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ВСТУП

У попередньому, п’ятому томі «Історії релігії в Україні», який було
присвячено виникненню і становленню протестантизму в Україні,
відтворено процес проникнення та особливості поширення в Україні
протестантських течій: гусизму і «чеських братів», лютеранства і кальві
нізму, унітаризму та інших. У широкому контексті (наукової й літературної
діяльності, просвітництва, культури) досліджувався вплив Реформації
на релігійне і суспільне життя в Україні. У п’ятому томі було започатковане
дослідження пізньопротестантських течій в Україні, а саме: зародження
євангельсько-баптистського руху на українських землях у другій половині
XIX ст., аналіз його правового становища, внутрішньоцерковних процесів
в умовах російського самодержавства і в радянський період, а також
показано сучасний стан баптистсько-євангельського руху в Україні.
Шостий том «Історії релігії в Україні» продовж ує дослідж ення
пізньопротестантських течій в Україні - п’ятидесятництва, адвентизму,
а також Свідків Єгови. Ці протестантські течії з’явилися в Україні в кінці
XIX і на початку XX стст. Поряд з баптизмом вони посідають помітне міс
це в сучасному релігійному житті в Україні, оскільки ці протестантські
громади загалом становлять досить потужний сегмент конфесійного
поля України.
Дослідж ення, результати якого викладені в цьом у том і, зд ій 
снювалися Відділенням релігієзнавства Інституту ф ілософ ії імені
Г.С. Сковороди НАН України в контексті проблемного поля наукової
теми «Стан і прогнози релігійних процесів в Україні» (2005-2007 рр.).
Це дозволило зробити науково вартісні узагальнення і висновки щодо
цих конфесій.

7

Вказані течії пізнього протестантизму в Україні існують уже понад
ста років. Деякі речники й дослідники так званих історичних церков православної і католицької, а слідом за ними й окремі представники
громадсько-політичної частини українського соціуму і засобів масової
інформ ації, за традицією або й тенденцією , називають баптистів,
адвентистів, свідків Єгови, п’ятидесятників «сектантами», не зважаючи
на ті зміни, які відбувалися в цих конфесіях упродовж XX століття.
Течії пізнього протестантизм у за роки незалеж ності України
(1991-2008) пройшли шлях - за догматичними, культово-обрядовими,
інституційно-організаційними вимірами, ступенем відкритості до сус
пільства і ставлення до держави і, навпаки, ставлення суспільства
й держави до них - від секти чи деномінації до церкви.
Умови їхнього існування в тоталітарній радянській державі, коли
вони були цілком заборонені або існували під жорстким (і навіть
жорстоким!) тиском каральних, адміністративних, партійних і пропа
гандистських органів, спричиняли їхню закритість щодо суспільства,
індиферентне, а то й вороже ставлення до держави, конспіративний,
напівлегальний, а частіше нелегальний статус цих протестантських
громад. Це зумовлювало їхню сектантську сутність. Суспільна ж лега
лізація, правове визнання цих течій як церков і релігійних організацій,
рівноправних з іншими, традиційними церквами, притаманний протес
тантизму динамізм в євангелізаційно-місіонерській сфері й суспільному
житті, сприяли формуванню нового типу конфесійної інституалізації
і, що найістотніш е, зняли табу з відкритості до світу й активного
входження в громадське життя.
Сучасні традиційні українські протестанти - баптисти, п’ятидесят
ники, адвентисти, а також Свідки Єгови позбулися сектантських рис або
ж їх прискорено позбуваються. Вони досягли високого рівня церковної
інституалізації. У них є ґрунтовно вибудоване теоретичне богослов’я,
чіткі ієрархічні організаційні структури, по-сучасному облаштовані
релігійні центри, ефективна система підготовки священницьких кадрів від коледжів і семінарів до інститутів та університетів, кваліфікований
професорсько-викладацький склад з богословськими і науковими
ступенями, власні високотехнологічні друкарсько-видавничі бази. Вони
ведуть десятки тематичних теле- і радіопередач, створюють розгалужені
м ісіонерські центри, які охоплюють євангельсько-місіонерською
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діяльністю не лише Україну, а й увесь Східноєвропейський простір,
Далекий Схід, Центральноазіатський регіон і Закавказзя. Вони мають
налагодженні зв’язки, узгоджуючи діяльність зі своїми закордонними
церквами і центрами. Такий різновид конфесійного влаштування
та релігійної ж иттєдіял ьн ості н е м о ж н а вважати сектантським.
Традиційне ставлення деяких представників так званих історичних
церков до цих протестантських течій як до «сект» успадковане від
сам одерж авно-православної Росії та ком уністично-атеїстичного
Радянського Союзу.
За роки існування незалеж ної України названі течії пізнього
протестантизму зросли кількісно у 3-5, а то і 7 разів. Темпи поповнення
їхніх громад новими членами були найвищими у 1991-1995 рр. З другої
половини 90-х років вони дещо знизилися і майже стабілізувалися
у межах 3-4% щорічного зростання.
За даними Державного комітету України у справах національностей
і релігій, станом на 1 січня 2008 року, до Всеукраїнського союзу о б ’єд 
нань євангельських християн-баптистів (ВСО ЄХБ) входило 3025 гро
мад із 138 559 членів. їх обслуговували 3160 священнослужителів. ВСО
ЄХБ має 6 вищих навчальних закладів (4 семінарії і 2 університети),
18 середніх біблійних коледжів, в яких навчалося понад 35 тис. слухачів,
а також біблійні школи при баптистських церквах, музичні школи для
обдарованих дітей із баптистських сімей, заочні біблійні курси та інші
форми навчання. Щорічно відкривається 100-150 нових баптистських
церков. Євангельські християни-баптисти беруть активну участь
у громадському житті України, зокрема у різних соціальних проектах
та у справах доброчинства.
Церква християн Адвентистів сьомого дня (АСД) у 2007 р. склада
лася з 1057 громад, з кількістю 65 тис. віруючих. Церква має розгалужену
інституційну структуру, власні вищі навчальні заклади, видавництва,
періодичні видання. Найбільше адвентистських громад зосереджено
у традиційних для АСД регіонах: у Закарпатті та Буковині, на Поділлі.
Водночас, Церква християн АСД зростає і в центрально-східному регіоні,
особливо стрімко останніми роками у великих містах - Києві, Донецьку,
Дніпропетровську, Луганську. Якщо змоделювати адвентистську
громаду в Україні початку XXI ст., то вона має такий соціальнодемографічний портрет: 60% її членів складають жінки, 30% - люди
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віком 16-35 років, 80% мають середню і 20% - вищу освіту. Більшість
адвентистів зайнята у суспільном у виробництві й ж иве в містах.
За професіями - це робітники державних і приватних підприємств,
службовці, працівники сфери обслуговування, науки, освіти, культури,
медицини, журналісти, військовослужбовці.
Релігійна організація Свідків Єгови, вийшовши із стану заборони,
в якому вона була упродовж усього радянського періоду свого існування
в Україні, за останні 18 років (1990-2008 рр.) зросла у 7 разів. Станом
на 1 січня 2008 р. вона мала 140 197 «вісників» - проповідників, які поши
рювали віровчення, розносили літературу, ходячи від дому до дому. 22 180
так званих «піонерів», тобто більш активних проповідників щомісячно
присвячують майже сто годин на євангелізаційно-місіонерську працю серед
населення. Оскільки Свідки Єгови відзначаються активним місіонерством
і проповідуванням, то цій євангелізаційній діяльності у 2007 р. в Україні було
присвячено понад 30 мільйонів годин, і в результаті запроваджено 86 624
біблійних студій (вивчень) в приміщеннях зацікавлених осіб і охрещено
6 775 нових членів цієї релігійної організації. В цілому ж вченням Свідків
Єгови в Україні зацікавлені 276 126 особи, які в 2007 р. були присутніми
на єдиному щорічному конфесійному святі - Спомині смерті й воскресіння
Ісуса Христа. В Україні діє 1 508 громад Свідків Єгови.
Церква християн віри євангельської України (ЦХВЄУ) у 2007 р.
складалася з 2 517 п ’ятидесятницьких громад, членами яких були
104 362 особа. Збудовано 976 Домів молитви і 174 - знаходилися у стані
будівництва. 1250 пасторів і 1914 дияконів здійснювали священницькі
ф ункції у п ’ятидесятницьких громадах. У 1349 недільних школах
навчалося 37318 дітей. П’ятидесятники, що входять у ЦХВЄУ, мають
20 навчальних закладів, 42 періодичні видання, 30 місій, ведуть 10 телеі 14 радіопередач.
Крім ЦХВЄУ, в Україні є низка інших п’ятидесятницьких церков
зі своєю самостійною інституційно-організаційною структурою, про
що читачі знайдуть докладну інформацію в цьому томі.
Кожна із ранньопротестанських конфесій має свої інституційні,
організаційні відмінності, застосовує різні форми і методи місіонерськопроповідницької діяльності, зрештою, дотримується притаманних
їй догматичних й культових особливостей, на що ми звернули увагу,
читачів характеризуючи ці течії.
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Водночас у кожній із досліджуваних ранньопротестанських конфесій
накопичуються проблеми, які загалом можна охарактеризувати
як проблеми інституційного зростання і якісних доктринальних змін,
що призводять до протиріч між суто українськими й американоєвропейськими протестантськими моделями влаштування конф е
сійного життя, між традиціоналізмом і лібералізмом, між старшим
і молодшим поколінням віруючих, між «автохтонами» і «неофітами»,
між залишками сектантської м ентальності й новими оцерковленими формами функціонування громад, зрештою, між традиційним
і модерністським богословським мисленням, що формується у протес
тантських церквах.
Поряд з проблемами, які часто спричиняють напругу в конфесійному
житті, існують досить динамічні й ефективні засоби, методи та форми
євангельської, місіонерсько-проповідницької, інформаційної, освіт
ньої, кадрової та підприєм ницької діяльності, завдяки яким цим
протестантським церквам і їхнім регіональним громадам вдається
успішно розвиватися й досягати поставлених цілей.
Пізньопротестанські церкви в Україні будують своє сучасне розу
міння ролі релігійного фактора в секулярному глобалізованому світі,
на антропологічній парадигмі, надаючи пріоритетного значення
громадянському суспільстві, позаконфесійному облаштуванню укра
їнського суспільства без клерикального спрямування, солідаризуючись
з принципами Конституції України про відокремлення церкви від
держави і школи від церкви і права на свободу совісті.
Відтак, стосовно ролі релігії і місця церкви у політичній і духовній
трансформації українського суспільства маємо різні рефлексії, які
відображають православний консерватизм і протестантський реалізм.
Вони охоплюють широке коло соціальних, суспільно-політичних,
культурологічних, правових, етично-моральних проблем у контексті
держава - церква, політика - церква, культура - церква, світське право християнська етика, церква і проблеми глобалізації, євроінтеграції,
секуляризації.
Усі пізньопротестантські церкви в Україні (баптисти, п’ятидесятники,
адвентисти, Свідки Єгови) мають спільний погляд на роль релігійного
чинника в політичному й духовному житті суспільства та реаліза
цію принципів свободи совісті. Вони вважають, що жодна конфесія
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не повинна мати статусу державної чи офіційно визнаної привілейова
ної, чи будь-яких інших пріоритетів у правовому полі українського
суспільства й практичній його ж иттєдіяльності. Вони негативно
оцінюють демонстрування окремими представниками влади, особливо
місцевої, прихильності до тієї чи іншої конфесії. Протестантські церкви
наполягають на підконтрольності державної влади громадянському сус
пільству, яке повинно бути безконфесійним і поважати свободу совісті
та демократичні права всіх громадян і кожної окремої особи. Водночас,
вони стурбовані зростаючою апатією українців до суспільного життя,
нерозумінням і часто недовірою до влади, яка, у свою чергу, допускає
безвідповідальність і аморальність у своїй діяльності.
Пізньопротестантські церкви пріоритетним завданням для себе
вважають ініціювати моральну відповідальність громадян перед
суспільством, спонукати людей об’єднуватися у громадські організації,
зорієнтовані на доброчинні, соціальні, освітні, правозахисні цілі.
Протестанти вбачають особливу небезпеку в релігійному чи вузько
конфесійно зорієнтованом у законодавстві, оскільки завжди, коли
релігійні керівники посилювали свої позиції або домагалися підтримки
у виконанні власних клерикальних програм, результат був невтішним.
Вони вважають, що, наприклад, запровадження будь-яких релігійних
дисциплін до програм середньої і вищої школи суперечить Конституції
України, в якій чітко визначено світський характер і держави і школи.
Церква як сакральна установа не повинна брати участі в політич
ному житті, оскільки тоді вона стає просякнута духом партійності, який
роз’єднує суспільство. Такої точки зору дотримуються всі пізньопротес
тантські конфесії в Україні, хоча у їхніх поглядах є деякі відмінності.
Церква має служити всьому суспільству, вважають адвентисти, і тому
її священнослужителі не можуть брати участі в політичній боротьбі.
Свідки Єгови сповідують принцип нейтральності щодо політики, і тому
всі члени цієї релігійної організації (а не лише священнослужителі,
як в адвентистській церкві) категорично відсторонюються від будьяких громадських, політичних рухів і партій, хоча свої погляди на ті
чи інші форми державного ладу і політичного управління висловлюють:
позитивні стосовно демократичних, негативні - до тоталітарних,
диктаторських. Свідки Єгови також критикують клерикалізм, расизм,
крайній націоналізм, ксенофобію.
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І все ж серед значної частини протестантів, насамперед серед
адвентистів, баптистів і п’ятидесятників, утверджується переконання,
що віруючі не повинні відмежовуватися від громадського ж иття,
і можуть брати участь у суспільній, політичній діяльності, й таким
чином приносити користь суспільству і державі. Втім, утримання від
будь-якої політичної діяльності - обов’язкова вимога до всіх штатних
служителів церкви. Водночас, наприклад, адвентисти вважають, що як
громадяни своєї країни служителі Церкви АСД можуть полишити
церковне служіння і займатися політичною діяльністю. Вони також
допускають «наявність різних політичних переконань» серед своїх
служителів і пересічних членів громад, залишаючи за кожним віруючим
«розумний вибір» політичних орієнтацій. Віруючі, які працюють
у місцевих і центральних органах влади чи балатуються як кандидати
на виборах, церква АСД не критикує і не засуджує. Вони мають право
зберігати за собою не лише членство, а й служіння в помісній церкві.
Ці положення зафіксовані в «Основах соціального вчення Церкви
АСД в Україні».
Отже, в українському пізньом у протестантизмі відбуваю ться
складні процеси, пов’язані з визначенням чіткої позиції щодо сус
пільного життя та соціально-політичних реалій сучасної України.
Перевага Святого Письма над теологією, християнської етики - над
філософськими й соціальними вченнями традиційно була притаманною
багатьом пізньопротестанським, зокрема євангельським і месіанськоесхатологічним, течіям. Через це вони переважно були індиферентні
до нерелігійної рефлексії і дуже вузько окреслювали коло своїх суспіль
них інтересів. Це значною мірою підсилювалося їхнім напівнелегальним
або нелегальним існуванням в умовах тоталітарної влади.
Н ині в українському протестантизм і пр обудж ується інтерес
до громадського життя. По суті, всі пізньопротестантські течії, які
є о б ’єктом дослідж ення у цьому томі, вже визнають необхідність
«входження у світ». Водночас відбувається зіткнення різних тенденцій:
традиційного відмежування від суспільства («Не любіть світу і того,
що у світі, бо той, що любить світ, немає любові Божої.») й активного
входження у світ («Не молю, що б ти їх із світу забрав...»). Протестантські
церкви дивляться на соціальний розвиток українського суспільства
з «християнським оптимізмом». Адвентисти наголошують, що процес
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визначення соціально-політичної моделі розвитку української держави
має бути відкритим, скерованим на піднесення гідності людської особи.
Пріоритет надається створенню та функціонуванню дійових механізмів
відкритого діалогу між державної владою і громадянами. Майже всі
течії пізнього протестантизму в Україні налаштовані на діяльність
в умовах ринкової економіки, правової держави, громадянського
суспільства. Баптисти, адвентисти і п’ятидесятники активно залучаються
до суспільно-політичних, соціально-економічних процесів. Під час
виборчої кампанії 2002 р. 83 баптисти були зареєстровані кандидатами
в депутати різних рівнів представницької влади, з них 4 - кандидатами
у депутати Верховної Ради України. Такі тенденції спостерігаються
і в п ’ятидесятницькому середовищ і, представники якого активно
включалися у виборчі перегони. Для адвентистів це було раніше менш
характерним. Проте, як зазначається в «Основах соціального вчення
Церкви АСД в Україні», і адвентисти почали досить активно реагувати
на нові можливості, що складаються для розвитку громадської ініціативи
в умовах гарантованої Конституцією України свободи совісті. Можна
сподіватися, що віруючі протестантських церков здивують українське
суспільство своєю громадянською мобільністю й різними формами
соціального, політичного та духовного входження у світ.
Парадигма світське право - християнська етика у розумінні бого
словів Православної церкви і протестантських церков найпереконливіше
висвітлює їхні теоцентристські і антропоцентристські орієнтації. Право
славна церква, як зазначається в «Основах соціальної концепції Руської
Православної Церкви», принципово не сприймає і категорично відкидає
«секуляризацію високих принципів невідчужуваних прав людини»,
«автономну свободу совісті». Сучасні теорії природного, так званого
«позитивного права», які є основою секуляризованого гуманістичного
суспільства, РПЦ піддає критиці через це, що вони демократичні,
а не теократичні, антропоцентричні, а не теоцентричні. На цій основі
декларується «пріоритетність релігійного законовстановлення над
світським». Відтак, провівши демаркаційну лінію між християнською
етикою і світським правом, Московська патріархія декларує не лише
пріоритетність першої над другим, а й цілковиту їхню несумісність.
Протестантські церкви більш гнучко підходять до цієї проблеми,
оскільки вважають, що майбутнє України - це розвиток громадянського
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суспільства, і через це не протиставляють християнську етику світському
праву. Протестантські кола вважають, що сьогодні, коли Україна
переживає вирішальний період духовної і культурної трансформації,
церква повинна допомагати суспільству «набувати нового тв ор 
чого бачення» своєї перспективи, яке охоплює і законодавчу сферу.
Цю проблему, наприклад, вважають адвентисти, буде вирішено, коли
гідність людської особистості укладатиметься в етичні норми, джерелом
яких є християнська етика. Але водночас у «Основах соціального вчення
Церкви АСД в Україні» світське право не протиставляється християнсь
кій етиці, оскільки воно вважається «законодавчо закріпленим мініму
мом етичних норм, необхідних для співіснування».
П ідтримуючи становлення правової дем ократичної держ ави
й розвиток громадянського суспільства, в якому «гармонізується єдність
демократичного права, правотворчості та правозастосування», всі
пізньопротестантські церкви виступають за гарантування особистості
основних прав у світській правосвідомості, проти абсолютної свободи
держави і проти необмеж еної свободи особистості, за політичний
і світоглядний плюралізм у неконфесійному суспільстві, за рівність
громадян у їхніх конфесійних виявленнях.
Ще більше разючі розходження між протестантськими церквами
і православ’ям в особі Російської православної церкви спостерігається
у трактуванні проблемного поля культура-церква. Закликаючи до гар
монійної співпраці церкви і культури, Московська патріархія (до речі,
цю точку зору підтримують УПЦ і УПЦ Київського патріархату) зобов’я
зує культуру бути «носієм благовістя», служити справі «оцерковлення
людської творчості», «повернення до первісних релігійних джерел»,
що на думку протестантів є спробою клерикалізації культури.
Протестантські конфесії в Україні не мають клерикальних претензій
і не роблять спроб зупинити або повернути до середньовіччя ходу
культурного розвитку людства. Вони визнають закономірними втрату
культурою сакральної санкції і становлення секулярної, антропологічної
культури. Приміром, Церква АСД в Україні, визнаючи суперечності
між вірою і культурою, водночас декларує готовність бути «відкритою
до нових тенденцій у розвитку культури в сучасному плюралістичному
суспільстві». Не розчиняючись у сучасній культурі, протестантські цер
кви рекомендують своїм священнослужителям «знайомитися з новими
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течіями в культурі, щоб знаходити ефективні шляхи до свідомості
сучасної людини». На таких же позиціях щодо секулярного суспільства
і світської культури стоять Свідки Єгови, в сучасній літературі яких
знаходимо систематичні огляди культур різних народів, доброзичливе
ставлення до національних культур, зокрема й до української.
Пізньопротестантські конфесії в Україні не підтримують спроб
окремих церков клерикалізувати культуру, насаджувати стандарти
православної, католицької чи якоїсь іншої конфесійної культури.
Визнаючи пріоритетність світської культури над клерикальною,
вони вважають, що громадянське суспільство і церква не повинні
нав’язувати одне одном у ж одних культурних стандартів. Церква,
діючи в незалеж ном у від держави автономному полі, співпрацює
з громадянським суспільством, сприяє створенню необхідних умов
для розвитку культури національних і релігійних меншин та запобігає
будь-яким формах культурної дискримінації. Культура, підкреслюють
українські протестантські авторитети, не повинна служити політичним
чи релігійним інтересам, а лише сприяти становленню кожної людської
особистості.
Ставлення до світської, секулярної культури і насамперед до наці
ональної культури з боку різних пізньопротестанських конфесій
в Україні неоднозначне. Найбільше переймаються проблемами культури
баптисти та адвентисти. Свідки Єгови засуджують прояви нігілізму
щ одо національної культури і з повагою ставляться до «розумної
національної гордості» за свою батьківщину, свій народ, свою мову
і культуру, виступаючи водночас проти клерикалізації культури,
проявів расизму, національної обмеженості, національного екстремізму.
Адвентисти вважають , що сучасне українське суспільство переживає
кризу культурної самоідентифікації і потребує духовного, культурного
та національного самовизначення.
За своєю структурою шостий том «Пізній протестантизм в Україні»
складається з трьох частин: І. Всеукраїнське об’єднання церков християн
віри євангельської - п’ятидесятників; II. Церква християн Адвентистів
сьомого дня; III. Свідки Єгови. Така послідовність у викладі матеріалу
зумовлена як періодом зародження і становлення цих протестантських
течій, так і часом їх проникнення і розвитку в Україні. Першою пізньопротестантською течією після євангелізму-баптизму, який поширився
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в Україні в середині XIX ст., був адвентизм (кінець XIX ст.). Рух
дослідників Біблії (Свідків Єгови) і п’ятидесятників проник на українські
землі на початку XX ст. Саме цей історичний фактор зумовив структурну
побудову цього тому.
Кожна із досл ідж уван и х конф есій зародилася в С получених
Штатах Америки. їх експорт в Україну відбувся шляхом трансляції
віри вихідцями з України, які на початку XX ст. масово виїжджали
в пошуках заробітку і кращої долі за океан, а відтак, запізнавшись там
з віровченням дослідників Біблії (Свідків Єгови), п’ятидесятників, після
повернення в Україну, стали поширювати його серед своїх земляків.
Своєрідним винятком є адвентизм, оскільки поява його в Україні
відбулася в основному шляхом його поширення німецькими коло
ністами, які поселялися на півдні України в кінці XIX ст.
Американські протестантські центри та їхні філії в Німеччині, Польщі
та інших європейських країнах надавали (і продовжують ще в більших
розмірах і різноманітних формах це робити тепер) всіляку допомогу
своїм українським послідовникам: шляхом їх навчання, фінансової
підтримки, а також кадрами своїх проповідників, євангелістів, місіонерів,
які приїжджали в Україну з метою розш ирення і організаційного
зміцнення цих протестантських конфесій.
Виклад історії кожної з досліджуваних у цьому томі пізньопротестантських конфесій включає такі розділи: 1) витоки і особливості
їх розвитку в США, віросповідні принципи, богословський портрет;
2) зародження і поширення в Україні; 3) радянський період їх буття,
який характеризується жорстокими переслідуваннями і тотальними
державними репресіями; 4) трансформація цих конфесій в незалеж
ній Україні.
Уперше в процесі дослідж ення цих протестантських конфесій
використовуються архівні матеріали закритих фондів Ради в справах
релігій при Раді М іністрів СРСР і УРСР, Д П У-Н КВС-М ДБ-К ДБ,
Військових трибуналів, О собливих судів, Верховного Суду УРСР,
обласних судів - всієї репресивної системи, яка намагалися зруйнувати
і скасувати організаційні структури адвентистів, Свідків Єгови, п’яти
десятників шляхом масових репресій, вислання сімей віруючих в Сибір,
конфіскації їх будинків і майна, позбавлення всіх громадянських прав
після відбуття покарання. Все це було спрямоване для досягнення
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злочинної мети - покінчити з цими протестантськими течіями назавжди
і остаточно.
Читачі мають можливість ознайомитися з архівними матеріалами
слідчо-судових прав, які додаються до кожної частини тому.
Том створений колективом авторів, зокрема: Вступ, Частина
III. Свідки Єгови, Післяслово редактора тому, Бібліографія (доктор
філософських наук П.Яроцький); Частина І. Всеукраїнський союз Церков
Християн віри євангельської - п’ятидесятників (В.Франчук); Частина
II. Церква християн-Адвентистів сьомого дня (кандидат філософських
наук В.Докаш).
Переклад окремих текстів українською мовою здійснили канди
дат ф ілософ ських наук В.Титаренко і доктор ф ілософ ських наук
П.Яроцький.
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ЧАСТИНА І

П’ЯТИДЕСЯТНИКИ

І
ЦЕРКВА П ’ЯТИДЕСЯТНИКІВ.
БОГОСЛОВСЬКИЙ ПОРТРЕТ

Початок сучасного класичного п’ятидесятницького руху важливо
розглядати в контексті загального розвитку процесу Реформації
в протестантизмі і його серйозному впливові на католицизм і право
слав’я. Організаційно п’ятидесятницький рух виріс з так званого
«руху святості», який набув великого розмаху у кінці XIX століття
у Великобританії й Сполучених Штатах, і наголошував на важливості
харизматичних проявів (або - дії дарів Святого Духу) у житті церков
і кожної віруючої людини зокрема, логічно розвиваючи загальний
вектор спрямованості на повернення до першохристиянського ідеалу
віровчення й практики церковного життя, що було помітною рисою
протестантських рухів, особливо баптизму й методизму.
Основна причина неймовірного вибухоподібного стрімкого
пош ирення п’ятидесятницького руху полягала у тому, що у всій
історії християнства, починаючи із часів апостолів, у різних країнах
і в різних церквах (і в православ’ї - у тому числі!) тою чи іншою мірою
простежувалися такі харизматичні прояви, як бачення й надприродні
одкровення, феномен говоріння іншими мовами, пророцтва й перед
бачення майбутнього, здатність нелікарського зцілення хворих та ін.
Ці явища в християнському світі завжди розцінювалися як дія дарів
(харизм) Святого Духу. П’ятидесятницький рух підвів під ці явища
теологічну базу Нового Завіту, проголосивш и їх нормативними
для богослуж бової практики будь-якої церкви. Таким чином,
деномінаційні межі були зламані перед блискавичним поширенням
універсальної загальнохристиянської ідеї в її новому прочитанні.
В той самий час, характер виникнення п’ятидесятницького руху
визначив і його природу - як багатоукладну, багатоманітну, таку,
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що увібрала в себе різноманіття релігійних, культурних, етнічних
ознак і ф орм , як деном інацій зокрем а, так і культур в цілому.
Всесвітній п ’ятидесятницький рух ніколи не був організаційно
єдиним цілим, розпадаючись на безліч деномінацій, союзів і груп
церков. Однак, з часом він оформився в п’ятидесятницькі союзи,
які, постійно зростаючи, існують дотепер.

П’ятидесятницькі церкви й союзи конструктивно співпрацюють між
собою: в основному вони мають одне віровчення, спільні цілі й завдання.
Періодично проводяться Всесвітні конгреси п’ятидесятницьких церков.
Перший такий конгрес проходив у 1921 році в Голландії, в Амстердамі.
На цьому конгресі було проголошено, що п’ятидесятницькі об’єднання,
зберігаючи свою структуру, свої особливості й повну автономію
в питаннях внутрішнього життя, існують у рамках Всесвітнього Союзу
християн євангельської віри або п’ятидесятників (П ентекостал).
П’ятидесятницькі церкви в багатьох країнах світу прийняли назву
християн євангельської віри. 18-а світова п ’ятидесятницька кон
ференція відбулася 22-25 вересня 1998 року в м. Сеулі (Південна
Корея). Відкриття конференції відбулося на олімпійському стадіоні
в присутності 100 тисяч чоловік. 19-а всесвітня конференція відбулася
29-30 травня 2001 року в Лос-Анджелесі, США, 20-а відбулася у 2004 році
в Йоханесбурзі (Південна Африка), 21-а - запланована на 2008 рік
в Лісабоні (Португалія).
Чисельність п ’ятидесятників у світовому масштабі - питання
досить проблематичне, оскільки існує безліч церков, церковних союзів
і віросповідань, які, не називаючи себе п’ятидесятниками, сповідують
п’ятидесятницьке богослов’я й практику п’ятидесятницьких богослужінь.
Крім того, є мільйони віруючих людей, які приймають п’ятидесятницьке
вчення в середовищі інших, не п’ятидесятницьких церков. Починаючи
з 60-х років минулого століття, у християнському світі йде бурхливий
і стрімкий процес активного проникнення п’ятидесятницького богослов’я
в середовище інших деномінацій. Зазвичай, цей процес називається
харизматичним рухом, однак цим терміном варто користуватися
з певною обережністю, тому що термін «харизматичний рух» вживається
не завжди правильно і найчастіше позначає зовсім інші явища, обго
ворення яких не є доцільним у рамках цієї книги. Сьогодні терміном
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«харизматичний рух» можуть помилково називати все що завгодно,
однак суть полягає в тому, що з Біблійної сторони правильний і здоровий
харизматичний рух це, власне, утворення «п’ятидесятницьких церков
усередині церков» - коли в середовищі католиків, англікан, лютеран,
баптистів, методистів та інших церков утворюються групи віруючих,
які, сповідую ть духовн і дари, але не поривають зв'язки зі своєю
церквою, не називаються п’ятидесятниками, не виходять із своїх церков,
а залишаючись їх членами.
Посилаючись на журнал «Світова П’ятидесятниця» № 59 за 1998 р.,
можна констатувати, що власне деномінаційних класичних п’яти
десятників у світі налічується 215 мільйонів. Таке авторитетне ви
дання, як «Британська Енциклопедія», повідомляє, що в 1998 році
в п’ятидесятницькому і харизматичному русі сукупно налічувалося
540 мільйонів послідовників. У 1990 р., згідно «Словника П’ятидесятницького й харизматичного рухів», - 410 мільйонів. Таким чином,
п’ятидесятники й харизмати є найбільшою групою протестантів у світі другою після римських католиків. Статистика свідчить про середній темп
приросту членів (залежно від регіону) на рівні 5-7 відсотків у рік.
У Південній Кореї, яка стала економічним дивом після того, як у цю буд
дійську країну прийшло євангельське християнство, у Сеулі, існує
найбільша церква п’ятидесятників - тільки одна помісна сеульска церква
нараховує 800 тисяч членів. Членів церкви, а не парафіян! Величезний
вплив на суспільство здійснює церква п’ятидесятників у Фінляндії,
Швеції, Норвегії. Усьому світу відомі імена відомих п’ятидесятницьких
проповідників Орала Робертса, Томаса Осборна, Катерини Кульман,
пастора найбільшої у світі церкви в Сеулі Давида (Павла) Іонги Чо,
німецького місіонера Рейхарда Бонке, що багато років плідно трудиться
в Африці, й багатьох інших працівників на ниві Божій.
Найбільше п’ятидесятників перебуває в Азії - 28% від їх загальної
кількості у світі. У Північній Америці проживає - 23%, у Південній
Америці - 23%, в Африці - 15%, в Європі - 10%, в Океанії - 1%.
Є досить багато переконливих підстав стверджувати, що в історії
християнства двадцяте століття було століттям п’ятидесятницького руху,
який, виникнувши як новий рух у протестантизмі на рубежі ХІХ-ХХ сто
літь, стрімко поширився у всьому світі і до кінця століття за оцінками фа
хівців нараховував у своїх рядах близько 540 мільйонів послідовників.
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Загальноприйнята назва «п’ятидесятники» відображає теологічну
особливість цього руху, яка підкреслює важливість в історії церкви
події, що сталася на свято П ’ятидесятниці в Єрусалимі - зішесття
Д уху Святого, і такою ж м ірою - віру в те, що духовн а сутн ість
П’ятидесятниці (хрещення Святим Духом) є не тільки історичним
фактом духовного життя церкви, але й є явищем повторю ваного
характеру й тому вважається не тільки можливим, але й необхідним
переживанням кожного окремого віруючого. Однак самі п’ятидесятники
в Україні й деяких інших країнах іменують себе Церквою християн віри
євангельської, обґрунтовуючи свою самоназву на Біблійних текстах
(Дії 11:26 і Фил. 1:27).

Вчення церкви п'ятидесятників
про джерело Божественного одкровення
Богослов’я Церкви християн віри євангельської, як і віроповчальні
системи інш их євангельських церков, ґрунтується на головном у
системоутворюючому принципі протестантизму, який ясно й коротко
сформулював Мартін Лютер - «тільки Писання». Визнаючи певну
корисність і значимість тих або інших церковних історій, переказів
і джерел, християни віри євангельської твердо притримуються того,
що єдине непогрішне надійне джерело для виведення віровчення,
підстава й дороговказ для практики церковного життя - це сама Біблія,
причому Біблія канонічна, котра авторитетно вважається Одкровенням
Бога людині й Словом Божим. Апокрифічні книги не визнаються
богонатхненними і Одкровенням Бога й в один ряд зі Словом Божим
не ставляться, як й інші церковні перекази. У віровченні п’ятидесятників
сказано, що «підставою й порадником нашого віровчення служить Свята
Біблія, як Слово Боже (39 книг Старого Завіту й 27 книг Нового Завіту),
натхненне Духом Божим, і дане людям для пізнання Бога й волі Його.
Біблія для них є правилом віри й життя. Вони визнають канонічні книги
Біблії - Старого й Нового Завітів - богонатхненними, «не додаючи,
не зменшуючи, не пошкоджуючи, не спотворюючи». П’ятидесятницьке
богослов’я вчить, що Бог пізнаваний - у міру того, як людина може
його осягти, і що Біблія є єдиною книгою, що вказує шлях до пізнання
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Бога, його волі й заповідей, до одержання життя вічного. Заявляючи,
що «Слово Боже доступне для читання й дослідження всякій людині»,
пастори й проповідники закликають всіх віруючих самостійно читати
й досліджувати Священні Писання, вірити в них і в практичному житті
жити в повній згоді й гармонії з євангельськими нормами, опираючись
на слова Ісуса Христа «Якщо Ви любите Мене - мої заповіді зберігайте»
(Ів. 14:15).
Як й інші християнські конфесії, п’ятидесятники вірять, що Біблія
вчить про Єдиного Істинного Бога, що є невидимий Дух, живий і вічний,
безмежний, незмінний, досконалий, неосяжний, святий і істинний;
всюдисущий, всевідаючий, премудрий, праведний, всевидючий, такий,
що все чує, всемогутній, вірний у своїх обітницях, благий і милостивий,
повний любові до людини, безсмертний. Він є Творцем неба й землі,
усього видимого й невидимого. Про єдиного Бога в Біблії говориться
в множині, але не в значенні багатобожжя, а в значенні різноманіття
Його прояву й одкровення. Бог відкрився людині в трьох особах: Отець,
Син, Дух Святий. Всі три особистості Святої Трійці єдині, нероздільні
й рівні між собою за сутністю й властивостями. Всі властивості Бога
рівною мірою відносяться до кожної із трьох іпостасей Божественної
Трійці індивідуально. Сама по собі Трійця також є особистістю.
Бог Отець є Творцем неба й землі, він керує світом, живе на небесах
у неприступному світлі, є всюдисущим, всезнаючим і всемогутнім
Духом, у ньому проявляється досконала любов.
У Богові-Сині християни віри євангельської сповідають Спасителя,
Месію, Відкупителя, предвічного Сущого, котрий з ’явився, як втілена
любов Божа на землю, у тілі, за заздалегідь визначеним планом Божим,
народився у Віфлеємі як людина від благодатної й благословенної Діви
Марії, наречений ім’ям Ієшуа (Ісус), що означає Спаситель. Ісус Христос
є Сином Божим, другою особою святої Трійці, породжений Отцем
раніше за всяке творіння, який прийшов урятувати світ, був розп’ятий,
похований, воскрес, вознісся й сів по правиці Бога Отця.
В ідповідно до Біблії, Х ристос прийде на землю знову судити
живих і мертвих. Він є в цей час Главою Церкви, йому властиві всі
атрибути Божества - він вічний, незмінний, всюдисущий, всезнаючий,
всемогутній. Християни віри євангельської вірять, що Христос є єдиним
П осередником м іж Богом і людьми й з цієї причини категорично
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відкидають заступництво святих угодників і заступницькі молитви
за померлих.
У п’ятидесятницькому богослов’ї підкреслюється особлива роль
Святого Духу, що є третю особою Божественної Трійці, особою, єдиною
з Отцем і Сином. Дух Святий зійшов на землю для творення Церкви
Христової в день П ’ятидесятниці. Дух Святий в Церкві здій сн ю є
творчу роботу: надихає Апостолів і пророків, дає силу для благовісти,
прославляє Христа, облаштовує Церкву й дбає про кожного окремого
її члена, викриває гріх, дає віруючим можливість духовного росту,
підкріплює їх духовно, наставляє, відкриває потаємні духовні таємниці,
говорить, животворить, указує, сповіщає майбутнє, готує служителів,
утішає, очищає й освячує. Як Дух животворящий і відроджую чий,
він живе в серці віруючого, безперестану діє в ньому, підсилюючи
й зміцнюючи нову людину у сенсі святості й досконалості; аби досягнути
їх, людина повинна сприяти цьому своєю покірністю, прагненням
і щирим бажанням; наставляє на всяку істину, підкріплює віруючих
услабостях, робить їх здатними й плідними на добрі справи. Духу
Святому, як Божественній особі, властиві всі атрибути Божества.

Вчення про людину
Подібно до всіх інших християнських конфесій, п’ятидесятницька
антропологія вчить, що людина була створена Богом як істота, що має
дух, душу й тіло. Бог створив людину за своїм образом і подобою в тому
розумінні, що людина була наділена свободою волі, аби добровільно
вибирати шлях слухняності чи непослуху Богові. Людина обрала шлях
непослуху Богові через спокусу диявола й згрішила проти Господа. Через
гріхопадіння першої людини все людство успадкувало гріх (гріховну
природу), внаслідок якого стало смертним (духовно і тілесно). Гріх
розділив людину з Богом, і саме цей поділ називається в богослов’ї
духовною смертю людини. Ісус Христос спокутував гріхи людини своєю
смертю на Голгофі, захистивши її від гріха й вічного осуду, й тому, згідно
п’ятидесятницького віровчення, усяка людина, що увірувала в Ісуса
Христа, як у свого особистого Спасителя, і позбавилася своїх грішних
шляхів, має прощення гріхів, Боже усиновлення й життя вічне.
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Богослов’я п’ятидесятників про спасіння людини базується на армінізмі, тобто вченні, що від самої людини залежить: добровільно прийняти
вірою дар спасіння й вічне життя або відкинути його й успадковувати
смерть. Таким чином, через благодать Ісуса Христа кожній людині
надається можливість врятуватися.
Християни віри євангельської вірять, що життя людини є священним
даром Бога, а тому до свого й чужого життя кожен повинен ставиться
якнайвідповідальніше, й ніхто не має права позбавити життя ні себе
самого, ні іншу людину. Вірячи, що життя людини має право перервати
тільки Бог, переважна більшість християн віри євангельської в Україні
є пацифістами й відмовляються служити в армії зі зброєю в руках або
застосовувати зброю. Згідно своїх переконань, відповідно до Закону
України «Про альтернативну (невійськову) службу», вони мають право
на проходження військової служби альтернативно. Вони також послі
довно виступають проти страти засуджених, пропонуючи замінити
її довічним тюремним ув’язненням навіть для найнепоправніших
злочинців. Всі п’ятидесятники вважають аборти вбивством ненародже
них дітей і ставляться до цього явища вкрай негативно.

Вчення про гріх і спасіння
Сотеріологія (вчення про спасіння) п’ятидесятницької церкви
відповідає загальному протестантському розумінню гріховної природи
людини. Гріх - є порушенням закону Божого. Гріх увійшов у світ через
непослух людини, внаслідок спокушення дияволом. Відплата за гріх смерть. Люди не тому грішники, що роблять гріхи - а, навпаки, вони
роблять гріхи, тому що є грішниками. У вченні християн віри євангельської
гріх - це не тільки вчинок, але й стан людини, тому що люди народжуються
в світ грішниками, успадковуючи гріховну природу з покоління в поко
ління. Оскільки людина грішна за своєю природою, вона робить гріхи.
Спасіння - це прощення гріхів і знаходження життя вічного. Для
порятунку роду людського, котрий, будучи створений за образом
і подобою Божою, згодом, за спокусою ворога душі людської впав у гріх,
втративши славу Божу, став «чадом гніву», рабом гріха, піддався відплаті
за гріх, тобто смерті й відлученню від Бога, повинен був з’явитися
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Спаситель, (Відкупитель), якому належало взяти на себе всі гріхи світу,
як Агнцеві Божому, покласти своє життя в якості заступницької жертви
спокути, умерти й на третій день воскреснути. Сама людина не може себе
врятувати - ні власною своєю праведністю, ні якими-небудь справами,
ні грошовим викупом, ні через праведність інших людей.
У спокутному порятунку, здійсненому Господом Ісусом, за допомогою
його жертовної смерті за всіх людей, пропонується всім умилостивления,
примирення з Богом, прощення всіх гріхів, виправдання, усиновлення
й життя вічне. Хоча все це Христос уже зробив і знищив гріх своєю
жертвою, все ж, щоб стати співучасником спасіння, кожна людина
повинна покаятися у своїх гріхах і особисто прийти до Христа з вірою
в Його жертву й уповаючи на здійснене ним спасіння. Базовий текст
Біблії в питанні спасіння пов’язує це з любов’ю Бога до людини й проя
вом Бож ественної ініціативи порятунку, проголош ую чи «Так-бо
Бог полюбив світ, що дав Сина свого Однородного, щоб кожен, хто
вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого
Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через нього світ спасся»
(Ів. 3:16-17). Біблія проголошує також унікальність жертви Христа
й заявляє вустами апостола Петра, що порятунок можливий винятково
тільки через прийняття вірою Ісуса Христа «Бо під небом нема іншого
Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали» (Дії 4:12).
Практичними кроками для знаходження спасіння кожною людиною
є наступне: повірити в Ісуса Христа, як в особистого свого Спасителя,
покаятися, народитися згори, хреститися за вірою.

Вчення про народження згори
Увірування в Ісуса Христа й щире навернення до Бога - є народжен
ням згори. Народження згори іменується в Біблії народженням від води
й Духу й відбувається при сукупному впливі на людину Слова Божого
(вода є один із символів Писання) і Духу Святого в момент покаяння
й звернення до Бога. Людина, народжена згори, є дитиною Божою
і спадкоємницею вічного життя. Народження згори не ототожнюється
з водним хрещенням або із хрещенням Духом Святим.
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Вчення про хрещення Духом Святим
ГГятидесятницьке богослов’я підкреслює, що хрещення Духом
Святим є Божою обітницею для кожної людини, народженої згори.
Хрещення Духом Святим є прийняття особливої духовної сили для
творення церкви, для творення внутрішньої людини, для проповіді
Євангелія у світі. Хрещ ення Духом Святим дається для служіння
врятованих християн. Хрещення Духом відбувається за наявності віри,
переконання, освячення, бажання, покори, іноді - посту та молитви
й супроводж ується силами, проявами й дарами Духа Святого, які
не є природними людськими здібностями або знаннями, але є результа
том надприродних дій Святого Духу. Як правило, особливий наголос
робиться на знаменні говоріння іншими мовами, подібно до того, як це,
за книгою Діянь Святих Апостолів, відбувалося в Єрусалимі в день
народження християнської Церкви на свято П’ятидесятниці.
Християни віри євангельської вірять, що хрещення Духом Святим
може відбуватися під час молитви, під час проповіді, при покладанні
рук служителів, за інших обставин.

Вчення про дари Духу Святого
П ’ятидесятницьке богослов’я вчить, що духовні дари даються
з волі Духа Святого, як Йому завгодно. До духовних дарів відносяться
слово знання, слово мудрості, дар віри, чудотворення, зцілення хворих,
говоріння іншими мовами, тлумачення мов, пророцтво. Віруючі люди
повинні прагнути до одержання дарів Духа Святого. При виявленні
духовних дарувань варто керуватися порядком, встановленим Священ
ним Писанням. Церква повинна проявляти особливе піклування, увагу
й пильність, щоб усе було благопристойно й чинно (1 Кор. 14:40).

Всесвітня церква
П ’ятидесятники вірять, що в теологічному розум інні Церква,
створена Ісусом Христом у день П ’ятидесятниці, коли зійшов Дух
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Святий, складається зі спасенних Ісусом Христом людей зі всіх поколінь
і народів і становить його Тіло. Глава Церкви - Х ристос. Церква
Господа єдина, всесвітня. Господь Бог, Отець Небесний, послав у світ
свого Єдинородженого сина, Ісуса Христа, який спокутував і врятував
грішну людину своєю кров’ю. Він виокремив урятований народ, з якого
заснував і організував свою церкву (спільноту) віруючих у нього, хрестив
її Духом Святим. Вона є живим організмом, храмом Божим, у якому живе
з усіма благодатними дарами, Дух Святий. Всі члени Церкви Христової
повинні бути чистими, святими й бездоганними дітьми Божими, тому
що, «воля Божа є освячення ваше» (ІСол. 4:3).
Всі члени Церкви, будучи дітьми одного небесного Отця, як співбраття однієї Божої сім’ї, повинні шанувати один одного, не вивищуючись
один над іншим і не подаючи братові своєму приводу до спотикання
й спокуси, любити один одного, не лихословити одне на одного, але
докладати всіх зусиль до того, щоб показати у вірі чесноти, розваж 
ливість, терпіння, помірність, благочестя й братолюбство, з ніжністю
упереджуючи один одного, у шанобливості наставляючи один одного,
перестерігаючи й напучуючи один одного із усілякою смиренною
мудрістю, довготерпінням і лагідністю, ставитися один до одного
з милостивою любов’ю, «намагаючись зберегти єдність духу в союзі
миру» (Еф.4:3). Відповідно до вказівок Святого Писання, кожний
член громади повинен вважати своїм святим о б о в ’язком брати
участь у справі пош ирення Царства Божого й підтримувати його
матеріальними засобами. Необхідно дотримуватися правил стосовно
грішних членів, а саме: якщо хтось із членів церкви згрішив проти
брата, але покаявся, то йому треба простити. З тим же, хто дозволяє
собі жити не за Євангелієм й грішить проти Бога або громади, треба
ставитися за Словом Божим, відповідно до вчення Євангелія: молитися
за грішника, перестерігати його в дусі лагідності з метою виправлення,
у випадку неприйняття ним умовлянь - приймати серйозніші заходи,
перестерігати в присутності свідків. Того ж, хто продовжує упиратися,
варто викривати перед всією громадою, і - якщо він не покається - його
виключають. Заходи церковного впливу мотивуються «любов’ю від
чистого серця» і мають своєю метою зберегти членів церкви від падінь
і погибелі, допомогти тим, хто вже перебуває в падінні, зберегти церкву
від поширення в ній гріха.
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Помісна церква
П омісна церква християн віри євангельської є добровільним
об’єднанням віруючих для спільного служіння Богуй задоволення своїх
духовних потреб. Віруючі однієї місцевості створюють помісну церкву
В основу віровчення, життя й діяльності церкви покладені Священні
Писання - книги Старого й Нового завітів (канонічні). Головне місце
у віровченні Християнської Віри Євангелійської (ХВЄ) посідає вчення
Ісуса Христа і Його Апостолів.
Церква визнає державний устрій і здійснює свою діяльність відпо
відно до діючого законодавства України та свого Статуту, зареєстрова
ного у встановленому порядку. Церква може входити в о б ’єднання
(союзи) церков і виходити з них за рішенням загальних зборів членів
церкви. Церква стає юридичною особою з моменту реєстрації, має
свою печатку, штампи й бланки зі своїм найменуванням і рахунки
в банках.
Основні цілі помісної церкви, згідно Статуту, наступні: «проповідь
Євангелія й християнських цінностей в суспільстві, виховання віруючих
для досягнення святості, для виконання в житті заповідей і велінь
Ісуса Христа, множення й зміцнення християнської любові і єдності
всіх християн, сприяння духовному відродженню суспільства, справи
милосердя й добродійності». Для здійснення зазначених цілей церква
ХВЄ проводить богослуж бові збори; здійсню є настанови Нового
Завіту про водне хрещення й хлібопереломлення; дотримується інших
церковних настанов: одруження, молитва над новонародженими дітьми,
поховання й т.д.; здійснює молитви над хворими; проводить молитовні
збори про хрещення й виповнення Духом Святим, про виявлення
дарів Духу Святого, про різні церковні потреби; проводить спеціальні
заняття з хором (співанки) і музичні репетиції; проводить Біблійні
збори для вивчення Біблії й розгляду окремих питань християнського
віровчення й християнського життя; організовує літературні гуртки
для глибшого знайомства із християнською літературою; організовує
церковну й виїзну бібліотеки духовної літератури; проводить духовноповчальні й виховні бесіди із членами церкви; проводить загальні
членські збор и для виріш ення внутріцерковних і організаційних
питань; організовує недільні школи для дітей і дорослих, інші навчальні
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заклади; видає, імпортує й експортує християнську літературу й інші
інформаційні матеріали християнського змісту; займається місіонерсь
кою діяльністю з метою проповідування Євангелія й створення нових
церков; проводить євангелізаційні служіння; організовує зустрічі, вечори,
бесіди, концерти духовної музики й співу, перегляд християнських
відео-, кінофільмів; здій сн ю є зв ’язок з інш ими християнським и
церквами й групами як шляхом листування, так і шляхом особистого
відвідування; встановлює й підтримує міжнародні зв’язки й прямі
контакти, включаючи виїзд за кордон для участі в християнських
заходах і запрошення християн з інших країн; направляє членів церкви
за рішенням загальних членських зборів для навчання в духовних
навчальних закладах як усередині країни, так і за кордоном.
Членом помісної церкви може бути людина, яка увірувала в Христа,
як свого особистого Спасителя, відроджена згори і прийняла водне
хрещення. Прийняття віруючих, які прибули з інших громад, членами
церкви, відбувається церквою після отримання свідчення від тієї
громади, де вони були членами раніше.
Кожний віруючий, що бажає прийняти водне хрещення за вірою
й тим самим стати членом церкви, заявляє про це громаді. Після
відповідного духовного наставляння, проводиться співбесіда на предмет
засвоєння євангельського вчення, й кандидат рекомендується церквою
на загальних членських зборах. Після рішення церкви відбувається
водне хрещення за вірою (досить часто - у природних водоймищах).
За Статутом церков християн віри євангельської «кожний член
помісної церкви повинен: ходити перед Богом у святості, виконувати
заповіді Христа; знати мету, віровчення й статут церкви й виконувати їх;
брати ревну участь у житті церкви, служити Господу відповідно до свого
покликання; читати й досліджувати Біблію, відвідувати збори, дбати про
злагоду у церкві та її устрій; підтримувати громаду матеріально; брати
участь у справах милосердя й добродійності». Кожний член помісної цер
кви має право брати участь у всіх членських зборах із правом вирішального
голосу; висловлювати свої побажання й зауваження на членських зборах;
обирати служителів церкви й самому бути обраним на служіння; знати,
на які потреби витрачаються матеріальні засоби. Під час обговорення
й рішенні різних злободенних питань, всі члени громади користуються
однаковим правом, незалежно від статі, віку й звання.
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Члени церкви християн віри євангельської ведуть тверезий спосіб
ж иття, повністю утрим ую ться від паління, вживання спиртних
напоїв і наркотиків. Церква стосовно тих своїх членів, які згрішили,
застосовує наступні заходи церковного стягнення: викриття, умовляння,
попередження, заборону, зауваження, відлучення від церкви.
Обслуговуючий персонал церкви комплектується із числа членів
церкви. Вищим керівним органом церкви є загальні збори членів
церкви, які збираються в міру необхідності. Загальні членські збори
вирішують найважливіші питання внутрішнього церковного життя:
обрання й переобрання керівництва церкви; прийом до членів церкви або
виключення; прийняття Віровчення й Статуту церкви, внесення до нього
доповнень і поправок; накладення й зняття церковних стягнень; інші важливі
питання. Рішення загальних зборів є остаточним і підлягає виконанню.
Для п остій н ого служ іння, керівництва й ведення церковних
справ церква обирає на пасторське служіння - пресвітера (або при
необхідності - пресвітерів). Пастор, за визначенням Статуту ХВЄ
«є головною особою, відповідальною за: правильне викладання єван
гельського вчення; непорочне ходіння членів церкви перед Богом;
духовне виховання членів церкви; за збереження злагоди і єдності
в церкві; за здатність церкви протистояти єресям і псевдовченням;
за дотримання статуту церкви; за правильну організацію й проведення
всіх видів служінь». Пастор також здійснює священнодійство в церкві.
Крім того, церква обирає євангелістів (благовісників) і місіонерів для
проповіді Євангелія за межами церкви (як в Україні, так і за її межами),
учителів і наставників для духовного виховання членів церкви, а також
дияконів і дияконіс, які відповідають за господарську, матеріальну
й фінансову сторони життєдіяльності церкви, забезпечують підготовку
всіх видів служ інь, а також здійсню ю ть служ іння добр одій н ості
й допомоги нужденним і хворим членам церкви, проводять виховну
роботу в сім’ях і в церкві.
Для загального керування церквою й вирішення організаційних,
господарських і фінансових питань обирається церковна рада, до складу
якої входять служителі й інші члени церкви, «сповнені Духом Святим
й мудрістю». Церковну раду очолює пастор церкви.
Церква володіє, користується й розпоряджається майном, що нале
жить їй на правах власності. У власності церкви можуть бути будови,
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о б ’єкти виробничого, соціального призначення, транспорт, засоби
й інше майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Майно помісної
церкви складається з добровільних пожертвувань, дарувань, заповітів
і т.д., а також перерахувань від організацій і підприємств, доходів
від виробничої, видавничої й іншої діяльності церкви. Церква може
орендувати транспортні засоби, спорудження, будинки, приміщення,
інвентар, устаткування, рухоме й нерухоме майно, землю, будівельні
споруди й т.д. Ревізія коштів і матеріальних цінностей здійснюється
ревізійною комісією. Майно й кошти використовуються для вико
нання статутних завдань церкви. Церква к ори стується зем лею
за порядком, встановленим Земельним кодексом України й іншими
законодавчими актами.
Церква в порядку, встановленому законодавством, має право
створювати видавничі, виробничі, реставраційно-будівельні, сільсько
господарські й інші підприємства для виконання своїх уставних завдань,
а також благодійні установи (притулки, інтернати, лікарні й т.п.), які
мають права юридичної особи.
Церква має право приймати на роботу співробітників на основі
письмового трудового договору, що реєструється у встановленому
порядку. На штатних співробітників церкви поширюється законодавство
про працю на загальних підставах. Штатні співробітники церкви
підлягають соціальному забезпеченню й соціальному страхуванню.
З цією метою церква вносить до ф о н д у держ авного соціального
страхування й у Пенсійний фонд відрахування в порядку й розмірах,
які встановлені законом. Штатним співробітникам церкви державна
пенсія призначається й виплачується на загальних підставах відповідно
до діючого законодавства.

Богослужіння в церкві
Церковні богослуж бові збор и пом існої церкви для проповіді
Євангелія, поклоніння Богу, задоволення духовних потреб, для повчання,
наставляння й духовного зростання членів церкви, для виконання
заповідей Нового Завіту проводяться щонеділі й серед тижня - в дні
й години визначені церквою, а також у дні християнських свят: Різдва,
Нового року, Водохрещення, Стрітення, Благовіщення, Великодня,
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Вознесіння, Трійці, Преображення, дня Жнив. Богослужбові збори
можуть проводитися й в інші дні - для виконання церковних настанов,
а саме: хрещення, одруження, поховання й т.д. Богослужіння проходять
у будинку церкви й на території, прилягаючої до нього, на цвинтарях,
у місцях окремих поховань і крематоріях, у будинках і квартирах грома
дян, а також в установах, організаціях і на підприємствах за погоджен
ням із трудовими колективами й адміністрацією. Богослужіння відбу
ваються також у лікарнях, госпіталях, будинках старих і інвалідів,
місцях попереднього ув’язнення й відбування покарання - на прохання
громадян, які там перебувають, або з ініціативи церкви, з дозволу
адміністрації цих установ.
На богослужбових зборах важливим є: читання Біблії з роз’яснен
нями (проповідь), здійснення молитов, вправа духовних дарів, спів
гімнів: загальноцерковний і хоровий, груповий і сольний, з музичним
супроводом і без нього; читання віршів, оповідань, особистих свідчень і т.
д. У служінні проповіді беруть участь служителі церкви й проповідники
з помісної церкви або з інших церков. На богослужбових зборах можуть
бути присутнім повнолітні й неповнолітні, віруючі й невіруючі, але беруть
участь у проведенні служіння як правило члени церкви. На членських
зборах можуть бути присутніми тільки члени помісної церкви, а також
члени інших церков на розсуд церкви. У хлібопереломленні беруть
участь тільки хрещені члени церкви
Хрещення за вірою (водне хрещення) християнами віри євангельсь
кої розглядається як заповідь Ісуса Христа для всіх, хто істинно
покаявся й всім серцем повірив, що Х ристос є їхнім Спасителем
і Господом. Водне хрещення є вступом у завіт з Господом за вірою. Водне
хрещення відбувається через повне занурення людини, яка хреститься
у воду, що сим воліч н о означає смерть і п оховання колиш нього
гріховного життя, а вихід з води - воскресіння із Христом для нового
християнського життя. Хрещення є врочистою обіцянкою людини
служити Богу в добрій совісті впродовж всього життя. Хрещення
за вірою здійснюється один раз у житті. Воно відбувається тільки над
дорослими людьми, які свідомо увірували в Ісуса Христа, як в особистого
Спасителя, покаялися у своїх гріхах і пережили народження згори.
Згідно Євангелія, хрещення відбувається в ім’я Отця й Сина і Святого
Духа. Х рещ ення малолітніх дітей у церкві ХВЄ не допускається.
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Прийнявши водне хрещення, людина стає членом помісної церкви
християн віри євангельської.
Вечерею Господньою або хлібопереломленням називається заповідь
Нового Завіту згадувати страждання й смерть Христа. Згідно Євангелія,
її заповів робити сам Ісус Христос, як спогад про нього, про його
страждання й смерть - як про справу спокути, а також спогад про
його любов, якою він полюбив людей, віддавши себе самого в жертву
за гріх.
Вечеря Господня - це прилучення кожного члена церкви до Тіла
й Крові Христа. Вона складається із прісного хліба й виноградного
вина або соку. Хліб - символ Тіла Христового, вино - символ Крові
Христової. Брати участь у вечері Господній треба гідно, міркуючи про
Його Тіло й Кров. Хлібопереломлення відбувається у час, встановлений
помісною церквою. Вечеря Господня також символізує єдність християн
з Ісусом Христом і один з одним.
У церкві ХВЄ практикуються також молитви з покладанням рук,
що є символом передачі Божого благословення й здійснюється при
посвяті служителів на служіння, при молитві благословення над дітьми,
при одруженні - над тими, хто вступає в шлюб, а також при молитвах
про зцілення й молитві про хрещення Духом Святим.

