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ТИ,  ГОСПОДИ,  НАД ІЯ  МОЯ. . .

Нещодавно група українських місіонерів 
розпочала служіння в Боснії. Це одна з не-
великих республік колишньої соціалістичної  
Югославії.

Три молоді сім’ї з Криму: Юрій та Олена 
Буліки, Петро та Яна Синюки, Андрій та Юлія 
Свірчевські разом з дітками переїхали на 
Балкани — так географічно називається цей 

регіон. Група була змушена передислокува-
тися в Хорватію (це сусідня з Боснією країна), 
оскільки не вдалося вчасно оформити належ-
ні документи. 

Про перші кроки влаштування побуту та  
служіння — у цих замітках.

Шановна молодь! 
Світ лежить у злі, світ розбе-

щений… Гріх веде до смерті кож-
ного, хто попався в його пастку. 
Тож разом допоможімо хоч ко-
мусь з багатьох безнадійних, а то 
і сотням, і тисячам, як дасть Бог 
благодать! 

Наповнюйте своє серце ве-
ликою турботою про розвиток 
Царства Божого, а для бізнесу, 
кар’єри й такого іншого залиште 
в своєму серці мало місця. Не-
хай спасіння людей, які гинуть, 
стане центром ваших роздумів, 
молитов та інвестицій. Думайте 
про це і робіть все, що ви може-
те, у вашому селі, місті, країні… 
Ч. Сперджен сказав так одного 
разу: «Якщо твоє серце не горить 
ревністю спасати неспасенних, 
то, можливо, ти неспасенний».

Серце, палаюче ревністю спа-
сати інших, мав наш учитель — 
апостол Павло: «А гелленам і чу-
жоземцям, розумним і немудрим 
я боржник. Отже, щодо мене, я 
готовий і вам, хто знаходиться в 
Римі, звіщати Євангелію. Бо я не 
соромлюсь Євангелії, бо ж вона 
сила Божа на спасіння кожно-
му, хто вірує, перше ж юдеєві, а 
потім гелленові» (Рим.1:14-16). 
Цей текст засвідчує зрілий ду-
ховний рівень, тому що відчувати 
відповідальність можуть духовно 
зрілі люди, а не діти (див. 1Кор.3). 

Друже, якщо ти маєш при-
буток тисячі доларів чи євро на 

місяць, то до тебе звернене це 
слово мудрості: Мойсей пішов 
служити Богові з куди вищої по-
зиції і дав можливість Йому ви-
користати себе у Своїх планах. 
Він не вибрав «єгипетських насо-
лод», тому що є щось більше за 
це — тісна дружба з Богом протя-
гом усього життя та вічна слава в 
майбутньому. Ми тут 70-80 років, 
а в загробному житті — аж навіки 
віків. Мойсей дивився на Невиди-
мого, тому мав мудрість у виборі 
шляху життя.

«Вiрою Мойсей, досягнувши 
вiку, вiдмовився називатися си-
ном дочки фараонової i захотiв 
краще страждати з народом Бо-
жим, нiж мати тимчасову грiхов-
ну насолоду, i ганьбу Христову 
вважав бiльшим для себе багат-
ством, нiж єгипетськi скарби; бо 
вiн дивився на нагороду. Вiрою 
залишив він Єгипет, не побояв-
шись царського гнiву, бо вiн, мов 
би бачачи Hевидимого, був твер-
дий» (Євр.11:24-27).

Герої віри вміли плакати, вмі-
ли скорбіти, вміли переживати 
невпинну муку серця за потреби 
Царства Божого. Важливо запи-
тати самого себе: «Чи виріс я до 
цього рівня, що можу пережи-
вати породільні муки, молячись 
та вболіваючи за духовний стан 
братів та сестер чи народів?» 
«Кажу правду в Христі, не обма-
нюю, як свідчить мені моє сумлін-
ня через Духа Святого, що маю 

велику скорботу й невпинну муку 
для серця свого! Бо я бажав би 
сам бути відлучений від Христа 
замість братів моїх, рідних мені 
тілом…» (Рим.9:1-3). 

Після примирення з Богом 
найосновніше — це приділити 
увагу своєму духовному розвит-
ку. Духовно зрілий християнин 
— найщасливіший. Зрілий хри-
стиянин не «тягне» себе служити 
Богові та людям, зрілого христи-
янина серце кличе, йому хочеть-
ся служити — і від служіння він 
має велику насолоду та збуду-
вання. «Кожен християнин — це 
або місіонер, або самозванець» 
(Ч.Сперджен).

Друже, якщо ж ти маєш при-
буток 1500-3000 грн на місяць, 
то це дуже дорогі гроші. Занад-
то багато ти «платиш» за них. За 
місяць витраченого часу й сил 
отримувати таку плату — це не-
справедливо. Не витрачай життя 
беззмістовно. Не живи безцільно. 
Приходь у виноградник Господ-
ній. Запрошуємо тебе на ниву 
Господню, де ти отримаєш за 
свій час, сили, таланти й любов у 
стократ тут, на землі, а в небі — 
славну нагороду. Так каже Біблія: 
«І кожен, хто за Ймення Моє кине 
дім, чи братів, чи сестер, або 
батька чи матір, чи діти, чи зем-
лі, — той багатократно одержить 
і успадкує вічне життя. І багато 
хто з перших останніми стануть, а 
останні першими» (Мт.19:29,30). 

Ти і твої ресурси потрібні Ісусу 
Христу! Він їх використає як п’ять 
хлібів і дві рибки.

Не забувайте, що хвороба 
«потім» дуже небезпечна. «Ко-
ли-небудь потім» — найнебез-
печніша хвороба, яка рано чи 
пізно похоронить ваші  мрії разом 
із вами» (Бодо Шефер). Сьогодні 
останній час останнього часу. Що 
встигнемо — те встигнемо. По-
спішаймо!

Дорогі Батьки!
Присвятіть своїх дітей Госпо-

ду, як Анна Самуїла: «Я віддаю 
його Господу на всі дні життя 
його, служити Господу. І покло-
нилася там Господу» (1Царів 
1:28). Благословіть їх на навчання 
в місіонерській школі, бо це один 
із шляхів, на якому в них буде 
прекрасна можливість розпочати 
глибоке, посвячене служіння Го-

споду Ісусу Христу.
Це найкращий шлях для ва-

ших дітей в дні їхньої юності. Бла-
гословляйте їх на цю дорогу — і 
радість наповнить ваше життя й 
усіх нас, бо «буде вельми радіти 
батько праведного, і родитель 
премудрого втішиться ним» (Пр. 
23:24).

Дуже прикро, коли батьки не 
спішать підняти духовний рівень 
своїх дітей. Шановні батьки, не 
ставте на перше місце матеріаль-
ні дочасні цінності — це помилко-
вий розвиток дитини. Допома-
гайте дітям шукати перш за все 
Царство Боже — а решта все до-
дасться. Нехай вони знайдуть ос-
новне в житті, а тоді другорядне 
та все інше. Пильнуймо за своїми 
пріоритетами, тому що від цього 
залежить, якою буде доля.

«ЯКЩО СПРАВДІ 
ХОЧЕМО ЗДОБУТИ 
ЛЮДЕЙ, ТО МУСИМО 
БУТИ СЕРЕД НИХ!»

МОЛОДІЖНИЙ
З’ЇЗД ЦХВЄУ 

У нашій діяльності особи-
стий євангелізм — основний

Девізом цьогорічного 
фестивалю стали слова 
з Писання: «Праведний 
житиме вірою».

Цікаво зауважити, що 
Божа присутність була 
дуже сильною на тих 
служіннях.

ІВАН
ВОРОНАЄВ
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«Найкраща хвала — це шум святих ніг,
коли вони йдуть спасати загублених»

(Біллі Грем)
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Біблія — це книга, про осо-
бливості якої можна говорити 
довго. Назву цієї книги знає 
кожен, а про що в ній йдеться 
— може розповісти переваж-
на частина нашої країни.

Книга, яка протягом історії 
зазнала найбільше утисків і 
при цьому залишилася кни-
гою, яка переведена на най-
більше мов та діалектів світу. 
Кількість авторів та їхні про-
фесії здивувують кожного!  
Віки не стерли ні її змісту, ні 
зменшили сили її дії… І ми, 
по-милості Божій, маємо цей 

дорогоцінний скарб!
Чи приходило вам на дум-

ку: «А що, якби у нас її не було? 
А що, якби ви тримали її в ру-
ках і, читаючи, не розуміли?» 

«Сьогодні це питання не 
актуальне!»  — відповість мені 
більшість із читачів.

Та я посмію вам заперечи-
ти!  Чому? 

Почну з того, що здебіль-
шого ми всі схожі один на од-
ного: живемо у вільній країні, 
спілкуємося зрозумілою мо-
вою, Слова Божого маємо 
вдосталь як у друкованих 

виданнях, так і маємо мож-
ливість чути його, коли заба-
жаємо, адже храмів та моли-
товних домів у нас чимало. Та 
я говоритиму про особливих 
людей! Вони живуть поруч із 
нами, тільки в паралельно-
му світі, цей світ називаєть-
ся «Світ глухих», «Світ тиші», 
«Світ жестів» — називайте, як 
вам зручно, проте суті це не 
змінює…

Глухі люди, приходячи в 
храм, не завжди можуть почу-
ти Слово Боже, адже перекла-
дачі на жестову мову не всю-
ди є… А хто навчить їх? Хто 
пояснить їм? Цікаву історію 
ми читаємо про Пилипа та 
ефіопського скопця, вель-
можу цариці Кандаки, якому 
потрібен був тлумач: «Пилип 
же підбіг і почув, що той чи-
тає пророка Ісаю, та й спитав: 
«Чи розумієш, що ти читаєш?» 
А той відказав: «Як же можу, 
як ніхто не напутить мене?» І 
впросив він Пилипа піднятись 
та сісти з ним» (Дії 8:30-31).

Так  і для глухих людей 
потрібні ті, хто зможе їм роз-
казати, допомогти зрозуміти 
Слово Боже. 

Цікаво, що Біблію перекла-

дено на близько 2400 мов та 
діалектів. Зокрема на україн-
ську мову повністю або част-
ково вона була перекладена 
близько 11 разів. Але, на жаль, 
жодного разу не була пере-
кладена на українську  жесто-
ву мову. Як виявляється, це не 
так просто… Але можливо!

Мрія нечуючих стає реаль-
ною! Слово Боже виконується 
вже сьогодні, і ми стаємо учас-
никами здійснення одного з 
численних пророцтв, які запи-
сані на сторінках Священного 
Писання: «І проповідана буде 
ця Євангелія Царства по ціло-
му світові, на свідоцтво наро-
дам усім…» (Мт.24:14).

Отож, група перекла-
дачів та глухих християн зі 
всієї України, з милості Божої 
прийняли рішення допомогти 
досягнути й глухих Словом 
Божим!

