми маємо на увазі не просто рух, а «рух рухів», модель надзвичайно різноманітну у
всьому світі.
Є розділ, присвячений особливостям теологічної ідентичності. На жаль, сьогодні спостерігаємо слабку обізнаність у цьому навіть рядового пастора. Наприклад,
п’ятидесятників часто звинувачують
в «духоманстві» або пневмацентризмі. Я ж намагаюся ідентифікувати п’ятидесятництво через специфічну христоцентричну харизматич-

я вперше почув ідею: «Якщо церква не виконає Дії 1:8 — Бог виконає
Дії 8:1». Ми вже торкалися причин зменшення місійного потенціалу п’ятидесятницької церкви. Але
який вихід? Що робити, щоб не настало Дії 8:1?
— Необхідне просвітництво, що
церква лише тоді є церквою, коли вона — в місії. Місія — це пошук
блага для іншого. І церква набуває
обрисів новозавітної екклесії тільки
тоді, коли вона існує для інших. Цю
думку потрібно в усякий спосіб доносити до вірних, повертати їх до
автентичного сприйняття спільноти,
яка несе у світ місію слова, місію добрих справ і пророчу місію. Складається враження, що сучасна церква
страждає від важкої форми амнезії
— вона забула для чого була створена.
До 8 розділу Дій святих апостолів
Лука використовує слово «благовістя» лише один раз, а у 8 розділі — аж
5 разів. Тобто утиск і розпорошення
(Дії 8:1) послужили активізації місії.
Але розпорошення може статися у
різний спосіб, не обов’язково гео-

графічно. Ми можемо стикнутися з
потужними світоглядними викликами, які змусять певним чином реагувати. Наприклад, війна в Україні
похитнула наш пацифістський світ,
який, як виявилося, був прив’язаний
до конкретних політичних умов. І це
«розпорошило» християн, призвело
до сварок, нерозуміння і несприйняття один одного. Тож не потрібно
чекати, щоб нас ідейно роз’єднали
обставини, а вже зараз формувати
цілісний християнський світогляд.
— Як експерт з історії церкви які
б ви назвали «топ-3 уроки історії»
для сучасної церкви?
— Якщо так спонтанно, то першим я б назвав наступне: новий потужний релігійний рух виникає на
місці кризи або занепаду попереднього руху. Починаючи від Самуїла
на фоні синів Ілії, Івана Христителя та
Ісуса Христа на фоні фарисеїв та садукеїв, лютеранства на фоні католицизму, пієтистів на фоні лютеранства
і т. д. Закінчуючи харизматизмом на
фоні п’ятидесятництва. Це наскрізна
ідея, яка проходить через усю історію церкви.
Другий урок: масштабні духовні
події на кшталт Реформації — це результат збігу передумов і харизми
лідера. Спочатку певні обставини готують ґрунт, а потім приходить провідник з потрібними якостями. Наявність харизми не компенсує нестачу

передумов. Буває, що ми очікуємо
на якусь унікальну людину, забуваючи про важливість підготовки ґрунту. Якби Мартін Лютер народився не
в XVI ст., а в XII ст., то при усій своїй
геніальності, навряд чи щось змінив
би.
І третє, що б я назвав: євангельська вістка сильна не лише доктриною, а практичним її застосуванням,
авангардизмом віруючих, старанністю, спроможністю бачити довгострокову перспективу. Для слов’янського
контексту — це особливо важливий
урок. Ми говоримо про 100-ліття
п’ятидесятництва. Чому віруючі вижили в радянську добу? Не лише тому, що були палкими молитовниками. А тому, що мали високий рівень
етики, вирізнялися професійними
здобутками, їх поважали. Навіть при
бажанні, їх не так легко було викинути з суспільства.
— Глибоке знання історії дає
можливість бачити сьогодення під
особливим кутом. Як ви рефлексуєте на насичені і суперечливі події в
Україні (майдан, війна, президентактор)?
— Іноді такий інтенсивний потік
новин викликає бажання абстрагуватися від реальності і перебувати в
історії. Тоді все, що відбувається, стає
якимось наративом (інтерпретацією
— прим ред.). Ти себе співвідносиш з
ним і сприймаєш як сон, як іншу ре-
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альність. Мені здається, сучасні події — все ще прояв постколоніального синдрому. Ми перехворіли уже
багатьма хворобами, пов’язаними
з ним, в тому числі «крепкими хозяйственниками». Ну, що ж — доведеться перехворіти ще однією. І усі
ці події — симптоми хвороби. Дай
Боже, щоб стан здоров’я нації пішов
на покращення... Я молюся за Україну в трьох вимірах: як народ, як державу (це найтяжче), як територію.
— У цих обставинах Церква має
якусь особливу роль? Чи вона хворіє тою ж самою хворобою?
— Симптоми дуже схожі. І історія це підтверджує — дуже часто події в церкві віддзеркалюють суспільно-політичні. Але мені здається, і це
вселяє оптимізм, що ми все ще перебуваємо на етапі перехрестя: старі ідоли впали, нові — ще не сформовані… І це момент, коли може
пролунати пророчий голос церкви.
Запитання: чи є церкві що сказати?
Чи має вона пророче слово, що виходить з цілісного бачення дійсності, а не з вузькоконфесійного погляду? Загалом сьогодні в Україні можливостей більше, ніж церква здатна
якісно використати.
Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ
(Закінчення в наступному номері)

«Приступити до вербування масової мережі
інформаторів серед церковників…»
Боротьба проти віруючих у радянські часи не обмежувалася забороною проводити зібрання, закриттям церков та арештами служителів. Не
менш наполегливо велася робота з руйнації церкви зсередини через своїх
агентів та схиляння до співпраці членів церкви. Тепер, коли архіви спецслужб доступні, відкривається правда про підступну шкідницьку діяльність атеїстичної влади всередині церковних громад.
Варто сказати, що випадків прямої співпраці служителів з владою, а
тим більше на підрив церкви, небагато. Тим не менше, сам факт таких
спроб з боку спецслужб багато про що говорить.
Пропонуємо уривок із документу, виданого ще в 1943 році. Хоча він
враховував обставини, які склалися під час війни, методи спецслужб залишалися майже однаковими протягом десятиліть.
1. Викриття антирадянської роботи в громадах, підпорядкування діяльності громад «довіреним»
центрам, які проводять прорадянську роботу:
«Максимально
активізувати
агентурно-оперативну роботу по
церковно-сектантських кадрах, направляючи її по лінії:
Розробки і викриття контрреволюційного церковно-сектантського
підпілля, яке веде активну антирадянську роботу і викриття агентури
німецьких розвідувальних органів;
Ведення через агентуру роботи
по розкладанню серед сектантів,
з ціллю повної ліквідації сектантських груп і громад адвентистів,
п'ятидесятників, єговістів і інших, які
ведуть активну антирадянську і антивоєнну роботу. Громади баптистів
і євангелістів підпорядкувати всесоюзному центру, який існує в Москві
і веде патріотичну роботу;
Проведення через перевірену
агентуру, яка стоїть в керівництві
церковних організацій, патріотичної роботи серед церковників і сектантів, мобілізуючи віруючих на боротьбу з німецькими загарбниками,
збору ресурсів на поранених бійців і
інші заходи;
Проведення роботи по розкладанню серед духовенства і приходів автокефальної орієнтації, православної церкви, яка була створена
німцями і використовувалася українськими націоналістами для проведення націоналістичної роботи, беручи ставку на її повну ліквідацію».
2. Налагодження агентурної ро-

боти, особливо серед керівного
складу громад, для збору інформації, розкладання, компрометації:
«Приступити до вербування нової кваліфікованої рейдової агентури, здатної викрити антирадянське
церковно-сектантське підпілля і викрити ворожу агентуру серед церковників і сектантських формувань.
Вербування агентури по духовенству і керівним кадрам сектантів
проводити лише на основі матеріалів, які їх компрометують».
«Одночасно з цим приступити
до вербування масової мережі інформаторів серед церковників і рядового складу сектантів. Розставити агентурно-інформативну мережу так, щоб в кожному церковному
приході і сектантській групі чи громаді мали одного чи двох агентів.
Це дасть можливість контролювати
діяльність групи, розробляти її учасників і проводити наші заходи серед
її членів. Через наявну і заново вербовану агентуру вивчати практичну
діяльність церковно-сектантських
організацій, їх керівників і активу віруючих. Духовенство і церковників,
а також керівний склад і проповідників сектантів, які проводили активну антирадянську діяльність і
підтримували зв'язок з розвідувальними органами противника — піддавати арешту. Арешти духовенства, керівного складу і проповідників активу сектантських громад проводити лише з санкції 2 Управління
НКДБ УРСР. Категорично забороняю
практику арешту цієї категорії осіб,
без попередньої компрометації їх

в очах віруючих мас. Все заштатне
духовенство нелегалів і інших, бродячий елемент, який проводить роботу по створенню антирадянських
формувань під виглядом домашніх
церков і сектантських громад, пришвидшено розробляти і притягувати до відповідальності. Взяти в
активну агентурну розробку керівників і учасників сектантських течій «єговістів», «адвентистів 7 дня»,
«п'ятидесятників». На керівний і
проповідницький склад провести
документацію їх антирадянської діяльності і арештувати, а серед рядового складу провести роботу по
розкладанню. В громадах баптистів
і євангельських християн поступово
через перевірену агентуру проводити роботу по розкладанню не допускаючи збільшення громад за рахунок притягнення нових осіб».
«Через перевірену агентуру, яка
стоїть на чолі церковних приходів і
сектантських громад, проводити патріотичну роботу серед віруючих.
Через агентуру збирати і висилати в
2-е Управління НКДБ УРСР листівки,
заклики, промови церковних керівників, брошури, постанови соборів
автономної і автокефальної орієнтації і сектантських центрів, які поширювалися церковно-сектантськими
організаціями в період окупації».
За книгою Дмитра Коваля,
«Християни віри євангельської
Володимирецького району
Рівненської області», с.184-185

100 рокiв п’ятидесятницього руху в Українi

Біля витоків пробудження

Відзначення 80-річчя церкви у селі Биківці,
заснованій Ільчуком та Нагорним. Зібрання
проходило у реставрованому домі молитви, побудованому ще у 1930 році, 10 грудня
2000 р.
На початку червня 1920 року в мальовничу місцевість на Кременеччині, що у Тернопільській області, повернулися з далекої Америки, де були
на заробітках, троє дуже відомих у п’ятидесятницьких колах проповідників — Порфирій Ільчук, Трохим Нагорний та Йосип Антонюк. Саме з цього
часу дослідники євангельського руху починають відлік п’ятидесятницької
історії на теренах України.
Порфирій Ільчук, Трохим Нагорний
і Йосип Антонюк
Порфирій Автономович Ільчук
(1883-1957) і Трохим Семенович Нагорний (1879-1962) народилися в с.
Биківці, що між Шумськом і Кременцем. Походили вони з небагатих селянських сімей, обидва були виховані в дусі обрядового православ’я,
як і всі їхні односельці. Будучи друзями з раннього дитинства й бажаючи поліпшити свій добробут, вони,
як і тисячі інших українських селян,
у квітні 1913 року переїхали до Сполучених Штатів Америки на заробітки. Така ж доля спіткала і їхнього
земляка з сусіднього села Малі Дедеркали Йосипа Кіндратовича Антонюка (1868-1953), який був трохи
старший за віком. В Америці вони
прожили більше семи років. І саме
там П. Ільчук, Й. Антонюк, а пізніше
й Т. Нагорний приєдналися до руху
п’ятидесятників, які належали до
об’єднання церков, яким керували
І. Ю. Воронаєв та І. О. Герис.
Варто зазначити, що визнаним лі-

дером вищеназваної трійці був наймолодший із них — Порфирій Ільчук, людина дивовижної долі, великого природного розуму й мудрості,
талановитий організатор, здібний
проповідник. Люди запам’ятали його як дуже рухливого темно-русого
чоловіка з живими блакитними очима. Перспектива важкої праці на заробітках у Америці не лякала молодого чоловіка, який тільки-но одружився й хотів підняти матеріальний
рівень своєї сім’ї. З юного віку, крім
роботи в селянському господарстві,
йому доводилося працювати на цегельних заводах. У 1908-1909 роках
він служив у царській армії в далекій
Середній Азії, охороняючи південні
рубежі Російської імперії. У 1912 році Порфирій поїхав на заробітки на
Далекий Схід як робітник на будівництві військових споруд, однак заробітки були невеликі. Тому в квітні
1913 року разом із Антонюком і Нагорним вони подалися в Америку.
Перша світова війна, яка розпочалася через рік, надовго розлучила їх із

сім’ями. Дружині Ільчука Марії було в ту пору 23 роки і мала на руках
двоє маленьких дітей.
У лютому 1919 року в США Порфирій познайомився з Данилом
Романюком, якого всі на американський лад називали Нілом. Той уже
був ревним християнином і відвідував американську п’ятидесятницьку
церкву. Саме Ніл Романюк привів П.
Ільчука до пізнання Господа. У травні Порфирій уже прийняв водне хрещення й став свідчити про спасіння
своїм друзям. Невдовзі й вони стали
членами живої церкви Ісуса Христа. І це було їхнім основним багатством, яке вони набули за океаном.
Після навернення в їхніх серцях
постійно зростало бажання повернутися на батьківщину й принести
туди вістку про спасіння. Та й у пророцтві не раз вони чули слова про
свою рідну землю: «Там голод Слова Божого... Несіть слово євангельське до свого народу... Про заробітки не турбуйтеся — в моїх руках великі запаси нетлінного багатства».
Але перш ніж повернутися, Ільчук відчув необхідність отримати
хорошу біблійну освіту. Він вступив
на навчання в Російський біблійний
інститут у Філадельфії під керівництвом Вільгельма Фетлера. Навчання було не дуже дешевим. Гроші, зароблені важкою працею в Америці,

йшли на навчання. Однак Фетлер,
приємно здивований такою жагою
Ільчука вчитися, зумів знайти стипендію й дозволив йому закінчити
другий курс безкоштовно. Там, у Філадельфії, у 1919 році Порфирій зустрівся з Густавом Шмідтом, Іваном
Герисом та Іваном Воронаєвим. Зберігся лист Воронаєва, у якому він із
радістю пише Герису, що «брат Ільчук був хрещений Духом Святим».
Повертаючись додому, з метою
економії коштів на квитки в Європу, Ільчук, Антонюк та Нагорний найнялися на пароплав робітниками з
перевезення худоби в трюмі. Однак
Порфирієві Ільчуку грошей зекономити не вдалося — їх у нього вкрали. Із засмученим серцем схилився він у молитві перед Богом. І під
час молитви Господь підтримав дух
брата Порфирія, показавши йому в
видінні відчинену шафу, у якій було
багато посудин із грошима.
На батьківщині
Перші проповіді братів звучали
до їхніх сімей, і невдовзі ті навернулися до Господа. Потім почалася
праця у своїх та навколишніх селах.
Люди збиралися біля них вечорами
після важкої праці й дискутували на
різні теми, які стосувалися відмінностей між вченням, яке пропові
дували брати, і тим, чого вчили в
православній церкві. З часом аргументи проповідників видалися людям сильнішими — і почалося євангельське пробудження в селах Тернопільщини.

Приходячи в нове село, брати
ставали біля колодязя й починали
співати християнські гімни. Бог наділив їх чудовими й сильними голосами, так що мало не все село збиралося послухати їхній спів (очевидці
згадують, що голоси в братів були
настільки сильними, що коли вони
співали в хаті втрьох, то гаснули гасові лампи). Це торкалося людських
сердець, і ті навперебій запрошували братів проповідувати в їхніх домах.
З перших днів своєї праці проповідники стикнулися з перешкодами
й труднощами як з боку православної церкви (бо менше людей стало
приходити в церкву), так і з боку місцевої влади та військових, які в той
час могли безперешкодно вершити
самосуд.
Відомий випадок, коли в домі
священника п’яні польські солдати
жорстоко побили Ільчука прикладами гвинтівок, чоботами та залізним
гаком. Упевнені, що Порфирій мертвий, вони віддали його почорніле тіло дружині, але Господь зберіг життя Свого служителя, який знову продовжив свою євангельську працю,
опираючись на відкриття, яке отримав раніше, що доживе до глибокої
старості.
Коли ще один польський військовий загін, який зайняв Биківці, за намовою священників вирішив назавжди покінчити із «заколотниками
й комуністами» (як сказав про них
священник) Ільчуком і Нагорним, і
їх засудили до смертної кари, брати

Тернопільські першопрохідці п’ятидесятницького руху

вкотре пригадали це відкриття. Коли їх везли на страту в ліс, Нагорний
запитав у Ільчука: «Що думаєш про
те видіння, у якому ти бачив себе
проповідником Слова Божого в старості?» Ільчук відповів: «Я теж думаю про це». Коли прийшли на лісову галявину, де їх мали розстріляти, брати попросили помолитися. І
під час молитви страх Божий зійшов
на польських солдатів, вони наказали Ільчуку й Нагірному втекти й не
показуватися в селі до тих пір, поки
їхня частина не відійде з цих місць.
Це ще сильніше переконало братів, що Бог із ними, і дало ще більшу відвагу проповідувати Слово Боже. А Господь чудесно додавав спасенних до церкви. Оскільки церква
в Биківцях зростала, то постала потреба будівництва дому молитви.
Як повідомляє журнал «Примиритель», 21 вересня 1930 року відбулося освячення дому молитви, і на
це торжество зібралися віруючі аж
із 29 сіл.
У перші роки після повернення
з Америки євангелісти, особливо
Порфирій Ільчук, не обмежувалися
тільки своєю місцевістю, а часто відвідували Рівненщину й інші регіони
Західної України, Білорусі та східної
Польщі. Ільчук і Нагорний, коли дозволяла погода, їздили на велосипедах. Коли погода не дозволяла
— ходили пішки. Коли заставала негода в дорозі — носили свої велосипеди на собі.
Після створення Всепольського
союзу церков християн віри євангельської, який очолював Артур
Бергхольц, вся євангельська робота була поділена на райони. Ільчуку
випало працювати на Рівненщині,
де було дуже багато духовної праці.
Нагорний залишився пастором у Биківцях. Ільчук із сім’єю переселився
спочатку в Олександрію, а в 1928 році переїхав у Колісники Гощанського
району. Маючи велику сім’ю, Порфирій змушений був працювати на
землі, заробляючи своїми руками
на хліб насущний, але більшу частину свого часу він віддавав справі Божій. Від села до села вели ґрунтові
дороги. Через важкі погодні умови
служителі іноді місяцями були відірвані від дому, пробиралися через
непрохідні болота. А потім, маючи
хворі ноги, Ільчук купив собі коня

й іноді, виїжджаючи з дому на санях взимку, повертався вже навесні
верхи на коні, залишивши свої сани
десь у людей. Так подорожував він
по селах Волині й Галичини, розширюючи Царство Боже на землі.
З початком війни й приходом німецьких військ на землю України
Порфирій Ільчук багато працював
на Рівненщині, Хмельниччині та Житомирщині. Під час військових дій

Іван Герис та Йосип Черський
До 1924 року п’ятидесятницькі
церкви й групи були утворені вже
на великій території — на Волині й
Поліссі. Історично склалося так, що
в 1920-ті роки своєрідним центром
п’ятидесятницького руху на заході
України став Кременець на Волині
(тепер Тернопільська область). Духовне пробудження в Кременці розпочалося ще в вересні 1917 року, як

Порфирій Ільчук

в Україні та в епоху тотального бандитизму довелося пережити знову
багато тяжких переслідувань, йому
було винесено три смертні вироки,
але Господь щоразу зберігав його
життя.

відомо з листів Івана Гериса. Свого часу він покинув Україну й оселився в Америці, у місті Філадельфія. Герис писав своїм родичам: «Я
тут живу й відвідую віруючих, вони
привели мене до Господа... Я отримав від Нього велику
Божу ласку, яку не проміняю на скарби всього
світу... Не шукайте ви
ніде в людині правди,
бо справедливий один
тільки Бог...» Ці листи з
подивом читали родичі, ніхто не міг зрозуміти, що сталося.
А сталося ось що.
Спочатку Герис був зачарований Америкою
(навіть своє справжнє
прізвище — Герасевич
— переробив на американський лад). Але
незабаром він зрозумів, що за зовнішнім
блиском Америки —
спустошеність її жителів. Згодом зауважив,

що шукання багатьох людей спрямовані до Бога, дізнався, що багато
переселенців знайшли своє щастя в
євангельській істині. Почавши відві
дувати євангельські зібрання, Іван
Герис, який все життя вважав себе
зразковим православним християнином, зрозумів, що йому потрібно
народження згори й особисте спілкування з Богом. Це, за словами самого Івана, повністю змінило його
долю. Іван Герис не став підприємцем, хоча, відповідно до своїх обдарувань і здібностей, міг би це зробити. Він став служителем Божим.
Там, у Філадельфії, став проповідувати Слово Боже, там познайомився з Іваном Воронаєвим.
Не забував Герис про рідну землю й про близьких людей в Україні,
які були далекі від Бога. Він намагався хоча б у листах проповідувати
своїм родичам. Тимофій Андрійович Донинський (згодом пресвітер
Кременецької церкви ХВЄ, а в той
час — сусід родичів Гериса) згадував, що листи Івана Олексійовича
часто читалися в присутності сусідів.
Коли повертався з Америки до
Польщі диякон євангельської церкви Йосип Черський (поляк за національністю), Іван Герис попросив його, щоб він відвідав його родичів у
Кременці, — і 28 травня 1921 року
в будинку рідної сестри Гериса Тетяни Сінчковської вперше прозвучала
євангельська проповідь. Потім Черський поїхав до себе на батьківщину, під Ковель. А восени 1921 року
в Кременець прибули проповідники
Порфирій Ільчук, Трохим Нагорний
та Йосип Антонюк, які знову провели кілька зібрань, а потім і спеціальне зібрання з підготовки до водного хрещення. Уже влітку 1922 року в
річці Іква під Кременцем відбулося
перше водне хрещення.
Восени 1923 року в Кременець
приїхав Іван Герис, залишивши в
Америці свою велику сім’ю. Це був
чоловік, сповнений енергії й духовної активності. У справі благовістя
він не рахувався ні з чим: ні зі своїм
благополуччям, ні зі здоров’ям, ні з
матеріальними витратами.
Іван Герис, зрозумівши, що
на території Волині й Полісся
п’ятидесятницький рух уже набув великого розмаху, зауважив,
що в таких умовах необхідно нала-

годити співробітництво між церквами, створити єдиний керівний
центр. Назріла потреба проведення спільного з’їзду представників
п’ятидесятницьких церков.