Вчення про шлюб і сім'ю
Пятидесятники вірять, що шлюб - це добровільний союз одного
чоловіка й однієї жінки для продовження роду людського, для взаємної
допомоги й підтримки в злагоді й любові до смерті одного з подружжя.
Шлюб встановлений Богом, підтверджений Ісусом Христом і Апостолами,
тому він у жодному разі не повинен розриватися. Тільки смерть одного
з подружжя звільняє іншого від шлюбу. Розлучення допускається
тільки через порушення подружньої вірності або з ініціативи неві
руючої сторони.
Глава сім’ї - чоловік. Глава над чоловіками - Христос. Скоряючись
його вченню, чоловіки повинні з любов’ю керувати сім ’єю, творячи
злагоду і святість, приносячи усяке благо для сім’ї. Чоловіки повинні
любити своїх дружин, «як Христос возлюбив свою церкву», ставитися
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до них «розсудливо, як з найкрихкішою посудиною, віддаючи їм честь,
як співспадкоємицям благодатного життя, щоб не було перешкоди
в молитвах», виявляти їм належну прихильність, не бути з ними
суворим и й піклуватися про єство своєї сім ’ї. Д руж ини повинні
коритися чоловікам. Дружина повинна любити чоловіка свого й дітей
своїх, бути цнотливою, чистою, доброю, турботливою. Якщо чоловік
має невіруючу дружину, але вона згодна жити з ним, то він не повинен
її залишати, так само і дружина стосовно свого невіруючого чоловіка.
Віруючі дружини повинні коритися також своїм невіруючим чоловікам,
щоб вони «життям дружин своїх, без слова, придбані були, жили чистим
розсудливим життям» (ІПет. 3:1).
Відповідно до Біблії, діти є дорогоцінним Божим даром для сім’ї.
Діти повинні бути слухняні батькам, повинні шанувати й любити своїх
батьків. Батьки несуть повну відповідальність за виховання своїх дітей
у Євангельському дусі, у любові до людей, до праці, до суспільства,
до держави. Батьки повинні виховувати своїх дітей у Вченні й настановах
Господніх, не дратуючи їх. У сім’ї повинне бути побожне ставлення один
до одного, як до дару від Бога, і до шлюбу, як до Божого учтановлення.
Члени церкви одружуються на підставі взаємної любові, поваги
й згоди між собою . Церковне одруження здійснюється для членів
церкви й уважається укладеним після наставляння служителя й молитви
благословення церкви. Реєстрація шлюбу відбувається відповідно до закону
України. Над новонародженою дитиною в присутності батьків відбувається
молитва благословення чи в церкві, чи вдома для присвяти її в молитві
Господу із вдячністю за народження цієї дитини. Батькам при цьому дається
наставляння про виховання дітей відповідно до вчення Біблії.
Сім’я віруючих людей становить собою домашню церкву в дотри
манні заповідей Христа, при взаємній слухняності й любові. Віруючий
чоловік є не тільки главою сім ’ї, але й домаш нім священиком або
пастором. Домашня церква покликана свято й зразково представляти
Церкву в суспільстві. У сім ’ї, як у домаш ній церкві, батьки разом
з дітьми моляться, читають Біблію, співають духовних пісень й гімнів,
відвідують церковні богослужіння, беруть участь у житті помісної
церкви. Домашня церква - гарне місце для зустрічей з людьми, які
мають потребу в духовному спілкуванні й підтримці.
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Вчення про практичний християнський спосіб життя
П’ятидесятницьке богослов’я вчить, що хоча доля людей у руках і про
мислі Божому і Бог всевідаючий знає всі потреби людини, але в споконвічній
доброті своїй Бог дозволяє людині звертатися до Нього повсякчас зі своїми
моліннями й проханнями. Молитва є зовнішнім виявом спілкування душі
людської з Богом, при якому людина викладає свої особисті потреби й просить
їх задовольнити, або молиться за інших, або прославляє Бога за виконання
молитви або благодіяння понад молитву, або ж насолоджується радісним
спілкуванням з Богом, духовно споглядаючи красу Господа. Оскільки потреби
людей і їхні душевні переживання нескінченно різноманітні, то й молитви
як вираження цих потреб і переживань, повинні їм відповідати, а тому
й установлених форм для молитви бути не може. Молитва може відбуватися
в будь-якому місці й у будь-якому положенні тіла.
Молитва за хворих з єлеосвяченням відбувається після сповіді
хворого, зміцнення його у вірі й наставлянні Словом Божим, причому
під час молитви священнослужитель помазує єлеєм чоло хворого. Часто
відбуваються молитви за зцілення хворих з покладанням рук, згідно
Євангельського вчення.
Піст (добровільне утримання від прийняття їж і й подруж н іх
відносин на певний час) є вираження смиренності людини перед Богом.
Піст супроводжується молитвою. Піст відбувається індивідуально,
групою віруючих або всією церквою за загальною добровільною згодою.
Піст має певну мету, супроводжується читанням Біблії, молитовним
міркуванням, добрими справами милосердя. Піст не повинен мати
демонстративного характеру.
Сповідання гріхів - це добровільне відкриття своїх гріхів перед
служителями або іншими членами церкви. Воно відбувається за умови
покаяння новонавернених, під час водного хрещення й супроводжується
щирим покаянням. Сповідання необхідне при освяченні тих членів
церкви, які згрішили. Сповідання гріхів може відбуватися безпосередньо
в молитвах до Бога. Важливість сповіді полягає ще й утому, що служителі
церкви можуть давати людині душпастирські поради про приведення
життя до належного порядку. Служителі церкви зберігають таємницю
сповіді, і із цієї причини звільнені законом України від кримінальної
відповідальності за не оприлюднення того, що дізналися на сповіді.
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Християни віри євангельської вірять, що щоденне й уважне читання
й дослідж ення Біблії є волею Божою для кожної віруючої людини
і духовним хлібом для людського духу. При читанні й вивченні Біблії
необхідно досліджувати самого себе, свій стан, свої життєві шляхи.
Праця - основна необхідність існування людини на землі. Всі, здатні
до праці, зобов’язані трудитися. Доброчинність трактується як воля Божа
для Церкви і її членів. Згідно зі вченням п’ятидесятників, милостиню
необхідно творити всім, але «щонайпаче своїм по вірі». Добродійність
і справи милосердя здійснюються в ім’я Ісуса Христа добровільно.

Вчення про ставлення до суспільства, державної влади,
до цивільних і державних обов'язків, до інших конфесій
Церква християн віри євангельської вчить, що віруюча людина
повинна мати активну життєву позицію, піклуватися про добробут
своєї країни, про проблеми суспільства й виробництва, виконувати
цивільні обов’язки. Ставлення до навколишнього світу й суспільства
визначається вченням Біблії, яка показує, що Бог ненавидить гріх, але
любить грішника. Відповідно до цього неприйняття «світу» - це не втра
та контактів з людьми, байдуж ність до суспільства й суспільних
інтересів або усамітнення. «Світ» у розумінні ХВЄ є диявольською
системою гріха й спротив Богові, що, природно, суперечить церкві
й християнському сп особу життя. У цьому розумінні погодження
з далекою від християнства системою гріховних цінностей є «дружбою
з світом», що є «ворожнечею проти Бога».
Оскільки Новий Завіт однозначно говорить: «Нехай кожна людина
кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі
встановлені від Бога» (Рим. 13:1-7), християни віри євангельської вірують
і сповідають, що всякий істинний християнин повинен бути вірним
громадянином своєї держави. Важливо розуміти, що встановленням Божим
пошановується саме існування інституту державної влади (що, зрозуміло,
зовсім не означає, що будь-який державний чиновник поставлений Богом).
До органів влади й представників влади варто ставитися шанобливо
й «коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління, віддаючи їм:
«кому податок - податок; кому мито - мито; кому честь - честь» (Рим. 13:1 -7;
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Тит. 3:1). Треба чесно й сумлінно виконувати всі закони суспільства відповідно до законів Божих. Необхідно молитися за правителів, за всіх
керівників. Церква відділена від держави й у питаннях духовного й внут
рішнього церковного життя не допускає втручання держави, скоряючись
нормам Священних Писань, згідно вказівки Ісуса Христа віддавати
«кесарю - кесареве, а Боже - Богу» (Мат. 22:21; Ів. 18:36).
Ставлення до участі в діяльності політичних партій залишилося,
в основному, незмінним із часів одного із засновників п’ятидесятницького
руху в Україні Івана Воронаєва, який у свій час писав: «Ісус відповів: «Моє
царство не від світу цього» (Ів. 18:36). А тому ми, будучи членами духовного
Тіла його, тобто церкви його на землі, не вступаємо ні в які політичні партії
й не беремо в них жодної активної участі, але це не стосується виконання
громадянського обов’язку й ставлення до державних виборів, і кожний
за своєю совістю перед Богом подасть свій голос за того, хто прагне у світі
й любові досягти блага народу, без усякого насильства».
У відносинах з віруючими інших християнських віросповідань
і конфесій п’ятидесятницькі богослови й пастори вчать керуватися
почуттям братолюбства, християнської поваги й миру. За будь-якої
можливості варто прагнути до співробітництва й духовного зближення
з усіма християнами, й не допускати ні в якому випадку проявів ворож
нечі, осуду і лихослів’я на ґрунті віроповчальної різниці. Всіх християн,
народжених згори, варто вважати дітьми Божими й братами та сестрами
в Христі, варто шукати не те, що розділяє, а те, що зближує.
П’ятидесятницький р уху країнах колишнього Радянського Союзу
є порівняно молодим - йому виповнюється 90 років. Однак, буду
чи важливою складовою частиною сучасного євангельського руху,
за кількістю своїх церков і кількістю послідовників п’ятидесятницька
церква вийшла на одне з перших місць серед релігійних о б ’єднань
і займає значне місце в духовному житті народу.
Говорячи про історію церкви християн віри євангельської-п’ятидесятників у нашій країні, необхідно згадати, що віроповчальні джерела
цього руху сягають досить давніх часів історії, коли в середовищ і
ортодоксального православ’я з низки причин почалися духовні пошуки
євангельського різновиду як віровчення, так і практики богослужіння,
властивих для першоапостольської церкви й показаних на сторінках
книги Діяння Святих Апостолів у Новому Завіті.
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Ці пошуки, які призводили до утворення в надрах православ’я
тих чи інших релігійних течій, протестантських за своїм духом і харизматичних за своєю сутністю, особливо підсилилися в часи розколу
в Російській православній церкві в епоху царювання Олексія Михайло
вича. Віруючі люди, дезорієнтовані нескінченними й непримиренними
суперечками стосовно низки ритуальних обрядових особливостей,
що послужило причиною розколу, і бажаючи знати вчення Євангелія
з першоджерела, почали звертатися до Біблії самостійно. Читання
Євангелія приводило їх на шлях євангельського вірування і євангельської
практики богослужіння. Це стало причиною виникнення, як зазначається
в релігієзнавчій літературі, «духовного християнства». Особливо яскраво
простежується спорідненість сучасного п’ятидесятницького руху з рухом
духоборців та молокан у царській Російській імперії. Безліч громад
духоборців і молокан в ХУІІІ-ХІХ ст. з низки причин було утворено
на півдні України в Таврії, - і це значною мірою підготувало ґрунт для
наступного руху євангельських християн, баптистів і п’ятидесятників,
які стрімко стали розвиватися пізніше, коли поступово відбулося
злиття духовних пошуків нашого народу з євангельськими рухами
в інших країнах.
Існує серйозна підстава вважати духоборців і особливо молокан
ранніми попередниками п’ятидесятників у Росії й Україні, історичним
фактом є масовий спалах харизматичних проявів (у тому числі - гово
ріння іншими мовами і пророцтва) у цих рухах ще в 1833 році на Півдні
України. В той же час, історичною правдою є те, що п’ятидесятницький
рух у наших країнах сформувався внаслідок злиття духовних пошуків
нашого народу й протестантських рухів у Західній і Північній Європі
та в Америці.
Відтак, на переломі XIX і XX ст. була створена нова церква - церква
П’ятидесятниці. Вона здійснила й продовжує здійснювати, особливо
в останні десятиліття, дуж е великий вплив на світ й також на інші
християнські віросповідання.
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II

ШЛЯХИ ПРОНИКНЕННЯ
Й УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ
ТА ІСНУВАННЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦТВА
В УКРАЇНІ (20-40 рр. XX ст.)

Виникнення й розвиток пятидесятницького руху
на півдні й сході України. Християни євангельської віри
Микита Черкасов за своїм походженням був козаком Оренбурзького
козачого війська. Народився він 16 квітня 1885 р. у колишній Орен
бурзькій губернії, у станиці Неплюєвській. Його батьки - Петро й Ольга
Черкасові - були людьми неписьменними, але не бідними, володіли
землями й косовицями, чередами корів і табунами коней. Крім Микити,
в них було ще п’ятеро старших синів і чотири дочки.
В 1905 році всі старші брати Микити були покликані на російськояпонську війну. З п’яти братів Черкасових з війни не повернувся жоден.
Залишився Микита єдиним сином у батьків, їх єдиною надією.
В 1907 році Микиту Черкасова забирають у військо й відправляють
у туркестанське містечко Казермес, що поруч із Ташкентом, де був
розквартирований п’ятий Оренбурзький козачий полк. Будучи писарем,
він з дозволу начальства відвідував вечірні курси педагогічного гуртка,
і екстерном здав іспити при Ташкентській чоловічій гімназії. Потім він
був утверджений як такий, що вільно визначається й став готуватися
до вступу в Оренбурзьке козаче юнкерське училище.
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На початку двадцятого століття в Росії інтенсивно поширювався
євангельський рух. Існувала євангельська баптистська церква
й у Ташкенті. 23 квітня 1907 року М икита, разом з одним своїм
знайомим, відвідав у Ташкенті молитовні збори баптистів, що справило
на нього приголомшливе враження. Він став відвідувати молитовні
збори й через кілька місяців навернувся у віру. Через багато років,
відповідаючи на запитання: «Коли для нього народився Ісус Христос», він напише на сторінках журналу «Євангеліст» наступне: «Відповім
вам: 12 серпня 1907 року, у той день, коли я вірою прийняв Його у своє
серце, як Спасителя»1. Він був охрещений і став членом церкви в громаді
баптистів. У громаді християнської молоді молодий козак познайомився
з 19-літньою Катериною Башкіровою.
Микита Черкасов заявив військовому начальству про своє навер
нення до віри і про те, що тепер, згідно своїх переконань, він не може
більше носити зброю. Над Микитою вчинили розслідування, при
чому звинуватили у відмові від військової служби не на підставі
релігійних переконань, а нібито на підставі політичних міркувань,
і в обвинувальному акті виставлялася стаття, за якою він засуджувався
до позбавлення всіх прав і засилався на каторжні роботи. Однак Микиті
Черкасову вдалося втекти з-під арешту та заховатися завдяки сприянню
місцевих баптистів.
Один з баптистів на ім’я Іван Юхимович Воропаєв віддав Черкасову
свій паспорт. Для більшої вірогідності в паспорті змінили одну букву.
І в такий спосіб Микита Петрович Черкасов став Іваном Юхимовичем
Воронаєвим. П ротягом чотирьох років Воронаєви поневірялися
по всьому Сибіру й по Далекому Сходу.
За згодою дружини, залишивши її із двома малими дітьми в Харбіні,
Воронаєв через Китай і Японію відправляється до Америки. Російські
й американські баптисти в Сан-Франциско зустріли його привітно,
скерували на навчання до баптистської богословської семінарії в Берклі,
що біля Сан-Франциско. Удень він учився в семінарії, а вечорами
проповідував у російській баптистській молитовні. Після закінчення
семінарії в 1915 році Воронаєв був рукопокладений американськими
баптистам и на служ іння благовісника, яке здійснював упродовж

1 « Е в а н г е л и с т » . - 1928. - № 2. - С .З.
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1915-1919 рр. у Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Сіаттлі, Нью-Йорку.
Баптистські громади цих міст в основному складалися з віруючих
слов’янського походження - білорусів, росіян, українців.
Воронаєв видавав і поширював журнал «Істина й Життя», в якому
постійно друкував свої статті. В одній з публікацій Воронаєв визнає
потребу хрещення Духом Святим. Він пише: «Журнал має за мету
пош ирення Істини Х ристової, покликання людей до віри в Бога,
свідчення про силу Крові Ісуса, про хрещення й наповнення Духом
Святим, про близький прихід Христа»1. У нью-йоркській російській
баптистській громаді Воронаєв служив пастором до 8 червня 1919 року,
а потім він залишив союз баптистів і приєднався до п’ятидесятницького
руху, сприйнявши його віроповчальні позиції. Це була перша слов’янська
п’ятидесятницька церква в Америці.
Емігрантські громади християн євангельської віри з 8 по 15 лютого
1920 р. скликали свій з ’їзд у Ф іладельфії, на яком у організували
Слов’янський союз християн євангельської віри й обрали його Правління.
Воронаєв був обраний головою Правління, помічником - І.Герис,
скарбником - Н.Кініг, секретарем - Б.Клибік і членом Правління А.Тишкевич. Обране Правління негайно широко розгорнуло свою роботу
серед всіх слов’янських емігрантів в Америці й Канаді, де мало великий
успіх. Живучи в Америці протягом восьми років, Воронаєв відвідав
багато американських міст: Чикаго, Філадельфію, Бруклін, Кемдан, Нью
Арк, Пасейк, Станфорд, Вотербірн, Бостон, Челсі, Кларемонт, у яких
він проповідував на зборах своїх одновірців.
У цей час у церкві християн євангельської віри підсилився місі
онерський рух. Люди з Польщі, Західної України й Білорусії, Литви
й Латвії, Румунії й інших європейських країн, які, у свій час, приїхали
до Америки в пошуках кращої долі, ставши п’ятидесятниками, залишали
Америку, щоб проповідувати Євангеліє й поширювати п’ятидесятницьке
вчення власному народу на батьківщині.
Воронаєв залишає Америку 15-го липня 1920 року й разом із дру
жиною й п’ятьма дітьми їде до України. Кошти на поїздку зібрали п’ятидесятницькі слов’янські церкви Клармонту, Нью-Йорку, Філадельфії
й деякі церкви «Асамблеї Божої». Після прибуття Воронаєва до Одеси

1 « И с т и н а и ж и зн ь » . - 1919. - М арт. - С .7.
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ці церкви й «Асамблея Божа» через радянську організацію «Торгсін»
регулярно надсилали грошову допомогу Воронаєву в Одесі.
З Воронаєвим повернулася група інших п’ятидесятників (всього
дванадцять осіб), серед них болгарин Борис Клибік, Данило Заплішний
із дружиною-болгаркою, проповідник Данило Замрига, група п’ятидесятників-осетин з Кавказу на чолі з М.Кардановим. З Воронаєвим
в О десу приїхав Василь Колтович. їх н є прибуття на батьківщину
відбулося в розпал страш ного голоду. Батьківщина постала перед
місіонерами зовсім не такою, як про це можна було судити, читаючи
американські газети, які значною мірою були введені в оману майстерною
пропагандою більшовиків. Реальне життя постало перед ними у всій
своїй гіркоті, убогості, безправ’ї, безнадійності.
Місіонерські сім’ї приїхали в Одесу наприкінці літа. В Одесі було
голодно, незабаром настала осінь, а з наближенням зими голод став
нестерпним. Павло Воронаєв - син Івана Воронаєва - у своїй книзі
«Моє життя в Радянській Росії» згадує, що чоловіки й жінки на вулицях
скидалися на кістяки. Вони здавалися більше схожими на примар,
аніж на людські істоти. їхній одяг був розідраним; черевики зношені,
полагоджені за допомогою картону. Голод і хвороба принесли смерть
багатьом тисячам людей в Одесі. Мертві тіла чоловіків, жінок і дітей
лежали на вулицях протягом днів і тижнів. Ті, хто був ще живий, були
занадто слабкі від голоду, щоб поховати мертві тіла, що розкладалися.
Доведені до розпачу, багато людей їли гниюче м’ясо тварин, коней,
собак, кішок.
Воронаєв і Колтович, що прибув з ним до Одеси, змушені були ходити
в прилеглі до Одеси села, щоб купити продуктів. Селяни відмовлялися
приймати урядові гроші, які не мали ніякої вартості. Єдиний спосіб
дістати продукти полягав в обміні на одяг, ковдри, взуття й т.д.
Проповідування в Одесі Воронаєв і Колтович почали зі знайомства
з віруючими місцевих церков баптистів і євангельських християн, які
знали Воронаєва як редактора журналу «Істина й Життя». Крім того,
існувала досить велика євангельська єврейська громада, заснована
місіонером із Британії Леоном Розенбергом і його дружиною. Воро
наєв і Колтович відвідували ці баптистські і євангельські громади
й проповідували п’ятидесятницьке вчення про хрещення Духом Святим.
Не всі погоджувалися з тим, часто виникали суперечки й різнодумства.
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Це привело до того, що утворилася нова самостійна громада під назвою
християни євангельської віри. Такий порядок подій зовсім не входив
у плани Воронаєва: у нього не було початкового наміру створювати
в Радянській Росії окрему церкву п’ятидесятників. Своє завдання він
вбачав в іншому. П’ятидесятництво за своєю природою - це не церков
на організація, а насамперед - рух, вплив, який проповідники хотіли
поширити на інші, вже існуючі союзи християнських церков баптистів,
євангельських християн, менонітів і т.д.
Передбачалося, що в Радянському Союзі існуючі спільноти християн
євангельського віросповідання на додаток до свого віровчення звернуть
увагу на п’ятидесятницьке вчення про «хрещ ення Д ухом Святим
з дією духовних дарів». Однак реально події склалися інакше: союзи
євангельських християн і баптистів категорично відкинули вчення про
П’ятидесятницю й навіть виключили із церков тих людей, які прийняли
п’ятидесятницьке вчення. Все це стало причиною утворення самостійної
п’ятидесятницької церкви.
У 1923 році Церква Християн євангельської віри (ХЄВ) в Одесі
нараховувала вже більше двохсот чоловік. П ’ятидесятницький рух
стрімко поширювався серед євангельських громад інших міст і сіл.
З багатьох областей України стали приїжджати віруючі й насамперед
проповідники із церков євангельського віросповідання, щоб краще
довідатися про це нове вчення. Багато хто з них поверталися у свої гро
мади вже переконаними п’ятидесятниками й починали проповідувати
про хрещення Духом Святим з духовними дарами в себе на місцях.
Протягом двох років виникли громади християн євангельської
віри в Кам’янець-Подільській, Київській, Полтавській, Чернігівській,
Кіровоградській, Дніпропетровській та іншій областях України.
Важливо зрозуміти, які саме чинники сприяли такому стрімкому
зростанню п’ятидесятницьких церков.
По-перше: люди були приголомш ені револю цією , військовою
інтервенцією, громадянською війною, організованим бандитизмом
і високим рівнем злочинності. Люди дуже втомилися, у середовищі народу
підсилилося шукання Бога, розчарування життям змінилося надією
на Його допомогу. По-друге: для проповіді про «наповнення Духом Святим
і дії харизматичних дарів» був сприятливий ґрунт: упродовж багатьох років
ця ідея жевріла у вченні христовірів, духоборців й, особливо, молоканів.
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В Україні були цілі громади - села молоканів і духоборців. У свою чергу
їхні погляди вплинули й на ортодоксальних православних віруючих. Хоча
молоканство, духоборство втратило своє значення й перестало грати
певну роль у суспільстві й християнстві, але все ж ці рухи не померли
і за сприятливих умов їхні ідеї повинні були себе проявити. Крім того,
вчення баптистів, меннонітів і, особливо, євангельських християн,
показало євангельський спосіб вірування й практики богослужіння,
що дуже нагадував зразок первісної християнської церкви, описаної
в Діяннях Апостолів. І, нарешті, важливим чинником поставало те,
що Православна Церква дискредитувала себе в очах суспільства, ставши
за суттю, ідеологічною опорою самодержавства.
Ґрунт був сприятливим. Журнал «Євангеліст» писав: «У цей час
серед віруючих людей взагалі, а серед громад баптистів, євангельських
християн і суботників зокрема йде гаряча суперечка й обмін думками
щ одо питання про хрещ ення Духом Святим. Багато про це вони
говорять і тлумачать, говорять із кафедри й в особи сти х бесідах
і багато пишуть у своїх журналах. Одні тлумачать і пишуть про нього
так, а інші - інакше. Десятки років тихо стояло в цій сфері російське
сектантське море й раптом, ніби когось злякавшись, сколихнулося воно
й починає ворушитися в усі сторони»1.
По-третє: Воронаєв мав особливі здібності керівника й був дійсно
видатним проповідником. Навіть його ідейні вороги-безбожники не могли
цього не визнавати, про що свідчить характеристика Воронаєва на сторінках
журналу «Атеїст»: «Потрібно сказати правду, Воронаєв оратор незвичай
ний - він легко схоплює настрій аудиторії, може до неї підійти, привернути,
думки передає просто, виразно, і навіть по-своєму художньо, сценічно. Його
проповіді захоплюють слухачів, викликають наснагу й підкоряють його волі...
Ці особисті якості Воронаєва значною мірою сприяли швидкому створенню
ореола навколо його імені, росту його авторитету серед сектантських мас,
а в цілому - росту трясунської віри...»2
До 1924 року, коли кількість церков християн євангельської віри
сягнула більше 50, визріла думка про необхідність централізувати рух
п’ятидесятників. Стало очевидним, що необхідно провести з’їзд, офіційно
1 «Евангелист». - 1928. - № 1. - С.20.
2 Гурич Н. Трясуны и их организатор Воропаев. - «Атеист». - Москва., 1930. - №
5. - С. 118.
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затвердити існування союзу, обрати центральне керівництво й одержати
юридичну базу для подальшого розширення діяльності союзу.
З ’їзд, що відбувся 4-7 вересня 1924 року, прийнято називати
Першим обласним, але серед делегатів цього з ’їзду були керівники
п’ятидесятницьких громад з інших областей, окремих громад. У якості
гостей були також запрошені служителі й віруючі із церков баптистів,
євангельських християн та інших віросповідань.
На Перш ому обласному з ’їзді був утворений О бласний Союз
християн євангельської віри. На цьому з’їзді ставилося питання про
обрання старших пресвітерів, так званих сою зних благовісників,
із правом рукопокладання служителів на місцях. Стрімко виникали
все нові й нові церкви на території тодішнього СРСР.
Воронаєв писав 23 вересня 1924 року своїй колишній церкві в НьюЙорку - регулярному спонсору п ’ятидесятників в Одесі, і Дмитру
Матесюку, який у той час був пастором цієї церкви й редактором
журналу слов’янських п’ятидесятників в Америці: « Відбувся з ’їзд,
на якому були присутні 29 делегатів від громад і більше того - і гостей
неделегатів. І потрібно відзначити, що з’їзд був для всіх присутніх дуже
радісним і благословенним. Прийняли багато постанов і резолюцій
у зв’язку з новою організацією й переорганізацією старих баптистських
і євангельско-християнських громад»1.
За станом на 1925 рік в Україні налічувалося вже понад сто п’ятидесят
громад ХЄВ, а загальна кількість членів у церквах християн євангельської
віри - більше 10 тисяч. В одеській громаді кількість членів досягала
трьохсот чоловік.
Восени в Одесі був скликаний II обласний з’їзд християн євангельсь
кої віри, що проходив із другого по четверте вересня 1925 р.
Відповідно до рішень обласного з’їзду ХЄВ про організацію Все
українського Союзу Християн Євангельської віри Правління виробило
необхідні документи й відрядило Воронаєва й Алексюка до Харкова,
що був у той час столицею України. Після того, як документи були
представлені в адмінвідділ НКВС, Радянський уряд дозволив зареєстру
вати Всеукраїнський Союз християн євангельської віри. Було дозволено
також провести в 1926 році Всеукраїнський з’їзду ХЄВ.

1 « П у т е ш е с т в е н н и к » . - 1924. - № 1. - С. 12.
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З ’їз^відбувся в Одесі 2 1 - 2 3 вересня 1926 р. На цей з’їзд прибули
делегації не тільки з України, але й з багатьох громад Сибіру, Кавказу,
Уралу, центральних районів Росії. Головою з ’їзду був одностайно
обраний Іван Воронаєв, членами президії - Василь Колтович, Макар
Гальчук, Василь Павлов, Гаврило Понурко, Дмитро Пономарчук, Полина
Кушнєрьова, секретарем з’їзду був обраний Степан Алексюк.
У звітній доповіді Воронаєва про пророблену роботу за минулий рік
було відзначено, що Правління Союзу, союзні благовісники й керівники
громад приклали багато зусиль для розвитку руху, у результаті чого
організувалося багато нових громад в Україні й у Росії. На момент
проведення з’їзду до Союзу входило 350 громад з кількістю членів понад
15 тисяч, а сама одеська громада збільшилася до 400 чоловік.
З ’їзд реком ендував П равлінню С ою зу організувати Біблійні
й регентські курси. Було закликано скоріше організувати на місцях
у громадах курси крою й шиття, які в ту важку пору були необхідні для
матеріального благополуччя сімей, і, крім того, слугували стимулом
для організації й згуртованості молоді. Говорилося про «велике пробуд
ження» серед молокан і духоборців на Кавказі, і особливо в Криму.
Молокани й духоборці охоче приєднувалися до церков ХЄВ.
Дуже важкою була дискусія з питання ставлення до служби в армії.
На з’їзді була прийнята резолюція з військового питання в наступній
редакції: «кожний християнин євангельської віри, покликаний до Черво
ної Армії, як у мирний, так й у воєнний час, зо б о в ’язаний нести
цю службу на загальних підставах з усіма громадянами країни».
Перший Всеукраїнський з ’їзд одн остай но обрав керівництво
Сою зу - Правління. Головою був обраний Іван Воронаєв, першим
заступником - Василь Колтович, другим заступником - Макар Гальчук,
секретарем - Іван Подлєсний, членами Правління - Василь Павлов,
Матвій Рюмшин, Полина Кушнарьова.
Другий Всеукраїнський з’їзд відбувся в Одесі 9 - 1 2 жовтня 1927 р.
Цей з’їзд мав посісти дуже важливе місце в історії п’ятидесятницького
руху в СРСР, тому що на цьому з ’їзді був закладений фундамент для
організації Всесоюзного Союзу ХЄВ, що й було зроблено в наступний
день -13 жовтня. На з ’їзд прибули делегати з усієї України, а також
з Москви, Кавказу, Уралу, Сибіру, Середньої Азії й інших місць. До цього
часу в Одеській громаді було вже більше 500 членів, а в Україні - більше
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350 церков із загальною кількістю членів у них близько 17 тисяч.
На з ’їзді був розповсю дж ений документ, написаний Воронаєвим,
з назвою «Доповідь про діяльність Правління Всеукраїнського Союзу
Християн Євангельської віри за минулий звітний рік, від 24 вересня
1926 р. по 1-е жовтня 1927 р.», у якому говорилося, що «для більшої
зручності й плідності роботи Правління Союзу всю діяльність Союзу
розподілило на сім відділів: 1. Відділ благовістя, 2. Відділ підготовки
благовісників і регентів, 3. Відділ по духовному вихованню громад,
4. Відділ юридичний, 5. Відділ фінансовий, 6. Відділ видавничий і 7.
Відділ організаційно-статистичний. Діяльність і робота цих відділів
виконувалася енергійно й акуратно».
Програма Всесоюзного з’їзду ХЄВ в цілому мало відрізнялася від
порядку денного Всеукраїнського з’їзду в практичних деталях, і багато
рішень були просто продубльовані, але вже на новому рівні. Це стосується
питань духовного виховання громад і груп, поглиблення духовного життя
віруючих, правильного церковного життя й ставлення до Союзу; питань
видавництва, друку, богословської освіти й просвітництва; Біблійних
курсів для проповідників, Біблійних співбесід із проповідниками;
створення фонду для підтримки Біблійних курсів; питань духовної
музики й співу, регентських курсів, створення фонду для підтримки
регентських курсів та ін.
Це був останній великий з’їзд п’ятидесятників. Згодом Воронаєв
писав: «Другий Всеукраїнський та Перший Всесоюзний З’їзди Християн
Євангельської віри, що відбулися в м. Одесі з 8-го по 13-те жовтня
1927 р. повинні зайняти визначне місце в історії ХЄВ. З’їздам випало
на долю, серед інших справ, вирішити два надзвичайно важливі питання,
що назріли в житті нашої спільноти. Насамперед, на з’їздах одностайно
вирішилося питання про ставлення до Держави й військової повинності.
Наші з’їзди рішуче стали на твердий ґрунт Священного Писання (Рим. 13:
1-7; Мат. 22:21; 8 : 5-10; Діян.10: 1-8; 23:13 - 34; Титу 3:1). Друге важливе
питання, вирішене Першим Всесоюзним з ’їздом, стосується нашої
Союзної організації. Наша спільнота в СРСР, за своїм територіальним
положенням, не може керуватися Всеукраїнським Союзом Х.Є.В., а тому
з ’їзд ухвалив: «Єдиний Союз Християн Євангельської віри СРСР».
Це означає, що всі громади й групи Х.Є.В. на території Союзу Радянських
Соціалістичних Республік о б ’єднані в один Союз, правління якого
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повинне перебувати в Москві, але тимчасово воно буде перебувати
в Одесі».
На Другому Всеукраїнському з'їзді знову виникла дискусія з питання
про ставлення до військової повинності, в результаті якої була прийнята
сувора й однозначна резолюція «Про службу в армії нарівні з усіма
громадянами країни Рад». Н епростим, дуж е непростим було для
християн євангельської віри, як і для інших євангельських конфесій,
питання про ставлення до зброї й військової повинності.
На цьому ж з’їзді була ухвалена «Резолюція з питання про ставлення
Християн Євангельської віри до Радянської влади й до військової
повинності». У ній зокрема зазначалося: «Заслухавши доповідь про
ставлення ХЄВ до існуючої Радянської влади й до військової повинності
й піддавши всебічному обговоренню це питання, Другий Всеукраїнський
З’їзд ХЄВ ще раз підтверджує повне співчуття всім гаслам Радянської
влади й підтримує всі її заходи. При цьому З’їзд змушений відзначити,
що деякі наші брати неправильно тлумачать резолюцію Першого
Всеукраїнського З’їзду ХЄВ, що відбувся в місті Одесі 2 1 - 2 3 вересня
1926 р., з військового питання.
Деякі брати, неправильно тлумачачи це рішення, відмовляються
від служби в лавах Червоної Армії, тавруючи ганьбою ХЄВ, що вико
ристовують її вороги. З ’їзд категорично заявляє, що резолюція Все
українського З’їзду говорить так: «Кожний християнин Євангельської
віри, покликаний у Червону Армію, як у мирний, так і у воєнний
час, зо б о в ’язаний нести цю службу на загальних підставах з усіма
громадянами країни».
Відмови від несення служби в лавах Червоної Армії не випливають
ні з постанови Першого Всеукраїнського з ’їзду ХЄВ, ні з Віровчення
ХЄВ, ні з Євангелія й не варті нас, які отримали за Радянської влади
повну релігійну свободу.
З ’їзд попереджає всіх братів нашого Союзу, що ті, хто неправильно
тлумачать резолюцію й тим самим показують своє нелояльне ставлення
до Радянської влади, неварті звання християнина й будуть виключатися
з наших рядів.
Всі брати делегати, що присутні на З ’їзді, зобов ’язуються після
приїзду у свої громади ще раз р о з’яснити своїм братам, що згідно
з рішенням з’їзду, кожний громадянин, що мобілізується в ряди Червоної
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Армії, зобов’язаний на підставі Слова Божого, служити не зі страху, але
з чистої совісті, як учить Св. Писання (Рим 13:1-3; Мат. 22:21; 8 : 5-10;
Діян. 10:1-8; 23:13-34; Титу 3:1, - наше Віровчення, параграф 4).
З’їзд також відзначає, що після минулих Всесоюзних з’їздів баптистів
і євангельських християн, деякі члени цих сект, не задоволені постано
вами цих з’їздів з військового питання, подали заяву про те, що вони
хочуть перейти до нас, підкоривш ись всім постановам Перш ого
Всеукраїнського з ’їзд у ХЄВ, але пізніш е виявилося, що ці групи
не визнали військової повинності, тобто служби в стройових частинах
Червоної Армії нарівні з усіма громадянами країни.
З’їзд попереджає, що надалі члени інших сект будуть прийматися
в наш союз тільки в тому випадку, якщо вони поділяють нашу думку
з усіх без винятку питань, у т о м у числі й з питання про військову
повинність.
На місцях деякі громади притримувались неправильного погляду
на урядові посади, відмовляючись обійняти їх, за своїм непорозумінням
Слова Божого. З ’їзд вважає за потрібне р о з’яснити всім громадам
нашого Союзу, що такий погляд братів є неправильним, тому що ми
не бачимо ніяких перешкод для себе з боку нашої віри й Слова Божого
приймати на себе урядові посади (Лук 3:12,13; Рим. 16:23; Д іян.10:1-3;
16:32 - 36)».
У резолюції Другого всеукраїнського з’їзду християн євангельської
віри про ставлення до інших релігійних течій, зокрема до баптистів,
євангельських християн, адвентистів, констатувалося: «Оскільки
баптисти, євангельські християни й адвентисти вкрай вороже ставляться
до діяльності нашого Союзу й, заради духовної політики, займаються
поширенням у пресі й у проповідях наклепу на християн євангельської
віри перед населенням, бажаючи дискредитувати нас в очах населення
й перед Радянською владою (особливо цим займаються їхні вожді
й проповідники), то З’їзд ухвалив:
1. Не допускати в наших громадах до проповіді проповідників
баптистів, євангельських християн і адвентистів-суботників, поки
вони не позбавляться своєї омани й невідання в питанні про хрещення
Святим Духом, і продовжувати про них молитися, щоб Бог відкрив
їм цю істину, як Він відкрив її нам ( Матф. 3:11; М ар.16:17-18; Діян.
1:5-8; 2:1-4; 2:17-18,39; 10:45-46; 19: 1-6; 1 Кор. 14:1-5, 21-33).
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2. Не мати нічого спільного з єретичними сектами, які не визнають
Св. Трійцю й украй перекручують Св. Писання, а також і третьозавітниками, які відкидають Св.Біблію, Старий і Новий Завіти й трак
тують про Третій Завіт, на чолі з Михайловим, Прохоровим і Голубом
в Ленінграді (Титу 3:10; Гал. 5:20; 2 Іван. 1:9-11)».
З ’їздом було висловлене одностайне бажання про переростання
Всеукраїнського Союзу у Всесоюзний Союз християн євангельської
віри, а також Правлінню було доручено підготувати видання журналу
«Євангеліст» до Нового, 1928 року.
У багатьох областях і республіках Радянського Союзу виникли
нові групи й громади бажаючих приєднатися до Церкви християн
євангельської віри. Вчення про П’ятидесятницю поширювалося дуже
швидко - як благовісниками Союзу, так і «самосівом» від церкви
до церкви. У той же час необхідно відзначити, що до п’ятидесятницького
Союзу приєднувалися також багато громад і груп, які прийшли до таких
самих переконань самостійно, читаючи й вивчаючи Новий Завіт.
Всі обставини, на думку керівництва ХЄВ, красномовно говорили
про те, що прийшов час організації Всесоюзного Союзу християн
євангельської віри. З огляду на те становище, яке створилося, Правління
Союзу ХЄВ почало підготовку організації Всесоюзного Союзу ХЄВ.
Для цього необхідно було виробити новий Статут організації, систему
віровчення й інші документи. Назріло також питання про видання
друкованого органу Союзу церков - журналу, що постав би більшим
важелем у справі пош ирення п’ятидесятницького вчення, а також
послужив би додатковим засобом для взаємного зв’язку між всіма
п’ятидесятницькими церквами.
Багато громад були не згодні й не прийняли резолюцію з ’їзду
в Одесі з військового питання. Такі громади були в Кременчуцькому,
Криворізькому, Вінницькому окрузі. Повсюдно виступали проти такої
резолюції громади в Проскурівському окрузі. Категорично протестував
проповідник Герасименко із Шепетівки. Колишній секретар обласного
Союзу ХВЄ Алексюк, який переїхав на служіння в Смоленську область,
привселюдно висловлював свою незгоду. З цієї ж причини обірвалися
зв’язки і з громадою непитущих у Москві під керівництвом Колоскова.
Не погоджувався з цим керівник церкви в Барнаулі Ларченко та інші.
Через це багато громад фактично було втрачено. Та й у союзних громадах,
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незважаючи на змушені рішення з’їздів, ніколи не було повної згоди
з цього питання.
У Статуті Церкви християн євангельської віри, який був оп уб
лікований після цього з’їзду, зафіксовано значення християнської гро
мади як церкви і обов’язки членів громад християн віри євангельської:
«Всі члени церкви повинні точно й свято виконувати всі її постанови.
Оскільки в будинку Божому не повинно бути місця для легкодумства,
недбалості й розхитаності. При своїй організованості й суворій дисци
пліні, громада може розраховувати на великий успіх у справі спасіння
душ, духовного росту й збільшення кількості та поліпшення якості
її членів.
Під час обговорення й рішенні різних питань на членських зборах,
до остаточного вирішення їх громадою, усередині неї допускається
вільне обговорення всіх таких питань, але як тільки громада винесла
своє рішення, усі суперечки припиняються, і це рішення проводиться
й виконується всіма членами громади. З тими ж, хто дозволить собі
порушити церковну дисципліну й порядок або недотримуватися
постанов, громада веде рішучу боротьбу, аж до виключення винних
із громади».
Чітко визначалися обов’язки членів громад ХВЄ, а саме: «Членом
громади вважається той, хто входить до неї і визнає віровчення
й статут громади, а для цього треба його знати; той, хто співробітничає
з громадою, підкоряється всім її постановам, підтримує й добровільно
жертвує кошти на її потреби.
Щоб увійти до громади, треба пройти кандидатський стаж, засвоїти
віровчення й дотримуватися його у житті. Тому що тільки духовно
грамотні люди можуть бути свідомими й активними християнами євангелістами.
Кандидатський стаж установлювався на певний час, протягом якого
потенційний член громади міг ознайомитися й засвоїти віровчення
громади. Це робилося для того, щоб кандидат міг би засвоїти сутність
віровчення й статут громади. Крім того, члени громади за цей час можуть
познайомитися й довідатися, яким є неофіт і потім могли сказати: варто
чи не варто приймати його до громади. Це конче необхідно для того,
щоб до громади не потрапив непотрібний і недостойний елемент для
будинку Божого. Чим численніші ряди громади, чим більше церковної
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дисципліни, згуртованості в її лавах, тим з більшим успіхом вона веде
проповідь і боротьбу проти гріха, зла, неправди...»1
Відповідно до рішень з’їздів, в 1928 році почав виходити журнал
«Євангеліст». Відповідальним редактором і видавцем журналу був
Воронаєв. Журнал видавався накладом в 3.000 примірників. У редакцій
ній статті першого номеру, зокрема, зазначалося: «Головне завдання
журналу «Євангеліст» - проповідь Євангелія Царства Божого в силі Духу
Святого, заклик віруючих до первісного, істинного християнства, заклик
грішників до покаяння, до очищення, до відродження, до освячення,
проповідь і свідчення про хрещення й наповненням Духом Святим. (Мат.
3:11; Діян. 1:5, 8 ), боротьба проти сучасних богословських і життєвих
викривлень, виявлення неправильного розуміння Слова Божого тими,
які відхилилися в марнослів’я, бажаючи бути законовчителями, але
не розуміють ні того, про що говорять, ні того, що стверджують».2
Велику кількість матеріалів «Євангеліста» було написано Воронаєвим,
крім того, в журналі друкувалися статті Гальчука, Гаріної, Кушнєрьової
та інших авторів. Всі матеріали, які йшли в номер, ретельно оброблялися
й редагувалися Воронаєвим. Однак вийшло тільки 8 номерів. У тому
ж 1928 року у зв’язку з посиленням атеїстичного тиску держави журнал
«Євангеліст» було закрито.
В 1926 році керівництво ХЄВ в офіційному документі повідомляло,
що п’ятидесятницький рух «рознісся з Одеси по колишній Подільській
губернії в округах Тульчинському, Вінницькому й Могилеві-Подільському;
потім у Першотравневий округ, Миколаївський, Зінов’євський, Криво
різький, Дніпропетровський, Кременчуцький, Київський, Черкаський,
Шепетівський, Коростенський, Запорізький, Маріупольський, Берди
чівський та інших округів, де стали швидко організовуватися нові
громади Християн Євангельської віри з баптистів, євангельських
християн, адвентистів, православних та інших. А також ця радісна
звістка рознеслася й по всьому СРСР і утворилися громади в Москві й у
Московській губернії, Смоленській, Брянській, Ленінградській, Рязансь
кій, Самарській, Тамбовській, Воронезькій, уТуркестані; уТашкенті
й інших місцях; у Криму: в Сімферополі, Ялті й Севастополі; у Сибірі:
Омську, Зеландсько-Омську, у Бійську, Барабинському окрузі, Іркутську,
1 «Евангелист». - 1928. - № 1. - С. 6-8.
2 Там само. - С.1.
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Слюдянці на Байкалі й у Владивостоцькому окрузі; у Північ нокавказькому краї: Нахічевані на Дону, Ново-Черкаську, Армавірі, П’ятигорську,
Єсентуках, Кисловодську, Баталпашинську, Краснодарі й ін. Слава за все
нашому дорогому Господу Ісусу Христу!»
Від самого початку свого існування, спільнота християн євангельсь
кої віри за духом своїм, за своєю сутністю була рухом місіонерським.
Таку місіонерську орієнтацію керівники намагалися прищепити кожній
помісній церкві. Керівництво Союзу християн євангельської віри добре
розуміло, що для ефективної роботи Союз повинен мати певну чітко
організовану структуру. В 1925 році на Другому обласному з’їзді була
прийнята резолюція про організацію союзних громад на місцях в обласні
відділи. У багатьох громадах це було виконано, проведено навіть кілька
регіональних з’їздів в 1926-1928 рр. Однак матеріали збереглися тільки про
з’їзд ХЄВ Кременчуцького округу, який відбувся 17 червня 1928 р. у містечку
Павлиш (між Кременчуком і Олександрією). На цей з’їзд приїхали з Одеси
Іван Воронаєв і Матвій Рюмшин, а з П’ятихаток - союзний проповідник
Дмитро ГІономарчук. На цьому з’їзді був покладений край будь-якому
різнодумству з питання про визнання військової повинності, утворений
Кременчуцький відділ Всеукраїнського Союзу християн євангельської віри
й обране Правління відділу. Подібні відділи планувалося створити повсюдно,
як структурні одиниці Всесоюзного Союзу християн євангельської віри.
На початок 1930 року в Союзі церков в Україні налічувалося близько
400 громад, а в них - близько 25.000 християн євангельської віри.
У багатьох інших регіонах СРСР існувало чимало п’ятидесятницьких
церков. Церква в Одесі мала біля тисячі членів.
У 1929 р. ставлення радянської влади до християн євангельської
віри різко змінилося. У липні 1929 року були арештовані члени Одеської
церкви Гаріна й Чумакова, з яких стали «вичавлювати показання»
проти Воронаєва, але так і не домоглися нічого істотного. За період
1929 - 1932 рр. були закриті всі молитовні п’ятидесятників у СРСР.
11 січня 1930 року з Одеси в Америку був відправлений лист
Катерини Воронаєвої наступного змісту: «7 січня цього року у нас
в Правлінні Союзу християн євангельської віри органами ОГПУ були
арештовані члени Правління Союзу. Під час обшуку забрали переписку
й Писання. А також і в канцелярії Союзів ХЄВ забрали всі речі, літера
туру, друкарську машинку та ін.
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До великого нашого жалю, арештоване й все Правління Союзу
ХЄВ. Арештовано наступних братів: Голову Союзу - Воронаєва, його
заступника - Рюмшина, секретаря Союзу - Лучинець.
Арештовані також секретарі редакції журналу «Євангеліст» сестра
Савицька й брат Кисельов, регент Безуглий і член ревізійної комісії
Павлов”1.
У тому сумному й недвозначному факті, що розгром Союзу ХЄВ
керівництво ОГПУ призначило саме на день свята Різдва Христового
також простежується особлива ненависть до християн, хоча з оператив
ної точки зору, імовірно, авторами операції враховувалася й та обставина,
що на Різдво в Одесі напевно зберуться керівники Союзу і їх можна
буде схопити водночас. Так, власне, акція й була здійснена, але цілком
очевидно, що в той фатальний день на Різдво 1930 року не всі керівники
Союзу були арештовані. Як вже відзначалося раніше, спільнота християн
євангельської віри була за своєю природою місіонерською: багато союз
них благовісників в той час були далеко за межами Одеси. В той момент
вони трудилися в різних частинах України й Росії. Багато хто з них були
арештовані згодом. Були арештовані й засуджені за «антирадянську
діяльність» і ув’язнені в концтабори союзні проповідники Понурко,
Пономарчук, Ротарюк, Шерстюк та інші. Був арештований і незабаром
розстріляний союзний благовісник Федір Криволенко (Про його розстріл
сім’ї повідомили тільки в 1989 році.).
Воронаєва і його співробітників класифікували, як «платних агентів
американського імперіалізму» в антирадянській контрреволюційній
діяльності, створенні антирадянської організації в СРСР, зв’язках
з контрреволю ційними американськими й всесвітніми центрами
імперіалізму, що ведуть боротьбу з радянською владою, а також у тому,
що вони створили бузувірську релігійну секту, що спричинює психічні
розлади у людей. Ще одне звинувачення полягало в «фабрикації чудес
Божественних зцілень».
В одній справі з Воронаєвим, Колтовичем, Рюмшиним, Подлєсним
і Безуглим проходили також Лучинець, Клочков і Кисельов.
У травні 1930 року арештованих перевезли до Харкова (у той
час - столиці України), а 4 вересня «Особлива нарада Судової Трійки
1 «ГІутешественник». - 1930. - № 2. - С.8.
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при Колегії ДПУ УРСР» винесла свій обвинувачувальний вирок.
Покарання (або як тоді цинічно виражалося оф іційною мовою ступінь соціального захисту) було призначене наступне. Воронаєв був
засуджений до 8 років північних концтаборів, Колтович - до 7 років,
Рюмшин - до 7 років, Подлєсний - до 5 років, Лучинець - до 4 років.
Клочкова заслали на Північ на 5 років, Кисельову заборонили проживати
в певній місцевості, а Безуглова й Миколу Павлова присудили до трьох
років концтаборів умовно.
Колтович і Рюмшин були замучені в системі ГУЛАГу через кілька
років. Воронаєв був дочасно звільнений із заполярного табору Чиб’я
влітку 1936 року й направлений не заслання в Калугу. У середині
жовтня 1936 року він був арештований удруге й дотепер немає ніяких
достовірних відомостей про його кончину. Останній лист від нього
прийшов в 1942 році з віддаленого північного табору. Дітям Воронаєвих,
які були американськими громадянами, дивом вдалося покинути
територію СРСР.
Судові процеси тривали по всій країні. О бвинувачення були
моторошними й абсурдними (дивись Додаток - копії обвинувачувальних
висновків і судових вироків).
Чим же насправді було законодавство про релігійні організації,
прийняте в Радянському Союзі в 1929 році, яке проіснувало майже
60 років?
Категорично заборонялося поширення віри шляхом проповіду
вання Євангелія не тільки в засобах масової інформації, але навіть
у приватному порядку, стала неможливою місіонерська діяльність,
молитовні гуртки й богослужіння вдома не дозволялися без спеціаль
ного дозволу, який, в свою чергу, одержати також було неможливо.
Заборонялися публікації християнської літератури, трактатів, буклетів
і книг, що містять інформацію про релігію, християнську віру, істини
Біблії, євангелізаційної літератури, яка мала на меті навернення людей
до Бога.
Церквам не дозволялося займатися будь-якою доброчинністю
або філантропічною діяльністю навіть серед своїх власних членів, які
потребували допомоги. Діяльність у таких організаціях, як будинки
для людей похилого віку, дитячі будинки, лікарні була категорично
й однозначно заборонена.
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Влада не тільки почала втручатися в церковні справи, але й дикту
вала, де тільки могла, свою нав’язливу волю щодо прийняти, обрання
або призначення священика чи пастора в тих деяких церквах, які
продовжували ще існувати для демонстрації іноземцям, як свідчення про
свободу релігії в СРСР. Зрозуміло, повсюди в церквах влада намагалася
поставити тих людей, які були нею перевірені на предмет політичної
благонадійності спеціальними службами. Служіння в зареєстрованих
церквах могли здійснювати тільки ті, хто мав дозвіл на релігійну
діяльність, належав конкретно до цієї громади, і хто, ясна річ, був
радянським громадянином. Ж одній людині з-за кордону, з будьякої іншої іноземної держави, не дозволялося приїжджати до СРСР
з метою проповіді Слова Божого й місіонерської діяльності серед
радянських громадян.
Священиків і пасторів зобов’язували доповідати владі прізвища
й адреси всіх членів церкви й навіть відвідувачів. Від них вимагалося
детально інформували «кого слід» про всю свою діяльність: офіційні
відвідування, хрещ ення, шлюби, похорони, приїзд гостей з інших
громад і т.п. У такий спосіб багато хто з них ставав інформатором
спеціальних служб.
Згідно із законодавством, не дозволялася ніяка церковна робота
з молоддю, не дозволялося віруючій молоді збиратися разом, заборонені
були недільні школи й дитячі збори, категорично було заборонено
хрестити й приймати до церквної громади будь-яку людину, молодшу
18 років, а стосовно тих, хто хрестився, слід було подавати їх списки
зі вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, адреси
й місця роботи.
У Радянському Союзі свобода віросповідання була урізана до неймо
вірного мінімуму й практично зводилася до «свободи» думати про Бога
наодинці із самим собою, та ще до «свободи» відвідувати нечисленні
дозволені владою церкви, які, у багатьох випадках, перебували під
контролем схвалених секретними службами й владою священиків
і пасторів. Не було дозволу видавати релігійні газети й журнали
навіть існуючими легально церквами, якщо не зважати на «Вісника
Московської Патріархії», який видавала Російська Православна цер
ква, так ще «Братнього вісника», що видавався Всесоюзною Радою
Євангельських християн-баптистів. Та й ці видання з’явилися тільки
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після війни, коли Сталін і його оточення змушені були піти на деякі
поступки іноземним союзним урядам, які поставили умову відкриття
церков і відносну свободу для віруючих. Особливо заборонено було
(з 1929 року) впроваджувати будь-яку форму релігійної освіти, навчання
або іншу форму впливу в школі, дитячому садку чи навчальному закладі.
Найменше недотримання або поруш ення кожної з вищ езгаданих
заборон і сотень інших правил, постанов і законів, які обмежую ть
церковну й релігійну діяльність, призводило, особливо в 30-40-50 роки,
до того, що «компетентні органи» миттєво здійснювали суд і розправу.
І в багатьох випадках, навіть якщо людина й не займалася ніякою
активною діяльністю в церкві, досить було одного факту приналежності
до церковного членства для того, щоб людину схопити, засудити
на довгі роки або заслати на каторжну підневільну працю в страшні
табори ГУЛАГу.
Це була ціла програма придушення страхом і прихованим насиль
ством, програма використання таємних судів, вироків, розстрілів, заслань,
висилок, концтаборів. Це був новий тип прихованого переслідування,
його зовні було важко виявити, він був уміло прихованим і безжальним.
Комуністичне керівництво Радянського Союзу з метою приховування
істинного положення віруючих у країні, маскуючи гоніння проти церкви,
дозволило діяльність обмеженої кількості церков. Але це було тільки
питання хитрої тактики. А що стосується стратегії, то вона зводилася
до одного: зруйнувати кожну церкву й знищити будь-яку релігію.
Під час численних, частих обшуків у віруючих вилучалися Біблії,
Євангелії й інша християнська література. Протягом довгих десятиліть
не могло бути й мови, щоб надрукувати Біблію в Радянському Союзі,
чи завезти з-за кордону хоча б поодинокі примірники. Це вважалося
найлютішою контрабандою. Знайдені й вилучені Біблії «знищувалися
шляхом спалення», як тоді писали в протоколах.
В 1944 році, коли Червона Армія на всіх ф ронтах вела тяжкі
кровопролитні бої, і коли, згідно логіки речей, єдине про що міг
думати радянський уряд, як вистояти й перемогти в цій страшній
війні, у Москві зібрався з’їзд колишніх відповідальних служителів
Союзу баптистів і Союзу євангельських християн. Зрозуміло, що все
це було організовано радянським урядом, але чи питання релігійних
з’їздів було актуальним для керівництва СРСР? Як не дивно - так.
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Тому що справа повернулася таким чином, що це питання набуло
стратегічного значення - Уінстон Черчілль і Франклін Рузвельт від
імені своїх урядів заявили, що другий фронт не буде відкритий доти,
доки Сталін не надасть хоча б якоїсь свободи для церкви. Сталін
спробував позбутися проблеми, опублікувавши листа у газеті «Правда»,
адресованого керівництву Православної церкви зі словами подяки
за внесок Російської православної церкви у боротьбі з фашизмом, однак
протестантські уряди Великобританії й Сполучених Штатів Америки
не дали ошукати себе, продовжуючи вимагати свободи для церкви,
в тому числі - для євангельської. Радянський уряд знайшов спосіб,
прийнявш и половинчасті рішення: для баптистів і євангельських
християн було дозволено мати тільки один союз - Всесоюзну раду
євангельських християн-баптистів (ВРЄХБ).
Після цього, упродовж довгих років позиція комуністичного уряду
залишалася залізобетонно непорушною: «союз євангельських церков
повинен бути тільки один». Тому в 1945 році до цього союзу «примкнули»
християни євангельської віри, в 1947 році - християни у дусі апостолів,
а потім - братні менноніти. Через всюдисущу розгалужену систему
уповноважених у справах релігій і КДБ, віруючі, не дуже згодні й зовсім
незгодні, різноманітними силовими прийомами заганялися в цей
союз. Причому незгода ввійти до союзу розглядалася як нелояльність
до державного реж иму з усіма, що випливають звідси, наслідками.
Від християн, які перебували у в’язницях, при звільненні вимагали,
щоб на волі вони відвідували тільки зареєстровані церкви ВРЄХБ,
у протилежному випадку обіцяли повторний термін при тому ж негайно,
без виходу на волю. У таке становище потрапляли люди, які багато
років провели в ув’язненні.
Всі молитовні християн євангельської віри були закриті, церкви
залишилися без реєстрації й легального права на існування, але церкви
все ж не перестали існувати, просто їм довелося перейти на нелегальне
становище.
У надзвичайно важких умовах п’ятидесятницька спільнота продов
жувала існувати, і якийсь час старші служителі намагалися за будь-що
зберегти якийсь порядок, дисципліну й організованість, централізацію
й спілкування між церквами. Союзу християн євангельської віри
ю ридично більш е не існувало, але н еобхідно було забезпечувати
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духовну опіку над усіма помісними церквами, необхідно було зробити
все можливе, щоб підбадьорювати й зміцнювати переслідувану, гнану
спільноту.
Виявлені документи свідчать про те, що в 1930-і роки, вийшовши
зі свого першого ув’язнення, неофіційним головою Союзу християн
євангельської віри стає Гаврило Понурко.
Саме Понуркові, Пономарчукові й Буту випала місія стати ключо
вими фігурами п’ятидесятницького руху на Дніпропетровщині. Вони
були делегатами з’їздів в Одесі. Обставини склалися таким чином, що від
тепер вони повинні були очолити гнану й переслідувану спільноту
п’ятидесятників.
Почався процес самоізоляції громад, їх розпаду на дрібні групи
й групки, і в тих умовах цей процес зупинити було неможливо. Михайла
Бута також заарештовували. В 1935 році вдруге був кинутий у ГУЛАГ
Гаврило Понурко.
Церква християн євангельської віри, залишившись без керівництва,
була практично обезголовлена. Проте, в 1930-1940 роках, незважаючи
на категоричні заборони влади, щодня ризикуючи собою, служителі
п’ятидесятницьких церков, які залишилися на волі, продовжували
працювати. Виникали громади ХЄВ на нових місцях, у селах і містах,
де раніше їх ніколи не було.