Відповідальний в Україні 
при ВСЦХВЄП за служіння 
глухих Павло Смаль та від-
повідальний за переклад Біблії 
на українську жестову мову 
Віктор Княгницький  підібра-
ли команду кваліфікованих 
перекладачів та за підтримки 
Українського Біблійного Това-

риства розпочали цей нелег-
кий труд. 

Процес досить цікавий, 
адже проходить у кілька ета-
пів:

перший етап — перекла-
дач перекладає на жестову 
мову на відео, другий етап — 
глуха людина перекладає на 
діалектичну мову жестів, до-
даються титри. Скажу корот-
ко: це потрібно побачити, аби 
зрозуміти цей процес. 

Клопіткий, нелегкий, але 
вартий усіх зусиль труд по-
требує і фінансових затрат… 
Тому звертаємося до всіх, хто 
може допомогти глухим за 
допомогою рук почути Біблію. 
«Нехай кожен дає, як серце 
йому призволяє, не в смутку 
й не з примусу, бо Бог лю-
бить того, хто з радістю дає!» 
(2Кор.9:7). 

Хто бажає знати більше 
про проект та має намір його 
підтримати, звертайтеся в ре-
дакцію.

Нехай Бог вас благосло-
вить! Буде продовження 
історії перекладу найвелич-
нішої Книги — Книги Само-
го Творця!

Ольга ЗАЛУЦЬКА

ДОПОМОГТИ ДОСЯГНУТИ СЛОВА БОЖОГО!

Із певних причин моя сім’я переїхала на Волинь із 
Сумської області, у якій я та дружина Уляна служили 
місіонерами. Це сталося 1 червня 2011 року. Осели-
лися ми з дітками в невеличкій хатині в селі Лежниця 
Іваничівського р-ну. Після влаштування всіх необхід-
них справ відкрили двері свого будинку для прове-
дення зібрань. 

Упродовж п’яти років у нашій хаті була відведена 
кімната, у якій щонеділі й щосереди збиралися люди 
на служіння. Згодом, за рішенням братерської ради й 
членів церкви, було розпочато збір коштів на купівлю 
ділянки для дому молитви. А весною 2014 року було 

куплено дім із земельною ділянкою в центрі села, 
на вул. Центральна, 37, для молитовного будинку та 
реабілітаційного жіночого центру. Більше двох років 
велися ремонтні роботи  в придбаному будинку. Ба-
гато допомагали в цій справі інші церкви. Разом із 
цим проводили служіння благовістя для жителів села, 
а влітку 2014 року вперше в селі провели дитячий 
християнський табір, на якому близько 50 хлопчиків і 
дівчаток мали змогу слухати про Ісуса. Моя дружина 
Уляна в нашій хаті проводила недільну школу. 

1 травня 2016 року, на свято Пасхи, в домі мо-
литви було проведено перше богуслужіння.

20 червня 2016 року відбулася прекрасне 
служіння посвяти та відкриття дому молитви церкви 
села Лежниця. З нагоди такої події на богуслужіння 
прибуло багато гостей. Щиро дякуємо всім, хто мо-
лився за цю справу, а також допомагав нам фізично 
та фінансово. Нехай усіх вас рясно поблагословить 
Господь! Нехай у нашій країні шириться вістка Єван-
гелії і рясно намножується Його народ.

Віталій КОС

З 6 до 9 жовтня у Львові, в приміщен-
ні церкви «Голгофа», відбудеться ІІ Всесвіт-
ній конгрес християн віри євангельської. Як 
зазначили організатори, в заході візьмуть участь 
лідери національних п’ятдесятницьких об’єднань 
країн колишнього СРСР, Європи, Північної Амери-
ки, Африки, Австралії та інших регіонів. Очікується 
близько 2000 делегатів.

На повістці дня будуть стояти дві головні теми: 
утвердження сутності П’ятидесятниці та переда-
ча досвіду молодому поколінню священнослу-
жителів. «Одна з основних цілей — мінімізувати 
відстань, яка існує між поколіннями священнослу-
жителів. Люди, які служили Богові в Радянському 
Союзі, не завжди розуміють нинішнє покоління, 
яке народилося і служить Богові в уже незалежній 
державі.

Наша мета, щоб молоде покоління прийняло 
естафету служіння. Це важливо, щоб передача 
відповідальності відбувалася м’якше. Друга з го-
ловних тем події — «П’ятидесятниця — відповідь 
на виклики сучасності».

Ще на першому оргкомітеті ми визначили ряд 
викликів. Це не лише богословські виклики, але 
також питання, на які шукає відповідь сучасне су-
спільство», — розповідає пастор Юрій Кулакевич, 
член оргкомітету Конгресу.

За словами організаторів, вже проводиться 
активна аналітична підготовка до детального роз-
гляду заявлених тем. Перший Конгрес ХВЄ від-
бувався у 2013 році. Це був перший захід такого 
масштабу в історії п’ятдесятницьких церков у цій 
частині світу. Конгрес проводиться кожні три роки.

www.gcshelp.org

ПРЕКРАСНЕ СЛУЖІННЯ ПОСВЯТИ
ТА ВІДКРИТТЯ ДОМУ МОЛИТВИ 

З 6 ДО 9 ЖОВТНЯ У ЛЬВОВІ
ВІДБУДЕТЬСЯ ІІ ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ХВЄ

20 червня  в церкві с. Лежниця Іваничівського району 
відбулося посвячення дому молитви. У служінні посвяти взяли 
участь єпископ М.І. Близнюк, заступник єпископа В.І. Грицак та 
інші служителі області.

26 червня  в церкві м. Горохів  Горохів Горохівського 
району відбулося рукопокладення  на  служіння благовісника 
Віталія Сергійовича Рощини.  Рукопокладення звершили 
єпископ М.І. Близнюк, члени обласної пресвітерської ради М.Й. 
Лотоцький, М.П. Вакуліч.

26 червня  в церкві с. Лобачівка  Горохівського району від-
булося рукопокладення  на дияконське служіння Василя Ми-
колайовича Мартинюка та Романа Андрійовича Роман-
чука. Рукопокладення звершили єпископ М.І. Близнюк, члени 
обласної пресвітерської ради М.Й. Лотоцький, В.С. Смалько.

30 червня церква «Віфанія» м. Луцька розпочала будів-
ництво нового дому молитви. Перед початком робіт служителі 
церкви «Віфанія» Степан Веремчук, Микола Синюк, а також 
єпископ Церкви ХВЄ Волині Михайло Близнюк, його перший 
заступник Василь Паламарчук  та інші служителі звершили мо-
литву за Боже благословення на звершення будівництва.  

За проектом, новий дім молитви розрахований на 700 си-
дячих місць. Приміщення, яке тепер використовується для 
служінь, згодом буде реконструйовано та використовувати-
меться на навчальні та соціальні потреби церкви. 

новини церков хвє волині

новини
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Шановні служителі!
Просимо вас часто пропові-

дувати про місію та благовістя 
в церквах, у яких ви служите, 
щоб мотивувати молодь при-
святити себе служінню бла-
говістя. «Та ви приймете силу, 
як Дух Святий злине на вас, і 
Моїми ви свідками будете в 
Єрусалимі, і в усій Юдеї та в 
Самарії, та аж до останнього 
краю землі» (Дії 1:8).

На жаль,траплялися ситуації, 
коли пресвітер був не відкри-
тий до місіонерства, не благо-
словляв молодь на місіонерсь-
ке служіння — і, як результат, 
церква майже немає місіонерів, 
які від неї поїхали в інші міста та 
села для благовістя та відкрит-
тя церков. «Церква вважається 
успішною не за кількістю стіль-
чиків, а за кількістю місіонерів» 
(автор невідомий). Є місцеві 
церкви, які за час своєї діяль-
ності вислали сотні місіонерів, 
а є такі, що жодного. Причина 
в чому? Думаю, що переваж-
но через неправильне бачення 
пастора!

Перші євангельські церкви в 

Україні дуже ревно ставилися до 
служіння благовістя та місіонер-
ства. Як відомо з архівних ма-
теріалів, бюджет перших церков 
в Україні був місіонерським, а 
саме: 70% коштів ішли на місію 
та благовістя, а 30% — на все 
інше. Хтось сказав так: «Кіль-
кість хрещених Духом Святим 
та кількість місіонерів має бути 
рівною». У них так і було.

Є локальне місіонерство, 
коли ти свідок Христа в «Єруса-
лимі та Юдеї», і є місіонерство 
міжнародного рівня, коли ти 
свідок Христа в «Самарії та до 
краю землі» (Дії 1:8). Христия-
ни повинні бути благовісника-
ми-місіонерами скрізь і завжди. 
Першочергово — бути світлом 
та сіллю у своїй місцевості, і в 
міру можливостей — досягати 
Євангелією недосягнуті народи. 
У світі є понад тисячу народів.

Бажаю великого Божого 
благословення молоді, батькам 
та служителям!

Друзі, моліться за це 
служіння. 

З повагою євангеліст
Ростислав ШКІНДЕР

09.07.16 
Ми вже в Хорватії. Місто на-

зивається Плоче. Це історична 
Далматія, у якій колись пропові-
дував апостол Павло.

Ми кілька днів будемо жити 
в сім’ї Тоні та Елени, яка має до-
машню церкву. Хороші люди, на-
шого віку, відкриті до спілкування. 
Дякуємо за них Господу, вони нам 
багато допомагають. Узяти додому 
незнайомих людей із 4-ма дітьми, 
та ще й у літню спеку — це, за міс-
цевими мірками, просто подвиг...

Юра та Лєна Буліки вже знай-
шли житло, Андрій та Юля ще ні. 
Ми знайшли, але воно далеко від 
міста... Можливо, спробуємо по-
шукати ще щось, щоб бути ближ-
че один до одного, адже цілий мі-
сяць будемо без зібрань, служінь 
чи зустрічей — і треба триматися 
разом наскільки це можливо....

З понеділка будемо ходити 
по місцевих державних устано-
вах із паперами...

10.07.16
Живемо ще в друзів — Іванка, 

Антоніо та Елеонор. Добрі люди, 
люблять Бога. Чим більше знай-

омимося, тим більше дивуємось 
Божій доброті. Іванка другий раз 
проходить хіміотерапію, вдруге 
рак за п’ять років. Елена вагітна, 
має рідкісну хворобу, синдром, 
при якому віднімає ліву частину 
тіла, м’язи не отримують від не-
рвових клітин сигналу про те, що 
треба працювати. Тоні, її чоловік, 
переживає за здоров’я майбутньої 
дитини, за пологи… Але вони про 
це розповідають якось мимохідь, 
усю свою увагу зосередивши на 
нас, на тому, щоб нам допомогти, 
щоб зрозуміти, що Господь хоче... 
Запропонували збиратися разом 
на молитву в них дома щовечора. 
Готові терпіти в одній кімнаті вось-
меро дітей!!! Це просто небачено. 

Сьогодні дивилися одну кучу, 
хату тобто. Вона недобудована, бе-
тон на підлозі й на стінах, але ціна 
для нас прийнятна. Може візьмемо 
її на дві сім’ї, разом зі Свірчевськи-
ми, ґаздаріца (господиня) зацікав-
лена в якихось ремонтних роботах 
у рахунок орендної плати, має деякі 
будматеріали, плитку...