Михайло Вербіцький
На запрошення Івана Гериса в
Кременець зі своєю сім’єю переїхав
на постійне проживання Йосип Черський. Він прийняв обов’язки керуючого Кременецької церкви. А Іван
Герис розпочав місіонерську роботу
по селах і зайнявся організаційною
підготовкою до проведення з’їзду.

Слід сказати, що Йосип Черський,
будучи поляком за національністю, користувався більшою довірою
в польської влади, ніж служителі-українці, і тому мав можливість
вести велику роботу. Десятиліття
потому в журналі «Християнський
вісник» в Аргентині була опублікована замітка про сім’ю Черського,
де було сказано: «Хто не пам’ятає
гостинного будинку брата й сестри
Черських, які проживали перед війною в м. Кременці, на Волині? Їхній будинок, незважаючи на матеріальні недоліки, завжди був відкритий для проповідників, братів і сестер, які приїжджали в Кременець».
Важкі роки Другої світової війни
Йосип Черський пережив разом зі
своєю паствою. А після війни, як і
багато інших поляків, переселився
до Польщі. Він прожив довге життя,
до останніх днів своїх намагаючись
будь-якими шляхами передавати Біблії та Євангелії в Радянський Союз.
Перший з’їзд
1–3 травня 1924 року в Кременці відбувся перший з’їзд
п’ятидесятників, на якому були присутні Іван Герис, Порфирій Ільчук,
Йосип Антонюк, Трохим Нагорний,
Йосип Черський, Михайло Вербіцький, Григорій Голубицький, Григорій

Красковський, Степан Ярмолюк, Григорій Горошко й багато інших проповідників. Цей з’їзд мав велике значення: був прийнятий статут церкви,
визначено віровчення, були встановлені правила церковного життя.
На з’їзді було обговорено практичну
діяльність Союзу п’ятидесятницьких
церков і намічено план роботи. Питання про військову службу було
оголошено справою совісті кожного
віруючого. На закінчення з’їзду були
посвячені на пресвітерське служіння Йосип Черський і Порфирій Ільчук. Це перші пресвітери братства
п’ятидесятників у тодішній Польщі.
Кременецький з’їзд проходив
у великому духовному піднесенні,
на з’їзді під час молитви від невиліковної хвороби був зцілений юнак
Дмитро Ординанс — один із піонерів євангельського пробудження в
Тернополі.
Невдовзі після з’їзду Іван Герис
повернувся в Америку, а вся духовна робота була доручена Йосипу
Черському й Порфирієві Ільчуку, які
за допомогою інших братів сміливо
й упевнено, у страху Господньому
здійснювали справу служіння. І плоди їхньої праці ми бачимо й донині.
За матеріалами
Володимира ФРАНЧУКА

Пам’ятник українським заробітчанам, село Колочава, Закарпаття

Українська еміграція:

благословення чи прокляття?
Одна з найбільш серйозних проблем сучасної України ось уже третє
десятиліття — еміграція за кордон
та заробітчанство. Кількість населення катастрофічно зменшується, і,
судячи з усього, така тенденція збережеться.
Утім, ця проблема не нова. Перша масова еміграція українців у Південну Америку, Канаду та Сибір розпочалася ще наприкінці ХІХ століття. На початку ХХ століття додалися
трудові емігранти, які, залишаючи
вдома сім’ї, їхали в Америку з надією заробити грошей та повернутися
(хоча поверталися не всі). Друга хвиля відбулася в міжвоєнний період,
коли люди виїжджали (а часто й утікали) від радянської влади. Третя —
післявоєнна, вона торкнулася перш
за все військовополонених та тих
українців, яких закінчення війни застало на території Західної Європи.
І, нарешті, четверта хвиля, яка триває й досі, розпочалася наприкінці
1980-х років. Останнє десятиліття
еміграція набула заробітчанського характеру, коли з України виїжджають спочатку на заробітки, але
досить часто залишаються в Європі
майже назавжди.

Зрозуміло, що для економіки
країни такий стан речей тривожний
та загрозливий. Як вийти з цієї трудової кризи — поки що невідомо.
Але є ще один бік цього, безумовно,
негативного явища — духовний.
Коли країна втрачає найкращі
трудові ресурси — це погано. Але
серед тих кращих працівників чимало й тих, кого можна назвати і
духовною елітою. Виїжджали часто
ті, хто переживав, або передбачав
переслідування за свої переконання чи віру. Скажімо, перед 1939 роком із Західної України виїхала переважна більшість релігійних лідерів, перш за все протестантських. На
початку 1990-х років США приймали
біженців саме з числа протестантів.
Тому Україна втрачала не лише робочу силу, але й найбільш яскравих
та свідомих представників духовнорелігійного життя. Так що тут можна
сміливо говорити й про духовну еміграцію.
Отже, наскільки ці еміграційні
хвилі зашкодили українському духовному складнику і, перш за все,
українському протестантизму? І чи
зашкодили?
Такі серйозні проблеми не мож-

на сприймати однозначно, бо вони
дуже багатогранні та складні. Якщо
уважно проаналізувати українське
емігрантське питання, то можна
прийти до досить цікавих висновків.
Саме українському заробітчанству ми завдячуємо тим, що в наш
край прийшло потужне євангельське пробудження. Перша хвиля цього пробудження була більше внутрішньою, коли в середині Російської імперії зародилися й
швидко поширися перші баптистські громади. Коли ж говорити про
п’ятидесятницькі церкви, вони майже всі виникли завдяки заробітчанам та реемігрантам, які поверталися на батьківщину (меншою мірою
— через повернення військовополонених Першої світової війни). Саме від моменту повернення на Тернопільщину Порфирія Ільчука, Трохима Нагорного, Йосипа Нагорнюка літом 1920 року ведеться відлік
п’ятидесятницького руху в Україні.
Пізніше до них долучаться Ніл Романюк, Іван Герис, Іван Воронаєв та багато інших. Саме вони, шукачі кращої долі, знайшли в далеких краях
та привезли на рідну землю живу
віру в Ісуса Христа й надзвичайно

ревно та потужно зуміли поширити
її серед земляків. Ні страшна війна,
ні радянський атеїзм, хоча й завдали великого руйнування церквам,
не змогли їх повністю знищити й загасити вогонь Святого Духа. Цим духовним скарбом, який привезли заробітчани, нині користуємося й ми
— їхні внуки й правнуки.
Передвоєнна еміграція, перш за
все із Західної України, досить помітно послабила місцеві протестантські громади. І першими виїжджали саме служителі. Але й у
цьому було Боже провидіння. Прихід Червоної Армії, а пізніше — гітлерівської Німеччини спричинили
повне руйнування церков. Наприкінці 1940-х — початку 1950-х років
більшість громад відроджувалася
заново, а деякі так і не відродилися. Еміграція не лише спасла віруючих, вони на нових землях Австралії, Південної Америки засновували
церкви, які на довгі десятиліття стали осередками не лише духовного
життя, але й української ідентичності. Вони зберегли не лише віру, але й
свою унікальність та історію.
Ще одним важливим позитивним моментом цієї хвилі еміграції
було те, що, освоївшись на чужині, інтегрувавшись у середовище, у
якому опинилися, емігранти не забули про одновірців, які залишилися за «залізною стіною». Окрім молитов, вони усіма способами, через
політиків, місії, правозахисні організації намагалися донести до західного суспільства правду про стан віруючих у Радянському Союзі та допомогти їм. Багато хто, ризикуючи
свободою та життям, переправляли
через кордон Біблії та духовну літературу, проповідували через радіо.
Перебудова, окрім свободи, дала віруючим зруйнованої атеїстичної імперії можливість емігрувати
з країни. І багато хто скористався
цим. Дотепер ведуться суперечки
щодо доцільності такої еміграції в
час, коли віруючих уже ніхто не переслідує. Багато хто каже, що духовні працівники тоді були більше
потрібні на своїй землі, аніж в американській «землі обітованій». Але
не можна відкинути й того, що багато хто й залишився, активно долучившись до духовної місіонерської
праці. І ось тут знову приходять на

допомогу емігранти. Дев’яності роки минулого століття характерні величезним економічним спадом та
порожніми полицями в магазинах.
Українці з-за кордону, як старі емігранти, так і ті, які нещодавно виїхали, долучаються до справи гуманітарною та грошовою допомогою. Ні
для кого не секрет, що місцеві віруючі не могли б так швидко й потужно втілити в життя свої проекти на
фоні економічного безладу без допомоги Заходу.
Еміграція вже вкотре стає для
України благословенням.
Остання трудова еміграція, яка
ще триває і, судячи з усього, буде
збільшуватися, найбільш неоднозначна. Але попри яскраво негативний відтінок для економіки та суспільства, у духовній площині можна
знайти й позитив та особливі Божі
плани. Так, ця еміграція завдає багато шкоди: не розвивається вітчизняна економіка; нерідко через заробітчанство руйнуються сім’ї; діти,
хоч і матеріально забезпечені, обділені батьківською увагою; бідніють
церкви, а самі віруючі на довгий час
відриваються від церкви. Ми ще не
можемо бачити та зрозуміти всі виклики, які приховані в сучасному заробітчанстві.
Але є один важливий момент у
цій ситуації. Складається враження,
що Бог цією непростою ситуацією
дає українським віруючим особливий шанс. Ні для кого не секрет, що
європейське християнство поступово втрачає свою силу та сіль, а то

Євангелізація на вулицях Праги.
Українська церква,
пастор Леонід Демчук

й вмирає. Чи не є це викликом для
українських заробітчан — стати місіонерами для Європи? І ця особлива місія щораз активніше втілюється
в життя. Десятки, сотні українських
церков у країнах Західної Європи
свідчать про те, що пробудження,
принесене емігрантами в Україну
із Заходу, тепер повертається в духовно схололі християнські країни.
Бо ці громади, хоча й мають український характер, здебільшого не замикаються на собі, а працюють на
зовнішню місію, на суспільство, у
яке вони тимчасово прийшли.
Колись після дня П’ятидесятниці
вогонь пробудження могутньо охопив Єрусалим. Тисячі новонавернених щодня поповнювали молоду
Церкву. Але Христос бачив пробудження не лише у столиці й не лише
серед євреїв. Духовна ейфорія змінилася жорстокими переслідуваннями християн. Погано? Так! Але у
цьому також був Божий план. «Ходили тоді розпорошенці, та Боже
Слово благовістили», — лаконічно
пише Лука (Дії 8:4). Так, саме єврейські емігранти, біженці, заробітчани
— як хочете їх називайте — мимоволі стали носіями Доброї Вістки, яка
швидко охопила Римську імперію.
Бог нерідко непрості, негативні моменти історії використовує для втілення Своїх місіонерських планів.
Не виняток і болюча для нашої
країни українська еміграція…
Юрій ВАВРИНЮК

Церква та суспiльство

Розкривши потенціал місцевої громади, можна
досягти неабияких результатів.
Досвід церкви «Благодать» міста Вараш
Церква «Благодать» м. Вараш
(раніше — Кузнецовськ), що на Рівненщині, нараховує 1074 члени, понад 300 дітей. Тут служать 4 пресвітери та 25 дияконів. Старший — пастор Петро Каленик, пастори — Ігор
Овечко, Василь Дацький та Станіслав Милтанов. Довго служіння старшого пастора звершував Георгій Гейко, нині він — почесний пресвітер.
Активності цієї церкви багато хто
позаздрив би! Щоб познайомитися ближче з діяльністю громади,
ми поспілкувалися з її служителями. Вони розповіли про весь шлях,
яким довелося пройти церкві «Благодать» з моменту її утворення до
сьогодення.
Наприкінці 2005 року в церкві вже функціонувало три хори —
основний і два молодіжних. Молоді браті забажали створити ще один
хор — чоловічий. У результаті плідної й клопіткої праці сьогодні Варашівська церква має сім хорів: старший хор, три молодіжних, чоловічий, підлітковий і дитячий.
У 2009 році було створено сайт
місцевої церкви, на якому регу-

лярно публікувалися анонси та репортажі зібрань, проповіді, духовні
статті, радіопередачі, фото з життя
громади. Щоб охопити максимальну кількість людей, трансляція зібрань звершується в аудіо- та відео
форматах, а також для зручності
пропонується текстова версія богослужінь. Минає сім років із того часу, як створено YouTube-канал, який
нині налічує майже 25 тис. підписників і досить активно розвивається
(для прикладу, контент даного каналу тільки за один місяць переглянули 621 тис. разів). Окрім того, понад
10 років щонеділі по міському радіо
звучала християнська радіопередача «Дорога до Бога», видавалася газета «Церковний вісник».
Належна увага приділяється й
освіті, регулярно проводяться навчальні семінари, кілька років тому на базі церкви працювала філія
Львівської Біблійної семінарії.
Упродовж 20 років здійснюється
тюремне служіння в Полицькій ВК
№76. Проводяться зустрічі з тими,
хто вже звільнився. На території колонії навіть побудували дім молит-

ви, який став чи не першим в Україні
в закладі такого типу.
Під особливою увагою місіонерське служіння. Було вирішено розпочати євангелізаційну роботу в навколишніх селах і згодом там побудувати молитовні будинки.
«Сталося це після того, як стали проводити літні дитячі табори.
Діти виявили бажання відвідувати
недільну школу, а оскільки не було
приміщень, то довелося в цих селах
будувати доми молитви з кімнатами для недільної школи. Придбали землю, розпочали будівництво. І
вже незабаром в одному з цих сіл за
два місяці збудували будинок», —
розповідає старший пресвітер церкви Петро Каленик.
Тепер робота ведеться в шести селах. Щонеділі, а також у будні
з Вараша туди їздять відповідальні
служителі, молодь, учителі недільних шкіл.
У селі Любахи вже практично побудований гарний та зручний дім
молитви, який може вмістити до
100 осіб. Нині тут близько двадцяти
віруючих (відповідальний — Віталій

Ярошик). Також зусиллями церкви
«Благодать» у селі відкрито реабілітаційний центр для алко- та наркозалежних. П’ятеро з мешканців
центру вже готуються до прийняття водного хрещення. Відповідальним служителем назначено Олега
Ларичева (Станіслав Милтанов відповідальний за духовну роботу із
залежними). Центр стрімко розширюється, на його території створюється господарство, ведуться посівні
роботи, викопано ставок.
Доми молитви, як у с. Любахи,
планується звести також у селах
Лозки та Заболоть. У селах Суховоля й Балаховичі зібрання проводять
у орендованих будинках, щонеділі відбуваються заняття недільної
школи.
16 лютого 2020 року відбулося
відкриття дому молитви в с. Бабка
Володимирецького р-ну. Зусиллями
Варашівської церкви було придбано будинок, проведено його реконструкцію, оздоблено територію.
Історія свідчить, що в часи

Пастор церкви Петро Каленик

п’ятидесятницького
пробудження, коли нашими містами й селами
проходили перші місіонери, у цій
місцевості люди відкинули благу вістку, прогнавши Божих посланників.
Але в Нього був задум знову звістити тут Благу Вістку й навіть утворити
церкви. Ще десять років тому, пригадує Володимир Городний, він їздив із братами та сестрами на служіння в село Сопачів. Дорога їхня
пролягала через Бабки. Якось, коли
поверталися із служіння, через одну із стареньких сестер прозвучало
пророцтво: «Бабка, Бабка, краю содомський! Настане час, Я дам вогонь у серця Своїх посланників, і вони пройдуть по цьому селі й зберуть
тих, хто призначений до спасіння в
житниці Мої».
Григорій Данилович пригадує видіння, яке було показано одній сестрі в той час, як тільки розпочиналися дитячі табори: із молитовного
будинку у Вараші в усіх напрямках
йде рілля, досягаючи ближніх сіл.
Так і сталося — у результаті дитячого
служіння, розпочавши з міста, у навколишніх селах стали орати землю
сердець і в той ґрунт сіяти зерно Божої правди.
«Згадані села змінюються на
очах! Змінюється ставлення людей
до нас. Бачачи нашу роботу, змінилося ставлення до віруючих і з боку інших конфесій. Люди бачать результати праці. Так, наприклад, ми
зробили автобусну зупинку в Любахах, піклуємося про тамтешніх стареньких людей. У Вараші допомагаємо міській лікарні. Проводимо соціальну роботу з дітьми-сиротами,
наші сім’ї готують їм подарунки. У
реабілітаційному центрі для інвалі-

дів проводимо благодійні заходи.
Постійність дає свої результати. Бо
якщо робити якісь одноденні заходи, раз чи двічі на рік, то результату не буде», — переконаний Георгій
Данилович.
Церква активно допомагала Сходу через воєнні події. І це далеко не
все, що вдалося їй зробити, реалізовуючи потенціал громади. Наразі
ведеться праця у найрізноманітніших напрямках служіння.
У 2014 році Кузнецовська міська рада нагородила пастора Георгія
Гейка грамотою за сумлінне виконання службових обов’язків, активну громадську діяльність у територіальній громаді міста, розвиток національної ідеї. А в червні 2018 році
його було нагороджено нагрудним
знаком «за заслуги перед містом»,
за вагомий особистий внесок у розвиток духовності та благодійну діяльність міста Вараш, присуджено
звання «людина року».
Старший пастор Петро Каленик,
підсумовуючи розмову, зазначив,
що церква буде успішною тоді, коли виконуватиме доручення Ісуса.
А можливостей для його реалізації
достатньо: «Нині є багато можливостей, запитів суспільства, викликів для Церкви. Щороку ми хрестимо близько 40 людей, до 40% з яких
це люди зі світу. Ми помітили, що
масові євангелізації вже не дають
такого великого результату, як раніше, тому робимо акцент на особистому євангелізмі, на практичному
служінні. Ми хотіли б отримати землю і збудувати ще один молитовний
будинок у Вараші. Зараз розглядається це питання».
Справді, не так давно у Вараші

був збудований новий молитовний
будинок, але нині і він стає замаленьким.
«Ми хочемо відкрити ще один
Дім молитви. Такі великі церкви, я
вважаю, доцільно поділити так, щоб
у кожній громаді було біля 200 людей. Це церква, яку ти можеш осягнути, яка працює, і в якій відчувається атмосфера сім’ї. Інакше вона
перетворюється на прихід», — каже
Георгій Данилович.

Він мріє про таку церкву, де служитимуть молоді брати. У діючій
громаді багатьом дияконам ще не
має тридцяти років, такого ж віку
брати, поставлені відповідальними
у селах. Пастор переконаний, що
кожне покоління служителів має
відповідати за своє покоління: «У
багатьох церквах є великий розрив
між молоддю і пасторами. А цього
бути не повинно… Служитель має
бути відкритим, близьким до лю-

дей. Багато що залежить від пресвітера. Дивлячись на його служіння, інші мають загорітися бажанням
служити. На жаль, є віруючі пасивні
та бездіяльні, вони вважають за краще обрати спокійний спосіб життя
без зайвих турбот».
Якось один із місцевих посадовців сказав Георгію Даниловичу: «Ви
навіть не уявляєте, що ви зробили
для міста!». І чомусь одразу згадався сотник, якому юдейські старшини також давали позитивну характеристику: «Він достойний… Бо він
любить народ наш…» (Лук.7:4,5). Ця
любов виявляється у добрих справах, у постійній підтримці та допомозі, у відкритості, щирості. О, як
би хотілося, щоб подібним чином
відгукувались про всіх, хто носить
величне ім’я християнина! Саме таким і має бути його життя, бо так
заповів Христос: «Отак ваше світло
нехай світить перед людьми, щоб
вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі»
(Мт.5:16).
Олександр ГЕНІШ

Дорогою випробувань та благословення
Багато церков, особливо в Західній Україні, уже переступили поріг свого 90-річчя. Вони пережили
й важкі, і благословенні часи. Безліч неймовірних історій можна почути в цих церквах. І от деякими з
них хочемо поділитися з нашими
читачами.
Село Тинне,
Рівненська область
Тепер село Тинне — одне з найбільших сіл області. Село займає
територію загальною площею 9504
гектари, де проживає та господарює
4887 осіб.
Церква ХВЄ в селі утворилася в
1928 році. Спочатку богослужіння
проходили в хаті брата Степана. У
1937 році відбулося урочисте відкриття молитовного будинку. У другій половині 1950-х та на початку
1960-х років стали цькувати протестантські общини. Почалися арешти,
суди, виселення. Але ряди віруючих
зростали. У 1999 році їх налічувалося 358 чоловік. У 1992 р. постав но-

вий будинок молитви. З 1995 р. працює недільна школа. Нині в селі діє
дві общини християн віри євангельської, у яких налічується 480 та 350
членів церкви.
Важкий шлях пройшла ця церква. Про одну з її трагічних сторінок
хочемо згадати.
Ще й дотепер на сільському кладовищі є надмогильний пам’ятник
із написом: «Тут спочивають до першого воскресіння тіла святих християн віри євангельської, які 1944 року, третього місяця, десятого числа
були замучені…»
«Старожили села Тинне розповідали, що в ті часи все населення
жило з острахом за своє життя. Ніхто не знав, до кого мали прийти лісові бандити… Лише вранці, коли
всі просиналися, люди виходили на
двір і дивилися, у кого немає диму
з комина. Якщо диму немає — значить із господарями біда.
Одного разу сусіди не побачили диму над хатою Опальків та Бакунців. Прийшовши туди, побачили

надзвичайно жахливу картину… Усі
люди з тих сімей порубані, і їхні тіла
лежать на підлозі. Одній дитині відрубали ногу, і вона, стікаючи кров’ю,
залізла під ліжко і там померла…
Така ж доля чекала й сім’ю пресвітера громади в цьому селі — Степана Лончука»
(Д. Коваль, з книги «Християни
віри євангельської Володимирецького району Рівненської області»).
Село Руська Гута Руська Гута,
Тернопільська область
Церква, яка була заснована в
1926 році, почала своє становлення
завдяки Флор’яну Кашпару, чеху за
національністю. Він був майстром
із ремонту взуття і, спілкуючись із
багатьма людьми, свідчив їм про
Христа. Згодом до цієї праці приєдналися Порфирій Ільчук, Трохим Нагорний із Биковець, Йосип Антонюк
з Дедеркал, які раніше емігрували в
США, покаялись там і як місіонери
повернулися на батьківщину.