Виникнення і розвиток пятидесятницького руху
на заході України. Християни віри євангельської
Улітку 1920 р. на Кременеччину в Тернопільській області поверну
лися з далекої Америки, куди їздили на заробітки, Порфирій Ільчук,
Трохим Н агорний і Й осиф Антонюк, які згодом стали відом им и
п’ятидесятницькими проповідниками. Порфирій Ільчук (1883-1957 рр.),
Трохим Нагорний (1879-1962 рр.) народилися у Биківцях, що між
Ш умськом і К рем ’янцем, у небагатих селянських сім ’ях. О бидва
були виховані в дусі традиційного православ’я. Бажаючи поліпшити
свій добробут, вони, як і тисячі інших українських селян, у 1913 р.
виїхали шукати кращої долі за океаном. Така ж доля спіткала і їхнього
земляка із сусіднього села Малі Дедеркали Йосипа Антонюка (1868-
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1953). В Америці Ільчук, Антонюк і Нагорний приєдналися до руху
п’ятидесятників і належали до о б ’єднання церков, якими керували
Іван Воронаєв й Іван Герис.
Майже одночасно з ними з Америки в село Святце, що на Хмель
ниччині, повернувся і Данило Романюк, який після складних жит
тєвих колізій, відбуваю чи покарання в американській в’язниці,
почув євангельську проповідь і після виходу з ув’язнення прийшов
до американської п’ятидесятницької церкви, ставши активним її про
повідником серед своїх земляків-слов’ян в Америці. Данила на аме
риканський лад звали Нілом. За п’ять кілометрів від Святця в село
Довгалівці після Першої світової війни у 1919 р. з німецького полону,
де він став віруючим, повернувся Гнат Кучер. Разом з Нілом вони
в Довгалівці і сусідніх селах проводили євангельські зібрання. Таким
чином, у Святцях і Довгалівці утворилися перші церкви, від яких
почала поширюватися євангельська проповідь на теренах нинішньої
Хмельницької області. П’ятидесятницькі громади згодом утворилися
у Водичках, Сівках, Бісовочцях, Білогороді, Чугузові, Водицях, Зарудні,
Росоловцях, Штирках, Жеребках, Вкалетинцях, Староконстянтинові,
Кутилі та інших селах і містах Хмельниччини, яка тоді була Кам’янецьПодільською губернією.
Від Святця до Биківців, де прож ивали Нілові брати по вірі Ільчук, Нагорний, Антонюк, які прийшли до пізнання Бога і стали
п’ятидесятниками завдяки проповіді Романюка Ніла в Балтиморі,
всього лише 25 кілометрів. Але ця віддаль була неподоланою, оскільки
з кінця 1920 р. польсько-радянський кордон став закритим, як тоді
говорили, «на замок». Два унікальні десятиліття - 20-30 роки XX ст. були відмірені для Західної України як час ентузіазму євангелізма,
повсюдного створення і бурхливого зростання п’ятидесятницьких
громад. На сході, в сусідній радянській Україні, свобода для християн
закінчилася в 1929 р. У 30-ті роки Ільчук, Нагорний і Антонюк були
активними проповідниками швидко зростаючого Союзу церков християн
віри євангельської. Доля Ніла Романюка і його співвірників склалася
по-іншому. У 1929 р. у сфабрикованій ДПУ на Ніла Романюка карній
справі його звинувачено як «шпигуна американського імперіалізму, який
за завданням підривних центрів проник на територію СРСР з метою
проведення антирадянської пропаганди і контреволюційної діяльності».
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Як обірвалося життя і де знаходиться могила Ніла Романюка, до цього
часу не відомо.
У перші роки після повернення з Америки євангелісти, особливо
Порфирій Ільчук, не обмежувалися лише своєю місцевістю. Постійно
розширювався діапазон їхньої проповідницької активності. Вони
відвідували Рівненщину, інші регіони Західної України, Білорусі й Схід
ної Польщі. Духовна праця вимагала певної мобільності: Ільчуку випало
працювати на Рівненщині - спочатку в Олександрії, потім в Колесниках
Гощанського району, куди він пересилився з сім’єю. Нагорний залишився
пастирем в Биківцях.
У 20-х роках євангельських віруючих було не багато, але між ними
почали встановлюватися зв’язки, налагоджувалася організаційна
структура, особливо на Тернопільщині. Спочатку не виникало жодного
відчуження між баптистами і п’ятидесятниками, їх поєднувала спільна
євангельська основа віровчення. Це дозволило встановити зв’язки між
спорідненими євангельськими церквами в селах Старий Олексинець,
Ридомиль, Печерне, Очеретне, Передмірка.
У селі Печерне (нині Лановецький район Тернопільської області)
з 1920 р. в будинку Григорія Голубицького збирався гурток читачів
Біблії. Григорій Голубицький повернувся з німецького полону, де він був
охрещений німецьким пастором і став членом євангельської церкви.
«Гурток Голубицького ще на зорі євангельського руху, - відзначав
проповідник церкви п ’ятидесятників Іван Герасевич, - мав велике
значення для росту Царства Божого в наших селах. Він став осередком
євангельського пробудження, полум’я якого охопило тринадцять
навколишніх сіл. Він був школою, де відбувалася перебудова релігійної
свідомості майбутніх проповідників Євангелії»1. У 1921 р. гурток
Голубицького встановив контакт з Ільчуком, Нагорним, Антонюком
і влився в загальний євангельський рух п’ятидесятників. У селі Печерне
була створена церква, зібрання якої відбувалося в будинку Григорія
Голубицького.
У Рівному Порфирій Ільчук познайомився з місцевим благовісником
Союзу євангельських християн Григорієм Руцьким, якого потім часто
запрошував для спільного служіння. У церквах п’ятидесятницького
1 Рощенюк Ф. Пробудження. Євангельський рух на Тернопільщині. - Тернопіль,
1983.-С.19.
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напрямку тоді ще не було рукоположених служителів, і допомога
досвідченого служителя Григорія Руцького була своєчасною і важливою.
Саме йому доручали звершувати перші хрещення у новостворених
п’ятидесятницьких церквах у 1922-1924 рр. в селах Старий Олексинець,
Гіередмірка та ін. У червні 1922 р. 59 осіб із села Передмірка охрестив
в річці Горинь проповідник Руцький1. Спочатку в Передмірці Слово Боже
проповідували баптисти. Але уже в 1923-1924 рр. стали приїжджати
відомі на той час проповідники п ’ятидесятники Ільчук, Антонюк,
Нагорний. Як пригадує Григорій Горошко, «їх запальні, в силі Святого
Духу проповіді і чудесні співи мали великий вплив на серця і душі
слухачів. У той час наша церква села Передмірка стала переживати рясні
виливання Святого Духу. Церква зростала щоденно»2. Засвідченням
Григорія Горошко, Передмірку кілька разів відвідували відомі діячі
світового п’ятидесятницького руху Бергхольц, Шмідт, Петерсен,
Кіндерман. Першими п’ятидесятницькими пресвітерами в Передмірці
були Лука Горошко і Конон Шишула. Відтак, Передмірка була впливовим
осередком п’ятдесятницького руху. П роповідники з Передмірки
відвідували громади п’ятидесятників в багатьох селах Тернопільщини
і Рівненщини.
На початку 20-х років вчення п’ятидесятників про хрещення Святим
Духом почало поширюватися на Волині. Важливим п’ятидесятницьким
центром на волинській землі стало село Човниця Ківерецького району.
Тут активно діяли такі п’ятидесятницькі проповідники як Федір Каплун,
Іван Зуб-Золотарев і Федір Кандиба.
Федір Каплун в 1920 р. повернувся із США, куди перед Першою
світовою війною виїжджав на заробітки, де увірував, навчався в Біблійній
школі, після закінчення якої повернувся в Україну для проповідування
Євангеліє в якості проповідника баптистської церкви. Поселившись
в Човниці, Федір Каплун разом з Олександром Кравчуком, який належав
до церкви євангельських християн і прибув з сім’єю до Човниці в 1908 р.
з Одещини, почали проповідувати Євангелію мешканцям Човниці і нав
колишніх сіл. Незабаром в Човниці утворилася церква євангельських
1 Герасевич І.Д. Пробудження в ім’я Боже. Рукопие. Архів Всеукраїнського Со
юзу ХВЄ.
2 І орошок Г. Воспоминания. Рукопис. Архив Всеукраинского Союза церквей
ХВЄ.
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християн, пресвітером якої обрано Федора Каплуна. Серед неофітів цієї
церкви були сім’ї Віталія Билевича, Назара Момотюка, Михайла Саса,
Кіндрата Дорошевича. Членом цієї церкви в Човниці став Іван ЗубЗолотарев, втікач з радянської Росії. З Човниці євангельська проповідь
проникла в сусідні села. Гуртки євангельських християн утворилися
в Хопневі, Рудниках, Колках, Красноволі, Будках, Лище та інших.
Федір Каплун повертаючись з США на батьківщину, мав зустрічі
з служителями п’ятидесятницикого руху, які спонукали його прийняти
євангельське вчення про духовне хрещення і дари Святого Духа. Він став
ревним проповідником П’ятидесятниці і служителем церкви. Вчення про
духовне хрещення із знаменням нових мов в Човниці першими прийняли
В.Білевич, М. Сац, Н. Момотюк, К.Дорошкевич, І. Зуб-Золотарев.
Згодом Федір Каплун переїздить в інше місце служіння, а в Човниці
церква перетворюється на церкву П’ятидесятниці, в яку також увійшли
віруючі Ківерців і навколишніх сіл: Озера, Звозов, Суська, Хопнева.
У Човницькій церкві було більше двохсот членів. Пресвітером було
обрано Івана Зуб-Золотарева. П’ятидесятницькі церкви утворюються
в селах Костюхівка, Колки, Будки, Черніж та в інших місцях.
Зуб-Золотарев народився в 1903 р. в Полтаві. Після закінчення
середньої школи він служив в царській армії і був скерований навчатися
на офіцерських курсах. Стати оф іцером не встиг. М олодий юнкер
разом зі своєю частиною змушений був втікати на Захід від наступу
більшовиків. Він опинився в Польщі, склав зброю і був інтернований
до спеціального табору. Після звільнення став проживати в Човниці,
одружився з вдовою із роду Кравчуків, яка спочатку, як і Зуб-Золотарев,
була членом євангельської церкви. У цей час Західна Україна була
охоплена великим духовним пробудж енням , особли во на Волині
й Поліссі. У цей рух включився і Зуб-Золотарев. У п’ятидесятницькій
документалістиці він характеризується таким, що «цілком присвятив
своє життя проповідуванню Євангелія, повсюдно відвідував громади,
проводячи час в поїздках, відвідував різні міста і села»1. Проживаючи
у Човниці, Зуб-Золотарев організував для обдарованих осіб Біблійні курси,
курси регентів, які ставали організаторами багатьох п’ятидесятницьких
хорів, а також духовний оркестр, з яким відвідував багато сіл Волині,

1 Журнал «Євангельський голос». 1981. - С.31-32.
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Рівненщини, Тернопільщини і Львівщини. Зуб-Золотарев був головним
пресвітером Волинського краю. У цей час масово звершалися водні
хрещення, щорічно охрещувалося до 300 новонавернених.
У 1929 р. у Човниці відбувся великий з’їзд всіх п’ятидесятницьких
проповідників з участю членів Східноєвропейської місії. Було створено
один спільний Союз, і Зуб-Золотарев був обраний секретарем цього
союзу. На цій ниві він працював аж до свого переселення в Аргентину
в 1937 р.
О дним із перших благовісників на Волині був Федір Кандиба,
житель села Риковичі Іваничівського району Волинської області. Після
десятирічного перебування на заробітках в США і охрещення там
Святим Духом Федір Кандиба у 1920 р. повернувся в рідні Риковичі
і став активним проповідником Євангелія. Невдовзі більше десяти осібодносельчан разом із сім’ями охрестилися. Це були Омелян Іванчук,
Прокіп Савчук, Нестор Божик, Омелян Мишук, Максим Мельник, Іван
Чабан та інші. До 1930 р. Риковицька церква, до якої належали віруючі
сусідніх сіл, кількісно зросла до 200 членів. Довгі роки в цій церкві
пастирське служіння здійснював Федір Кандиба. На з’їзді в Крем’янці
у 1928 р. його обрали членом керівництва Союзу п’ятидесятників1.
Таким чином, до 1924 р. п’ятидесятницькі церкви і групи були
створені на теренах Волині, Полісся, Білорусі. В історії п’ятидесятницького руху в Польщі у міжвоєнний період (1918-1939рр.) особливе місце
посідають події, які відбувалися у 20-ті роки в Крем’янці на Волині
(тепер Тернопільська обл.) Восени 1921 р. до Крем’янцю прибули
вже згадувані проповідники П орфирій Ільчук, Трохим Нагорний
і Йосип Антонюк і провели декілька проповідницьких зібрань, а потім
і спеціальні підготовчі зібрання до водного хрещення. Улітку 1922 р.
в річці Ікві під Крем’янцем відбулося перше водне хрещення, яке звершив
баптистський проповідник Іван Симимина. Так було створено церкву
в Крем’янці, в якій здійснювали служіння баптистські і п’ятидесятницькі
проповідники.
Восени 1923 р. в Крем’янець приїхав Іван Герис. Це була людина
сповнена енергії і духовної активності. Він став п’ятидесятницьким
служителем в Філадельфії, там почав проповідувати і познайомився
1 Калиток Т. Християни віри євангельської на Волині. Історичний нарис. - Калі
форнія, США, 1994. -С.61-62.
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з Іваном Воронаєвим. З приїздом до Крем’янцю І. Гериса загострилися
догматичні розбіж н ості між вченням п’ятидесятників і баптистів
в Кременецькій церкві. Визріла необхідність природного розділення
на дві церкви, що й відбулося у 1923 р.
Іван Герис переконався в тому, що на теренах Волині й Полісся
п’ятидесятницький рух набув великого розмаху. І в цих умовах стали
необхідними співпраця і о б ’єднання громад, церковна дисципліна,
єдиний керівний центр. Отже, виникла потреба проведення з ’їзду
п’ятидесятницьких церков. На запрошення Івана Гериса в Крем’янець
переїхав на постійне проживання і для духовного служіння Йосип
Перський. Він став керівником Кременецької церкви. Іван Герис розпо
чав місіонерську працю в селах і зайнявся організаційною підготовкою
для проведення з’їзду.
1-2 травня 1923 р. в Крем’янці відбувся перший з’їзд п’ятидесятників,
на якому були присутні Іван Герис, Порфирій Ільчук, Йосип Антонюк,
Трохим Нагорний, Йосип Перський, Михайло Вербицький, Григорій
Голубицький, Григорій Горошко і багато інших активних проповідників.
На цьому з’їзді був прийнятий статут церкви, сформульоване віровчення,
встановлені правила церковного життя, обговорені практичні питання
діяльності Союзу п’ятидесятницьких церков і намічений план роботи.
На пресвітерське служіння були рукопокладені Й осип Перський
і Порфирій Ільчук - перші пресвітери п’ятидесятників в тогочасній
Польщі.
Незабаром після з ’їзду Іван Герис повернувся до Америки, і вся
духовна робота була доручена Й. Перському і П. Ільчуку, які виконували
місії пастирів. Перський, як поляк, користувався у польської влади
більшим довір’ям ніж служителі-українці, і саме тому він мав більшу
можливість здійснювати організаційну р о б о т у в євангельському
русі, і робив це досить успішно. П’ятидесятницький рух в цей період
продовжував набирати силу. У Союз п’ятидесятницьких церков вли
валися нові церкви, до нього приєднувалися нові працівники на ниві
євангелізації.
На Поліссі стали добре відомими служителі союзного масштабу
Карп Леонович і Юхим Стрілка, які працювали в північних районах
Полісся, на Волині й Рівненщині. Голова союзу церков Артур Бергхольц
так оцінював служіння Карпа Леоновича: «Переконаність його проповіді
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виражалася не в словах, а в тому, що вони супроводжувалися виявом
духовн и х дарів: говоріння мовами, тлумаченням мов, пророцтва
і неодноразові випадки зцілення... хрещення Святим Духом із знаменням
нових мов. За ним йшли, вірніше, разом з ним ходили юрби народу
віруючого і невіруючого, бажаючи бути присутніми на його зібраннях.
Внаслідок його праці створюються все нові й нові церкви, а з ростом
кількості церков зростають і турботи пастиря»1.
Юхим Стрілка народився у 1898 р. в селі Кричильськ (Сарненський
район Рівненської області) у православній сім’ї. Служив у Петрограді
у Волинському полку, який брав активну участь у революційних подіях
1917 р. Згодом червоноармієць Юхим Стрілка захищав радянську владу
на польському фронті, опинився в полоні, перебував в польській в’язниці
в Бидгощі, звідки повернувся в Кричильськ уже віруючим і відразу
став проповідувати своїм односельчанам. У своїй проповідницькій
діяльності Юхим Стрілка опирався на допомогу Мойсея Масланчука
(пресвітер церкви в селі Тутовичі), Ксенофонта Ширко (Степань), Івана
Сергійчика, який був пресвітером церкви, що об’єднувала одинадцять
сіл Сарненського і Володимирецького районів Рівненщини. Згодом
там організувалися самостійні п’ятидесятницькі церкви. Громада лише
одного села Малі Цепцевичі, де жив Іван Сергійчик, згодом складалася
з понад 700 членів.
Більшість п’ятидесятницьких церков на Поліссі були створені
у 1924-1926 рр. Це були роки найбільшого пробудження. У 1946 р. Юхим
Стрілка був арештований, відправлений до Сибіру, а коли закінчився
термін ув’язнення, йому не дозволили повернутися додому. Так до кінця
своїх днів він і залишився у сибірському засланні, де й помер в 1958 р.
В Іркутську, де відбував покарання Ю.Стрілка, після його смерті
залишилося майже 3 тисячі віруючих, про що перед своєю смертю
Ю.Стрілка сказав: «Мене Господь послав, щоб я посадив виноградник
Господній»2.
Ще одним осередком п ’ятидесятницького руху стала церква
в Тернополі. Неподалік від Тернополя, в селі Константинівка, 1899 р.
народилася Марія Недошитко. У 1911 р. на заробітки в Америку виїхав
її батько. А коли Марії виповнилося 20 років, вона слідом за батьком
1 Журнал »Примиритель». - 1937. -№ 9-10. - С.76.
2 Журнал «Християнський вістник». - 1958. -№ 250-252. -С .15.

68

виїхала до Нью-Йорк. Тут вперше вона почула євангельську проповідь,
прийняла хрещення, стала членом церкви. У 1922 р. Марія Недошитко
повернулася в рідне село, почала серед односельчан проповідувати
Євангеліє, і незабаром в селі Константинівка утворилася церква.
Через її проповідь прийшов до віри Дмитро Ординанс, який також
став проповідником. До них приєднався ще один проповідник Микола
Смоленський. Згодом вони втрьох винайняли приміщення в Тернополі
і почали проводити зібрання. Це було в кінці 1925 р., а уже в серпні
1926 р. Йосип Перський звершив перше в Тернополі водне хрещення.
У середині 20-х років XX ст. євангельська звістка про хрещення
Святим Духом проникає до Золочева і Львова. Початок цього руху
пов’язаний з іменем Григорія Федишина, який народився 1903 р. в селі
Княже, неподалік від Золочева. 20-річним юнаком Г.Федишин став
євангельським християнином. Він започаткував євангельську церкву
в рідному селі Княже і в селі Острівець на Золочівщині. Великий п’яти десятнийький рух на Львівщині розгорнеться пізніше, але початок
йому покладено проповідями Г.Федишина ще в 1923 р. У 1934 р. він
став пастором Тернопільської церкви. У 1937 р. Тернопільська церква
під керівництвом Г.Федишина збудувала власний молитовний дім. Всі
ці роки він співпрацював з Михайлом Вербицьким, з яким разом видавали
журнал «Євангельський голос». У сучасному п ’ятидесятницькому
журналі «Благовісник» так характеризується євангельська праця Григорія
Федишина: «Упродовж довгих місяців він подорожував разом з іншими
братами по церквах Волині, Білорусі, Галичини, Прикарпаття, наставляючи
і навчаючи у новоутворених церквах, відмежовуючись від хибного
вчення, яке ворог намагався внести в церкву. Г. Федишин брав активну
участь у щорічних районних з’їздах ХВС. Разом з братами Г. Шмідтом,
М. Вербицьким, М.Бобиком та іншими проводив щорічні Біблійні курси
для проповідників по районах, працював в організації недільних шкіл,
здійснював водне хрещення, рукопокладав братів на служіння, писав
духовні й інформаційні статті, опікувався сиротинцем у місті Ківерці, брав
активну участь в становлення Першої львівської церкви в 1936 році»1.
Після встановлення радянської влади в Західній Україні Григорій
Федишин був арештований у 1940 р. і засуджений на 7 років позбавлення

1 Журнал «Благовісник». - 2001. - №3. - С.24.
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волі. Як закінчилося зем не життя Г.Федишина, не відомо. Перед
відступом радянських військ в 1941 р. багато в’язнів було розстріляно
в Золочевській в’язниці, припускають, що серед них був і Г.Федишин.
У молодому п’яти десяти ицькому русі зростало єднання між помісними
церквами, відбувалися зустрічі проповідників і служителів. Поступово
формувалися районні о б ’єднання. Уточнялася і опрацьовувалася
доктрина віровчення і основи церковної практики. Союз п’ятидесятників
заснований в 1924 р. на з ’їзді в Крем’янці під керівництвом Івана
Гериса, потребував перебудови, оскільки появилося багато нових
працівників Євангелія, котрі не були пов’язані з Союзом і здійснювали
свою діяльність автономно. Таким чином з’явилися нові вогнища
п’ятидесятницького руху в Польщі. Склалася якісно нова ситуація
в організації благовістовання. Потрібно було стихійний рух привес
ти до чітких організаційних форм, упорядкувати його, налагодити
п отрібну опіку, тур боту і духовний контроль над всіма церквами
п’ятидесятницького напрямку, опрацювати загальну лінію дій, скерувати
спільні зусилля на розширювання проповідування Євангелія. Відтак,
визріла необхідність нового з’їзду керівників п’ятидесятницьких громад.
Такою була ситуація у п’ятидесятницькому русі на Західній Україні
напередодні 1928 р.
Іван Герис знову приїхав зі США 1 жовтня 1927 р. до Крем’янця.
На той час він був місіонером п ’ятидесятницького союзу «Церква
Бога» під керівництвом А.Дж.Томплінсона. Штаб-квартира цього
сою зу знаходилася в США, у м. Клівленд, штаті Теннессі (там вона
знаходиться й до цього часу).
29 лютого 1928 р. під керівництвом Івана Гериса в Кам’янці розпочав
роботу другий з’їзд євангельських християн Святої П’ятидесятниці.
Учасниками з ’їзду були 102 делегати. На цьому з’їзді було прийнято
низку важливих для активізації п’ятидесятницького руху ухвал: про
всезагальну євангелізацію на Поліссі, проповідь доктрини сповнення
Святим Д ухом , про будівництво молитовного дом у в К рем’янці
і деякі інші.
Із доповіді І. Гериса випливала необхідність підготовки працівників
для Союзу церков. Прийнято ухвалу про підготовку благовісників,
вчителів недільних шкіл, регентів хорів і музики, керівників жіночих
зібрань і юнацьких гуртків. У зв’язку з тим, що було багато бідних
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і потребуючих, прийнято резолюцію про створення кас допомоги
бідним в кожному районі, аби по можливості допомагати їм. Делегатами
з’їзду ухвалено, щоб у п’ятидесятницьких громадах рукопокладалися
на служіння тільки такі працівники, які хрещ ені Святим Духом.
До правління (Комітету) Союзу на наступний рік були обрані: Іван Герис
(голова), Порфирій Ільчук (заступник), Йосип Перський (скарбник),
Дем’ян Герасевич (секретар і заступник скарбника), Йосип Антонюк,
Степан Ярмолюк, Трохим Нагорний, Григорій Красковський, Михайло
Вербицький, Павло Тур, Федір Кандиба (члени правління).
Незабаром після цього з ’їзду Іван Герис знову поїхав до Америки,
де став одним із провідних служителів всесвітнього п’ятидесятницького
Союзу «Церква Бога». Більше він не повертався в Україну, але упродовж
довгих років від нього надходили в Крем’янець листи Дем’яну Герасевичу
(його рідному братові), якому він фінансово допомагав видавати журнал
«Будівничий церкви Божої», пісенну «Скарбничку», а також збірники
пісень «Псалмоспіви».
Про Дем’яна Герасевича потрібно сказати окремо. Він народився
1885 р., з ранніх літ виявив великі здібності до навчання, отримав
педагогічну освіту. У молодості його приваблювали ідеї соціалізму, потім
він зацікавився релігійно-етичним вченням Льва Толстого. Зрештою,
він в ті царські часи був у засланні за вільнодумство і політичну
діяльність. Восени 1922 р. повернувся із Сибіру в Крем’янець, нама
гався влаштуватися працювати вчителем. Оскільки це йому не вдалося,
він у дворі свого будинку на вулиці Джерельній побудував маленький
цегельний заводик, на якому сам і працював. Дем’ян Герасевич брав
активну участь в громадському житі Крем’янця. Його цікавила україні
зація православної церкви, кооперативний рух, освітня діяльність
і все, що стосувалося культурного життя. Проте часті розчарування
і невдачі, конфлікти з людьми, які намагалися здобути лише матеріаль
ні вигоди для себе із всіх громадських заходів, з роками охолодили
його запал. А рідний брат Іван Герис постійно нагадував йому про
буття Бога.
Другий приїзд Івана Гериса до Крем’янця, його палкі проповіді
побудили Дем’яна прийняти остаточне рішення. 21 жовтня 1927 р.,
як пише про це Дем’ян Герасевич в автобіографічному нарисі «Свідоцтво
про моє повернення», він заявив про своє приєднання до церкви.
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Він разом зі своєю дружиною прийняв водне хрещення, яке звершив
Іван Герис1.
Дем’ян Герасевич активно включився у церковну працю. Був учителем
недільної школи (для дітей і дорослих), секретарем Кременецької цер
кви. Дем’ян не тільки проповідував, а й писав духовні статті й реферати.
Свою ідею про створення пісенника духовних пісень українською
мовою у передмові до «Скарбнички» він обґрунтував таким чином:
«Ми повинні визнати, що тільки обмеженість відповідних духовних
пісенників українською мовою і пекуча їх потреба схилила нас взятися
за цю святу справу, не шкодуючи ні часу, ні засобів...ми намагалися, щоб
до «Скарбнички» увійшли кращі духовні псалми, які б дійсно уявляли
собою духовні скарби української духовної поезії». У 1937 і 1939 рр.
вийдуть два видання збірника «Псалмоспівів». З 1935 р. буде регулярно
виходити літературно-християнський журнал «Будівничий Церкви
Божої». І за всім цим стоїть напружена і натхненна праця Дем’яна
Герасевича. Його життєвий шлях обірвався далеко від рідного Крем’янця
в 1942 р. на Уралі, у м. Златоусті, де він знаходився в ув’язненні.
Син Д ем ’яна, Герасевич Іван (1 9 1 4 -1977рр.) був талановитою
людиною, членом Союзу художників СРСР. Його художні полотна
прикрашають зали музеїв. Він також був гарним проповідником
Євангелія, писав поезії християнського змісту, перекладав багато віршів
і пісень українською мовою, написав нарис історії євангельського руху
на Кременеччині «Пробудження в ім’я Боже».
Починаючи з 1928 р., історія п’ятидесятницького руху в Польщі
нерозривно пов’язана з іменами служителів Густава Шмідта і Артура
Бергхольца. За національностю вони були німцями. Шмідт був німцем
російського походження, а Бергхольц - польського. Густав Герберт
Шмідт народився в німецькій колонії Анатоль на українській землі під Новоград-Волинським на Житомирщині в 1891 р. У 1905 р. сім’я
Шмідта виїхала в Німеччину. Там в ранній юності, коли йому було
17 років, Густав Шмідт навернувся до Бога. Він продовжував навчання
в коледжі бізнесу в Берліні. Згодом емігрував в США, де продовжував
навчання в Нью-Йорку з 1915 до 1919 року. Проповідуючи Євангелію
і керуючи Біблійними курсами для проповідників, Густав Шмідт був

1 Журнал «Будівничий Церкви Божої». - Крем’янець, 1938. - №3.
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визнаний одним із теоретиків всесвітнього п’ятидесятницького руху.
Він аргументовано пояснював, яким чином у світлі Святого Письма
належить звершувати духовне служіння в церкві зі справлянням різних
дарів Святого Духа, запобігаючи різноманітним крайнощам, виступав
за духовну єдність і співпрацю всіх християн.
Шмідт працював в Польщі впродовж 1920-1925 рр. місіонером
п’ятидесятницького союзу «Асамблеї Божі». Він також надавав гума
нітарну допомогу потребуючим, яких в той час було багато в Польщі.
Працював Шмідт, очевидно, здебільшого серед німецького населення
в Лодзі, де й утворилася п’ятдесятницька церква, пастором якої був
Артур Бергхольц.
У США Шмідт видавав англомовний журнал «Євангельський заклик
Росії». Кошти для видання цього журналу були отримані від багатого
спонсора С.В. Свансона, бізнесмена з Каліфорнії. Весною 1927 Густав
Шмідт зустрів в Чикаго Пауля Бернхерда Патерсона, колишнього
місіонера в Росії і Східній Європі. Разом з П етерсеном і тим-таки
Свансоном вони створили Російську і Східноєвропейську місію для
проповіді Євангелії у Східній Європі, насамперед серед слов’янських
народів. Центр місії знаходився в Чикаго. Влітку 1928 р. Густав Шмідт
приїздить у місто Данциг (польський Гданськ) в якості суперінтенданта
поля новоствореної Східноєвропейської місії (СЄМ).
Керівник Східноєвропейської місії в Чикаго Свансон, а також Густав
Шмідт і Артур Бергхольц розпочали перемовини з Іваном Герисом
і з керівництвом Союзу про розширення завдань Союзу, про спільне
служіння і реорганізацію праці.
Іван Герис, як вже відзначалося, був місіонером п’ятидесятницького
всесвітнього союзу «Церква Бога», а Східноєвропейська місія здебільшого
контактувала з п’ятидесятницьким всесвітнім союзом «Асамблеї Божі».
З цієї, чи з якоїсь іншої причини, Іван Герис, Дем’ян Герасевич, Тимофій
Донинський й деякі інші п’ятидесятницькі керівники і служителі
в Україні до пропозиції Східноєвропейської місії поставилися досить
насторожено. Ця настороженість відчуватиметься упродовж багатьох
років. У 30-ті роки в рядах п’ятидесятницького Союзу в Польщі, зокрема
на Поліссі і на Волині, виникла група опозиційно налаштованих церков,
які називали себе «Церквою Божою» (духовні). Виразником настроїв
опозиції став журнал «Будівничий Церкви Божої», котрий видавав
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з 1935 р. в Крем’янці Дем’ян Герасевич на кошти Івана Гериса. У журналі
часто використовувалися матеріали, які Герис регулярно надсилав
своєму братові з Америки.
Існування оп о зи ц ії не спричинило якихось глобальних орга
нізаційних перетворень. «Церкви Божі» (духовні) мали між собою
тільки духовн и й зв ’язок, центрального керівництва не обирали,
з ’їздів не проводили і оф іційно із Сою зу п ’ятидесятників Польщі
не виходили. Ця опозиційно налаштована група церков існувала в Союзі
п’ятидесятників Польщі на правах своєрідної автономії і співпрацювала
з іншими п’ятидесятницькими церквами.
У 1937 р. між редакціями журналів «Євангельський голос» (Михайло
Вербицький, Григорій Федишин) і «Будівничий церкви Божої» (Дем ян
Герасевич, Петро Сорокопуд) досягнута домовленість про спільну
працю і організований о б ’єднаний видавничий комітет.
Спільна праця згуртувала ці два п’ятидесятницькі групування,
а початок 40-х років (під час спільної великої біди і загрози з боку
тоталітарного радянського режиму) спонукає всі п’ятидесятницькі цер
кви до о б ’єднання. Керівники церков прийняли одностайне рішення усунути дух відчуження і настороженості, прийти до повної єдності.
П’ятидесятницький союз в Польщі існував з 1924 р., проведено два
з’їзди: в 1924 і 1928 рр. Проте ці з’їзди були локальні, оскільки на них
в основному були представлені церкви Волині й Полісся. Поступово
постало питання про докорінну перебудову Союзу п’ятидесятників,
поширення його впливу на територію всієї Польщі.
До 1929 р. постало багато церков з тисячами членів, охрещених Святим
Духом із знаменням нових мов. Пробудження охопило всю Польщу,
особливо Західну Україну, яка в ті роки була під польською владою. Щоб
церкви мали один напрямок, одне євангельське служіння, необхідна була
централізація. Для цього потрібно було скликати новий з’їзд.
Усепольський о б ’єднаний з’їзд російських, українських, польських,
білоруських, німецьких громад п’ятидесятників відбувся 5 травня 1929 р.
в селі Стара Човниця, поблизу Ківерців (Волинська обл.). Головою з’їзду
обрано Івана Зуб-Золотарева, пресвітера громади в Старій Човниці.
На з ’їзді були присутніми 83 делегати.
На цьому з ’їзді вирішено перейменувати Союз, з огляду на те,
що у багатьох країнах світу п’ятидесятники називають себе християнами
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віри євангельської. З’їзд урахував також, що на території радянської
України з 1926 р. існує Всеукраїнський Союз християн євангельської віри
під керівництвом Івана Воронаєва, і, з метою уникнення непорозуміння
й плутанини, було виріш ено іменуватися С ою зом християн віри
євангельської. Відтак, в наступні десятиріччя п’ятидесятники на сході
України іменувалися ХЄВ, а на Заході України - ХВЄ.
На з’їзді в Старій Човниці було прийнято Статут Союзу християн
віри євангельської, який регламентував порядок діяльності помісних
церков і Союзу в цілому.
П’ятидесятницькі громади в Польщі відчували гостру потребу
у здібних, підготовлених, теоретично грамотних служителях для
єван гел ізації й влаш тування ду х о в н о го ж иття. Було при йн ято
рішення про відкриття у Гданську при С хідноєвропейській м ісії
Біблійних курсів для проповідників, а також відзначена необхідність
якнайскорішого видання власного журналу, в якому р оз’яснювалися
б питання віровчення і давалися поради з практики духовної пра
ці, висвітлювався б стан справ у масш табах всього С ою зу ХВЄ
в Польщі. Видання журналу, який отримав назву «Примиритель»,
було доручено Густаву Ш мідту, він же був уповноваж еним і для
відкриття Біблійних курсів.
Івану Зуб-Золотареву з’їзд доручив організувати музично-регентські
курси з метою створення у всіх громадах хорового співу під керівниц
твом освічених регентів
Для керівництва діяльністю Союза ХВЄ і духовного піклування
всіма церквами обрано Союзний комітет, в який увійшли наступні
служителі: Артур Бергхольц (голова), Йосип Перський (заступник) Іван
Зуб-Золотарев (секретар), Данило Комса (скарбник). Членами комітету
обрані Порфирій Ільчук, Трохим Нагорний, Степан Ярмолюк, Григорій
Красковський, Михайло Вербицький, Юхим Стрілка, Мойсей Масланчук,
Р.Швухт і Онуфрій Мазало. На служіння р о з’їздних проповідників
обрано Онуфрія Мазала і Ольгу Лемещук.
Для того, щ об упорядкувати і належним чином організувати
діяльність Союзу християн віри євангельської, було вирішено територію
поділити на райони (що було поетапно, поступово зроблено) і обрати
в районах або, при н еобхідності спровадити туди, підготовлених
керівників і проповідників. Районні об’єднання церков і складали струк-
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туру Союзу ХВЄ. Поступово утворювалися нові райони, відбувалися
щорічні районні з’їзди, районні наради служителів.
До 1936 р. таких районних об’єднань в Союзі ХВЄ було п’ятнадцять.
За своїм територіальним розташуванням вони утворили три групи:
1. Північні райони - Білорусь. Тут утворено чотири райони: Полісь
кий, Новогрудський, Молодочно-Вілейський і Пружно-Брестський.
2. Центральні райони - Волинь. Тут знаходилися Кременецький,
Ківерцівський, Степанський, Горохівський, Бродський, Лубенський всього шість районів.
3. П івденні райони - Галичина. Сюди належали п ’ять р ай о
нів: П ідволочиський, Тернопільський, Золочевський, Львівський,
Перемишльський.
У кінці 1929 р. на запрошення Східноєвропейської місії до Гданська
приїхав учитель Павел Стехлік (чех за національністю). Він закінчив
Біблійний університет в США. 2 березня 1930 р. були відкриті трьохмісячні Біблійні курси, на яких навчалося по 25 осіб. Це була перша
п ’ятидесятницька Біблійна школа в Європі. Різних богословських
предметів курсантів навчав суперінтендант місії Густав Шмідт, секретар
місії Густав Кіндерман і викладач Павел Стехлік.
У числі перш их курсантів були Григорій Ф едишин, Григорій
Селюжицький, Іван Андрощук, Володимир Бруй, Петро Семенюк,
Павло Володько. Згодом тут навчалися Михайло Вербицький, Юхим
Стрілка, Лука Горошко, Сергій Каплун, Петро Сорокопуд і багато інших
знаних діячів ХВЄ.
Керівник Тернопільської п’ятидесятницької церкви Максим Нагорний
на з’їзді в Старій Човниці за рекомендацією Й.Черського і М. Вербицького
був скерований на служіння роз’їздним проповідником Тернопільського
району. А в 1930 р. він передав керівництво Тернопільською церквою
Ганні Букчинський у зв’язку з від’їздом у Гданськ на навчання.
Як вже зазначалося, п’ятидесятницька церква в Тернополі була
створена Марією Недошитко. Знову настав період «жіночого керівниц
тва». Кілька років Ганна Букчинська керувала цією церквою. Вона
організувала недільну школу для дітей, проводила спеціальні зібрання
для жінок, біблійні зібрання. Таким чином, активними співпрацівниками
Союзу ХВЄ були й жінки. На прикладі Марії Недошитко, Ганни Букчинської, Любові К об’яко очевидно, що керівні посади в церквах
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і євангелізаційна праця доручалася не тільки чоловікам (братам),
а й жінкам (сестрам). Важку працю благовістя брали на свої крихкі плечі
цієї жінки і виконували її з великим успіхом. Це стосується і офіційно
визнаних, обраних проповідниць рідних сестер Анастасії і Ольги
Лемещук. Вони були проповідницями повного Євангелія в Польщі
з молодих літ. Ще до організації Союзу ХВЄ в 1929 р. в Човниці, вони вже
проповідували про хрещення Святим Духом. Мабуть, мало було таких
місць і таких братів і сестер, яких би вони не відвідали з проповіддю
Євангелія пішки і кіньми в селах і містах Волині, Полісся, Білорусі1.
П’ятий з’їзд Союзу християн віри євангельської відбувся 23-25 травня
1933 р. в селі Сільце. На цей з’їзд прибуло 132 делегати з різних районів
Польщі. Було присутніх 34 гостя, в тому числі з інших країн: президент
Східноєвропейської місії Пауль Патерсон і проповідник Риске.
З ’їзд відзначив, що за минулий 1932 р. було проведено 20 районних
з ’їздів, на яких детально обговорювалися питання духовного життя
і справа благовістя в кожному районі. Союз ХВЄ продовжував зростати,
в його лавах 1932 р. було 12 204 члени, а до п’ятого з ’їзду (у травні
1933 р.) - уже 15 441 член. Разом з цим на з ’їзді визнано, що «успіху
Божої справи шалено противиться диявол, який намагається викривляти
шляхи служіння Богу і ввести Божий народ в оману». Стали з’являтися
різного роду нездорові релігійні групування: мурашковці, сіоністи
та інші. Деякий вплив на Волині і в Білорусі мали громади християн
в дусі апостолів-одноосібників. З ’їзд закликав усіх служителів пильно
оберігати громади від «можливих хворобливих впливів і берегти чистоту
євангельського вчення».
На з ’їзді були рукопокладені на пастирське служіння Болеслав
Болевич, Іван Журихо, Федір Ранецький. Роз’їздними проповідниками
Союза були обрані сестри Лемещук - Анастасія і Ольга (з-під Ковеля),
Яків Селюжицький (Пінськ), Семен Новик (Кобрин), Іван Андрощук
і Іван Абрамчук (Волинь).
Комітет Союзу ХВЄ обрано в наступному складі: Артур Бергхольц
(Лодзь) - голова, Онуфрій Мазало (Вільно) - товариш голови, Данило
Комса (Пружани) - скарбник, Іван Зуб-Золотарев (Ківерці) - секретар.
Членами комітету обрані: Станіслав Н едвецький (Родаш ковичі),

1 Ж у р н ал « Х р и ст и я н с ь к и й віст н и к » . - 1965. - № 2 8 9 . - С.21
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Михайло Вербицький (Печерне), Карп Леонович (Малковичі), Іван
Панько (Тужець), Юхим Стрілка (Кричинськ), Альфонс Міттельштедт
(Лодзь), Йосип Перський (Крем’янець), Григорій Федишин (Тернопіль),
Порфирій Ільчук (Колесники).
Х арактерно, що С ою з ХВЄ в Польщі після о б ’єднаного Всепольського з ’їзд у в 1929 р. ставав все більше інтернаціональним.
Інтернаціоналізувалася і мова євангельської проповіді. Так, на п’ятому
з’їзді українською мовою говорив тільки Микола Бобик, а Ольга Лемещук,
Недвецький - російською, Перський, Артур Бергхольц (голова комітету
Союзу) - польською.
У 30-ті роки значну роль в життєдіяльності Союзу ХВЄ почали
відігравати районні об’єднання, утворені за рекомендацією Всепольського о б ’єднаного з’їзду у 1929 в Старій Повниці.
О чевидно, такої інтернаціоналізації і, передусім, зросійщ ення
і спольщення українського п’ятидесятництва остерігалися ті служителі,
які групувалися навколо україномовного п’ятидесятницького журналу
«Будівничий Церкви Божої», який видавався в Крем’янці з 1935 р.
Дем’яном Герасевичем, освіченим педагогом, палким прихильником
(до того, як стати п’ятидесятником) українізації православ’я, автором
«Скарбнички», в якій були зібрані, як він вважав «скарби української
духовної поезії». Дем’ян Герасевич намагався зберегти національний
колорит п’ятидесятництва в Україні, оскільки журнал «Примиритель»,
який видавався Східноєвропейською місією в Гданську, був російсько
мовним. Навчання служителів на Біблійних курсах в Гданську було
також російськомовним. Важливої подією стало те, що в 1936 р. почав
відаватися українською мовою також журнал «Євангельский голос»
(редактор Михайло Вербицький, адміністратор Григорій Федишин).
У центральному Волинському районі ключовим був Кременецький
район, в якому започаткувався п’ятидесятницький рух в Західній Україні
з приїздом із США у 1920 р. Порфирія Ільчука, Трохима Нагорного
і Йосипа Антонюка. Багато подій, які відбувалися на терені цього регіону,
мали не районне, а загальносоюзне (для Союзу ХВЄ) значення.
Щ орічні районні з ’їзди вирішували питання життєдіяльності
п’ятидесятницьких громад. Так відомо, що в Кременецькому районі
такі з’їзді відбулися в 1935 р. (село Оришковці), 1936 р. (с. Огризковці),
1937 р. (с. Передмірка). У 1939 р. відбулися два з’їзди (в селі Брижава
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Перемишльського району і селі Бортків Золочівського району). Із про
токолів цих районних з’їздів постає загальна картина розвитку п’ятидесятницького руху і вимальовуються проблеми й труднощі, які були
характерні для останніх передвоєнних 30-х років в п’ятидесятницькому
середовищі. Так, на з’їзді Крем’янецького району в селі Огризковці (1936 р.)
в центрі уваги делегатів були проблеми, пов’язані з євангелізацією.
Не вистачало молитовних домів, а ті, які використовувалися для
молитовних зібрань, вже не могли вміщати всіх бажаючих почути
проповідь. Як на з’їзді у 1935 р. в селі Оришківці, так і на з’їзді у 1936 р.
в селі Огризковці йшлося про необхідність прискорити будівництво
молитовних будинків. Створено спеціальний фонд будівництва, і віруючі
запрошувалися щорічно жертвувати бодай 50 грошів (половину злотого)
для будівництва молитовних будинків.
Вирішено було запрошувати керівництво районного о б ’єднання
(незмінним керівником Крем’янецького районного о б ’єднання у 30-ті
передвоєнні роки був М. Вербицький) на членські збори для вирішення
кадрових питань (обрання служителів в громаді). З’їзд також постановив,
що відтепер основною справою проповідників та євангелістів, які
відвідують помісні церкви, є проповідь і вчення, а для узгодження
внутрішніх питань, у разі потреби, запрошувати районне керівництво.
Проблеми бідних і потребуючих повинні були вирішувати помісні
громади, членами яких вони були, і тільки в особливих випадках
можна було звертатися за допомогою до інших громад, отримавши від
районного керівництва на це дозвіл.
З’їзди в районах часто відвідували керівники Всепольського Союзу
ХВЄ, зарубіжні гості, надаючи, таким чином, цим з ’їздам особливої
ваги, розум ію чи неабияку їхню роль у ж иттєдіяльності низови х
п’ятидесятницьких структур. Адже саме на місцях, в громадах, виникали
і вирішувалися гострі віросповідні і практичні проблеми. Акцентувалася
увага на тому, що в окремих громадах «брати, охрещені Святим Духом,
не маючи розсудливого наставления, вдаються до суперечок з різного
приводу, а саме: про одяг, про гоління волосся, про пророцтва, які супе
речать одне одному і т.д. Тут необхідна допомога й розсудливе вчення
й напучення»1. Очевидно, догматичні суперечності й доморощ ений

1 Ж у р н ал « П р и м и р и т е л ь » . - 1939. - № 3 -4 . - С .24 -2 6 .
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екстремізм, якого не можна було позбутися в тих умовах, завдавав
неабиякої шкоди єдності п’ятидесятницьких громад, особливо, як,
відзначалося, у «забутих, віддалених місцевостях»1.
На з’їзді Кременецького району в селі Передмірка (1 жовтня 1937 р.)
також актуалізувалося питання єдності в громадах і між громадами.
З цього приводу керівник Кременецького району М. Вербицький писав:
«Всі присутні виявили єдність духу і єдність думки, всі мали одну мету
і одне бажання: стати одностайно і боротися за віру євангельську,
притримуючися в своєму житті правди Божої...»2. Як уже зазначалося,
районні з’їзди були в центрі уваги всепольського керівництва Союзу ХВЄ,
Східноєвропейської місії, зарубіжних представників п’ятидесятництва.
Так, на з ’їзді в селі Передмірка були присутні Б. Андреен із Швеції,
А. Судерлінг з Естонії. На цьому з’їзді був також П.Голцвай, проповідник
єврейської християнської місії в Крем’янці, яка працювала у єврейсь
кому середовищі.
Ще однією важливою рисою життєдіяльності Союзу ХВЄ була
праця р оз’їздних проповідників, які йшли від села до села, від церкви
до церкви, тижнями і місяцями здійснюючи таку духовну місію. Отже,
головним методом духовної праці служителів п’ятидесятницького
братства були постійні і регулярні поїздки по церквах довіреного
їм району з метою духовного підбадьорювання і навчання помісних
церков. У К р ем ен ец ь к ом у районі цю місію здійснювали Т.Яцюк,
Д. Биць, Т .Н агорний, Й. А нтоню к, М .В ербицький, Й.Перський
та інші. їхні відвідування місцевих громад і помісних церков часто
супроводжувалося масовим водним хрещенням, великими зібраннями
віруючих і односельців, які не були членами церкви, а просто з цікавості
приглядалися до цих подій.
У своїх репортажах з місця подій керівник Кременецького район
ного о б ’єднання ХВЄ Михайло Вербицький відтворює динаміку того,
як відбувалося відкриття відбудованого молитовного дому і молитовне
зібрання, на яке з ’явилося близько 600 душ; він розповідає, що після
закінчення зібрання всі пішли до річки, де зібралося до 2 тисяч наро
ду, і 39 осіб прийняло водне хрещення. Другого дня, 13 червня, в селі
Огризковцях зібралися брати і сестри з навколишніх сіл, 46 душ було
1 Журнал «Примиритель». - 1939. -№ 3-4. - С.26.
2 Журнал «Примиритель». - 1938. -№ 1 . - С.19.
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охрещено; 18 червня, у с . ГІередмірка, відбулося велике зібрання
у молитовному дом і, масовий хід до місця хрещ ення, де «в завіт
з Господом через водне хрещення вступило 92 душі»1.
У Центральному (Волинському) районному об’єднанні ХВЄ поряд
з Кременецьким Ківерцівський район також був одним із перших
районів, де почалося проповідуватися п’ятидесятницьке вчення.
До 1937 р. незмінним керівником Ківерцівського районного комітету
ХВЄ був Зуб-Золотарев. Після його від’їзду влітку 1937 р. на постійне
місце проживання до Аргентини, районним пастиром обрано відомого
проповідника Лукаша Столярчука.
Районні з ’їзди, діяльність районних проповідників, братської
районної ради, недільних дитячих шкіл, юнацьких гуртків, подолання
опозиційних настроїв, теологічних збочень в окремих громадах і церквах,
приріст нових членів - все це було в центрі уваги і постійних щоденних
справ духовного керівництва ХВЄ. Відомо, що на з’їзді Ківерцівського
району ХВЄ 28-29 січня 1934 р. в Ківерцях було присутніх 200 осіб,
з них 72 делегати від відділів і громад районів та повітів: Луцького,
Ковельського, Володимирського, Горохівського і Дубнівського. На цьому
з ’їзді обрано районну братську раду, до о б о в ’язків якої входило:
спостереження за місцевими громадами і братами - працівниками,
турбота про матеріальне їх забезпечена, організація недільних шкіл,
бідівництво молитовних домів, контакти з місцевою польською владою,
допомога бідним тощо.
На цьому з’їзді було обрано районний комітет ХВЄ: Іван Зуб-Золотарев
(голова), Анастастасія Лемещук (секретар), Михайло Сац (скарбник).
До складу районного комітету увійшли: Федір Войнович, Іван Мельничук,
Лукаш Столярчук, Дмитро Петров, Василь Мацюк, Степан Ниход. Район
ними проповідниками для проповіді у всіх громадах Ківерцівського райо
ну були обрані: Л. Дерлюк, С.Антонюк, А.Шевчук, М.Тимощук, А.Затика,
М.Мерценюк, К.Будник, Р.Радке, Т.Гриценя. Для праці з облаштування
недільних шкіл і ведення юнацьких гуртків і хорів обрані: О.Гуринович,
Г. Марцишин, М.Мацега, Ф.Лутчин, І.Филимончук.
Особлива увага акцентувалася на створенні районної каси, організа
ції добровільних пожертв. Вирішено провести одноразовий збір грошей