13.07.16
...Дуже тепло нас приймають, 

люди не багаті, спимо всі на підлозі 
й без кондиціонера, немає дверей 
між кімнатами, але дуже імпонує 
відкритість. Це краще, ніж коли тобі 
знімають готель — і на тому все. 
Спілкувалися вчора до другої ночі, 
хоча від жари всі мокрі й утомлені, і 
перекладача нема...

Нам відмовили в наймі кварти-
ри, будемо шукати щось інше..

Зібрання не мало бути, але 
ми всі зібралися, стали співа-
ти й молитися, а тут і хорвати 
приєдналися, а потім поділилися 
свідченнями... І так дві години. 
Міслім (думаємо) — то є благо-
словення…

15.06.16
...І вам хорошого дня. Ми жи-

вемо у друзів - хорватів і далі... 
Житло знайти важко. Завтра буде 
тиждень. Ніби і є варіанти, диви-
мося, але або ціна надто висо-
ка, розрахована на туристів, або 
люди, подумавши, відмовляються 
з різних причин. Уже четверо від-
мовили... Іванка каже, що це може 
бути пов’язано з тим, що ми не 
католики... Тут люди критично на-
строєні проти будь-чого, пов’яза-
ного з некатолицькою церквою... 
А як місто невелике, то всі знають, 
що ми місіонери-еванджеолісти...

Тут сьогодні злива. І нам тро-
хи сумно... Відчуваємо себе ніби 
тягарем для людей, які прийняли 
нас на кілька днів... Ми вже готові 
на будь-які умови: далеко від міста, 
одну кімнату... Але поки що є, як є...

Маємо й хороші новини: сьо-
годні їдемо в обласний центр 
Метковіч, у лікарню з Свірчевськи-
ми на зустріч із шефом роділішта 
(роддому). Домовимося про те, як 
вони зможуть влаштувати свої пи-
тання, їм через місяць народжува-
ти, ніби все складається добре...

18.07.16
Добрий вечір. Ми в Хорватіі, 

усе ще живемо в сім’ї Нешічів. 
Сьогодні мали зібрання вранці, по-
тім трохи спілкувалися й обідали 
разом. Готували гречку, то вони 
були в захваті, казали, що просто 
супер. Тут такого делікатесу нема, 
а ми випадково в супермаркеті на-
трапили на якісь товари з розпро-
дажу, і серед них побачили пачку 
гречки... Знайшли житло, тільки 
воно буде доступне з 01.08... Не 
знаємо, що робити до того часу. 
Можливо, пустять нас на два тижні 
на одну квартиру, де можна тільки 
спати, немає кухні й ванної кімна-

ти... Побачимо. У вівторок повер-
тається пастор Бернард, можли-
во, будемо мати якусь зустріч і 
розмову про подальші плани...

19.07.16
Дякуємо за молитви й підтрим-

ку. Знайшов Господь для нас міс-
це на два тижні. Ми дуже щасливі. 
Одні люди мають бажання прийня-
ти нас на свою дачу, без оплати...

Окрема історія, що то за люди. 
Вона зветься Весна, він — Драго. 
Вона була наркозалежна, боснійка 
з Мостару, там перебувала в реа-
бцентрі, покаялася, але не стала 
ніде частиною церкви. Так склали-
ся життєві обставини, що мусила 
переїхати з батьками в Опузен — 
це прикордонне хорватське містеч-
ко. Він за молодості був розпутним 
хлопцем, грозою й приказкою се-
ред своїх, отримав Євангелію на 
одній із євангелізацій із рук Іванки 
Нешіч, у якої ми живемо. Читав 
собі потихеньку, думав. І от вони 
одружилися. Але церкви поблизу 
не мали, то жили, як знали, і Бога 
шукали, як вміли. Тяжко було, бо за 
три з половиною роки життя втра-
тили спочатку маму в автоката-
строфі, потім батька від серцевого 
нападу, народили двоє маленьких 
діток одне за одним...

І от якось минулого року одна 

сестричка з общини в Плоче, де 
ми живемо, знайшла роботу в 
теплиці на короткий час, через 
знайомих. І, працюючи, побачила, 
що її роботодавець відкритий до її 
свідчення, і сам залюбки розмов-
ляє про Бога. Десь розговорила-
ся з ним після роботи і виявила, 
що він, окрім Євангелії, читав ще 
й відомих християнських авторів... 
Це був — Драго... Так община в 
Плоче знайшла цю сім’ю.

Сім’ю Свірчевських сестра з 
місцевої церкви приймає безко-
штовно. Вони недавно пробували 
вручити їй гроші за оплату кому-
нальних,  але вона подумала й 
сказала, що не візьме ні в якому 
разі. А коли вони стали наполяга-
ти, сказала: «Ви що, не розуміє-
те: якщо я візьму, то це Богові не 
сподобається?»  Отакі тут бабусі...

Яна С.
Декілька місіонерських буднів на 

Балканах…  Ви зауважили, друзі, як 
цікаво веде Господь місіонерів навіть 
у вирішенні простих побутових пи-
тань. Згадуймо в молитвах ці молоді 
сім’ї, нехай Господь скористається 
посланцями церков для поширення 
Свого царства на Балканах.

Переписувався
з місіонерами

М. СИНЮК

місія

БАЛКАНСЬКІ СТЕЖКИПочаток на стор.1

ОСНОВНЕ, ВАЖЛИВЕ,
ТЕРМІНОВЕ

В НЕПАЛІ ХРИСТИЯН ЗААРЕШТОВАНО 
ЗА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БІБЛІЙ

Початок на стор.1

У Непалі заарештовано семеро християн 
за розповсюдження Священного Писання се-
ред учнів. Їхня вина полягає в тому, що вони 
роздали 885 екземплярів Біблії учням шкіл у 
районі Долакха.

Заарештованих християн звинувачують у тому, 
що вони намагалися навернути дітей у свою віру в 
країні, де більшість сповідує індуїзм, а прозелітизм 
заборонений з 2015 року. Серед заарештованих 
— два шкільних директори і п’ятеро співробітників 
християнської просвітницької організації Teach 
Nepal. Цей випадок привернув увагу відомої між-
народної організації International Christian Concern 
(ICC), яка обурена ставленням поліції до заареш-
тованих.

«Поліцейські поводяться грубо, наче з бандита-
ми, і тримають їх у наручниках. Вони не реагують на 
законні вимоги та прохання в’язнів і різними спосо-
бами намагаються їх принизити», — сказав один із 
родичів затриманих. Християн змушують підписати 
зізнання в розповсюдженні біблійних матеріалів і 
зобов’язання, що вони більше не будуть цим зай-
матися, але вони відмовляються зробити це.

«Християнські общини Непалу вважають цей 
випадок дуже серйозним, — заявив християнський 
священик, який не назвав свого імені співпраців-
никам ICC. — І, хоча ми робимо все можливе для 
звільнення заарештованих, цей випадок викликає 
тривогу в наших общинах. Ми тепер не вільні, і 
повинні зі страхом чекати переслідувань за кожен 
наш крок».

У країні зростає напруга. У вересні минулого 

року екстремісти поставили вимогу, щоб всі хри-
стиянські місіонери покинули країну. Їх звинуватили 
в «корумпуванні нації». «Віднині Морча (індуїстський 
рух «Хінду Морча Непал») оголошує Непал країною 
вільною від християнства. Ми попереджуємо, що 
всі релігійні лідери повинні покинути Непал, і ре-
комендуємо всім новонаверненим у християнство 
повернутися до свого коріння (тобто індуїзму)»,— 
йдеться в листівках радикального індуїстського 
угрупування.

Християнські місіонери знехтували цими по-
грозами й поклялися продовжувати «свою місію 
шляхом діалогу й несення світла Святого Писання 
як дару для всіх». Вільям Старк, регіональний голо-
ва ICC у країнах Південної Азії, заявив, що останні 
арешти стривожили християнські общини по всій 
країні.

«У минулому році нас стурбувало прийняття но-
вої конституції Непалу зі славнозвісною статтею 26. 
Християни побоювалися, що ця стаття може бути 
використана для пригнічення росту християнства в 
країні. Нині християни Непалу бачать, що збулися 
їхні найгірші побоювання: семеро співбратів схо-
плені й проходять усі кола пекла за те, що несли 
людям світло своєї віри. Не можна заарештовувати 
й ув’язнювати людей лише за те, що вони ділять-
ся своєю вірою. Тому міжнародна християнська 
організація International Christian Concern вимагає, 
щоб влада Непалу негайно звільнила цих сімох 
християн і переглянула статтю 26 конституції краї-
ни, яка грубо порушує релігійні свободи громадян 
Непалу», — сказав Вільям Старк.
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Я прийшов до церкви через 
бабусю з дідусем, які жили на 
Дніпропетровщині. Вони в 1976 
році прийняли Бога й стали мо-
литися за всю рідню. Бабуся мала 
близькі стосунки з Богом і отрима-
ла таке відкриття: «Сій Слово ону-
кам, а через них прийдуть і діти!»

Оскільки дідусь і бабуся жили 
в курортній зоні біля Каховського 
водосховища, батьки нас (мене й 
старшу сестру) відправляли до них 
на ціле літо. Разом із фізичним оз-
доровленням ми отримували й ду-
ховне, адже нас водили на зібрання. 
Батьки взагалі-то були проти цього, 
але ж ми знаходилися «під владою» 
бабусі… Повернувшись додому, 
іноді ставили батькам запитання про 
почуте в церкві, але вони махали ру-
кою й відповідали: «То не важливо, 
що ви там чули!»Та Боже зерно все 
одно проростало в серцях.

Я з дитинства дуже любив 
книжки, перечитав усе, що було 
вдома. Бачив, як бабуся й дідусь 
шанують книги. На той час, коли 
ще важко було дістати християнсь-
ку літературу (десь рік 1988), вони 
від руки переписували «Подорож 
Пілігрима до Небесної країни» 
Джона Буньяна та інші — цілі стоси 
зошитів. Я те все перечитував — і 
воно вкладалося в серце. Тому з 
дитинства щиро вірив, що є Бог.

У підлітковому віці я був дуже 
товариським хлопцем, мені 
хотілося й перед друзями зберег-
ти авторитет, і перед дідусем із 
бабусею залишитися добрим. Так 
я лавірував певний час…

Якраз у той період приїхав до 
Конотопа місіонер Саша Устим-
чук. Бабуся й дідусь нас познайо-
мили з ним. Потім сестра, яка вже 
мала власну сім’ю, стала ходити 
на зібрання. Я навчався в технікумі 
на залізничника й щодня проходив 
саме повз дім молитви (він ще бу-
дувався). Місіонери знали мене як 
такого собі хлопця, який час від часу 
заходить на богослужіння. На тій ву-
лиці росли великі тополі, і я йшов від 
дерева до дерева, щоб часом друзі 
не побачили, що я ходжу в церкву.