Першим пресвітером у церкві с.
Руська Гута був Антон Микитович
Шевчук, який мав особливий підхід до людей. Богослужіння відбувалися в хаті Степана Плотніка. Односельчани прихильно ставилися
до віруючих й охоче відвідували їхні богослужіння, так що всі в хаті не
поміщалися, а стояли під вікнами.
Атеїстична влада, працюючи в
напрямку зменшення кількості церков, поставила ультиматум: або вони відбирають дім молитви в с. Андрушівка, або церква в селах Руська Гута й Андрушівка об’єднуються
в одну громаду. Брати порадилися і
з метою збереження дому молитви
в 1949 році об’єдналися. З цього часу історія церков ХВЄ в цих селах є
спільною до 1990 року.
Оскільки в радянські часи Русько-Гутська церква була найбільшою
за кількістю членів церкви, молоді,
а також і дітей серед сільських церков Шумщини, вона була під особливою «увагою» влади.
Один особливий випадок згадують місцеві християни. У неділю,
11 липня 1965 року, мало відбутися водне хрещення. Влада докладала безліч зусиль, щоб не допустити
проведення водного хрещення. Тож
серед ночі було підпалено молитовний будинок. Дивом називають
очевидці те, що скатертина навколо
стола обгоріла, але Біблія й співаники на столі залишилися неушкодженими. Вогонь погас. У зв’язку з цим
брати вирішили проводити водне
хрещення в ставку біля дому молитви вдень, а не зранку, як це завжди
пропонувала влада. Під час водного
хрещення приїхала пожежна машина, з якої всіх присутніх на березі облили водою.

Водне хрещення, с. Руська Гута

Але це не зупинило християн. На
подвір’ї молитовного будинку вони звершили причастя, за що мало
не позбавили волі пресвітера церкви як порушника законодавства про
культи. До всіх, хто прийняв водне
хрещення, їхніх батьків і родичів
були застосовані утиски, багатьох
звільнили з роботи.
Село Гута,
Волинська область
Євангелію в село Гута, що на Ратнівщині, приніс Степан Ярмолюк
(житель сусіднього білоруського
села Добре), який перед початком
першої світової війни їздив до Америки на заробітки. Там він почув
звістку про Спасителя і віддав Йому
своє життя. У 1920 році він повернувся на батьківщину й став проповідувати Євангелію своїм землякам,
і за перший рік його служіння близько 100 людей із Доброго й оточуючих сіл прийняли хрещення. У 1924
році вістка про нову віру долетіла
й до села Гути. Весною 1925 року
перша євангелізація відбулася в Гуті в саду Івана Головія, який прийняв
Ісуса в далекому Сибіру, де опинився, втікаючи від першої світової війни. Повернувшись на батьківщину,
відійшов від Бога, але коли почув
про віруючих у своїй місцевості, вирішив повернутися на шлях служіння Богові.
Невдовзі в Гуті утворилася група людей, які прийняли Христа. На
зібрання ходили в Добре. Великою
перешкодою на дорозі туди було
болото. Люди не мали відповідного
взуття. Взимку часто ставалося так,
що крига ламалася — і вони йшли
по коліна в крижаній воді, щоб почути Боже Слово й помолитися.

До 1951 року майже всі віруючі
жили на хуторах. А на Хуторі Хвоєново, наприклад, майже всі були віруючими.
У комуністичні часи влада активно працювала над тим, щоб знеславити добре ім’я віруючих лю-

дей. Для цього часто вдавалися до
підступних методів. Для їхніх провокативних планів найбільш підходящою видалася сім’я місцевої
християнки Феодосії Свіржевської. Її
донька Настя та зять, які жили з нею
в одному домі, ще тоді були невіруючими. І от одного дня представники відповідних органів навідалися
в їхній дім і стали вмовляти молоде
подружжя підписати папір, що їхню матір віруючі хотіли принести в
жертву. «Ми чули, що вони зробили
домовину, — з притиском говорив
секретар парторганізації до Насті, —
поклали її туди й уже хотіли підпалити. Але ви з Савкою якраз нагодилися й не дали. То справді було таке? Напиши, що так і було». За це їм
обіцяли різні блага й переваги, але
Настя категорично відповіла: «Ні, не
було такого. Я такого ніколи не підпишу. Я не буду невинних людей садити в тюрму».
Атеїсти на цьому не зупинилися. Вони зігнали всіх жителів села,
зокрема й віруючих, у клуб. Багато
недобрих слів говорили на адресу
церкви й вирішили на підставі сходу селян «закрити секту». Звісно, на
певний час дім молитви було закрито, але церква в селі Гута розвивалася — і цього року вона святкуватиме
своє 95-ліття.
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Топ-10
проектів
українських
п’ятидесятників
У цьому матеріалі ми спробували зібрати в хронологічній послідовності ті явища, служіння, події
та заходи років незалежності України, які були ініційовані або підтримані п’ятидесятниками й стали найбільш резонансними.
1990-ті: Євангелізаційний вибух
Розпад Радянського союзу спровокував небувале поширення євангелізаційної та місіонерської роботи. Люди, що жили в релігійному вакуумі, з великою спрагою йшли до
церков. Мають великий успіх масові євангелізації — майдани та стадіони заповнені слухачами. Роздається велика кількість Нових Заповітів
та іншої літератури. Поширюється
дитяче служіння у формі недільних
шкіл і літніх таборів. У ці роки засновуються п’ятидесятницькі місії, зокрема «Голос надії» та «Добрий самарянин», які розгортають активну
працю в Україні та за її межами.
«Колись ми працювали на будівництві, копали під фундамент. І під
час обіду зав’язалася розмова: «Якщо зараз знайдемо в землі кусок золота — хто що зробив би, якби цей
скарб потрапив до його рук?» Тоді
вперше була озвучена моя мрія: «Я
спробував би відкрити місію і щось
зробити для Божого Царства!» Золота, правда, ми не знайшли, але
знайшли людей, цінніших від золота. І я дякую за них Богові. Упродовж цих років місія діє тому, що є
такі люди» (Микола Синюк, директор місії «Голос надії»).
1996: Участь у ВРЦіРО
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій — найбільша й
найавторитетніша незалежна міжконфесійна громадська інституція
в Україні, яка об’єднує 17 церков
і релігійних організацій. Рада бе-

ре активну участь у громадському
житті, реагуючи на суспільні виклики публічними заявами, миротворчими заходами. Яскравий приклад
— участь у захисті прав громадян
на мирний протест під час Революції гідності 2013-2014 років. ВРЦіРО
тісно співпрацює з державними міністерствами та проводить регулярні зустрічі з Президентом, Прем’єрміністром з питань державно-конфесійних стосунків, забезпечення
свободи віросповідання, захисту
суспільної моралі тощо.
«Я вірю, що церкви й релігійні організації займають особливо важливу нішу в суспільстві — це духовно-моральне виховання. На нас лежить відповідальність, щоб народ
був високоморальний, високодуховний. І, власне, на цій основі має народитися новий тип керівників держави. Ми не будемо втручатися в
політику, але будемо підказувати,
щоб на першому місці були честь і
гідність. І саме це підніме Україну!»
(Михайло Паночко, старший єпископ УЦХВЄ).
2005: Малинфест
Фестиваль у Малині, що на Житомирщині — найбільший з’їзд
п’ятидесятницької молоді, який щорічно збирає близько 5000 учасників
з усієї України та з-за кордону. Щодня у програмі з’їзду — богослужіння, лекції, дискусії, тематичні секції,
круглі столи, тренінги, майстер-класи, а також ряд розваг і спортивних
змагань. З’їзд відвідують політики,

громадські діячі, служителі різних
конфесій. Учасники спрямовують
звернення в органи державної влади з приводу актуальних проблем
суспільства.
«Наша ціль — запалити молодь
бути реальним світлом Божим для
нашого суспільства. Ми переконані, що тільки Ісус Христос може
просвітити темряву гріха в житті людей. Бог є справжнім щастям
і відповіддю для нашого покоління!» (Іван Білик, лідер Руху молоді
УЦХВЄ).
2011: 450-річчя Пересопницького
Євангелія
Пересопницьке Євангеліє — символ нації, реліквія, на якій присягають українські президенти. Святкування на державному рівні ювілею
рукописної пам’ятки XVI ст. стало
нагодою для низки євангелізаційних заходів. Церкви різних конфесій створювали оргкомітети на різних рівнях, щоб підготувати програму святкування ювілею української
першокниги. Зокрема зусиллями
п’ятидесятницьких церков були організовані урочисті заходи майже в
1500 населених пунктах. У цей рік в
Києві відбувся перший в Україні молитовний сніданок за участю політиків, духовенства, громадських організацій тощо. Це викликало хвилю
таких заходів у багатьох областях.
«450-річчя
Пересопницького
Євангелія — це Богом дана можливість євангелізувати наші села й
міста, можливість посіяти Слово

та заохочувати людей до читання
Євангелія, яке має силу спасти кожного, хто вірує!» (Михайло Паночко, старший єпископ УЦХВЄ).
2011: Участь у СЄЛФ
Щорічний Східноєвропейський
лідерський форум (продовження
Європейського лідерського форуму) є платформою для близько 600
євангельських лідерів Східної Європи, у тому числі п’ятидесятницьких,
які об’єднуються для здійснення Великого Доручення. СЄЛФ пропонує
пленарні сесії, інтерактивні ток-шоу,
виступи спікерів на різноманітні актуальні теми, круглі столи, панельні
дискусії, а також проекти, що здійснюються протягом року за межами
заходу.
«У Посланні до римлян апостол
Павло каже, що «створіння очікує
з’явлення синів Божих». Суспільство шукає відповіді на хвилюючі
запитання. І якщо церква не дасть
відповідей, то їх обов’язково принесуть адепти хибних світоглядів. Головна ціль Східноєвропейського лідерського форуму — визначити біблійні стандарти для різних
сфер християнського впливу: сім’ї,
освіти, медіа, мистецтва, апологетики, місіонерства та багатьох
інших» (Ярослав Лукасик, директор
СЄЛФ).
2013: Міжнародний конгрес ХВЄ
Перший міжнародний конгрес у
Львові став найбільш масштабним
з’їздом п’ятидесятників за всю історію української церкви й започаткував традицію періодичного проведення таких заходів. У ньому взяли
участь близько 2000 делегатів, серед яких — керівники національних
та регіональних об’єднань, служителі слов’янської діаспори, працівники місій із різних країн (Литви, Латвії, Естонії, США, Німеччини, Канади,
Польщі, Молдови, Узбекистану та
ін.). У програмі були семінари, відкриті дискусії на богословські теми
та закриті зустрічі єпископів.
«Мета цього міжнародного форуму — спільна молитва за спасіння
людей та проведення низки семінарів і доповідей на тему євангелізації. Доповідачі будуть ділитися досвідом, як краще поширювати Боже Слово, щоб досягати людських

сердець у сучасному світі, а також
йтиметься про особливу роль Святого Духа, який через вірних Христових бажає сьогодні втілювати
Божі плани в життя» (Михайло Паночко, старший єпископ УЦХВЄ).
2014: Допомога Донбасу
З початком російсько-української
війни п’ятидесятники розпочали
масштабне гуманітарне та капеланське служіння жителям Донбасу. Західні церкви передали сотні тонн гуманітарних вантажів — продукти,
одяг, будівельні матеріали для населення, постраждалого від бойових
дій. Також багато общин приймали
біженців, організовували відпочинок для дітей зі Сходу. На передову
поїхали десятки військових капеланів УЦХВЄ.
«Начальник табору МНС для біженців у Красноармійську якось сказав мені: «Якби не ви, ми б захлинулися». Максимум, що вони могли —
приймати по 140 чоловік на день,
і то коли працювали від ранку до
ранку. Ми ж приймали й розселяли
до 400 переселенців по кілька діб
поспіль. Це робили волонтери, брати та сестри в Христі, які служили своїм транспортом, коштами,
майном…» (Анатолій Безкровний,
старший пресвітер Донецького обласного об’єднання церков ХВЄ).
2016: 400 церков за 5 років
Проект має три напрямки — забезпечення кадрами (зокрема навчання місіонерів), інформаційномотиваційну частину (планування
праці на рівні обласних об’єднань)
і фінансову підтримку служителів (з
боку «материнських церков», а також шляхом залучення інших ресурсів). Проект дав свій плід — починаючи з 2016 року було відкрито майже 200 церков.
«Ми погодили ідею й поставили перед собою таку стратегічну
ціль, яку з Божою допомогою будемо досягати. Хтось сказав: якщо
не поставиш ціль, то ніколи в неї
не попадеш. Враховуючи тенденції сьогодення, якщо поставити це
питання на порядок денний, щоб
церкви молилися й зосередили зусилля в цьому напрямку, вірю, що
за 5 років Господь сильний не тільки 400, а й набагато більше церков

утворити в Україні!» (Михайло Паночко, старший єпископ УЦХВЄ).
2017: R500
У рамках святкування 500-річчя
Реформації протестантські (зокрема п’ятидесятницькі) громади провели велику кількість заходів, у тому
числі міжконфесійних. Це різноманітні проекти з популяризації християнських цінностей, публічні урочистості, акції з упорядкування міст
і сіл, вело- та автопробіги, благодійні проекти. Окремі представники
УЦХВЄ взяли участь у наукових форумах, виданні тематичної літератури
та просвітницькій роботі. Одним із
наймасштабніших заходів R500 стало всеукраїнське Свято подяки, яке
зібрало на Хрещатику сотні тисяч
учасників. Праця оргкомітетів не завершилася ювілейним роком і переросла в Рух Реформації.
«Святкування Реформації, яке
ми відзначаємо в цьому році, внесло чимало поправок і змін у нашому мисленні. Важливо, щоби ми не
захоплювалися зовнішнім, не забували про свою місію нести правду в
люди. Я глибоко вірю, що без Ісуса
Христа неможливо змінити особистість: ні культура, ні наука (хоч
вони потрібні) не можуть проникнути в глибину людського духа й
навести там порядок. Ісус Христос
робить реформу серця» (Михайло
Паночко, старший єпископ УЦХВЄ).
2018: Хрещення в Дніпрі
Масштабне водне хрещення на
Трухановому острові в столиці відбулося з нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі. Близько
500 новонавернених християн віри
євангельської (здебільшого молодь)
з різних областей України увійшли в
заповіт із Богом у хвилях Дніпра.
«Київський князь Володимир свого часу дійшов висновку, що в країні, у якій люди поклоняються ідолам, успішного суспільства, процвітаючої держави не збудуєш. Він
був переконаний, що, власне, християнська віра кардинально змінює
людське серце. Сьогодні унікальний
день, він увійде в історію: як нашу
особисту, в історію Церкви, так і, я
молюся, щоб він увійшов в історію
нашої країни» (Михайло Паночко,
старший єпископ УЦХВЄ).

Життя як приклад

Той, що став історією
Коли ми готували добірку матеріалів про
століття Української Церкви ХВЄ, то відчували
брак якихось живих і зворушливих матеріалів,
і хтось із редакції з ностальгією в голосі проказав: «От би взяти інтерв’ю у служителя, якому
тепер сто або й сто двадцять років. Але служителі точно стільки не живуть…»
І справді, останнім часом ми чуємо про багатьох молодих служителів, які відходять у небесні оселі. Про старших уже годі й казати…
Про дідуся Стасика ми знаємо давно. Йому
ще не було ста, вісімдесят п’ятий пішов. Не раз
доводилося читати про нього в дописах його
внука, а нашого доброго знайомого Богдана
Галюка, секретаря департаменту освіти УЦХВЄ,
який щоразу з неймовірною любов’ю згадував
дідусеві життєві уроки.
25 січня Євстахія Степановича не стало. Він
став історією, яка добігла свого кінця на цій
землі. Проте його історія, яка мала такі чудові
відгуки при його житті, звучатиме й далі в серцях людей, на яких вплинула.
Співчуваємо рідним, але й разом із тим тішимося, що така людина була поруч із вами.

З фейсбук-сторінки Богдана Галюка
24.03.2019
Учора ми сиділи з дідусем Стасиком у його вітряному саду.
У травні йому буде 84. Дідусь
прожив довге, непросте, насичене
життя. Він був одним із двох перших
рукопокладених п’ятидесятницьких
священнослужителів у церкві ІваноФранківська.
Для мене й багатьох інших він є
прикладом відважного лідерства та
посвяченого служіння. Усі його діти та внуки — свідомі та практикуючі християни. Двоє синів служать
пасторами євангельських церков.
Дідусь вплинув на становлення пастора та Президента Альянсу «Світ
без сиріт» Руслана Малюти, виховав
мене та інших служителів. Євстахій
Степанович був цікавим проповідником — іноді під час його промов
траплялися чудеса!

Учора «патріарх» нашої родини
(як ми жартівливо його називаємо)
сказав: «Найважливіше, що я маю,
— це особисті стосунки з Господом.
Так хочеться щодня чути Його дуже
близько».
Тобі можуть страшно боліти ноги, можеш носити стару улюблену
камізельку, при цьому слабо бачити
лише на одне око, але продовжувати впливати.
Дякую, дідусю.
4.07.2019
ВАЗ-2102. Моя перша автівка. Ну,
як моя?.. Дідусева. Просто саме на
ній я вперше в житті збагнув усю велич їзди на автомобілі та відчув глибину насолоди від керування транспортним засобом!
«Двійці» наступного року виповниться 47. За автомобільним віком
вона вже динозавр, такий собі залізний Метушалах. Але ще «бігає»,

досі служить. От і сьогодні привезла
дідусеві з бабусею більше ста літрів
джерельної води.
Так-от, це стареньке авто дуже
нагадує мені сивочолого вірного
служителя. Він уже не може змагатися з молодими на трасі в далеких
поїздках до Львова чи Києва, може
запросто заснути й довго не рушати
на світлофорі, при швидкості 60 км
за годину — розгубитися й утратити
контроль над «ногами».
Проте із завзяттям досі служить
своєму близькому оточенню: звозити городній інструмент на поле
— запросто, привезти свіжої води із
сусіднього села — простіше простого, «зганяти» за пшеничним паєм
до млина — відхекається й «миттю»
буде там!
Дякую, Боже, за таких служителів, які «іще в сивині будуть цвісти,
будуть ситі та свіжі...» (Пс.92:14). Поможи й нам колись такими стати.

26.08.2019
— Треба буде скоро вибиратисі звідси. Всім, сину, треба вмирати. Один Ил‘я бричков поїхав на
небо. От би той плащ впав на моє
подвір‘є, я би їго підобров...
— Діду, так вас тоді ще не було
на світі?!
— Так, не було...
28.03.2020
Бог щоночі запалював нічник біля ліжка, очікуючи мене...
Цю історію знають небагато людей. Тепер я із соромом пригадую
свою поверхову здатність розуміти
життя саме в той період, бо пишатися справді нічим. Хіба що взяти з того важливі уроки.
Від 13 до 17 років я перебував у
пошуках власного життєвого шляху,
зі здатністю критично мислити, але
ще без глибинної сили розрізняти
добро від зла, із повною валізою теоретичних знань, але також і з непереборним бажанням самостійно довести або спростувати всю многоликість пагубних аксіом життя.
Свобода в той час видавалася лише безкрайнім полем без жодних
обрамлення, неосяжним горизонтом, позбавленим будь-яких правил та умов. Хотілося спробувати
все! Приховане з дитинства доросле
життя манило яскравою вивіскою...
Літні канікули я проводив у селі. Щовечора з друзями виривався
на гуляння, яке іноді закінчувалося
дискотекою в нічному клубі. Одного
вечора затримався на довше. Якось
спонтанно прийняв рішення не думати про будь-які наслідки непослуху батьківським напучуванням: «А-а,
будь, що буде! Життя одне — ось воно прямо зараз, веселе й неповторне!»
П’яна компанія, хтиві жарти запаморочили розум і не відпускали додому.
Було вже далеко за північ. Коли
відгриміла остання пісня, гамір стих,
галаслива компанія розбрелася по
домівках.
Повернувши на знайому вулицю,
на дні душі віднайшов залишки сумління. Стало ніяково... Навіть страшно: «А що буде, як повернуся? Може, це вже останній раз у селі, і завтра дід із бабою відмовляться від

мене й відправлять додому?!»
Сподіваючись, що стареньких
уже зморив сон — і вони не помітять, як я прошмигну до літньої кухні, тихо, як тільки міг, відчинив хвіртку. Головне, не збудити Біма!
Затамувавши подих, прослизнув повз вікно дідуся. Навшпиньки
подолав подвір’я, безшумно натиснув на клямку дверей «врем’янки» і
зник у своїй кімнаті. Миттю роздягнувся. Пес навіть не поворухнувся,
здається, все пройшло успішно!
Аж раптом у старій хаті навпроти
загорілося тьмяне світло нічника...
Ті кілька хвилин невиразного
світла з дідового вікна вогнем обпалили моє нутро. Горіло не тільки тіло, але й душа.
Сором,
втрата
довіри,
роз’єднаність стосунків, кінець
дружби з дідусем — нічого страшнішого тоді уявити я не міг... Мене кидало то в жар, то в холод.
За мить нічник погас. Непорушно лежачи, я крізь вікно дивився на
чорну пелену неба...
Мене не відіслали до міста. За
сніданком дід із повними очима сліз
сказав: «Я тебе сильно люблю й молюся за тебе...»
Всепоглинаюче прийняття. Прощення. Співчуття. Без тіні осуду.
Співпереживання. Гарячі молитви.
Тоді я ще не знав, яким є це все на
смак. Але збоку виглядало якимось
божественним, неосяжним, неповторним, жаданим.
Дідусь Стась матеріалізував образ Бога для мого дитячого світогляду.
Коли дід помер, я написав друзям, що він любив мене більше за
всіх... Однак, подумавши, виправив:
«Дідусь любив мене більше за все».
Ця людина володіла небесною здатністю приймати й вміщати будь-кого
з усіма позитивами та недоліками.
Кожен співбесідник відчував себе з
дідом центром Усесвіту.
Сьогодні я вдячний Богові, що початок мого життєвого шляху Він проклав територією, де жив не просто
релігійний діяч, але практикуючий
християнин, яким був мій дідусь по
материній лінії Євстахій Степанович
Пуйда.
Сам Бог щоночі запалював нічник біля ліжка, очікуючи мене.