1 Ж у р н ал « П р и м и р и т ел ь » . - 1938. - № 9 -1 0 . - С .75 -7 7 .
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по всьому району на будівництво молитовних домів. Всі брати і сестри
запрошувалися до активної участі у цій акції. Керівник районного
комітету ХВЄ Зуб-Золотарев надавав великого значення розповсюд
ж енню ж урнала «Примиритель». Він запропонував активізувати
кампанію передплати журналу в громадах і помісних церквах ХВЄ.
У доповіді Зуб-Золотарева відзначалося, що в 1933 р. водне хрещення
в К іверцівському районі прийняли 295 душ, і що «Господь рясно
благословляє район», а в громадах «проявляються дії Святого Духа:
пророцтва, мовлення мовами і тлумачення, зцілення та ін. Кілька
десятків душ отримали зцілення по молитві з покладанням рук...»1.
Проте не все було так безхмарно. Зокрема, натяк на внутрішню
боротьбу і протистояння між окремими громадами, з одного баку,
і низки громад з С ою зом ХВЄ в Польщі, - з другого, простежував
в окремих публікаціях журналу «Примиритель» і, зокрема, звітів самого
керівника Ківерцівського району ХВЄ І.Зуб-Золотарева. Районний з’їзд
в селі Підріжжя (1934 р.) був спеціально скликаний для «упорядкування
життя окремих громад, для о б ’єднання їх у спільній праці між собою
і Союзом Християн Віри Євангельської в Польщі2.
На цьому районном у з ’їзді, який відбувся 28-29 січня 1934 р.,
і на нараді працівників Ківерцівського району (29-31 березня 1936 р.).
відзначалося, що «ворог не хоче єдності віруючих і тому робить перепони
нашій праці», що «шкоду Божій справі завдали хибні погляди, посіяні
лжевчителями», які, «маючи свободу відвідувати громади, дробили
їх на частини»3. На з ’їзді відзначалося, що «усунення лжевчителів
і лжепророків, вимагало неймовірних зусиль і боротьби», що «Господь
допоміг усунути лжевчителів і лжепрацівників, допоміг викорінити
і лжевчення й привести майже всі громади в єдність із Союзом».
Проте не уточнюється про які «лжевчення» йдеться, хто був цими
«лжевчителями і лжепрацівниками», які своїми вченнями і порочним
способом життя вносили розлад у п’ятидесятницькі громади, виступали
проти єдності із Союзу ХВЄ.
Якщо в 1934 р., як констатувалося на Ківерцівському з’їзді, «десь і зали
шилися якась громада на узбіччі від Союзу», то на нараді працівників
1 Журнал «Примиритель». - 1936. - №1-2. - С.37.
2 Журнал «Примиритель». - 1936. - №4-5. - С.36.
3 Там само. - С.37.
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Ківерцівського району в 1936 р. знову йшлося про «руйнівну роботу
лжевчителів і лжепрацівників». На цій нараді були присутніми голова
Союзу ХВЄ в Польщі Артур Бергхольц, секретар Східноєвропейської
місії Густав Кіндерман, а також благовісник із Англії Говард Картер.
На Ківерцівській нараді, яка характеризувалася як «духовноповчальне зібрання», обговорювалися важливі догматичні особливості
п’ятидесятницького руху - отримання хрещення Святим Духом. Участь
у цій нараді сою зного керівництва, визнаних п ’ятидесятницьких
авторитетів, таких як «обдарованого Богом учителя брата Картера
із Англії», сприяло тому, що, як відзначав керівник Ківерцівського
району ХВЄ Зуб-Золотарев, «за ці два дні ми багато чому навчилися,
особливо у «питаннях отримання хрещення Святим Духом». Це питання
є центральним, вісьовим у віровченні ХВЄ, і воно, як і раніше, так
і тепер, - предмет особливо ставлення віруючих - п’ятидесятників. Оче
видно, були різні погляди щодо отримання дарів Святого Духа у 30-ті
роки, що викликало проблеми і зіткнення в середовищі п’ятидесятників,
в окремих громадах, в яких діяли «лжевчителі» і «лжепрацівники».
Це відчувається в характеристиці Зуб-Зол отарев а ківерцівської
наради: «В результаті настанов брата Картера, що пробудив душ і
до сильнішого ревнування про хрещ ення Святим Духом, Господь
за два дні хрестив Святим Д ухом через покладання рук 27 душ.
Алілуя! Серед них були душі, які ревнували про хрещення Святим
Духом по 8 років і отримали його тільки тепер. Як вираз знамення
отримання цього дару вони говорили іншими мовами. Деякі прийшли
сюди хворими тілом. А повернулися додому здоровими, отримавши
зцілення по молитві віри».1
За даними Зуб-Золотарева, в Ківерцівській районній структурі ХВЄ
«спостерігається пробудження навіть у тих місця, де до цього часу було
охолодження». У Ківерцівській район ХВЄ на той час входили громади
із 8 повітів Волині, декілька громад із Холмщини і Галичини. За період
від 1934 р. до 1936 р. в цьому районі прийнято в члени ХВЄ через водне
хрещення 544 особи. «Декілька сотень Господь хрестив Святим Духом,
і в громадах виявляється дії дарів Святого Духа: пророцтва, говоріння
мовами: тлумачення, зцілення й ін.».2
1 Журнал «Примиритель». - 1936. -№ 4-5. - С.37.
2 Там само.
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У 30-ті роки відбувалися постійні міграційні процеси. Як уже
зазначалося, п’ятидесятництво як рух виникло в країні (як на сході, так
і на заході) завдяки поверненню із США підготовлених там проповід
ників із числа заробітчан, які виїжджали на початку XX століття
за океан в о сн ов н ом у на заробітки. Деякі особи , повернувш ись
із полону з європейських країн після Першої світової війни з новим
християнським світоглядом, ревно проповідували його на своїй
батьківщині. Спостерігався і зустрічний міграційний процес. Багато
людей в Західній Україні виїжджали на постійне місце проживання
до США та країн П івденної Америки. Були серед них и віруючіп’ятидесятники. Так вчинив і відомий п’ятидесятницький авторитет,
багаторічний активний діяч п’ятидесятницького руху на Волині ЗубЗолотарев. Літом 1937 р. він виїхав з сім’єю на постійне місце прожи
вання до Аргентини, в Буенос-Айрес.
Замість Зуб-Золотарева на служіння районного пастиря був обраний
знаний проповідник Лукаш Столярчук, особистість незвичайна,
навіть серед інших відомих першопрохідців п’ятидесятницької ниви
в ті часи. Столярчук був вихідцем із села Підріжжя Ковельського району
на Волині. Слід відзначити, що, як і Стара Човниця, Підріжжя було
одним із центрів п’ятидесятницького руху на Волині. У 20-30 ті роки
в Підріжжі практично не було такої хати, в якій би хтось не приєднався
до п’ятидесятницької громади. У 1932 р. в церкві ХВЄ в Підріжжі було
235 членів. Молитовні зібрання в Підріжжі були багатолюдними. Сюди
приходиди як на паломництво до Єрусалиму із сусідніх і дальних сіл.
І саме в центрі цього пробудження був Лукаш Столярчук.
Літом 1934 р. в церкві села Підріжжя діяли Біблійні курси (У ті часи
такі курси в різних місцях проводила Східноєвропейська місія.). Ці курси
тривали півтора місяці, на них навчалося 140 осіб. В основному це були
члени помісної п’ятидесятницької церкви, а також досить багато людей
з інших церков. Викладачами були Артур Бергхольц, Густав Шмідт,
Дональд Джи, Іван Зуб-Золотарев, доктор Парр із Великобританії.
Лукаша Столярчука згодом назвали «волинським апостолом». Він
постійно подорожував навколишніми селами, відвідував громади,
проповідував, звершував водне хрещ ення. Його знали в Степані,
Ромейках, Желудську, Бельськоволі, Подцеревичах, Копачеві, Черевасі,
Б ереж ниці, М очулках, М аковичах та інш их м ісцевостях, в яких
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відбувалися зібрання віруючих, хрещення водне і хрещення Святим
Духом, активним учасником яких був Лукаш Столярчук.
Життя Лукаша Столярчука трагічно обірвалося під час подорожі
в селі Мочулках. Ця трагедія є відгомоном тієї міжконфесійної ворож
нечі, яка в ті часи існувала на теренах Західної України між католиками
і православними, з одного боку, і католиками, православними і так
званими «сектантами», з іншого. Лукаш Столярчук став жертвою
екстремістськи налаштованих осіб. Влітку 1943 р. «лісові хлопці» забрали
Лукаша із молитовного будинку в Мочулках і повезли у Свинаринський
ліс, де з ним і розправилися того ж дня. Така ж доля спіткала його
15-річного сина Тимоша, який також вже почав проповідувати1.
Степанський район церков ХВЄ був організований в 1934 р. Відомо,
що 5 грудня 1936 р. в селі Великі Цепцевичі (зараз - Володимирецького
району Рівненської обл.) відбувся третій районний з’їзд Степанського
району, на якому були присутні 74 делегати від помісних церков
Луцького, Костопільського і Сарнівського повітів. Із звітів делегатівпроповідникків на з ’їзді вимальовується картина «енергійної праці
на ниві Божій»: у 1936 р. прийнято до громад і охрещ ено 320 осіб,
«хрещення Святим Духом пережили 80 осіб». У районі на цей час діяв
31 молитовний дім церков ХВЄ і ще шість були в стадії завершення
будівництва. З’їзд вирішив за рахунок коштів районної каси збудувати
молитовний дім у м. Сарни. У фонд будівництва запропоновано робити
добровільні внески: по 1 злотому від кожного члена церкви.
У 1938 р. Степанський район увійшов до складу Волинського
округу Союзу ХВЄ в Польщі. 22 травня 1939 р. в Підріжжі відбулася
нарада служителів Степанського і Ковельського відділів, на якій
зібралися представники від 41 громади. В цьому районі активно
працювали р о з’їздн і проповідники. Голова рай он ного ком ітету
Юхим Стрілка повідомляв про постійне зростання кількості громад
і навернених, особливо в західній частині району: «Там є біля 200
душ новонавернених, із яких 130 охрещ ені Святим Духом. Серед
навернених здебільшого молоді люди від 18 до 35 років»2. Постійно
зростали п’ятидесятницькі церкви в селах Череваха, Більськоволя,
Сопачів, Борова, Собіщиці та ін.
1 Вавринюк Ю.І. «Волинський апостол» (/ «Благовісник». -2000. -№2. - С. 14-20.
2 Журнал «Примиритель». - 1939. - № 5-6. - С.41-43.
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У 1934 р. відбувся установчий з ’їзд Дубнівського-БродівськогоГорохівського району ХВЄ у селі Боратин. На з’їзді були присутні 53
делегати із 27 церков і голова Союзу ХВЄ в Польщі Артур Бергхольц.
По суті, на цьому з ’їзді відбулося приєднання цього району до Союзу
ХВЄ в Польщі. Головою о б ’єднаного районного комітету обрано
П.Голубовського, безпосереднє керівництво Дубнівським районом
доручено П.Голубовському, Бродівським районом - М.Верещагіну,
Горохівським - І.Гринчуку. їм довірено служіння за так званою «поса
довою інструкцією», яка визначала наступні функції старшого служителя
району: 1) спостерігати за порядком в усіх трьох районах, не допускаючи
до проповідування лжевчителів; 2) турбуватися про духовні й матеріальні
потреби «працівників Божої ниви»; 3) піклуватися про бідних, вдів
і сиріт; 4) турбуватися про молитовні будинки; 5) звертатися з проханням
до влади; 6) організовувати недільні школи і молодіжні гуртки.
18 квітня 1937 р. у Боратині відбулася нарада керівних служителів
району, на якій були присутні від С ою зу ХВЄ в Польщі І.Панько,
І.Зуб-Золотарев, Г.Федишин, а також секретар польової квартири
Східноєвропейської місії Густав Кіндерман. Обрано районний комітет,
головою якого став О.Давидюк, заступником голови - М.Верещагін.
Шість служителів обрані членами районного комітету. У районі ДубноБроди-Горохів, починаючи з середини 30-х років, відбувалися досить
успішні організаційні заходи з метою зміцнення п’ятидесятницької
мережі і залучення до євангелізації нових працівників.
Є відомості, що 23-24 січня 1938 р. в селі Глинськ Чеський (неподалік
від Здолбунова Рівненської обл.) проходив з’їзд християн євангельської
віри усієї Волині. Відбулися два зібрання, на яких були присутні
біля 700 осіб. Артур Бергхольц, Густав Кіндерман, Порфирій Ільчук,
Михайло Вербицький, Юхим Стрілка, Іван Забавський проповідували
російською, українською, чеською, польською мовами. На діловій
нараді, яка відбулася на з’їзді, був присутній 51 делегат від усіх районів
Волині. Ухвалено о б ’єднати райони на території Волині у Волинський
округ. Це офіційно було зроблено 3-4 липня 1938 р. на новому з’їзді
в селі Глинськ Чеський, куди прибули делегати з усієї Волині, а також
деякі члени Союзного комітету ХВЄ в Польщі - Іван Панько, Григорій
Федишин та ін. Присутніми в якості гостей були Густав Кіндерман
і відомий проповідник із Швеції Микола Пейсті.

86

На діловій нараді служителів церкви, що відбулася під час цього з'їз
ду, шість районних об’єднань - Крем’янецьке, Ківерцівське, Степанське,
Дубнівське, Горохівське, Бродівське - були о б ’єднані у Волинський
округ християн віри євангельської. Головою окружного комітету обрано
Михайла Вербицького, заступником голови - Юхима Стрілку.
Церкви Союзу ХВЄ мали гостру потребу в грамотних, здібних
регентах. Ухвалено організувати курси з підготовки керівників хорів.
Відповідальна робота з дітьми і молоддю вимагала спеціальних слу
жителів. Були обрані інструктори для роботи з молоддю і створений
спеціальний фонд для активізації цієї роботи.
Південними районими о б ’єднаннями на Галичині були Підволочиський, Тернопільський, Золочівський, Львівський, Перемишлянський райони церков ХВЄ.
Перемишлянський район, як структурне об’єднання ХВЄ, був організо
ваний 4 липня 1933 р. напертому районному з’їзді, який відбувся в селі
Брижава. Тут зібралися, крім членів місцевої громади, керівні служителі
і члени громад з Хірина, Брилинець, Явірника, Грушівки, Борщева, які
представляли понад 300 членів ХВЄ. Рішення про організацію районного
об’єднання п’ятидесятницьких церков і приєднання цього району до Союзу
ХВЄ в Польщі зумовлювалося наступними застереженнями: 1) Проповідники,
які не прилучилися до Союзу, не мають права встановлювати в об’єднаних
з Союзом громадах свої порядки, не можуть призначати або відсторонювати
служителів, брати участь в переломленні хліба, благословенні дітей, звершенні
шлюбів і т.п; проповідувати Слово Боже можуть лише після згоди місцевих
керівних братів. 2) Керівні брати приєднаних громад уповноважені вимагати
від проповідників, які відвідують ці громади, посвідчення особистості і його
приналежність до союзу і не допускати до самовільних дій навіть осіб, які
мають посвідчення Союзу християн віри євангельської.
На підставі вище викладених пунктів між представниками Союзу
ХВЄ і названими громадами досягнута угода, за умовою, що, якщо
упродовж трьох місяців одна із договірних сторін знайде щось в цій
угоді суперечне Божому Слову і владі, то угода втрачає силу. Якщо
ж протягом трьох місяців таких заперечень не буде, то угода зберігає
чинність до наступного ділового зібрання1.

1 Див.: Журнал «Примиритель». - 1933. -№8-9. - С.66.
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У Перемишлянському районному о б ’єднанні ХВЄ у 30-ті роки
регулярно відбувалися з’їзди: другий (1934 р.), третій (1935 р.), четвертий
(1936 р.). На початку 1939 р. відбувся останній з ’їзд в селі Брижава.
Головою районного комітету п остійно обирався Микола Бобик,
заступником голови - Михайло Кривда. У зв’язку з від’їздом М.Бобика
і його дружини до Аргентини у 1939 р. (на осінньому з’їзді) районний
комітет був реорганізований і його головою обрано П. Теслюка.
Підволочиський район оформився як самостійна структурна оди
ниця в Союзі ХВЄ у 1934 р. Про діяльність християн віри євангельської
в довоєнний період в цьому районі залишилися надто скупі відомості.
Відом о, що четвертий районний з ’їзд відбувся в селі Кокошниця
(Скалатський повіт) 10 січня 1937 р., на ньому були присутні 34 деле
гати і 10 гостей. Головою районного комітету обрано М.Нагорного,
заступником голови - С.Антонишина. Із доповідей членів районного
комітету видно, що вони наполегливо працювали, відвідуючи громади
в цьому прикордонному районі. Багато зусиль докладали і р оз’їзні
євангелісти. Проте нестача матеріальних засобів стримували процес
євангелізації. Водночас зазначалося, що в 1937 р. «57 душ прийняло водне
хрещення, 24 душі пережили хрещення Святим Духом». Фінансовий
звіт показав невеликі цифри: річний дохід районної каси дорівнював
202 злотим, і 70 злотих поступило спеціально на євангелізацію. Незначні
і навіть мізерні цифри пояснювалися «недостатньою матеріальною
старанністю членів церков району». З’їзд постановив, щоб кожний член
району вніс упродовж року на побудову молитовних домів 1,20 злота,
а хто був у бідному стані, повинен був внести 50 грошів в рік. Ухвалено,
щоб кожна церква щомісячно проводила грошовий збір на бідних
і сиріт, і щоб в кожній громаді була своя недільна школа.
Золочівське районне об’єднання п’ятидесятницьких церков утворене
28 січня 1934 р. на нараді в с. Островець (Золочівський район). Початок
євангельського пробудж ення на Золочівщ ині пов’язаний з діяль
ністю Григорія Федишина, який став проповідувати в своєму рідному
селі Княже ще в 1923 р. Після цього були організовані євангельські
церкви в селах Княже, Островець та інших місцевостях. 27 травня
1934 р. в с.Островець відбулося водне хрещення 75 осіб. 27-28 травня
1934 р. з участю голови сою зу ХВЄ в Польщі Артура Бергхольца
вирішувалося питання про організацію районного о б ’єднання ХВЄ
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і його входження в Союз ХВЄ в Польщі. Головою районного комітету
обрано Данила Адамека, заступником голови - М.Козловського.
Другий з’їзд керівних служителів Золочівського району відбувся
в 1935 р. А 21-22 листопада 1936 р. в селі Островець проходив третій
районний з’їзд ХВЄ, на який прибуло 80 делегатів. Четвертий районний
з’їзд відбувся 7-8 листопада 1937 р. знову в селі Островець. Було вста
новлено, що в 1937 р. 46 осіб в районі прийняли водне хрещення. З’їзд
ухвалив підтримати матеріально церкву в м. Львові, продовжити опіку
над бідними, вдовами. П’ятий районний з’їзд відбувся 20-21 листопада
1938 р. також в с. Островець. На ньому було відзначено, що через водне
хрещення в минулому (1938) році прийнято в громади п’ятидесятників
26 осіб. Регулярно здійснювалися пожертвування на різні потреби,
особливо на оренду молитовного будинку у Львові.
Новий районний комітет обрано знову на чолі з Д. Адамеком
і заступником голови комітету - Г.Федишиним. Було вирішено і в май
бутньому жертвувати на оренду зали для зібрань у Львові по 20 злотих
щомісячно; зробити у громадах району збір зерна на церковні потреби;
обов’язково повсюдно організовувати недільні школи в громадах, де їх
немає; організовувати братерські зібрання чотири рази на рік; а також
ввести власні метричні книги як в районному об’єднанні, так і в кожній
громаді для запису актів громадянського стану.
Як було згадано, проповідь Євангелія і п ’ятидесятницький рух
на Тернопільщині почалися ще в 1920 р. У багатьох селах постали
п’ятидесятницькі громади. Духовну опіку над церквами Тернопільщини
здійснювали Йосип Перський і Порфирій Ільчук, а після 1928 р. активно
включився в пасторську працю в церквах Тернопільщини Михайло
Вербицький. З 1931 до 1934 рр. Тернопільською церквою керувала
Ганна Букчинська, а після її від’їзду, з 1934 р. пресвітером церкви ХВЄ
в Тернополі був Григорій Федишин. Під його керівництвом в Тернополі
було збудовано молитовний дім.
Як структурна одиниця Союзу ХВЄ Польщі, Тернопільський район
склався під керівництвом Г.Федишина в 1935 р. Г.Федишин постійно
обирався головою районного комітету ХВЄ: на третьому (1937 р.),
четвертому (1938 р.) і п’ятому (1939 р.) районних з’їздах. З’їзди звертали
особливу увагу на будівництво молитовень, створення для цієї справи
спеціальних фондів, надання допомоги бідним, здійснення опіки над
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сирітським будинком Союзу ХВЄ, який був розташований у Ківерцях.
Крім грош ових пожертвувань, практикувалися збори для бідних
в натуральному вираженні - зерном і продуктами.
У центрі уваги районного комітету була організація недільних
шкіл і виховання у християнському дусі підростаючого покоління.
На четвертому районному з'їзді (1938 р.) відзначалося, що в загаль
ноосвітніх школах іноді бувають випадки ущемлення прав дітей
із сімей ХВЄ. У зв’язку з цим вирішено звернутися до польської влади,
апелюючи до свободи совісті, яка була проголошена Конституцією
Речі Посполитої.
У 1935 р. був утворений Львівський район Союзу ХВЄ в Польщі,
хоча перші ознаки проникнення п’ятидесятницького руху на Львівщину
зафіксовані ще в 1931 р. В Сулимові (біля Львова) часто бував проповід
ник із Золочівщ ини Й осиф Макар. Згодом групи віруючих були
організовані в 15 селах Львівського повіту: в Стронятині, Жабокруках,
Підлісках, Ушковичах та інших місцевостях, які часто відвідували
роз’їздні проповідники Григорій Горошко, Андрій Давидюк, Олександр
Давидюк з Волині, Григорій Федишин із Тернополя та ін.
Третій районний з’їзд ХВЄ Львівського району відбувся 9-10 січня
1937 р. в Сулимові (повіт Жовква), а четвертий - 22 грудня 1937 р.
в Стронятині. Головою районного комітету Львівського району на цих
з ’їздах обирався Йосафат Макар. П ’ятий районний з ’їзд відбувся
27 грудня 1938 р. знову в Стронятині. У зв’язку з тим, що Йосафат
Макар переводився на свою постійну роботу за місцем проживання
в Золочівському район, склад районного комітету був реорганізований
і його головою обраний А.Чигін.
Для Львівського району ХВЄ були характерні ті ж проблеми,
що й для інших районів Галичини, а саме: будівництво молитовних
домів, відкриття недільних шкіл, збір фінансових і матеріальних засобів,
яких постійно не вистачало. Нагальною проблемою було дотримання
чистоти віровчення, викриття лжевчителів, збереж ення єдності
в громадах і між церквами. На четвертому з’їзді (грудень, 1937 р.) було
вирішено: заснувати фонд будівництва молитовних домів, у який жертву
вати по 1 злотому від кожного члена щорічно; на оренду молитовної
зали у Львові жертвувати по 50 злотих щомісячно; налагодити збір
зерна в громадах району. О дностайно приймалися ухвали про те,
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що проповідувати Євангеліє повинні ті люди, які ведуть благочестиве
життя, тобто проповідують власним практичним християнським жит
тям. Незнайомих проповідників, заїжджих невідомо звідки євангелістів
до проповіді не допускали.
Шостий з ’їзд Союзу християн віри євангельської в Польщі від
бувся 4-6 червня 1935 р. в Ківерцях Луцького району. На цьому з’їзді
прозвучала подяка польському урядові за «прихильне ставлення»
до п’ятидесятників і за «відсутність будь-яких перешкод у задоволенні
релігійних потреб» церкви ХВЄ в Польщі. Заявлено, що п’ятидесятники
«користуються повною свободою віросповідання». Відкрив з’їзд голова
Союзу ХВЄ в Польщі А. Бергхольц, якого обрали головою з’їзду при
секретарях з’їзду: Г.Федишину - для польськомовної частини громади,
Д.Комсі - для російськомовної, М. Вербицькому - для українськомовної і Міттельштедті - для німецькомовної.
Із звіту Союзного комітету і прочитаної секретарем Союзу статис
тики випливало, що «Господь благословляє Союз, додаючи постійно
до нього членів». Якщо в 1933 р. всіх членів Союзу налічувалося 15441,
то в 1935 р. число членів, прийнятих через водне хрещення, сягнуло 18197
душ, не враховуючи німецьких громад, яких також «Господь чудесно
благословляє». Союз ХВЄ Польщі на своєму рахунку мав такі досягнення,
як: влаштування регентських курсів, організація курсів для вчителів
дитячих недільних шкіл, будівництво молитовних домів і сирітських
притулків, видавництво пісенників польською і російською мовами.
Польська центральна і місцева влада, вимушена була, ідучи на зустріч
ХВЄ, змінити порядок записів актів громадянського стану. У той час
органів ЗАГСа не існувало, оскільки фіксація актів громадянського
стану була пріоритетом католицької і православної церков. Оскільки
євангельські християни не здійснювали в оф іцій н ій церкві актів
хрещення, наречення дітей іменем, вінчання, поховання і відмовлялися
туди ходити задля отримання таких «послуг», польська державна
влада дозволила вести такі реєстраційні книги в євангельських помісних церквах.
Сьомий з’їзд ХВЄ в Польщі відбувся в Лодзі 24-26 вересня 1937 р.
Із звітів членів Комітету випливало, що, не зважаючи на деякі перепони
і навіть переслідування п’ятидесятників в Галичині (скоріше всього
з боку католиків), «діло Боже йде вперед». Хоча значна частина віруючих
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із Волині і Галичини емігрувала до Південної Америки, Союз ХВЄ,
як зазначалося, «зростає кількісно» (до 1937 р. в його лавах було 21 500
членів), «міцніє організаційно», чому сприяли районні з’їзди на місцях.
За останні роки було побудовано кілька десятків молитовних домів
і придбано приміщення для дитячого будинку в Ківерцях.
На з’їзді підкреслювалося, що Союз ХВЄ сприяє видавничій діяль
ності: після 1935 р. виходили журнал «Примиритель» (російською мовою),
«Євангельський голос» (українською мовою) і «РгБуБІер» («Доступ»)
польською мовою, видавалися пісенники та інша література.
Голова Союзу Артур Бергхольц відзначав, що успішній праці заважає
та обставина, що польський уряд до цього часу не надавав реєстрації
Союзу ХВЄ (зареєстровані були тільки помісні громади ХВЄ). На цьому
з’їзді були розглянуті питання про реєстрацію Союзу ХВЄ в цілому,
прийнято ріш ення про створення Філантропного (Благодійного)
товариства. Союз закликав усі громади виділяти засоби для утримання
сирітського будинку в Ківерцях.
З ’їзд вирішив не рукопокладати на служінні тих, хто не хреще
ний Д у х о м С вятим , і лиш е у виклю чних випадках допускати
їх до служіння.
Голова Союзу ХВЄ в Польщі Артур Бергхольц закликав всіх п’яти
десятників до вірнопідданості владі Речі Посполитої, як у буденному
житі, так і у військовій службі, посилаючись на слова апостола Павла
(Рим. 13 розділ) про «підкорення вищій владі».
Це був останній з ’їзд С ою зу ХВЄ в Польщі. Н аступний з ’їзд,
зап л ан ован ий на осін ь 1939 р., не відбувся: 1 вересня німецькі
війська вторглися в Польщу. Європа опинилася в полум’ї Другої
світової війни.
Кількість членів Сою зу християн віри євангельської в Польщі
безп ер ер вн о зростала. Якщо в 1931 р. було 12 204 членів Союзу,
1932 р. - 15 441,1935 р. - 18 157, то в 1937 р. членами Союзу була 21 501
особа. До початку війни в Союзі ХВЄ нараховувалося понад 300 громад
і майже 25 тисяч охрещених віруючих.
Союз ХВЄ був інтернаціональним: він складався з українців, росіян,
поляків, білорусів, німців, чехів. І все ж більшість його членів були
українцями. Утворилося 15 районних об’єднань, якими керували районні
комітети, в які обиралися найбільш досвідчені в житті і церковній праці,
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найбільш обізнані з Писанням служителі. Євангельська проповідь зву
чала скрізь, але найбільш інтенсивно і з належною віддачею, притягаючи
все нових і нових членів до пятидесятницьких громад на Волині і Поліссі,
де було сконцентровано більшість пятидесятницьких громад. Винятком
була Станіславщина (нинішня Івано-Франківщина). У Прикарпатті
для поширення п’ятидесятницького руху були несприятливі обста
вини. І все ж з середини 30-х років п ’ятидесятницький рух став
поширюватися і в Прикарпатті, почали утворюватися помісні церкви
ХВЄ. Вони були малочисельними, і в довоєнний період утворення
на теренах Станіславщини самостійного районного об’єднання церков
не було можливим.
Справа проповіді Євангелії на Прикарпатті була доручена служи
телям, які керували районами, межовими із Станіславщиною: Миколі
Бобику, Панасові Теслюку, Йосафатові Макару, Григорію Федишину,
Данилові Адамеку. Перші громади ХВЄ на Станіславщині утворилися
в 1935 р. в Галичі й Снятині, в селі Сукерчин (біля Тлумача). Потім
утворилася громада в селищі Чорний Потік (в районі Надвірної). Друга
світова війна стала на перешкоді широкої п’ятидесятницької євангелізації Станіславщини. Але і в теперішній час в Івано-Франківській області
надто мало п’ятидесятницьких громад. Найбільш значимі громади ХВЄ
знаходяться в Івано-Франківську, Коломиї, Калуші, Сукерчині.

Виникнення і розвиток
пятидесятницького руху на Буковині
Євангельські віруючі стали з’являтися на Буковині після Першої
світової війни. Тодор Гриженко служив у австрійській армії і повернувся
до свого рідного села Петрівці (зараз - Стороженецький район Черні
вецької області) євангельським віруючим. До 1918 р. кількість таких
людей, які поверталися із австрійського війська євангельськими
віруючими, збільшилася. В селі Кам’янка такі християни з ’явилися
також у 1918 р. Вони активно проповідували, розповідали про свою
віру односельчанам. У такий спосіб виникали євангельські церкви
по всій Буковині. Вони поступово встановлювали між собою зв’язок,
організовували громади, які за своїм віровченням і практикою
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богослужіння були близькими до баптизму. Вони мали також своїх
визнаних рукопокладених служителів.
Проникнення на Буковину євангельського руху відбувалося також
з боку Угорщини. Одна з перших євангельських громад утворилася
в Петроуцах (тепер - на території Румунії). Такі громади з ’явилися
в Сереті й Стирче. Євангельська церква у Виков де Сус існувала з 1917 р.
Зростанню євангельських церков на Буковині в значній мірі сприяла
наявність Біблії або Нових Заповітів рідною мовою.
Вцілому п’ятидесятницький рух прийшов на Буковину з двох основних
напрямків: румунського Араду і Америки. Початок п’ятидесятницького
руху в Румунії, під владою якої була Буковина до 1940 р., пов’язаний
з іменем Георгія Брадіна (1895 - 1962 рр.), який у своєму власному
будинку в селі Пеулиш 10 вересня 1922 р. відкрив першу п’ятидесятницьку
церкву. До кінця 1922 р. кількість віруючих цієї церкви досягла ЗО осіб.
У 1923 р. відкрилася друга п’ятидесятницька церква в комуні Кувін,
повіту Арад. Завдяки діяльності цих двох церков п’ятидесятницький
рух почав ширитися в Румунії. Його головою став Георгій Брадін,
а генеральним секретарем - Стой Думитру. Упродовж наступних двох
років утворилося шість громад - без будь-якої спеціальної теології,
підготовлених служителів і навчальних закладів. Цей рух поширювався
із одного поселення в інше: Кувін, Мадерат, Пінкота, Шаймос. Утворилася
також церква в центральному повітовому місті - Араді, яке стало одним
з перших центрів п’ятидесятницького руху в Румунії.
Коли духовенству і єпископату православної церкви в Араді стало
відомо про існування і діяльність п’ятидесятницької церкви, вони
негайно звернулися до державної влади з вимогою заборонити цей рух.
Православний єпископ писав: «Уклінно просимо панів префекторів
повітів у сприянні з панами комісарами поліції столиць цих же повітів
і з панами комендантами легіонів жандармерії налагодити відносини
з метою придушення цієї деструктивної акції п’ятидесятницького друку
в типографії... і вжити заходи стосовно пропагандиста Георгія Брадіна,
а також розпочати слідство щодо його співпрацівників за недозволену
законом пропаганду, і повідомити нас про наслідки. Його святість
Григорій, єпископ».
Оскільки православна церква не просто була домінуючою, а держав
ною, і світська влада знаходилася під її сильним впливом, то міністр
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з релігійних питань Румунії видав офіційний наказ заборонити цер
кву п’ятидесятників. Православний єпископ в Араді написав для
православного населення дві брошури, в яких таврував п’ятидесятників
і закликав поліцію заборонити цей сектантський рух. Всупереч неод
норазовим зверненням зачинателів і керівників п’ятидесятницького
руху до румунської влади дозволити реєстрацію і надати можливість
для діяльності п’ятидесятників з назвою «Церква Божа», заборона
і утиски п’ятидесятників продовжувалися. Своїм рішенням від 29 січня
1925 р. Міністерство культів і мистецтва Румунії підтримало заборону
п’ятидесятницьких церков. І все ж кількість п’ятидесятницьких громад
збільшувалася по усій Румунії. П ’ятидесятницький рух у цій країні
набував організаційної міцності.
У 1928 р. керівники п’ятидесятницького руху в Румунії (Георгій Брадін,
Олександр Ізбаша, Міхай Олару, Іван Бододія і Міхай Раду) ухвалили
перейменувати назву п’ятидесятницького об’єднання в «Апостольську
Церкву Божу». У 1933 р. за дорученням цього п’ятидесятницького
о б ’єднання його генеральний секретар Іван Дангу знову звернувся
до державної влади за офіційним визнанням п’ятидесятницьких церков.
Проте офіційного визнання не відбулося. У 1937 р. п’ятидесятницький
журнал «Слово Правди» був закритий, і почалися переслідування.
Другим шляхом поширення п’ятидесятницького руху на Буковині,
як уже зазначалося, була його ретрансляція із Америки. Вважається,
що першим п’ятидесятником з американського напрямку на Буковині
був Філат Ротару. Під час свого перебування на заробітках в Америці
в 1906 - 1909 рр. він працював на деревообробній фабриці, господар
якої належав до церкви п’ятидесятників. Філат Ротару від нього прийняв
п’ятидесятницьке віровчення і в 1916 р. повернувся на Буковину. Проте
згодом він приєднався до баптистської церкви і став у ній відомим
євангельським проповідником.
У 1928 р. на Буковину став проникати п ’ятидесятницький рух
з Араду. Кристіан Гаврил, родом із села Білки, деякий час працював
в Араді, звідки й приніс п’ятидесятницьке вчення про «Святого Духа,
який сходить на людей у теперішній час, як за часів апостолів». Серед
євангельських церков почався жвавий рух, який привів до утворення
п’ятидесятницьких громад в селах Білка, Віков де Сус, Дубравень
і в інших місцевостях.
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Ще одним центром поширення п’ятидесятництва на Буковині було
містечко Солка. Там існувала євангельська церква, в якій у 1928 р.
нараховувалося 100 членів. Пастирем цієї церкви був Тодор Данилюк.
Початок п’ятидесятницького руху у містечку Солка пов’язаний з приїздом
із Америки румунської емігрантки Марії Влассе, яка була родом із Солки.
Перший її приїзд відбувся ще в 1924 р., проте зрушення наступило
в 1928 р. Із Солка рух перекинувся в Петроуци, де пастором служив
Василь Раскол. Марія Влассе мала силу переконувати баптистських
пасторів і членів їхніх церков.
Віруючі баптистських церков проявляли неабияке зацікавлення
новим рухом і всупереч спротиву баптистського керівництва приходили
познайомитися з ним деколи навіть таємно. Із Солка п’ятидесятницький
рух прийшов у Воловець, потім - в Костиші. Почувши про нове вчення,
двоє представників євангельської церкви в Кам’янці - Дмитро Воробчук
(секретар церкви) та Іван Воробець пішли до Костишів начебто «просто
в гості», але вже до вечора то ж дня стали палкими прихильниками
п’ятидесятництва. Наступної неділі в Костишів пішло ще 16 віруючих
євангельської церкви. Незвична форма п’ятидесятницького служіння
справила на них велике враження. І вони прийняли це вчення. Це було
в серпні 1933 р. Із 66 членів євангельської церкви в селі Кам’янка 44 стали
п’ятидесятниками. Приїхали старші баптистські керівники - і виклю
чили їх із баптистської церкви. Вони стали збиратися в своїх будинках.
Опісля - в жовтні і листопаді цього ж року - почався великий рух,
який охопив багато місцевостей на Буковині. Це супроводжувалося
молитвами і співом на незнаних мовах.
Іван Воробець згодом став одним із визначних керівників п’яти
десятницького руху Буковини. Він став зміцнювати взаємовідносини
з п’ятидесятницьким рухом в Араді. 20 серпня 1934 р. Іван Воробець був
рукопокладеним на пресвітерське служіння Георгієм Брадіним. У березні
1948 р. Воробець (разом з діаконом Черновицької церкви Степаном
Циганюком і це одним буковинським пресвітером із Ряпужинець
Михайлом Чухрієм) був учасником нелегального з’їзду п’ятидесятників
СРСР в м. Д ніпродзерж инську, де служителі п ’ятидесятницьких
громад вирішували питання офіційного відновлення Союзу ХВЄ.
Учасники цього з ’їзду були арештовані й засуджені. Іван Воробець
отримав 10 років, які провів у таборах Мордовії й Сибіру. Звільнившись
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з ув’язнення, він повернувся до села Кам’янка Чернівецької області
і здійснював пастирське служіння до глибокої старості. Він часто
відвідував церкви в Буковині і сусідній Румунії, дожив до незалежної
України і свободи для церкви, був учасником перших з’їздів відновленого
Союзу церков ХВЄ і помер ЗО квітня 1999 р. у віці 92 років. Сьогодні
село Кам’янку прикрашає найкрасивіша будівля - церква християн
віри євангельської.
Відтак, двома шляхами - з Аради і Сполучених Штатів Америки прийшов п’ятидесятницький рух на Буковині і Північній Молдавії.
Практично всюди, де раніше існували євангельські громади, утворилися
також п’ятидесятницькі церкви.
26 квітня 1930 р. в Сучаві на нараді церков були сформовані основні
засади віровчення і затверджений порядок богослужіння п’ятидесятницьких церков. Гаврил Кристіан обраний для служіння керівництва церквами
в Буковині й Молдавії (на території тогочасної Румунії).
Потрібно відзначити, що п’ятидесятницький рух в Румунії в цілому
був неоднорідним і, незважаючи на зв’язок і взаємну співпрацю, ще довго
зберігав свої деякі відмінності, групуючись, з одного боку, навколо руху
в Араді, а з іншого, - навколо керівників буковинської групи церков,
центром якої з початку стали Чернівці, а потім - Бухарест. Перша
група церков на чолі з Георгієм Брадіним іменувалася «Апостольською
церквою Божою», друга група мала назву «Асоціація християн, хрещених
Святим Духом». Відомо, що в 1934 р. ці дві течії ненадовго з’єдналися,
але потім знову розійшлися через різне розуміння низки догматичних
питань і самого богослужіння.
Замфір Думитру, один із старійших служителів, називає Василя
Гашпара, Єужена Бодора і Пантелея Кожукару «стовпами церкви»
на Буковині. Василь Гашпар (за деякими даними, народився у 1907 р.,
помер у 1984 р.), будучи пастором баптистської церкви в Браїлі,
у 1930 р. приєднався до п’ятидесятників і, зрозуміло, був позбавлений
пасторства в церкві баптистів. У 1935 р. під керівництвом Василя Гашпара
відбулася конференція в Бухаресті, яку називають «з’їздом в будинку
доктора Фелікса», відповідно до назви готелю «Доктор Фелікс», де вона
відбувалася. Так виникло напівофіційне об’єднання «Асоціація християн,
хрещених Святим Духом», до яких входили і церкви п’ятидесятників
Буковини. Визнаним лідером був Василь Гашпар.
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Відомим служителем п’ятидесятницької церкви був Єуген Бодор, який
жив в Чернівцях, займався приватним бізнесом - мав свою пилораму.
Він прийшов в п’ятидесятницький рух ще в 1929 р., тісно співпрацював
з пасторами Василем Расколом і Василем Уженюком. Переселившись
в Бухарест, він був впливовим членом п’ятидесятницького керівництва
перед Другою світовою війною.
Пантелей Кожукару (1893 - 1979 рр.), будучи членом баптистської
церкви, в 1933 р. познайомився з п’ятидесятниками із Сучави, які
прищепили йому п’ятидесятницькі погляди про дію Святого Духа.
Разом зі своїм братом Василем Кожукару (1903 - 1983 рр.) він пристав
до християн євангельської віри, і обидва багато працювали, заклавши
основи церкви в Чернівцях у 30-ті роки. Згодом, у 1940 р., він виїхав
в Бухарест і був пастором в Бухаресті. Василь Кожукару був пресвітером
переслідуваної церкви ХВЄ в Чернівцях в радянський період. Близькими
співробітниками братів Кожукару в Чернівцях були Степан Циганюк
і Олександр Глушку.
У сільських районах Буковини активно проповідував Басовик Іван
(1904 - 1993 рр.). Він родився і ж иву Шировцях (Заставинський район),
був охрещеним за вірою у 1932 р. У 1934 р. рукопокладений на пасторське
служіння. Був двічі засуджений за радянської влади. Перший раз його
засудили у 1950 р. У 1956 р. він повернувся з ув’язнення, але свобода
була недовгою. Через 6 місяців він знову був арештований, і з 1957
до 1966 рр. провів у мордовських таборах.
Знаним служителем у румунських церквах Буковини був Замфір
Думитру. Й ого шлях до п ’ятидесятницької церкви був подібним
до шляху багатьох баптистів, які згодом прийняли п’ятидесятницьке
вчення. У 1926 р. він був охрещений у євангельській церкві, а в 1928 р.
вся церва приєдналася до п’ятидесятницького руху. Замфір багато
років був старшим пресвітером п’ятидесятницьких церков в Сучавському окрузі.
У період з 1930 до 1940 рр. на Буковині створено багато п’яти
десятницьких церков, в тому числі на нинішній території Чернівецької
області близько ЗО церков. До сьогодні там продовжують існувати такі
церкви в: Чернівцях, Кам’янці, Стирчі, Дубівці, Приворотті, Нижніх
та Верхніх Становцях, Турядці Великій, Буді (Буді маре), Михальчі,
Бугринівці, Кругликові, Недобоєвцях, Вишенці, Вовчинці, Ридковцях,
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Банилові, Шировцях, Шубранці, Ряпуженці, Кулівцях, Іжевцях, Чудеї,
Великому Кучерові.
Президент Східноєвропейської місії Пауль Петерсон і суперіндендант Польової квартири цієї місії в Гданську Густав Шмідт двічі - у 1934
і 1936 рр. - приїжджали до Чернівців і зупинялися у будинку Циганюка
в Чернівцях.
За особливостями свого віровчення група п’ятидесятницьких
церков на Буковині була більш близькою до того, що проповідував
Петерсон і Шмідт, ніж рух в Араді. Саме тому Василь Гашпар, Єуджен
Бодор і Пантелей Кожукару стали активно налагоджувати зв’язки
зі Східноєвропейською місією. У 1936 р. в Яссах були організовані
Біблійні курси, на яких викладали Петерсон і Шмідт. Спочатку курси
були трьохмісячні й існували на кошти самих студентів і членів їх церков.
Згодом програма занять була розширена до двох років навчання. Шмідт
періодично приїжджав в 1937 і 1938 рр. для викладання деяких предме
тів. Крім занять в Яссах, Біблійні курси проводилися також на Буковині
в Радеуцах. Завдяки контактам з Східноєвропейською місією, церкви
на Буковині регулярно отримували журнал цієї місії «Примиритель»
(російською мовою) і журнал «Євангельський голос», який українською
мовою видавався Всепольським Союзом ХВЄ.
До Другої світової війни п’ятидесятницькі церкви в Румунії не мали
офіційної державної реєстрації, проте до них ставилися більш-менш
толерантно. У багатьох випадках все залежало від позиції місцевої
влади. Через це в деяких місцях п’ятидесятники користувалися від
носною свободою свобода, а в інших послідовників євангельських
церков жандарми жорстоко переслідували. Неоднозначне ставлення
до п’ятидесятницького руху продовжувалося до 1939 р., коли до влади
прийшов фашистський уряд на чолі з генералом Іоном Антонеску. Відра
зу почалися масові і жорстокі переслідування євангельських християн
всіх напрямків. Заборонено діяльність церков, які не мали офіційного
юридичного статусу в Румунії, серед них і п’ятидесятників.
Значною мірою страждання віруючих були пов’язані з прийняттям
законів про переслідування комуністів та інших лівих партій. Місцева
влада і жандармерія безпідставно оголошували комуністами всіх, хто
не відвідував православної церкви, не тримав в будинку ікон. Масово
закривалися молитовні будинки. Богослужіння можна було проводити
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тільки нелегально, ніччю, в таємних місцях або в лісі. Таємна державна
служба шпигувала за віруючими, передусім за служителями церков.
Церкви Північної Буковини отримали невеликий перепочинок від
переслідування, оскільки в 1940 р. ці землі були передані Радянському
Союзу і стали Чернівецькою областю. Проте з початком радянськонімецької війни у 1941 р. знову була встановлена румунська влада,
і почалися переслідування й суди.
Багато віруючих, передусім служителів церков були засуджені на дов
гі роки ув’язнення. Тих, хто проживав на Буковині й в Північній Молда
вії, судили в Чернівцях, які були в Араді, судили в Яссах. У Чернівцях
Курте Марціало (військовий суд) нещадно присуджував по 10, 15, 20
і 25 років тюремного ув’язнення. Часто віруючі змушені були сплачувати
непосильні штрафи. Звичайною практикою було ж орстоке биття
і застосування тортур. У 1942 р. почали застосовувати це один спосіб
боротьби з євангельськими віруючими - призов до війська Антонеску.
Там їх розстрілювали за відмову від виконання наказів або ставили
до передових лав фронтової лінії для скорої загибелі.
У 1942 р. були скасовані навіть ті церкви і релігійні організації
протестантського напрямку, які до війни мали оф іційний статус
державного визнання (баптисти, адвентисти та ін.). Під приводом того,
що ці «секти» небезпечні для «домінуючої Церкви» (православної)
і що їх підтримують США і Англія, всі неправославні конфесії були
заборонені. Керівників цих церков і союзів також кидали до в’язниць
за вимогою православної церкви, яка неподільно владарювала, маючи
статус державної релігії. Держава підтримувала тільки православну
церкву. Великі земельні й лісові масиви в Румунії належали церковному
православному фонду.
Почалося примусове «навернення» віруючих євангельських церков
до православ’я, що нагадувало методи інквізиції. Віруючих примушували
«хрестити» своїх дітей у священиків, які безсоромно застосовували
подібний метод «навернення». Пастора церкви в Репуженцях Михайла
Чухрія багато разів жорстоко бив комісар місцевої жандармерії і разом
з іншими віруючими насильно водив на богослужіння до православ
ної церкви.
У тому ж 1942 р. місцева влада на Буковині стала вимагати від
євангельських християн письмового зречення від віри. Так, наприклад,
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в Сольне були викликані усі віруючі на пост жандармерії. Погрожуючи
і залякуючи, жандарми вимагали заповнити офіційні формуляри про
відречення від віри. Деякі люди під тиском такі формуляри заповняли.
Проте більшість віруючих, разом зі своїм пастором Замфіром Димитру,
твердо заявили, що від своєї віри не відречуться. їх жорстоко побили
і пригрозили, що вони будуть депортовані на примусові роботи на Сході.
Це було в жовтні 1942 р. Проте незабаром почали відбуватися зміни
на східному фронті. Румунія як союзниця гітлерівської Німеччини
почала зазнавати нищівної поразки. Наказ про тотальну депортацію
віруючих було відмінено.
Під час війни у складних обставинах тотального контролю і репре
сій у пасторів церкви не було можливості регулярно і відвідувати
п’ятидесятницькі громади. І в цих умовах важливу роль відіграло те,
що ще до війни повсюди були підготовлені і рукопокладені пастори
помісних церков. Служитель п’ятидесятницької церкви з П етроуц
Леон Настасе разом з районним пастором Василем Расколом відвідував
громади віруючих і звершував церковне служіння, беручи з собою сапки
нібито для виконання сільськогосподарських робіт, або під приводом
«купівлі овець». Інколи їх арештовували і штрафували. Василю Расколу
довелося продати своїх корів, щоб заплатити штраф - 48 тисяч лей.
Незважаючи на такі жахливі умови, вони продовжували проповідувати,
звершувати церковне служіння і навіть організовувати нові громади.
15 травня 1942 р. відбувся військовий суд над арештованими
п’ятидесятниками у Чернівцях. Суд був жорстоким і несправедливим:
усіх віруючих засудили від 10 до 25 років. Деякі з віруючих на суді
непритомніли, оскільки місяцями сиділи в задушливих казематах.
Засудили також Івана Басовика: йому дали 15 років. Одна жінка, якій
винесли вирок на 25 років, звернулася до голови військового трибуналу
полковника Кристеску і сказала, що вона скоро буде на волі, а ось
йому доведеться незабаром відсидіти її термін ув’язнення. Ці слова
виявилися пророчими: після війни колонел (полковник) Кристеску
був засуджений як військовий злочинець і отримав від румунських
комуністів 25 років позбавлення волі.
Після війни переслідування в Румунії на деякий час припинилося.
Новий комуністичний уряд на чолі з Георгіу-Деж, а потім Чаушеску, попри
свою комуністичну, тоталітарну, атеїстичну орієнтацію, до євангельських
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християн ставився з деякою поблажливістю. Це було викликане тим,
що комуністи сиділи разом з віруючими в тюрмах від час режиму
Антонеску. 14 листопада 1950 р. спеціальною постановою румунського
комуністичного уряду церкві п ’ятидесятників надано повноправ
ний юридичний статус Союзу церков з назвою «Апостольська Божа
Церква Румунії».
Доля віруючих п’ятидесятників на Буковині, в Чернівецькій області,
під владою радянського уряду склалася по-іншому. Свобода для них
прийшла після розпаду СРСР, в незалежній Україні.

П'ятидесятники в роки Другої світової війни
У травні 1939 року Союзу християн віри євангельської в Польщі
виповнилося 15 років. У Союзі існувала керована структурна система
районних об’єднань церков християн віри євангельської. Восени 1939 року
роспочалася Друга світова війна. Голова Союзу ХВЄ Артур Бергхольц, член
Союзного комітету Альфонс Міттельштедт (обоє жили в м.Лодзь) вияви
лися на території, окупованій німцями, зв’язки були порушені, видання
журналів припинилося. Все церковне життя було порушене у результаті
цих подій. Східно-Європейська Місія також припинила свою роботу.
У тих важких умовах керівні служителі - старші пресвітери районних
о б ’єднань колишнього Союзу ХВЄ в Польщі на чолі із заступником
голови Союзу Іваном Панько - стали встановлювати зв’язок між собою,
шукати шляхи євангельської роботи в нових умовах.
Під час німецької окупації було дуже важко пересуватися з одного
міста в інше. Іван Панько залишив свою квартиру у Вільно й пере
селився до своє рідного села (неподалік від Барановичів), щоб бути
ближ че до церков ХВЄ, яких було особл и во багато у Брестській
і Гродненській областях Білорусії. Із цього часу Барановичі стають
центром п’ятидесятницької спільноти ХВЄ в період німецької окупації.
Встановити й підтримувати регулярний зв’язок з районними пресвіте
рами ХВЄ в Україні було вкрай важко, і діяльність Панька була в той
період обмежена, в основному, територією Західної Білорусії.
П риродно, і в Західній Україні керівні служителі ХВЄ шукали
можливість, незважаючи на війну, продовжувати своє євангельське
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служіння для церков. У Галичині продовжували працювати Панас
Теслюк, Данило Биць, Григорій Іорошко, Михайло Кит, Йосафат Макар,
Данило Адамек, М ихайло Вербицький. У деяких місцях їм навіть
удалося відкрити молитовні доми й проводити збори, але в цілому
робота їх була локальною: кожний здійснював своє служіння за місцем
проживання на свій страх і ризик. На Волині в роки війни продовжували
справу благовістя Порфирій Ільчук, Трохим Нагорний, Лука Столярчук.
На Поліссі, серед дрімучих лісів і непрохідних боліт, де німецькі війська
вважали за краще зайвий раз не з’являтися, у роки окупації трудився
в справі Євангелія Юхим Стрілка, опираючись на діючу допомогу
Ксенофонта Ширка, Володимира Мірошника, Гарасима Ращет-Вакулича,
Мойсея Мурзи.
Юхиму Стрілці вдалося навіть провести з’їзд керівних служителів
Полісся й частини Волині в 1942 році.
Було відомо, що фашисти не визнають п’ятидесятницького віровчення
й п’ятидесятницьких церков. У Німеччині молитовні п’ятидесятників були
закриті, а багато служителів розстріляні за вірність своєму віровченню,
або ж перебували у концтаборах. Через це багато п’ятидесятників
перейшли у баптистські громади, до діяльності яких фашисти не мали
претензій. Жевріла надія на території Білорусії й України домогтися
в окупаційної влади якогось дозволу на легалізацію церков чи то під
виглядом баптистських, чи п’ятидесятницьких громад.
Великими зусиллями пресвітери Панько, Вашкевич і Недвецький
встановили зв’язок з Густавом Шмідтом, якому написали про своє
становище. Через деякий час надійшла відповідь від Шмідта, який
невдовзі перед цим був звільнений з концтабору і проживав у Данцигу
(Гданську). Г.Шмідт писав: «На жаль, німецький уряд не визнає руху
євангельських християн-п’ятидесятників, і всі п’ятидесятницькі громади
ним скасовані. Ті ж громади, які свого часу приєдналися до Союзу
баптистів, можуть безпереш кодно існувати. Але при цьом у були
поставлені певні обмеження, яким всі ці громади повинні підлягати,
а саме:
1. Так звані хорові молитви.
2. Невідомі мови, заборонені у відкритих публічних зборах.
Що стосується цих двох пунктів, я, будучи ознайомлений з рухом
п’ятидесятників у багатьох країнах, можу сказати, що у всіх християнських
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громадах не моляться всі або багато хто одночасно й голосно, а також,
як і я на Біблійних курсах підкреслював, один за одним.
Що ж стосується незнайом их мов, то в сотнях громад, у яких
я разом з білоруськими, українськими віруючими колишньої Польщі
брав участь у загальних зборах, говорили невідомими мовами дуже
рідко, тобто чинили так, як прийнято в усьому світі, а саме: не говорять
невідомими мовами на загальних зборах, а моляться ними у закритих
кімнатах благопристойно, як на це вказує апостол Павло в 1 Кор.
14:12-15, на членських зборах говорять незнайомими мовами тільки
тоді, коли Дух дасть вказівку, при чому, сказане повинне за допомогою
пояснення бути цілком зрозумілим.
Тому благословення може бути викликано служінням дарів тільки
таких дітей Божих, які у своєму освяченні досягли вищого ступеню.
У протилежному випадку не буде, на жаль, ніякої благословенної дії
дарів, а навпаки, як це часто буває, буде викликана тільки велика спокуса
й сумніви щодо духовних дарів.
Через те, що ці два пункти не є фундаментальною підвалиною
християнської віри, і тому що рух п’ятидесятників, загалом, давно вже
відповідно до цих умов діє, я вам раджу, щоб ви приєдналися до Союзу
баптистів, поки ще є можливість, щоб у такий спосіб ваші громади
могли встояти далі й щоб ви могли надалі приводити душі до Христа.
Інакше ваші громади й збори будуть закриті, а вівці залишаться без
пастирів і без їжі й розсіються, як це вже було в багатьох випадках
у Німеччині».
Рекомендацію Г.Шмідта сприйняли. Для умов, що панували в гіт
лерівській Німеччині це був єдиний спосіб зберегти п’ятидесятницькі
церкви, чекаючи кращих часів. Але білоруським служителям такий вихід
не здавався єдино можливим. Вони вирішили звернутися до окупаційної
влади із проханням про відкриття п’ятидесятницьких громад і про
визнання керівного центру.
Після ознайомлення з віровченням п’ятидесятників, перекладе
ним німецькою мовою, без особливих зволікань було видано дозвіл
на легальну діяльність п’ятидесятницьких церков і їхнього керів
ного центру. При цьому ж, не обійшлося без німецької термінології.
Центр був зареєстрований в 1943 році як «Консисторія церкви хрис
тиян віри євангельської» й розташ овувався в Барановичах. Івана
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Панька стали йменувати єпископом, а Сергія Вашкевича - генераль
ним секретарем.
Що ж відбувалося із церквами християн євангельської віри України
в період окупації? У П ’ятихатки Гаврило Понурко повернувся після
ув’язнення у травні 1941 року, буквально перед самою війною. Для
духовної роботи Понурку дуже не вистачало Михайла Бута, який удруге
був арештований і 15 вересня 1937 року засуджений судом «трійки»
на 10 років (Повернувся він на Дніпропетровщину тільки в 1944 році.).
У зв’язку з війною в громадах ХЄВ стало ще менше служителів. Під
час евакуації багато членів церков покинули свої рідні села й міста,
у той же час у цих місцях осіли інші віруючі люди, закинуті евакуацією
із західних областей України. Понурко розумів, що конче потрібно
взяти під контроль і пастирську опіку п’ятидесятницькі церкви й групи
на території Центральної й Східної України, необхідно налагодити
якусь організованість і церковну дисципліну, вжити термінових заходів,
щоб у деяких випадках викорінити єресі й викривлення. В окремих
громадах слід було розвінчати культ особистості деяких керівників,
які сіяли нездорові вчення й створювали проблеми в церквах, і без
того обтяжених різними труднощами. Всі ці негативні явища мали
неухильну тенденцію до росту, особливо в тих умовах, і Понурко розумів,
що залишати життя церков ХЄВ на самоплив, це значить дозволити
йти до повної духовної катастрофи.
Потрібно було негайно почати роботу з духовної опіки в громадах
п’ятидесятників. Близькими співробітниками й однодумцями Понурка
стали в той час Дмитро Пономарчук і Панас Бідаш.
Колишнє молитовне приміщення, після закриття церкви в П’ятихатках в 1932 р., зайняла міськрада й використовувала його для
зберігання й просушки зерна. Церква проводила свої нелегальні збори
у приватних будинках віруючих. За станом на 1 січня 1942 року в церкві
налічувалося 150 членів. Оскільки німецька влада дозволила легальне
проведення релігійних обрядів і церковних богослужінь, п’ятидесятники
звернулися до місцевого гебітскомісара, який негайно видав такий дозвіл
і виділив під молитовне приміщення колишню шевську майстерню
(Садова, 57). Це відбулося в січні 1942 року. Незабаром були відкриті
церкви в Дніпропетровську, Дніпродзержинську, у селищах Лозоватка,
Шварц, Жовте та інших місцях.
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У зв’язку з відкриттям церков цілком природно виникло питання про
відновлення діяльності Всеукраїнського Союзу християн євангельської
віри. Як визнаний і авторитетний служитель, за доручення керівників
церков ХЄВ, Гаврило Понурко порушив клопотання перед німецькою
окупаційною владою про відновлення діяльності Союзу. Гебітскомісар
Публіх особисто зустрівся з Понурком й докладно розпитував його
про діяльність Союзу ХЄВ і його власну біографію. Певне враження
на нього справило й те, що Понурко на той час вже 9 років просидів
у радянських в’язницях. Після того, як надійшов дозвіл гебітскомісаріату,
у жовтні місяці 1942 р. у Дніпропетровську відбувся з’їзд представників
п’ятидесятницьких церков Дніпропетровщини, який мав підготовчий
організаційний характер. З ’їзд проходив під керівництвом пастора
Д ніпропетровської церкви Дмитра Боюна. Було вирішено почати
відтворення діяльності Союзу. Із цією метою був призначений з ’їзд
у П’ятихатках.
1 листопада 1942 р. у П’ятихатках зібралися пресвітери й проповід
ники громад християн євангельської віри. З’їзд був названий «Обласним
собором єпископальної церкви християн євангельської віри». Головою
з’їзду був обраний Дмитро Пономарчук.
Доповідь Понурка «Про стан колишнього Союзу християн єван
гельської віри, а також його церков за останні 13 років» розкрила
картину планомірного й жорстокого руйнування Союзу п’ятидесятників
радянською владою. У той же час Понурко обґрунтовано відзначав,
що церкви, загнані в підпілля, продовжують існувати. Було вирішено
повсюдно відкрити дитячі недільні школи при молитовнях, гуртки
для молоді, сестринські гуртки. Крім того, було вирішено цілий ряд
організаційних питань, зокрема, прийнята резолюція щодо вживання
заходів і знайдення коштів на придбання Біблій, Нових Завітів й іншої
християнської літератури.
На цьому з’їзді було проголошено відтворення діяльності Союзу
ХЄВ і обрана керівна рада в наступному складі: Понурко - голова
єпископальної колегії, єпископ; Пономарчук - зам. голови єпископальної
колегії, єпископ; Бідаш - другий заступник голови, пресвітер-благовісник; Боюн - пресвітер-благовісник; Гуляєв - пресвітер-благовісник;
Труханів - пресвітер-благовісник; Піддубний - секретар; Журавель
був вибраний скарбником союзної каси.
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Для представництва перед німецькою окупаційною владою першому
керівникові п’ятидесятницької спільноти необхідно було йменуватися
в такому сані, який був звичним для німецької влади (зрозум іло,
зовсім не схильної до збереження самобутності й колишніх порядків
на захоплених землях), а також вживати їхню термінологію, адаптовану
до системи служіння в лютеранській церкві, до якої німці у своїй
більшості номінально належали, або, принаймні, були інформовані про
її порядки й чини її служіння. Саме це послужило причиною ухвалення
рішення стосовно до Понурка: перейменувати його звання союзного
благовісника (або старшого пресвітера) у звання єпископа (3 того
часу у східній п’ятидесятницькій спільноті старших пресвітерів стали
називати єпископами.). У такий спосіб була заснована «Єпископальна
церква Християн Євангельської Віри» зі своїм центром у ГГятихатках,
що називався «Єпископальна колегія Єпископальної церкви ХЄВ
на Україні».
Активно діяли церкви в ГГятихатках (200 членів), у Дніпропетровську
(400 членів), у Дніпродзержинську (близько 100 членів), у Синельниковому (70 членів), у Маріуполі (300 членів), у Кривому Розі й у багатьох
інших містах. Понурко часто виїжджав до різних громад і надавав
діяльну пастирську допомогу помісним церквам. Крім того, він без
посередньо керував Дніпропетровською церквою. Пономарчук був
пастором церкви в Дніпродзержинську, Шокало - у Кривому Розі,
а Бідаш служив пастором у ГГятихатках. Організувати громади й групи
християн євангельської віри в централізовану спільноту й відкрити
молитовні повсюдно - таке було завдання Союзу. У 1943 році Союз
ХЄВ об’єднував до 200 церков.
Наступний з’їзд відбувся 1-2 вересня 1943 року в Дніпродзержинську.
На цьому з ’їзді був прийнятий Статут С ою зу церков, у р озр обц і
якого брав активну участь Бідаш. Була також дообрана Колегія єпис
копів у складі: Бідаша (П ’ятихатки), Шокала (Кривий Ріг) і Пєтуха
(Новопушкарівка). їх урочисте рукопокладення відбулося через півроку,
вже після звільнення від німців.
Улітку 1943 року в Нікополі окупаційна влада заборонила діяльність
помісної церкви ХЄВ. Туди виїхав Понурко, щоб залагодити питання.
М ісцевий гебітскомісар ледь не заарештував його, стверджую чи,
що п’ятидесятники є організацією, яка підтримує комуністів. На доказ
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цього розмахував журналом «Євангеліст», де була надрукована відома
резолюція з’їзду 1926 року про визнання військової повинності, нарівні
з усіма громадянами країни. Домогтися дозволу не вдалося.
В умовах німецької окупації Понурко зібрав ще один з’їзд 20 травня
1943 року в Олександрії (Кіровоградська область). З ’їздом керували
колишній союзний благовісник Дем’ян Труханів, який був засуджений
разом з Павловим в 1932 році після відбування строку засланий
до Кіровоградської області, а також колишній союзний благовісник
Микола Кузьменко.
У тому ж 1943 р. була здійснена спроба провести з’їзд у Миколаєві,
але цей з’їзд німецька влада розігнала. Німці наполягали, щоб п’ятидесят
ники о б ’єдналися разом із громадою баптистів, діючою в Миколаєві.
Після відмови Іван Лучинець і пресвітер Миколаївської церкви Федір
Шерстюк були арештовані гестапо. Іншим вдалося уникнути арешту
й вони роз’їхалися. Лучинця й Шерстюка звільнили з в’язниці радянські
війська під час звільнення Одеси. Пресвітером у м. Кіровограді став
Кузьменко, який очолював церкву до 1945 року.
Церкви в тих місцях, де вони були примусово закриті в часи
радянської влади, подекуди відкривалися. Незаперечним фактом
залишається те, що німецька влада на місцях йшла назустріч чисельним
проханням людей і, дійсно, дозволяла відкривати церкви. Разом з тим,
гестапо за найменшої підозри могло схопити, відправити до концтабору
або розстріляти без суду й слідства будь-яку людину, незважаючи
чи підпільник це, священик, партизан, чи пастор церкви. І той факт,
що за рік-два німецької окупації на окупованих територіях СРСР
було відкрито близько 1000 церков різних деномінацій, свідчить про
справжню картину ставлення людей до Бога й церкви.
Зрозуміло, згодом у всьому цьому буде звинувачено керівників
церков, багато з них будуть засуджені на тривалі строки як «пособники
гітлерівського режиму», а засоби масової інформації злобливо почали
цькувати їх, апелювати до природного почуття людей, постраждалих від
жорстокої війни, наприклад, таким чином: «У роки Великої Вітчизняної
війни, коли радянські люди вели боротьбу з німецьким фашизмом,
керівники п’ятидесятників встановили тісний контакт із окупаційною
владою. У той важкий період багато святош-п’ятидесятників розгорнули
активну пропаганду, спрямовану проти радянського народу і його
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героїчної Червоної Армії. При прямій підтримці німецьких фашистів
вони тричі проводили конференції активу й щораз починали їх із вдяч
них молитов німецькій окупаційній владі.
У дні героїчних боїв на Волзі, у листопаді 1942 року, верхівка
п’ятидесятників зібралася на свій собор у місті П’ятихатки, на Україні.
Єпископи, що виступили на цьому соборі, пресвітери, проповідникимісіонери, захлинаючись від задоволення, говорили, що їх «собор
санкціонований генеральним комісаріатом і гебітскомісаром» і «що
перешкод з боку органів влади ніде не зустрічається, але навіть вияв
ляється допомога». Головним завданням, поставленим перед цим собором
верхівкою п’ятидесятників, було створення керівного центру, широке
розгортання пропаганди серед населення й посилення вербування
радянських людей у свої громади. В умовах окупації п’ятидесятницькі
керівники з максимальною вигодою прагнули скористатися сприятливою
для них обстановкою, зокрема тими неймовірними труднощами й горем,
які радянським людям спричинили німецькі фашисти»1.
До зими 1943-1944 року вся Лівобережна Україна була звільнена від
німецьких військ. У 1944 році відбувся ще один з’їзд керівників ХЄВ
у Дніпропетровську, куди на той час переселився із сім’єю Понурко.
В 1944- 1945 рр. збори віруючих відбувалися в його будинку за адресою:
вул. Новокозловська, 12 (сучасна адреса - вул. Київська, 38).
Повільно й поступово, не зважаючи на надзвичайно несприятливі
обставини, спільнота п’ятидесятників міцніла, набирала сили. У Союзі
ХЄВ поступово знову склалася система служителів, були придбані
і пристосовані для богослуж інь або реконструйовані молитовні,
однак у квітні 1945 р. спільнота п’ятидесятників знову залишилася
без керівництва. Гаврило Понурко був арештований і засуджений.
Цього разу його, як голову Союзу церков, що діяв під час окупації,
його звинуватили в співробітництві з німецькою владою. На волю він
війшов рівно через 10 років.
Незабаром після того, як Понурко був арештований, Пономарчук
і Кузьменко були запрошені до Москви, де на той час була створена
Всесоюзна рада євангельських християн і баптистів (ВРЄХіБ). У Москві
керівникам п’ятидесятницької спільноти було запропоновано об’єднатися
1 Москаленко А.Т. «Пятидесятники». - Москва, 1973. - С. 68-70.
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й влитися в цей Союз. Зрозуміло, що за всім цим стояв жорсткий тиск
державного органу - Ради у справах релігій, як на одну, так і на іншу
сторон и , том у що ні та, ні інша не мали дуж е великого бажання
до такого о б ’єднання, оскільки віроповчальна база у них була різною.
І ті й інші добре розуміли, що таке о б ’єднання - це «шлюб не зовсім
по любові». Однак про «любов» у цьому розумінні їх ніхто не запитував.
Залишалося тільки одне - домовлятися, виходячи з їх природного
почуття співробітництва й взаємної допомоги між всіма християнами.
У ході тривалих бесід були вироблені віроповчальні й організаційні
полож ення про о б ’єднання Союзів церков, які мали попередній,
підготовчий характер.
Для того, щоб угода про о б ’єднання була офіційно підписана від
імені церков Християн євангельської віри, потрібно було отримати їхнє
схвалення. Пономарчук і Кузьменко, повернувшись із Москви, зібрали
доленосну нараду служителів у м. Дніпродзержинську. На порядку
денному цієї наради стояло велике й важке запитання - про об’єднання
й злиття зі Союзом церков під керівництвом ВРЄХіБ. У результаті
тривалого обговорення, більшістю служителів була висловлена думка
про необхідність входж ення до єдиного С ою зу з євангельськими
християнами й баптистами, з метою виживання спільноти, на умовах, які
попередньо були обговорені між Пономарчуком і Кузьменком, з однієї
сторони, й керівництвом ВРЄХіБ - з іншої, і які, як тоді п’ятидесятникам
здавалося, гарантували спільноті ХЄВ повноцінне й повноправне життя
в о б ’єднаному Союзі.
Угоду про об’єднання було вирішено підписати. Скріпити цю угоду
підписами від імені спільноти Християн євангельської віри Дніпродзержинська нарада служителів уповноважила Дмитра Пономарчука
і Панаса Бідаша. Йшов серпень 1945 року...
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III
ЦЕРКВА Х РИ С ТИ Я Н
ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ
В СОЮ ЗІ З ЄВАНГЕЛЬСКИМ И
Х РИ С ТИ Я Н А М И -Б А П Т И С ТА М И
(1945-1989 РР.)