Одного разу Саша запросив 
поїхати на молодіжну конференцію 
в Суми. Це був 1999 рік. Я прий-
шов додому, сказав мамі. Вона 
була проти. А в мене ж був такий 
вік: якщо батьки не дозволяють, то 
обов’язково треба поїхати! Я посва-
рився з мамою, гримнув дверима 
— і найперший був на автостанції. 

На конференції зібралася вся 
молодь області — 50 чоловік. Дивля-
чись, як щиро вони служать Господу, 
я відчув себе лицеміром  — з дідусем 
і бабусею один, з друзями інший… І 
так захотілося нарешті стати справж-
нім! Я сказав собі: хочу бути таким, як 
вони. Потім ми зібралися на молитву, 
і служитель запитав, хто хоче отрима-
ти хрещення Святим Духом. Я знав, 

що це велика відповідальність, і 
боявся. Але, знову ж таки, напевно, 
щоб не втратити авторитету тепер 
уже перед віруючими друзями, — 
все таки зважився. І коли Бог по-
чав діяти, я отримав у серці гли-
боке переконання: це те, що мені 
потрібно. Піднявшись із молитви, я 
підійшов до пастора й сказав, що 
хочу покаятися, посповідатися. Це 
було дуже щиро. Після розмови, 
щойно став на коліна, як Бог відра-
зу хрестив мене Святим Духом.

19 червня стало днем мого по-
каяння. Мені було 17 років. Це був 
поворотний момент у житті. Після 
цього вуличні друзі стали мене 
називати «Коля-апостол». І вияви-
лося, хто був справжнім другом, а 
хто — тільки називався. У технікумі 
було й таке, що пари зривалися, бо 
вивчали теорію Дарвіна, а я пози-
ціонував себе як креаціоніст. 

Скажу, що саме хрещення Ду-
хом Святим зробило серйозну пе-
реміну в моєму серці. Відтоді по-
стійно хотілося бути з віруючими, 
у служінні, у благовісті. Перші мої 
проповіді були такими: я прочитував 
уривок з Біблії і казав: «Брати й се-
стри, хай вам Бог відкриє!»

У 2004 році ми розпочали актив-
ну місіонерську працю. Не будучи 
ще членом місії, я з друзями їздив 
по селах, зокрема, було два села, 
які ми регулярно відвідували. Їзди-
ли за 30-35 км мотоциклом, співали 
людям, розказували про Бога. Нам 
це подобалося, ми цим жили! Не 
пам’ятаю якогось такого переломно-
го моменту, коли я чітко зрозумів, що 
повинен стати місіонером. Просто в 
церкві таке життя вирувало, що, по-
каявшись, я не мав іншого виходу, як 
тільки служити разом з іншими. 

Їздив на всі конференції «Голосу 
надії», слухав усі свідчення. Це як ко-
вток живої води, коли приїжджаєш із 
міста, де віруючих зовсім небагато. А 
там такі люб’язні сім’ї  нас прийма-
ють, там стільки молоді… Досі пам’я-
таю, як у Церкві «Віфанія», в Луцьку, 
не могли розпочати конференцію, бо, 
вийшовши за кафедру, Степан Ве-
ремчук зміг тільки сказати: «Не нам, 
не нам, а імені Господа хай буде сла-
ва!» — як почалася сильна молитва!

Закінчивши технікум, я поїхав 
вступати в Харківську академію 
транспортного будівництва. Молив-
ся: «Господи, якщо в тому середо-
вищі мені буде важко встояти як хри-
стиянину, то хай я краще не пройду». 
І вийшло так, що ті люди, яким я 
писав курсові, дипломні в технікумі, 
пройшли, а я — ні… Щоб не тиняти-
ся без діла, вступив у Коростенський 
біблійний коледж. Так почався мій 
шлях у богословській освіті.

Я дуже хотів бути місіонером. 
Хотів їхати навчатися в місіонерську 
школу в Нововолинськ, але пастор не 
відпустив, бо потрібно було вести мо-
лодіжне служіння. Минув деякий час, 
подзвонила в церкву секретар Ната-
ля Булан і сказала, що вже розпоча-

лося навчання в місіонерській школі 
місії «Голос надії», мовляв, чого Ми-
кола не їде. І я приїхав до Луцька. Це 
був квітень. Ті три місяці запам’ятали-
ся як дуже добрий час для навчання 
й зростання, адже ми багато чого ще 
не знали й не розуміли. Відтоді прой-
шло вже 12 років.

Батьки дуже противилися моєму 
наверненню до Бога. Тільки в 2006 
вони вперше прийшли подивитися, 
побути на зібранні. І в тому ж році 
прийняли хрещення. Так збулося 
слово, дане бабусі: «Через онуків 
приведу дітей»…

Довгий час ми з пастором Са-
шею Устимчуком розмовляли про 
м. Буринь, щоб розпочати там 
працю. Це невелике місто, 11 тис. 
жителів. Після закінчення місіонер-
ської школи я вирішив туди поїхати. 
Керувався не стільки особистим 
відкриттям, скільки стратегічним 
баченням служителів. Місяць про-
жив там ще холостяком, «зондував 
ґрунт». Зі мною їздив Андрій Вась-
ко, він тепер диякон в Оконську.

Моя Оля навчалася зі мною в 
місіонерській школі. Вона поїхала в 
Сєверодонецьк, уже звідти я її за-
брав. Добре, що вона, як каже тесть, 
їла місіонерський хліб, і ми одно-
думні в питаннях служіння. До речі, 
в 2005 році, саме після одруження, 
прийшло рішення їхати на постійне 
проживання в Буринь (ми жили в 
Конотопі). Спільні молитви й розду-
ми привели нас до висновку: якщо 
справді хочемо здобути людей, то 
мусимо бути серед них, асимілю-
ватися з ними, стати такими сами-
ми фермерами… Для дружини, яка 
була найстаршою в сім’ї з 14 дітей, 
— це не проблема. А для мене, який 
25 років прожив «на поверхах», це 
було важко. Важко було залишати 
обжите місце, роботу, друзів і їхати 
туди, де, крім нас, віруючих немає.

Буринь — містечко невелике, 
люди все про всіх знають. Стати 
«своїм» для них було неймовірно 
важко. Переїхали у 2007 році. Пам’я-
таю, наприклад, як перші сусіди нас 
не зрозуміли, сприйняли за якихось 
«неп’ющих сектантів», з якими не 
можна гарно провести часу. Але че-
рез певний час Бог дав прихильність 
з їхнього боку. Ми завжди молили-
ся, щоб Бог нам відкрив доріжку до 
сердець людей. Стали жити, як вони. 
Город, кролі, кури… Вони в мене 
спершу всі здихали, але я не здавав-
ся! Бог дав транспорт — і ми служи-
ли усім, хто жив біля нас. Аж до того, 
що я спокійно давав ключі чоловікові, 
який віз дитину в лікарню. Для міс-
цевої ментальності це було щось 
неймовірне. Потихеньку стали при-
ходити люди на богослужіння. Тепер 
у церкві вже 16 членів. Ті сусіди, які 
спершу цуралися, настільки до нас 
звикли, що коли прийшов час виби-
ратися з орендованої хати, вони по-
радили купити будиночок неподалік, 
який продавався, кажуть: «Купіть цей 
будинок — і будете біля нас!» Ми так 

розсудили: хоча й далеко до школи, 
але заради цих людей — варто. До-
велося продати мій спадковий ро-
динний будинок в Конотопі.

Спочатку прийшли до церкви 

дві місцеві сестри, які покаялися ще 
колись через служіння нереєстрова-
них п’ятидесятників. Потім ще одна 
сім’я  — чоловік, дружина та їхня доч-
ка. Жінка прийняла хрещення раніше, 
у харизматичній общині, а чоловік і 
дочка прийняли в нас. На жаль, вони 
не залишилися в церкві. Будучи біз-
несменами, можливо, чекали якоїсь 
допомоги в бізнесі. Я сказав: «Ви-
бачте, що не виправдав ваших надій, 
але я — проповідник Євангелії, а не 
бізнес-тренер…» Хоча вони дуже до-
помагали нам, переймалися нашим 
служінням.

Потім я став дуже молитися за 
музиканта — щоб Бог послав люди-
ну, яка могла б допомогти нам у му-
зиці й співі. І покаявся син чоловіка, у 
якого ми орендували житло. А він був 
рок-музикантом. Тепер він ще й го-
лова обласної молодіжної організації. 
Його жінка працювала в райвно, ми 
ніби й у гарних стосунках були. Але як 
Сергій прийшов до церкви, вона мені 
подзвонила й стала дуже сваритися, 
ніби я їхню сім’ю розвалив. Я дуже 
переживав, але з часом та жінка змі-
нила своє ставлення й тепер навіть 
на зібрання приходить.

Із Сергієм стали разом співати, 
їздити по селах. Він досить відома 
людина в Бурині, тож через ньо-
го я познайомився з місцевою ад-
міністрацією, із культурними діячами. 
Нас стали запрошувати в БК на різні 
заходи. Навіть легше стало вирішу-
вати різні організаційні питання. Хоч 
церква наша ще не зареєстрована, 
та про неї усі знають. 

З останніх подій — тепер у 
нашу церкву ходять (вже думають 
про водне хрещення) один чоловік 
циганської національності  — Ми-
кола і його друг. Микола — чоловік 
хороших статків, дуже добрий, 
чуйний, має гарну сім’ю. Вони 
відвідують кожне служіння.

Близько семи років ми збирали-
ся в читальному залі місцевої бібліо-
теки. Але через деякі обставини нам 
заборонили там проводити зібран-
ня. Ми сильно розхвилювалися, ста-
ли молитися. Раптом дзвонить одна 
моя родичка зі США (на той час ми 
дуже рідко спілкувалися). Виявило-
ся, що вона саме летить в Україну. 
Зустрілися в Борисполі. Дізнав-
шись про наші обставини, вона з 
чоловіком вирішила допомогти з 
купівлею дому молитви. Я навіть не 
мріяв, що це буде повна сума, яка 
потрібна! І от — уже два роки ми 
збираємося у власному приміщенні.

Напевно, найбільший бар’єр 
для людей — переступити поріг 
церкви. Як проводимо якісь свят-
кові богослужіння на вулиці, то 
приходять, слухають, каються, а в 
церкву прийти  — проблема… Тому 

намагаємося вигадати якісь такі ак-
ції, щоб допомогти їм переступити 
цей бар’єр. Наприклад, нещодавно 
до нас приїжджала Мобільна клініка 
по зору, приймали людей у примі-
щенні дому молитви. Як результат 
— 90 людей прийшли, переступили 
цей поріг і зрозуміли, що це зовсім 
не страшно… А переважно люди 
приходять через особисті стосун-
ки — чи то через спільну роботу, чи 
то через знайомство на відпочинку. 
Тому тепер у нашій діяльності осо-
бистий євангелізм — основний.