З фейсбук-сторінки Марічки Галюк
Тобі не потрібна мотивація, коли
знаєш своє покликання.
Учора відійшов у вічність дідусь
мого чоловіка Богдана Галюка — Євстахій Степанович Пуйда (дідусь Стасик).
Коли його донечці Галині було 13,
а Марії — 4, він овдовів.
Поки не одружився вдруге, не
лишав молодшу дитину ні з ким. Завжди брав із собою, причепивши на
багажник велосипеда маленьку подушечку. Таким чином він амортизував дитині їзду на старому велосипеді українськими дорогами й ранню
втрату мами.
Згодом у другому шлюбі народив
ще двох синів.
Наша мама Марія у віці 17 років вийшла заміж за «хлопця із сусіднього села», який не відвідував
євангельську церкву. Дідусь не образився, не сварив, не порвав стосунки. Він молився. Ревно, довго і з
вірою.
Через чотири роки народився
перший онук (мій чоловік), який ніколи не відвідував дитячого садочка. Йому пощастило від народження до школи жити в селі в атмосфері
тотальної любові та опіки дідуся Стасика, поки батьки працювали. Для
Богдана дідусь пошив маленьку подушечку й сказав, що коли щось болить, треба просто її прикласти до
того місця — і стане легше. Богдан
каже, що це завжди допомагало.
Коли Богдану було шість років і
народився брат Назарій, його батьки стали свідомими християнами й
присвятили життя Ісусові. Молитву
дідуся було почуто.
Сьогодні всі нащадки дідуся Стасика служать Богові.
І секрет не в тому, що діти завжди
були слухняними, життя — легким, а
молитва — зі швидкими відповідями. А в тому, щоб, не чекаючи мотивації чи результатів, бути тим, ким ти
можеш бути, і робити те, що в силах
зробити сьогодні.
Брат Стась амортизував життя
ближніх подушечками, молитвою й
любов’ю, яка все покриває.
Дякуємо Господу за приклад віри, який хочеться наслідувати.
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Паровози, вагони та ініціативність
Михайло МОКІЄНКО (молодший)

«Він вийшов на гору, і покликав, кого Сам хотів; вони ж приступили до Нього. І визначив Дванадцятьох, щоб із Ним перебували, і щоб послати на проповідь їх,
і щоб мали вони владу вздоровляти недуги й вигонити демонів»
(Мр.3:13-15).
«І казав Він до них: Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте! /…/
І пішли вони, і скрізь проповідували. А Господь помагав їм,
і стверджував слово ознаками,
що його супроводили. Амінь»
(Мр.16:15,20).
Ісус Христос вибирає дванадцять
апостолів, щоб із Ним перебували,
дає їм владу й посилає на проповідь.
«І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм». Учні про-

явили ініціативу — і ця ініціатива набула ознак Божого поклику…
Отже, ініціатива.
Більшість із нас родом із Радянського Союзу, і ми добре засвоїли
такий вираз: ініціативу карають… Є
фактори, які пригнічують ініціативність, і саме радянська система була
одним із них. Пригадуєте величезну
кількість начальства над робітником, зрівнялівку в зарплаті тощо, які
демотивують людину й у наш час.
Другий фактор, який задушив,
паралізував ініціативу — це православний контекст. Звичайно, серед
православних є багато віруючих людей, але в них не діє принцип всезагального священства. Є священник,
є прихід, є розрив між кафедрою і
залом, і зазвичай людина стає пасивним спостерігачем. Її завдання
— правильно відтворити набір ри-

туальних дій, щоб вивільнити силу
таїнства, а не зрозуміти, що відбувається.
Саме ці фактори призвели до того, що ініціатива в нашому суспільстві дуже часто не виявляється. А
коли справа доходить до Божого
діла, якихось нових справ у церкві,
починаються проблеми, з’являється
якийсь демотивуючий фактор.
То що ж таке ініціатива. Зазвичай
визначають три виміри ініціативності.
Перший її вимір — це перший
крок у будь-якій справі. Що б ви не
починали, вам треба зробити перший крок. Хто з вас штовхав машину,
яка не заводилася? І ви пам’ятаєте,
що перший крок зробити, штовхаючи її, це тяжка й непроста справа.
Коли машина вже рухається, тоді
легше.

Другий вимір ініціативності —
продукувати та втілювати нові ідеї.
Правда, є проблеми і в ініціативних
людей, бо між продукуванням ідей
і їх втіленням є дистанція, яку треба
подолати.
І третій вимір — внутрішня спонука для зовнішньої діяльності.
Пам’ятаєте, Єремія, змучившись
із людьми, які не слухали його, каже Господу: «Більше не буду до них
промовляти». Але внутрішня спонука не дає спокою діяльній людині.
Тож Єремія каже: «І стало це в серці моїм, як огонь той палючий, замкнений у костях моїх, і я змучивсь
тримати його й більш не можу!»
(Єр.20:9). І він продовжує говорити.
У Писанні знаходимо два фактори, які стоять на боці ініціативності.
Перший фактор — це всезагальне священство. Написано, що кожен
член церкви покликаний до служіння. Уся церква послана служити. З
богословського погляду, церква не
може посилати місіонерів, бо вона сама послана. Ми тут, тому що
ми послані. Принцип всезагального священства повернув Мартін Лютер. Кальвін учить, що людина, яка
стоїть за станком і працює від щирого серця, прославляє Творця не менше, ніж людина, яка співає в церковному хорі. Зрештою, уся Реформація
— це ініціатива.
Другий богословський принцип
— свобода волі. Бог нікого не силує.
Коли ми говоримо про ініціативу, то
вона має бути щирою, від серця, і
правильною. Біблія закладає основи для цього. Написано, що Христос помер, коли ми були ще грішниками. Небеса ініціювали спасіння
землі, коли ми були ще грішниками.
Апостол Павло пише: «Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею Своєю» (Фил.2:13).
Тож Господь ініціатор, бо послав
учнів, а коли Він вознісся, то вони
пішли на Його працю.
Дуже дивні ініціативи мали учні,
коли Ісус ходив по землі. Серед них
були такі ініціатори, як «паровози»,
а всі інші — як «вагони». У кожній
церкві є такі «паровози», які тягнуть, а всі інші — тягнуться. Ось деякі з тих дивних ініціатив: Петро на
горі Преображення запропонував
зробити три шатра. Як вам така ініціатива? Прийшли в самарійське

село, й Іван із Яковом пропонують:
«Господи, хочеш, то ми скажемо,
щоб огонь зійшов з неба та винищив їх...» (Лк.9:54). Такі ініціатори
ходять і тепер. А вже після воскресіння Ісуса Христа апостол Петро,
«паровоз», каже: «Піду риби вловити» (Iв.21:3). І «вагони» кажуть: «І
ми підемо з Тобою». Ось такі паровози й вагони.
Пропоную чотири думки стосовно ініціативності.
Перша дуже проста — фокусуйся на можливостях, а не на обмеженнях.
Коли в Україні спілкуюся з людьми, а особливо з молоддю, то запитую: «А що ж то таке, що немає лідерів? Подивіться, що з тинейджерами відбувається». Молоді люди відповідають: «Нам не можна, нам не
дозволяють, нам тяжко». Настільки
сфокусовані на обмеженнях, що не
бачать можливостей.
Мій старший син пішов у футбольну секцію, бо ж треба вивільняти його енергію, щоб квартира
не зрушилася і нервова система в
батьків. Пішов я з ним пенальті відпрацьовувати. Став Михась бити пенальті — і п’ять разів поспіль потрапляє в штангу. Я йому кажу: «Михасю, знаєш, у чім твоя проблема? Ти
сфокусований не на воротах, не на
можливостях, а на штанзі, на обмеженнях». Уявляєте: ворота сім метрів, штанга — десять сантиметрів,
а попасти у ворота не може. Це така психологічна проблема: цілишся
у ворота, але увага зосереджена на
рамках воріт — і попадаєш у рамку…
Ми дожилися до того, що в Україні можливостей більше, ніж ресурсів. Минулий рік нам це показав дуже чітко. Нас кличуть в університет:
«Прийдіть, прочитайте лекцію про
Реформацію, пришліть свою команду…» А ми кажемо: «Немає кому:
наші люди хочуть у Польщу, до Америки, і ще дещо хочуть…» А ці, дані
Богом можливості, нам треба використати. Але… немає кому…
У нас постійно то фінансове обмеження, то юридичне, то ресурсне. Але які були ресурси в апостолів? Один ресурс: послав Господь
— і дав їм владу, щоб вони робили
певні духовні речі.
Пам’ятаю з дитинства: їде величезний КрАЗ, і міліціонер стоїть, у

погонах, маленька паличка в руці. І
тільки він махнув маленькою паличкою, величезний КрАЗ зупинився. Я
кажу татові: «Як такий величезний
КрАЗ зупиняється від такої маленької палички?» Тато відповідає: «А ти
подивися йому на плечі? У нього є
влада — і ця влада зупиняє КрАЗ».
Так що цього ресурсу, даного Богом — влади згори — достатньо,
щоб виконати ті завдання, які стоять
перед нами.
Великим прикладом того, як фокусуватися на можливостях, а не на
обмеженнях, є жінки в Новому Заповіті. А жінки, які жили в той час,
були дуже обмежені в правах. Греки
вважали, що жінка душі не має. Йосип Флавій у I столітті казав: «Свідченню жінки не довіряй через її легковажність і пристрасність». Апостол Павло в Коринті, коли говорить
про свідків воскресіння, не згадує
жінок, бо коринтяни такого свідчення не прийняли б. Ось такі обмеження були в жінок.
Ми знаходимо в Євангелії мінімум чотири жінки, які подолали
всі обмеження, сфокусувавшись на
можливостях.
Марія, мати Ісусова, чотири рази подолала обмеження свого часу.
Коли їй з’явився ангел, вона сказала:
«Я раба Господня, хай мені буде за
Словом Господнім». Потім пастухи
приходять, і написано: «Марія все
складала в своє серце». І ще слова, сказані Марією й записані прямою мовою: «Усе, що Він вам скаже, те зробіть». Марія демонструє
нам христоцентричну поведінку, зосереджуючись сама та зосереджуючи інших на Христові. Перебуваючи
в обмежених умовах, вона виконує
свою роль прекрасно.
Ще одну дуже цікаву жінку звати
Лідія. Вона була мудра. Запросила
Павла з деякими його товаришами
жити в неї, а вони не дуже й хотіли.
То що ж вона зробила? «І змусила
нас», — пише Лука.
Третя жінка, Тавіта, настільки
прославилася добрими справами,
що довелося Петрові її воскресити.
Є такі жінки, що дехто хотів би, щоб
їхнє життя було коротшим. А тут
настільки прославилася добрими
справами, що їй хотіли воскресіння
— і апостол її воскресив.
Або Фіва, диякониса церкви в

Кенхреях. Павло її навіть обрав своїм емісаром. Вона мала доставити
його послання до римлян. Павло
довіряв їй, він був упевнений, що
вона виконає доручення. Якби Фіва
була несерйозна, то протестантська
теологія не мала б основи, бо саме
Послання до римлян із Посланням
до галатів стало основою протестантської сотеріології.
Жінки в Новому Заповіті кидають
виклик чоловікам 21 століття. Вони
в обмежених умовах фокусуються
на можливостях — і Бог їх благословляє.
У нас багато можливостей, але
ми знаходимо причини, щоб при
наших можливостях ще говорити
про обмеження.
Друга думка. Коли ти щось ініціюєш, то починай із малого — а Господь зробить із цього велике.
Ми бачимо успішні служіння, які
діють багато років, які промолено,
пропощено, і дивуємося, що наше
якесь не таке.
У школі ми вчили вірш: «Все починається в житті з малого: з зернинки хліб, з промінчика — зоря…»
Головна думка цього вірша — мале
колись може стати великим.
Мій родич в Америці, Михайло,
має тракову компанію, людина забезпечена. Але приходить у церкву й каже, що йому там не цікаво.
Я йому пропоную: «Запроси в церкву одну людину, яка не знає Ісуса».
Він ризикнув, узяв свого партнера
по бізнесу й привів у церкву. Потім
мені каже: «Я не знаю, що це дало
йому, але я повністю змінився. Веду
його й думаю: як там будуть нас зустрічати? А як хор сьогодні буде співати? Я ніколи не турбувався, як він
буде співати. А тепер я привів людину, тому хор мусить гарно заспівати. А чи пастор сьогодні виспався?
Чи він нормально буде вести служіння? Я ніколи про це не думав, а
тепер турбуюсь, бо ж сторонню людину привів». А в понеділок увечері Михайло вже був на братерській
раді й пропонував: «Брати, приведіть кожен по людині на служіння
— і побачите, як це змусить вас змінюватися, підвищувати якість служіння, піднімати планку досягнень.
Приведіть когось — і ви побачите,
наскільки рівень вашої зацікавленості зросте».

Ви, одружені, повертаєтеся додому, ви не дуже цікавитеся, що
дружина вам приготувала. Але коли
ведете додому гостя, то дзвоните і
кажете: «Кохана, Василь до мене
їде, треба трохи постаратися. Ти ж
розумієш, що я не сам…» І дружина
старається, бо ж буде гість. Так само
й у служінні: ти ініціюєш — і щось
відбувається, перш за все із тобою,
а потім — з іншими.
Третя думка: будь-яка ініціатива
має місійне призначення.
Місійне призначення — це життя для інших. Коли ми говоримо про
місію, то розуміємо, що людина поза церквою в центрі нашої уваги. Місія — це благо іншого, турбота про
іншого. Будь-яке служіння в нашій
церкві має місійне спрямування.
Навіть якщо прибиральниця прибирає дім молитви, то вона готує його,
щоб хтось когось привів сюди, і той
почував себе тут комфортно. Прибиральниця має зрозуміти: я місіонерка, я готую приміщення для місіонерської зустрічі.
Три людини працювали на будівництві дому молитви. Запитують одного: «Ти що робиш?» — «Кладу цеглу». — «А ти що робиш?» — до другого. «Я дім молитви будую». Третього запитують: «А ти що робиш?»
— «Я царство Боже поширюю в цій
місцевості». Вони виконують одну
й ту ж роботу, але в них різна перспектива, різне бачення. Хтось учора мурував гараж, а сьогодні — дім
молитви, і однакове ставлення до
справи. Другий бачить щось своє.
А третій у цеглі, у розчині побачив
царство Боже.
Будь-яке наше служіння має зовнішнє спрямування. Ми б хотіли
більше влади, більше чудес, ми б
хотіли ознак, але починаймо з елементарного, починаймо з малого —
і Бог благословлятиме нас.
І четверта думка. Коли ти щось
ініціюєш, обов’язково перевір свої
мотиви, пам’ятаючи, що Богові важлива не кількість виконаної праці, а
внутрішні спонуки, які її ініціювали.
Бога цікавить не те, що ти робиш, а
те, ким ти є і чому ти це робиш.
У 18 столітті Веслі казав: «Коли ти
не будеш гніватися, чи зможеш вбити? Якщо ти не будеш дивитися на
жінку з пожадливістю, чи зможеш
впасти в перелюб? Якщо ти навчиш-

ся говорити правду й у тебе буде
«так-так» і «ні-ні», то чи потрібна тобі буде клятва?» Якщо Старий Заповіт був сфокусований на тому, щоб
розібратися з наслідками, то Новий
Заповіт випереджує причину. Це робота на внутрішньому рівні. І коли
внутрішні проблеми вирішені, вони
вирішуються й зовні. Коли Бог дивиться на нас, то Його цікавлять не
зовнішні параметри нашої роботи, а
наш внутрішній стан.
Августин ще в 5 столітті написав:
«Не великі справи прославляють
нашого Господа, а велика любов,
із якою ці справи звершуються».
Пам’ятаємо: «Бог так полюбив світ,
що віддав…» Це масштаб любові.
Який масштаб твоєї любові, що ти
готовий зробити для Його справи?
Що ти готовий ініціювати й наскільки ти готовий викластися?
Отож, Ісус обрав Собі учнів. Він
захотів, щоб вони з Ним перебували, Він захотів посилати їх на проповідь і дав їм владу. Вони відреагували на це, і коли Він вознісся, пішли
й проповідували Його слово всюди,
а Господь підтверджував їхні слова
чудесами й ознаками. Вони не залишилися на місці, вони були ініціативними.
Господь ініціює багато процесів
у нашому житті. Я дуже хочу, щоб
ініціатива, яку дав нам Господь, вивільнилася, щоб ми увійшли в своє
покликання. А що таке покликання? Це збіг Божих інтересів та здіб
ностей людини. Господь кожному з
нас дав великі здібності, і в Нього є
плани стосовно наших здібностей.
А як щодо тебе? Що ти ініціював за
останні кілька років у своїй церкві
чи домашній групі? Що ти зробив?
Бути «паровозом» нелегко. Ти приходиш додому й кажеш, що більше нічого ініціювати не будеш. Але
прокидаєшся вночі й відчуваєш вогонь у своїх кістках, будиш дружину
й промовляєш: «Будемо молитися і
йти далі». Чому? Бо внутрішнє спонукання не дає тобі спокою — і воно
виражається в зовнішній діяльності.
Тож фокусуймося на можливостях, яких Господь дав нам величезну
кількість, — і рухаймося вперед.

1

Точка зору

«Свята» Біблія
та
«несвятий» телефон

Коли я була маленькою дівчинкою, наша сім’я часто відвідувала
невеликі церкви в навколишніх селах. Досі пам’ятаю привітні добрі
усмішки, якими зустрічали нас у
церквах жінки та чоловіки похилого віку. А вдячних слів після богослужіння удостоювалися не тільки
мама, тато та я з сестрою, а й наш
«Москвич». «Це віруюча машина!»
— натруджені руки селян ніжно торкалися помаранчевого, вкритого пилом даху або багажника.
І я гордо посміхалася, мені подобалося їздити у віруючій машині.
Останнім часом у соціальних мережах замиготіли картинки або короткі ролики на тему: «Не бери до
церкви телефон, а принось Біблію».
Так, зрозуміло, що телефон краще залишити в машині або повністю
відключити, щоб не відволікав під
час богослужіння, але зміст цього
соціального руху в тому, щоб переконати християн, що на телефонах
не справжня Біблія. Справжня Біблія
— це книга.
Що ж спільного між машиною
«Москвич» і паперовою Біблією?
Тільки те, що й залізо, і папір не є
святими.
«Віруюча машина», «християнське мистецтво», «священні книги» — чути з усіх боків, але це категорично неправильно, оскільки ми
приписуємо неживим предметам
властивості, які апріорі не можуть
їм належати, оскільки ці риси притаманні тільки людським істотам. Не
просто всім живим істотам, птахам
або тваринам, а саме людям.

Віруючою не може бути краватка, одягнена на богослужіння, або
стіни з цегли, на яких висить табличка «Біблійна церква». Святим не
може бути етюд або піаніно. Християнським не може бути гіпс для
скульптури або комп’ютер, на якому пастор набирає текст проповіді.
Священними не можуть бути пісні,
романи або телефон. І навіть паперові аркуші й шкіряна обкладинка,
прошиті й склеєні разом, із надрукованими на них чорними літерами, які складають слова й речення,
які ми називаємо Біблією, насправді
не є священними.
Святий тільки Бог — Творець,
Який частину Своєї святості дає тим
людям, яких Він спас благодаттю через віру в сина Його Ісуса Христа.
Святий Дух Божий і живе виключно
тільки в людині, але ніяк не в папері й камені, у пензлі для малювання
або в церковних лавках. Святою, віруючою, християнською може бути
тільки людина, яка має в собі образ
і подобу Божі, наділена волею, розумом і диханням.
Телефон — це телефон, і книга
— це книга. Стверджувати, що книга свята, а телефон — ні, — це помилка. Телефон, окрім усього іншого, як і книга, містить у собі тексти Старого й Нового Завітів, які ми
вважаємо святими. Не аркуші паперу в картонній або шкіряній обкладинці мають у собі святість, а зміст
того, що там написано. Книгу можна спалити, а Святу Істину — ні, телефон можна розбити, а Євангелія
Ісуса продовжить буття. Не святість

згорить у вогні, а тонкі аркуші паперу з чорною чи іншою фарбою. Святість не визначається й не вимірюється фізичними або хімічними параметрами.
Якщо вважати, що паперовий
носій Біблії — це святе святих, то
за цією логікою треба визнати, що
святість ми трохи розгубили ще тоді, коли були зіпсовані або загублені шкіряні й папірусні сувої, на яких
пророки писали безпосередньо під
впливом Духа. І чим далі історія від
нас, тим менше святості в книгах
різних форматів і перекладів, які ми
використовуємо тепер і на яких великими літерами надруковано «Біблія». Тут ще один момент: а як нам
ставитися до Біблії в аудіо форматі?
Адже цей формат теж святим не назвеш.
Тож думка, що книга Біблія свята,
а телефон, який містить Біблію, —
ні, не витримує ніякої логіки й критики.
Немає значення, у якому форматі ви читаєте Слово Боже, основне —
читайте, вивчайте, запам’ятовуйте.
Приносьте на служіння чи паперову,
чи електронну Біблію, але використовуйте її, читайте, стежте за пастором, робіть замітки.
Бог працює з нами через Своє
Слово. Наша віра народжується,
росте, міцніє й зберігається «від
слухання, а слухання через Слово
Христове» (Рим.10:17).
Тому носіть із собою ту Біблію,
яку вам найбільше зручно використовувати. І нехай у вашій книзі протираються діри й екран на телефоні
буде брудний від частого перегортання й перечитування біблійних
сторінок.
Наталія ГУРМЕЗА

…Але
гідності
не втрачай
Будучи абсолютно суверенним, Бог
визначає, хто й чого вартий, керуючись
справедливістю та істиною. Він завжди
готовий дати кредит довіри тому, хто
в основу своїх стосунків із Ним поклав
любов та щирість. І ми повинні виправдовувати Його сподівання на нас своєю
вірністю, наполегливістю та самовідданістю.
Апостол Павло свого послідовника й
співпрацівника Тимофія навчав: «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди» (2Тим.2:15).
Тобто радив йому докласти максимум
зусиль, щоб підтвердити, що він достойний свого покликання та обрання.
Можна оцінювати власні вчинки за
вчинками тих, хто нас оточує, мати певне уявлення про свою вагу в суспільстві, церкві, трудовому чи будь-якому
іншому колективі за словами про нас
інших людей. Коли нас супроводжує
успіх, постійно збільшуються наші можливості та перспективи, то підвищується й наша самооцінка, ми стаємо переконаними, що варті більшого. Але «достойний не той, хто сам себе хвалить,
але кого хвалить Господь» (2Кор.10:18).
Тому справжнього християнина завжди
турбує те, що про нього думає Бог, бо
тільки тоді він може побачити себе таким, яким є насправді, – без недооцінювання чи переоцінювання. Щоб бути успішним у житті та служінні Богові, терпіти менше криз та розчарувань,
нам важливо мати об’єктивне уявлення про себе, яке може відкрити тільки
Господь.
Одна з характерних ознак людини
великої віри — її правильне бачення
себе відносно Бога. «Навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої віри»
(Лк.7:9), — так високо оцінив Ісус Хрис-

тос віру тієї людини, яка усвідомлювала своє становище перед Ним.
У згаданій оповіді йдеться про
сотника, у якого занедужав раб. «А
коли про Ісуса почув, то послав він
До Нього юдейських старших, і благав Його, щоб прийшов і вздоровив
раба його. Вони ж прибули до Ісуса, та й ревно благали Його й говорили: «Він достойний, щоб ти це
зробив Йому. Бо він любить народ
наш, та й для нас синагогу поставив» (Лк.7:3-5).
Проте сам цей чоловік розумів,
що Бог йому нічим не зобов’язаний,
щоб щось вимагати в Нього навіть
за свої заслуги перед Його народом.
Він глибоко усвідомлював, ким є перед Ним, а тому скромно промовив:
«Господи, бо я недостойний, щоб
зайшов Ти під стріху мою. Тому то й
себе не вважав я за гідного, щоб до
Тебе прийти. Та промов тільки слово, — і раб мій одужає» (Лк.7:6-7).
Людей із вдаваним смиренням
перед Богом просто лякають слова про почуття власної гідності. Чи
справді є чого боятися? Коли ми говоримо про достоїнство християнина, то воно немає нічого спільного
з гордістю та заслугами перед Богом. Достоїнство християнина починається саме з визнання своєї недостойності перед Ним. Яскравою
ілюстрацією цього може бути блудний син, який після поневірянь сказав своєму батькові: «Прогрішився
я, отче, проти неба та супроти тебе.
Недостойний я вже зватися сином
твоїм; прийми ж мене, як одного з
своїх наймитів» (Лк.15:18-19).
Почуття власної гідності, з одного боку, — як самооцінка, а з іншого
— як форма прояву самосвідомості
й самоконтролю, на яких будується
вимогливість людини до самої себе.
Почуття власної гідності вимагає
від людини об’єктивності стосовно
себе й інших людей, що виражається в повазі до себе та інших, в усвідомленні своїх прав та в їхньому
захисті, у дотриманні правил поведінки в соціальному середовищі. Це
почуття не дозволяє людині чинити
щось нижче за свою гідність, воно
регулює її поведінку.
«Зі спраги вмирай, але гідність
не втрачай», — так говорить одна з
народних приказок.