Боротьба п ’я тидесятників за реєстрацію.
Об’єднання із Всесоюзною радою ЄХБ
У Центральному державному архіві вищих органів державної влади
й органів державного управління України вдалося знайти секретний
лист заступника голови Ради у справах релігійних культів при Раді
Народних Комісарів СРСР Садовського, адресований уповноваженому
Ради у справах релігійних культів при СНК СРСР в Українській PCP
Вільховому, в якому Садовський, відповідаючи на запит останнього
від 20 лютого 1945 р., писав:
По вопросу, возбужденному Вами о церкви христиан евангельс
кой веры (пятидесятников), сообщаю:
1. Совет по делам религиозных культов в настоящ ее время
изучает социально-политическое лицо указанной организации.
2. В процессе изучения получены данные о том, что значительное
число общин пятидесятников во время немецкой оккупации выявило
свои профашистские настроения и было связано с оккупационными
властями.

111

3. Пятидесятники дали наибольший процент отказавшихся
от службы в Красной Армии.
4. Епископат введён у них по указаниям оккупационных властей.
5. Практикуемое у пятидесятников крещение духом приводит
на практике к изуверским, опасным и крайне нежелательным явле
ниям, близким к массовому психозу, напоминающим хлыстовские
«радения».
Никакого Всесоюзного центра пятидесятники не имеют.
Впредь, до разрешения вопроса о данной организации в целом,
Вам следует воздерж аться от регистрации отдельных общ ин.
Не распуская фактически существующих общин, сообщите их руко
водителям, что вопрос о регистрации их будет решен позднее.
Одновременно прошу собрать все имеющиеся у Вас по этому
вопросу материалы и докладной запиской сообщить в Совет.1

До збору даних в Україні поставилися оперативно. Уже 5 травня
1945 р. спеціальним повідомленням № 103 уповноважений Ради у спра
вах релігійних культів у Дніпропетровській області Павлов повідомляв
у Москву й Київ наступні дані:
В Нижнеднепровске действует община христиан евангельс
кой веры.
Я предложил подать все необходимые для регистрации материалы.
Молитвенные собрания они проводят в жилом помещении. Это нуж
но запретить. Очень сомнительно, чтобы в этом сильно разрушенном
фашистами районе они могли найти подходящее помещение. Я имею
в виду после получения письменных материалов и указанного срока
эту общину распустить, если будет достаточно причин.
Прошу Вас указать, через кого и как оформлять роспуск общины.2

18
червня 1945 р. Павлов у секретній доповідній записці на ім’я
уповноваженого Ради у справах релігійних культів при РНК СРСР
в Українській PCP Вільхового повідомляв, посилаючись на матеріали, «отри
мані в особистих бесідах» з єпископом Бідашем, єпископом Понурком,
благовісником Тараненком та деякими керівниками громад ЄХіБ і ХЄВ:
1 Ц Д АВ О . Ф. 4 648, оп. 4, дел о 2, стр. 18.
2 Там само.
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Общее количество последователей этой секты по Днепропетровс
кой области (по данным Понурко) - около 1.800 чел., количество
общин - свыше 50. В нашей области четыре епископа ХЕВ.
В период немецкой оккупации был организован областной
центр и - в Днепропетровске же - Всеукраинский центр во главе
с Понурко.
Упорно и дружно ведут работу по вербовке новых членов. Так,
епископ Бидаш просил разрешения устраивать молитвенные собрания
у отдельных верующих, по их просьбе, с хором и оркестром (община
располагает оркестром). В Пятихатках при епископе Бидаше Л.И.
есть проповедник Тараненко, он «получает благодать» переводить
и истолковывать сказанное верующим во время сошествия на него
«духа», но только тогда, «когда это Богу угодно». Пятихатская община
при немцах «спасла» одного еврея тем, что выдала ему справку как
члену общины; но предварительно его крестили. (Тут слід істотно
доповнити, що в роки війни общ ина в П ’ятихатках врятувала
не одного, а як говорять живі свідки, 18 євреїв. - В.Ф.).
Христиане евангельской веры искренне молятся Богу, «чтобы
он дал впредь (підкреслено уповноваж еним П авловим. - В.Ф.)
Советской власти мудрость для управления народами».
Случаи отказа брать оружие были.1

Далі Павлов, не дуже переймаючись логікою, пише, що «у всякому
разі, служителі культу й частина голів громад до Радянської влади
ставляться вороже», хоча й визнає, що «поки конкретними фактами
підтвердити» цього не може, а також повідомляє, що єпископ Понурко
арештований, а Пономарчук, «єпископ Дніпродзержинська й деяких
районів», має печатку й видає довідки.2
У цей час старші служителі п’ятидесятницького руху робили все
можливе для того, щоб легалізувати свої церкви й своє служіння.
Як їм, ім овірно, здавалося, обставини це дозволяли - адж е була
відновлена легальна діяльність Союзу євангельських християн-баптистів. У документі під назвою «Секта християн євангельської віри
(п ятидесятники-трясуни)» Рада у справах релігійних культів зафіксувала
наступне:

1 ЦДАВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 11, стр. 19-21.
2 Там само.
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В апреле-месяце 1945 г. руководители секты епископы Пономарчук, Шокало и Бидаш обратились в Совет по делам религиозных
культов при СНК СССР с декларацией, в которой, заявляя о своем
лояльном отношении к Советской власти и безоговорочном признании
обязательности для членов секты военной службы с оружием в руках,
просили предоставить секте ХЕВ право на легальное существование
и созыв всеукраинского съезда секты для выборов ее руководящих
органов. В конце апреля месяца с таким же заявлением они обрати
лись и в Совнарком УССР. В результате бесед с руководителями секты
им было заявлено, что их ходатайство принимается к сведению
и окончательный ответ будет дан после ознакомления с сущностью
и деятельностью секты в данное время.
В связи с ходатайством представителей секты ХЕВ о легализации
нами дано было развернутое указание областным уполномоченным
Совета о сборе материалов: о линии поведения секты во время
немецкой оккупации и в данное время; выявления количества
действующих общин на Украине; учета служителей культа и фактов
антисоветских проявлений представителей секты.1

В інформаційному звіті Вільхового, що був направлений до Москви
26 серпня 1947 р., під грифом «Цілком таємно» повідомлялося, що за
станом на 1947 р. «в результаті проведеної роботи виявлено і враховано
на Україні до 500 діючих громад ХЄВ з кількістю віруючих до 25.000
чоловік».2 Далі говориться наступне:
В процессе изучения секты было установлено, что во время
нем ецкой ок куп ац и и руководящ ие деятели секты получили
от командования немецких оккупационных войск разреш ение
на легальное сущ ествование секты. Было создано Управление
Епископальной церкви христиан веры евангельской, включающее
4 епархии: Днепропетровскую, Днепродзержинскую, Криворожскую
и Пятихатскую. Однако со времени прихода в Украину советс
ких войск фактов отрицательного отнош ения верующих секты
и ее руководителей в основном, отм ечено не было, за редким
исключением.3

1 Ц Д АВ О . Ф. 4 648, оп. 4, дел о 4, стр. 89.
2 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дел о 27, стр. 48.
3 Там само.

114

В тому ж документі Вільховий наводить дуж е цікаву деталь,
що і в західній частині України служителі п’ятидесятників намагалися
легалізувати свою діяльність. Він пише:
В начале 1945 г. в западных областях Украины представители
ХЕВ хотели было явочным порядком восстановить свой духовный
центр в г Львове. Руководителями этого начинания были: Адамек,
Ильчук, Никитчук и др. Мы распустили Львовский духовный центр,
как незаконно созданный.1

Відомо, що Ільчук, Нікітчук і Адамек прагнули здійснювати свою
діяльність тільки в масштабах західних областей України, центр
же всього західного п’ятидесятницького руху перебував у Білорусії,
у Барановичах, і очолювали його Панько й Вашкевич. У перші місяці
після звільнення Білорусії від німецької окупації цей центр був визнаний
радянською владою, легалізований, вів офіційну діяльність. Збереглися
навіть довідки, видані цим центром, завірені печатками радянського
періоду й підписами Панька й Вашкевича.2
Із протоколу допиту Нікітчука в Київській в’язниці 2 липня 1948 р.
відомо, що Панько й Вашкевич узимку 1945 р. приїжджали до Човниці
Волинської області (Човниця, як уже зазначалося, була досить відомим
місцем, де до 1939 р. християни віри євангельської проводили свої з’їзди
й наради.). Нікітчук був запрошений на цю зустріч у Човниці, де Панько
й Вашкевич розповіли, що після звільнення Білорусії від німців вони провели
значну організаційну роботу серед п’ятидесятницьких громад і приїжджали
в Західну Україну для надання такої ж допомоги церквам ХВЄ в Україні.
Потім у супроводі Нікітчука Панько й Вашкевич виїхали до Львова,
де провели подібну нараду з керівниками п’ятидесятницького руху
в цьому регіоні. На цій нараді були присутні Адамек, Сембай, Пушкар
та інші служителі, досить відомі в рядах ХВЄ. Тоді ж у Львові був
організований комітет, який повинен був координувати роботу церков
у Західній Україні.3 Головою комітету було обрано Ільчука, помічниками

1 ЦДАВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 27, стр. 48.
2 Архив Всеукраинского сою за церквей христиан веры евангельской.
3 Там само.
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його - Адамека і Нікітчука.1Деяким служителям в Україні, в тому числі
Ільчуку й Нікітчуку, були видані в 1945 р. спеціальні посвідчення особи,
завірені підписами Панька й Вашкевича, а також печаткою духовної
консисторії.2
Однак спроби керівників п’ятидесятницького руху домогтися
відновлення легальної діяльності не дали позитивного результату.
Даремними були в цьому сенсі й поїздки Панька до Москви. Думка
радянської влади із цього приводу була однозначною: не дозволяти
п’ятидесятникам створити Союз і помісних п’ятидесятницьких церков
не реєструвати.
От що пише Вільховий у Москву в своєму звіті.
За период с апреля по август 1945 г. нами дважды вызывались
для переговоров руководители секты ХЕВ епископы Пономарчук,
Бидаш и Ш окало. В процессе бесед с епископатом ХЕВ было
установлено, что особо серьезных догматических расхождений между
вероучением секты ХЕВ и ЕХБ нет. На этом основании им предло
жено было продумать возможности слияния функционирующих
общин ХЕВ с общинами ЕХБ. Епископы ХЕВ в принципе против
слияния не возраж али, настаивая, однако, чтобы это слияние
носило только организационный характер с тем, чтобы разрешить
общинам ХЕВ соблюдать свои обряды «омовения ног» и молитвы
«на иных языках».3

Незважаючи на безліч заяв з боку п’ятидесятників про реєстрацію цер
ков і відновлення діяльності союзу п’ятидесятників, рішення влади було
негативним, і єдиним компромісом мало бути повне злиття й об’єднання
з євангельськими християнами й баптистами.

Серпнева угода
З 18 по 25 серпня 1945 року в Москві в будинку молитви Московської
громади ЄХБ за адресою: провулок Малий Вузівський, будинок З,
1 Архив УКГБ по Ровенской области. Арх. уголовное дело № 18426., стр. 51-56.
2 ЦДАГО. Ф. 263, оп. 1. Д ело 58286. T. 9.. стр. 218-221.
3 Ц Д АВО . Ф. 4 648, оп. 4, дел о 4, стр. 89-90.
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відбувалася в а ж л и в а нарада. Н а ній, к рім к ер ів н и ц т в а ВРЄХ Б, були
присутні делегації євангельських християн і баптистів з Е стонії й Латвії,
а також п редставни ки від п ’яти д есятн и к ів, а саме: П анько, В аш кевич,
П о н о м а р ч у к і Б ідаш . П р и ц ь о м у П ан ь к о й В аш кеви ч п р е д с т а в л я л и
християн віри євангельської (п’ятидесятників західних областей України,
Л итви й Білорусії), а П оном арчук і Бідаш - християн євангельської віри,
як звично себе йм енували п’ятид есятники в Східній Україні. (П он урко
не б р ав участі у ц ій н ар ад і - він був за а р е ш т о в а н и й н ав ес н і 1945 р.
і о д ер ж ав в и р о к - 10 р о к ів п о зб а в л е н н я волі, я к и й і відбу в п о в н о ю
мірою; був реабілітований за часів перебудови у 1989 р.) Без яких-небудь
оф іц ійних повноваж ень або статусу був присутній М арін, п р о п о від н и к
ХЄВ з М оскви, якому буде призначено згодом зіграти чим алу роль у скли 
канні нелегального з ’їзд у ХВЄ в Д н іп р о д зер ж и н сь к у в 1948 р. К ож н а
делегація із п р ед ст ав н и к ам и ВРЄХ Б зу стр іч ал ася ок р ем о . П р о тя го м
ш ести днів іш ли дебати й богословські дискусії, а 25 серп н я 1945 р оку
була підписана так звана С ерпнева угода про о б ’єдн ан н я х р и сти ян віри
євангельської й християн євангельської віри із ВРЄХіБ. С ерпневу угоду
підписали від імені ВРЄХіБ - Ж идков, Карєв, Голяєв, О рлов, А ндреев,
Л евинданто, Іванов. Від колиш нього В сеукраїнського сою зу ХЄВ його
підп исали Бідаш і П оном арчук, від к олиш нього В сепольського сою зу
ХВЄ - П анько й В аш кевич.1 О ф іц ій н и й звіт п ро цю зустріч о со б л и во
підкреслю є, щ о всі ріш ення були при й н яті одноголосно. Внаслідок цієї
наради, до Союзу ЄХБ увійшли п’ятидесятники Радянського Союзу, а також
баптисти і євангельські християни Прибалтійських республік. На прийомі,
влаш тованому П олянським як головою Ради у справах релігійних культів
для делегацій латвійських і естонських баптистів, а також п редставн и ків
п ’яти д есятн и ків, гості п одякували П олян ськом у за те, щ о він доп ом іг
їм ви ріш и ти тр а н сп о р тн у п р обл ем у й д о б р ати ся до М о скви , а та к о ж
забезпечив їм ж итло й харчування під час перебуван н я в столи ц і.2
Згодом , за о ф іц ій н и м и о ц ін к ам и , до ВРЄХ Б п р и є д н а л о с я 25.000
п ’ятидесятників, о б ’єднаних у більш ніж 400 громад. Н ап р и к ін ц і 1947 р.
К арєв заяви в, щ о в сою з увійш л а більш ість п ’яти д е с я т н и к ів У країни
й п р ак ти ч н о всі п ’яти д ес я тн и к и Б ілорусії.3
1 История евангельских христиан-баптистов в СССР. ВСЕХБ. Москва. 1989., стр. 234.
2 Журнал «Братский вестник». ВСЕХБ. Москва. 1945. № 4, стр. 15.
3 Журналі,! «Братский вестник». ВСЕХБ. Москва. 1948. № 5., стр. 33; 1946. № 4, стр. 16, 39.
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Так звана Серпнева угода - головний документ, який (принаймні,
теоретично) мав регулювати відносини між євангельськими християнамибаптистами й п’ятидесятниками в об’єднаному союзі до офіційного виходу
останніх зі складу ВРЄХБ в 1989 році, приводиться тут повністю:
Соглашение
об объединении христиан веры евангельской с евангельскими
христианами и баптистами в один союз
1. Общины христиан веры евангельской объединяются с общи
нами евангельских христиан и баптистов в единый союз.
2. Объединенный союз имеет общий руководящий центр в городе
Москве и также единую кассу.
3. В состав руководящего центра входят также представители
христиан веры евангельской.
4. Духовные работники христиан веры евангельской остаются
в духовных званиях, которые они носили до объединения с еван
гельскими христианами и баптистами, т.е. старших пресвитеров,
пресвитеров и диаконов.
5. Обе стороны признают, что исполнение силой свыше, о чем
говорит Деян. 1:8, может происходить как со знамением иных языков,
так и без знамения иных языков (Деян. 2:4; 8:17, 39; 10:46; 19:6).
6. Обе стороны признают, что на основании Священного Писания
разные языки являются одним из даров Духа Святого, даруемого
не всем, а иным (1 Кор. 12:4 - 11). Это подтверждается также словами
стиха 30-го этой же главы: «Все ли имеют дары исцелений? все
ли говорят языками? все ли истолкователи?» Обе стороны признают,
что незнакомый язык без истолкования остается без плода, о чем
ап. Павел ясно говорит: 1 Кор. 14:6 - 9; 1 Кор. 14:28 - «Если же не
будет истолкователя, то молчи в церкви». Обе стороны считают это
за правило, данное Господом через ап. Павла.
7. Принимая во внимание вышеприведенные слова ап. Павла
о бесплодности незнакомого языка при отсутствии истолкователя,
обе стороны пришли к соглашению воздерживаться от незнакомых
языков в общественных собраниях.
8. Признавая, что наряду с действием Духа Святого в собра
ниях могут проявляться и явления, ведущие к нарушению благо
пристойности и чинности богослужения (1 Кор. 14:40), обе стороны
согласились вести воспитательную работу против такого рода явления,
памятуя, что Бог не есть Бог неустройства, но мира (1 Кор. 14:33).
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9. Ввиду того, что у евангельских христиан и баптистов нет
обычая омовения ног, настоящ им соглашением рекомендуется
христианам веры евангельской, в целях единства и однообразия
богослужебного порядка, вести воспитательную работу в смысле
достижения единого понимания в этом вопросе с евангельскими
христианами и баптистами.
10. Обе стороны принимают все меры к тому, чтобы между
евангельскими христианам и и баптистам и , с одной стороны ,
и христианами веры евангельской, с другой стороны, установились
самые искренние братские взаимоотношения к обоюдной радости
и благословенной совместной работе.
11. Обе стороны после подписания настоящего соглашения
оповещают свои общины о состоявшемся объединении и призывают
к благодарственной молитве за великое и славное дело единства
всех родственных по вере христиан нашей страны.1

Серпнева угода виглядала доволі прийнятною, однак наступні
документи вельми красномовно розкривають справжні задуми органів
радянської влади і показують, як саме вона збиралася проводити об’єднання
цих євангельських рухів. Ці документи доцільно навести повністю:
Секретно
15 сентября 1945 г.
В Совет по делам религиозных культов при СНК СССР
тов. ФИЛЬЧЕНКОВУ
Копия: уполномоченному Совета по делам
религиозных культов при СНК СССР по УССР
тов. ВИЛЬХОВОМУ
10 сентября с.г. у меня была беседа с возвратившимися с сове
щания из Москвы Пономарчуком и Бидашом.
Они очень довольны приемом в М оскве и чувствую т себя
победителями. Информировали меня о ходе переговоров, потом
разъясняли текст соглашения. Признание моления духом и иными
языками соответствующим Св. Писанию считают своей победой.
Не они уступили, а с ними согласились.

1 Настольная книга пресвитера. ВСЕХБ. Москва. 1982, стр. 152-153.
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Пункт, в котором рекомендуется воздерживаться от моления
иными языками при отсутствии истолкователя, толкуют как времен
ное ограничение, т.к. в случае необходимости бог даст и благодать
истолкования.
П ункт 8-й, где рекомендуется воздерж иваться от моления
иными языками на общественных молитвенных собраниях, толкуют
так: общ ественные собрания - это «призывные», на них нужно
воздерживаться. На этих собраниях они в настоящее время по боль
шей части воздерживаются.
Членские собрания не являются общественными, следовательно,
к этому собранию пункт о воздержании не относится.
Согласны, что следует приучать молиться на этом собрании,
при отсутствии истолкователя, «для себя и для Бога», т.е. вполголоса
(очень неопределённый термин).
По вопросу омовения ног в соглашении указано, что нужно
проводить воспитательную работу, но не указано ее направление.
И они думают о том, как сделать, чтобы при этой процедуре при
сутствовали не все члены объединенной общины, а только ХЕВ,
т.е. опять выделить ХЕВ.
Вопросы пророчества в беседе старались обойти, хотя и утвер
ждали, что это имеет место в настоящее время.
Будущее ЕХиБ и ХЕВ представляют так: некоторые члены ХЕВ
перестанут молиться духом и говорить иными языками, а некоторые
члены ЕХиБ поймут, уверуют и получат такую благодать. Все
поймут, что согласно Евангелию «не всякому дано молиться духом
и пророчествовать» (почти точно со слов Пономарчука).
Договоренность по вопросам организационным объясняю т
так: все значительные общины ХЕВ остаются так, как они есть,
со своими служителями культа, а небольшие группы ХЕВ и ЕХиБ
объединяются в одну общину.
На собраниях в своих общинах и Пономарчук, и Бидаш уже
разъясняли этот вопрос до беседы со мною. В ряде районов уже
начинается тревога среди ЕХиБ: ХЕВ наступают.
Регистрируя общины ЕХиБ, я имел в виду, (предполагая слияние
в той или иной форме) влить членов ХЕВ в уже зарегистрированные
общины с зарегистрированными пресвитерами ЕХиБ. Оставить
самостоятельными те, которые нельзя объединить физически или
которые при объединении угрожают поглотить общины ЕХиБ.
При таком толковании соглашения я предполагаю серьёзное
сопротивление со стороны ЕХиБ и конфликты в дальнейшем.
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Ко мне Пономарчук и Бидаш явились по вопросу регистрации
их общ ин и разреш ения наводн ое крещение. Я предложил им:
1) Подать заявление в исполкомы райсоветов о разрешении на креще
ние. 2) Ждать регистрации, пока я получу разъяснение о результатах
совещания. 3) Без уполномоченного ВСЕХиБ и без моего ведома
никакой работы по объединению не проводить. Готовить только
свои общины в духе приближения их и ЕХиБ.
Уполномоченный Совета по делам религиозных
культов при СНК СССР по Днепропетровской области Павлов1

На вищенаведений лист Павлова невдовзі надійшла відповідь
з Москви наступного змісту:
Совет по делам религиозных культов при СНК СССР отвечает
на поставленные Вами вопросы:
1. Ваша позиция в части предстоящей регистрации пятидесятни
ков, как вливающихся в общины ЕХиБ совершенно правильная.
Тем не менее до регистрации религиозных обществ и пресвитеров
объединившихся обществ следует получить от уполномоченного
ВСЕХиБ Вашей области соответствующее подтверждение о том, что
члены данного общества действительно ознакомлены с решениями
расширенного совещания ВСЕХиБ и высказали пожелание слиться
с евангельскими христианами и баптистами.
Регистрацию этих преобразованных общ еств евангельских
христиан и баптистов, их исполнительных органов и пресвитеров
следует проводить согласно Инструкции для уполномоченных Совета
по делам религиозных культов, под наименованием «Евангельские
христиане и баптисты», причем, регистрируя пресвитера общин,
следует отдавать предпочтение пресвитеру ЕХиБ.
В случаях, когда в населённом пункте имеются две или боль
ше разных общ ин, имеющ их достаточное количество членов
и молитвенные здания, не следует во что бы то ни стало добиваться
их слияния в одну, с одним молитвенным зданием. Следует также учи
тывать потенциальные возможности и влиятельность общин; в тех
случаях, когда возникает явная угроза поглощения пятидесятниками
ЕхиБ, от слияния подобных общин необходимо воздерживаться.
2. В отношении тех общин пятидесятников, где установлены
Вами случаи невыхода на работу в колхозах, на производстве,
мотивированные религиозными соображениями, до регистрации
1 ЦДЛВО. Ф. 4648, оп. 4, дело 11, стр. 27.
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таких общ ин следует переговорить со ст. пресвитером, указав
ему на недопустимость таких явлений, потребовав проведения
особой разъяснительной работы и предупредив его, что общины,
не пожелавшие исправить поведение своих членов и срывающие
производственную деятельность, будут распускаться.
3. Позиция бывших руководителей пятидесятников Пономарчука
и Бидаша в вопросе толкования соглашения требует решительного
исправления. Совет рекомендует Вам прямо заявить им, что они
не только саботируют и срывают решение своего центра, но и прямо
нарушают соответствующий порядок, при котором никаких закры
тых собраний не допускается, ставя тем самым свои общины под
угрозу немедленного роспуска.
4. По вопросу омовения ног в соглашении указано совершенно
отчётливо, что поскольку у ЕХиБ нет обычая омовения ног, постольку
его (обычая) не должно быть и у пятидесятников. Никаких отдельных
от ЕХиБ собраний пятидесятников допускать не следует.
Зам. председателя Совета по делам
религиозных культов при СНК СССР Садовский1

Позиція Радянської держави стосовно п’ятидесятників ставала
дедалі чіткішою, що знаходило своє відображення в документальному
оформленні. Здається, останні крапки над «і» розставляла директива
Ради у справах релігійних культів СРСР, що за підписом голови Ради
Полянського була розіслана під грифом «Цілком таємно» у вересні
1945 р. всім уповноваженим Ради у справах релігійних культів при РНК
СРСР у республіках: Латвійській, Литовській, Естонській, Українській
та Білоруській.
В тексті цієї директиви про Серпневу угоду говориться наступне:
Это решение кладёт начало серьёзной и кропотливой работе,
которая должна быть проведена при его осуществлении в практичес
кой жизни и взаимоотношениях обществ. Наличие фанатических
настроений и специфичность среды, несомненно, вызовут трения
и трудности, которые должны будут преодолены тактичным и гибким,
но в то же время достаточно твердым подходом в проведении
отдельных конкретных мероприятий.
В практической работе Вам необходимо учесть следующее:
Всю работу по слиянию христиан евангельской веры (пяти1 Ц Д А В О . Ф. 4648, оп.4, дело 2, стр. 39.
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десятников) с евангельскими христианами и баптистами на местах
проводят пресвитеры ВСЕХиБ, которые имеют по этому вопросу
указания со стороны президиум а ВСЕХиБ. Вам следует иметь
в виду, что со стороны ряда пятидесятников возможно активное
противодействие осуществлению решения, которое может привести
к расколу и образованию групп, могущих объединиться на основе
непринятия указанного решения. Попыткам такого рода нужно
тактично препятствовать и оказывать содействие уполномоченным
и пресвитерам ВСЕХиБ в их работе.
Кроме того, надо иметь в виду, что не исключено формальное
внешнее согласие с решением, но отказ от проведения его по сущес
тву, исходя из чего Вам надлежит тщательно изучать настроения
присоединившихся пятидесятников. Нужно следить за тем, все
ли присоединивш иеся пятидесятники действительно согласны
с реш ением расш иренного совещ ания ВСЕХиБ, будут ли они
на молитвенных собраниях придерживаться порядка, существующего
у евангельских христиан и баптистов, не будут ли они пытаться ока
зывать влияние на евангельских христиан и баптистов в отношении
развития своих обрядов. В процессе предварительного рассмотрения
и проверки ходатайств верующих все эти вопросы следует детально
выяснить, чтобы не зарегистрировать такие общества, которые
по сущ еству продолж аю т оставаться п реж н и м и о бщ ествам и
пятидесятников.
Сигналы, поступающие от уполномоченных Совета, уже прис
тупивших к проведению в жизнь решения о слиянии, фиксируют
попытки пятидесятников обойти основные положения решения
и Использовать его исключительно в своих целях в порядке манев
рирования. Так, в Днепропетровской области Пономарчук и Бидаш,
сами являвшиеся участниками расширенного совещания ВСЕХиБ,
ориентируют свои общины:
а) воздерж иваться от м оления «иными язы кам и» следует
лишь на «общественных», т.е. открытых молитвенных собраниях,
но это запрещение не относится к «членским», т.е. закрытым (?!),
собраниям;
б) не следует совсем отказываться от обряда омовения ног,
но проводить его на отдельных собраниях пятидесятников;
в) многие евангельские христиане и баптисты под влиянием
«более одухотворённых» пятидесятников тоже скоро станут «молиться
духом» и говорить «иными языками».
Такие действия и такую ориентировку следует немедленно
и энергично пресечь, прямо заявив бывшим руководителям пяти-
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десятников о том, что они не только саботируют и срывают решение
своего центра, но и прямо нарушают существующий порядок, при
котором никаких закрытых собраний не допускается, ставя тем
самым свои общины под угрозу немедленного роспуска.
До регистрации религиозных обществ и пресвитеров объе
динившихся обществ следует получить от уполномоченного ВСЕХиБ
по Вашей республике (области) соответствующее подтверждение
о том, что члены данного общества действительно ознакомлены
с реш ениям и расш иренного совещ ания ВСЕХиБ и вы сказали
пожелание слиться с евангельскими христианами и баптистами.
Регистрацию этих преобразованных обществ евангельских
христиан и баптистов, их исполнительных органов и пресвитеров
следует проводить согласно Инструкции для уполномоченных Совета
по делам религиозных культов, под наименованием «евангельские хрис
тиане и баптисты», причем, регистрируя общины пятидесятников,
следует иметь в виду, что они вливаются в общины ЕХиБ. В вопросе
о регистрации пресвитера общины следует отдавать предпочтение
пресвитеру ЕХиБ. В случаях, когда в населенном пункте две или
больше разных общин, имеющих достаточное количество членов
и молитвенных зданий, не следует во что бы то ни стало добиваться
их слияния в одну, с одним молитвенным зданием. Следует также
учитывать потенциальные возможности и влиятельность общин; в тех
случаях, когда возникает явная угроза поглощения пятидесятниками
ЕХиБ от слияния общин необходимо воздерживаться.
Учитывая, что соглашение о слиянии заключено лишь между
руководителями ЕХиБ и пятидесятников, что отношение к слиянию
в массах и ЕХиБ и пятидесятников подлежит ещё тщательному
изучению и что перспективы слияния и процентное соотношение
между объединившимися и отказавшимися от объединения общи
нами могут выявиться лишь через некоторое время после проведения
практической работы, следует пока воздержаться от решительных
действий, заклю чаю щ ихся в роспуске общ ин пятидесятников
в целом, отказавшихся от слияния с ЕХиБ. На руководителей таких
общин необходимо оказать тактичное воздействие и временно,
до выяснения вопроса в целом, оставить их в прежнем положении,
т. е. не регистрировать, но и не распускать их. Такие общины следует
особо внимательно изучать и данные о них через месяц сообщить
нам в Совет по делам религиозных культов при СНК СССР для
получения дальнейших указаний.
Имеются сигналы о том, что особенно среди пятидесятников
зарегистрированы случаи невыхода на работу в колхозах, на произ-
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водстве, мотивированные религиозными соображениями. (Тобто
в недільні дні та в дні християнських свят. - В.Ф.). До регистрации
общин, зараженных такими настроениями, следует переговорить
со ст. пресвитером, указав ему на недопустимость таких явлений,
потребовав проведения особой разъяснительной работы и предупредив,
что общины, не пожелавшие исправить поведение своих членов
и срывающие производственную деятельность, будут распускаться.
Необходимо оказать содействие старшему пресвитеру ВСЕХиБ
в поездке по республике и области с целью проведения соответ
ствующих собраний религиозных обществ, на которых должны
быть разъяснены реш ения расш иренного совещ ания ВСЕХиБ.
Никаких конференций пресвитеров и представителей христиан
евангельской веры (пятидесятников) по республике или области для
обсуждения решений расширенного совещания ВСЕХиБ ни в коем
случае допускать не следует.
Все печати, штампы и бланки, которыми до сих пор пользовались
руководители действующих обществ пятидесятников, необходимо
изъять через старших пресвитеров. Изъятые печати, штампы и бланки
должны быть переданы уполномоченному Совета по описи.
Совет по делам религиозных культов просит Вас через месяц после
получения данного письма информировать его специальной докладной
запиской о ходе слияния христиан евангельской веры (пятидесятников)
с евангельскими христианами и баптистами и об объединении евангельс
ких христиан и баптистов Эстонской, Литовской и Латвийской ССР
с евангельскими христианами и баптистами Союза ССР. В письме
подробно и всесторонне осветите настроения верующих, связанные
со слиянием. Особо обратите внимание на конкретные факты и выс
казывания верующих и пресвитеров - как с положительной, так
и с отрицательной сторон.1

У переписці уповноважених часто зустрічається заява про те, що «у
підсумку переговорів на пленумі ВРЄХіБ була укладена угода про злиття
громад ХЄВ із громадами ЄХіБ за умови відмови членів секти ХЄВ від
обрядів «обмивання ніг» і «моління іншими мовами» і що «на основі
цього рішення з листопада місяця 1945 р. почалося практичне злиття
громад ХЄВ з діючими громадами ЄХіБ».2
Незабаром надійшли повідомлення з місць. Місцеві уповноважені
в областях, дисципліновано виконуючи вказівку свого керівництва,
1 ЦДАВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 2, стр. 34-37.
2 Ц ДАВО. Ф. 4648, оп. 4, дело 4, стр. 90.
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повідомляли, що «наявні в розпорядженні матеріали свідчать про
те, що рішення про злиття віруючі секти ХЄВ зустріли неоднаково».1
Більшість громад п’ятидесятників, розташованих на території Одеської,
Вінницької, Волинської, Чернігівської й Ворошиловградської областей,
«до ліквідації секти ХЄВ ставляться негативно».2 Так, наприклад,
у Ч ернігівській області керівники низки громад ХЄВ заявляли,
що вони «з недовірою ставляться до рішення про злиття й категорично
заперечують скасування моління «іншими мовами» і обряду «обмивання
ніг».3У Ворошиловградській області, де функціонували великі громади
ХЄВ (с. Михайлівка та інші), члени церкви категорично відмовлялися
вливатися в громади ЄХіБ і наполягали на збереженні звичних для них
форм служіння. Служитель громади с. Михайлівка Хліповка в бесіді
з обласним уповноваженим заявив: «Мене віруючі вповноважили заявити
Вам, що вони не визнають як представників ХЄВ єпископів Пономарчука
й Бідаша, які були присутніми на об’єднаній нараді, тому що їх ніхто
не упововажував давати згоду на відмову від молитви іншими мовами
і обмивання ніг при хлібопереломленні».4 Уповноважений у Вінницькій
області повідомляв, що церква ХЄВ м. Вінниця в кількості 46 чоловік
«під впливом свого керівника вкрай неохоче йде на злиття, наполягаючи
на збереженні обрядів «обмивання ніг» і «говоріння іншими мовами».
К ерівництво цієї громади послало кілька телеграм Пономарчуку
із запрошенням приїхати для роз’яснень. Більшість існуючих на території
області великих громад ХЄВ відмовлялися від злиття з ЄХіБ.5
Уповноважений Ради у справах релігійних культів в Україні Вільхо
вий з роздратуванням писав у Москву, що «деякі служителі культу
й громади секти ХЄВ зайняли вичікувальну позицію й фактично
не проводять злиття. Таку свою позицію вони пояснюють відсутністю
досить повної інформації про переговори, які відбувалися в Москві про
злиття, й чекають приїзду до них для особистих переговорів учасників
Московської наради єпископів Пономарчука й Бідаша».6

1 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дело 4, стр. 90
2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
5 Там само.
6 Там само, - с. 91.
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У Львівській області з 33 відомих владі громад п’ятидесятників рішення
про злиття прийняли тільки 11, інші продовжували чекати докладних пояс
нень. Уповноважений у Львівській області скаржився, що старший пресвітер
Адамек гальмує возз’єднання, заявляючи: «Не ми повинні приєднуватися
до ВРЄХіБ, а вони - до нас. Найменування нашої секти повинне бути
написане у загальній назві церкви або слід викреслити слово «баптистів»,
а залишити «євангелістів», інакше віруючі не підуть на злиття».1
У Рівненській області визнаний керівник церков християн віри
євангельської Ільчук обережно заявив уповноваженому: «Ми ще поди
вимося, як вийде, ми повинні поговорити із братами, які були присутні
на нараді в М оскві».2
В Ізмаїльській області, як писав місцевий уповноважений, «рішення про
злиття більшість керівників громад ХЄВ вважають «вуаллю», потрібною
для отримання легального існування, до злиття ж ставляться негативно.
У більшості громад порядок «молінь» залишився колишнім. Громада
ХЄВ Ізмаїла прийняла умови злиття з ЄХіБ, але, будучи зареєстрованою,
продовжує колишній порядок моління. Такі ж факти зафіксовані в грома
дах, що функціонують у селах Дольжилери, Кора-Махмет, Шагани».3
У Дніпропетровській області, як писав уповноважений Павлов,
«окремі служителі культу секти ХЄВ, формально влившись у громади
ЄХіБ, таємно продовжують підтримувати супротивників о б ’єднання,
використовуючи для цього «пророчиць», «тлумачів» і т.д. У П’ятихатській
громаді єпископ Бідаш скликав найбільш відданих своїх прихильниць
і влаштував моління, на якому було «моління мовами й духом».4
Загальний висновок для характеристики цього моменту Вільховий
зробив такий: «Частина громад ХЄВ формально погодилася з рішенням
пленуму ВРЄХіБ і навіть проводить реєстрацію своїх громад за назвою
ЄХіБ, але практично продовжують на своїх релігійних зборах здійснення
обрядів «обмивання ніг» і «говоріння іншими мовами».5
У той же час Вільховий вважав більшим успіхом роботи радянських
органів те, що «уряді областей України віруючі громади секти ХЄВ охоче
1

Ц ДАВО. Ф. 4648, оп. 4, дело 4, стр. 92.

2 Там само - С .92.
3 Там само - С .92.
4 Там само. - С.91.
5 Там само. - С. 92.
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пішли на злиття й оформили його як таке. На 1 січня 1946 р. громад,
які повністю злилися із громадами ЄХіБ, зареєстровано 91 з кількістю
віруючих до 4.500 чол.»1
У журналі «Братський вісник» (№ 2 за 1946 р.), що видавався ВРЄХБ,
у розділі «День єдності» приводилися райдужні повідомлення про
«загальну радість в о б ’єднаному братерстві». От одне з них:
Д н і п р о д з е р ж и н с ь к . Старший пресвітер і член ВРЄХБ,
брат Пономарчук повідомляє: «Ваш лист про єдність дітей Божих був
мною зачитаний на наших зборах. (Прим. - У зборах громади християн
віри євангельської). Члени громади слухали лист із великою радістю
й одностайно погодилися провести врочисті збори, що відбулися
27 жовтня ввечері. Під час зборів були виголошені проповіді про
єдність дітей Божих на землі, хор виконав кілька пісень. Наприкінці
зборів були вознесені гарячі молитви до Бога, у яких віруючі просили
Господа, щоб він зміцнив наш Союз і зробив його нерозривним
назавжди. Дуже шкодую, що це свято пройшло без участі членів
місцевої громади євангельських християн-баптистів, тому що в цей
час був відсутній керівний брат цієї громади. Наша громада шле вам
гарячий привіт у любові Христовій».2

Напевно, це була гарна й рідкісна можливість - як для Ради у справах
релігійних культів, так і для ВРЄХБ - використати кредит довіри
віруючих-п’ятидесятників, які могли сподіватися, що радянська влада
стала трохи лояльнішою після війни, що жорстокі переслідування
й гоніння 30-х років уже ніколи не повторяться. Втім, влада, як і окремі
її представники не були надто зацікавлені в існуванні п’ятидесятницьких
громад. Вільховий це добре розумів, скаржачись на деяких уповноваже
них за невміння працювати з віруючими. Зокрема, він згадував, що «до
розряду таких уповноважених належить Новіков (Полтавська обл.),
який, окрім усього, не бажає займатися роботою з культів так, як цього
вимагають обставини. Він ще не позбувся звичок, набутих на попередній
посаді - голови СВБ (Союзу войовничих безбожників. - В. Ф.) і не хоче
примиритися з існуючим радянським законодавством відносно культів».3
1 Ц Д АВ О . Ф. 4 648, оп. 4, дело 4. стр. 92.
2 Журнал «Братский вестник». ВСЕХБ. Москва. 1946. № 2, стр. 27-29.
3 ІДДАВО. Ф. 4648, оп. 4, дел о 15, стр. 5.
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Можна лише здогадуватися, як вів роботу на посаді уповноваженого
Ради у справах релігійних культів у Полтавській області колишній
голова Союзу войовничих безбожників. Не дивно, що по всій країні
мали місце випадки диких неподобств із боку місцевої влади. Деякі
з них, через їхнє варварство, стали відомі Вільховому.
26 січня 1946 р. у с . М азенінці Половецького району Київської
області на молитовні збори віруючих зареєстрованої церкви «зайшов
голова сільради Костенко й, висловлюючись нецензурними словами,
забрав богосл уж бові книги, зірвав зі стіни євангельські тексти,
перекинув бака з водою й з ножем у руках кинувся на пресвітера
гром ади, але був утр им аний членами гр о м ад и ».1 У с. Н ечаївка
Черкаського району голова сільради Гачків зайш ов на квартиру
до віруючої Геращенко. Побачивши на стіні кімнати євангельські
тексти й портрети Маркса, Енгельса й Сталіна, Гачків з лементом:
«Чому поруч із євангельським мракобіссям висять портрети?!» зірвав
їх зі стіни й кинув на підлогу (Портрети були придбані чоловіком
Геращенко - кандидатом партії ще до війни, які дружина Геращенко
під час німецької окупації ховала й вивісила їх із приходом Червоної
Армії). Після бешкетування у квартирі Геращенко, Гачків викликав
до себе керуючого громадою Филиненко і «запропонував йому забрати
портрети вождів із квартир віруючих».2
У Тернопільській області за розпорядженням голови райвиконкому
Почаївського району були «самовільно закриті й відібрані у громад
ЄХБ два молитовних доми». Інспектор МВС Нікітін, який оформляв
закриття будинків «у присутності пресвітера й віруючих викинув все
культове майно на вулицю».3 Подібні випадки мали місце в Сталінській,
Житомирській і Чернігівській областях.4
Завідувач відділом агітації й пропаганди Селезньов (міськом КП(б)У
у м. Червоний Промінь, Ворошиловградської області) викликавши
пресвітера церкви ЄХБ Бойка, зажадав від нього подання письмових
проповідей для перевірки й санкціонування. У випадку відмови
пригрозив арештом і закриттям церкви. Бойко відповів, що «ми
1 Ц Д АВ О . Ф. 4648, оп. 4, дело 15, стр. 8.
2 Так само. - С. 9.
3 Там само.
4 Там само.
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проповідей не пишемо, а говоримо з Біблії». Тоді Селезньов зажадав,
щоб Бойко надав йому Біблію для перевірки, що й було виконано.1
Втім, у житті віруючих траплялося й гірше.
Уповноважений Ради у Київській області Зарецький повідомляє
у звіті за III квартал 1946 року наступне:
В с. Семеновка Лысянского района участковый милиционер
Немченко, явившись в помещение молитвенного собрания местной
общины во время богослужения и, стреляя из пистолета, разогнал
молящ ихся, забрав богослужебные книги, сдал их на хранение
в колхозную кладовую. Пресвитера общины и владелицу дома, в кото
ром происходило молитвенное собрание, усадил возле дома и, направив
на них револьвер, угрожал расстрелом за контрреволюцию.2

А ось інша цитата, повідомлення уповноваженого Ради у Вінницькій
області Шумкова від 10 грудня 1946 р., яке, ймовірно, для сучасної
людини, що пізнала смак свободи і демократії, прозвучить як неймовірне
безжальне варварство похмурого середньовіччя.
В селе Жежелево Комсомольского района произошел следующий
случай. В краткий срок у пресвитера Гросса Трофима умерли 5 детей,
врачи признали менингит. 22 июня пресвитер собрал чужих детей
и молодежь. Были 53 человека из села Гуровец, расстояние 7 км, 15 чел.
из Козятина, 15 км, 8 чел. из Пятигорки, 14 км, 9 чел. из Бердичева,
4 км, из села Скаковки и Хмельника, расстояние 24 км, - 13 чел.,
из Синьгурской общины, в которую входит Ж итомир - 6 чел.
Руководила секретарь общины Хомяк Екатерина. Некоторые члены
общины читали стихи ободрения, пели и читали соответствующие
места св. писания на тему «Утешение в скорбях».
Гросс попросил разрешения в сельсовете.
Ст. пресвитер Яковенко ничего не знал и только тогда узнал,
когда ему сообщил тов. Чепуров.
Общину я распустил, молитвенный дом временно закрыт.
Я потребовал отстран ен и я от служ бы п ресвитера Гросса
Трофима.3
1 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дел о 39, стр. 59.
2 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дело 15, стр. 82.
3 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 2, дел о 12, стр. 84.
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Будь-які коментарі до цього повідомлення уповноваженого Шумкова
зробити важко, та, певно, і зайве.
У своєму звіті до Москови, говорячи про те, як відбувається справа
об’єднання п’ятидесятників, Вільховий відверто писав:
Участники пленума ВСЕХиБ епископы Пономарчук и Бидаш,
подписавшие соглашение о слиянии сект, первое время в своих информа
циях религиозным общинам пытались представить соглашение о слиянии,
как вынужденное мероприятие, носящее чисто организационный харак
тер, обходя, таким образом, основные пункты соглашения о слиянии.
С целью исправления положения мы вызвали в Киев епископа
Пономарчука и в беседе с ним о причинах крайне медленных темпов
слияния сект установили, что:
а) Пономарчук считает, что практическое проведение в жизнь
соглаш ения о слиянии долж но проводи ться постепенно, при
условии предварительного проведения среди верующих большой
воспитательной работы.
б) Слияние должно коснуться только мелких групп, крупные
же общ ины должны продолж ать свое самостоятельное сущ ес
твование.
в) Служители культа ХЕВ, возглавлявшие крупные общины,
должны остаться на своих местах, подчиняясь в организационном
отношении руководству ЕХиБ.
В беседе мы указали ему на неправильность его толкований
смысла соглашения о слиянии, необоснованность его претензий
и посоветовали включиться в активную работу по слиянию сект.
Мы предупредили его, что при продолж ении подобной линии
поведения будем считать заключенное соглашение о слиянии сект
простым дипломатическим ходом со стороны ХЕВ, предпринятым
для получения легального сущ ествования1.

В застосуванні відомої політики «батога й пряника» нічого нового
немає. Вдалися до неї й цього разу, про що Вільховий повідомляв
у Москву наступне:
Одновременно мы посоветовали уполномоченному секты ЕХиБ
по Украине ст. пресвитеру Андрееву пригласить Пономарчука на постоян
ное жительство в Киев, предоставив ему место своего помощника.
1 ІДДАВО. Ф. 4648, оп. 4, дело 4, стр. 92-93.
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Пономарчук принял с большим удовлетворением предложение
Андреева о назначении его на должность помощника уполномоченного
секты ЕХиБ и начал постепенно менять свою линию поведения, переходя
на позиции безоговорочного выполнения всех пунктов соглашения
о слиянии сект. За последнее время Пономарчук активно включился
в работу по слиянию общин ЕХиБ. При его активной помощи и содействии
большинство общин ХЕВ, функционировавших на Днепропетровщине,
самоликвидировались и влились в общины ЕХиБ.1

Згідно з офіційними даними, на 1 січня 1947 р. громад п’ятидесятни
ків, які повністю злилися з громадами ЄХБ, було зареєстровано 441
з кількістю віруючих до 20.419 чол.
В областях України, наприклад, згідно звіту уповноваженого Ради
у справах релігійних культів в Україні, станом на 1 липня 1947 р. картина
виглядала наступним чином:2
В с ь о г о ___________ З н и х : ___________
Найменування області
не
громад
приєдналося
_____________________________________
приєдналося
Волинська

45

34

Ворошиловградська

11

11

Вінницька

73

52

Дрогобицька

1

11
21

1

Дніпропетровська

52

52

Ж итомирська

19

12

Запорізька

8

8

Ізмаїльська

16

10

6

Кам.-Подольска

24

19

5

Київська

20

19

1

7

Закарпатська

Кіровоградська

33

32

1

Львівська

35

33

2

Миколаївська

7

7

1 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дело 4, стр. 93.
2 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дело 27, етр. 50-51.
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Одеська

32

26

Полтавська

10

10

Рівненська

115

115

Сталінська

11

5

6

Станіславська

8

5

З

Сумська

5

3

2

Тернопільська

82

75

7

1

1

Чернігівська

3

1

2

Чернівецька

15

14

1

626

545

Харківська

__________ В С Ь О Г О :

6

81

Характеризуючи діяльність старших пресвітерів ВРЄХБ, від яких
з цілком зрозумілих причин очікувалася не тільки повна лояльність
до всіх рішень партії і уряду, але й найактивніше сприяння в практичному
здійсненні цієї політики, Вільховий з деяким розчаруванням писав:
В ходе практического осуществления слияния ХЕВ и ЕХБ была
констатирована известного рода боязнь ЕХБ быть «проглоченными»
ХЕВ, а отсюда и нежелание развернуть активную работу по выпол
нению Московского соглашения о слиянии. Старшие пресвитеры ЕХБ
в большинстве своем к этой работе относились формально, занимаясь
вопросами слияния от случая к случаю, очень редко выезж али
в общ ины ХЕВ и не вели разъяснительной работы среди массы
верующих «хевовцев». Путем наших категорических рекомендаций
ст. пресвитеру ЕХБ по УССР Андрееву об активизации работы
по слиянию со стороны старших пресвитеров на местах и вызовов
непосредственно к нам некоторых из них работа по слиянию на сегодня
как видно из таблицы, имеет положительные результаты. Из учтенных
626 общин ХЕВ осталась неприсоединившейся только 81 община.1

Втім, заспокоюватися на цьому влада, цілком зрозуміло, не збиралася
й була сповнена рішучості довести почату справу до переможного кінця.