Ще один метод — проводимо 
міжконфесійний пісенний фести-
валь. Адвентисти та віряни КП співа-
ють з нами на одній сцені. Уже дру-
гий рік поспіль проводимо на нашій 
вулиці дитячі майданчики з викори-
станням батутів, гірок і т. ін. Це най-
більша вулиця в містечку — близько 
300 будинків. На перший рік була 21 
дитина, на другий — більше 40. А 
цього серпня хочемо провести ди-
тячий майданчик у парку.

Наша євангелізаційна праця се-
ред інтелігенції почалася з того, що 
ми взяли участь у волонтерських за-
ходах «Від серця до серця», заспівали 
кілька пісень на сцені в центрі міста. 
Директор будинку культури почула й 
запросила нас на День конституції. 
Потім у Буринь переїхала й приєдна-
лася до праці ще одна місіонерська 
сім’я — Віталік із Танею. Таня — ре-
гент. І ми вже разом із ними організу-
вали невеликий ансамбль, як нас 
назвали, квартет «Благовіст» (гітара, 
бонго, вокал). Ми використовуємо 
пісні, які, з одного боку, відповідають 
формату певного свята чи заходу, а з 
іншого — можуть розповісти людям 
про Ісуса Христа. Наприклад: молит-
ва за Україну, пісні про маму, пісні на 
вірші Франка, Єсеніна. Завдяки цим 
виступам про нас дізналося багато 
людей, стали впізнавати, вітатися… 
І коли місцевий краєзнавець писав 
книгу про досягнення Буринщини, ми 
потрапили в окремий розділ. 

Намагаємося брати участь у 
суспільному житті міста. Була така 
акція — «Зробимо Україну чистою 
разом». На місцевому пляжі ми на-
збирали 33 великих мішки сміття. 
Навіть сам мер приїхав, відзначив 
церкву дипломом.

Якщо б мене запитали про най-
радісніший момент служіння — це, 
мабуть, перше водне хрещення, яке 

зустріч із місіонером

«ЯКЩО СПРАВДІ ХОЧЕМО ЗДОБУТИ 
ЛЮДЕЙ, ТО МУСИМО БУТИ СЕРЕД НИХ!»

ЛІТО В БАБУСІ

«КОЛЯ-АПОСТОЛ»

ВІД ТОПОЛІ ДО ТОПОЛІ

У ВЛАСНОМУ
ДОМІ МОЛИТВИ

ЧАС ДЛЯ НАВЧАННЯ

«НЕП’ЮЩІ СЕКТАНТИ»

БЛАГОВІСТЯ
МОВОЮ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

РАДОЩІ Й ТРИВОГИ

АКТИВНЕ МІСІОНЕРСТВО

БУРИНЬ ДЛЯ ХРИСТА

ПЕРШІ ПЛОДИ

Микола Хрокало та дружина Ольга служать місіонерами в містечку Буринь, що на Сумщині, виховують четверо дітей. Про 
навернення до Бога, покликання до місіонерського служіння та методи євангелізації, які вони використовують, ми спілкува-
лися на регіональній конференції «Голосу надії» в Конотопі.
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я давав. Це був час справжньої ей-
форії. Найважчий момент — коли 
ми жили в Бурині (2009 рік), жінка 
була вагітна третьою дитиною, мала 
сильний токсикоз і вже два тижні не 
могла нічого їсти. Я запросив товари-
ша-фельдшера, щоб зробив їй укол 
глюкози. Після цього взагалі відклю-
чилася, завіз її до лікарні. Я лишився 
сам удома з дітьми — напружений 
час... Але тоді осмислив, як буває 
важко дружині, і твердо вирішив, хоч 
і жили в орендованій квартирі, про-
вести воду, купити пральну машину. 
І коли майже все було готове, тільки 

лишилося купити машину, підрахував 
кошти й виявилося, що половини не 
вистачає. Наступного ранку дзвонить 
стаціонарний телефон, міжміський 
виклик: «Вы — брат Николай?» — 
«Да!» — «Меня зовут Сережа, мы 
не виделись более 20 лет!» Як таке 
може бути? Мені всього — 27. Вия-
вилося, що, коли ще були малими, 
ми з бабусею і дідусем їздили до 
цього Сергія на домашнє зібрання 
й гралися з його дітьми. А тепер він 
прочитав у журналі, що я місіонер. 
Каже: «Вчера мы молились за Вас. 
И Господь нам сказал переслать вам 

деньги». І їх виявилося стільки, скіль-
ки мені було потрібно. У такі миті усві-
домлюєш, що Бог ніколи не залишає!

Інша ситуація — якось, коли не 
приходили зовсім люди на зібрання, 
я був у занепаді… І якраз подзво-
нив один мій товариш, який виїхав 
із Бурині в Київ на роботу ще в 16 
років. Там він прийшов до Бога й 
залишився жити в столиці. І каже: 
«Колю, я так радію, що ти в моєму 
рідному місті проповідуєш Єван-
гелію!» Це дуже мене підтримало. І 
завжди, коли важко, Бог підтримує! 
Я молюся: «Господи, я така людина, 

що мені потрібно бачити результат 
— хоча б невеличкий…» І Господь 
дає бачити! Ми віримо, що Господь 
хоче спасти Буринь, безперспек-
тивне з точки зору багатьох людей 
місто, але воно цінне для Нього.

Ми намагаємося залучати 
усю церкву до проповіді Євангелії. 
Роздаємо по селах євангелізацій-
ні газети. Деякі люди, які спочатку 
боялися це робити, переступивши 
через свій страх, надихаються, ка-
жуть: «Хочемо ще!» Маємо за ціль 

пройти всі населені пункти нашого 
району. На цей час пройшли вже 
більше половини. Інколи нам допо-
магає молодь із Волині.

Божа праця, до якої ти долу-
чаєшся — захоплює. Іноді буваєш 
такий знесилений після відвідуван-
ня 4 сіл за день, але всередині — 
велике задоволення, що виконав 
Його волю! Постарайтеся задія-
ти себе хоча б у якомусь служін-
ні, ви відчуєте його смак — і воно 
обов’язково захопить!

Розмовляв
Дмитро ДОВБУШ

Найбільш очікувана подія 
року в християнському молодіж-
ному середовищі — XIX Всеу-
країнський з’їзд молоді ЦХВЄУ 
— відбувалася з 6 по 13 липня. 
Девізом цьогорічного фести-
валю стали слова з Писання: 
«Праведний житиме вірою». 
Цього року, як і в минулі роки, 
окрім молоді з українських цер-
ков, з’їзд відвідали й закордон-
ні делегації: зокрема з Білорусі, 
Польщі, США, Швеції, Південної 
Кореї та Канади. Уперше на мо-
лодіжний з’їзд до України приї-
хали гості з Індії — пастор Ренні 
Чако та його дружина Блессі.

Відкриваючи фестиваль, голова 
Оргкомітету пастор Богдан Леви-
цький закликав молодь подякувати 
Господу за даровану Ним мож-
ливість уже багато років поспіль 
збиратися разом. А перший за-
ступник старшого єпископа ЦХВЄУ 
Микола Синюк, звертаючись до мо-
лоді, зауважив: «Праведні житимуть 
своєю, а не чиєюсь вірою. Вона не 
передається у спадок від батьків, а 
формується на основі спілкування з 
Богом у серці кожного зокрема». 

Привітати учасників із відкрит-
тям XIX Всеукраїнського з’їзду мо-
лоді ЦХВЄУ, як завжди, прибуло 
багато гостей. Голова Ворсівської 
сільської ради Петро Підручний, 
представник Малинської РДА Во-
лодимир Сивко і голова облради 
Чернівецької області Іван Мунтян 
(батько, діти якого віддали своє 
життя на служіння Господу саме 
у Малині). Приємною несподіван-
кою для багатьох став візит лідера 
партії «Батьківщина» Юлії Тимо-
шенко. Вона розповіла учасникам 
фестивалю про те, як формува-
лась її віра в Господа, та заохоти-
ла молодих людей вірити в Божі 
чудеса, які народжуються з віри.

Також Малинфест відвідала 
член Ради молодих учених при Міні-
стерстві освіти і науки України Оль-
га Романенко, закликала молодь 
здобувати вищу освіту, популяризу-
вати християнські цінності через 
наукові відкриття. «Ми хочемо ство-
рювати робочі групи для поширен-
ня християнських цінностей через 
науку», — зауважила вона.

Міністр культури України Єв-
ген Нищук у вітальному листі 
побажав учасникам здобутків 
на благо Церкви та Української 
держави і відзначив досягнення 
Церкви ХВЄ у соціальній роботі. 

Також християнську молодь 
привітав професор Анатолій Ко-
лодний, керівник Відділення релі-
гієзнавства Інституту філософії 
ім. Г. С. Сковороди НАН України, 
який здійснив невеличкий екскурс 
в історію та наголосив: «У церкві 
п’ятидесятників вміють працювати 

з молоддю, тому в неї є майбутнє». 
Своїми враженнями й побажання-
ми з присутніми подівся заступник 
міністра молоді та спорту України 
Олександр Ярема.

Серед гостей, які відвідали фе-
стиваль, були Голова Синодально-
го управління у справах молоді УПЦ 
КП архімандрит Макарій (Папіш) із 
секретарем. «Тут ми вперше і дуже 
здивовані, як тут люди живуть. Так, 
у любові, мали би жити люди у 
всьому світі!» — поділився вражен-
нями священик.

Особлива гостя Малинфесту  — 
91-річна місіонерка з Канади Еліс 
Шевкенек. За кілька днів у Малині 
вона чимало послужила для молоді, 
трудячись насамперед у служінні 
хрещення Духом Святим. 44 роки 
вона провела на місії в Індії та Паки-
стані, де Дух Святий використову-
вав її для благовістя, супроводжую-
чи служіння чудесами й знаменами.

Протягом семи днів молоді 
християни мали змогу відвідувати 
богослужіння, тематичні семінари, 
майстер-класи та інші заходи. Ба-
гато відомих служителів виступи-
ли перед молоддю, розкриваючи 
їм істини Божого Слова та діля-
чись власним духовним досвідом. 
Микола Синюк та Еліс Шевкенек 
закликали молодих людей віддати 
свої найкращі роки місіонерству, 
якому вони віддали все своє жит-
тя. Словом із присутніми ділився 
пастор церкви «Преображення Го-
споднє» міста Слов’янськ Донець-
кої області Віктор Куриленко. У 
своїй проповіді він говорив про за-
кони Божі. Служитель нагадав вис-
ловлювання англійського священи-
ка і письменника Чарльза Колтона: 
«Надмірності в юності — вексель 
на старість, за яким доводиться 
платити з відсотками за тридцять 
років». Пастор закликав молодь 
шукати особистих стосунків із Бо-
гом, бути слухняними Його волі й 
не спішити «займати посаду» пе-
редчасно. Завідувач відділу освіти 
ЦХВЄУ Віктор Вознюк запропону-
вав аудиторії урок з інтригуючою 
назвою: «Праведність Христа чи 
духовний секонд-хенд». Він окрес-

лив такі проблеми самоправед-
ності, як «перевиконання плану» 
(щось додати своє до Євангелії), 
покладання на досвід, самовпев-
неність, локальні стандарти та ін.