Апостол Павло писав до колосян: «Не перестаємо молитись за
вас та просити, щоб для пізнання
волі Його були ви наповнені всякою
мудрістю й розумом духовним, щоб
ви поводилися належно щодо Господа в усякому догоджанні, в усякому доброму ділі приносячи плід
і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могутністю
слави Його для всякої витривалості
й довготерпіння з радістю, дякуючи
Отцеві, що вчинив нас достойними
участи в спадщині святих у світлі, що
визволив нас із влади темряви й переставив нас до Царства Свого улюбленого сина» (1:9-12). Отже, очевидно, що Бог нас вчинив достойними участі в Його Царстві, а нам
потрібно утверджуватися у своєму
покликані та своє життя приводити
відповідно до Його стандартів.
У притчі про весільних гостей
говориться: якщо покликані не виправдовують Божих сподівань, то
вони втрачають своє достоїнство й
тим самим своє право на участь у
спадщині святих.
«Весілля готове, але недостойні
були ті покликані» (Мт.22:8), — таким був висновок царя щодо людей, які були серед запрошених, але
зневажили його небажанням прийти на весілля сина. Після цього він
послав своїх рабів кликати усіх —
злих і добрих, одним словом — недостойних, які удостоїлися бути на
урочистості. Як виявилося згодом, і
між ними знайшовся недостойний,
до якого цар промовив: «Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі
весільної?»
Дехто думає, що бути достойним
— це знати собі ціну. І чим вища в
людини посада, вплив, достаток,
тим більше достоїнства вона має.
Багато хто починає формувати своє
«достоїнство» з «крутої» іномарки,
дорогого костюма й такого іншого.
Але ж гідність — це сукупність
рис, що відображають усвідомлення своїх обов’язків, повагу до моральних цінностей.
Гідність християнина — це відповідність визначеним Богом вимогам. Про її достатній рівень можна
судити за такими ознаками: скромність, самоповага та повага до всіх
людей, принциповість, безсторон-

ність та справедливість, відсутність
самоприниження, безкорисливість
і таке інше.
Християнин повинен бути достойним свого звання та покликання. Про це апостол Павло вказував
ефесянам: «Отож, благаю вас я,
в’язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього
покликано вас, зо всякою покорою
та лагідністю, з довготерпінням, у
любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в союзі спокою» (4:1-3).
Першим кроком до наших стосунків із Богом є покаяння. Воно має
бути відповідним. Коли Іван Хреститель звершував хрещення на покаяння, то він закликав: «Створіть достойний плід покаяння» (Мт.3:8).
За таким покаянням повинні йти
достойні вчинки. Апостол Павло,
обороняючись перед царем Агріппою, казав: «…мешканцям перше
Дамаску, потім Єрусалиму й усякого
краю юдейського та поганам я проповідував, щоб покаялися й навернулись до Бога, і чинили діла, гідні
покаяння» (Дії 26:20).
Бог полюбив нас, недостойних
Його, і найбільше, чим ми можемо відповісти, — своєю любов’ю до
Нього. Ніщо інше не має такої ціни,
як наші почуття до Нього, тому Ісус
Христос казав: «Хто більш, як Мене,
любить батька, матір, дітей, той Мене недостойний» (Мт.10:37).
Від того, чи знайдеться хтось, гідний розгорнути книгу життя, залежала доля усіх людей. Апостол Іван
розповідав: «І плакав я гірко, що не
знайшовся ані один гідний розгорнути й прочитати книгу, ані навіть
зазирнути в неї. А один із старців
промовив до мене: «Не плач! Ось
Лев, що з племені Юдиного, корінь
Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток
її» (Об.5:4-5).
Історія людей продовжилася завдяки тому, що був Достойний. Наше служіння Богові матиме успішне
продовження, якщо ми зуміємо поставити себе перед Богом достойними Його.
Ігор КРОЩУК

Свiдчення

Спасенний, щоби
спасати
Андрій Загірний служить дияконом у церкві «Жива надія» міста Гребінка, що на Полтавщині. Йому 42 роки, з дружиною Оленою виховує семеро діток. 17-річним хлопцем (у
1994 році) покаявся перед Богом у своїх гріхах і прийняв водне хрещення в річці Удай, що в Пирятині… Пропонуємо його
свідчення про початок християнського шляху.
До нас, у Пирятин, де я жив із батьками, у 1993 році приїхали молоді місіонери з церкви с. Кам’янка Чернівецької області.
Саме на початку 1990-х років упала залізна заслона бездуховності, яку впродовж 70 років тримала атеїстична влада. А в
Кам’янці вже давно (ще з початку ХХ ст.) діє євангельська церква, яка за натхненням від Духа Божого вирішила послати свою
молодь (місіонерів) на схід України проповідувати Євангелію.
Полтавщина тоді була (у порівнянні з заходом України) бездуховною пустелею. Саме тоді відомий проповідник Іван Зінчик,
який вів по радіо з-за кордону на всю територію України (ще з
1970 року) щотижневу передачу «Жива надія», почув про цих
молодих місіонерів і також приїхав сюди, щоб їм допомогти,
бо він родом із цих місць, із Чорнухинського району.
Моя сестра прибігла додому й повідомила, що буде служіння, яке проводитиме Іван Зінчик спільно з місіонерами з
Кам’янки. Запропонувала й мені піти з нею. Я ніколи не міг всидіти на таких зібраннях, а на цьому служінні вперше (на свій

подив) просидів від початку до кінця. Прослухав пісні, свідчення й завершальну проповідь самого Івана
Зінчика. Бог тоді явно торкнувся мого серця. Коли покликали до покаяння, то я стримався й не відгукнувся на заклик покаятися. Але переміни в моєму серці відбулися. Це точно, хоч я того тоді не розумів, мені ж
було всього 16 років.
Одного разу ці місіонери їхали
додому, на Буковину, і попросили
моїх батьків відпустили мене з ними. Батьки довіряли їм — і згодилися. Я був цьому радий, бо мені було
цікаво побачити нові місця…
Коли ми приїхали в Кам’янку, мої
відчуття змішалися. Що мене вразило? Я жив в одній сім’ї, а потім у
другій і побачив, як ставилися діти
до батьків, а батьки до дітей. Усе,
що я побачив у житті цих християн,
було повною протилежністю до тих
стосунків, які були в моїй сім’ї. Мені
стало соромно, що в нас не так… Невже вся причина в щирій вірі в Бога?
Ми не так вірили? А якщо відверто:
ми ніяк не вірили.
Я познайомився з молоддю тієї церкви, яка проводила вечірні
спілкування в молитві, роздумах
над Словом Божим, співали пісні. Ми збиралися ввечері й, бувало, затримувалися ледь не до ранку. Так швидко летів час. Мені було
дуже цікаво спілкуватися з ними. У
Кам’янці я прожив майже місяць.
І, повірте, якби щось було приховано від моїх очей (так-би мовити, за
ширмою), я б те побачив. Але в них,
справді, стосунки постійно і скрізь (і
в будень, і в свято) були такими, як
і належить бути в щирих християн,
які вірять у живого Ісуса Христа.
Особливо пам’ятним було богослужіння напередодні Нового року
(з 1993-го на 1994 рік). Новорічне
зібрання розпочалося о 22 годині.
Іван Величко, пастор церкви, закликав членів громади до молитви, до
обновлення й покаяння. І за десять
хвилин до Нового року всі присутні
схилили свої коліна в молитві. Поруч
зі мною молилися хлопці. Я чув їхню
молитву. Вони просили прощення в
Бога. У той момент я подумав: «Якщо вони, святі люди, просять прощення в Бога, тоді я, грішна людина, що маю робити?» Я бачив, як вони витирають сльози, мене це дуже

вразило. Я тоді ще не планував стати таким віруючим, як ці хлопці, але
вже не хотів жити так, як раніше. І
я попросив: «Боже, допоможи мені. Я знаю, коли повернуся додому,
то моє життя в моїй сім’ї буде таким
самим. Але я не хочу втікати з дому,
красти гроші й горілку. Я не хочу так
жити! Пробач мені, Боже, за все моє
життя. Усі 16 років мого життя були
промахом. Прости мені…» Приблизно так я молився, і мені ця молитва була легкою. Замість 10 хвилин
ми молилися цілих півтори години.
Коли Бог знімає невидимим чином
тягар із душі, то цього не передати
словами. Це потрібно лише пережити… Саме такою була моя перша зустріч із Господом. Його перший дотик до мого серця… Я усвідомив, як
мені добре з Господом…
Після Нового року ми приїхали
на Полтавщину, і я, як уже повноцінний член команди місіонерів, брав
участь у їхній різдвяній євангелізаційній програмі, яку вони проводили не тільки в Пирятині, а й навколишніх селах.
Офіційно моє покаяння відбулося вже весною 1994 року. Саме тоді приїхав на Полтавщину співочий
християнський гурт «Авен-Єзер» з
Рівного. Вони ночували в Пирятині,

разом із місіонерами, в автошколі
(на це приміщення влада дала дозвіл). Разом з ними я поїхав у Чорнухи, на святкове богослужіння. І там
Дух Святий остаточно торкнувся мого серця. Ілля Буштуга закликав до
покаяння, і я через великі вагання
вийшов наперед і покаявся перед
Богом. Мені так легко зробилося...
Пізніше я дізнався, що на тому ж таки зібранні покаявся Сергій Андрущенко з Чорнух. Він був місцевим,
а я приїхав із Пирятина. А 9 липня
1994 року ми разом з Сергієм (і ще з
багатьма братами та сестрами по вірі) прийняли святе водне хрещення,
пообіцявши служити Богу в доброму сумлінні.
Таким був мій шлях до покаяння й пізнання Божої істини. Я дякую
Богові, що Господь покликав мене
в молодому віці, що я не пішов по
шляху гріха моїх товаришів. Що було
б тоді зі мною, не важко зрозуміти.
Гріх ні до чого доброго не приведе.
П’янство, наркотики, бешкетування,
розлучення, блуд, нечистота… Усе
це — результат безбожництва, невірства в Євангелію, Слово Боже.
Андрій ЗАГІРНИЙ,
м. Гребінка, Полтавщина

Не переводь одеколону!
Незадовго до пенсії я працював на комбікормовому заводі. Для мене
це була дуже важка праця, але вона добре оплачувалася. А це для нашої
сім’ї, як і для більшості інших, одна з головних переваг.
Хоча я зараз не про це. Специфікою цього виду занять є те, що тіло людини вбирає в себе запах комбікорму. А оскільки в комбікорм додають
різні ароматичні компоненти, то людина (а в даному випадку я) пахне
трохи нудотним, але достатньо приємним ароматом.
В одну з неділь, побрившись, я вирішив освіжити себе своїм улюбленим одеколоном. Помітивши це, моя дружина сказала приблизно наступне: «Не переводь одеколону! Від тебе все одно пахне комбікормом!»
Як духовна людина я одразу ж перевів усе в духовну площину — в
чому людина перебуває, тим вона і пахне. Це аксіома буття. І навряд чи
вийде в людини, яка веде відверто плотський спосіб життя перебити цей
«запах» молитвою на недільному зібранні. Для всіх, хто її знає, вона все
одно буде пахнути «плоттю». Ймовірно, саме це й мав на увазі Павло, коли говорив у посланні до Тита про деяких людей: «Вони твердять, немов
знають Бога, але відкидаються вчинками» (1:16).
Вибачте, за неблагозвучність, але «принюхайтеся» до себе. Можливо,
настав час змінити свій спосіб життя, а не намагатися вдавати з себе те,
що в очах людей завжди буде чимось несправжнім і лицемірним…
Михайло ЮНАКОВСЬКИЙ

Представлясмо область

Старший пресвітер
церков ХВЄ
Хмельницької області

Ростислав Мурах:
«Маю мрію —
щоб у кожному
райцентрі
області була церква
нашого братерства»
— Яких років сягає історія УЦХВЄ
на Хмельниччині? У чому особливість Хмельниччини порівняно з іншими областями?
— Згідно з дослідженнями Володимира Франчука, у 1920 майже
одночасно з П. Ільчуком, Т. Нагорним, І. Антонюком, на рідну Хмельниччину повернувся з Америки з заробітків Ніл Романюк. Але до його
приїзду тут уже було посіяне насіння євангельської віри братами Йосипом і Никодимом (прізвища невідомі) з села Зарудки. У 1917 повернувся з каторги в містечко Купель, неподалік Базалії, Сила Колісник, який
відбував покарання за проповідь
Євангелії. Відомо, що вже на першому з’їзді п’ятидесятників Воронаєвського братства були присутні представники з Кам’янеччини.
Проте особливість Хмельницької
області полягає в тому, що це була
прикордонна область Радянського Союзу. І коли в Західних областях
України до 1939 року була свобода
й проповідувалася Євангелія, Хмельниччина була під тиском і репресіями. Тут по-особливому похазяйнували «совєти» і, як говорив вождь пролетаріату Ленін, «устроили образ
цово-показательный террор» проти
віруючих. Від тих перших церков, які

були засновані в 1920 роках, навіть
сліду не залишилося. Кажуть, що з
Кам’янця-Подільського від маленької дитини до старенької людини —
усіх вивезли в табори, в Сибір, і ніхто
звідти не повернувся.
Комуністичні ідеологи особли
во ретельно працювали в районах
вздовж річки Збруч, і дотепер про
повідувати в тих містах відчутно важче, ніж в інших містах Хмельницької
області.
— Коли відбувся період відродження та активізації церков?
— Велике пробудження було в
1970-х роках на півночі області — у
Перемишлі Славутського району. Діяла церква в Хмельницькому. Але
якщо говорити масштабно, то активізація почалася з часу набуття Україною незалежності. До дев’яностих
років Хмельниччина не мала навіть свого обласного об’єднання, і
ми входили до Буковинського обласного об’єднання разом із Чернівецькою областю. Лише в 1990-1991
роках стало формуватися обласне
об’єднання, яке на початку свого існування налічувало сім церков.
— Чи є щось специфічне, характерне саме для цієї області тепер?

— Ми маємо дуже багато
спільного з іншими обласними
об’єднаннями. І, звісно, як і кожна
людина, так і кожна церква, і кожна
область має якісь особливі грані, відтінки, свої барви, які її відрізняють.
Найбільш специфічним для нашої області, напевно, є те, що це була експериментальна область у Радянському Союзі у боротьбі з віруючими людьми. Ця область була прикордонною, оскільки до 1939 року
межувала з двома країнами: на заході по Збручу з Польщею, і на півдні по Дністру, з Румунією. Тому комуністичні ідеологи по-особливому
старались обробляти місцеве населення й насаджувати радянське
мислення.
Другою особливістю області є те,
що в ній найбільше в Україні церков
УПЦ МП (РПЦ).
Третя особливість пов’язана
з Іваном Огієнком, засновником
і першим ректором Кам’янецьПодільського національного університету, перекладом Біблії якого ми
користуємося.
Четверта‑ особливість нашої області — нерівномірність розташування церков. Вони більш скупчені
на півдні й на півночі області. У центрі церков менше. Друга особливість

— досить різноманітна палітра церков. Є церкви з більш сучасною
формою служіння з групами прославлення, є церкви, які мають традиційну форму служіння. На мою думку, це зумовлено особистістю кожного служителя і тим, що Хмельницьке обласне об’єднання
утворилося порівняно недавно, й на той час деякі церкви вже мали свою специфіку, свою форму служіння. Коли розпочало свою
діяльність обласне об’єднання, вони виявили бажання долучитися до нього. І їх приймали такими, якими вони є. Потрібно віддати належну вдячність і повагу нашому першому єпископу Миколі
Пилип’юку, і всім братам-служителям, які стояли при витоках обласного об’єднання, мали таке широке серце та християнську дипломатичність і зуміли в одному об’єднанні безконфліктно поєднати різні церкви.
— На скільки збільшилося церков із 1991 року? І чи зростають
общини як кількісно, так і якісно?
— У 1991 році Хмельницьке об’єднання нараховувало 468 членів
церкви. Тепер в обласному об’єднанні є 58 церков і майже три тисячі членів. Є церкви, які ще не зареєстровані.
У ці роки ми мали хоч невеличку, але позитивну динаміку. В
основному зростають міські церкви. Є об’єктивні ситуації, які впливають на динаміку зросту церков. Люди виїжджають за кордон, у
Європу, урбанізація та інші фактори впливають на те, що сільські общини майже не ростуть. Багато сіл на Хмельниччині вимирають. У
нас ще дотепер залишається п’ять райцентрів, де немає церков нашого братерства. Відколи я прийняв служіння старшого пресвітера
церков області, у трьох райцентрах вдалося з Божою допомогою
відкрити церкви — у містах Красилів, Старокостянтинів, Полонне.
Відродили церкви в Шепетівці, Нігині, Княгинині.
Є церкви, де залишилося буквально декілька членів, а є такі, які
розвиваються, зокрема й у селах. Багато залежить від особистості
самого пастора, його бачення та активної позиції.
— Які методи благовістя найбільш результативні? Наскільки
розвинуте місіонерство?
— Тепер найважливішим та найефективнішим методом відкриття нових церков є місіонерство. Нині на Хмельниччині працює
близько 40 місіонерів. І саме завдяки місіонерам місій «Голос надії»
та «Добрий самарянин» ведеться робота в деяких райцентрах й інших населених пунктах області. Варто, напевно, зазначити, що завдяки місіонерам нам вдалося реанімувати й повернути до життя
декілька сільських церков. Я вважаю, що це не менш важливо, як
відкрити нову общину. Наприклад, завдяки місіонерам відродилася церква у селі Нігин (це досить перспективне село біля Кам’янцяПодільського). Там було троє літніх членів церкви. А після приходу
місіонерів розпочалася активна робота, започаткувалося служіння
дітям. Уперше за багато років люди з села прийшли на богослужіння. Також місіонер Петро Гусак попри те, що трудиться в Полонному,
узяв на себе відповідальність за село Новолабунь (за 20 км від Полонного). Тобто одним із служінь місіонерів є праця, пов’язана з реанімуванням і поверненням до духовного життя сільських общин.
Місіонерська праця надзвичайно важка. Місіонерів не вистачає,
бо бажано було б, щоб на одній місіонерській станції було 5-8 місіонерів. У нас зазвичай — по двоє. І навіть якби місіонерів було достатньо, то можуть пройти роки, перш ніж започаткується церква.
Ми на Хмельниччині, можливо, це буде ще одна особливість,
маємо цікавий досвід. Свого часу в Кам’янці-Подільському наш
єпископ Микола Пилип’юк, будучи й пастором церкви, відділив
від общини три групи людей (по чотири-п’ять десятків) й по одному служителеві на кожну в окремі райони міста. І нині це окремі

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
Хмельницького обласного об’єднання
УЦХВЄ
станом на 1 січня 2020 року
Зареєстрованих церков – 58,
у них членів – 2374
Незареєстрованих церков – 1,
у них членів – 17
Пасторів рукопокладених – 59
Дияконів рукопокладених – 62
Домів молитви – 45,
будуються – 3
Молоді в церквах – 360
Біблійних закладів церковного рівня – 1,
обласного – 3,
загальноукраїнського – 3
Місій – 1
Місіонерів, направлених церквами – 8
Благодійних фондів – 1
Хорів – 10
Музичних гуртів – 29
Притулків для людей похилого віку – 1,
у них перебуває – 14 чол.
Реабілітаційних центрів для дорослих – 4,
у них перебуває – 27 чол.
Служіння в тюрмах – 4
Церков у тюрмах – 1,
у них членів – 8
Благодійних обідів – 12810
Періодичних видань – 2
Відповідальних за жіноче служіння – 31
Недільних шкіл при церкві – 40,
поза церквою – 2
Учнів у НШ – 1213
Учителів у НШ – 142
Християнських таборів – 35
Приватних загальноосвітніх християнсь
ких шкіл – 1,
у них учнів – 207
Дитячих садочків – 1,
у них дітей – 119

церкви. У свій час ми відділили від
нашої церкви «Світло Христове» ще
дві церкви, відповідно 74 і 36 членів
церкви й по одному служителеві на
кожну групу. Цей спосіб, коли церква народжує церкву, називають методом бджолиної сім’ї.
У 2010 році я як місіонер за підтримки місцевих церков «Спасіння»
(пастор Павло Лучков), «Євангельський голос» (пастор Олександр Логацький) розпочав працю в Хмельницькому — і в ньому започаткувалася церква. І ми вирішили тут піти
тим же шляхом. Позаминулого року
відділили частинку людей у мікрорайон Гречани, а цього року готуємо одного служителя, який був дияконом і керівником молоді в нашій
церкві «Благодать Христа», для того,
щоб утворити церкву в новому мікрорайоні Озерна. Разом із ним цю
працю починатиме ще група з 30 віруючих, які стануть кістяком нової
общини.
— Як ви готуєте служителів для
цих церков?
— Немає якогось універсального
способу підготовки служителів. Це
багатогранний процес. Найперше,
брати, які приходять у церкву, спостерігають за служителями, за життям церкви. Служителі, у свою чергу, знаходять з-поміж них тих, хто
вірний і здібний, допомагають їм
і створюють умови для служіння й
розвитку.
Разом з тим ми спонукуємо людей здобувати біблійну освіту. На те-