1 ІДДАВО. Ф. 4648, оп. 4, дело 27, стр. 52.
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Яким чином? Відповідь на це питання теж можна знайти в архівах
Ради. Ось цей план:
Завершение работы по слиянию мы предлагаем провести таким
образом:
Принять более решительные меры в отношении упорствующих
пятидесятников, прекратив сн и м и всякие разговоры на тему
о необходимости слияния.
П отребовать от руководителей пятидесятнических общ ин
прекращения всякой деятельности.
Через органы финотдела принять меры налогового обложения
незаконно функционирующих общин.
Не принимать от пятидесятников никаких ходатайств об откры
тии молитвенных домов.
Духовному руководству ЕХБ предложено не оставлять работы
по вовлечению «хевовцев» в свои общины.
В связи с разворотом работы по коллективизации в западных
областях УССР и антиколхозной агитацией со стороны «хевовских»
«пророков» и «пророчиц» предложено Андрееву командировать
в некоторые области активных работников ЕХБ для проведения
соответствующей работы в пораженных общинах по ликвидации
антиобщественных настроений.1

При проведенні «відповідної роботи» тих, хто здавався небажаним,
насамперед, просто виключали зі членів церкви, щоб вони не «мали впливу
в громаді й не псували інших». Зрозуміло, здійснити такий канонічний крок,
як відлучення кого б то не було від церкви, радянські органи не могли - цього
не міг зробити жоден уповноважений, тому що навіть вони добре розуміли,
що це може бути тільки прерогативою помісної церкви. Але це не було
проблемою - під рукою був слухняний інститут старших пресвітерів ВРЄХіБ,
якому й відводилася ця роль, якщо є потреба зробити «чорнову роботу».
(Спочатку вони навіть називалися теж уповноваженими - уповноваженими
ВРЄХіБ - і тільки з 1 квітня 1947 р. «звання вповноваженого ВРЄХБ
скасовується й замість нього вводиться звання старшого пресвітера».).2
Іноді старші пресвітери старалися часом аж занадто - навіть на думку
працівників Ради. В 1946 році Полянський осудливо відгукнувся про лист
1 ІДДАВО. Ф. 4 648, оп. 4, дело 27, стр. 52-53.
2 Журнал «Братский вестник». ВСЕХБ. Москва. 1947. № 2, стр. 61-62.

134

старшого пресвітера ВРЄХБ Суханова до громад, у якому він закликав
віруючих до весняно-посівних робіт і дострокового виконання 5-літнього
плану. Полянський наклав свою резолюцію, яка свідчила, що цей лист
Суханова «має занадто загальний характер і за стилем своїм мало нагадує
документ, що виходить від керівника релігійної організації».1
Зрозуміло, що на посаду старших пресвітерів досить ретельно
підбиралися кадри і, відповідно, узгоджувалися кандидатури «з усіма
зацікавленими службами, організаціями й компетентними органами».
При листуванні уповноважені намагалися уникати прямого згадування
в документах про органи державної безпеки, з якими вони тримали
тісний і постійний зв’язок. Користуючись езоповою мовою, вони
йменували їх «сусідами».
Уповноважені (всіх рангів!) були покликані уваж но й пильно
спостерігати за тим, що відбувається в церквах, фіксуючи кожний
дріб’язок, який міг здаватися їм важливим і, відповідно, вчасно інфор
мувати «кого треба».
По-своєму цікавою є особистість уповноваженого Ради у справах
релігійних культів при РНК УРСР у Дніпропетровській області Павлова.
Він зумів помітити те, чого не бажають зауважувати часом деякі
християнські богослови, - що віровчення п’ятидесятників дійсно має
біблійну основу. Ось яку оригінальну пораду дав Павлов стосовного
того, як боротися з п’ятидесятницьким рухом:
«Если когда-либо придется печатать Библию , то, мне к а
ж ется, нуж но будет ее сократить, о со б ен н о книгу Д ей стви я
Апостолов и послания апостольские, на которые главным образом
опираются ХЕВ».2

Редакційна стаття в журналі ВРЄХБ за назвою «Втішне в житті
нашого братерства за першу половину поточного року» повідомляла:
Августовское соглашение об объединении с евангельскими
христианами-баптистами христиан евангельской веры пятидесятни
ков успешно продвинулось вперед и приближ ается к полному
1 Ц Д АВО . Ф. 4648, оп. 1, дело 12, стр. 3 1.
2 ЦДАВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 11, стр. 34-35.
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завершению. Из большинства мест, где произошло объединение,
мы получаем добры е вести о друж ной, согласованной работе
и о радости детей Божиих по поводу осущ ествления великого
и благословенного дела единства. Мы надеемся, что в течение второй
половины этого года организационная часть дела объединения будет
полностью закончена, и тогда вся энергия наших церквей будет отдана
на духовное строительство - благовестие и воспитание. 1

Ж идков у своїй статті «Поглиблення єдності в наших рядах»
заявляв, що
«в Союз евангельских христиан-бап ти стов влилось более
четырехсот общин христиан евангельской веры, сохранивших свой
состав работников; эти общины, согласно вышеуказанному решению,
держатся теперь с евангельскими христианами-баптистами единой
богослужебной практики».2

Однак основна частина п’ятидесятників думала зовсім не так.
Зр озум іл о, є оф іційна статистика, яка засвідчує, що в цілому
до громади ЄХБ влилося досить багато п’ятидесятників (за станом
на момент виходу із ВРЄХБ в 1989 р. у союзі перебувало більше 33.000
(утом у числі більше 20.000 - в Україні).3 Керівники п’ятидесятницької общ ини таким м етодом намагалися забезпечити для церков
умови хоча б мінімально можливого легального існування. Все ж,
як рух, п ’ятидесятники продовж ували залишатися самі по собі.
Навіть якщо п’ятидесятники й приєднувалися до баптистів, то вони
продовж ували залиш атися п ’ятидесятникам и, досить серй озн о
збіл ьш ую ч и сою з кількісно: наприклад, в 1947 р. у Львівській
області у ВРЄХБ входило 56 громад, з них - 32 громади «колишніх
п ’ятидесятників», як їх називали навіть на сторінках «Братнього
вісника», а в Рівненській області в складі обласного об’єднання було
102 громади «колишніх ХВЄ».4
1 Ж урнал «Братский вестник». ВСЕХБ. Москва. 1946. № 3, стр. 10.
2 Ж урнал «Братский вестник». ВСЕХБ. Москва. 1946. № 4, стр. 11.
3 Заватски, Вальтер. Евангелическое движение в СССР. Москва. 1995, стр. 337.
4 Ж урнал «Братский вестник». ВСЕХБ. Москва. 1947. № 6, стр. 55.
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В Одесі точилася нерівна боротьба держави з віруючими, оскільки
церква ХЄВ в Одесі перетворилася у осередок опору й запекло намагалася
домогтися відновлення легальної діяльності Союзу п’ятидесятників.
У переписці уповноважених з’явилися стривожені повідомлення,
що «актив Одеської громади ХВЄ в особі пресвітера Стрихара і членів
правління Швабського, Михайловського, Бушанського й Феоктистова
звернувся до уповноваженого Ради з письмовою заявою, в якій, про
тестуючи проти укладеної угоди про злиття із сектою ЄХіБ, просить
дозволити створення самостійного Союзу ХЄВ в Україні».1
Імовірно, реакцією на цю діяльність було різке посилення тиску
на громаду на місцевому рівні через керівників громади ВРЄХіБ.
От чому Правління Одеської церкви ХЄВ на початку березня 1946 року
надіслало також відповідного листа керівництву ВРЄХіБ, у якому було
сказане наступне:
Доводим до вашего сведения, что со дня возникновения вашего
предложения о соединении оно, как не основанное на Священном
Писании, было нами отклонено и не может быть осуществлено.
Несмотря на это, ваши руководящие и члены ваших общин, приходя
на наши собрания, ведут себя крайне бесчинно, пытаясь склонить
нас к объединению, чем вызывают возмущение наших членов.
Вышеуказанные безобразия ваших членов нарушают порядок
ведения богослужения. Посему предлагаем Вам принять серьезные
меры к устранению вышеуказанных безобразий.2

В Одесу по лінії ВРЄХіБ був терміново відряджений Пономарчук,
однак зовсім не для того, щоб «вжити заходів для усунення неподобств»,
про які говорилося в листі. Його завдання полягало в тому, щоб уживати
зовсім інших заходів.
Неспокійно було й на околицях Одеси (частина цієї території була
тоді Ізмаїльською областю). 6 квітня 1946 р. спеціальним листом № 183/с
від 6 квітня 1946 р. Москва також вказувала «товаришеві Вільховому»,
що Рада у справах релігійних культів має інформацію про те, що в справі
злиття п’ятидесятників з євангельськими християнами-баптистами
в Ізмаїльській області «спостерігається безладдя». У цьому ж листі голова
1 Ц Д АВ О . Ф. 4648, оп. 4, дело 4, стр. 90.
2 Ц Д АВО . Ф. 4648, оп. 2, дело 19, стр. 7.
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Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР Полянський
стривожено повідомляв, що «у зв’язку з тим, що в Ізмаїльській області
багато громад ЄХБ із більшою кількістю п’ятидесятників і що в процесі
злиття їх з євангельськими християнами-баптистами вже мали місце
конфлікти й непорозуміння, Рада рекомендує Вам ретельно вивчати
цей процес і сприяти вповноваженому ВРЄХБ у питаннях практичної
реалізації злиття, зокрема, з великою обережністю підходити до реєстра
ції громад з переважним відсотком п’ятидесятників і тим більше цілком
п’ятидесятницьких, оскільки є підстави думати, що деякі з таких громад,
визнаючи на словах необхідність злиття (для того, щоб зареєструватися),
залишаються на колишніх позиціях».1
Не все виходило у Вільхового. Він самокритично повідомляв
у Москву:
На хуторе Шевченко Каневского р-на, Киевской области допус
тили при слиянии ошибку. Община ЕХБ была здесь очень слабой
и малочисленной. Ее слили с большой общиной ХЕВ. В результате
пресвитер Снитко (из ХЕВ) после слияния 22 баптиста сделал
трясунами. Такие и подобного рода факты всполошили руководство
ВСЕХБ. Карев, когда был в Киеве, растерялся: «Ведь это же не
слияние, а пожар». Возможно, таких работников президиума ВСЕХБ,
как Карев, страшная картина со слиянием сведет с «горы Фавор»
в долины и он со своими коллегами возьмется за кропотливую
работу, чтобы не дать «хевовцам» своих «проглотить».2

Вільховий повідомляє далі, що в загальному підсумку вже злилося
близько 122 громад ХЄВ з ЄХБ, тобто злилося близько 7.500 чоловік.
Від цієї кількості членів ЄХБ це становило 12 відсотків, що дозволяло
Вільховому зловтішно говорити, що «одного «хєва» у середньому оточує
десять євангельських християн-баптистів» і що «при вмілому підході
й праці ЄХБ перевиховання «хєвів» - справа цілком можлива».3
З метою якнайшвидшого закінчення цієї справи він пропонував:
1)
Роботу зі злиття обмежити твердим строком і закінчити її до
річниці угоди.
1 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дело 13, стр. 19.
2 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дело 14, стр. 5-6.
3 Там само.

138

2) Зажадати від керівництва ВРЄХБ строгого й рішучого впливу
на старших пресвітерів.
3) З о б о в ’язати журнал «Братський вісник» ширше зайнятися
висвітленням питання злиття.
4) У зв’язку з більшим ростом секти ЄХБ за рахунок «хєвів» в Укра
їні, збільшити число помічників для вповноваженого ВРЄХБ у УРСР
Андреева.
5) Підказати президії ВРЄХБ викликати до Москви на нараду Пономарчука зі звітом з виконання угоди, а також заслухати Бідаша й Кузьменка.
Попередити на цій нараді Бідаша про те, що його дії є незаконними й він може
бути покараним, а Пономарчука й Кузьменка - підтримати. Пономарчука
«затвердити на цій нараді заступником Андреева, тобто підійти до нього
так само, як підійшли до єпископа Панька у Білорусії». Це дасть можливість
руками Пономарчука зробити набагато більше, ніж це було дотепер. Бідаша
зареєструвати як пресвітера П’ятихатської громади.
6) Внести зміни в директиву Ради з питання злиття й надати право
уповноваженому Ради після закінчення строку реєстрації тих ХЄВ з ЄХБ,
що злилися, розпускати громади ХЄВ, які не прийняла «угоди».
7) Щоб припинити спроби з боку деяких «діячів» ХЄВ підірвати
зсередини керівництво ЄХБ - сприяти старшим пресвітерам у відлученні
від церкви небажаних елементів.
8) Бажано було 6, щоб в Одесу для практичної допомоги хоча б тижні
на два був відряджений відповідальний працівник Ради у справах
релігійних культів.1
Природно, що про цю секретну переписку державних осіб нічого
не знали п ’ятидесятники в О десі. Вони наполегливо намагалися
«домогтися правди» у радянської влади. 2 квітня 1946 р. правління
громади християн євангельської віри м. Одеси знову пише заяву на ім’я
голови Президії Верховної Ради СРСР, у якій наполегливо нагадує про
кількаразове звертання до місцевої влади, до облвиконкому, а також
і вищих органів влади, тобто в Київ до «уповноваженого у релігійних
справах», а також і в Москву, з питання дозволу на створення Союзу
християн євангельської віри, а також про надання приміщення для
проведення богослужіння в Одесі, вул. Ф. Мерінга, будинок № 55.

1 Ц Д А В О . Ф. 4648, оп. 4, дело 14, стр. 5-6.
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У заяві вказувалося, що на всі клопотання місцеві органи влади
відмовили, а з Києва й з Москви немає ніякої відповіді й до цього дня.
До заяви додавалися копії цих клопотань.1
Звернення, як і раніше, залишилося без відповіді. Як і багато інших
подібних клопотань віруючих, воно залишилися гласом волаючого
в пустелі.
А тим часом шалений тиск атеїстичної держави навіть на зареєстро
вані помісні церкви продовжувався. У документі, що зветься «Довідка
про дислокацію секти євангельських християн-баптистів у м. Києві»
Вільховий повідомляв, що в лютому 1945 р. на початковий період орга
нізації апарата уповноваженого Ради у справах релігійних культів при
Раді Міністрів СРСР в Українській PCP, було взято на облік 10 фактично
діючих євангельських громад у Києві. Далі він пише наступне:
В процессе повседневного изучения внутренней жизни указан
ных общин и регулирования их деятельности с целью возможного
сж атия нами были ликвидированы в первую очередь общины,
в деятельности которых наиболее ярко были выражены реакционно
мистические и изуверческие тенденции и проявления.
К числу последних необходимо в первую очередь отнести две
наиболее характерные общины, расположенные (до закрытия) по ул.
Красноармейской и Жилянской.
Община на Красноармейской улице, организовавшаяся во время
немецкой оккупации, представляла из себя сборище наиболее активного
элемента изуверческой секты «трясунов», во главе которой находилось
духовное руководство из числа буржуазно-националистического
элемента. В связи с этим нами был поставлен вопрос о закрытии указан
ной общины, актив которой впоследствии был репрессирован.
Ликвидацией этой общины в центре Киева мы освобождаем
центральную часть города от нежелательного влияния сектантства
и уменьшаем удельный вес их влияния в целом.2

На момент закриття молитовні п’ятидесятників в орендованому
приміщенні по вул. Червоноармійській, будинок № 89, у ній офіційно
значилися 213 членів.3 У дійсності їх було набагато більше.
1 Ц Д А В О . Ф. 4 6 4 8 , оп. 2, дел о 19, стр. 15-16.
2 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 2, дело 5, стр. 1-3.
3 Там само.
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Що стосується Львівської області, то до возз’єднання ХВЄ з ЄХБ там
було зареєстровано 26 громад ЄХБ (із загальною кількістю віруючих
1.085 чоловік) і на обліку було 25 громад ХВЄ, а також групи ХВЄ,
що нараховували менш двадцяти чоловік, - 11 (із загальною кількістю
віруючих до 3.000).
Внаслідок серпневого рішення про злиття на 25 вересня 1947
р. в Львівській області було зареєстровано всіх громад - 58, з них
26 - ЄХБ і 32 - ХВЄ, а також 3 громади й 7 груп ХВЄ, як повідомляв
уповноважений Кучерявий, від о б ’єднання відмовлялися.1
Описуючи заходи, які було здійснено для цього об’єднання, Куче
рявий пише про цілий комплекс роботи, зокрема:
1. Старшим пресвітером ВРЄХБ Бричуком проводилися співбесіди
із групами пресвітерів і керівників п’ятидесятників з р о з’яснення
серпневого рішення ВРЄХБ. Усього було дев’ять бесід у Львові, Бродах,
Золочеві, Красному й Рава-Руській.
2. Бричук і його помічники з ЄХБ виїжджали в громади ХЄВ,
де проводилися молитовні збори й проповіді серед членів церкви ХЄВ.
Виїжджали: Бричук, Корсунь, Сембай, Притула, Рищак, Кіт, Тарас,
Лозовий та ін.
3. Старшим пресвітером Бричуком пресвітерам і громадам ХЄВ
давалися письмові роз’яснення й вказівки, які випливають із рішень
ВРЄХБ з питання злиття і єдності.
4. Було проведено свято єдності у Львові, куди, головним чином,
були запрошені керівники п’ятидесятників, з них 12 чоловік виступили
на цьому святі із привітальним словом; з радістю про возз’єднання
і єдність віруючих виступали: Бричук, Адамек, Щирий, Войтович,
Сембай, Кіт, Лежнєв, Гіритула, Рищак та ін.2
Однак Кучерявий самокритично вважав усе це недостатнім і пові
домляв про свої найближчі плани наступне:
1.
Вважаю за необхідне через старш ого пресвітера Бричука
зняти з роботи пресвітерів і керівників громад і груп ХЄВ, які завзято
опираються возз’єднанню з ЄХБ. Необхідно обрати на їх місце більш
лояльних членів громади або ж послати з інших громад.
1 ЦДАВО . Ф. 4648, оп. 2, дело 34, стр. 2-3.
2 Там само.
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2. Вважаю за доцільне виїхати старшому пресвітерові Бричукові
до тих громад, що не возз’єдналися, для проведення відповідної бесіди
з рядовими членами громади й груп.
3. На керівних пресвітерів і рядових членів громади, які здають
свої будинки для молитовних зборів незареєстрованим громадам або
групам, через райфінвідділи накласти прибутковий податок.1
Таким чином, у Львівській області ми зможемо покінчити повністю
з возз’єднанням ХВЄ з ЄХБ», - рапортував Кучерявий насамкінець.2
Уповноважений Ради в Одеській області Астров 16 травня 1949
р. повідомляв у Київ, що він зняв з реєстрації пресвітера релігійної
громади ЄХБ м. Одеси Лучинеця (з ХЄВ).3 Далі йде продовження
такого змісту:
Ст. пресвитеру К рапивницкому предложено от должности
пресвитера Лучинца отстранить. Мнение «соседей» о выдвижении
Высоцкого И.И. на работу старшего пресвитера не единое, старый
работник «соседей» - капитан: положительного мнения о назначении
Высоцкого ст. пресвитером. Вновь прибывший работник - майор:
против назначения Высоцкого ст. пресвитером и рекомендует
на эту должность ныне работающего ст. пресвитером в Сталино
некоего - Русанова.4

3 Киева у відповідь надійшло авторитетне розпорядження за під
писом Вільхового:
Желательной кандидатурой на ст. пресвитера ЕХБ по Одесской
области является Высоцкий, в отношении которого согласован
вопрос с центральным аппаратом МГБ УССР. Русанов не так давно
назначен ст. пресвитером по Сталинской области и перемещать
его в Одесскую область совершенно нецелесообразно, поэтому
мы ставить вопрос о его перемещении не будем.5

1 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 2, дело 34, стр. 2-3.
2 Там само.
3 ІДДАВО. Ф. 4 648, оп. 4, дел о 64, стр. 54.
4 Там само.
5 Там само.

142

Аналогічно вирішувалися кадрові питання повсюдно, особливо,
коли мова йшла про старших пресвітерів. Цікаво, як оцінювали інститут
старших пресвітерів ВРЄХБ аналітики з Ради у справах релігійних
культів. Ось ця оцінка:
Организационная структура в церкви до 1944 г. была более
«демократичной». В отличие от прежней нынешняя структура секты
выдвигает на первый план пресвитерский состав, как основных руко
водителей не только духовной, но и всей остальной жизни общин,
приближаясь в данном случае к иерархии русской православной
церкви. Нынешняя структура ликвидирует полностью расплывчатый
«демократизм» в секте в вопросах руководства, передавая в руки
старш его пресвитера ВСЕХБ по УССР областных пресвитеров
и пресвитерам общин всю полноту власти во всех вопросах ж и з
ни и деятельности общ ин, облегчая подбор соответствую щ их
пресвитерских кадров и регулирование их деятельности со стороны
уполномоченных Совета по делам религиозных культов.1

Імовірно, старші пресвітери ВРЄХБ постійно повинні були вислов
лювати свою лояльність комуністичному режиму на предмет «політичної
свідомості» у радянському розумінні цього терміну.
Рада у справах релігійних культів однозначно вважала, що злиття
п’ятидесятників з ЄХБ занадто затяглося, що «подальше легальне
й напівлегальне існування «хєвівських» громад є шкідливим», і напо
лягала на проведенні Вільховим наступних заходів:
1. Рекомендувати старшим пресвітерам ЄХБ основні акценти
зі своєї роботи із завершення злиття змістити, насамперед, і головним
чином на рядову масу п’ятидесятників шляхом організації з ними
духовних співбесід силами пресвітерського складу й активу громад.
Дозволити обласним пресвітерам посилання в особливо заражені
п’ятидесятництвом райони групи (2-3 чоловіка) з особливо підготовле
них у духовному сенсі євангельських християн-баптистів, у тому числі
й з колишніх п’ятидесятників.
2. Уповноваженим Ради, у св о ю чергу, ввести в практику вик
лик невеликих (2-3 чоловіки) рядових «хєвівців», які опиралися

1 Ц Д А В О . Ф. 4648, оп. 4, дело 27, стр. 86.
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справі злиття з ЄХБ п ’ятидесятницьких громад, для р о з’яснення
їм радянського законодавства про культи й про висновки, що випли
вають із Московського рішення представників ЄХБ і ХЄВ про злиття
обох церков. Не вдаючись у суть розбіжностей між ХЄВ і ЄХБ, а, навпаки,
підкреслюючи свою о б ’єктивність, уповноважений Ради повинен
був інформувати представників віруючих про Московське рішення
й попередити їх про неприпустимість проведення молитовних зборів
незареєстрованими громадами п’ятидесятників.
3. Уповноважений ради зо б о в ’язаний також узяти на облік усіх
керівників п’ятидесятницьких груп, які не об’єдналися з ЄХБ і, прагнучи
до усунення їхнього надмірного впливу на рядових віруючих, викликаючи
до себе, попередити їх про персональну відповідальність за порушення
радянського законодавства про культи. У випадку продовж ення
з їхнього боку нелегальної діяльності уповноважений Ради повідомляє
відповідному облфінвідділу про необхідність відповідного податкового
обкладання певного п’ятидесятницького керівника, як служителя
культу. Ці ж заходи вживаються стосовно «пророків», «пророчиць»,
«тлумачів» і тих власників приміщень, які дозволяють проводити у себе
збори незареєстрованих п’ятидесятницьких груп.
4. Всі перераховані заходи уповноваженого Ради повинні узгод
жуватися із заходами старшого пресвітера ЄХБ, тому що «головне
в цьому питанні - метод роз’яснення й переконання з боку представни
ків ЄХБ, які є ініціаторами й провідниками злиття обох церков».12
Рада у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР про
понувала відповідно до цього листа дати вказівки уповноваженим
насамперед тих областей України, де найбільше спостерігалася актив
ність п’ятидесятників, які не злилися з ЄХБ }
Серпневою угодою обопільно було визнано, що хрещення Святим
Духом може відбуватися як зі знаменням інших мов, так і без нього,
і, таким чином, найголовніше протиріччя у віроповчальних системах
п’ятидесятників і баптистів було компромісно вирішене. Однак ця угода
не зачіпала безпосередньо громади християн у дусі апостолів з їхньою
особливістю унітарного вчення «про єдиного Бога», і вони продовжували
існувати самостійно.
1 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дел о 33, стр. 11.
2 Там само.
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Догматичні розбіжності були дуже значними. Однак Рада у справах
релігійних культів будь-що прагнула о б ’єднати в складі ВРЄХБ також
і християн у дусі апостолів і всіляко натискала на керівників цього
руху. 2 квітня 1947 року до канцелярії ВРЄХБ у Москві на Малому
Вузівському провулку, 3, були запрошені провідні служителі цієї громади:
Микола Смородін, Микола Шишков і Єфрем Прудніков для бесіди
з керівництвом ВРЄХБ. Зберігся запис цієї співбесіди про об’єднання,
підписаний обома сторонами.
1. Представители христиан в духе апостолов Н.П. Смородин,
Н.И. Ш иш ков и Е.М. П рудников полностью присоеди н яю тся
к соглашению между ВСЕХБ и ответственными представителями
христиан веры евангельской (Пономарчук Д.И., Бидаш А.И., Панько
И.К. и Вашкевич С.И.), подписанному в августе 1945 г., и призывают
своих последователей держаться всех пунктов этого соглашения.
2. Крещение в воде по вере, совершаемое как при произнесении
по указанному Господом Иисусом Христом повелению: «Крестя
их во имя Отца, Сына и Духа Святого» (Матф. 28:19), а такж е
и «Крещение во имя Господа Иисуса» (Деян. Ап. 8:16; 10:48; 19:5), - оба
эти водные крещения, хотя и имеют как бы кажущееся различие
между собой, являю тся одним и тем же крещ ением , а посему
крещение «во имя Отца, Сына и Духа Святого» или «во имя Иисуса
Христа» - перекрещиванию не подлежит, а их крещение признается
имеющим одинаковую силу.
Несмотря на вышеуказанное, все будущие крещ ения в воде
в общинах ВСЕХБ будут совершаться только при произнесении
слов: «Крещу тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого».
3. Воспрещается всякая обработка в собраниях и в отдельных
беседах верующих, клонящаяся в сторону унижения учения и поряд
ков, принятых евангельскими христианами-баптистами. Делающие
это подлежат увещеванию и в случае неисправления - отстранению
от церкви, как бесчинствующие.
4. Христиане в духе апостолов, принявшие все вышеуказанное,
входят в общ ины евангельских христиан-баптистов в качестве
равноправных членов их и тем самым подчиняются общему порядку,
принятому в этих общинах.1

1 Настольная книга пресвитера. ВСЕХБ. Москва. 1982, стр. 154.
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Найгострішого питання віроповчального характеру про Трійцю
і єдність Бога дипломатично не торкалися у цьому документі, тому
що його ніяк неможливо було компромісно вирішити через повну
розбіжність у розумінні цієї доктрини.
П отрібно також відзначити, що дійсних повноважень від своєї
громади християн у дусі апостолів на підписання якої-небудь угоди
про о б ’єднання із ВРЄХБ Смородін, Шишков і Прудніков не мали,
та й підписаний документ називався навіть не угодою й не спільною
резолюцією, а лише «записом співбесіди».
Не дивно, що за рідкісним винятком (крім Москви й Ленінграду)
більшість церков християн у дусі апостолів відмовилося визнати
як Серпневу угоду, в якій вони бачили відступ від свого віровчення
з питання хрещ ення Святим Д ухом , так і входж ення до ВРЄХБ,
оскільки в тексті співбесіди ішлося про, за суттю, дискримінаційне,
неприйнятне для них положення про відмову від водного хрещення
«в ім’я Господа Ісуса».
Спроба Смородіна о б ’єднати християн у дусі апостолів із ВРЄХБ
у цілому не вдалася. Це йому дорого коштувало. Він був арештований,
і його життя безвісн о обірвалося в 1953 році десь на Уралі у віці
78 років.
Навіть деякі з церков християн у дусі апостолів, які в післявоєнний
час увійшли до складу ВРЄХБ, не могли там залишатися, оскільки
занадто неприм иренним виявилося питання про «єдність Бога».
Практика церковного життя показала, що протиріччя це нерозв’язне.
Рано чи пізно могло постати питання про неможливість повноцінного
спільного існування, про необхідність організаційного роз’єднання.
Згідно з директивою уряду СРСР, установка керівництва ВРЄХБ
була спрямована на діяльність з об’єднання всіх близьких євангельських
рухів у СРСР під одним дахом, і - відповідно до статистики - за станом
на початок 70-х років близько 60% п’ятидесятників перебували у складі
ВРЄХБ, що, певною мірою, захищало їх від гонінь і переслідувань. Однак
значна частина п’ятидесятницьких церков ніколи не входила в цей
союз через особливості богослов’я й практики богослужіння, а також
з причини втручання держави у внутрішні справи церкви.
Що ж стосується церков, які ввійшли до ВРЄХБ, то протягом наступ
них років ті чи інші церкви ХВЄ й ХЄВ приходили, залишалися або
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розчаровано виходили із союзу ЄХБ. Стосунки завжди були непростими,
навіть за наявності глибокої поваги один до одного.
Після підписання Серпневої угоди в церквах почалася внутрішня
боротьба між п ’ятидесятниками і євангельськими християнам ибаптистами, які мали різні доктринальні засади. Пономарчук, Кузьменко
й ряд інших керівників закликали до неухильного виконання обопільної
угоди, а на місцях траплялося безліч випадків, коли п’ятидесятницькі
служителі усувалися від служіння, ущемлювалася совість віруючих,
критикувалися і піддавалися глузуванню їхні віроповчальні погляди.
Меншою мірою це було виражено на заході України, де п’ятидесятники
входили до ВРЄХБ, в основному, шляхом приєднання їхніх громад
до союзу помісних церков ЄХБ, де вони більш-менш самі могли визна
чати своє життя. Водночас, на сході України, де об’єднання здебільшого
відбувалося методом злиття громад в одну, п’ятидесятники виявлялися
в ролі не дуже бажаних «прибульців», «постояльців» і «емігрантів».
Багато служителів п’ятидесятницьких церков, які не могли змири
тися з таким розвитком подій щодо о б ’єднання, відкрито порушували
питання про вихід з о б ’єднання з ЄХБ, маючи на меті створення
незалежного союзу християн віри євангельської.

Спроби легалізації Союзу ХЄВ.
Репресивний наступ на п'ятидесятників
14 лютого 1948 р. у Києві на квартирі Камлова зібралася група
служителів, у т о м у числі Бідаш, Марін, Місюра, Бут, Самійленко,
Юрчак, Бойко, Бєлих, Левчук. На цих зборах було вирішено провести
підпільний з ’їзд з метою ухвалення рішення про захист громади
п ’ятидесятників у СРСР. Згодом слідчі МДБ дадуть цим зборам
характеристику, де йдеться про те, що це була «нелегальна нарада
представників сектантських громад п ’ятидесятників К иївської,
Полтавської й Д ніпропетровської областей, на якій обговорю ва
лися питання про активізацію діяльності сектантського підпілля
п’ятидесятників і створення свого керівного центру».1 Необхідність

1 Ц Д А ГО . Ф . 263, оп. 1. Д ел о 58286. Т. 8, стр. 66.
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з ’їзду була очевидною. З ’їзд було призначено на 16-17 березня, місцем
проведення обрали Дніпродзержинськ.1
В умовах тотального стеження радянської системи за віруючими
настільки масштабні приготування не могли залишитися непоміченими:
у Київ стали надходити «сигнали з місць».
25 лютого 1948 р. всім уповноваженим Ради у справах релігійних
культів в областях була розіслана секретна директива № 57/с за підписом
Вільхового, у якій ішлося про наступне:
Мы располагаем точными данными, что группа наиболее актив
ных хевовцев, состоящая из непримиримых противников декларации
Московского соглашения о слиянии с ЕХБ, разъезжается по областным
районным центрам Украины для проведения работы, направленной
против слияния и для консолидации своих сил на местах.
Вам необходимо принять все возможные меры к пресечению
их работы в Вашей области.
Ст. пресвитеру ЕХБ надо подсказать мысль о необходимости
мобилизации своего актива, путем возможных выездов в общины
с рецидивами хевовщины. Ст. пресвитер должен предупредить
пресвитеров общин о недопущении «бродяжничествующих» хевовцев
в молитвенные собрания и особенно с проповедями. Персональная
ответственность вплоть до роспуска двадцатки лежит на пресвитере
общины и ее исполнительном органе.
При получении Вами данных о появлении таких гастролеров
в районах области, поставить в известность органы милиции
о воспрещении разъездов как незарегистрированным служителям
культа с предложением немедленного выезда из района.
Установить по этому вопросу связь и с органами МГБ, которые
примут соответствующие меры по своей линии.
Кто персонально из «хевовцев» посетит Вашу область, в каких
общ инах был или пы тался проникнуть, что конкретно делал
и т д. - сообщите нам.2

8 березня 1948 г. (не зважаючи на те, що це був святковий день)
у відповідь на цю директиву відізвався уповноважений Ради у справах
релігійних культів при Раді Міністрів СРСР у Кіровоградській області
Бондаренко. Ось його повідомлення, яке наводиться дослівно.
1 Там само.
2 Ц Д А В О . Ф 46 4 8 , оп. 4, дело 48, стр. 23.
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6 марта 1948 года при посещении меня ст. пресвитером ЕХБ
по Кировоградской области Кузьменко, на мой вопрос, есть ли у него
какие-то вопросы ко мне, ответил, что имеем неприятность. На мой
вопрос какую именно неприятность, свой разговор с Кузьменко
начал со следующего:
На днях звонил по телефону из Киева Пономарчук и предупре
дил его, что ввиду того, что якобы один из руководителей «хевовцев» Бидаш, принимавш ий участие и подписавш ий соглашение
в Москве об объединении с ЕХБ, в настоящее время прож ивает
в Пятихатках Днепропетровской области, разъезж ает с группой
активистов из состава «ХЕВ» по Д неп ро п етр о вско й области,
по общ инам ЕХБ, как по объединивш им ся, так и группам еще
до сих пор не объединившимся с ЕХБ и проводит разлагающую
работу, направленную на обратный выход «хевовцев» из состава
ЕХБ в ожидании организации самостоятельного союза «Христиан
евангельской веры». 1

Незважаючи на високу ефективність агентурної мережі МДБ, місце
проведення з’їзду залишилося для них невідомим, і нелегальний з’їзд
відбувся. В умовах цілковитої конспірації з’їзд почався ввечері 16 березня
в будинку Федора Федоровича Яшника, що на вулиці Островського, 20,
приблизно о 7 годині і тривав більше доби - приблизно до 9 години
вечора наступного дня. Учасниками нелегального з’їзду були досвідчені
служителі з Західної та Східної України, а також з Буковини, які, таким
чином були представниками різних течій п’ятидесятників. Припускаючи,
що органи МДБ уже шукають їх по місту, зберігаючи якнайретельнішу
конспірацію, за домовленістю між собою, учасники навіть не виходили
на вулицю, і будинок зовні виглядав глухим і порожнім вдень і вночі.2
Учасники з’їзду доповіли про пророблену роботу на місцях. Були зачи
тані листи багатьох церков зі скаргами на численні порушення Серпневої
угоди й самоправність керівників баптистських громад. Було прийнято
відповідальне рішення: звернутися до ВРЄХБ, а також до голови Ради
у справах релігійних культів Полянского з цього питання, і у випадку,
якщо не буде вжито ніяких реальних заходів для радикальної зміни
ситуації, виходити з об’єднання із ВРЄХБ і домагатися створення свого
власного легального союзу п’ятидесятницьких громад. Делегати написали
1 Ц Д АВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 50, стр. 9-10.
2 ЦДАГО. Ф. 263, оп. 1. Д ело 58286. Т. 8, стр. 67.
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текст листа пізно вночі з 16 на 17 березня, доручивши Бідашу, Маріну
й - заочно - Паньку, що з якоїсь при чини не зміг приїхати на з'їзд,
відвезти це послання до Москви й вручити за призначенням.1
Вдень, поки учасники з ’їзду продовжували свою роботу, Яшник
у знайомої друкарки в редакції газети «Дзержинец» віддрукував 9 копій
дійсного звернення, під яким служителі поставили свої підписи.
З ’їзд закінчився, і в ночі учасники розійшлися по домівках.
Уранці 18 березня почалися арешти. Першими були арештовані
Ільчук і служителі з Буковини, яких місцева жителька Капустіна
супроводжувала на вокзал, де, як виявилося, була влаштована засідка
МДБ. Інших, через деякий час, арештували за місцем проживання. Були
арештовані 14 учасників з’їзду, а також Пилип Шокало із Кривого Рогу
й Андрій Павенко з Ясногорки під Краматорськом, які приїхали, але
спізнилися на з’їзд. В 1931 р. Павенко вже був засуджений за політичною
статтею, що інкримінувала йому негативне ставлення до колгоспів. Три
роки провів він за колючим дротом у Комі, у Сиктивкарі. Зрозуміло,
що його майно було повністю конфісковане.
П ізніш е заареш тували Юрчака й Камлова (які взагалі не були
присутні на з ’їзді), звинувативши їх у «активній участі в організації
нелегального з ’їзду» і «антирадянську діяльність». Ареш тованих
за слідчою справою № 149051 відправили в Дніпропетровську в’язницю,
а потім - у Київську.
Більше 4 місяців бригада слідчих МДБ вела цю «справу державної
ваги». Це був важкий час для обвинувачуваних. Про те, якими методами
вибивали з них зізнання, через багато років, уже після перебудови,
в 1988 році, розповів слідчому КДБ Щербинському, який буде перевіряти
обґрунтованість цієї справи, єпископ Віктор Іванович Бєлих. От що
він згадував:
В ходе предварительного следствия в 1948 году по отношению
ко мне допускались недозволенные методы ведения следствия. Это
выражалось в том, что после отбоя, который был по распорядку дня
в 22 часа, нам давали спать полчаса, а в 22.30 нас вызывали на допрос.
Допрос длился до 5.30, после чего мы могли поспать еще полчаса
до подъема. Остальные 16 часов мы мучились, так как отдыхать нам

1 Ц Д А Г О . Ф. 263, оп. 1. Д е л о 58286. Т. 8, стр. 67.
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не разрешали. Все это длилось в течение долгих месяцев. К другим
подследственным применялись аналогичные меры воздействия.1

І, не зважаючи на це витончене катування, жоден з обвинувачуваних
у цій справі в антирадянській діяльності винним себе не визнав,
що пізніше підтвердить в 1988 році додаткова перевірка слідчого відділу
КДБ із доручення Прокуратури України.2
Нарешті, 26 липня 1948 р. заступник міністра державної безпеки
України генерал-майор Єсипенко затвердив обвинувальний висновок
«у справі Маріна й інших» у здійсненні злочинів, передбачених сум 
но відомою політичною статтею 54. Зокрема, в обвинувальном у
висновку говорилося, що «з метою організаційного зміцнення підпілля
п’ятидесятників і створення «союзного керівного центру», 16-17 березня
1948 р. ум . Дніпродзержинську, Дніпропетровській області відбувся
нелегальний з’їзд активу п’ятидесятників за участю представників від
Київської, Дніпропетровської, Сталінської, Одеської, Полтавської,
Чернівецької й Ровенської областей».3 Говорячи про його результати,
обвинувальний висновок однозначно стверджував, що «на цьому
з ’їзді було ухвалене рішення про вихід п’ятидесятників із ВРЄХБ
і створенні свого сам остійного центру, про що вони мали намір
ультимативно заявити керівництву ВРЄХБ і Раді у справах культів при
Раді Міністрів СРСР».4
Особлива нарада при МДБ СРСР засудили їх 18 вересня 1948 року
до різних строків ув’язнення, звинувативши в антирадянській діяльності.
Зрозуміло, на цьому судилищі вони навіть не були присутні.
Як свідчить протокол № 38 Особливої наради МДБ, Бідаш, Марін,
Ільчук, Нікітчук, Воробець, і Левчук були засуджені до 10 років позбав
лення волі, Місюра, Яшник, Павенко, Юрчак, Камлов і Бєлих - до 8 років.
До 5 років були засуджені Циганюк, Чухрій, Дорунов і Яшник.
До 5 років позбавлення волі засудили й Капустіну. У вироку
йшлося про те, що вона «проводила нелегальну сектантську роботу,
брала участь у роботі нелегального з’їзду п’ятидесятників і надавала
1 ЦДАГО. Ф. 263, оп. 1. Д ело 58286. Т. 9, стр. 11 об.
2 Там само - С .332-337.
3 ЦДАГО. Ф. 263. оп. 1. Д ело 58286. Т. 8, стр. 65.
4 Там само. - С. 67.

151

учасникам з'їзду свою квартиру».1 Цього було досить. У постанові
про визначення місця відбування покарання, затвердж еній тим
же заступником міністра державної безпеки України генерал-майором
Єсипенком (ще до винесення вироку!!!), сказано, що оскільки Капустіна
«є соціально небезпечною особою» (як, втім, і всі інші у даній справі!),
постановлюється «після рішення судових органів, для відбування
покарання скерувати до Особливого табору МВС СРСР».2 Радянські
«особливі» табори остаточно підірвали її здоров’я. Вона вмерла в Дніпродзержинську на початку 60-х років.
До кримінальної справи №149051 була залучена довідка уповнова
женого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР
в Україні Вільхового, адресована начальникові слідчої частини МДБ
УРСР підполковникові Цепкову, де він характеризує церкву християн
євангельської віри в такий спосіб:
Секта христиан евангельской веры или т.н. пятидесятниковтрясунов, существующая на Украине, относится к категории мисти
ческих реакционных течений, допускающая в своих религиозных
обрядах надуманные, физически изнурительные формы моления,
как-то: впадение в экстаз, нервная тряска, доходящая до обморочного
состояния и влекущая за собой психическое расстройство организма.
Сектанты-пятидесятники занимаются «пророчеством», под видом
чего распространяют различного рода провокационные измышления
о советской действительности. Не признаю т советского закона
об обязательной воинской повинности и отказываются от защиты
Родины с оружием в руках.
Секта пятидесятников, как реакционная и социально-вредная,
запрещ ена советскими законами и не регистрируется Советом
по делам религиозных культов при Совете Министров СССР, а также
его уполномоченными на м естах.3

Трохи згодом, ЗО жовтня 1948 р. рішенням Особливої наради при МДБ
СРСР по тій же статті 54 до 10 років позбавлення волі «за антирадянську

1 ЦДАГО. Ф. 263, оп. 1. Д ел о 58286. Т. 8, стр. 82.
2 Там само. - С. 108.
3 Там само. - с. 6.
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діяльність у складі релігійної секти» був засудж ени й і Ш окало.1
Не залишили в спокої й Губанова, про якого МДБ було відомо, що він,
хоча й не був особисто присутній на з'їзді в Дніпродзержинську, але
брав участь у підготовчих бесідах у Києві й підтримував саму ідею з'їзду.
Його заарештували 15 грудня 1948 року. Відповідно до обвинувального
висновку, Губанов Петро Хомич, 1907 року народження, уроженець села
Молдаванка Одеської області, росіянин, із селян, був визнаний винним
утом у, що «будучи учасником нелегальної секти п'ятидесятників,
проводив серед населення антирадянську агітацію; проводив нелегальні
збіговиська сектантів, на яких пропагував реакційні ідеї; обмовляв
радянську дійсність; проводив антирадянську роботу з надання допо
моги засудженим за антирадянську діяльність сектантам».2
Дали Губанову 10 років позбавлення волі. І тільки 11 лютого
1955, як інвалід другої групи, Губанов був достроково звільнений
з Карагандинських таборів.3
Однак і після цього, як учасників з’їзду, так і тих, хто мав до нього
навіть непряме відношення, продовжували тримати під пильним
наглядом. 7 грудня 1956 р. уповноважений Ради у справах релігійних
культів при Раді Міністрів УРСР Вільховий скерував таємне повідом
лення першому заступникові Голови Ради Міністрів УРСР Гречусі,
у якому, зокрема, говорилося:
«При этом посылаем ведомости, полученные с тринадцати областей
УССР, про лица религиозного актива, которые вернулись из заключения.
Из ведомостей видно, что определенная часть этих лиц продолжает вести
вредную, исключительно активную и враждебную работу под видом
религиозной пропаганды среди населения. Эти люди бродят по селам
района, разъезжают по отдельным областям и республикам с целью созыва
и проведения тайных собраний отдельных групп верующих, в частности
так называемых «пятидесятников» (христиан веры евангельской),
занимаются в этих группах верующих обсуждением установленных
государством порядков, пытаясь подстрекать верующих в сторону
нарушения советских законов о культах или создать нездоровое настрое
ние у верующих в их отношении к деятельности органов власти.

1 ЦДАГО. Ф. 263, оп. 1. Д ело 58286. Т. 8, стр. 82.
2 Там с а м о .- С . 141.
3 Там само. - С. 142.
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Так, например, гр. Бойко Владимир Нестерович, который родился
в г. Киеве в 1924 г., в 1948 г. был осужден по статье 58-10 на 10 лет,
по вечерам и по ночам собирает на частных квартирах верующих,
в частности молодежь, на нелегальные собрания. Мы дали указания
уполномоченному Совета дело на гр. Бойко передать прокурору,
что уже и сделано.
Или взять гр. Губанова П.Ф., 1907 года рождения, проживает
в г. Киеве. Тайные соб ран и я верую щ их устраи вает не только
на частных квартирах, а й в лесу. На приеме у Уполномоченного
Совета гр. Губанов заявил: «Пусть нас всех переселят на Север или
же снова посадят в тюрьму. Нам все равно, но где мы ни будем,
своих убеждений не оставим».
Аналогично себя ведут Журавель Г.А. из г. Днепродзержинск,
Яшник Ф.Ф. из г. Днепродзержинск, Варивода А.Е., 1927 р., проживает
в пос. Зеленый Гай, Криничанского р-на, Днепропетровской обл.
Отдельно нужно сказать о бывшем епископе пятидесятников гр.
Бидаше А.И., который проживает в г. Пятихатки. О незаконных
действиях гр. Бидаша 30 ноября с.г. дело передано областному
прокурору в Днепропетровске.1

Пройшли довгі роки... Багаторазово засуджені у цій справі нама
галися домогтися «правди на світі» і все - надаремно. І тільки 31 серпня
1988 року прокуратура України внесла протест до порядку нагляду
в судову колегію з карних справ Верховного Суду УРСР, в якому,
зокрема, зазначалося:
В связи с заявлением Белых В.И. о его невиновности в совер
шении преступлений, за которые он был репрессирован в 1948 г.,
следственным отделом КГБ УССР по делу проведено дополнительное
расследование, в результате которого установлено, что Белых
и остальные обвиняемые по данному делу за антисоветскую дея
тельность репрессированы необоснованно. В процессе допол
нительного расследования установлено, что религиозная литература,
обнаруженная и изъятая у обвиняемых в ходе предварительного
следствия, не была антисоветской.
По данным Совета по делам религий при Совете Министров УССР
религиозная секта пятидесятников в 1948 г. запрещенной не была.
В официальном письме Межреспубликанского филиала института
1 Ц Д А В О . Ф. 4 6 4 8 , оп. 4, д ел о 173, стр. 213-216.
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научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС от 13 июля
1988 г. сообщается, что по состоянию на 1948 г. «пятидесятническая
организация могла быть объявлена нелегальной не в силу существовав
шего закона, а в результате адм инистративно-бю рократических
извращ ений... Не усматривается в позиции пятидесятнических
лидеров, а тем более основной массы верующих, действий и пропаганды,
направленных на свержение, подрыв или ослабление Советской власти.
Участие в деятельности незарегистрированных религиозных общин,
а также созыв, проведение нелегального съезда секты «пятидесятников»,
и участие в работе съезда не были уголовно-наказуемыми.1

П ротест П рокуратури України закінчується словами «прош у
постанову Особливої наради при МД Б СРСР від 18 вересня 1948 року,
що стосується Маріна й інших скасувати й справу припинити за відсут
ністю складу злочину». Під цим офіційним документом Прокуратури
стоїть підпис першого заступника прокурора України державного
радника юстиції Потебенька.2
Верховний Суд України виніс свій вирок: реабілітувати й визнати
жертвами політичних репресій.
Це трапилося через 40 років... А в 1948 році радянськими органами
проведення нелегального з’їзду був сприйняте як прояв «антидержавної,
антирадянської діяльності п’ятидесятників» з усіма наслідками, що звід
си випливають.
Ті події, які були пов’язані з підпільним з’їздом у Дніпродзержинську,
та несправедливе засудження учасників з ’їзду деякі уповноважені
на місцях сприйняли як сигнал до остаточного розв’язання «п’ятидесятницького питання». От що писав у листі на ім’я Вільхового уповнова
жений Ради по Чернівецькій області Буркін 3 квітня 1948 року:
О рганам и МГБ арестованы п ресвитер общ и н ы ЕХБ села
Ряпуженец Заставнянского района Чухрий М ихаил (участник
з’їзду у в Дніпродзержинську - В.Ф.) и пресвитер общины ЕХБ села
Станашты-Долишни Глубокского района Достывко Нестер. Указан
ные арестованы, как бывш. «пятидесятники», активно проводившие
подпольную раскольничью деятельность.

1 ЦДАГО. Ф. 263, оп. 1. Д ел о 58286. Т. 9, стр. 361 -362.
2 Там с а м о . - с . 362.
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Отмеченные выше религиозные общины ЕХБ состоят целиком
из бывших «пятидесятников», которые после ареста пресвитеров
не только не прекратили свою «пятидесятническую» деятельность,
но наоборот максимально усилили таковую. Исходя из указанного,
прош у дать разъяснение, можно ли приступить к оформлению
материалов на закрытие этих молитвенных домов, что будет осущес
твлено только с санкции Совета. Одновременно прошу разъяснить,
можно ли закрывать молитвенные дома, если в будущем пресвитери
«пятидесятнических» общин будут арестованы.1

У Раді у справах релігійний культів закипіла робота. В той час, коли
слідча бригада МДБ щоночі інтенсивно допитувала учасників нелегаль
ного з’їзду, які нудилися в Київській в’язниці (Протоколи допитів також
свідчать, що вони проводилися тільки в нічні години, удень ув’язненим
категорично забороняли спати - це було страшне катування, яке виснажує
волю й здоров’я ув’язнених.), ЗО червня 1948 р. Вільховий повідомляв
в Москву голові Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів
СРСР Полянському, що «деякі колишні єпископи секти п’ятидесятників:
Бідаш, Шокало, Ільчук та інші, маючи намір створити нелегальний
український центр керівництва ХЄВ, проводили (до арешту вищезгаданих
осіб) підпільну роботу для відриву тих громад, які приєдналися до ЄХБ,
і деяких з них спровокували на вихід з об’єднання».2 Оскільки на волі
«залишилися ще дрібні групки ХЄВ і «хиткі» елементи типу Юрчака,
Рудавського та інших», і для того, щоб «остаточно ліквідувати «залишки»
хєвів», - повідомляє далі Вільховий, - «ми підказали духовному центру
ЄХБ на Україні думку про проведення наступних заходів».3
Далі він приводить список заходів, розроблених штабом Ради:
1. У Рівненську, Львівську, Волинську й Тернопільську області
виїжджає пом. ст. пресвітера ЄХБ в УРСР Пономарчук; у Кам’янецьПодільську й Чернівецьку області скеровується Патковський; у Ста
лінську, Ворошиловградську й Запорізьку виїжджає Міцкевич (керуючий
справами ст. пресвітера ЄХБ в УРСР).
2. У м. Київ ст. пресвітером ЄХБ в УРСР викликаються ст.
пресвітери з областей: Ж итомирської, Кіровоградської, Одеської,
1 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дел о 51, стр. 72.
2 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дело 48, стр. 14.
3 Там само.
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Дніпропетровської, Херсонської, Сумської, Чернігівської й Полтавської.
Всі вищезгадані особи повинні в найближчий місяць-півтора навести
лад у справі приєднання ХЄВ до ЄХБ.
3.
Одночасно із цим даємо вказівку уповноваженим Ради, щоб
вони розпорядилися про припинення діяльності незареєстрованих
«хєвівських груп». А також р оз’яснили, що нових громад ЄХБ реєс
трувати зовсім не будемо, тому що реєстрація давно вже закінчена, а ті,
що прийняли угоду тепер, нехай вливаються в діючі (сусідні) громади
ЄХБ.1
На думку Вільхового, такий комплекс заходів давав «позитивні
результати в прискоренні ліквідації залишків окремих груп бузувірської
секти п’ятидесятників».2
Уповноважені в областях відверто полювали навіть за дрібними
групами п’ятидесятників, намагаючись не допустити ніяких, хай
і нечисленних зборів. От що писав, наприклад, 3 вересня 1948 р.
уповноважений Ради в Київській області Зарецький начальнику
Київського обласного управління міліції Пукальскому:
В настоящее время в районах Киевской области отмечается
усиленная деятельность находящихся на нелегальном положении
религиозных групп и отдельных лиц, так называемых христиан
веры евангельской или пятидесятников. Сейчас эти группы и отдель
ные лица стрем ятся вы йти из подполья и срочны м порядком
легализироваться и проводить свою работу. П ринятые с нашей
стороны меры по пресечению этих стремлений наталкиваю тся
на отсутствие административных мероприятий на местах.3

Описуючи ситуацію в Київській області, Зарецький повідомляв
далі, що з метою припинення діяльності цих груп, головам виконкомів
райрад були розіслані відповідні листи, зі змістом яких повинні були
ознайомитися начальники районних управлінь міліції, для «проведення
своєї практичної роботи». Заклик Зарецького до генерала міліції полягав
утому, щоб «дати вказівки місцевим органам міліції про припинення
1 Ц Д АВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 48, стр. 14.
2 ІДДАВО. Ф. 4648, оп. 4, дело 40, стр. 46.
3 Ц Д АВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 50, стр. 6.
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діяльності нелегалізованих релігійних громад і окремих осіб, незалежно
від напрямку сповідуваного культу».1
До силових методів закликав і Вільховий у своїх циркулярах,
кажучи:
«В целях наведения порядка в деле наблюдения за деятельностью
религиозных организаций в соответствии с существующим законо
положением о культах и решительного пресечения деятельности
пятидесятников и других формирований религиозного подполья,
продумайте вопрос о применении паспортного режима в отношении
наиболее активных и влиятельных пятидесятников из числа прес
витеров, пророков и пророчиц, руководствуясь директивой Совета №
667-816 от 13 июня с.г. и контактируя всю работу с органами МГБ.
Составьте списки на всех лиц, предоставляющих помещения для
проведения нелегальных молитвенных собраний и организаторов
молений и перешлите их в городские и районные финотделы на пред
мет обложения их налогом.
К выполнению этой работы по пятидесятникам приступить
немедленно».2

Незважаючи на ці інтенсивні заходи радянської влади, документи
вперто свідчать, що до 1949 року тільки на Дніпропетровщині з об’єд
нання ВРЄХБ вийшло близько 40% тих християн віри євангельської, які
вступили до нього в 1945 р. Ті, що вийшли з об’єднання, створювали
свої групи. Почалися переслідування п’ятидесятників, які вийшли
з о б ’єднання, багато керівників церков і активних християн були
кинуті за тюремні ґрати й колючий дріт виправно-трудових таборів.
А в атеїстичній літературі все це оцінювалося так:
«главари пятидесятников (А. Бидаш и др.) создали в 1948 г.
в Днепродзержинске свой самостоятельный центр, противостоящий
Всесоюзному Совету евангельских христиан-баптистов. К 1954 году
к ЕХБ снова присоединились около 10 тысяч пятидесятников. Однако
многие еще и сейчас отказываются от объединения, а объединив
шиеся стремятся сохранить под вывеской ЕХБ изуверскую обрядность

1 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дел о 50, стр. 6.
2 Там само.
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и проводить антиобщественную деятельность. В ряде случаев они
стараются разлагать общины ЕХБ, и не без успеха...»*

Боротьба з пятидесятниками точилася всюди.
У жовтні 1951 р. уповноважений Ради у справах релігійних культів
Вільховий, затверджуючи план роботи уповноваженого Бондаренка
у Кіровоградській області за 3-й квартал, зазначав з приводу його
звіту наступне:
«На территории Вашей области продолж аю т действовать
в явочном порядке 22 группы пятидесятников-трясунов. Вы пишете
в отчете, что для прекращ ения их деятельности приняты меры.
П равда, об этом Вы написали очень скупо и неубедительно.
Хотя бы указали: какого числа, месяца Вами направлены письма
райисполкомам и т.д. и кто из них конкретно что-либо сделал.
Здесь необходимо систематическое наблюдение и контроль с Вашей
стороны за приведением в жизнь мероприятий, изложенных в письме
Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
от 19 декабря 1949 года № 17/73с.»12

Цей документ Ради у справах релігійних культів, на великий жаль,
незважаючи на ретельні пошуки в секретних папках архіву, знайти
не вдалося, і про його зміст, як і про план «заходів» доводиться тільки
здогадуватися.
Однак дух ставлення до церкви християн віри євангельської
з боку оф іційних органів радянської влади відчувається в рядках
офіційної довідки Ради у справах релігійних культів, що надійшла
на початку 1952 року заступникові начальника Управління Міністерства
державної безпеки у Київській області Мартиненку. У довідці знову
заявляється, що «секта п’ятидесятників, як реакційна і соціальношкідлива, не реєструється Радою у справах релігійних культів при Раді
Міністрів СРСР, а також його Уповноваженими на місцях».3
Не дивно, що Міністерство державної безпеки й Рада у справах
релігійних культів тісно співпрацювали. «П’ятидесятницьке підпілля»,
1 Ф.И. Федоренко. Секты, их вера и дела. - М ., 1965. - с. 183.
2 ЦДЛВО . Ф. 4 648, оп. 4, дело 85, стр. 95.
3 Ц ДАВО. Ф. 4648, оп. 2, дело 129, стр. 3
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як вони його називали, на початку 50-х років було (навіть за неповним
даними), досить значним. І боротися з ним було важко, про що свідчить
також секретний документ під назвою «Довідка про стан релігійних
культів в Україні» від 11 березня 1950 року, де говорилося:
Необходимо отметить, что указанное выше количество нелегаль
ных группировок бывш ей секты христиан веры евангельской
(пятидесятников-трясунов) далеко не полное, так как верующие этой
секты ведут себя замкнуто, соблюдают конспирацию, и скрывают
информацию о своих группах и особенно о руководителях.1

І зовсім не дивно, що в дусі того часу даний документ закінчується
зловісною припискою наступного змісту:
Все материалы, которые удается нам добыть по вышеуказанным
сектантским группам, незамедлительно направляю тся органам
М инистерства государственной безопасности для разработки
и привлечения виновных к ответственности.2

Рада у справах релігійних культів стверджувала, що на кінець 1950 р.
у ВРЄХБ влилося 365 громад християн віри євангельської, із загальною
кількістю віруючих - 17.660 (у чому, імовірно, Рада мала рацію), і той
факт, що залишалося за межами о б ’єднання 305 громад із загальною
кількістю віруючих - 8.527 членів (що, зрозуміло, було заниженою
цифрою й зовсім не відповідало реальній кількості віруючих у цих
громадах, і це згодом неохоче визнавалося й самою Радою ).
У міру того, як віруючих «видавлювали» з легальних об’єднань, вони
«перетікали» у нелегальні за принципом сполучених посудин. У міру того,
як скорочувалася «мережа» зареєстрованих церков, продовжувала зрос
тати кількість незареєстрованих громад, які іменувалися «підпільними».
У звіті Вільхового в Москву за січень-березень 1950 р. повідомляється:
В первом квартале текущего года в Ровенскую область прибыло
из разных мест заключения 298 человек сектантов, осужденных в своё
1 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 4, дело 66, стр. 35.
2 Так само. - С .38.
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время судебными органами Советской власти за отказ от службы
в Красной Армии с оружием в руках. Больш инство из этих лиц
примкнуло к нелегальным группам «трясунов», где их начали выд
вигать на руководящую духовную работу, как «страдальцев за дело
Божье». Эти активные «антивоенники», безусловно, будут пытаться
активизировать работу нелегальных групп «трясунства».1

Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів
СРСР в Україні Вільховий 19 червня 1952 року в листі на ім’я голови
Ради у справах релігійних культів Полянського під грифом «Таємно»
доносив:
Большинство пятидесятнических групп по существу уже не дей
ствуют в явочном порядке, а ушли в подполье, об этом мы уже писали
в своем годовом отчете за 1951 год.