Словом Божим та свідченнями 
ділилися  пастор Ренні Чако з Індії 
та Гвак Юх Хван із Південної Кореї 
(старший служитель 10-тисячної 
церкви, який свого часу служив 
разом із пастором Йонгі Чо), 
Сергій Цвор — єпископ Об’єдна-
ної Церкви ХВЄ Республіки Біло-
русь, голови обласних об’єднань 
церков ХВЄ — Ростислав Мурах, 
Анатолій Бескровний, Володимир 
Бричка, Юрій Веремій, а також 
багато інших гостей.

Старший єпископ ЦХВЄУ Ми-
хайло Паночко говорив про те, 
якою має бути справжня євангель-
ська віра. За словами єпископа, 
віра має чотири складники: послух, 
активна дія, здатність не прив’язу-
ватися до матеріального та очіку-
вання. «Люди віри мають ціль. Ав-
раам «чекав міста... що Бог його 
Будівничий і Творець», — зауважив 
Михайло Степанович.

Протягом Малинфесту щодня 
проходив «Час талантів», на якому 
кожен учасник з’їзду міг прослави-
ти Бога зі сцени співом, віршем. 
На заході виступали гурти та соль-
ні виконавці не тільки із різних об-
ластей України, але й інших країн. 
Зокрема це були гурт із Польщі, 
який (за словами учасників) є між-
народним, оскільки в ньому співа-
ють як поляки, так і українці, а та-
кож гурт із міста Брест (Білорусь).

Цього року під час Малинфесту 
розпочала роботу нова секція — 
для поетів та прозаїків. Її вів гість 
із Білорусі — відомий поет, голова 
Спілки християнських поетів Біло-
русі Євген Сергієня.

Чим відрізняється поезія від 
віршування? Як боротися із графо-

манством? Як управляти творчим 
процесом? Окрім відповідей на 
усі ці та інші питання, молоді пое-
ти мали змогу почути вірші авторів 
білоруською мовою. А також — 
прочитати свої й отримати критичні 
зауваження: дізнатися, у чому силь-
ні сторони їхньої поезії, а які треба 
розвивати… «Християнські поети й 
прозаїки мають писати так, як кла-
сики!» — вважає Євген Сергієня.

Народний депутат, координа-
тор молитовної групи у Верховній 
Раді України Павло Унгурян у чет-
вер, ввечері, розповів про хід під-
готовки до святкування 500-річчя 
реформації, яке світ відзначатиме у 
2017 році. «Ми маємо донести дум-
ку до громадян України, що лише 
реформація духу призведе до ре-
формації країни. Не якась ідеологія, 
не безвізовий режим, не сексуаль-
на орієнтація чи гендерна ідентич-
ність, які нам намагаються нав’я-
зати в якості високих стандартів. А 
реформація духу!»

П’ять основних тез Реформації, 
що на них закладено і до цього часу 
стоїть благополуччя Західного світу, 
учасникам Малинфесту викладав 
директор Східноєвропейського 
Форуму Ярослав Лукасик. «Рефор-
мація, 500-річчя якої ми святкувати-
мемо у 2017 році, охопила Серед-
ньовічну Європу й стала запорукою 
її процвітання. Вона породила нові 

суспільні феномени, зокрема такі, 
як цінність особистості та права 
людини, поширення грамотності й 
формування національних культур, 
верховенство права й розвиток но-
вих технологій, верховенство права 
й парламентаризм».

Також учасники молодіжно-
го з’їзду ЦХВЄУ стали першими 
глядачами прем’єрного показу 
мотиваційного фільму «Друга 
хвиля реформації», підготовле-
ного Оргкомітетом проекту «Ре-
формація—500».

«Для нас важливо досягнути 
високого рівня усвідомлення та мо-
тивації до реформ, про які, власне, 
говорить вся Україна. Однак, тут є 
важлива деталь — кожна успішна 
реформа починається з усвідом-
лення та сили духу для необхідних 
змін. Це те, що зробив Ісус Христос, 
Мартин Лютер та багато інших відо-
мих постатей», — пояснює пастор 
Анатолій Козачок, який представ-
ляє ЦХВЄУ в Оргкомітеті проекту.

«Молодь — рушійна сила 
будь-якої реформи. Бачення, 
ініціативність та сміливість для 
втілення притаманне молодим. 
Тому на молоде покоління Церк-
ви Христової в Україні звернуті 
очі багатьох. Проект «Реформа-
ція—500» якраз пропонує цілу 
палітру інструментів для того, 
щоб змінювати себе, своє това-
риство та всю Україну», — сказав 
пастор Юрій Кулакевич.

Урочисте закриття Малинфе-
сту, як і весь цьогорічний фести-
валь молоді, показав: змінюють-
ся часи, зміняємось і ми. Єдине, 
що залишається незмінним, — 
це Божа благодать, якої ми всі 
потребуємо, у якій зростаємо й 
отримуємо сили та бажання слу-
жити один одному.  Було багато 
Слова, що допомагає молоді 
визначити правильні орієнтири 
в океані життя, багато хорошої 
хорової та інструментальної му-
зики, багато знайомств і приєм-
ного спілкування…

За матеріалами
chve.org.ua та facebook.

com/Malinfest.

зїзд молоді

МОЛОДІЖНИЙЗ’ЇЗД ЦХВЄУ

«ЧАС ТАЛАНТІВ»

МАЛИНФЕСТ
ЗБИРАЄ ПОЕТІВ

ПРЕМ’ЄРА
НА МАЛИНФЕСТІ

СМАК СЛУЖІННЯ
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Батьком церковної пісні 
вважають Ісаака Вотса. Він 
не розумів, як можна співати 
Псалмодію, де єврейські псал-
ми втискали в європейський 
розмір — на кожен склад одна 
нота. Порада, яку дав його бать-
ко-пастор — одна з найважливі-
ших порад в історії церковної 
музики. Ісаак підійшов до батька 
й сказав: «Що в нас за спів, що 
ми співаємо?» І батько відповів: 
«Мій сину, чому ти не зробиш 
краще?» Критикувати легше 
всього. Зроби краще! Зроби так, 
щоб церква від цього мала бла-
гословення. Він ввів нові мелодії 
зі старими текстами. Він писав 
нові композиції. Є багато його 
відомих пісень, наприклад: «Ра-
дуйся світ, Христос прийшов».

Отож, чого можна навчитися 
з історії церкви? В історії церкви 
завжди була так звана циклічна 
структура змін. Наприклад, 20 
років тому ми співали пісні, від 
яких люди плакали, каялися... Але 
новому поколінню вони вже не 
приносять такого благословення. 
Молодь хоче ввести пісні, які їм 
подобаються. І коли намагаємося 
об’єднати старе й нове, виникає 
конфлікт поколінь. Старші кажуть: 
«Як, ви не хочете наші пісні співа-
ти? Та ми таке благословення пе-
реживаємо!» А молодь каже: «Та 
ви нас не розумієте, не любите 
й не хочете наші пісні співати!» 
Якщо правильно вирішити кон-
флікт, щоб усім було добре, то 
ось що станеться з церквою — 
обновлення, реформа, духовне 
відродження. 

Якось я проводив семінар 
в Америці, усі мої учні (45 чол.) 
народилися в Штатах, в основ-
ному розмовляють по-англійсь-
ки й співають англомовні сучасні 
пісні. Я розповів їм про Фанні 
Кросбі, сліпу жінку, яка прожила 
до 91-річного віку й написала 
6000 християнських пісень, на-
приклад: «У креста хочу стоять», 
«Твердо я верю, мой Иисус» і т. 
ін. А потім ми разом співали. Ба-
чили б ви їхні обличчя, коли вони 
співали ці пісні — радість, нат-
хнення, благословення. Отож, 
коли приходить конфлікт, потріб-
ний мудрий підхід. Не потріб-
но примушувати, бо це тільки 
ускладнить ситуацію, а, навпаки, 
проявити любов, пояснити, які 
були автори, що тоді пережива-
ли люди. І якщо молодь матиме 
право співати свої пісні, то вона 
також із радістю співатиме наші.

В історії церкви все нове 
завжди приймалося в штики, 
заборонялося й вважалося грі-
хом. Тому важливо не прийма-
ти суб’єктивних рішень. Є такий 
вираз: «диктатура слабких» або 
«диктатура немічних». Ось, на-
приклад: «У нас тьотя Нюра — 
«немічна», вона не може бачити 
гітари в служінні»… А може, «тьоті 
Нюрі» потрібно давно вирости, а 
не постійно диктувати свої умови 
в церкві? І замість того, щоб звер-
тати увагу на справжніх немічних, 
то ми звертаємо увагу на «дикта-
торів», яких постійно щось «спо-
кушає». І заради них ми відкла-
даємо зміни на 20 років, разом 
з тим відкладаючи і молодь, і ді-
тей. І «тьотя Нюра» помре — і вся 

церква помре... 
Пісні мають термін придат-

ності. Ті, що були актуальними 
500 років тому, — сьогодні не 
завжди  зрозумілі. Один співпра-
цівник Дуайта Муді написав піс-
ню «99 овець», через яку каялись 
мільйони людей. Сьогодні ж вона 
не справить на вас ніякого вра-
ження. Кожне покоління потре-
бує своїх пісень: молоде — своїх, 
старше — своїх. 

Розглянемо шість прикладів 
позитивного впливу й шість при-
кладів негативного впливу музики. 

Лише по плодах можна пізна-
ти, що є правильне, а що непра-
вильне. Отже, які плоди повинне 
мати музичне служіння? 

1) Терапевтична дія: «Чи 
тішиться хтось? Хай співає псал-
ми!» (Як.5:13). Коли злий дух бу-
вав на Саулі, то Давид грав на 
гуслах — і він відступав. Музика 
повинна мати позитивний вплив 
на наші дух, душу та тіло. 

2) Навчальна функція: 
«Слово Христове нехай пробу-
ває в вас рясно, у великій прему-
дрості. Навчайте та напоумляйте 
самих себе! Вдячно співайте у 
ваших серцях Господеві псалми, 
гімни, духовні пісні!» (Кол.3:16). 
Псалом 41 починається словами 
«Для диригента хору. Псалом на-
вчальний, синів Кореєвих». 

3) Соціальний вплив: му-
зика об’єднує! «Тоді заспівав був 
Ізраїль цю пісню…» (4М.21:17). 
Музика може з’єднувати різні ге-
нерації, різні групи людей. 

4) Місіонерська дія: «Я 
буду Тебе вихваляти, о Госпо-
ди, серед народів, і буду співати 
Тобі між племенами…» (Пс.107). 
В Діях апостолів описується, як 
Павло та Сила співали в тюрмі 
вночі й ув’язненні слухали їх — і 
відкрилася темниця, а сторож із 
своєю сім’єю увірував. 