риторії Хмельницької області є три
філіали Львівської богословської
семінарії. Я вважаю, що ґрунтовна
біблійна освіта потрібна кожному
християнину. Це гарний фундамент
для майбутніх служителів.
Ще один напрямок підготовки
служителів — структура домашніх
груп. Це не дань моді, не слідування за чиїмось ученням. Я щиро переконаний, що домашні групи — це
біблійна форма служіння. На загальних зібраннях лише подається інформація від кафедри до залу, а на
домашніх групах маємо зворотний
зв’язок, коли люди можуть говорити, що вони зрозуміли, як вони засвоїли те, що почули. І головна навіть не інформація. Найголовніше
— стосунки. Чим більша церква, тим
легше в ній загубитися. Чим більша
церква, тим самотнішою може почуватися окрема людина в ній, бо неможливо товаришувати одразу з тисячею людей. І добре, коли людина
в церкві має до десятка друзів. Звичайно, якщо в когось великі родини, то вони самодостатні, але якщо
це нові люди або такі, які не мають
великих родин, їм дуже важливо мати друзів. Домашня група, фактично
— церква в мініатюрі. І людина, яка
відповідає за домашню групу, також формується як служитель, який
надалі зможе працювати з більшою
групою людей.
Разом з тим я своїм пріоритетним завданням бачу те, щоб шукати
«перли». Якщо я десь бачу якогось
перспективного брата із задатками,

то намагаюся таких людей брати з
собою в поїздки, доручати їм служіння, надавати їм певні повноваження. Я проповідую всім, але особливу увагу стараюся звертати на
вірних, на здібних, на тих, які потім
займуть місце в служінні. І коли такі
люди вже навіть починають служити, то я заохочую й мотивую їх, щоб
вони продовжували навчання, тому
що вчитися потрібно все життя.
— В одній із проповідей ви говорили, що пастор — це один із найбільш незахищених людей у церкві. Як можна захистити пасторів?
Що ви робите для цього? І що може зробити для цього кожен член
церкви?
— То правда, що багато пасторів через різні обставини перебувають у позиції, про яку говорив апостол Павло, що «стали для світу як
безумні». Це важка й відповідальна
праця. Не можу сказати, що багато в
цьому плані вже зробив, але я про це
говорю й у цьому напрямку рухаюся.
Для того, щоб пастор був більш
захищеним, повинна бути церковна
рада, пасторська команда, яка розділяє з пастором його ношу. Є багато
людей, які вважають, що їхнє покликання — «бути колючкою в боці пасторів». А чому б таким людям, які, на
їхню думку, знають, як краще вести
служіння, не відкрити окрему церкву й показати приклад, як потрібно
правильно робити? Але в братській
раді людей із таким обдаруванням
не повинно бути багато. Нормально,
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коли є люди з різними думками. Але
критика повинна бути розумно дозованою, конструктивною й будівною. Критика повинна підтверджуватися конкретними намаганнями
щось змінити. Бо іноді пастора просто «б’ють», але не мають бажання взяти відповідальність на себе й
щось змінити.
Ще один спосіб захистити пастора — створення чіткої структури,
коли розподілені обов’язки, права, відповідальність і кожен на себе
взяв певну ланку праці. Коли цього
не буде, то проблеми всіх служінь
будуть лягати на одного пастора.
Люди повинні бути наділеними не
просто завданнями, а певними повноваженнями. І тоді пастор зможе
питати в них і про відповідальність у
тій чи інші сфері.
Також я думаю (напевно, тому
що сам старію) про те, якою буде доля пастора після того, як він передав
служіння. Це потрібно проговорити
в кожній церкві й відповідно до своїх можливостей вирішити, як подбати про пастора. Я щиро переконаний
(і допоможи мені, Господи, так зробити), що пастор не повинен служити до кінця своїх днів або ж до того
часу, коли повністю виснажиться.
Він повинен передати служіння ще
тоді, коли в нього є сили, щоб своїм пасторським авторитетом і досвідом міг підтримати свого наступника, бо йому буде нелегко. Це також
дає змогу пастору концентруватися
на тому, що хочеться зробити для
церкви. Бо коли ти основний пастор,
то ти робиш і те, що хочеться зробити, і те, що необхідно. А коли ти стаєш номером два, то можеш більше
зосередитися на тому, що тобі до душі, до чого відчуваєш особливий поклик Божий.
Я б радив також подбати про певну матеріальну підтримку для служителів, які завершили служіння. У
нас немає відповідного пенсійного
фонду. І не так просто його створити.
Більшість служителів на мінімальній
зарплаті, майже половина не мають
жодної підтримки від церкви. Я вважаю, що кожна церква може подбати про служителя, який багато років
віддав служінню й сумлінно та відповідально виконував свою працю.
Потрібно подбати про те, щоб
служитель, який передав служіння,

був задіяним і потрібним в церковному житті в міру його сил і можливостей. Страх бути відкинутим і забутим може стати однією з причин,
чому пастори не залишають свого
служіння вчасно.
І останнє, що я хотів би сказати
щодо цього питання Вважаю (це навіть можна закріпити в статуті), що
служитель, який своєчасно передав
служіння, щонайменше дві каденції
мав би бути першим заступником
нового служителя.

щах, у районах самого Хмельницького. Це та потреба, яка була в часи
Христа та є дотепер.
Про служіння
— Як ви відчули покликання до
служіння? Які етапи в служінні пройшли, перш ніж стали обласним
пресвітером? Чи легко було погодитися на це служіння?
— Я покаявся в 1991 році (тоді
працював у школі вчителем) і так
сталося, що з певних обставин ця
церква в 1993 році залишилася без

Дім молитви на місіонерській станції м. Староконстантинів
— Що би ви назвали найбільшим досягненням у служінні в області?
— Я вдячний Богові за людей,
які служать поруч зі мною, що ми
можемо мати не просто ділові стосунки. Ми відчуваємо, що ми брати
й рідні люди, що ми одна команда.
Ми можемо іноді просто поговорити, попити чаю разом. У нас багато проблем, труднощів, але немає
зверхності, сухості. Але це, напевно,
не моя заслуга. Думаю, що такий добрий напрямок був закладений попереднім старшим пресвітером, а я
просто рухався в тому ж напрямку.
— У чому церкви Хмельниччини
потребують підтримки?
— Нам бракує працівників. Тому
я дуже прошу, щоб багаті церквами
Волинь, Рівненщина прислали своїх
місіонерів, які б могли працювати в
наших райцентрах, у великих сели-

керівника молоді. Мене призначили
керівником молоді й разом із тим я
займався євангелізацією.
Згодом, коли відділяли частину
людей в окрему общину, то єпископ Микола Пилип’юк запропонував
мені стати пастором церкви. Я відмовився від пасторства раз, а потім
ще раз. І коли мені вже втретє запропонували прийняти це служіння, то
за порадою свого друга я погодився стати пастором церкви. Це було
в 1998 році. Ми почали будівництво
дому молитви. Але паралельно продовжували з
командою проводити євангелізаційні наметові служіння. Церква стала зростати.
У 2006 році я розпочав викладацьке служіння. Певний час виконував пасторську й викладацьку роботу. На місіонерство якось вже не
було часу. А в 2009 році, коли наш
єпископ виїжджав за кордон на постійне проживання, постало питан-

ня, хто прийме його служіння. Звичайно, він запитав мене, чи я хотів
би стати старшим пресвітером. На
це я відповів: «Миколо Михайловичу, вважаю, що до цього служіння Господь готував мене все життя
(з п’яти до чотирнадцяти років я був
пастухом, пас корів, тому пасторський стаж у мене немалий, та й моя
армійська служба проходила в праці з людьми). Але нехай це питання розсудять брати. Якщо виберуть
когось іншого, я не буду ображатися, буду далі робити те, що роблю».
Брати розмірковували, зважували —
і все-таки більшість із них підтримала мою кандидатуру.
Тепер мені 53 роки, але я вже
приглядаюся до тих людей, які могли б мене замінити згодом. Я дивлюся на вірних, дивлюся на здібних
— і бачу вже декілька людей (молодших від мене років на 15) і, можливо, ще когось побачу згодом, які
могли б це служіння перейняти. І я
працюю над тим, щоб це служіння
їм можна було передати.
— Яку мету хочете досягнути у
своєму служінні?
— Маю мрію у своєму служінні й
водночас життєву мету, яку я намагаюся реалізувати як старший пресвітер об’єднання церков Хмельниччини, — щоб у кожному райцентрі нашої області була євангельська
церква нашого братерства, і щоб у
кожному мікрорайоні Хмельницького була церква.
— Колись ви розповідали про

свою мрію, яку маєте намір реалізувати після виходу на пенсію. Чи
могли б ви поділитися нею з нашими читачами?
— Що до мене, то я хотів би передати служіння старшого пресвітера, коли в мене ще буде багато сил,
певний час побути заступником свого наступника, щоб допомогти йому
адаптуватися, і — робити те, що мені найбільше подобається. Моя особиста мрія як служителя — у свій час
передати служіння і присвятити себе душеопікунству, навчанню й бути
подорожуючим проповідником.
Тепер мені доводиться часто відмовляти людям, які запрошують мене провести той чи інший захід, бо в
мене є прямі обов’язки щодо церкви й обласного об’єднання.
Звісно, наше життя непередбачуване й ніхто з нас не знає, яким воно буде. Але я маю таку мрію. Також
хочу, щоб усі мої діти, внуки були вірними Богові й служили Йому.
Про себе
— Як відбулося ваше народження згори?
— Уперше я зустрівся з віруючими людьми на Різдво 1991 року. Ми
з дружиною прогулювалися містом,
побачили, яка співали різдвяні пісні
на вулицях Кам’янця-Подільського.
Вони видалися нам схожими на ангелів Божих — світлі, чисті, із сяючими обличчями. Зав’язалася розмова, нас запросили на служіння. Я
прийшов на зібрання в один із буднів сам. Мені було дуже цікаво. Звісно, були не зовсім зрозумілі момен-
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ти, як-от молитва іншими мовами.
Але вони мене зовсім не напружували, навпаки — викликали цікавість.
Згодом я став регулярно відвідувати служіння й десь на третю чи четверту неділю покаявся перед Богом
— не просто визнав гріхи, а пережив народження згори. Коли я був
невіруючим, то належав до категорії «не вбив і не вкрав», не вживав
алкоголю, займався спортом. Але
коли глибше подивився на своє життя, то відчув, ніби хтось замість мене
жив, ніби хтось думав моїми думками, хтось приймав за мене рішення.
Після народження згори ясність повернулася в розум і все стало на свої
місця.
— Хто був вашим учителем у
житті?
— Їх було багато. Серед таких людей я міг би назвати єпископа Миколу Пилип’юка, який зрощував мене
як служителя. Юлій Гуменюк, який
був служителем у нашій церкві й
керівником молоді у той час, коли
я навернувся. Ігор Агапов і вся його
команда з місії «Еммануїл». Анатолій Кліновський і викладачі заочного Львівського біблійного інституту, у якому я здобував богословську
освіту. У той час, коли я навчався в
цьому інституті, викладали Михайло Паночко, Славік Емха, Богдан Степанюк, Богдан Мальський і вже нині
покійний Жуковський. Це були викладачі, які заклали міцний фундамент для мого служіння. А тепер я
від кожного служителя чогось вчуся.

— Розкажіть про вашу сім’ю. Як
ви розподіляєте час для служіння
та для сім’ї?
— Можна сказати, що мої діти
вже дорослі. Вони проживають у різних куточках України. І тому батьківська увага до дітей перейшла в дещо іншу площину — площину спілкування, зустрічей, розмов. Коли діти були меншими, а їх у нас п’ятеро,
то їхнє виховання в основному було
на дружині, вона з ними проводила
весь свій час, і сьогодні вони згадують частіше не мої проповіді, а що
мама казала. Сімейне життя, церковне життя й служіння були чимось
єдиним цілим. Свій дім, дім молитви
— як рідні. Діти були з нами в служінні, а ми з дітьми в їхньому відпочинку. Ми везли дітей у християнські
табори, які самі ж організовували.
Діти відпочивали, а ми були їхніми
наставниками. Так ми разом проводили час і в лісах, і в горах, і на морі.
Коли я їхав кудись на служіння, то
брав і дітей із собою. Один із синів
і дотепер зі мною. Він адміністратор
церкви. І каже мені, що йому те дуже цінне й будівне, що ми можемо
разом їздити й служити. У дорозі він
за кермом, що дає мені змогу більше відпочивати.
— Який був найважчий момент
у житті. І що вам завдає особливого
болю?
— Найважчим моментом була
смерть дружини. А щодо того, що завдає болю, — то не люблю конфліктів, хоча й сам викладаю конфліктологію. Я дуже важко переношу кон-

Обласний
молитовний сніданок

флікти. Після цього не сплю вночі,
думаю про це. Це забирає дуже багато моєї життєвої енергії, багато душевних, духовних сил. Якщо багато
роботи — це не проблема. А от конфлікти — це якийсь поглинач творчості, сил, спокою.
Мені як старшому служителеві
доводиться часто мати справу або

бути вдячним Господу. Звичайно, що
є дні, які по-особливому пам’ятає
кожна людина. З-поміж них я б назвав народження дітей, дні, коли діти приймали водне хрещення, коли
донька виходила заміж, народжувалися внуки. Одним із щасливих днів
я вважаю день, коли після смерті
дружини Бог привів у нашу сім’ю Ла-

з чимось добрим і дуже приємним,
як-от рукопокладення, посвячення
дому молитви, або з конфліктними
ситуаціями, із труднощами, із якими
самі люди й служителі не можуть розібратися.

рису Феодосіївну.
Щасливі дні в служінні — коли
постають нові служителі, відкриваються церкви, люди переживають
дію Святого Духа.
Щасливий день… Ну, напевно, я
скажу вам, коли я найщасливіший
— коли інші люди щасливі завдяки
служінню, яке я звершую. Коли були
щасливі інші, то був щасливим і я.

— Пригадайте найщасливіший
момент у вашому житті?
— Щасливих моментів було безліч, і я не виокремлюю якогось одного дня. Намагаюся щодня радіти й

Розмовляла
Ольга МІЦЕВСЬКА

Два береги Збруча
Під час Першої світової війни, наприкінці липня – початку серпня
1917 р., після успішної контрофензиви союзних австро-німецьких військ
смуга фронту в східній Галичині встановилася по Збручу. У листопаді
1920 року по лівий бік Збруча більшовики здобувають перемогу. У 1921
році був укладений Ризький мирний договір між Радянською Росією та
Польщею про те, що річкою Збруч проходитиме кордон. Він проіснував
до 1939 року. У вересні 1939 року Червона Армія згідно з пактом Ріббентропа-Молотова переходить Збруч і займає Галичину (Вікіпедія).
Перед Першою світовою війною
з села Биківці, що на Тернопільщині,
на заробітки в Сполучені Штати виїхали українські селяни, серед яких
були Порфирій Ільчук, Трохим Нагорний та Йосип Антонюк. У 1919
році вони повернулися в Україну й
привезли на батьківщину нове євангельське вчення. Молоді християни
активно проповідують Євангелію —
і дуже швидко на Тернопільщині виникають нові церкви. Окрім згаданих проповідників, тут працювали
Григорій Голубицький, який у своє
село Печорне привіз нову віру з німецького полону, Михайло Вербіцький, Григорій Горошко. Восени 1923
року в Кременець, де вже через працю Ільчука, Нагорного та Антонюка

було створено церкву, з Філадельфії
приїжджає Іван Герис (Герасевич).
На довгі роки місто Кременець стає
центром п’ятидесятницького руху
на Тернопільщині.
Євангельське пробудження та зародження нових церков спричинили проведення 4-6 травня 1924 року
в Кременці першого з’їзду християн
Святої П’ятидесятниці, на якому було утворено п’ятидесятницький союз церков. З другої половини 1920-х
років на Тернопільщині, Рівненщині,
Львівщині виникають десятки нових
громад. У 1929 році українські, білоруські, польські та німецькі церкви
п’ятидесятників у тодішній Польщі
об’єдналися й створили Всепольський союз християн віри євангель-

ської (п’ятидесятників) під керівництвом Артура Бергхольца…
Ці події мали настільки великий
вплив на майбутній євангельський
рух в Україні, що навіть нині, через
80 років, у Західній Україні найбільше протестантських громад. Всього
за 20 років активної праці та місіонерства євангелістам вдалося так
багато посіяти, що їхнє насіння дає
плоди дотепер, незважаючи на пізніші післявоєнні радянські атеїстичні заборони та знищення.
На другому боці Збруча було зовсім по-іншому. І це ще більше підкреслює руйнівну демонську силу
атеїстичної влади, яка зуміла знищити перші паростки Євангелії настільки, що духовна бідність на територіях, де радянська влада існувала з самого початку, помітна й тепер.
І характерним прикладом цього
може стати життя та служіння Ніла
Романюка.

Про нього ми знаємо небагато.
Початок його служіння був дуже
схожий зі служінням перших тернопільських місіонерів. І жили вони
зовсім близько, на відстані якихось
20-30 кілометрів: батьківщина Романюка — Хмельниччина.
Данило Романюк, як і Порфирій
Ільчук, Трохим Нагорний та Йосип
Антонюк, у пошуках кращої долі поїхав на заробітки в Сполучені Штати. Там він увірував у Ісуса Христа й
приблизно в той самий час, як і згадані брати, у 1919 році, повернувся
додому.
Потрібно сказати, що населення на Хмельниччині дотримувалося
православ’я або католицизму (залежно від національності). У селі Зарудки Теофіпольського району проживали євангельські християни на
ім’я Йосип і Никодим, які в царські
часи були засуджені за «совращение людей с истинной православной веры» й заслані за рішенням
царського суду на каторжні роботи
до Сибіру. Додому вони повернулися тільки після революції 1917 року.
Відомо також, що в містечку Купіль,
недалеко від Базалії, жив євангельський християнин Сила Колесник,
який також був на каторзі за свою
віру в Ісуса Христа. Тому можна сказати, що до 1920 року, до повернення Ніла Романюка у Святець, перше
насіння євангельської проповіді там
вже було посіяне.
Данило Єрофійович Романюк
народився в 1888 році в селі Святець Теофіпольського району в православній родині. Як і багато інших
селян, у 1912 році, залишивши вдома дружину з трирічною дитиною
на руках, він виїхав до Америки на
заробітки. Нелегкою була там його
доля. Перший рік працював у єврея-фермера наймитом, удень дивився за коровами, а вночі доглядав за фермерськими дітьми. Через
рік отримав розрахунок у фермера,
працював на різних інших роботах.
Зібравши трохи грошей та вивчивши англійську мову, місцеві закони
й порядки, він відкрив свій трактир
і продавав алкогольні напої. Це викликало п'янство, бійки, нещасні випадки серед його клієнтів. Зрештою
місцева влада закрила трактир. Романюк, спробувавши цього прибуткового бізнесу, продавав алкогольні

напої нелегально, за що незабаром
потрапив до в’язниці й був засуджений до дуже великого штрафу.
Під час його перебування в
ув’язненні місцеві віруючі по неділях відвідували в’язницю й проповідували Слово Боже. Воно зворушило душу Данила, якого вже стали
називати на американський лад Нілом.
Звільнившись із в’язниці, Ніл
прийшов в американську п’ятиде
сятницьку церкву, покаявся й визнав Ісуса Христа своїм Господом.
Незабаром він став проповідувати
Євангелію іншим людям, перш за
все своїм землякам-українцям.
Через деякий час Господь відкрив йому, що прийшла пора повертатися додому й проповідувати
Слово Боже своєму народу.
Господь рясно благословив його працю на батьківщині. Першими
хто відгукнувся на проповідь Ніла,
були його батьки й брати. (Згодом
брати Василь і Семен Дорофійовичі
стануть шанованими проповідниками Євангелії. Пройшовши важкими
дорогами випробувань і гонінь, після довгих років ув’язнення на Півночі й у Сибіру, на схилі років вони
служили проповіддю та вченням
Біблії у п’ятидесятницькій церкві в
Маріуполі). Увірували також сусіди
Романюків — і незабаром у Святці
утворилася церква, у якій було більше ста членів і яка побудувала доми
молитви, що став осередком духовного життя в селі.
За п’ять кілометрів від Святця
розкинулося село Довгалівка. Після
першої світової війни, у 1919 році,
у це село повернувся з німецького
полону Гнат Кучер, який там увірував. Почувши про Ніла, Кучер запросив його до свого села. Той охоче
відгукнувся на запрошення. Разом
із ним у Довгалівку прийшло чоловік п’ятнадцять молодих християн
зі Святця. Вони читали Святу Євангелію, співали євангельські гімни й
пісні — і на першому ж зібранні кілька людей навернулися до Бога. З тих
пір у будинку Гната Кучера утворилася церква, яка постійно зростала.
Полум’яний проповідник Ніл
Романюк не сидів удома, а проповідував Слово Боже по всій
Хмельницькій області — і незабаром утворилися церкви у Водич-

ках, Сівках, Бесовочцях, Білогородці, Чогузові, Вовківцях, Волиці,
Зарудді, Росолівці, Шмирках, Жеребках, Вкалетнівцях, Староконстянтинові, Купелі та інших місцях
Хмельниччини, яка називалася тоді
Кам’янець-Подільською губернією.
Багато сотень душ привів до Христа проповідник Ніл Романюк, десятки громад було створено ним на цій
території.
І, звичайно, увесь цей час Романюк думав про своїх братів по вірі
з Биківців, які прийшли до пізнання Бога через його проповідь у Балтіморі. Від Святця до Биківців відстань всього 25 кілометрів. Але вона
була нездоланною — до кінця 1920
року польсько-радянський кордон
було взято «на замок». Двері зачинилися. Брати по вірі опинилися по
різні боки кордону, на різних берегах Збруча. І це були не просто дві
сусідні країни — це були два різні
світи…
Два унікальних десятиліття були відміряні для Західної України й
Південної Білорусі для небувалого
духовного пожвавлення, широкомасштабного пробудження, ентузіазму та бурхливого зростання громад. На сході ж, у сусідній радянській Україні, свобода для християн
закінчилася в 1929 році. У 30-ті роки Ільчук, Нагорний і Антонюк були
активними, благословенними й шанованими працівниками віри євангельської. Доля Ніла Романюка та
його братів склалася інакше…
У 1929 році проти Ніла Романюка спецслужби сфабрикували кримінальну справу. Безжальні чекісти
стверджували, що він «шпигун американського імперіалізму». Ніл був
безвинно засуджений і відправлений спочатку в далекий Дагер, на
північ Вологодської області, де працював на лісоповалі. Потім його відправили в селище Мирне Парабельского району Томської області.
Історик п’ятидесятницького руху
в Україні Володимир Франчук згадує: «Улітку 2000 року в Хмельницькому, в архіві управління колишнього КДБ, я із завмиранням серця читав товсту кримінальну справу, сфабриковану ГПУ в 1929 році стосовно
«шпиона американского империализма Нила Романюка, который по
заданию подрывных центров про-