По-видимому, необходимо изменить и наше отношение к данным
группкам верующих, рассматривая их, как антисоветские враждебные
религиозные формирования. Изучение данного вопроса мы ставим
в план своей работы и просим Совет по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР сообщить Ваши специальные указания
по отношению пятидесятнических групп, о чем Вы писали в своем
письме от 9 января 1951 года за № 1-73с, но мы до сих пор их не
получили.
Просим ускорить направление вышеупомянутых у казан и й .2

Які саме «спеціальні вказівки» стосовно груп п’ятидесятників
були в листі з М оскви, залиш ається тільки здогадуватися, том у
що в архівах Ради у справах релігійних культів цього документу знайти
не вдалося. Однак у загальному контексті збереж ених документів,
картина постає досить загрозлива. В останні роки життя Сталіна
знову почала витати над країною примара похмурого, «розстрільного»
1937 року. Сумнозвісне вигадане органами держбезпеки для задоволення
1 ЦДЛ ВО. Ф. 4648, оп. 4, дело 67, стр. 22.
2 Ц Д АВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 94, стр. 42.
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маячних ідей «шпигуноманії» Сталіна, який болісно вбачав повсюдно
«змови» і «шкідництво», так звана «справа лікарів», яких звинувачували
в отруєнні відомих політичних і суспільних діячів Радянського Союзу
(Багато дослідників думають, що в такий спосіб Сталін намагався
приховати сліди власних злочинів, тому що на його совісті дійсно було
багато випадків знищення навіть відданих йому працівників.).
Нагніталася «шпигуноманія» і в суспільстві. Газети розкручували
цькування звинувачуваних, котрих ще до суду, як саме собою зрозуміле,
вважали й визнавали винними. Організовувалися «стихійні» мітинги,
на яких введені в оману «справедливим» сталінським судом радянські
громадяни цілими трудовими колективами приймали рішення про
фізичне знищення «ворогів народу», щиро вірячи у правомірність таких
рішень. Ці вимоги трудових колективів також публікувалися в газетах,
спричиняючи нове напруження істерії й ненависті.
Поступово в СРСР почали обережно висловлюватися в керівних
колах про те, що потрібно змінити стратегію боротьби з релігією,
у тому числі й форми боротьби з п’ятидесятниками. Уповноважений
Ради у справах релігійних культів в Україні Вільховий 13 жовтня
1954 р. писав:
«Мерами одной репрессии искоренить подполье «трясунов»
нельзя. Н еобходим а всесторонняя работа местных советских
и партийных организаций, направленная на выявление последова
телей этой секты и перевоспитание их. Клин клином вышибать,
т.е. руками зарегистрированных обществ евангельских христианбаптистов выявлять подпольные группы «пятидесятников» и при
нимать меры, направленные на перевоспитание их».1

Уповноважений ремствував, що, наприклад, на колгоспних зборах
в с. Жабенці керівники села «люто таврували п’ятидесятників, вимага
ючи у своєму протоколі «вислати їх на необжиті місця», замість того,
щоб провести з ними «виховну роботу за певним планом». Вільховий,
заявляючи, що м ісцеві органи влади намагаються застосовувати
«тільки адміністративні заходи», вважав за необхідне по лінії обкомів

1 Ц Д А В О . Ф. 4 6 4 8 , оп. 4, д ел о 126, стр. 132.

162

КП роз’яснити пропагандистам і агітаторам, що «вимагати виселення
сектантів на необжиті місця» є шкідливим ще й тому, що керівники
«п’ятидесятників-трясунів» самі висловлюються за те, щоб їх «Радянська
влада зселила в одне місце й дала їм можливість існувати окремою
«комуною» або «колонією».1
Репресивні заходи проти віруючих не принесли очікуваного
ефекту.
В 1955-1956 рр. внаслідок деяких позитивних змін у політиці уряду
СРСР, в тому числі й стосовно церкви, багато християн, засуджених
за релігійну діяльність, були звільнені з місць позбавлення волі (Частина
свящ еннослужителів була звільнена з таборів, але продовж увала
відбувати строк у засланні в С ибіру та інших віддалених місцях.).
Закінчився і термін ув’язнення Понурка (він перебував у в’язниці
10 років). Перед цими людьми, природно, виникало питання, що робити
далі? Багато з них розповідали, що перед звільненням з в’язниці
їх викликали на бесіди «люди в цивільному» і дуже недвозначно обіцяли
їм швидку зустріч у цих же стінах, якщо вони, вийшовши на волю,
не приєднаються до зареєстрованих громад, а посміють «проводити
свою власну, антидержавну лінію».
На адресу Ради у справах релігійних культів, Радянського уряду
й особисто М.С.Хрущова знову пішли заяви від віруючих, які клопотали
про офіційне відкриття п’ятидесятницьких церков.
Ці листи були отримані радянськими органами. О собистої відпо
віді, зрозуміло, ніхто не дочекався, але в травні 1956 р. Полянський
дав вказівку вповноваженим «викликати заявників і оголосити їм,
що Рада у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР розгля
нула їхню заяву й не вважала за можливе її задовольнити, оскільки
групи п’ятидесятників, які о б ’єдналися з євангельськими християнами-баптистами, не реєструю ться в якості сам остійних релігій
них громад».2
Це було загальною тенденцією. Одержуючи заяви про реєстрацію,
уповноважені Ради одноголосно продовжували роз’яснювали, що «групи
п’ятидесятників не підлягають реєстрації в якості самостійного релі
гійного культу, але вони можуть поєднуватися із зареєстрованими
1 Ц Д АВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 126, стр. 133-134.
2 Ц Д АВО . Ф. 4 648, оп. 2, дело 213, стр. 3.
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громадами євангельських християн-баптистів на умовах, визначених
у Московській угоді між керівництвом Всесоюзної Ради євангельських
християн-баптистів і п’ятидесятниками, яка визнана абсолютною
більшістю віруючих п’ятидесятників і їхніх керівників».1
Віруючі продовжували «оббивати пороги» високих приймалень,
продовжували писати листи. Продовжували приходити відписки.
У цей час багато віруючих-п’ятидесятників, звільняючись із за
слання, у Воркуті, Інті, Караганді, Барнаулі й багатьох інших містах
утворювали церкви, де пасторами звичайно ставали служителі, залишені
на поселення. В 1956 році Бідаш, звільнений з табору, рукопоклав
в Інті на пресвітерське служіння Бєлих і вернувся в Україну. Його
здоров’я було підірване внаслідок перебування в ув’язненні. У в’язниці
Бідаш постійно перебував у закритій камері для інвалідів, що дуже
негативно впливало на його здоров’я. Служителі, які повернулися,
почали важку роботу з відбудови зруйнованих громад, рукопокладення
священнослужителів, влаштування церковного служіння. До червня
1956 року після інтенсивної роботи був відновлений керівний центр
у П’ятихатках, а в липні - за участю Маріна, Кружко, Шепеля - було
допрацьоване «Коротке віровчення ХЄВ».
Це був період, який пізніше назвуть «відлигою». Після постанови
ЦК КПРС «Про перегини в атеїстичній пропаганді» ставлення влади
до релігійної діяльності стало терпимішим. Виникла необхідність
скликання п’ятидесятницького з ’їзду. У процесі підготовки з ’їзду
керівники п’ятидесятників роз’їхалися по багатьом областям країни,
де ознайомили громади з розробленим віровченням.
2 червня 1956 року на прийом до Вільхового прибули «за власною
ініціативою», як говорить запис співбесіди, «пом. ст. пресвітера ЄХБ
в Україні гр. Пономарчук, ст. пресвітер ЄХБ в Дніпропетровській
області гр. Мельников, ст. пресвітер ЄХБ в Полтавській обл. гр. Теслюк,
колишній єпископ ХЄВ гр. Бідаш і один з колишніх активних діячів
ХЄВ Марін». Марін прочитав послання ХЄВ, вироблене на з’їзді в м.
Дніпродзержинську в 1948 році. По цьому ж питанню висловив свою
думку Бідаш.2

1 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дело 173. стр. 193.
2 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дел о 192, стр. 79.
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Вільховий відповів, що це послання «не є докум ентом , який
заслуговує на нашу увагу, оскільки у 1948 році група колишнього
неприєднаного керівництва ХЄВ незаконно скликала так званий з’їзд
у Дніпродзержинську і прагнула своїми незаконними діями зруйнувати
Московську угоду».1
Далі Вільховий у категоричній формі повідомив Бідаша, що всі
«заяви про реєстрацію вашого союзу окремо від ВРЄХБ розглядали
Рада у справах релігійних культів, ми, Верховна Рада, і прохання ваше відхилене». «Отже, - строго попередив уповноважений, - вести вам яку
б то не було організаційну роботу з організації неіснуючого союзу ми не
рекомендуємо, тому що ці дії будуть вважатися незаконними».2
У той ж е день Бідаш написав заяву у ВРЄХБ із прикладеною
копією послання нелегального з’їзду від 17 березня 1948 року на ім’я
голови ВРЄХБ Жидкова й уповноваженого Ради в СРСР Полянського
із проханням знову розглянути це послання.3
Відповіді по суті не було. Ілюзії й надії, якщо вони й були, р о з
віялися остаточно. Тому керівники вирішили знову скликати неле
гальний з’їзд.
Під керівництвом Бідаша 15 серпня 1956 року відбувся з’їзд служи
телів у Харкові в приватному будинку Валентина Зибіна. На цьому з’їзді
було затверджене віровчення. За основу було взято «Коротке Віровчення
Християн Євангельської Віри, які перебувають у СРСР», свого час
прийняте з’їздом ХЄВ ще за час Воронаєва. Воно було дороблено Бідашом
і іншими служителями. У зв’язку зі злиттям п’ятидесятницького руху
Західної й Східної України була прийнята загальна назва - християни
віри євангельської, що й було документально зафіксоване (практично
на цій нараді не було служителів із західних областей України й Білорусії,
за винятком хіба що Мойсея Мурзи з Рівненської області). На з ’їзді,
де були присутні представники церков з багатьох областей України,
Російської Федерації й Молдавії, було проголошене відновлення діяльності
незалежного Союзу християн віри євангельської, визначені конкретні
шляхи активізації діяльності Союзу ХВЄ, прийнята спеціальна відозва
до віруючих. Питання служби в армії зі зброєю в руках було визнане
1 ЦДЛВО . Ф. 4648, оп. 4, дело 192, стр. 79.
2 Так само. - С .80.
3 Так с а м о . - 81.
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справою совісті кожного віруючого (До прийняття Закону України «Про
альтернативну військову службу» залишалися ще десятиліття.).
Обговоривши можливості для розвитку п’ятидесятницького руху,
керівництво п’ятидесятників надіслало оф іційного листа до Ради
у справах релігій, у якому просили про реєстрацію п’ятидесятницьких
церков. Зокрема, у заяві говорилося:
Мы, свящ еннослужители ХВЕ, желаем лично иметь встре
чу с т. П олянским на совещ ании, которое могло бы лично ему
открыть существующее положение на сегодня и нашу дальнейшую
деятельность. Мы просим Правительство СССР, чтобы разрешили
народу христиан веры евангельской свободу вероисповедания
и этим самым восстановили союз ХВЕ. Пусть восторжествуют
справедливость советского правосудия и его законы.1

Під цим посланням стояли підписи 14 керівних служителів ХВЄ.
Це послання в деяких місцях стало воістину народною петицією, під якою
члени церков ставили свої численні підписи.2 В офіційній відповіді уряд
пропонував знову єдине рішення - о б ’єднатися в один союз із ВРЄХБ.
На зустрічі з керівництвом ВРЄХБ Бідаш, Бєлих, Левчук та інші служи
телі ХВЄ не прийшли до згоди через віроповчальні розходження.
Вільховий, аналізуючи ситуацію в Україні, писав:
Проведение съезда в таком широком масштабе говорит и о том,
что епископ Бидаш хотя и находился в заключении, но проводил
организационную работу; как видно, не без его руководства состоялись
нелегальные совещания пятидесятнических миссионеров в 1948 г.
на территории Ровенской области, в 1950 г. - в Хмельницкой области и в
январе 1953 г. было межобластное совещание «представителей» обществ,
находящихся в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской
областях. Межобластное совещание создало «руководящий центр»,
который учредил специальный штат проповедников, «связников»,
содержателей явочных квартир, нелегальных молитвенных домов.
Соответствующие органы власти ликвидировали эти «центры».3

1 Ц Д А В О . Ф. 4 6 4 8 , оп. 4, дел о 199, стр. 43-44.
2 Там само.
3 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дел о 204, стр. 168.
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Реальна позиція радянської влади продовж увала залишатися
незмінною. 27 вересня 1956 р. Вільховий тривожно повідомляє в Москву
Полянському, що «після повернення служителів релігійного культу
п’ятидесятників з місць заслання останнім часом значно пожвавилася
діяльність ХЄВ по лінії створення окремого союзу». Згадуючи про
підпільний з’їзд у м. Харкові 15 серпня 1956 р., Вільховий пише, що «тепер
п’ятидесятники в Україні по суті мають незаконний духовний центр
на чолі з Бідашем, Маріним, Кружко, Левчуком, Шепель (касир духовного
центру, проживає в Д ніпродзержинську)». Вільховий турбується,
що «духовний центр ХЄВ поширює своє «відозву» до п’ятидесятників,
«які не ввійшли до об’єднання ЄХБ і які вийшли з об’єднання», де оріє
нтує їх направляти заяви Раді і його уповноваженим із проханням
зареєструвати їхні громади окремо від ЄХБ».1
Хрущовська «відлига» швидко закінчилася. В 1957 році почали
з’являтися ознаки нової хвилі репресій. Списки громад, листи й заяви
віруючих із усього Радянського Союзу були передані до Ради у справах
релігійних культів у Москву, але влада заявила, що громади ХВЄ ніколи
не будуть зареєстровані, і, таким чином, церква п’ятидесятників була
поставлена поза законом. У довідниках і словниках п’ятидесятників
відкрито називали шарлатанами, мракобісами й психічно хворими
людьми. Говоріння інш ими мовами було за бор он ен о, як «обряд,
що наносить шкоду здор ов’ю й психіці людини», а саме це явище
інтерпретувалося не інакше як розлад свідом ості лю дини, який
з’являється у вигляді релігійного трансу під дією «посилених молитов
і виснажливих постів». Таким чином, церква п’ятидесятників знову
була офіційно проголошена “бузувірською сектою”, реєстрація церков
і їхня діяльність були заборонені.
У травні 1957 р. з Москви за підписом в.о. голови Ради Гостева всім
уповноваженим Ради у справах релігійних культів на території всього
СРСР була надіслана секретна директива № 4-112 «Про діяльність
релігійних груп п’ятидесятників», у якій, зокрема, говорилося:
Начиная со второй половины 1955 года, стало наблюдаться
некоторое усиление религиозного оживления среди пятидесятников,
а в 1956 году деятельность пятидесятнических групп зам етно
1 Ц Д А В О . Ф. 4648, оп. 4, дело 173, стр. 140-141.
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усилилась. Многие из них вышли из конспирации и стали действовать
открыто - в явочном порядке. Это оживление особенно проявилось
в ряде областей УССР (Сталинская, Житомирская, Кировоградская,
Днепропетровская, Винницкая, Волынская, Ровенская), в Белоруссии
(Брестская, Могилевская, Молодечненская, Гродненская обл.), а также
в ряде областей РСФСР (Московская, Саратовская, Омская области,
Краснодарский край и др.), в Киргизии, Узбекистане, Молдавии,
на Кавказе и т.д., где повсюду произош ло открытое проявление
активной деятельности пятидесятнических групп.
Число действующих в явочном порядке пятидесятнических
групп в 1956 году резко возросло. Одновременно с проявлением
своей деятельности п ятидесятники стали весьма настойчиво
добиваться регистрации своих групп и организации религиозного
центра, и, несмотря на прямой отказ им в этой их необоснованной
просьбе, многие из них продолжали активно действовать, стремясь
усилить свою пропаганду и возобновить недозволенные советским
законодательством о культах формы религиозной деятельности.
В этот период они вновь стали открыто проводить во многих
местах свои молитвенные собрания в домах верующих с проявлением
известных догматических особенностей, присущих пятидесятникам.
Кроме того, в этот же период пятидесятники стали более активно
вести религиозную пропаганду специально среди молодежи, стремясь
оторвать ее от участия в общественной, культурной и политической
жизни. В целях вербовки в свою секту новых членов пятидесятники
развернули также разложенческую работу среди верующих зарегис
трированных в установленном порядке обществ ЕХБ и АСД, а также
и среди некоторой части окружающего населения.
Одной из основных причин, вызвавшей активизацию пяти
десятников, следует считать то обстоятельство, что возвратившиеся
из мест заклю чения бы вш ие их руководители (Бидаш, Левчук
и др.) развернули усиленную агитационную и организационную
работу за выход бывших пятидесятников из обществ ЕХБ, с целью
орган и зац и и своего сам остоятельного, отдельного от ВСЕХБ,
религиозного центра пятидесятников, при этом они распространяли
ложные сведения среди рядовых верующих о том, что якобы добьются
разреш ения на организацию своего религиозного центра и т.д.
Проводимая Бидашом и его сторонниками активная деятельность
далеко не везде была своевременно замечена уполномоченными
Совета, и только после того, как оживление пятидесятников приняло
известные рамки, уполномоченные обратили на это свое должное
внимание и стали более полно и подробно информировать Совет
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и местны е руководящ ие органы о значительной религиозной
активности пятидесятников.
Только после того, как в этом отнош ен и и бы ли п р и н яты
соответствующие меры, деятельность пятидесятников во многих
местах, в некоторой степени, уменьшилась. По имеющимся в Совете
сведениям, часть верующих, перешедшая в свое время под влиянием
агитации Бидаша и его сторонников из обществ ЕХБ в фактически
действующие группы пятидесятников, вновь возвратилась в общества
ЕХБ, другая же часть верующих, наиболее фанатично настроенная,
стремится проводить свою деятельность скрытно.1

Ця директива Ради у справах релігійних культів зобов’язувала всіх
уповноважених:
1. Не послабляючи своєї уваги до діяльності інш их культів,
продовжувати й надалі посилено спостерігати за діяльністю п’яти
десятників і не випускати їх з поля свого зору. Необхідно наполегливіше
виявляти п’ятидесятницькі групи, їх керівників та актив і вчасно
надавати про це інформацію до місцевих керівних органів і до Ради.
Інформація з цих питань повинна бути досить конкретною й заснованою
на ретельному вивченні діяльності п’ятидесятників для того, щоб місцеві
органи за допомогою такої інформації могли проводити серед віруючих
дієвіші заходи в сфері науково-атеїстичної пропаганди й культурнопросвітньої роботи.
2. У своїй роботі, пов’язаній з п’ятидесятниками, уповноважені
повинні особливу увагу приділяти вивченню діяльності їхніх організа
торів і керівників. Таке вивчення буде сприяти швидшому виявленню
їхнього політичного настрою та лояльності до держави.
3. При вивченні діяльності п’ятидесятницьких груп варто вра
ховувати можливість застосування ними нових конспіративних форм
і методів діяльності. Про виявлення таких форм уповноважені повинні
негайно повідомляти Раді, а також керівним обласним й республікансь
ким органам.
4. У своїй роботі зі збору інформації про діяльність п’ятидесятників
уповноважені повинні використати всі доступні їм засоби, вимагаючи
й особисті контакти з служителями культів і віруючими.

1

Ц Д А В О . Ф . 4 648, оп. 4, дело 203, стр. 6-7.
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5.
Стосовно тих осіб з релігійного активу п’ятидесятників, які
проводять активну релігійну пропаганду серед населення й нерідко
використовують релігійні переконання віруючих, створюючи серед них
нездорові настрої щодо органів влади, слід керуватися листом Ради від
25 серпня 1956 року № 5 -109с.1
Уповноважений Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів
УРСР Вільховий, ретельно дотримуючись директив центру, давав чіткі
рекомендації:
Мы вносили предложение, чтобы к лицам, которые после
возвращения из мест заключения злостно нарушают законодательс
тво о религиозных культах или под видом религиозной пропаганды
создаю т нездоровы е н астроения у верую щ их в их отнош ении
к деятельности органов власти, - применять более строгие меры
наказания.

Н аиболее активные деятели пятидесятничества, в том числе
и бывший епископ Бидаш, в первом полугодии текущего года были
прокуратурой привлечены к ответственности и осуж дены .2
Бідаш, Кружко, Левчук, Шепель і Кориняк знову опинилися в ув’яз
ненні (звільнившись після свого першого ув’язнення, Левчук був на волі
всього лише один місяць). Бідаш і Кружко були засуджені на 10 років
позбавлення волі з конфіскацією всього майна й обмеженням радянських
прав після відбування покарання строком на 5 років. Левчук - на 5 років
з конфіскацією всього майна (яке майно могло бути в людини, яка
за місяць до того вийшла з в’язниці?!) і позбавленням прав строком
на 3 роки. Шепеля присудили до позбавлення волі у виправно-трудових
таборах строком на 8 років з конфіскацією всього майна й позбавленням
прав строком на 3 роки. Пресвітер церкви в П’ятихатках Кориняк (йому
було 65 років!) був засуджений до позбавлення волі в загальних місцях
ув’язнення строком на 3 роки з конфіскацією всього майна. Єдиною
полегкістю до його віку було те, що його засудили без наступного
позбавлення прав - імовірно, вважали, що після звільнення (якщо доживе!)
дідусь буде втішатися своїм цивільним правом голосувати на виборах.
1 Ц Д А В О . Ф. 4 6 4 8 , оп. 4, дел о 203, стр. 7-8.
2 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 , оп. 4, дел о 204, стр. 167-180.
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Після арешту Панаса Бідаша Віктор Бєлих перебував у Вінницькій
області й продовжував роботу із облаштування церков. 1 листопада
1958 року Бєлих був арештований і після суду в Черкасах 5 травня
1959 року відправлений у Воркуту, а через деякий час - у сумнозвісні
мордовські табори.
Якою ж була реакція п’ятидесятників? От дослівно витримка
із чергового повідомлення Вільхового:
После ареста бывшего єпископа Бидаша и других руководителей
пятидесятники начали менять тактику. Если раньше большинство
групп пятидесятников усиленно добивались сам остоятельной
реги страц и и их общ еств и откры то п ро во д и л и свою работу,
то в настоящее время преобладающее большинство религиозных
групп этой секты перешли на нелегальную деятельность. Разбившись
на более мелкие группы, продолжают действовать в подполье.1

Важко хворого Бідаша звільнили з мордовських таборів тільки
20 січня 1967 року. Віктора Бєлих після другого ув’язнення на 10 років
направили в заслання в Красноярський край ще на 5 років. Тільки
ЗО липня 1973 року його нарешті звільнили. В 1961 році судовою
постановою Бідашу, Бєлих і Левчукові було «присвоєне звання» особливо
небезпечних рецидивістів. Іван Левчук вийшов на волю 21 січня
1962 року, а 13 березня 1964 року знову був засуджений до 5 років
позбавлення волі й до 5 років заслання з конфіскацією майна (якого,
втім, як видно з матеріалів справи, він не мав - не встиг нажити за цей
час, проведений на волі).
У їхніх долях, як у краплі води, відбилася доля п’ятидесятницького
руху. Так закінчилася чергова спроба керівників християн віри єван
гельської домогтися права зареєструвати свої церкви й створити
Союз ХВЄ.

1 Ц Д А В О . Ф. 4648, оп. 4, дело 204, стр. 177-180.
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Автономно зареєстровані і незареєстровані
громади п'ятидесятників
С ерпнева угода, підписана 24-25 серпня 1945 року в М оскві,
насправді ніколи по-справжньому не задовольняла жодну із сторін
й трималася тільки на диктаті державних органів. Ніяк не можна сказати,
що о б ’єднання відбулося на однакових рівноправніх умовах.
Громади п’ятидесятників втратили своє найменування християн
віри євангельської й стали називатися громадами євангельських
хри стиян-баптистів з усіма мож ливими наслідками, у результаті
чого точних відомостей про кількість громад і членів у них не було;
крім того, самі члени громад - християни віри євангельської сталі
називатися «колишніми християнами віри євангельської». Обласні
й республіканські старші пресвітери (за командою зверху) жадали від
цих громад дотримання порядку богослужінь, прийнятих у баптистів;
найменша непокора старшим пресвітерам давала привід порушувати
питання перед владою як про “бузувірську секту”, яка підлягає зняттю
з реєстрації й закриттю. У результаті цього багато громад, які прийняли
Серпневу угоду, були зняті з реєстрації й закриті, а молитовні - колишня
власність громад - були вилучені для потреб місцевої влади.
Після підписання угоди тільки один Пономарчук був уведений
до керівного складу як член ВРЄХБ. До складу керівного центру
(членами або кандидатами в члени ВРЄХБ, не кажучи вже про членство
в Президії) до з’їзду 1963 року не було уведено жодного представника
із християн віри євангельської. На з’їзді 1963 року у ВРЄХБ (15 чоловік)
вибрані були із християн віри євангельської Пономарчук - членом Ради
й Понурко - кандидатом у члени, до складу ж президії ВРЄХБ із п’яти
осіб жоден із представників віри євангельської не ввійшов. На з’їзді 1966
року до складу ВРЄХБ (загальна кількість - 25 членів і 8 кандидатів)
були вибрані тільки Кузьменко й Нестерук. Навіть присутній (виступав
на з’їзді) Понурко був виключений зі списку на голосування. До складу
Президії (9 чоловік) із ХВЄ не обрали нікого.1
П ізніш е до складу ВРЄХБ вводилися Володимир Глухівський
(1969-1989) і Леонід Владико (1979-1985), а також Петро Шатров (від

1

История евангельских христиан-баптистов в СССР. - М ., 1989. - стр. 554-556.
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християн у дусі апостолів) - з 1969 року, Дмитро Вознюк - з 1974 року,
Броніслав Білас - з 1979 року, а також Федір Попроцький - з 1985 року.
Буваючи час від часу на нарадах (і те тільки за викликом), не маючи
реальної ваги й впливу в керівництві ВРЄХБ, ніяких особливих інте
ресів християн віри євангельської вони в дійсності не відстоювали
й не захищали, залишаючись здебільш ого номінальними членами.
У члени Президії ВРЄХБ уперше був введений Шатров в 1969 році,
потім Глухівський і Вознюк - в 1979 році, Білас і Попроцький - в 1986 р.1
Можна до цього додати, що кандидатами в члени ВРЄХБ, крім Понурка,
були ще Адам Ващишин і Василь Зенкін (обоє - з 1979 р.).2 Одним
словом - не густо.
Керівництво ВРЄХБ у колишніх республіках СРСР цілеспрямовано
й завзято будь-якими засобами перешкоджало висуванню на керівне
служіння людей із середовища християн віри євангельської, мотивуючи
це тим, що серед них немає людей достатньою мірою здібних і таких,
що заслуговують на довіру.
Внаслідок глибинних процесів, які відбувалися в 60-і року у сфері
державно-церковних відносин, в 1969 р. у Радянському Союзі була,
нарешті, дозволена автономна (незалеж на від ВРЄХБ або інш их
союзів і о б ’єднань) реєстрація помісних церков. Це дозволило низці
церков євангельсько-баптистського руху, які вийшли зі складу ВРЄХБ,
але шукали шляху до врегулювання церковно-державних відносин,
почати реєстрацію своїх церков незалежно від ВРЄХБ. Це привело
до виникнення нової деномінації - проміжної між Всесоюзною Радою
ЄХБ і Радою Церков ЄХБ, на чолі якої встали пресвітери Микола Величко,
Йосип Бондаренко, Михайло Шаптала. Ними поступово був створений
союз незалежних церков ЄХБ, який існує й дотепер.
О дночасно урядом була також дозволена і реєстрац ія п ’ятидесятницьких церков із застереженням: за умови зречення «бузувірських
обрядів». Таке застереження саме собою вже відштовхнуло багато
церков, які назвали подібну реєстрацію непрямим угодовством з тим,
що начебто у п’ятидесятників такі «бузувірські обряди» коли-небудь
існували. На знак протесту вони ухилялися від реєстрації, вимагаючи
зміни законодавства про релігійні культи, яке діяло з 1929 року. Крім
1 Там само. - С ..554-555.
2 Там само. - С. 556.
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того, не було дозволено реєструвати союз або об'єднання церков
п’ятидесятники лише отримали дозвіл реєструвати окремі помісні
церкви. Однак навіть така «куца» воля була все ж прогресом в царині
державно-церковних відносин.
Втім, багато п’ятидесятників не прийняли даної пропозиції ще й тому,
що добре пам’ятали події 1956 року, коли, згідно з тими списками, які
були подані на реєстрацію, почалися арешти. Багато хто з них пам’ятали
і 1961 рік. Тому й були в середовищі п’ятидесятницького руху сумніви,
різнодумство й факти взаємного непорозуміння між різними групами
віруючих у зв’язку з рішенням деяких церков зареєструватися. Сумніви
відносно реєстрації підігрівалися ще й тим, що радянська атеїстична
пропаганда продовжувала шельмувати п’ятидесятників як “варварську
бузувірську секту”. Досить відкрити тільки книгу А.Т.Москаленка
«П’ятидесятники» із серії книг «Сучасні релігії». У цій книзі, перевиданій
в 1973 (!) року, читаємо наступне:
Среди многочисленных течений современного сектантства
особое место заним ает пятидесятничество. Ф анатический дух
его вероучения и изуверская культовая практика составляю т
отличительную особенность этого течения. В этом заключается
и главная опасность для трудящ ихся. Во врем я молитвенны х
собраний в общ инах пятидесятников используются различные
средства и приемы психического воздействия на верующих, чем
наносится непоправимый ущерб не только их сознанию, но и физи
ческому здоровью.1

П одібна характеристика давалася й таким фундаментальним
академічним виданням, як «Велика Радянська Енциклопедія». У ній
йшлося, що п’ятидесятники - це «секта», послідовники якої «на своїх
колективних моліннях», «доводять себе до стану екстазу, утверджуючи,
що в цей момент на осіб, бажаних Богу, сходить Святий Дух і вони
одерж ую ть дар говоріння інш ими мовами (незем ним и мовами),
що дозволяє безпосередньо спілкуватися з Богом». У цій же статті
енциклопедії зазначалося, що пропаганда п’ятидесятників «носить
антигромадський характер» і що «центр п’ятидесятництва перебуває

1 М оскаленко А.Т. Пятидесятники. - М., 1973. - Стр. 5.
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в США».1 На «заведену» середню радянську людину це повинно було
діяти, як червоний плащ матадора на розлютованого бика арени.
Несхвальними епітетами продовжували рясніли статті на анти
релігійні теми в газетах і журналах, а також мільйонними тиражами
це штампувалося в брошурах і книгах. В 1973 році в м. Апшеронську
Краснодарського краю на уроках факультативного читання вчителька
російської літератури читала в школі книгу про звірства фанатичних
п’ятидесятників-бузувірів, які приносили в жертву дітей. Фактично
це читання було спрямовано проти одного хлопчика й чотирьох дівчаток,
які належали до родин п’ятидесятників і над якими після таких читань
по-дитячому жорстоко знущалися нацьковані однокласники, часто
обпльовували й били їх. Наступного року цей хлопчик закінчив школу
й одержав характеристику, у якій було написано, поряд з визнанням
його здібностей і обдарованості, що він «походить із родини затятих
фанатиків сектантів-п’ятидесятників» (Цей хлопчик - автор цього
розділу книги.).
Словом, не всі п’ятидесятники могли легко повірити, що відбулися
серйозні зміни уставленні до них. Однак багато помісних церков
вирішили скористатися цією можливістю мати легальний статус
і продовжувати в цих умовах вести неминучу боротьбу проти втручання
влади в справи керівництва церквою.
Імовірно, найпершою громадою християн віри євангельської,
котра була зареєстрована автономно, є церква с. Гольма Балтського
району Одеської області, зареєстрована в 1969 р.2 Громада ХЄВ м.Одеси
була зареєстрована в 1970 р. При реєстрації вона складалася з 125
членів, в 1977 р. церква збільшилася до 190 членів.3 У тім же 1970 р.
були автоном но зареєстр овані церкви ХЄВ у селах С тарокозаче
й Андріївка Білгород-Дністровського району Одеської області, в 1976 р. зареєстрована церква в Ізмаїлі.4
У Києві церква на Кар’єрній (80 членів, пресвітер Озеруга) була
легалізована й зареєстрована Радою у справах релігій 29 жовтня

1 Большая Советская Энциклопедия. - М., 1975. - Том 2 1 . - Стр. 284.
2 ЦДАВО . Ф. 4648, оп. 7, дело 77, стр. 96.
3 Там само.
4 Там само.
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1974 р. До 1978 року церква виросла до 300 членів.1 Київська церква
на Н овобіличах (70 членів, пресвітери Пархоменко і Бойко) була
зареєстрована 25 грудня 1975 р. Через три роки вона виросла до 150
членів.2
Уповноважений Ради в справах релігій при Раді Міністрів Укра
їнської PCP в Одеській області Гаврилов повідомляв: «численность
верующих пятидесятников, членов автономно зарегистрированных
о б щ и н увел и чи вается за счет п р и соеди н ен и я к ним сектантов
из окрестны х населенных пунктов, а также в связи с крещением
новых верующих, воспитанны х в религиозном духе в семьях пяти
десятников».3
У числі найперших автономно зареєстрованих церков стала громада
в Чернівцях (документи про оф іційну реєстрацію були отримані
на початку 1970 р.).
Слідом за цим у райвиконкоми Чернівецької області стали надходити
заяви про реєстрацію , почали приходити на бесіди представники
інших п’ятидесятницьких церков і груп, у тому числі із сіл Репуженці
Заставнівського р-ну, Малинівки Новоселицького р-ну, Межиріччя
Сторожинецького р-ну. Всі вони порушували питання про реєстрацію
ХВЄ на принципах автономних громад.4
Одночасно із цим стали проявлятися, як писав уповноважений,
«негативні явища», виражені в тому, що «у ряді громад, які раніше
приєдналися до ЄХБ з колишніх п ’ятидесятників, було відзначене
прагнення до повернення на позиції п’ятидесятництва». Це було відзна
чено в селі Мамализі Новоселицького району, де від діючої громади
ЄХБ відійшли до п’ятидесятників 23 особи, а також у селах Привороки,
Дубівка й Молодія Глибокського району, де «п’ятидесятницькі угрупо
вання підсилили свій вплив усередині релігійних громад ЄХБ».5
К ерівництво громади ХВЄ в Чернівцях стало встановлювати
зв’язки й контакти з незареєстрованими групами ХВЄ, орієнтуючи
їх на реєстрацію автономних п’ятидесятницьких громад.
1 Ц Д А В О . Ф. 4 6 4 8 , оп. 7, дел о 77, стр. 85.
2 Там само.
3 Там само. - с. 97.
4 Ц Д А В О . Ф. 4 648, оп. 5, дел о 357, стр. 2.
5 Там само. - с. 3.
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У спеціальній доповідній записці обкому партії, а також Раді у спра
вах релігій і уповноваженому Ради в УРСР був наданий конкретний
аналіз обстановки й внесені пропозиції з легалізації п’ятидесятництва,
які були схвалені владою й одержали їхню повну підтримку. Радянський
і адміністративний апарат Чернівецької області був орієнтований
на те, щоб не допустити, по можливості, подальшої реєстрації громад
п’ятидесятників автономно, а використати весь ресурс держави для
переведення реєстрації знову на рейки Серпневої угоди 1945 року.
Таким чином, автономна реєстрація була визнана державою в якості
тільки крайньої й небажаної міри легалізації п’ятидесятників, на яку
доцільно погоджуватися тільки тоді, коли віруючих, дійсно, неможливо
схилити до об’єднання із ВРЄХБ.
Однак прорив відбувся. Після Чернівців і Одеси були зареєстровані
автономно церкви християн віри євангельської в Києві, Донецьку,
Харкові, Маріуполі, Запоріжжі, Каховці, Херсоні, Миколаєві, Брянську,
Батайську, Новочеркаську, Астрахані, Сухумі, Мінську, Пінську, Ризі,
Ангарську та в інших містах України, Росії, Білорусії, Молдавії, Грузії,
Латвії. Процес розпочався і зупинити його було вже неможливо.
Досить швидко між помісними церквами цієї групи встановилися
тісні зв’язки, організувалося братерство, в 1970 і 1971 роках були
проведені неофіційні з’їзди в Запоріжжі, Маріуполі, Києві, на яких був
вибраний керівний центр Союзу автономно зареєстрованих церков
ХВЄ - Рада пресвітерів. Були вироблені такі нормативні документи,
як «Положення про Раду Пресвітерів», «Типовий статут церкви ХВЄ»,
«Віровчення церкви ХВЄ», налагоджена переписка між церквами
й вироблена загальна стратегія й тактика роботи. Рада пресвітерів
регулярно проводила свої наради в різних містах, вирішувала питання
поточного характеру, рукопокладала служителів у церквах, намагалася
здійснювати питання зовніш нього представництва, коли це було
можливо. З боку влади ставлення до Ради пресвітерів було двояким:
з одного боку, оф іційно цей керівний центр влада легалізовувати
не хотіла, і він ніколи не був визнаний державою юридично, не зважаючи
на багаторазові звернення церков. З іншої ж сторони, влада повною
мірою розуміла його фактично керівну роль. З деякого часу влада почала
досить терпимо зважати на цей факт, вела переговори із членами Ради
пресвітерів: офіційно - як із пресвітерами легальних помісних церков,
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неофіційно - саме як із центром християн віри євангельської. При цьому
позитивно вирішувалися багато питань, пов’язаних з будівництвом
молитовних будинків і т.д., хоча було багато прикладів досить гострої
й тривалої боротьби із владою на місцях.
До складу Ради пресвітерів входили досвідчені й довголітні служителі
помісних церков ХВЄ: Володимир Озеруга (Київ), Назар Рещиковець
(Харків), Федір Вознюк (Каховка), Андрій Лукашов (М аріуполь),
Микола Окара (Новочеркаськ), Володимир Мурза (Батайск), Дмитро
Цибульський (С ухум і), М икола Гущин (Брянськ), Юхим Ігнатюк
(Н ововолинськ), П етро Сердиченко (Ізмаїл), Яків Кобилинський
(Запоріжжя), Вячеслав Кравчук (Миколаїв), Віктор Панько (Мінськ),
Григорій Ключиць (Пінськ), Иван Міхов (Молдавія).
У другій половині 70-х років у п’ятидесятницькому русі з’явля
ються нові тенденції, які проявилися у масових заявах на адресу
Радянського уряду з вимогами надати право виїжджати до будьякої не комуністичної країни світу саме через те, що в Радянському
Союзі віруючим не надається право релігійної свободи. Такі заяви
підписувалися не тільки окремими родинами, але найчастіше й цілими
церквами. Чи не тому саме в 1977 році, коли ці процеси почалися
майже одночасно на всій території колишнього Радянського Союзу,
і в 1978 році, коли цей рух досяг свого піку, влада почала вести
інтенсивні переговори з керівниками п ’ятидесятницького руху,
намагаючись якось контролювати досить небажані для неї процеси
(Пізніше цей рух поступово піде на спад, і паралельно з цим також
спала активність та зацікавленість влади у виріш енні тривалого
«п’ятидесятницького питання».).
Тим часом, автономно зареєстрована церква ХВЄ в Києві на вул.
Кар’єрній, 44, яка все більше набувала рис центральної церкви автономно
зареєстрованих громад, продовжувала свої клопотання з проханням
дозволити офіційно проводити наради служителів автономно зареєс
трованих і незареєстрованих громад.1
У цей час уповноваж еним Ради в справах релігій у Києві був
Руденко. Значною мірою завдяки його зусиллям (деколи доходило
навіть до відкритого протистояння партійним і радянським органам

1 Ц Д А В О . Ф. 46 4 8 . оп. 7, дело 49, стр. 171.
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Києва), були автономно зареєстровані в середині 70-х років дві церкви
п’ятидесятників у Києві. Київські віруючі дотепер згадують Руденка
з теплом і повагою. Зрозум іло, Руденко був лю диною свого часу
й «солдатом партії». Однак, свій громадянський обов’язок він вбачав
саме в урегулюванні державно-церковних відносин і бачив реальний
шлях його здійснення.
7 листопада 1977 р. (не зважаючи на велике радянське свято!) Руденко
приїхав на прохання Озеруги в молитовний дім на вул. Кар’єрній, 44,
де відбулася його зустріч також з Вознюком і Свирданом, пресвітером
з Первомайська Миколаївської області.1
Через кілька днів Руденко надіслав голові Ради у справах релігій при
Раді Міністрів УРСР Литвину свою доповідну записку про цю зустріч,
яку охарактеризував досить позитивно. От дослівні висновки з цієї
записки:
1. Вознюк та інші міркують розумно, підтримуючи Конституцію,
законодавство й органи влади в питаннях ліквідації підпілля
ХВЄ, зупинки еміграції ХВЄ.
2. Вони переслідують свою мету: подальше розширення автономії,
її зміцнення, залучення нових членів і створення свого керівниц
тва, визнаного Радою у справах релігій.
3. Вони готові піти на контакти з тими «підпільниками», які, підтриму
ючи їхню автономію, прийдуть до них. Вони пропонують запросити
на нараду керівництво ряду підпільних релігійних об’єднань.
4. Вони претендують на керівництво автономними ХВЄ не тільки
в УРСР, але й в СРСР, і не приховують цього.
5. Вознюк, Озеруга й Свирдан справляють позитивне враження,
що свідчить про можливість і необхідність продовження роботи
в цьому напрямку.2
Схоже, що питання про еміграцію хвилювало обидві сторони,
однак для влади - чим тривалішим і чим потуж ніш им ставав цей
рух - тим більш е воно п еретворю валося на д ій сн о хв ор обл и в е
і нестерпне. Радянський Союз щосили заперечував на міжнародній
арені звинувачення у грубих порушеннях прав людини, але робити
це ставало дедалі важче, особливо в міру того, як міцнів рух політичного
1 ІДДАВО. Ф. 4648, оп. 7, дело 49, стр. 173.
2 Там само. - с. 175.
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дисидентства в СРСР, очолюваний всесвітньо відомим і непокірним
радянському режимові академіком Андрієм Дмитровичом Сахаровим.
Окрім того, в цей час велася підготовка до Московської Олімпіади,
і зовсім не тільки спортивна або організаційна - це була величезна
робота для ідеологів та спецслужб.
Радянська влада почала чинити тиск на керівників незареєстрованих
п’ятидесятницьких громад, щоб вони здійснили якісь заходи «по
своїй лінії» у плані боротьби з наростаючими вимогами еміграції
з СРСР. Стосовно питання масової еміграції своїх братів, керівництво
незареєстрованих п ’ятидесятницьких громад було одностайним еміграція сприймалася негативно. Таке ставлення було зумовлене
двома причинами.
По-перше, вважалося, що потрібно залишатися зі своїми церквами
незалежно від ситуації в країні й служити своєму народові, серед якого
народилися, а по-друге, після стількох років гонінь, керівництво церкви
просто хотіло уникнути конфлікту з владою. Так чи інакше, керівники
незареєстрованих громад зайняли непримиренну негативну позицію
із приводу еміграційних настроїв, і в ряді міст були випадки явних
«перегинів» (цього разу - зб о к у церковної влади!), коли віруючих
з такими настроями навіть виключали із церков. Втім, незабаром
здоровий глузд взяв гору, і утвердилося розуміння того, що еміграція питання особистого вибору, і що церква не повинна ні ініціювати цей
процес, ані противитися йому.
Наполегливі звернення керівництва автономно зареєстрованих
церков із приводу створення легального центру влада вирішила
використати у власних цілях, аби стримати стрімко наростаючий
рух за ем іграцію . Керівників автоном них церков переконували
написати звернення до віруючих, у яких би засуджувалася еміграція.
Н апевне, для працівників Ради у справах релігій було великою
несподіванкою те, що пастори церков повелися на переговорах досить
мудро і дипломатично: не підтримуючи самого руху за еміграцію,
вони заявили, що таке звернення може написати тільки юридично
законно створений центр ХВЄ. Це був дуже сильний хід у переговорах,
і даремно влада просила служителів «не пов’язувати ці два питання
разом». Служителі на цьому «торзі» домагалися своєї мети і, таким
чином, «не продешевили».
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На бесіді, з заступником голови Ради в справах релігій в Україні
Колесником, Озеруга ясно «дав зрозуміти, що мова йде про загально
визнаний центр».1
19 листопада 1978 р., відповідно до домовленості з Радою у справах
релігій, у Києві, у будинку церкви на Кар’єрній, відбулася нарада
служителів автономно зареєстрованих церков. Нарада проходила
під керівництвом Озеруги. На ній були присутні: Лукашов, Вознюк,
Рещиковець, Коваль, Босовик, Лещук, Пархоменко, Бойко, Проценко,
Мочуленков та інші представники від церков Чернігова, Донецька,
Чернівців, Каховки, Одеси, Херсона, Закарпаття, Києва, Харкова й інших
міст і областей республіки2 (3 якихось причин не змогли приїхати
представники громад ХВЄ із Запоріжжя, Черкас і Вінниці.).3
На цю нараду письмово запрошувалися також єпископи незареєстрованих церков Іванов і Левчук, однак вони не з’явилися, надіславши
замість себе трьох представників, які не мали повноважень.4
20 листопада 1978 р. учасники наради були прийняті в Раді у справах
релігій. Інформацію про нараду представили Озеруга й Лукашов.
Перший заступник голови Ради Колесник сказав, що після д о п о 
віді завідувачеві відділом Ради у справах релігій при Раді Міністрів
СРСР Тарасову питання формального визнання буде вирішене, і про
це уповноважені Ради будуть інформовані, а через них - пресвітери
помісних церков.5 Обрання міжобласних керівників передбачалося
оформляти спеціальним протоколом.
Лукашов також повідомив, що міжобласні пресвітери будуть входити
до республіканської ради служителів ХВЄ. Далі Лукашов розповів,
що аналогічна робота буде проведена на території РРФСР та інших союзних
республік, після чого служителі планують створити в масштабі СРСР
духовний центр - Союзну раду служителів ХВЄ, на чолі якої будуть стояти
республіканські пресвітери. Однак спочатку це питання повинне вирішитися
в Україні, потім досвід буде використаний у РРФСР та інших місцях.6

1 ЦДАВО. Ф. 4648, оп. 7, дело 77, стр. 51.
2 Там само. - с. 15-16, 46
3 Там само. - с. 5-6.
4 Там само.
5 Там само. - с.

2-3.

6 Там само.
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У 1970-1980-і рр. Рада пресвітерів ХВЄ працювала під керівництвом
Озеруги. Наради Ради пресвітерів проводилися по черзі в різних
містах, де були автоном но зареєстровані церкви, але найчастіше
в Києві, Харкові, Запоріжж і, Каховці. Звичайно наради проходили
щоквартально, якщо не було якихось дуже термінових і невідкладних
справ. Крім служителів з України, практично завжди були присутні
Михов з Молдавії, Гущин, Мурза й Окара з Росії, Цибульський із Грузії,
Панько й Ключиць із Білорусії. Іноді на такі наради в якості гостей
запрошувалися багато інших служителів з різних регіонів Радянського
Союзу. Постійно зростав духовний авторитет і вплив у церквах ХВЄ
найближчих помічників Озеруги - Рещиковця, Сердиченка й Мурзи, які
згодом стали до керма великих служінь у пятидесятницьких церквах
в доленосну годину, коли прийшла перебудова, а з нею й небувала,
довгоочікувана свобода для церкви в СРСР.
Документи Ради у справах релігій безпристрасно свідчать, що влада
була добре проінформована про діяльність Ради пресвітерів. Існували
серйозні підстави сподіватися, що буде отриманий офіційний дозвіл
уряду СРСР на подальшу роботу Ради пресвітерів. Однак надіям цим
не судилося здійснитися: такого офіційного дозволу від влади отримано
так і не було. Адже, як служителі церков, так і органи влади добре
розуміли те, що коли такі наради й надалі будуть проводитися офіційно
з дозволу влади, то Рада пресвітерів стане легальним керівництвом
легального Союзу пятидесятницьких церков, що радянській державі
доведеться не тільки визнавати, але й надати йому всі юридичні права
конфесійного об’єднання, а це, зрозуміло, відразу вийде й на міжнародну
арену. Цього влада дозволити ніяк не могла. І не дозволила.
Офіційні органи обрали іншу тактику стосунків із керівництвом
автономно зареєстрованих п’ятидесятницьких церков. У 80-і роки
влада не перешкоджала його роботі, ніби «закриваючи очі», не заважала
проводити наради служителів у масштабах України й навіть усього
Радянського Союзу, не перешкоджала проведенню різного роду моло
діжних нарад і спілкувань у стінах зареєстрованих церков. Однак, ніде
й ніяк офіційно цього центру юридично визнано не було.
До середини 80-х років у складі автономно зареєстрованих церков
було 250 таких церков, причому біля 200 - тільки в Україні з приблизно
25.000 членів. І це п’ятидесятницьке братство, на чолі зі своїм визнаним
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лідером Володимиром Озеругою, якнайактивніше підтримало роботу
Оргкомітету по створенню Союзу ХВЄ і організовано влилося в загаль
ний відновлений Союз ХВЄ, після чого (на початку відновлювального
з ’їзду в Коростені навесні 1990 року) Рада пресвітерів склала свої
повноваження після 20-літнього плідного служіння.
У русі незареєстрованих церков, з низки зрозум іли х причин,
індивідуальні особливості й деякі розходж ення між християнами
віри євангельської й християнами євангельської віри були виражені
у відчутнішій формі, аніж в русі автономно зареєстрованих церков,
де значно вищою була ступінь злиття й уніфікації. На практиці це приз
вело до того, що утворилося два н езареєстрованих угруповання:
східне, котре в літературі часто називають «воронаївським», і західне на заході України й Білорусії, яке зберігало особливості колишнього
Всепольського союзу під керівництвом Артура Бергхольца (У літературі
іноді це угруповання зовсім невиправдано й необгрунтовано називається
«шмідтівським».).
Західними незареєстрованими церквами до середини 80-х років
керували Василь Боєчко, Федір Артищук, Олександр Хоміцевич, Іван
Хрипта, Олександр Гринчук. Діяльність цього угруповання здійсню
валася в основному на території Львівської, Волинської, Рівненської
областей, у Закарпатті й Білорусії.
Що ж стосується східного братства, то його діяльність поширювалася
практично на всі республіки колишнього СРСР і координувалася роботою
Ради Єпископів. Ця Рада іменувалася в атеїстичній літературі не інакше
як «Київський єпископат» або «Єпископат Іванова», за прізвищем
одного з єпископів, який дійсно проживав у Києві. Заради історичної
справедливості слід тільки зазначити, що Михайло Іванов ніколи в цьому
єпископаті не займав дійсно лідируючої ролі першого керівника. Після
Панаса Бідаша справжніми керівниками цього руху були Віктор Бєлих
й Іван Левчук. Саме вони були цементуючою силою діяльності цього
невизнаного державою центру. Під час їхнього ув’язнення об’єднанням
керували Іван Южаков, Яків Приходько, Микола Камінський, Павло
Єгоренков, а потім, починаючи з 70-х років, і молодше покоління
єпископів - Іван Федотов, Степан Костюк, Микола Мельник, Василь
Прудников, Володимир Мурашкін та ін.
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ІЦо стосується питання реєстрації помісних церков, у пам’яті
віруючих довго ще залишалися сумні спогади про те, що після закінчення
«відлиги» замість реєстрації Союзу п’ятидесятників на місцях, відповідно
до списків переданих у Москву, почалися повсюдні судові процеси над
керівниками й активними членами церков по всьому СРСР. Для багатьох
віруючих це стало останнім доказом того, що підступній радянській владі
неможливо довіряти й неможливо з нею мати якісь справи. І це стало
головною причиною того, чому значна частина п’ятидесятницьких
церков до самої перебудови ні на який діалог з радянською владою
більше не погоджувалася.
Несумісність віроповчальних принципів п’ятидесятників з офіцій
ними радянськими законами й способом життя переслідувала їх бук
вально з дитинства. Діти вже в школі на власному досвіді переконувалися
в несправедливій ворожості навколишніх стосовно них, «сектантів».
Виховані в християнських родинах діти, дійсно, нерідко відмовлялися
бути жовтенятами, піонерами, а потім і комсомольцями. Це викликало
цькування в школі: зн и ж ен н я оцінок, обговорення на шкільних
зборах, побиття іншими дітьми, іноді спровоковані вчителями. Учи
телі із пристрастю розпитували дітей про домаш ню обстановку;
домагалися, щоб діти звинувачували батьків у примусі до виконання
релігійних обрядів, відвідуванню молитовних зборів тощо. Якщо діти
робили такі дізнання, відкривалися кримінальні справи проти батьків,
їх могли позбавити батьківських прав і забрати дітей до інтернату, де їх
посилено «перевиховували» (Відомі такі судові процеси не тільки проти
п’ятидесятників, але й проти баптистів, адвентистів та ін.).
Важким випробуванням для юнаків-гі’ятидесятників була обов’яз
кова військова служба. Відповідно до своїх переконань, багато хто з них
відмовлявся приймати присягу, носити й застосовувати зброю. Відмова
від присяги загрожувала строком позбавлення волі до 5 років. Нестерпно
важкою була атмосфера в армії, вдалині від своїх одновірців. Нерідко
траплялися жорстокі побиття молодих солдатів-п’ятидесятників, іноді
побої приводили й до інвалідності. Тисячі віруючих були скеровані
на службу тільки до будівельних військ.
Ще однією майже нерозв’язною проблемою для молодих віруючих
людей було отримання освіти. Після середньої школи шлях до вищої
освіти був для них закритий. Тому людей з вищою освітою серед
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п’ятидесятників було досить мало, та й ті не могли обіймати ніяких
посад, яка відповідали їхньому диплому або кваліфікації, а змушені
були займатися фізичною працею. П ’ятидесятників не просували
по роботі, як би добре вони не працювали. За звичаями вони працювали
на найбільш низькооплачуваних роботах будівельниками, сторожами,
прибиральницями, санітарками і т.д., і при цьому часто піддавалися
звільненням на вимогу партійного начальства, яке дотримувалось
«ідеологічної монолітності» колективу.
Незареєстрованні громади постійно піддавалися переслідуванням,
найчастіше штрафам за проведення молитовних зборів. Ж итлові
будинки, у яких збиралися п’ятидесятники для спільної молитви, могли
бути конфісковані або навіть зруйновані. Нещадно розганяли весілля
й похорони. На судових процесах їм найчастіше пред’являли статтю про
релігійну пропаганду, іноді - статті за «наклеп на радянський устрій»
і «антирадянську пропаганду». Часто траплялося, що священнослужите
лів п’ятидесятників звинувачували в розладі психіки віруючих бузувірсь
кими обрядами й навіть в убивстві з метою жертвопринесення. Такі
судові процеси супроводжувалися розгнузданим наклепом у пресі. Через
невігластво радянських людей щодо релігії й упередженого стереотипу
проти «сектантів» навіть серед православних віруючих завжди був ґрунт
для розквіту найнеймовірніших наклепів. Антирелігійна пропаганда
такого сорту створювала навколо «сектантів» атмосферу загальної
сторожкості, а то й ненависті. Дружина служителя п’ятидесятників
Миколи Горетого розповідала, що в дитячій лікарні, де вона працювала
прибиральницею, лікар їй сказала: «Нам дуже потрібний працівник
на кухні, але я не можу перевести туди вас, тому що про вас відомо,
що ви сектантка, і люди будуть боятися, що ви отруїте їж у для дітей».
І це говорилося жінці, яка народила 14 дітей і ростила їх у неймовірно
важких умовах! Нескінченно звучали постійні звинувачення у зв’язках
зі шпигунськими закордонними центрами, зраді Радянській Батьківщині,
як і постійні докори, що «ці злочинницькі сектанти їдять наш радянський
хліб». Потрібно сказати прямо: все це аж ніяк не сприяло патріотичному
вихованню гнаних віруючих.
Постійна дискримінація в цивільному й приватному житті віруючих
сприяла тому, що незабаром після війни, наприкінці 50-х років, у деяких
церквах п’ятидесятників стала поширюватися ідея «виходу зі СРСР».
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Ідея ця ґрунтувалася на вірі, що «незабаром на цю безбож ну країну
повинна вилитися чаша гніву Господнього». Однак «воля Господа
не здійсниться сама собою, обов’язок істинних християн-праведників
активно прагнути до результату». Звичайно, ці ідеї ніколи не були
загальноприйнятими й не були частиною віровчення, але мали своїх
послідовників і прихильників у п’ятидесятницькому русі.
На той час у керівництва п’ятидесятницького руху, дійсно, вже були
встановлені зв’язки з багатьма п’ятидесятницькими церквами й місіями
за кордоном, особливо зі Швецією, Норвегією, Фінляндією, Голандією,
Великобританією, які знаходили неймовірні способи для постачання
віруючим у Радянському Союзі Біблій та іншої християнської літератури,
а також піднімали свій голос на м іжнародній арені в захист своїх
переслідуваних одновірців у СРСР. Одним із таких зв’язкових із Заходом
був Анатолій Власов, який, проживаючи в Москві, щодня, щогодини
ризикував собою й долею своєї родини, підтримуючи ці контакти.
Анатолій Власов є автором декількох книг і безлічі статей, які були
опубліковані в Україні, Росії й інших країнах світу. Газета п’ятидесятників
Фінляндії «Авайнсанома» багато років веде рубрику його коротких
заміток за назвою «Посмішки крізь сльози». Його твори рік у рік
друкувала шведська п’ятидесятницька газета «Даген», він активно
співробітничав з видавництвом «Протестант» у Москві й видавництвом
«Світло на Сході» у Німеччині. На сьогоднішній день Анатолій Власов
є членом Церкви християн віри євангельської у Москві, і, незважаючи
на те, що все життя пропрацював водієм тролейбуса, є членом Союзу
журналістів Росії.
У ті грізні часи Власов був сполучною ланкою між гнаним п’ятидесятницьким рухом в СРСР і християнством за кордоном. Через нього
надходили до Радянського Союзу Біблії й Нові Завіти. Через нього йшла
на Захід правдива інформація про стан віруючих у СРСР.
Переслідування, гоніння, показові суди, приписувана антирадянська
діяльність, ш трафи, заслання, шалена антирелігійна пропаганда,
супроводжувана наклепом, щодня були націлені проти руху ХВЄ. При
тягуючи п’ятидесятників до кримінальної відповідальності, надавали
обвинуваченню політичного забарвлення й судили їх за антирадянську
діяльність. Тому збиралися вони найчастіше таємно в лісах і лісосмугах
за містом або в приватних будинках і квартирах, якщо видавалася така
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можливість, закривши деколи вікна ковдрами. У різних районах і селах
до них ставилися по-різному, залежно від ступеня «антирелігійної
агресії» місцевої влади.
Тим часом, за кордон почала проникати інформація про ті гоніння, які
здійснюються в Радянському Союзі. Але уряд СРСР завзято заперечував
ці факти. Радянські пропагандисти писали, що «на Заході видаються
різного роду праці, збірники й бюлетені, у яких фальсифікується
марксистсько-ленінський атеїзм, робляться спроби довести, брехливо
витлумачуючи досвід нашої країни, помилковість його висновків про
відмирання релігії, поширюючи вигадки, що комунізм виключає свободу
релігійних вірувань і насильно ліквідовує релігію».1
Навіть через десятиліття після сталінських і хрущовських гонінь,
роблячи «гарну міну при поганій грі», офіційна влада Радянського
Союзу, не моргнувши оком, лицемірно заявляла про те, що в СРСР є,
мовляв, найдемократичнішою державою у світі, де завжди існувала повна
свобода для релігії. Інша точка зору на цей предмет вважалася «злісним
наклепом на радянський державний лад», і нещадно переслідувалися
ті люди, які піднімали свій голос на захист прав церкви, хоча б тих прав,
які на папері були проголошені в Конституції СРСР.
28 лютого 1985 р. прокурор Донецької області державний радник
ю стиції 3-го класу Синюков затвердив обвинувальний вирок «по
кримінальній справі № 18-29П-67-84 за обвинуваченням Франчука
Володимира Івановича в здійсненні злочину, передбаченого ст. 187і
КК УРСР», у якому стверджувалося:
П рокуратурой Донецкой области расследовано уголовное
дело в отношении Франчука Владимира Ивановича по признакам
преступления, предусмотренного ст. 1871 УК УССР.
Предварительным расследованием установлено, что Франчук, п рож ивая в городе Ж данове Д онецкой области, явл яя сь
проповедником зарегистрированной общ ины хри стиан веры
евангельской, под влиянием буржуазной религиозной пропаганды,
начиная с 1975 по 1984 год, систематически, с целью подры ва

1 Вещиков А.Т. Атеистическое движение в СССР (опыт изучения деятельности КПСС
и Советского государства по осущ ествлению марксистско-ленинского учения о п реодол е
нии религии). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора историчес
ких наук. - М ., 1972. (на правах рукописи). - Стр. 10.
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авторитета советского государственного и общественного строя,
у м ы ш л ен н о зан и м ал ся изготовл ен и ем в разли ч н ы х ф орм ах
и р а с п р о с т р а н е н и е м п р о и зв е д е н и й , со д ер ж ащ и х завед о м о
ложные изм ы ш ления, порочащ ие советский государственный
и общ ественны й строй, в которых лж иво утверж дает о якобы
отсутствии конституционны х прав и свобод у граждан СССР,
возводит клевету на советскую действительность и положение
верующих в нашей стране, считая, что будто бы советское государс
тво «не останавливалось перед репрессиями и гонениями, пытается
искоренить христианство. 1

На суді державний обвинувач, прокурор Юрій Носков, картинно
розписуючи злочини Франчука (які, як виражався прокурор, здійснював
Франчук, «палаючи злістю проти Радянської влади»), переконував суд,
що «такий злочин має особливу антидержавну небезпеку».
Починалася перебудова. Через кілька років та ж Донецька обласна
прокуратура сповістила, що на підставі Закону України «Про реабілі
тацію жертв політичних репресій в Україні» В.І. Франчук «визнаний
жертвою політичних репресій і реабілітований».2
Гоніння й репресії відбувалися аж до середини 80-х років. І не ви
падково саме в середовищі найбільш гнаних незареєстрованих п’ятидесятницьких церков виник рух за еміграцію з СРСР.