5) Молитовна або пророча 
функція. Коли ми будуємо один 
одного псалмами, славослів’ям, 
духовними піснями — створює-
мо для Духа умови, щоб Він 
сповнив нас. Коли музикант грав 
на гуслах, рука Господня торкну-
лась Єлисея — і він сказав: «Так 
говорить Господь…» Музика, спів 
настроює серця людей на молит-
ву або пророцтво, вводить в ат-
мосферу поклоніння Богу. 

6) Етичний вплив. Те, що 
людина співає, формує її мораль-
ні цінності. Наприклад, у нашій 
слов’янській культурі — багато 
пісень про маму. В церковних 
пісенниках — немало пісень, як 
мама за нас молилася, як ночі не 
спала… Можливо, ми співаємо 
пісні про маму, бо вони розчулю-
ють — і тоді можна кликати до 
покаяння. Та, з іншого боку, безу-
мовно, такі пісні потрібні, бо вони 
виховують повагу до матерів. От 
тільки я не знаю жодної пісні, де 
тато вночі встає й молиться. Це 
реальна богословська проблема, 
тому що виховання дітей згідно з 
Біблією — обов’язок батька. 

Ми будемо обманювати себе, 
коли скажемо, що музика має 
тільки позитивний вплив. Сьогод-
ні може називатися християнсь-
ким усе, що хочеш. Та не всі пісні, 
де повторюється ім’я Ісуса  — 

християнські. Отже, негативний 
вплив музики. 

1) Ідолопоклонство. Упер-
ше в Біблії почалися проблеми з 
музикою, коли Мойсей зійшов із 
гори й почув спів, музику, танці. 
Люди через музику поклонялися 
«богу». Може, тепер немає на-
стільки відвертого ідолопоклон-
ства, але коли в центрі — не Бог, 
а людина, це дуже близько до 
того. 

2) Розділення.  Музи-
ка може як об’єднувати, так і 
роз’єднувати. Буває, що церк-
ви діляться на основі музики. 
Тому важливо мати бесіди й 
приходити до згоди. 

3) Маніпуляція через музи-
ку. Є церкви, де тобі цілу годину 
б’ють по мізках, плюс лазерне 
шоу і музика така — що аж серце 
стає частіше битися. Мозок лю-
дини відключається, вона прихо-
дить в отупіння. У такому стані з 
неї можна витягнути останні гро-
ші й переконати в будь-якій єресі. 
До цієї ж категорії можна віднести 
всі пісні, які викликають душевні 
емоції, в цьому числі й пісні про 
маму. Потрібно слідкувати, що 
ми співаємо, щоб не маніпулюва-
ти людьми. 

4) Окультна залежність. Є 
музика, яка має окультні корені, 
тому потрібно бути обережними. 

5) Пригнічення. Музика 
може не надихати, а навпаки — 
пригнічувати, коли приходиш у 
церкву й не можеш настроїтись 
на спілкування з Господом. 

6) Розбещення. Замість ви-
ховувати, музика може розбещу-
вати. Варто стежити за текстами 
й інструментами.

Є два підходи християнсь-
кої етики. Мартін Лютер каже: 
«Те, що Біблія не забороняє — 
дозволено!» Жан Кальвін каже: 
«Те, що Біблія не дозволяє — 
заборонено!» Хто ж правий? 
Мабуть, це дві крайності, істи-
на — десь посередині. 

Багато людей хочуть, щоб на 
всі питання були чіткі відповіді: 
«можна» — «не можна». Але 
Біблія багато речей залишає на 
наш розсуд. Звичайно, простіше, 
якби було розписано: чи можна 
використовувати шестиструнну 
гітару, чи тільки семиструнну. Чи 
можна грати боєм, чи тільки пе-
ребором? Але такого немає  — 
просто тому, що такого інстру-
менту ще 300 років тому взагалі 
не існувало. Біблія ніде не дозво-
ляє баяна, акордеона, але й не 
забороняє. Вона дає нам здоро-
вий приклад, згідно з яким може-
мо приймати відповідні рішення в 
місцевих церквах.

Перший критерій при виборі 
композицій для богослужіння — 
це плід і вплив музики, про що 
ми говорили. Музичне служіння 
має відповідати культурі місцевої 
церкви: «Усе мені можна, та не 
все на пожиток. Усе мені можна, 
та будує не все!» (1Кор.10:23). 

Наступний критерій — текст 
твору. «Наостанку, браття, що 
тільки правдиве, що тільки чес-
не, що тільки праведне, що тіль-
ки чисте, що тільки любе, що 
тільки гідне хвали, коли яка чес-
нота, коли яка похвала, думайте 
про це!» (Фил.4:8). Можна дода-
ти — «…про це і співайте!» Іноді 
в християнських піснях можна 
натрапити на вульгарний текст. 
З іншого боку, у багатьох піснях 
— застарілі й незрозумілі слова. 
Якщо хочемо, щоб люди прихо-
дили до церкви, ми повинні зна-
ти, чи вони розуміють, про що 
йде мова. Мій професор академії 
в Петербурзі якось послав сту-
дентів на вулицю, щоб вони запи-
тали пересічних людей, що озна-
чає слово «агнець», «багряниця» 
тощо. Більшість перехожих — не 
могли відповісти.

Не менш важливий кри-
терій  — ціль. «І все, що тільки ро-
бите словом чи ділом, усе робіть у 
Ім’я Господа Ісуса, дякуючи через 
Нього Богові й Отцеві» (Кол.3:17). 
Пісня повинна прославляти Бога, 
навчати й будувати церкву. Музи-
ка й спів повинні служити єдності. 
«Отож, благаю вас я, в’язень у 
Господа, щоб ви поводилися гід-
но покликання, що до нього по-
кликано вас, зо всякою покорою 
та лагідністю, з довготерпінням, 
у любові терплячи один одного, 
пильнуючи зберігати єдність духа 
в союзі миру» (Еф.4:1-3). Дві групи 
людей, які найчастіше ділять церк-
ви, — це музиканти й пророки. 

Крім того, є необов’язкові 
критерії. Це те, що стосується 
суб’єктивних смаків. Не можна 
свої смаки нав’язувати іншим, 
особливо, якщо в людини грубі 
пальці, а на вухо наступив вед-
мідь. До необов’язкових кри-
теріїв належить, наприклад, 
мова твору. Якою б мовою не 
співали, основне — щоб люди 
розуміли. Я знаю діаспорні церк-
ви, які забороняли проповідува-
ти англійською, німецькою,  — і 
втратили молодь. Вік твору та-
кож не має вирішального зна-
чення: є дуже гарні старі пісні, і є 
прекрасні нові пісні. Дехто надає 
значення автору композиції, та 
найважливіше — перевіряти на 
предмет єресі. Автор пісень «В 
минуту жизни трудную», «Выхо-
жу на дорогу» особливою святі-
стю не виділявся, але твори ма-
ють правильний духовний зміст. 
І ще одне — традиція. Останні 
слова помираючої церкви: «Ми 
так ніколи не робили!» або «Ми 
так робили завжди і по-іншому 
робити не будемо!» Традиція — 
це добра річ, церква, яка всі 
традиції забуває — нездорова 
церква. Необхідно мати коріння. 
Але коли традиція заважає ро-
звитку — це проблема. 

Пастор Рік Уорен сказав: 
«Якщо ви не керуєте музикою, 

музика буде керувати вами». До-
рогі служителі, якщо ви не будете 
керувати музикантами, музикан-
ти сядуть вам на голову! У них 
стільки ідей, побажань, реформ! 
Якщо у вас немає конкретного 
плану дій, стратегії музичного 
служіння, як у царя Давида, то 
будуть проблеми. 

Отже, які завдання стоять пе-
ред музичним служінням? 

1) Випробовувати, слідкувати 
за тим, що ми співаємо. 

2) Віддати найкраще для Го-
спода. «Отож, завжди принось-
мо Богові жертву хвали, цебто 
плід уст, що Ім’я Його славлять» 
(Євр.13:15). «Вся Слава Богу!» 
Отож, все краще — для Господа. 

3) Уникати крайностей. Необ-
хідно всі музичні питання вирішу-
вати разом, мати бесіди служи-
телів із музикантами й знаходити 
здорові рішення. 

4) Забезпечити широку те-
матику й різноманітність ре-
пертуару: збалансовану хорову 
програму (дитячі, молодіжні, 
братські, сестринські хори й т. 
ін.), збалансовану інструмен-
тальну програму (духові, струн-
ні інструменти, фонограми й т. 
ін.), збалансовану вокальну про-
граму (гурти, соло, різні стилі й 
жанри й т. ін.). Важливо також 
розуміти, що церква — це не 
музична школа. Пріоритет церк-
ви — євангелізація. 

5) Зробити поклоніння стилем 
життя. Має бути єдність наших 
слів та життя. Навіщо прослав-
лення в церкві, якщо в щоденно-
му житті немає прославлення? 

6) Виховна робота. Потрібно 
надихати людей на те, щоб вони 
замислювалися над проспіваним. 

7) Оновлення репертуару. 
«Заспівайте Йому нову пісню, 
гарно заграйте Йому з гуком су-
рем» (Пс.32:3). До чого закликає 
псалмоспівець? Співати Господу 
нову пісню! Потрібно реально 
співати нові пісні. Мотивувати 
християн писати нові пісні. 

8) Увага до культури й тради-
ції. Хадсон Тейлор проповідував 
в Китаї сім років — і ніхто не на-
вертався до Бога. Він збрив во-
лосся, зробив хвостик так, як но-
сять китайці, одягнув китайську 
одежу та взуття. Він став одним 
із них, своїм — і почалося вели-
ке пробудження, тисячі людей 
прийшли до Бога.  

9) Духовна підготовка співа-
ючих. «Моє серце зміцнилося, 
Боже, зміцнилося серце моє, я 
буду співати та славити Тебе!» 
(Пс.56:8). Церква повинна бути 
проникнута молитовним духом. 

10) Усвідомлення себе слу-
гою. Ісус Христос умивав ноги, 
Він був слугою. «Не робіть нічо-
го підступом або з чванливости, 
але в покорі майте один одного 
за більшого від себе. Нехай ко-
жен дбає не про своє, але кожен 
і про інших» (Фил.2:3,4). Додам: 
не про свої смаки та бажан-
ня дбай у першу чергу! «Нехай 
не шукає ніхто свого власного, 
але кожен — для ближнього!» 
(1Кор.10:24). 

Хочу закінчити цитатою 
Мартіна Лютера: «Музика — це 
дар Божий». Тож хай вона слу-
жить на благо церкви!

Лео ФРАНК 

МУЗИЧНЕ СЛУЖІННЯ В ЦЕРКВІ
ЦЕРКОВНА ПІСНЯ

ВПЛИВ МУЗИКИ

ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО 
СЛУЖІННЯ

КРИТЕРІЇ
БОГОСЛУЖБОВОЇ МУЗИКИ

семінарЗакінчення, початок в номерах 5,6/2016
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ВІРУЮЧІ РОСІЇ ПРОТИ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ
ПРО ОБМЕЖЕННЯ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

24 червня Держдума 
Росії в другому та третьо-
му читаннях прийняла 
«антитерористичний па-
кет», внесений депутатом 
Іриною Яровою та сенато-
ром Віктором Озеровим. 
Незважаючи на те, що 
найбільш одіозні поправки 
— про позбавлення гро-
мадянства й заборону на 
виїзд з країни — відмінили, 
«пакет Ярової» стосується 

десятків інших російських 
законів. І ці зміни дуже 
серйозно відіб’ються на 
жителях Росії, зокрема 
християнах. Даний зако-
нопроект ставить більш 
суворі обмеження в релі-
гійній сфері. 