ник на территорию СССР с целью ведения антисоветской пропаганды и
контрреволюционной деятельности для подрыва мощи и ослабления
самого гуманного в мире советского
государства». До цієї справи з грифами «Цілком таємно. Зберігати постійно» долучені також перехоплені
чекістами листи Ніла, які він намагався відправити своїй сім’ї з далекого табору на півночі Вологодської
області. Написані на грубому коричневому папері якихось бланків накладних лісосплавних організації
(бо де було взяти ув’язненим справжній папір?!), вони дихають спокоєм, тихою духовною радістю й надією на Бога. Ніл втішав свою сім’ю,
що є на небесах Господь — наша

допомога й надія, Який відкрив вічність для нас і дав нам життя вічне.
Про надію повернутися додому й
знову побачити свою сім’ю й церкву
Ніл у своїх листах не згадував. Ймовірно, він знав, що це йому не судилося. Листи до адресата не дійшли.
Вони були перехоплені по дорозі
й 70 років пролежали у «вавилонському полоні» в секретній папці».
У Мирному Томської області Ніл
Романюк 25 червня 1937 року був
засуджений до смертної кари. Як
свідчать архівні документи, які були
оприлюднені зовсім недавно, служителя розстріляли 9 серпня 1937
року…
Зрозуміло,
що
хмельницький першопроходець був не єди-

ним мучеником за віру. Каток радянських репресій прокотився по
церквах та віруючих, майже знищивши духовні посіви… Лише нещодавно на батьківщині місіонера,
Теофіпольщині, відкрилося кілька
п’ятидесятницьких церков. По ту
сторону Збруча, у Волинській Польщі ще палав вогонь пробудження.
До приходу «червоних визволителів» залишалося два роки…
Юрій ВАВРИНЮК
(У статті використані матеріали з
книги Володимира Франчука «Просила Россия дождя у Господа» та архівів товариства «Меморіал»)

Навіщо старатися?
Клайв Льюіс писав: «Складається враження, що Бог ніколи не робить Сам того, що може передоручити Своєму творінню. Він заповідав нам, щоб ми, не поспішаючи й
не спотикаючись, робили те, що Він
Сам міг би зробити миттєво й безпомилково». Яскравий приклад того — Церква Ісуса Христа, якій Бог
доручив являти Божу присутність у
світі. Усі наші зусилля — це спроби
виконати Боже доручення.
Кожен батько знає, як ризиковано щось доручати дітям; при цьому
відчуваєш і радість, і тривогу. Дитина робить перші кроки. Спочатку
вона тримається за руку батька, потім відпускає її, потім падає й насилу знову стає на ноги, щоб зробити
наступну спробу. Іншого способу навчитися ходити, на жаль, немає.
Безсумнівно, церква не завжди
виконує свою місію, робить серйозні помилки, тому що вона складається з людей, які, як завжди, «позбавлені слави Божої». Але Бог пішов на такий ризик. Кожен, хто,
приєднуючись до церкви, надіється знайти в ній досконалість, не розуміє, що таке ризик або що таке
людина. Так і романтик тільки після одруження дізнається, що шлюб
— це лише початок, а не кінець боротьби за любов. Нехай же і кожен

християнин зрозуміє, що церква —
це тільки початок.
Ігор Стравінський якось написав
твір, у якому дуже складна партія
скрипки. Після кількох тижнів репетицій соліст підійшов до композитора й сказав, що не може того зіграти. Він старався з усіх сил, але партія
занадто хитромудра, можна навіть
сказати, неможлива для виконання.
Стравінський тоді відповів: «Я розумію. Мені від вас потрібне лише
звучання скрипки, яка намагається
виконати цю партію». Щось таке,
ймовірно, уявляв Собі й Бог, думаючи про церкву.
Ерл Палмер, пастор, який захищав церкву від нападів критиків, які
говорили, що в церкві багато лицемірів, церкву переслідують невдачі, церква не схожа на новозавітну
модель. Палмер тоді сказав: «Коли
шкільний оркестр намагається зіграти Дев’яту симфонію Бетховена,
результат завжди неприємний. Я не
здивуюся, якщо під час кожного такого виконання старий Людвіг перевертається в труні, незважаючи на
свою глухоту. Ви запитаєте: «Навіщо ж намагатися? Навіщо класти на
бідних дітлахів непосильний тягар
виконання безсмертної Бетховенської симфонії? Та ж навіть Чиказький симфонічний оркестр не може

виконати її ідеально!»
Відповім так: «Завдяки грі шкільного оркестру деякі слухачі перший
і єдиний раз у житті дізнаються, що
Бетховен написав велику Дев’яту
симфонію. Хоча гра далека від досконалості, проте для них це єдиний
шанс почути Бетховенів шедевр».
Кожен раз, коли я відчуваю якесь
невдоволення на богослужінні, мені пригадується порівняння Ерла
Палмера. Можливо, нам ніколи не
вдасться зіграти свою партію так, як
написав її Великий Композитор, але
тільки завдяки нашому виконанню
ці звуки може почути хоч хто-небудь
на землі.
Церква є не для того, щоб розважати, робити людей нерішучими
й вразливими, роздувати їхню зарозумілість або сприяти в пошуках
друзів. Вона потрібна для того, щоб
поклонятися Богові. З багатьох причин я ходжу в церкву. І вже перестав
турбуватися про музику, порядок
богослужіння та інші деталі, які так
дратували мене в період пошуків. Я
занадто багато уваги звертав на зовнішні атрибути, забуваючи про глибинний сенс поклоніння. А поклоніння веде до зустрічі з Богом.
Філіп ЯНСІ

Де молоко й мед…
Наша духовність, міцність у Господі, сила общини виявляються в
складних моментах. Коли все добре, то ми готові, як Петро, казати:
«Господи, та я з Тобою… Та я ніколи… Навіть якщо всі…» Так він казав,
коли бачив, як Христос годує хлібом
тисячі людей, коли Христос ходив
по воді й Петро йшов за Ним. Так
він казав, коли бачив, як Ісус зціляє
людей. Алей прийшли інші обставини. І коли зненацька ця жінка сказала: «І ти був із Ним!», одразу ж виривається: «Я не знаю цього чоловіка». — «Та ж мова твоя видає тебе». — «Що ви говорите? Кажу ж, не
знаю…» І заспівав півень.
Наша любов до Господа, наша вірність Богові проявляються саме тоді, коли непрості обставини в житті.
Коли Бог звернувся до Мойсея із
палаючого куща, то сказав: «Я зійшов, щоб визволити його (ізраїльський народ) з єгипетської руки, та
щоб вивести його з цього краю до
Краю доброго й широкого, до Краю,
що тече молоком та медом…»
(2М.3:8). І, зрештою, через багато
років так і сталося: «І вивів нас Господь із Єгипту рукою сильною та раменом витягненим, і страхом великим, і ознаками та чудами. І привів
нас до цього місця, і дав нам цей
Край — Край, що тече молоком та
медом» (5М.26:8-9).
Як ви собі уявляєте Палестину?
Писання каже, що це край, який тече молоком і медом, хоча ми рідко
читаємо в Біблії про бджіл чи рогату
худобу. Справді, це була чудова земля, куди Бог провадив Свій народ.
Проте, ведучи Свій народ у цю зем-

лю, Господь провів його по території
інших країн, де є нафта, де є газ, де
є багато корисних копалин, і привів
у те місце, де цього всього немає.
Більше того, Бог дає їм закон, згідно
з яким один день на тиждень вони
не мають права працювати. Потім
свято Кущів, Опрісноків, Пасхи, коли
тиждень не працюють. А ще треба
тричі на рік прийти в храм. Зрештою
виходить, що вони майже 100 днів
на рік не працюють.
А далі — більше: чи багатий ти,
чи бідний, але маєш Богові дари
принести. Народилася дитина —
дар, потім податок на храм, як згрішив — жертву за гріх, отримав зцілення — жертву… То нам тепер легко: згрішив — покаявся, а з нашими
тілесними нахилами ми б, напевно,
без худоби залишилися, якби жили
в старозавітні часи.
Бог пообіцяв людям, що введе їх
у край, що тече молоком і медом, а
вони прийшли й стикнулися з безліччю вимог до себе, із безліччю
зобов’язань. Де ж ті молоко і мед?
Але Бог зумисне дав і такий Закон,
який був досконало продуманий, і
все, що потрібно для його виконання. Господь дав їм цей закон, щоб
вони зрозуміли, що без Божої допомоги вони не зможуть його виконати. Їм треба рухатися лише з Божою
допомогою. І Господь давав їм мудрість. Вони стали обирати такі напрямки, які не пов’язані з погодою,
політичними колізіями та й навіть
економічними коливаннями. Вони
захопилися наукою, медициною,
юриспруденцією, мистецтвом, культурою. У центрі керування космічни-

ми польотами в колишньому СРСР
75% працівників були євреями. Вони ставали кращими у своїй сфері —
чоботарями, лікарями, ювелірами. І
потекли молоко й мед…
Можливо, хтось із вас шкодує
себе, кажучи: «Бідний я, бідний.
Такі складні ситуації в моєму житті». Але знайте, що кожна ситуація,
яка допущена в наше життя Богом,
це можливість — можливість стати
ближче до Бога, можливість мати з
Ним спільність, можливість відкрити для себе джерела сили. Думаю,
якби Бог привів Свій народ у землю
й посадив його на нафтову свердловину, не було б серед нього вчених,
не було б юристів чи медиків. Вони
б просто пасивно користувалися ресурсами й не розвивалися. А мати
молоко й мед означає рухатися вперед попри труднощі, долаючи їх із
Божою допомогою.
І навіть якщо хтось із вас проходить через неймовірно важкі обставини, погляньмо на них із іншого ракурсу й побачмо в них нові можливості від Бога. Він може дати нам усі
ресурси, щоб ми в пустелі відкривали нові джерела, щоб ми серед сліз
знайшли слова для пісні хвали, щоб
ми в складних обставинах життя загартувалися й стали міцними й мужніми для виконання Божого призначення у своєму житті, — і цим прославили Господа.
Тому нехай у житті кожного з нас,
незалежно від статків, незалежно
від становища, від стажу віри, потече молоко й мед.
Ростислав МУРАХ

* * *
Життя нагадує гірський хребет,
Щорік — долання певної вершини:
То на колінах — кожна п'ядь землі,
То ніби ти на крилах, на орлиних…
І знову ось подолана гора,
Ще рік один навіки кане в Лету,
Та зупинятись нам ще не пора,
Коли Господь ще надиха до злету.
Вже не один подоланий Ельбрус —
У когось шістдесят, у когось тільки двадцять…
Та головне — попереду Ісус,
За Нього нам потрібно лиш триматись.
Не біймося життєвих перепон,
Хай не бентежить наших сил нестаток,
Наш курс один — свята гора Сіон, —
Кінець шляху, а Вічності — початок!
***
Кругом яблуні завірюха
З кожним подихом вітерця.
Ну навіщо спішиш щодуху
Вроду змести з її лиця?
Схаменися, грайливий вітре,
Припини цей жорстокий глум…
Все ж кружля білосніжне квіття,
Ніби тихий врочистий сум.
Та душа не болить у яблунь,
Не розщеплює крик грудей,

Михайло КОЗУБОВСЬКИЙ

Бо намистом з рум’яних яблук
Чаруватимуть зір людей.
І життя вітровій невтомний
Обмітає мій ніжний цвіт,
Щоб на гілці душі, на кожній,
Визрівав золотистий плід.
Боже, сили додай в негоду,
Щоб не змів мене буревій.
Бо мій плід — Твоя нагорода,
Він — для Тебе, Господь, він — Твій.
* * *
Любов і сльози, радість і страждання,
Тріумф і плач, визнання і ганьба
Ідуть пліч-о-пліч у чуднІм єднанні,
Мов давні друзі-нерозлийвода.
Вже зранку думка: «Швидше б уже вечір…»,
А ввечері: «Що ж ранок не спішить?..»
Крізь час летіти мріється малечі,
А з віком серцю мила кожна мить…
Так споконвіку, з самого початку,
Коли в блаженстві цвів Едем… однак,
Дивись, Адаме, ось твої нащадки
За вибір твій розплачуються як!..
Що не людина - грандіозна драма,
Здається, скрізь безвихідь, кут глухий…
І чую голос нового Адама:
«Що ж, вихід є… сьогодні вибір твій…»
***
Настійливо виважую слова
І кожне вивіряю чи не всоте.
Яка ж це каторжно важка робота,
Чоло аж сьомим потом залива.

Долоні, мов стара, пошерхла жерсть.
Та не бере мене від цього сором.
Вже не пером орудую, а ломом,
Вгризаючись у віковічну твердь.
Сорочку сіру вже плямує сіль,
Дзвенить об камінь лом, немов на сполох...
Не зупинюсь, бо чую владний голос
У звуках тих настійливих зусиль.
О ти, свята благословенна мить! —
Знайти наріжний камінь для будови,
Оте магічне життєдайне Слово,
Що не вмира, а все животворить!
* * *
Я сьогодні йду до храму рано-вранці, на світанку,
Як Марія Магдалина чи Петро та Іоанн.
Де розтане непомітно у ліловому серпанку
Розтривоженої ночі граціозно-сонний стан.
Я побачу дивне дійство на прозорому узвишші,
Як малиново-рожевий приміряє небо плащ,
І почую, як привітно в урочисто-мирній тиші
Пролунає моє ім’я й заспокійливе: «Не плач».
Я побачу і почую, як захоплено й щасливо
Ріки плещуть у долоні та весняний спів дерев,
І душа моя бентежна теж долучиться до співу,
Бо це гімн Життю й Любові, що ніколи не помре.
У досвітнім спогляданні крізь дрімотливість байдужу
Я, розчулений, відчую вітру тихий шелест крил,
І тріумф благоговійний переповнить мою душу,
І вона заллється світлом, мов ранковий небосхил.
Пломеніє юний обрій в золотистих перевеслах,
Зодягнувшись в білі шати, моє серце сяє теж.
Я сьогодні йду до храму, щоб зустрітися з Воскреслим,
Бо Його немає в гробі. Він воістину воскрес!

Поетична сторiнка
***
Сягаючи думкою неба,
Долаю тяжіння земне.
Для щастя багато не треба,
Потрібно лише основне.
Зливаюся з піснею літа,
Коли все буяє довкіл.
Так хочеться щиро радіти,
Забувши про втому і біль.
Одного ж бажання замало,
Щоб линути в світлу блакить.
Важливо, щоб серце співало,
Коли все навколо мовчить.
Хоч тиша над світом зловісна,
Та це не бентежить мене.
Господь — моя сила і пісня,
Для щастя оце основне.
* * *
Нуртує в грудях млосно дух весняний,
Вдихаю запах свіжої ріллі.
Врочисто відчиняю навстіж браму
До храму знань, до мудрості землі.
Навчитись від землі… її основам…
Для сонця, вітру, злив себе відкрий
І лемешами подвигу святого
Душі своєї ниву розори.
Є особливий час у кожній долі,
Як і в землі гаряча є пора.
То ж засівай, як засівають поле,
Зерном добірним правди і добра.
Навчитись від землі… О, рідна ниво,
Твоя наука дивна і проста:
Твоя велична мудрість незрадлива
Тугими колосками пророста.
В руці тримаю грудочку тремтячу
І відчуваю вічний пульс буття.
Землі науку зрозуміть — це значить
Пізнати сутність нашого життя.

Різниця між любов’ю
та закоханістю
Ми живемо в нелегкий час, коли молодим людям пропонується нібито «більш практичний» спосіб
створення сім’ї: поживіть разом, пізнайте один одного. І так до тих пір, аж поки не знайдете того, кого
потрібно. Однак не потрібно йти на повідку тимчасових пристрастей.
Тому вчімося відрізняти любов від закоханості.
Пропоную дев’ять відмінностей.
1. Любов приходить поступово, закоханість —
швидко.
Любов росте, а ріст вимагає часу. Закоханість же,
як правило, немов звалюється на голову. Дійсно, пізнати людину, зустрівшись із нею всього кілька разів,
неможливо. Багато людей носять маску, і відразу не
можливо дізнатися, що під нею приховують. Деякі
примудряються приховати справжню свою суть до самого весілля, а після цього вже постають у дійсному
світлі. Знайте: щоб добре пізнати людину, потрібен
час.
Багато хто з вас чув вираз «любов з першого погляду». Але такої любові в реальному житті не буває.
Можна відчувати сильний потяг до людини, яку щойно зустріли, але, незважаючи на свою силу, цей потяг поверхневий. Це закоханість. Для того, щоб людину по-справжньому полюбити, вам належить пройти
шлях.
2. Любов дарує бажання творити, закоханість —
руйнівна.
Любов благотворно позначиться на вашій особі,
вона розкриє все найкраще у вас. Любов наповнить
вас новою енергією, намітить цілі й збудить інтерес
до життя. Вона сприятиме творчості й гідним справам, вашому особистому розвитку. Любов відродить
відчуття власної гідності, відчуття впевненості в собі.
Вона рухатиме вас до успіху. Ви старанно вчитиметеся, планомірно житимете й не будете розмінюватися
на дурниці. Закоханість, на відміну від любові, руйнівна. Вона несе безлад. Коли ви закохані, то знижується ваша успішність і працездатність, ваші таланти не
можуть виявлятися. Ваші рідні й близькі друзі одразу
помітять: «Що з тобою трапилося? Ти нікуди не ходиш
і нічого не робиш, може, ти хворієш?» Закоханість будує повітряні замки, де все нібито добре, і ви відмінно
розумітимете один одного, і де немає школи, роботи,
навчання, грошей і відповідальності перед іншими.
Закоханість дивиться крізь рожеві окуляри.
3. Для любові важлива сумісність, закоханість нехтує нею.

Якщо ви любите, то вас привертає не тільки зовнішність і поведінка коханої людини, але і її характер, ідеї, життєва позиція. Вам цікавий її спосіб мислення й реакція на
ту чи іншу ситуацію. Вам цікаво, чи
є вона доброю, вихованою і дбайливою людиною. Чи любить вона
Бога щиро, чи тільки вдає, чи збігаються ваші погляди на освіту, сім’ю,
фінанси? Чи однаково ви ставитесь
до друзів? У чому збігаються ваші
інтереси? Чи вважаєте ви за краще
ввечері спілкуватися з сім’єю і друзями, чи вибратися абикуди? І чим
більше спільного у вас буде в цих
сферах, тим більше шансів розвинути справжню любов.
Може, це звучить не дуже романтично, але люди, які мають
спільні інтереси й однакову систему цінностей, мають більше шансів
створити щасливу сім’ю.
4. Любов враховує недоліки, закоханість не помічає їх.
Любов допоможе вам розпізнати в людині прекрасні якості. Любов
також бачить недосконалість коханої людини, але не акцентує на ній,
а робить наголос на якостях, які гідні
пошани й захоплення. Закоханість
взагалі не дозволяє вам розгледіти в людині що-небудь негативне.
Ви захищаєте її від будь-якої критики. Закоханість робить вас настільки
легковажними, що ви думаєте, що
одна-дві риси, які захоплюють вас
(красива, спортивна зовнішність,
«підвішений» язик), переважать усі
її недоліки й проблеми (грубість,
легковажність, лінощі). Любов натомість приймає справжню людину,
незважаючи на її недоліки.
5. Любові не страшна розлука,
для закоханості це розрив.
У розлуці любов може навіть
зміцніти. Коли кохана людина далеко від вас, то ви краще розумієте, як
багато вона значить для вас. Закоханість помирає, варто тільки людині
зникнути з виду. Оскільки закоханість живе за рахунок фізичного ваблення, вона не витримує перевірки часом.
6. Любов обережна у фізичних
контактах, а закоханість використовує їх.

Справжній любові властиве фізичне ваблення, але люди, які посправжньому люблять один одного,
ніколи не ставлять статеві стосунки на перше місце у своїх відносинах, для них це як вершки на торті.
Спочатку вони поважають і цінують
один одного, а вже потім близькість
виражає їхні почуття один до одного
в шлюбі. Вони, навпаки, оберігають
один одного.
7. Любов безкорислива, закоханість — егоїстична.
Любов ґрунтується не тільки на
емоціях, вона виражається ще в діях, коли ви уважні до людини, робите що-небудь добре для неї, і не
тільки коли вам цього хочеться, а
постійно. Природно, що коли до вас
так само ставляться, то й любити
легко. Але є один тест для справжньої любові: змогли б ви любити
людину, якщо вона не помічає ваших потреб або забуває зробити те,
про що ви її просили?
8. Любов — це коли одружені
служать один одному.
Наприклад, приносять сніданок
у ліжко. Тобто нелегко першому
встати, приготувати й піднести сніданок коханій людині, яка щойно

прокинулася. Не важливо, чоловік
чи дружина це робить. Це робить
любов. Закоханість егоїстична. Закоханий думає тільки про те, щоб
отримати від іншого, щоб його любили й леліяли.
9. Любов враховує реальність,
закоханість ігнорує її.
Справжня любов дивиться на
проблеми відкрито й не намагається применшити їхнє значення.
Наприклад: двоє студентів, які люблять один одного, докладають всі
сили, щоб закінчити навчання, не
одружуються, знаючи, що від цього
їхні стосунки стануть ще міцнішими,
їм нічого побоюватися, що їхня любов охолоне. Така сім’я буде дуже
міцною. Люди, які по-справжньому
люблять один одного, не ховаються від проблем, а намагаються їх вирішити. Коли щось загрожує їхнім
відносинам, вони відкрито обговорюють це й намагаються знайти розумний вихід. Раби закоханості не
звертають ніякої уваги на обставини. Невеликі проблеми руйнують їхні стосунки.

* * *
Всміхнутись, доторкнутись, обімліти,
Сяйнути, пригорнутись, заясніти,
Черпати пригорщами Божу благодать
І в п’ятдесят отак, як в двадцять п’ять.
Грайливо підморгнути, все простити,
Палати, гріти, але не згоріти…
Чи ж не чудово, як серця горять
У сімдесят отак, як в двадцять п’ять!
Обняти ніжно, серцем прихилитись,
Втішатись, мріяти, цвісти, радіти…
Дарма, що дні до вирію летять…
І в дев’яносто так, як в двадцять п’ять.
Та біль чужий нести, немов свій власний
Й задля любові — гордість розі’ясти
У світі, де громи злоби гримлять,
Навчитись треба в юних двадцять п’ять.
Ольга МІЦЕВСЬКА

Богдан ГАЛЮК

У Києві відбулася конференція для лідерів жіночого служіння та адміністраторів
28-29 лютого 2020 року в Києві
відбулася мотиваційна зустріч обласних відповідальних за жіноче служіння та адміністраторів служіння.
Привітав делегаток із різних регіонів України з початком зустрічі перший заступник старшого єпископа
УЦХВЄ Анатолій Козачок, підкресливши, що найважливіше в служінні — атмосфера любові, яку співпрацівники діла Божого творять лише в
синергії з Духом Святим.
У перший день конференції учасниці слухали семінар Ростислава
Мураха на тему «Лідер та його бачення» в авторській інтерпретації
спікера, яка охопила значно ширший спектр проблематики щодо обраної теми. Зокрема висвітлювалося питання щодо уникнення ефекту
Даннінга-Крюгера в жіночому служінні (це стан упередженості людей із низькою кваліфікацією, які
роблять помилкові висновки через
свою некомпетентність та не в змозі усвідомити цього). Ішла мова про
важливість взаємостосунків, яка
перевершує важливість здійснення проектів та заходів, про потребу
ростити покоління нових лідерів та
формулювати й розуміти цілі служіння. Також говорили про планування почергових кроків у служінні
та про роль молитви в цьому процесі. З’ясували, які є стилі лідерства та
поговорили про принципи успішного лідерства в церкві, яке неможливо без дії Святого Духа.
Крім того, сестри вчилися подавати інформацію на різних рівнях та
в різні сфери, розуміти Божу волю
й коли говорить Бог. Дізналися, як
застосовувати в служінні «матрицю
Ейзенхауера» (метод короткострокового планування) та ще багато іншого.
Наступного дня викладачами були заступник директора Департа
менту жіночого служіння УЦХВЄ
Людмила Бендус та адміністратор цього ж Департаменту Людмила Степанченко. Людмила Бендус
окреслила учасницям сутність та
сенс процесу адміністрування як
дару бачити кроки до досягнення

мети, фокусуючись на цілях, а не на
мріях. Розповіла про парадокс Стокдейла, порадивши застосовувати
його принципи в житті та служінні.
І підкреслила, що ми живемо в час,
коли «народ, що знає свого Бога,
зміцніє і діятиме» (Дан.11:32).
Людмила Степанченко акцентувала увагу на практичних кроках адміністрування, яким має бути ефективний адміністратор. Порушила
проблематику вигорання в людей,
що служать у сфері адміністрування, та шляхи виходу з цього стану.
Як адміністратор Департаменту жіночого служіння УЦХВЄ, дала практичні поради учасницям зустрічі для
впровадження їх у своїх регіонах.
Друга половина дня була присвячена звітам відповідальних за жіноче служіння. Вона стала особливо
натхненною й зворушливою, адже
продемонструвала, яку колосальну
працю звершують жінки з усіх куточків країни в рамках жіночого служіння УЦХВЄ.
У часи, коли світськими тенденціями є галаслива розбудова так
званих особистих брендів, тисячі жінок, різною мірою причетних до жіночого служіння УЦХВЄ, по всій країні смиренно несуть цінну та нелегку
ношу — бути діяльною християнкою
та істинною служителькою діла Божого.
Сестри, відповідальні за жіноче
служіння в областях, розповідали,
як вони підбадьорюють і підтриму-

ють одна одну через Боже Слово й
молитву, надихають жінок (особливо тих, хто потребує любові та уваги) покладатися на Бога, а не на свої
сили. Навчають дружин любити своїх чоловіків і дітей, для цього проводять індивідуальні бесіди, консультації, навчальні програми, курси,
семінари, конференції на теми біблійного розуміння шлюбу та виховання дітей у святості й т. ін. Підтримують жінок, які втратили рідних,
допомагають переносити процеси,
пов’язані з вагітністю та пологами,
служать соціально незахищеним і
малозабезпеченим верствам населення (в інтернатах, будинках для
людей похилого віку, у госпісах, лікарнях, місцях позбавлення волі та
в інших кризових середовищах).
Служачи людям, сестри жертвують своїм часом та фінансами, організовують різноформатні молитовні
служіння, марафони, індивідуальні
молитви…
Регламент, відведений на висвітлення праці в регіонах, не міг вмістити весь обсяг того, що сестрам
хотілось сказати. Але підбадьорені
звітами й планами (курс дій у 2020
році представила заступник директора Департаменту жіночого служіння УЦХВЄ Людмила Бендус), сестри з молитвою благословення вирушили додому, щоб надалі звершувати свою високу місію.
Олеся Банах

Час для особистого свідчення: благовісники
братерства ділилися досвідом євангелізації
в сучасних умовах
«Євангелія для всіх!» — під таким гаслом пройшла конференція
благовісників УЦХВЄ 21-22 лютого
в церкві «Благодать», що в Софіївській Борщагівці під Києвом.
З’їхалися євангелісти з усіх областей України — близько 80 служителів, пасторів та євангелістів. Служителі ділилися словом, підсумовували результати праці разом із директором Департаменту благовістя
Олександром Попчуком.
Костянтин Кучерян, відповідальний за служіння благовістя в румунських церквах Чернівецької області,
розповів, як Бог спонукав розпочати
молитовний марафон 10 тисяч молитвеників, щоб упродовж 30 хвилин кожен молився за успіх проповіді Євангелії в Україні. «Сьогодні в
нас усе є, ми багато жертвуємо для
свого шлунку, але чому так мало на
євангелістів? Невже церква не розуміє своєї місії, призначення? — риторично запитує брат Костянтин.
— У нас є все необхідне для повної
євангелізації України! Ми можемо
зібрати 300 тисяч на операцію, проте я знаю, що деякі євангелісти не
мали грошей, щоб покрити цю поїздку в Київ».
Близько мільйона людей в Україні хворіють на рак, скільки людей
помирає щоденно… Цим людям і
сьогодні, як і 30 років тому, потрібна
жива Євангелія з вуст благовісників.
Молитовний вечір продовжив
Володимир Бобик, євангеліст із
Полтавщини, який прикликав до
молитви, нагадавши, що Боже спасіння для нас — в Ісусі Христі. Він побажав, щоб наші очі, як очі старенького Симеона колись, тепер, у наш
час, побачили Боже спасіння.
«Дива Божі буде бачити той, хто
працює для Господа. Я хочу бути одночасно сівачем і женцем, щоб ще
в нашому поколінні побачити славу
Божу», — зазначив євангеліст Олександр Григорчук з Чернівців. Закликаючи до молитви, брат Олександр
підкреслив, що ми персонально від-

повідальні за євангелізації, за сіяння
й жнива…
Директор департаменту Олександр Попчук зазначив: «Нам багато чого треба для життя й праці, але
що найголовніше? Сила Духа Святого! Хто такий місіонер? Це християнин будь-якого рівня, у якого серце горить, якого Святий Дух спонукає рятувати грішників». Олександр
Іванович розповів, як він молиться
як євангеліст: «Боже, надішли мені грішника, якому я сьогодні скажу Слово Боже. Боже, дай слово від
Тебе і дай мудрості сказати Слово
Євангелії в помазанні Духа Святого». Також спікер засвідчив, як Бог
чудово зціляє по молитві навіть від
раку. Розповів про себе, як сам опинився при смерті, але Бог підняв,
щоб він ще ревніше молився за інших людей.
Після цього була щира молитва за зцілення з оливопомазанням
в ім’я Господнє, також молитва за
хрещення Святим Духом. Бесіду з
делегатами конференції Олександр
Попчук провадив до пізньої ночі, зокрема говорили про те, як саме досягти успіху в євангелізації. Молоді
брати цікавилися тим, які теми краще брати для євангелізації, як краще їх розкрити.
22 лютого конференція благовісників продовжила роботу. Розпочав служіння пастор церкви «Благодать» Андрій Мартинов, який зазначив, що важливо використати сприятливий час для проповіді Євангелії
(а саме такий час маємо нині). Важливо не затуляти Христа собою, а
віддавати Йому першість у всьому.
Важливо проповідувати Євангелію
в силі Духа Святого, стукати в високі кабінети (якщо це потрібно і якщо
туди посилає Господь).
Олександр Бабійчук, старший
пресвітер Херсонської області, говорив про те, як важливо мати гарні та якісні інструменти. Інструмент
благовісників — це його вуста. Щоб
слово було спроможним впливати

на серця людей, воно мусить бути
прив’язаним до Джерела життя.
Віктор Котяш, представник Департаменту освіти УЦХВЄ, докладно розповів про ознаки людини, яка
отримала спасіння та про порядок
отримання грішником спасіння в
Ісусі Христі згідно з євангельською
наукою. Для цього необхідно, як мінімум, три складники: Євангелія, дія
Духа Святого та бажання грішника.
Упродовж робочого дня конференції було дві презентації служінь
благовісників, у тому числі з використанням радіо, телебачення, газет, буклетів, брошур, біг-бордів,
інтернету та різнобічної вуличної
євангелізації.
Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко проповідував про силу
Духа Святого. «Народ Божий покликаний проповідувати Слово Боже!
Сьогодні з Західної Європи нас закликають до толерантності. Але ж
Ісус не був толерантним до гріхів!
Перед християнами України стоять
серйозні виклики: наша справа —
дивитися в Слово Боже й суворо дотримуватися Його, а не слухати людей із зіпсутим розумом… Ніякі трагічні події, катаклізми, політичні інсинуації не в силі скасувати Божого
Слова».
Після обіду проповідував перший заступник старшого єпископа
Анатолій Козачок. «Людина, яка має
здатність йти успішно вперед, має
впевненість у тому, що Ісус Христос
— її Спаситель. Важливо, щоб людина мала в собі чітке переконання:
«Ісус — мій Господь». Логіка Христа — безумовна любов, саме до неї
кличе нас Господь…»
Вуличний благовісник Олександр
Курченко, якому Бог відкрив, як робити нагрудні плакати з написами
Слова Божого й виходити в людні
місця, розповів, що давно пройшов
ту межу, коли йому було страшно,
мовляв, «що подумають люди». Він
сміливо проповідує Євангелію за
будь-яких умов, скрізь і всюди, куди
Бог посилає. На сьогодні євангеліст
пройшов майже всю Україну, також
багато країн Західної Європи.
Геннадій Андросов

Кількість церков на Донеччині
й Луганщині планомірно
зростає:
увага до місіонерського
служіння
дає добрі плоди
18 січня 2020 року в церкві «Благодать», що в м. Покровськ, відбулася річна звітна конференція Донецького та Луганського обласних
об’єднань УЦХВЄ.
Як розповів старший пресвітер
регіону Анатолій Безкровний, за рік,
що минув, кількість церков зросла
на п’ять громад у Донецькій області
та на чотири в Луганській. Усього ж
на Донеччині діє 53 церкви, які відвідують 2891 член, у Луганській області — 14 церков, які відвідує 307
членів.
Тобто приріст п’ятидесятницьких
церков за 2019 рік суттєвий: на Донеччині він перевищує 10%, у Луганській області — усі 40%.
«Радує, що зростає кількість нових домашніх груп у різних населених пунктах, особливо в прифронтовій зоні: десь маємо троє, десь четверо й більше охрещених людей, із
ними працюють місіонери», — розповідає Анатолій Безкровний.
За словами єпископа, праця з
місіонерами для церков обласного
об’єднання — в пріоритеті. «Цього
року ми придбали три приміщення
під дім молитви для місіонерських

церков», — повідомив Анатолій Іванович.
Після звітної частини до учасників конференції звернувся старший
єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко, який сказав проповідь на тему
«Портрет пастора». За його словами, служителю церкви важливо мати як мінімум п’ять таких характеристик: залежність від Бога та Його
сили, скромність, співчутливість до
немічних і слабких, оптимізм та помазання Духом Святим.
«Пастору потрібна здібність вести людей за собою й впливати на
інших, і це можливо тільки завдяки
Святому Духу, Який змінює його характер та діє через нього більшою
мірою, ніж у тих, хто йде за ним», —

підкреслив старший єпископ.
Також у конференції взяв участь
старший пресвітер об’єднання церков Дніпропетровщини Михайло
Мокієнко. Служителі звершили молитву за братерства Донеччини та
Луганщини, поблагословили місцевих братів і сестер на служіння Господу.
У неділю, 19 січня, старший
єпископ Михайло Паночко відвідав
церкву «Преображення Господнє»
в м. Слов’янськ Донецької області,
де пастором служить Олександр Павенко. Старший єпископ узяв участь
у служінні, присвяченому хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. Він
розкрив істинну суть цього свята та
те, до яких дій воно спонукає кожну
людину. На зібрання прийшло багато нецерковних людей, велика частина з яких із малозабезпечених сімей, якими опікується церква, надаючи різну соціальну допомогу. Були
й ті, хто вийшов на заклик до покаяння.
Після зібрання старші служителі
відвідали місце поховання братів,
замучених сепаратистами під час
окупації Слов’янська. Потім Михайло Паночко мав зустріч із братерською радою двох місцевих церков
УЦХВЄ — «Слово життя» та «Преображення Господнє», під час якої
проінформував про життя братерства та дав духовні настанови.

«Працюємо над створенням «Школи сімейного консультування» та програми з наставництва родин», — єпископ
Володимир Бричка
Тема «Сімейне консультування
та підготовка кадрів для праці з родинами» була в центрі уваги учасників засідання Департаменту сімейного служіння УЦХВЄ, що відбулося 17 грудня 2019 року в Головному офісі братства.
Як розповів директор департаменту єпископ Володимир Бричка,
мова йде про створення «Школи
сімейного консультування» та про
підготовку програми з душеопікунства родин.
«За дорученням Комітету, разом
з іншими департаменти ми працюємо над програмою з душеопікунства, що має бути презентована весною на річній конференції братства.
Наш розділ стосується сімейного наставництва, і сьогодні ми вже створили робочу групу з семи осіб, яка
працюватиме над редакцією цієї програми», — каже Володимир
Бричка.
Учасників засідання сімейного департаменту привітав старший

єпископ Михайло Паночко, який
закликав присутніх до молитви. Баченням щодо подальшого розвитку
служіння поділився перший заступник старшого єпископа Анатолій Козачок.
Основний
акцент
служите-

«У 2020 році плануємо провести навчання лідерів церков у Західній Європі, курси з насадження церков, сімейну конференцію та молодіжний з’їзд», — єпископ Юрій Веремій
7 лютого 2020 року в м. Берлін
відбулося робоче засідання комітету УЦХВЄ в Європі. Учасники, а
це 15 служителів із дев’яти західноєвропейських країн, проаналізували працю за звітний період і
спланували діяльність на 2020 рік.
Зокрема, за словами координатора служіння єпископа Юрія
Веремія, одна з найближчих подій
запланована на 19-21 березня —
навчання служителів і лідерів церков із різних країн в Інституті керівництва та управління (Німеччина).
«Готуємося також до проведення місячних курсів із насадження церков у Європі Next Step,
які розпочнуться наприкінці квітня на базі місії «Неемія» в Німеччині. 4-5 червня в місті Аліканте

(Іспанія) відбудеться сімейна конференція для служителів церков Європи. А 13-18 липня у Варшаві — з’їзд
молоді УЦХВЄ Європи», — розповідає Юрій Костянтинович.
Учасники засідання обрали завідувача відділу молоді УЦХВЄ в
країнах Європи, одностайно проголосувавши за Віталія Лигуна.
Робоче засідання було насиченим і благословенним. Наприкінці служителі звершили молитву за
кожну країну й отримали пророче
слово втіхи, підбадьорення та настанови.
9 лютого єпископ Юрій Веремій
відвідав церкву в Празі, де послужив словом на богослужінні разом
із ще один гостем, єпископом Апостольської п’ятидесятницької церк-

лі департаменту роблять на таких
питаннях, як стосунки в родині,
розв’язання сімейних конфліктів та
християнське виховання дітей.
Департамент сімейного служіння
поки наймолодший у структурі братства. За словами Володимира Брички, радує те, що на сьогодні майже
всі обласні об’єднання УЦХВЄ визначилися з керівниками цього служіння в себе.

ви Чехії Мартіном Молдіном. Після зібрання старші служителі мали
змогу ближче познайомитися, обмінятися думками про співпрацю
між церквами України та Чехії.
«Ця зустріч стала ще одним
свідченням того, що Бог дає нам
чудовий час, і його треба використовувати для поширення Царства
Божого на землі», — сказав Юрій
Веремій.

Адреси церков у Європі

«Орієнтуємо молодь на кращий світовий досвід» – директор Департаменту молоді Іван Білик
Наприкінці лютого в Україні відбулися два масштабні форуми для молоді п’ятидесятницьких церков. Це
— студентська конференція «Передай» у Львові 27-29 лютого та конфе
ренція «Елементи музики» у Києві
28-29 лютого. Розповісти про обидва
заходи, а також про те, чим сьогодні
живе Департамент молодіжного служіння братерства, ми попросили його директора Івана Білика.
— Іване, здається, це перша суто
студентська конференція в нашому
братерстві: як виникла ідея її проведення та яка мета служіння?
— Почну з того, що вже чотири роки на Львівщині діє Асоціація євангельських студентів, яка
об’єднує понад 130 студентів. Ми
вирішили поширити цей гарний досвід в інших регіонах України, і конференція задумана саме з цією метою.
Місія служіння — поширювати
Добру Новину в університетах та інших навчальних закладах. Насправді для цього нам навіть не потрібно
направляти туди місіонерів, бо вони там уже є. Треба лише спорядити студентів-християн відповідними
знаннями та навичками місіонера.
Вірю, що нинішня конференція досягла мети.
— Судячи зі списку спікерів, які
служили на конференції, ви орієнтуєте молодь не на регіональний
досвід, а на світовий…
— Так і є. Серед спікерів конференції були лідери студентського
служіння з кожного континенту, де
є виші (окрім Антарктиди). Вважаю,
це досить символічним. Зокрема
партнером конференції «Передай»
є представник місії Chi Alpha США
Браян Харджет, також представники Глобального руху студентського
служіння, лідери служіння «Студенти для Христа — Україна» Ерік та
Джен Музарт та інші відомі служителі. Серед них Джеймі Кемп з Індонезії, Мет Марлін з Мозамбіку, Джош
Ренфро з Чилі та Джон Коушел із Німеччини. Усі спікери — практики, які
працюють у різних культурних і мен-

тальних середовищах.
— Де, окрім Львова, сьогодні
вже діють студентські спілки?
— Аналогічні — у Чернівцях і Рівному. Незабаром плануємо запустити служіння в Тернопільській області, шукаємо виходи на студентські
команди в Києві та інших областях.
— Мова йде про команди на базі окремих церков?
— Як правило, в однієї церкви
недостатньо ресурсів для того, щоб
розпочати таке служіння. Скоріше
— це студентське об’єднання діє
на базі кількох церковних громад.
Крім того, наші студентські спілки діють у структурі відділів молоді при обласних об’єднаннях церков ХВЄ як складова частина молодіжного служіння. Є таке бажання,
щоб усі ключові міста України мали
свої студентські спільноти, акцентовані саме на діях Святого Духа та на
п’ятидесятницькому середовищі.
— 28-29 лютого пройшла ще одна конференція — «Елементи музики»…
— Так. Наша мета була зібрати лідерів груп прославлення, хорів, авторів пісень тощо, щоб дати їм розуміння певних правильних стандартів християнської музики, уникнути
різночитань. Наразі у наших церквах спостерігається різнополярність
— від крайньої заборони музики до
формату вседозволеності (роби те,
що ти хочеш). Розібратися в теології музики, як про неї говорить Писання, допоміг молоді Лео Франк із
Німеччини. Історію музичного служіння п’ятидесятницьких церков в
Україні нам викладав фахівець у цій
сфері Дмитро Коваль. Часто люди
кажуть: «Колись так не було», — не
знаючи, як насправді було й що було. Історичні факти, відкриті молоді,
допоможуть припинити спекуляції
на цю тему.
— А ще які теми розглядали
учасники конференції?
— Ми говорили про вплив музики, як позитивний, так і негативний,
про те, як направляти музичне служіння в правильному руслі, врахову-

ючи богослужбову практику церкви.
Розібратися в цьому нам допоміг директор Департаменту освіти Віктор
Вознюк. Також свої поради лідерам
музичного служіння дав перший заступник старшого єпископа братерства Анатолій Козачок.
Загалом програма конференції
була дуже насичена. Це — 24 майстер-класи для служителів різних
сфер (від звукорежисури і гри на гітарі, до написання пісень і диригування хором). У програмі було 15
годин, тобто два дні потужного контенту в сфері теології, історії та культури музичного служіння. Також круглі столи, ток-шоу. Кожен учасник
вибрав собі те, що йому до снаги. До
речі, учасників прибуло суттєво більше, ніж ми сподівалися…
— Задача-максимум, яку ви ставите у сфері музичного служіння?
— Розвинути цей напрямок до
створення Департаменту музичного
служіння, оскільки це дуже великий
сегмент діяльності в наших церквах
(є багато потреб і багато викликів,
як, наприклад, різночитання в перекладених піснях та ін.). Для цього нам потрібно зібрати творчих людей, які готові працювати. Що й стараємось сьогодні робити.
— Наостанок поділіться, які ще
«елементи» ви маєте в планах?
— Ми працюємо над підготовкою бізнес-конференції, яку проведемо на початку вересня разом
з компанією Business Lab Україна. Її
очолює наш брат Рон Джонс, представник Асамблей Божих США, у минулому бізнесмен та місіонер у кількох країнах світу. Наша спільна мета
— допомогти молодим християнам
в Україні рухатися в правильному
руслі. Адже ми маємо критичну ситуацію з трудовою міграцією: молоді люди малюють собі картину, що,
поїхавши за кордон, швидко розбагатіють, а в реальності стикаються
з багатьма проблемами. Для того,
щоб мати успіх, потрібен час, досвід, освіта й багато іншого. Я не вірю в швидку реалізацію людського
потенціалу, я розумію так, як Писання каже: «Будь вірний в малому, Бог
поставить над великим».
Ірина Боровкова