Документ дає дуже ши-
роке визначення «місіо-
нерської діяльності», якою 
віднині зможуть займа-
тися лише зареєстровані 

організації та групи. При 
цьому будь-яка місіонер-
ська діяльність поза межа-
ми спеціально призначе-
них для цього приміщень 
заборонена. За порушен-
ня — штраф до мільйона 
рублів.

Отже, більш детально про 
внесені зміни. 

Що додалося? Релігійна 
організація, яка запрошує 
іноземного громадянина для 
проведення богослужіння, 
повинна укласти з ним тру-
довий чи громадянсько-пра-
вовий договір. Це накладає 
істотні обмеження на запро-
шення гостей з інших країн, 
бо тепер треба отримати 
візу, яка дає право на трудо-
ву діяльність.

Що це означає? Якщо 
ваш друг чи родич, який про-
живає за межами Росії, захо-
че поділитися своєю вірою та 
переконаннями, просто приї-

хавши в гості, йому загрожує 
штраф й адміністративне ви-
провадження за межі країни.

Що додалося? Ця ж стат-
тя вводить поняття місіонер-
ської діяльності, визначаючи 
її як діяльність релігійного 
об’єднання, спрямована на 
розповсюдження інформації 
про своє віровчення серед 
осіб, які не є учасниками 
(членами, послідовниками) 
даного релігійного об’єднан-
ня, з метою приєднання їх 
до складу учасників (членів, 
послідовників) релігійного 
об’єднання, яка здійснюєть-
ся безпосередньо релігій-
ними об’єднаннями або 
уповноваженими ними гро-
мадянами чи юридичними 
особами публічно, за допо-
могою засобів масової ін-
формації, інформаційно-те-
лекомунікаційної мережі 
«Інтернет» чи іншими закон-
ними способами. 

Що це означає? А тільки 
те, що тепер будь-яка роз-
мова про Бога з невіруючою 
людиною є місіонерською 
діяльністю й підпадає регла-
ментації, про яку йтиметься 
далі.

Що додалося? За межами 
церкви здійснювати місіо-
нерську діяльність можна 
лише за наявності спеціаль-
ного дозвільного документа, 
який видається релігійною 
організацією.

Що це означає? Їдете в 
поїзді й захотіли розказати 
сусідові про Бога? Забудьте! 
Ви ж не взяли чи забули, чи 
протермінували, чи не отри-
мали відповідний документ і 
решту поїздки можете про-
вести в найближчому від-
ділку поліції. Бо якщо вас 
викриють у місіонерській 
діяльності без документів, ви 
заплатите штраф (ст. 11) у 
розмірі до 50 000 руб.

новини

Прочитавши про Іва-
на Воронаєва, я довго не 
міг заснути. У моїй голові 
пролітали епізоди з його 
життя: щире покаяння, емі-
грація в Америку, повер-
нення в Одесу, відкриття 
першої в СРСР п’ятидесят-
ницької церкви, концтабір 
і мученицька смерть. Що 
керувало людьми в той 
час так віддано служити й 
вірити Богові, незважаючи 
на заборони, тюрми й зну-
щання? Може, вони зна-
ли щось, чого ми тепер не 
знаємо?

Микита Петрович Черкасов 
народився в 1885 році в Орен-
бурзькій губернії. У 1907 році, 
під час військової служби в 
Ташкенті, він прийняв Христа 
в баптистській церкві. Прак-
тично одразу після покаяння 
Черкасов став скрізь і всім 
проповідувати свою «нову 

віру». Коли влада дізналася, 
що він став баптистом, — його 
посадили у в’язницю. І ось од-
ного разу ув’язнений Микита 
Петрович почув чіткий голос 
із неба: «Утікай!» І Він вирішив 
утікати... 

Вистрибнувши з вікна, 
Черкасов направився в дім до 
знайомих баптистів, щоб пе-
реночувати. Один із присутніх 
там братів на ім’я Іван Юхимо-
вич Воропаєв вирішив віддати 
йому свій паспорт. Змінивши 
букву «п» на «н», він під пріз-
вищем Воронаєв утік у Сибір. 
У 1912 році разом зі своєю 
дружиною перейшов кордон 
Китаю і через Японію приб-
ув у Америку. Після прибуття 
в Сан-Франциско Воронаєв 
одразу ж вступив у духовну 
академію міста Берклі. Після 
закінчення навчання став пас-
тором у Лос-Анджелесі, потім 
у Сіетлі, а з часом його пере-

вели в Нью-Йорк.
У Нью-Йорку донька Воро-

наєва здружилася з дівчинкою 
з п’ятидесятницької церкви — 
і, відвідавши їхнє служіння, от-
римала хрещення Святим Ду-
хом. Іван Юхимович зауважив, 
що духовне хрещення дуже 
сильно змінило поведінку його 
доньки-підлітка. Це справило 
на нього сильне враження й 
спонукало ще більше шука-
ти Бога. Невдовзі це привело 
його до того, що й сам Воро-
наєв заговорив іншими мова-
ми. Коли його друзі дізналися 
про це, вони були шоковані… 
Як такий інтелігентний та осві-
чений чоловік міг так опусти-
тися, щоб молитися «мовою 
фанатиків»?

Зрештою в 1919 році пас-
тор Воронаєв склав повнова-
ження в своєму об’єднанні й 
відкрив нову церкву в Манхе-
тені. Новий рух став рости, і за 
декілька років було відкрито 
російськомовні церкви в Бо-
стоні, Філадельфії та Джер-
сі-Сіті. Іван Юхимович бачив, 
як сильно Бог його благослов-
ляв та використовував в Аме-
риці. Та одного разу в його 
житті сталася несподівана 
подія. Коли він був на одно-
му молитовному зібранні, Бог 
промовив йому: «Повертайся 
в СРСР і проповідуй українсь-
кому та російському народові 
про хрещення Святим Духом».

15 липня 1920 року сім’я 
Воронаєвих (на той час у них 
уже було п’ятеро дітей) виру-
шила з Нью-Йорка в СРСР. 
Через проблеми, які виник-
ли з проїздом через протоку 

Босфор у Туреччині, вони ви-
садилися в Болгарії і за один 
рік, проведений там, змогли 
відкрити 18 церков!

Згодом у серпні 1921 року 
Воронаєв прибув у Одесу й 
одразу ж став проповідува-
ти про нову силу Божу. Дуже 
швидко було організовано 
першу общину в Одесі, а та-
кож розпочалася євангеліза-
ційна робота в інших містах 
Радянського Союзу. До 1924 
року «Воронаєвські» общини 
(як їх тоді називали) з’явили-
ся практично у всіх областях 
тогочасної України. Цікаво за-
уважити, що Божа присутність 
була дуже сильною на тих 
служіннях, і Дух Божий діяв 
непередбачувано. Релігійні лі-
дери того час називали новий 
рух «трясунами» через емо-
ційність його служінь.

Щоб поширювати вчен-
ня П’ятидесятниці, Іван Юхи-
мович став видавати журнал 
«Євангеліст», який розпо-
всюджувався трьохтисячним 
тиражем. Усе було чудово: 
у 1929 році Одеська церк-
ва нараховувала понад 500 
членів. Було відкрито більше 
400 церков по всій Україні, які 
нараховували понад 25 тисяч 
членів... Досить непогані ре-
зультати за вісім років.

Та з настанням 1930 року 
все змінилося. Іван Воронаєв 
і його дружина Катерина були 
заарештовані, звинувачені в 
підриві соціалістичного ладу 
й відправлені на заслання. 
Історії мало відомо, що відб-
увалося в їхньому житті далі, 
крім декількох фактів з різних 

джерел. 
Катерина Воронаєва про-

вела в тюрмі та засланні в 
цілому 25 років. У 1960 році 
на прохання американсько-
го президента Ейзенхауера, 
який особисто просив Хрущо-
ва за неї, вона змогла повер-
нутися в США.

Якою ж була подальша 
доля Івана Юхимовича? У жур-
налі «Євангеліст» і на сторінці 
Вікіпедії, присвяченій йому, є 
посилання на очевидця-спів-
камерника. За його словами, 
відбуваючи каторгу на крайній 
півночі, приблизно на восьмо-
му році терміну через сильну 
втому Воронаєв відстав від 
колони ув’язнених на дорозі з 
роботи. Конвоїри ж спустили 
на нього сторожових собак. 
Він був настільки покусаний, 
що через декілька годин по-
мер...

Прочитавши цю історію, 
я просльозився й подумав: 
«А на що я готовий піти ради 
Ісуса?»

Роман САВОЧКА

сторінки нашої історії

ІВАН ВОРОНАЄВ ЗА ПРОПОВІДЬ ЄВАНГЕЛІЇ
БУВ РОЗТЕРЗАНИЙ СОБАКАМИ В РАДЯНСЬКОМУ КОНЦТАБОРІ
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Відповіді на кросворд розміщений у №6, 2016р.
По вертикалі: 1.Аметист. 2.Ісав. 3.Іска. 4.Йонатан. 7.Харан. 12.Хорив. 

13.Тихик. 16.Радість. 17.Ламех. 19.Амрафел. 22.Анна. 23.Наїн. 
По горизонталі: 5.Еммаус. 6.Самсон. 8.Варавва. 9.Димас. 10.Марта. 11.Та-

рах. 13.Тимон. 14.Сирія. 15.Нахор. 16.Рахав. 18.Кедма. 20.Адада. 21.Беера. 
22.Ашкелон. 24.Степан. 25.Ітурея.

1. Символ гіркоти. 2. Чоловік праведний та благочестивий. 4. Увійшов в 
обітовану землю. 5. Товариш Йова. 9. Брат Йосипа. 11. Місто, побудоване Ре-
хавамом. 12. Початок мудрості. 13. Острів, біля якого робився корабель, на яко-
му був Павло. 16. Місто, де була криниця Якова. 17. Одна з зупинок ізраїльтян. 
21. Власник винограднику біля палацу Ахава. 22. Начальник охорони Навуходо-
носора. 

КРОСВОРД
По вертикалі:

По горизонталі: 

3. Десята частина ефи. 6. Ідол филистимлян. 7. Дід Авраама. 8. Син Яко-
ва. 10. Головний міністр Ахашвероша. 14. Римська срібна монета. 15. Кра-
сива дочка Лавана. 18. Місто (1 М. 32:3). 19. Батько Мойсея. 20. Принесли 
в дар Ісусу-немовляті. 22. Тисяченачальник війська Манасії. 23. Частина ма-
терії, з якої створена людина.