Е м іг р а ц ій н а н а п а и л т о в а н іс т ь п 'я т и д е с я т н и к ів :
п р и ч и н и й н а с л ід к и

Кінець 80-х років характеризується сплеском великої хвилі еміграції
з Радянського Союзу. Протягом багатьох років п’ятидесятники різних
напрямків прагнули виїхати за межі СРСР. Саме явище еміграції з причин
релігійних переслідувань не є новим (До речі, першими переселенцями
до Америки були люди, які втікали від релігійних гонінь.). З тих самих
причин наприкінці ХІХ-поч.ХХ століття із царської Росії буквально
вирвалися до США й Канади великі громади духоборців і молокан.
Наприкінці ХХ-го століття цей бурхливий процес сколихнув громади
1 А рхив Всеукраинского С ою за церквей христиан веры евангельской.
2 Там само.
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п ’ятидесятників. Серед причин прагнення виїхати, вказувалися:
неможливість вести повноцінне релігійне життя в СРСР, відсутність
духовної літератури й можливості навчати дітей релігії, обмеження
прав віруючих.
Потрібно зрозуміти, що переслідування виробили в багатьох людей
особливе світосприйняття. Рятуючись від переслідувань у СРСР, деякі
незареєстровані громади п’ятидесятників часто переселялися з місця
на місце, що, в свою чергу, сприяло вкоріненню думки про те, що міграція
є оптимальним вирішенням проблеми.
В 1965 році п’ятидесятник із Находки Василь Патрушев склав список
одновірців, які бажали емігрувати, а Федір Сиденко, водопровідник готелю
«Схід» у Владивостоці, передав цей список японському торговельному
представникові, який зупинився у готелі, з метою пересилки до ООН.
Відповіді з ООН не надійшло, однак Патрушев і Сиденко були засуджені
й відбули за це табірні строки. З весни 1973 року почався послідовний
рух п’ятидесятників за виїзд із СРСР. Члени двох громад - із Находки
на Далекому Сході й Черногорська в Красноярському краї - звернулися
до влади за дозволом на виїзд. Однак від них заж адали виклики
від родичів або від урядів тих країн, куди вони прагнули виїхати,
і відмовилися без таких викликів прийняти документи.
П’ятидесятник Євгеній Брисенден поїхав до Москви й розшукав
правозахисника Павла Литвинова, ім ’я якого він знав з передач
закордонного радіо. У лютому 1974 року московські правозахисники
передали іноземним кореспондентам листа від Брисендена й пресвітера
із Черногорська Григорія Ващенка, у якому вони від імені своїх одновірців
звернулися в ООН із проханням допомогти їм виїхати до Ізраїлю чи до
Австралії. Вони звернулися також до президента СІЛА й до християн
усього світу з проханням допомогти отримати дозвіл на виїзд радянсь
ким п’ятидесятникам. У травні 1974 року правозахисники познайомили
Брисендена й Ващенка з іноземними кореспондентами, і вони самі
розповіли про переслідування п’ятидесятників і про їхню боротьбу
за виїзд. Після цього був даний дозвіл на виїзд родині Брисендена,
а пізніше - родині Плотнікових і ще декільком родинам. Інші одержали
відмови або зовсім не мали відповіді.
З візиту Брисендена почався зв ’язок деяких п ’ятидесятників
з московськими правозахисниками. Люди, які жили десятиліттями
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в повній ізоляції, були раді розповісти тим, хто їм співчував, про
свої прикрості. Саме із цього часу п’ятидесятники стали випускати
повідомлення про переслідування їхніх громад і про боротьбу за емі
грацію. Збірник цих повідомлень спершу називався «Інформаційна служ
ба християн віри євангельської - п’ятидесятників», пізніше - «Факти
й тільки факти». З 1976 року ці випуски стали виходити приблизно раз
на два місяці, завдяки чому інформація про п’ятидесятників за кордоном
теж стала постійною . В 1975 році до громад, які заявили про свій
намір емігрувати, приєдналася ще одна - зі станиці Старотитарівська
Краснодарського краю. Пресвітер цієї громади Микола Горетой став
провідною фігурою еміграційного руху п’ятидесятників.
Микола Петрович Горетой (1921-1991), був фронтовиком, що отри
мав на фронті важкі поранення, працював шкільним учителем крес
лення й малювання, поки його в 1947 році не обрали пресвітером
незареєстрованої громади п’ятидесятників. У зв’язку із цим він був
звільнений і заробляв на життя ф ізичною працею. Рятуючи себе
й членів своєї громади від арештів і відбирання дітей, Горетой зі своєю
паствою змінив кілька міст, рухаючись усе далі на схід - до Находки
на Тихому океані. Тут в 1961 р. Горетой був арештований і провів 3,5 роки
в таборі й 5 років у засланні. Після звільнення на початку 70-х років він
улаштувався в Старотитарівській станиці у Краснодарському краї.
У Старотитарівській, у Находці, Чорногорську й декількох інших
громадах, які домагалися еміграції, в 1975 році були створені Ради
з еміграції для координації зусиль цих громад у боротьбі за виїзд.
Улітку 1976 року члени еміграційних рад Находки й Старотитарівської
звернулися із проханням про допомогу в Московську Хельсінкську
групу. За допомогою москвичів п’ятидесятники склали збірник «Виходь
з неї, народе мій» - обсягом понад 500 м аш инописних сторінок.
Це була історія п’ятидесятницьких родин, які домагалися еміграції
та розповіді про переслідування п’ятидесятників у СРСР протягом
чотирьох поколінь.
1 грудня 1976 р. Московська Хельсінкська група (МХГ) представила
членів еміграційних рад п’ятидесятників західним кореспондентам,
передавши їм збірник і власне клопотання для урядів країн - партне
рів Радянського Союзу з Хельсінкських угод сприяти еміграції п’яти
десятників, прийняти їх у свої країни, виходячи із зобов’язань СРСР
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у Заключному Акті. За доручення МХГ москвичка Лідія Вороніна
побувала в п’ятдесятницьких громадах Находки й Старотитарівської,
щоб на місці з ’ясувати становищ е п ’ятидесятників. Вона провела
в обох громадах по кілька днів, розмовляла із представниками майже
кожної родини в Старотитарівській і більш ніж з 40 п’ятидесятниками
в Находці, відвідала їхні збори, слухала виступи й виступала сама,
відповідаючи на численні питання. Підтримка МХГ справила дуже
сильне враження на віруючих. Після десятиліть ізоляції вони зустріли
співчутливу увагу серед правозахисників у Москві, яка у замкнутому
радянському суспільстві була єдиним вікном у світ. На відміну від
середньостатистичної радянської людини, підозріло налаштованих до
невідомого їй Заходу, для п’ятидесятників (і взагалі для протестантів)
Захід здавався християнським світом, світом одновірців.
В ідразу після повернення до М оскви до В ор он ін ої прийш ли
з обшуком і відібрали всі записи, зроблені в поїздці. У Находку прибу
ли офіційні служителі ВРЄХБ. Вони переконували не спілкуватися
з Московською Хельсінкською групою: «Ми повинні чекати допомоги
від Бога, а не від якихось інш их сил», - говорили вони на зборах
віруючих. Московському п’ятидесятникові Анатолію Власову, який
теж мав контакти із МХГ, компетентні органи «порадили» займатися
тільки релігійними справами й не підтримувати правозахисників. Все
це вказувало на стривоженість влади з приводу прориву п’ятидесятників
із ізоляції в інформаційний простір.
У Приморському краї органи влади створили комітет із захисту прав
віруючих, який імітував незалежні громадські організації. У цей комітет
увійшли уповноважений у справах релігій, учителі і люди, які не пояснили,
хто вони такі. Члени комітету обходили будинки п’ятидесятників, умовля
ючи їх забрати заяви. Одним вони обіцяли за це квартири, доступ до освіти,
гарну роботу; іншим - загрожували, читали листи від п’ятидесятників,
які емігрували, з описом важкого життя їхніх одновірців за кордоном.
Така пропаганда велася скрізь. Ользі Красун з Рівного, як і багатьом
іншим, за відмову від еміграції обіцяли, надати гарну роботу, підвищити
зарплатню і не перешкоджати вступу до інституту. Пасторові Миколі
Куниці з Дубно пообіцяли посаду у ВРЄХБ і закордонні відрядження.
Водночас влада всілякими способами перешкоджала оформленню
документів на еміграцію. Найчастіше відмовлялися приймати заяви,
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посилаючись на відсутність виклику. А виклики перехоплювали на пош
ті. У Находці 47 родин п’ятидесятників, яким були вислані виклики
зі США, одержали їх лише після 10-денного колективного голодування
в дні Белградської наради країн - партнерів з Хельсінкських угод. У той
же час Миколі Горетому пообіцяли дозволити виїзд його родини, якщо він
подасть документи окремо, без інших членів громади, але він відмовився,
сказавши, що братів своїх залишати не буде. Рішучість п’ятидесятників дома
гатися виїзду цілими групами й навіть громадами мала глибоке духовне,
історичне і психологічне коріння і була особливістю цього еміграційного
руху, як і та обставина, що п’ятидесятники в більшості своїй належали
до «корінних націй» (росіяни й українці) і, на відміну від євреїв і німців,
не могли мотивувати прохання про виїзд прагненням до «історичної
батьківщини». П ’ятидесятники вказували істинну причину еміграції бажання позбутися релігійних переслідувань. Влада ж заявляла, що емігра
цію з релігійних причин вони не визнають і ніколи не визнають.
Імовірно, щоб запобігти розростанню п’ятидесятницького руху
за еміграцію, були припинені крайні форми тиску: в 1976 році не було
арештів і припинилося відбирання дітей за релігійне виховання.
Різко знизився тиск на незареєстровані громади за проведення ними
молитовних зборів. Уперше за 45 років п’ятидесятників перестали
тероризувати за ці збори штрафами й викликами на «бесіди» у міліцію
й КДБ. На додаток, влада розгорнула кампанію за реєстрацію під гаслом
створення «союзу автономних церков п’ятидесятників» із проведенням
установчого з’їзду в жовтні 1978 року (чого ніколи не було досягнуто
насправді). Однак у зміни на краще мало хто вірив, і тимчасове послаб
лення репресій з кон’юнктурних міркувань не могло змусити віруючих
забути про несумісність їхнього віровчення з радянською ідеологією.
«Если в программе партии записано, что коммунизм и религия
несовместимы и цель этой страны - построение коммунизма, говорив член еміграційної ради в Находці Борис Перчаткін, - то,
естественно, нам не на что надеяться. Ни в какое улучшение нашего
положения, даже если нам теперь пообещают его, мы не верим,
принимая во внимание весь многолетний опыт наших дедов, отцов
и наш собственный. Единственный выход для нас - эмиграция».1

1 А р х и в В сеу кр аи н ско го со ю за ц ерквей х р и сти ан веры евангельской.
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Надії п'ятидесятників на еміграцію дуже зміцнилися з обранням
президентом США баптиста Картера. Це переконувало у впливовості
їхніх одновірців у наймогутнішій країні вільного світу Вони сподівалися,
що при президенті-баптистові вони одержать від Сполучених Штатів
таку ж підтримку, яку ця країна протягом багатьох років надавала
єврейській нації. Мабуть, ці надії сприяли розростанню еміграційного
руху п’ятидесятників. У лютому 1977 р. близько 1.000 п’ятидесятників
заявили про бажання покинути СРСР. До травня стали домагатися
еміграції 1.700 віруючих (до п’ятидесятників приєдналися баптисти, але
п’ятидесятники значно переважали в списках тих, хто подав на еміграцію
з релігійних мотивів). Ще через місяць чисельність поданих заяв
збільшилася до 3,5 тисяч, до вересня - до 10 тисяч. До грудня 1977 року
подали заяви 20 тисяч чоловік. В 1979 році чисельність їх зросла
до ЗО тисяч чоловік. Варто зауважити, що керівництво п’ятидесятницьких общин - як зареєстрованих, так і незареєстрованих - не привітало
ідею еміграції, не схвалювало цих настроїв, не раз гаряче закликаючи
одновірців терпіти страждання, боротися за свої права, молитися за свою
країну й нести свій хрест на Батьківщині. Однак процес вийшов з-під
їхнього контролю.
У червні 1977 року 3.500 п’ятидесятників, які домагалися еміграції,
звернулися до Брежнєва із заявою, в якій висловили свої вимоги:
спростити процедуру оформлення виїзних документів; дозволити
емігрувати групами й громадами, а не в сім ейно-індивідуальном у
порядку; не призивати до армії й достроково дем обілізувати тих,
хто має намір емігрувати; знизити малозабезпеченим родинам пла
ту за виїзд або дозволити скористатися ф інан совою доп ом огою
закордонних віруючих. Боротьба за релігійну свободу й за право
еміграції логічно привела п ’ятидесятників до участі в загальному
русі за права людини. Підписи активістів п’ятидесятників стоять
під спільними зверненнями Християнського комітету захисту прав
віруючих у СРСР і Московської Хельсінкської групи про необхідність
створення міжнародної Хельсінкської комісії, а також під колективним
листом на захист арештованих (у лютому-березні 1977 року) членів
Московської Хельсінкської групи Юрія Орлова, Олександра Гінзбурга
й Анатолія Щаранського. В окремому листі, який підписали 500 християн
віри євангельської, Микола Горетой закликав християн усього світу
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молитися за арештованих членів групи Хельсінкі. П’ятидесятники, які
домагалися еміграції, стали контактувати зі світовою громадськістю
не тільки через Хельсінкську групу, але й безпосередньо. Вони доручили
бути їхніми представниками на Заході Євгенію Брисендену - їхньому
одновірцеві, який емігрував у США, і Аркадію Поліщукові, який
представляв п ’ятидесятників у Москві після еміграції Л.Вороніної
і який теж змушений пізніше був емігрувати. Поліщук виїхав зі СРСР
восени 1977 року й оселився в США.
У січні 1978 р. президент США Картер прийняв члена ВРЄХБ
П.К. Шатрова. На питання про еміграцію п’ятидесятників той від
повів, що виїхати хочуть лише незареєстровані, тобто ті, які не виз
нають ніякої влади, та й таких дуже мало. Навесні 1978 року члени
п’ятидесятницьких родин із Черногорська Ващенка й Чмихалових
прорвалися до американського посольства в Москві, сподіваючись,
що їхні безпосередні свідчення американським дипломатам дійдуть
до президента США, і він допоможе й цим родинам і їхнім одновірцям
одержати дозвіл на еміграцію. Однак близькість по вірі до президента
США не допомогла. Єдине, що змогли зробити для п’ятидесятників
американські дипломати, це відвести їм кімнату в підвалі, де вони
провели в добровільному ув’язненні 5 років, боячись вийти і потрапити
до рук КДБ. Лише в червні 1983 року американським дипломатам вдалося
домогтися твердої обіцянки радянських офіційних посадовців, що,
подавши документи в Чорногорську, ці родини матимуть можливість
виїхати на Захід. Це було однією з неофіційних домовленостей підпи
сання заклю чного документа М адридської конференції. Але цей
успіх був приватним досягненням: він стосувався долі лише двох
п ’ятидесятницьких родин. Інші так і залишилися в СРСР. Контакти
з Заходом дали можливість декільком сотням п’ятидесятницьких родин
одержати виклики з-за кордону. Однак таких викликів потребували
не сотні, а багато тисяч родин.
Улітку 1977 року шведські п’ятидесятники Бенгт Сарельд і НільсЕрік Енгстрем з доручення Слов’янської місії приїхали до СРСР в якості
туристів і на спеціально обладнаній машині зі схованкою провезли
велику кількість Біблій, а вертаючись назад, везли кілька сотень
листів із проханнями про виклики й документи про еміграційний рух
п’ятидесятників, зокрема, збірник «Виходь з неї, народе мій». На кордоні
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шведи були арештовані й дали поширені свідчення про віруючих, з якими
зустрічалися під час своєї подорожі по Радянському Союзі. У листопаді
1977 року шведів відпустили додому, але за їхніми показаннями були
проведені численні обшуки й допити, що тривали до 1980 року.
Після цього різко посилилося нацьковування навколишнього
населення на громади, які заявили про бажання емігрувати. У станицях
Старотитарівській й Ленінградській в липні-вересні 1977 року були
влаштовані «збори проти п’ятидесятників». Привезли комсомольців
і дружинників з інших станиць і міст, прибуло начальство із Краснодару.
Тих, хто подав прохання про виїзд, просили прийти на збори, обіцяючи
дати можливість виступити із цього приводу. Однак на таких зборах
слово мали тільки заздалегідь підготовлені оратори, які називали
бажаючих емігрувати зрадниками й відщепенцями, звинувачували
їх у тому, що вони діють заодно із Сахаровим, Орловим і Гінзбургом «ворогами соціалістичного ладу». З юрби кричали, що, тих, хто подає
на еміграцію, треба посадити у в’язницю , а то й розстріляти або
повісити, усіляко ображали їх. Ці збори у Старотитарівській знімали
на кіноплівку й записували на магнітофон, але коли віруючі увімкнули
свій магнітофон, його відібрали. Після цих зборів Горетой виявився
фактично під «домашнім арештом». Провідною силою еміграційного
руху стала «еміграційна рада» Находки.
У своїй боротьбі зі зростаючим рухом за еміграцію влада намагалася
також використати й вплив релігійних діячів. Саме тому в Находку їздив
боротися з еміграцією по лінії ВРЄХБ П.К. Шатров, якого, зрештою,
п’ятидесятники ніяк не вважали «своїм». А от що стосується М.І. Іванова,
одного з єпископів «Київського єпископату», то його, звичайно, «своїм»
вважали. Однак і він - старанно й цілеспрямовано - з рухом за еміграцію
послідовно боровся.
Заради о б ’єктивності слід сказати, що головним спонукальним
мотивом боротьби з еміграційним рухом з боку служителів незареєстрованого братства було, зрозум іло, не баж ання догодити владі,
а глибоке й щире переконання служителів церкви в помилковості
цього руху. Вони постійно підкреслювали, що християни покликані
не тільки вірувати в Ісуса Христа, але й страждати за свою віру, якщо
це необхідно, не ухиляючись від несення хреста, терпляче переносячи
страждання, труднощ і й обм еж ення, без ремствування й сумніву.
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Саме це їхнє переконання намагалися використати уповноважені
Ради всіх рангів і працівники КДБ. Однак ситуація явно вийшла з-під
контролю влади.
В одному зі своїх численних колективних заяв уряду СРСР навесні
1979 р. група віруючих, баж аю чих емігрувати, з деяким запалом
писала:
Мы подали наши ходатайства на выезд из страны еще два года
тому назад, пошел уже третий год беспричинного удерживания нас
в пределах страны, где мы по нашим христианским убеждениям
оставаться не можем, так как по учению Ленина «религия есть
опиум народа» и учение о Боге есть «идейное труполож ство»,
из чего выработалась центральная концепция партии, что религия
и коммунизм несовместимы. Из-за величайших пережитых нами
трудностей с 25 августа 1978 года мы отказались от советского
граж данства. П резидиум Верховного С овета СССР утвердил
новый закон о гражданстве, который на основании международных
договоров о правах человека гарантирует нам право на выход
из гражданства. Почему же Вы и после нашего официального отказа
от гражданства не выпускаете нас из страны? Ваши же сотрудники
оскорбляют нас, обзывая отщепенцами, предателями и изменниками
за то, что мы понимаем подписанное Правительством СССР в бук
вальном смысле, а не в превратных толкованиях. Кроме того, ваши
сотрудники, оскорбляя нас, говорят, что мы ходим по советской земле
и едим советский хлеб. Мы же, выехав из СССР, согласны оставить
все вам, взяв только наших детей с собою. Выпускайте нас из страны
без всяких приглаш ений-вызовов по общей визе на основании
статей 13 и 15 Всеобщей декларации прав человека. Там нет никаких
указаний на то, что для выезда из страны требуются какие-то вызова.
Не дело ваших чиновников интересоваться, как мы там жить будем,
потому что они не интересовались, как без кормильцев будут жить
наши большие семьи, когда нас арестовывали и на большие сроки
засуживали. Тогда им безразлично было, как наши дети жить будут,
а теперь вот лицемерно расчувствовались, будто бы и в самом деле
обеспокоены нашим будущим положением за границей. Мы сами
в состоянии о себе позаботиться на той стороне, а с вас заботу эту
снимаем. С 25 августа 1978 года мы объявили, чтобы вы не считали
нас гражданами и немедленно выпустили. 1

1 А р х и в В сеу кр аи н ско го со ю за ц ерквей х р и сти ан веры евангельской.
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У подібних листах, під якими стояла безліч підписів, як приклад для
наслідування приводилася також еміграція духоборців, яким царський
уряд дозволив безперешкодно виїхати в Канаду на рубежі ХІХ-ХХ сторіч,
а також виражалося прохання не брати дітей шістнадцятирічного віку
на військовий облік, тому що вони, після відмови батьків від громадянс
тва, не одержували паспортів, щоб не вважатися громадянами СРСР.
У колективному посланні на ім я Голови Ради Міністрів Косигіна й Голови
Президії Верховної Ради СРСР Подгорного говорилося наступне:
Как бы не изворачивались советские дипломаты, что за веру у нас,
мол, никого не судят, вы-то ясно понимаете, что все это совершенно
не так. Вы никогда не дадите нам возможности беспрепятственно
пользоваться всеми нашими конституционными правами. Вы не
разрешите нам, как указано то в Конституции, иметь свои органы
христианской печати, чем без ограничения пользуетесь вы, чтобы для
удовлетворения наших духовных потребностей могли бы издавать наши
религиозные газеты, журналы, брошюры, а также художественную
литературу религиозного характера. Вы не разрешите нам использовать
кинотеатры, иметь свой радио-телецентр для расширения евангелизации. Всем этим пользуетесь только вы в одностороннем порядке, хотя
перед законом Конституции вы такие же граждане, как и мы. Всего
этого не имеем мы не потому, что не хотим, а потому, что вы никогда
не разрешали этого в прошлом и, конечно, не разрешите в будущем.
Из-за отрицания государством нашей веры, из-за нашей абсолютной
духовной неудовлетворённости, так как мы не можем свободно
распространять здесь свою веру, из-за постоянно довлеющего надзора
органов государственной безопасности за нами, как нарушителями
социалистической законности, из-за пережитых и переживаемых
репрессий, мы хотим покинуть нашу страну, чтобы найти спокойную
жизнь в таких странах, где за религию не только никого не преследуют,
но и не препятствуют ее распространять, к чему мы и призваны. Желая
эмигрировать из СССР, мы не оскорбляем ни вашего достоинства,
ни вашей цели в строительстве коммунизма атеистического образца,
сами же мы не можем совместно с вами строить то же самое, потому,
что мы - верующие, и цель наша - распространение веры Христовой
и построение царствия Божия, где не будет уже никакого насилия
и войны. Будьте же справедливы и во исполнение устава О О Н ,
и Хельсинкского соглашения отпустите нас с миром.1
1 А рх и в В сеукраинского сою за ц ер квей х р и сти ан веры евангельской.
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16 червня 1979 року в Москві зібрався з’їзд представників бажаючих
емігрувати. З’їзд відбувся, незважаючи на те, що влада зробила все від неї
залежне, щоб його не допустити. Тих, що їхали на з’їзд знімали з поїздів,
виловлювали на аеродромах і на вокзалах; затриманих під конвоєм відправ
ляли додому. На з’їзді було вибране керівництво руху за еміграцію. Улітку
1979 року представники цього керівництва Борис Перчаткін і Тимофій
Прокопчик зустрілися в Москві з делегацією американських конгресменів
і просили їх клопотатися перед радянською владою про вирішення
проблеми еміграції п’ятидесятників. Із зими 1979 року почалися арешти
керівників еміграційного руху. Першими були арештовані Федір Сиденко
й Микола Горетой у станиці Старотитарівській, потім - Микола Бобарикін
(теж зі Старотитарівської), Борис Перчаткін і Віталій Істомін зі Находки.
Згодом були арештовані Олексій Рощупкін з Маріуполя, Павло Ахтеров
зі Слов’янська й Микола Куниця з Дубна. Але боротьба за еміграцію тривала.
17 травня 1980 року була створена правозахисна група п’ятидесятників.
Керівники руху еміграції, які залишилися на волі, звернулися
до Брежнєва із проханням про прийом до початку Мадридської зустрічі.
Лист складався з 13 питань, серед них були наступні: чи буде дозволено
п’ятидесятникам мати свою Раду церков? Чи буде скасоване нинішнє
законодавство про релігійні культи? Чи будуть дозволені громадські
друкарні? Чи буде скасоване насадження атеїзму в школах? Чи будуть
звільнені й реабілітовані віруючі й інші в’язні совісті? Чи буде здійснена
свобода еміграції? Не сподіваючись на відповідь, вони одночасно
відправили колективний (1.310 підписів) лист президентові США
Джиму Картеру. Вони знову просили його звернутися з особистим
посланням до Брежнєва, тому що «наш президент нас не приймає». Крім
того, п’ятидесятники просили як можна ширше сповістити західних
одновірців про їхнє становище. А в листі до президента Р. Рейгана,
написаного на початку 1981 року, було сказане наступне:
На все законные наши просьбы правительство СССР отвечает
молчанием или кратким словесным ответом: «Никуда вы не поедете,
и ником у вы там не нужны». Наш е обращ ение к м еж дународ
ной общественности вызвало гнев наших властей к нам... После
Мадридской встречи обещают с нами вообще расправиться.1
1 А р х и в В сеу кр аи н ско го со ю за ц ерквей х р и сти ан веры евангельской.
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За першою хвилею арештів 1979-1981 р. пішла друга хвиля: були
арештовані ті, хто збирався на нараду в Рівному, керівники еміграційного
руху й ще кілька людей. Але рух не був задушений, з новою силою він
став рости після приходу до влади Горбачова - і, нарешті, переміг.
Подібно до річки, що прорвала греблю, після багаторічної розпач
ливої боротьби з наймогутнішою державною машиною, з 1988 року
почався масовий виїзд п’ятидесятників до Сполучених Штатів Америки
й до Канади, а п’ятидесятників німецької національності - до Німеч
чини. За приблизними оцінками, з колишнього СРСР уже виїхало майже
100000 членів п’ятидесятницьких церков. Потік еміграції за останні
роки сповільнився, але не припинився зовсім.
Переїхавши в США, Канаду, Німеччину, християни віри євангельсь
кої не тільки створили слов’янські помісні церкви, але о б ’єднали
їх у церковні союзи, обрали союзне керівництво, зуміли організу
вати (разом з урядовими й неурядовими організаціями) своїх країн
досить широкі програми гуманітарної допомоги для своєї колишньої
Батьківщини. Вони також підтримують тісні стосунки із церквами,
звідки вони виїхали, з п’ятидесятницькими союзами України, Росії,
Білорусі, Молдови, Литви, активно допомагають у церковній діяльності,
видавництві, м ісіонерській р оботі, Біблійній освіті, виступаю ть
спонсорами радіо- і телевізійних християнських програм, підтримують
будівництво церков, сприяють втіленням програм допомоги алкоголікам
і наркоманам.
Право кожного - робити свій вибір і влаштовувати своє життя
за своїм власним розсудом . Право, за яке було дорого заплачено
десятиліттями боротьби за цивільні права людини. Але 200.000 членів
п’ятидесятницьких церков сучасної України користуються іншим
правом - жити на своїй Батьківщині й брати активну участь у творенні
нової своєї країни, простивши й забувши всі приниження, репресії
й переслідування, яким вони піддавалися.
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ДОДАТКИ
КОПІЇ ОБВИНУВАЛЬНИХ ВИСНОВКІВ
І СУДОВИХ ВИРОКІВ
Додаток 1

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по делу р ук о в о д и т е л е й ко н т р р е в о л ю ц и о н н о й гр у п п ы ,
и м е н о в а в ш е й себя се кт о й « х р и ст и а н еван гельской веры »:
П а в л о в а В а с и л и я С т е п а н о в и ч а , Т р у ха н о в а Д ем ь я н а Д а н и л о в и ч а
и С у л т а н е н к о Гераси м а Е в т и х и е в и ч а по обе. и х
п о с т . 54-11 У К У С С Р .

В ноябре месяце 1932 года Одесским Обяотделом ГПУ в с. Надежда,
Разделянского района ликвидирована контрреволюционная группа членов
секты христиан евангельской веры «Воронаевцы».
Следствием установлено, что в с. Надежде, Розделянского района в 1924 году
была основана религиозная секта христиан евангельской веры. Организатором
и идеологом которой являлся Павлов Василий Степанович - ближайший
пом ощ ник осуж дённого в 1930 году за активную контрреволю ционную
деятельность Воронаева.
О бви няем ы й П авлов В.С., явл яясь пресвитером секты и делегатом
губернского съезда союза христиан евангельской веры, в 1926 года начал
проводить активную деятельность по вербовке в секту верующих, разъезжая
по бывшей Одесской губернии и создавая в ряде сёл и районов отдельные
секты христиан евангельской веры.
Павлов с 1929 года, используя вероучение секты и антисоветский элемент,
вовлечённый им в секту, начал проводить активную контрреволюционную
деятельность.
В своей религиозной деятельности Павлов, распространяя вероучение
секты, проводил антисоветскую работу, убеждая сектантов и массу крестьянства,
привлекаемого на молитвенные собрания секты, отказываться от службы
в Красной Армии, возвещал скорое пришествие на землю сатаны и кончину мира.
Занимаясь «врачеванием», привлекал в ряды секты крестьян распространением
слухов о чудесных исцелениях верующих от болезней и т. п.
Для более успешной борьбы с Соввластью, Павлов окружил себя подобными.
Ими оказались проповедник Труханов Д.Д. и братья Султаненко Герасим и Фёдор.
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Указанные лица совместно с Павловым проводили активную антисоветскую
деятельность, для чего братья Султаненко вступили в колхоз для разложения
его изнутри.
Павлов, Труханов и Султаненко, агитируя против сдачи государству хлеба,
призывали колхозников и других крестьян прятать хлеб, молиться и каяться
перед Богом.
На основании материалов следствия в качестве обвиняемых по настоящему
делу привлечены:
1. Павлов Василий Степанович, 1892 года рождения, уроженец с. Слободзея
(АМССР), проживающий на хуторе Надежде, Розделянского района, пресвитер
секты христиан евангельской веры, лишён избирательных прав, украинец, женатый,
с низшим образованием, обвиняется в том, что, будучи пресвитером секты христиан
евангельской веры, проводил активную контрреволюционную деятельность,
образовал антисоветскую группу и давал им задания проводить антисоветскую
агитацию, как внутри колхоза, так и среди остальной массы крестьянства, рас
пространял провокационные и контрреволюционные слухи о приходе антихриста,
о страшном суде, о приближении конца мира, о чудесных исцелениях от всяких
болезней во время молений, проводил активную агитацию против коллективизации,
против сдачи хлеба государству, заявлял, что Советская власть не защищает
бедняков, издевается над народом, вел агитацию против службы в Красной Армии,
обрабатывал членов секты; использовал их для дискредитации Советской власти,
т. е. совершил преступление предусмотренное ст. 54-11 УК УССР.
Виновным себя не признал, но полностью изобличается показаниями
всех остальных проходящих по делу обвиняемыми и свидетельскими пока
заниями.
2. Труханов Демьян Данилович, 1904 года рождения, уроженец с. Старая
Слободзея (АМССР), проповедник секты христиан евангельской веры, лишён
избирательных прав, окончивший земскую школу, русский, женатый, проживает
в с. Надежде, Разделянского района, обвиняется в том, что вместе с Павловым
и Султаненко принимал активное участие в контрреволю ционной работе
на селе, распространял слухи о чудесных исцелениях больных, в частности,
об исцелении его жены Евгении во время молитвы, вёл открытую агитацию
против вступления в колхоз, против сдачи хлебозаготовки, призывал верующих
бороться с мероприятиями Советской власти, агитировал против службы
в Красной Армии, прятал у себя хлеб, т. е. в преступлении предусмотренном
ст. 54-11 УК УССР.
3. С ултаненко Герасим Евтихиевич, 1894 года рож ден и я, урож енец
с. Слободзея (АМССР), происходит из крестьян хлеборобов, член колхоза
им. Ворош илова, грам отны й, женатый, украинец, п р о ж и вает на хуторе
Н адежде, Разделянского района, не судивш ийся, обви н яется в том, что
выполняя антисоветские задания Павлова, проводил активную антиколхозную
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работу внутри колхоза им. Ворош илова, доказывал, что единоличникам
ж ивётся лучше, заявлял открыто на общ их собраниях колхоза о не сдаче
хлеба государству, говорил на собраниях секты христиан евангельской веры
о неправильны х действиях Советской власти, что власть издевается над
бедняками. Распространял слухи о приходе сатаны. Конечной целью его
антисоветской работы было разложение колхоза, проводил агитацию против
службы в Красной Армии, т. е. совершил преступление, предусмотренное
ст. 54-11 УК УССР
ПОСТАНОВИЛ:
След. Дело за № 8823 по обвинению П авлова Василия Степановича,
Труханова Демьяна Даниловича и Султаненко Герасима Евтихиевича по ст. 5411 УК УССР направить в Судтройку при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством
о применении к ним соцзащиты:
1. П авлова Василия С тепановича заклю чи ть в концлагерь сроком
на десять лет.
2. Т руханова Д ем ьяна Д аниловича заклю чить в концлагерь сроком
на пять лет.
3. Султаненко Герасима Евтихиевича заключить в концлагерь сроком
на пять лет.
Після перших арештів, коли спільноту християн євангельської віри було
обезголовлено, керівництво Союзу церков очолив сою зний благовісник
М итрофан Іванович Бондаренко. Відвідуючи громади, він намагався зміцнити
їхній дух і зберегти зв’язки між церквами. Церкву в Одесі очолив Іван Йосипович
Славик. Великим авторитетом користувалися також Катерина Панасівна
Воронаєва й благовісниця Олександра Іванівна Бондаренко. Але незабаром вони
так само, як і багато інших служителів і активних членів церков, потрапили
під маховик нових репресій.
От що можна прочитати в обвинувальному висновку, складеному 16
червня 1933 року, у слідчій справі № 9552 за обвинуваченням И.І.Славика,
Н.В.Кузьменко, Є.А.Воронаєвої та інших по ст. 54-ІІ Карного кодексу УРСР.

Додаток 2

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В марте месяце 1933 года Одесским Облотделом ГПУ была ликвидирована
контрреволюционная группировка, состоящая из руководящего пресвитерского
состава секты христиан евангельской веры.
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Следствием установлено:
После ликвидации в 1930 году Всесоюзного Совета ХЕВ и заключении
в концлагерь за контрреволюционную деятельность руководящего состава
его во главе с Воронаевым - в г. Одессе из актива секты создаётся новый
руководящий центр ХЕВ, во главе со Славиком, Воронаевой - женой осуждённого
Воронаева, Бондаренко М итрофаном, Бондаренко Александрой, Самойлюка
и других.
Группа эта продолжает вести антисоветскую деятельность, направленную
на ослабление мощи Соввласти. Члены контрреволюционной группы под видом
религиозных собраний проводят антисоветские беседы, собирая нелегальные
собрания верующих на дому руководящего состава секты.
На этих собраниях обвиняемые по делу, читая выдержки из Евангелия
о голоде, о гонении на религию, о войне, сопоставляли все эти моменты
с настоящим временем, указывая, что время приш ествия антихриста уже
настало, что антихрист это Соввласть и т. д.
Вновь образовавшийся в Одессе руководящий состав секты ХЕВ распрос
транял своё антисоветское влияние также на группу воронаевцев из периферии,
особенно заостряя вопрос о коллективизации, в результате чего многие
воронаевцы не вступали в колхозы.
Для регулярной связи с периферией, группа выделила проповедника
Бондаренко Митрофана для разъезда, каковой в последние годы систематически
и разъезжал. Так он зимой 1932 года выехал для связи с Московской общиной,
но при возвращении был арестован и осуждён в концлагерь.
Кроме того, на молениях руководителем Славиком практиковались старые
воронаевские методы «исцеления» больных.
Л икви д и рован н ая контрреволю ционная груп п и ровка руководство
религиозной и антисоветской деятельностью продолжала получать из Америки
от руководящего состава пятидесятников, через проживаю щ ую в Одессе
жену высланного Воронаева - Воронаеву Екатерину, которая систематически
в переписке информировала их о деятельности воронаевцев в СССР. В то же
время Воронаева систематически получала денежные суммы, как лично для
себя, так и в виде финансирования в целом секты. Эти деньги распределялись
между проповедническим составом секты - руководителями Бондаренко,
Самолюком и Воронаевой. Кроме того, деньги шли также и для помощи семьям
заключенных воронаевцев, которым постоянно руководителями оказывалась
материальная помощь.
Руководство воронаевцами также исходило и от заключённого в концлагерь
Воронаева, к которому ездила жена его Воронаева Екатерина в 1931 году и в
1932 году сын Пётр. Последние подробно информировали Бондаренко, Славика
и других о своих поездках к Воронаеву.
На основании изложенного обвиняются:
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1. Славик Иван Юзефович, 1883 года рождения, уроженец г. Непомук Чехословакия, подданства УССР.
О бвиняется в том, что будучи членом правления Одесской общины
ХЕВ, проводил у себя дома нелегальные религиозные моления воронаевцев,
во время которых выступал с антисоветскими проповедями, читая выдержки
из религиозных книг, истолковывая эти выдержки в антисоветском духе.
Там же на м олениях проводил «исцеления». Был связан с руководящ им
составом воронаевцев из периферии, которым также давал антисоветские
направление.
Поддерживал связь с обвиняемой Воронаевой, бывал у неё, где знакомился
с получаемым руководящим материалом из-за границы. От неё же, Воронаевой,
получал материальную поддерж ку для арестованны х и через жену свою
передавал в ДОПР передачи.
Об истолковании Славиком в антисоветском духе религиозных книг, Славик
разъяснял, что «время страшного суда уже наступает, так как всё по писанию
уже свершается, что настало время гонения на религию, в лице сатаны Славик
видел соввласть, которая хочет сделать всех неверующими...»
Обвиняемый Славик использовал старые воронаевские методы вербовки
комсомольцев в секту.
Так комсомолку Савчук, Славик неоднократно пытался вовлечь в секту,
окончательный переход комсомолки Савчук в секту не удался ввиду ареста
Славика.
2.
Воронаева Екатерина Афанасьевна, 1888 года рождения, урож. бывшей
Уфимской губ. с. Утешино, жена пресвитера, русская, б/п, проживает в Одессе
по ул. Артёма № 8.
О бвиняется в том, что после ареста и высылки руководящего состава
Всесоюзного совета ХЕВ, она, Воронаева, продолжала связь с заграничным
центром секты пятидесятников, получая оттуда руководство деятельностью
воронаевцев в СССР и в свою очередь инф орм ировала эти организации
о деятельности и притеснениях Соввластью воронаевцев в СССР. Кроме
того, она, Воронаева, получала из Америки и других стран денежные суммы
на содержание проповеднического состава воронаевцев, оказание материальной
помощи и другие нужды секты.
Кроме того, Воронаева такж е наладила письменную связь со своими
сыновьями, выехавшими в Америку осенью 1932 года. Переписка эта носила
также характер политической информации.
3.
Бондаренко Александра Павловна, 1886 года рождения, уроженка
г. Николаева, грамотная, замужняя, проживает по Ризовской ул. 40 - обвиняется
в том, что, состоя проповедницей секты ХЕВ, являлась активной воронаевкой,
участвовала в проводившихся нелегальных молениях. Муж её - Бондаренко
М итрофан, разъездной проповедник за контрреволюционную деятельность
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осуждён в 1933 году к 3 годам концлагеря. О бвиняем ая Бондаренко себя
виновной не признала, показав на следствии, что она утверждена проповедницей
секты в 1927 году на I Всесоюзном съезде ХЕВ.
4.
Самалюк Артём Трофимович, 1877 года рождения, уроженец с. Авсеновки,
Винницкой области, грамотный, женат, по профессии пекарь, прож ивает
по Товарной ул. № 4 - обвиняется в том, что, состоя председателем Одесской
общины ХЕВ, являлся организатором нелегальных антисоветских молений.
5. Стрихарь Яков Петрович, 1875 года рождения, уроженец Подольской
губернии, грамотный, рабочий, маляр, 6/п, проживающий по Спиридоновской
ул. № 31, член правления Одесской общины ХЕВ и проповедник, утверждённый
Всесоюзным съездом ХЕВ в 1927 году, обвиняется в том, что у себя на квартире
собирал нелегальные моления, на которы х вы ступал с ан ти советски м и
проповедями.
6.
Кузьменко Николай Васильевич, 1903 года рождения, уроженец Спарта
ковского района, украинец, женат, плотник, находился под следствием в 1932 году
за антисоветскую деятельность, проживающий по Петропавловской ул. № 46.
Является всесоюзным проповедником, утверждён на 1-м Всесоюзном
съезде ХЕВ, на том же съезде избран членом Всесоюзного совета ХЕВ, активный
воронаевец с 1924 года по 1932 год, является председателем Маякской общины
ХЕВ, лишеннец. Обвиняется в том, что выступал с антисоветскими проповедями
на собраниях секты в с. Маяках, используя для этого антисоветские диаграммы
о тысячелетии царства, о страшном суде, огненном озере и т. д.
7. Слюсаренко Григорий Лукьянович, 1901 года рождения, уроженец с.
Маяки, украинец, 6/п, вне союза, проживающий в с. Маяки, судился в 1926 году
за отказ служить в Красной Армии - руководитель и проповедник Маякской
группы, за что лишен избирательных прав, обвиняется в том, что являясь
проповедником секты, выступал с антисоветскими проповедями на молитвен
ных собраниях.
Арестованный Блажко по этому поводу говорит:
«...Слюсаренко призывал всех молиться, дабы не попасть в огненное озеро
и под власть сатаны».
Допрош енный обвиняемый Слюсаренко виновны м себя не признал,
но подтвердил факты антисоветской деятельности воронаевцев в с. Маяках,
где он был руководителем.
8.
Блажко Иван Андреевич, 1883 года рождения, уроженец с. Маяки,
кулак - раскулаченный, женат, 6/п, , прож ивает в с. М аяках - активны й
воронаевец, разъезжавш ий вместе с Кузьменко по общинам, неоднократно
являлся делегатом съездов ХЕВ от Маякской общины.
О бвиняется в том, что, являясь активны м членом секты, п роводил
антисоветскую деятельность вместе с другими проповедниками Кузьменко
и Слюсаренко.
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Следдело № 9552 по обвинению Славика Ивана Юзефовича и других по ст.
54-10 УК УССР, направить в Судтройку при Коллегии ГПУ УССР с ходатайством
о применении к обвиняемым следующих мер соцзащиты:
1) Славика Ивана Ю зефовича заключить в концлагерь сроком на 8 лет
(восемь).
2) Воронаеву Екатерину Афанасьевну - заключить в концлагерь сроком
на 5 лет (пять).
3) Бондаренко Александру Павловну заключить в концлагерь сроком
на 3 года (три).
4) Самолюка Артёма Трофимовича - заключить в лагерь сроком на 3
года (три).
5) Стрихаря Якова Петровича - заключить в концлагерь сроком на 3
года (три).
6) Кузьменко Николая Васильевича - заключить в концлагерь сроком
на 8 лет (восемь).
7) Слюсаренко Григория Лукьяновича - заключить в концлагерь сроком
на 3 года (три).
8) Блажко Ивана Андреевича - заключить в концлагерь сроком на 5 лет
(пять).

Додаток 3

ПРИГОВОР
Именем Украинской Советской Социалистической Республики
1957 года мая 31 дня судебная коллеги по уголовным делам Д непро
петровского областного суда в составе: председательствующего Бухтиярова,
народных заседателей Булашевой и Бутенко, при секретаре Демочкиной,
с участием прокурора Бедрик, с участием адвокатов Паливода и Шафтан, рассм отрела в закры том судебном заседании в г. Д непропетровске дело
по обвинению:
1.
Бидаш Афанасия Ивановича, 1901 года рождения, украинца, беспартий
ного, из крестьян, по соц. положению служащего, образование 6 классов,
ж енатого, на иж ди вен и и имею щ его жену и мать 80 лет, урож енца села
Зеленое Петровского района Кировоградской области, до ареста проживал в г.
Пятихатки, ул. Межевая, дом 45, Днепропетровской области, нигде не работал,
судим в 1948 году по ст. 54-10 ч. 2 и ст 54-11 УК УССР Особым совещанием к 10
годам заключения. Освобожден из мест заключения в 1955 году по болезни;
под стражей содержится с 20 января 1957 г., обвиняется по ст. ст. 54-10 ч. 2,
54-11 и 67-1 УК УССР.

206

2. Левчук Иван Антонович, 1920 года рождения, беспартийный, украинец,
образование среднее, холост, последнее время нигде не работал, уроженец
Волынской области, Каменец-Каширского района, село Сошично, проживал
по 18 декабря 1956 г в г. Воркута КомиАССР, последнее время без определенного
местожительства, служил в Советской Армии, со слов с 1944 г. по 1946 год.
Имеет награды, также со слов-медали. Судим в 1948 г. Особым совещанием
по ст. 54-10 ч. 2, 54-11 и 67-1 УК УССР.
3. Кружко Кирилл Степанович, 1902 года рож дения, беспартийны й,
образование среднее, украинец, холост, уроженец Днепропетровской облас
ти Пятихатсткого района с. Весело-Ивановка, проживает в г. Синельниково
улица Амбарная, дом № 76, Днепропетровской области, нигде не работал, ранее
не судим, под стражей по настоящему делу содержится с 20 января 1957 года,
обвиняется по ст.ст. 54-10 ч. 2, 54-11, 67-1 УК УССР.
4. К ориняк Федот П етрович, 1892 года рож дения, б/п, образован и е
2 класса, украинец, женат, на иждивении нет никого, уроженец с. Комиссаровка
Пятихатского района Днепропетровской области, до 1951 года не работал,
с 1951 г. по 1957 г. нигде не работает по болезни, проживал в г. Пятихатки,
улица Ворошиловская, дом 406, Днепропетровской области, ранее не судим,
под стражей содержится с 10 апреля 1957 г. обвиняется по ст.ст. 54-10 ч. 2,
54-11 и 64-1 УК УССР
5. Шепель Владимир Савич, 1917 года рождения, беспартийный, украинец,
образование 4 класса, женат, на иждивении двое детей, возрастом 6 месяцев
и 9 лет, и родители. Последнее время с мая месяца 1956 года по день ареста
нигде не работал. Уроженец с. П уш каревка Верхнеднепровского района
Днепропетровской области, проживал в г. Днепродзержинске по ул. Островского
№ 21, кв. 1, ранее не судим, в Советской Апмии с 1939 года по февраль 1942
г., затем попал в плен и находился в лагере военнопленны х в г. Берлине
до 1945 года - обвиняется по ст. 54-10 ч. 2 и ст. 54-11 УК УССР. Под стражей
содержится с 1 февраля 1957 г.
Судебная коллегия, ознаком ивш ись с м атериалам и дела, вы слуш ав
объяснение подсудимых и свидетелей,

УСТАНОВИЛА:
Подсудимые Бидаш и Левчук, являясь сектантами «пятидесятниками»
и возврати вш и сь из мест заклю чения, общ ествен н о п олезны м трудом
не занимались, а стали вновь на путь преступления.
Несмотря на то, что по инициативе органов советской власти в 1945 году
были приняты меры к объединению «пятидесятников» с легально существующей
сектой «евангельских баптистов», которые привели к подписанию между
баптистами и пятидесятниками московского соглашения, Бидаш, хотя и подписал
это соглашение, но, не согласивш ись с легализацией своей секты вместе
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с баптистами, возвратясь из мест заключения, развил большую деятельность
по сколачиванию нелегальных общин сектантов - «пятидесятников» в масштабе
всего Советского Союза.
К этой организационной работе Бидаш привлек своего одноверца Левчука,
подсудим ых Шепель, К ориняк и Кружко, который, будучи ранее судим
за подобное преступление, вновь стал на путь преступления.
Организовав вокруг себя руководящее ядро сектантов «пятидесятников»
в составе: Левчук, Кружко, Шепель и Кориняк, подсудимый Бидаш в начале
1956 года стал на путь легализации своей секты, путем обращения к органам
советской власти с просьбой зарегистрировать их секту в законном порядке.
В связи с тем, что вероучение этой секты наиболее реакционно и в ряде
случаев враждебно нашему строю, в регистрации секты «пятидесятников»
было отказано, о чем было сообщено 22 и 31 января 1956 г., 25 апреля 1956 г.
и 11 июня 1956 г. Бидаш А.И, причем его каждый раз предупреждали органы
власти прекратить нелегальную работу.
Несмотря на это, Бидаш не только не прекратил, а наоборот усилил свою
работу по объединению сектантских общин на территории СССР.
И июне-июле 1956 г. подсудимый Бидаш создал в г. Пятихатки Днепропет
ровской области руководящий центр сектантского подполья «пятидесятников»,
куда включил подсудимых Левчук, Кружко и Шепеля и руководил этим центром
до дня ареста.
В июле месяце 1956 года этот центр нелегально выработал направление
в вероучении «пятидесятников», так называемые догматы и принял решение
о созыве 15 августа 1956 года в г. Харькове нелегального съезда руководящего
состава пятидесятников в масштабе всего Советского Союза. Для подготовки
съезда Кружко и Шепель разъехались по различным краям и областям СССР,
где знакомили своих единоверцев с выработанными ими догматами.
С остоявш ийся 15 августа 1956 года в г. Харькове нелегальный съезд
руководящего состава пятидесятников, прибывших из ряда областей СССР,
которым руководил подсудимый Бидаш, наметил дальнейшие пути нелегальной
деятельности сектантов, принял догматы и воззвания к верующим, в котором
предлагалось повсеместно усилить сектантскую деятельность.
На этом же съезде было принято решение о создании центральной кассы
по сбору средств, и кассиром был избран подсудимый Шепель.
Поступавшие впоследствии средства в кассу Шепель расходовал по указа
нию Бидаш А. И. для усиления нелегальной работы.
Обсуждая вопрос о воинской службе, съезд принял решение, противо
речащее Советской Конституции, согласно которому вопрос о службе в армии
был отнесен на совесть каждого верующего. Хотя на съезде и не было открыто
сказано, что «пятидесятники» не должны служить в Советской Армии, однако
их вероучение, согласно которому «все люди - братья», «не убей» и т.д., приводит
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к тому, что рядовые члены секты «пятидесятников», как-то Завизион, Бондарь,
Цаберябый, Вязовик, Уевченко и Сухила, допрошенные в судебном заседании,
отрицательно высказались по вопросу о воинской службе.
После съезда в г. Харькове подсудимые: Бидаш, Шевчук, Кружко и Шепель
разъехались в различные области нашей страны, где, выполняя намеченную
цель по расширению и укреплению сектантского подполья, организовали
и проводили нелегальные сборища «пятидесятников», на которых под прикры
тием религиозных вероучений проводили антисоветскую работу, направлен
ную на отрыв верующих от общественной жизни, от службы в Советской
Армии, создавали нелегальные группы сектантов «пятидесятников», избирали
их руководителей, призывая своих единоверцев не посещать театров, кино
и др. культурно-просветительных мест.
Конкретно деятельность каждого в отдельности подсудимого выражалась
в следующем.
Подсудимый Бидаш, являясь с 1924 года участником секты «пятидесят
ников» и занимая в ней руководящее положение, возвративш ись в декабре
1955 года из мест заключения, свою преступную деятельность не бросил,
а наоборот активизировал. С этой целью он в июне-июле месяце 1956 года,
то есть после того, как Бидашу было уже известно об отказе в регистрации
секты «пятидесятников», создал в г. Пятихатки руководящий центр нелегального
сектантского подполья «пятидесятников» в масштабе Советского Союза, куда,
помимо его, вошли подсудимые: Левчук, Кружко, Шепель.
В начале июля 1956 года этот центр вы работал направление « п яти 
десятников», то есть догматы и принял решение о созыве нелегального съезда
в г. Харькове.
Для подготовки съезда подсудим ы й Бидаш разослал своих ед и н о 
мышленников по различным областям Советского Союза с целью ознакомления
единоверцев с догматами и подбора руководящего состава на этот съезд.
Бидаш приним ал активное участие на состоявш ем ся в г. Х арькове
15 августа 1956 года нелегальном съезде руководителей «пятидесятников»,
на котором присутствовало до 20 представителей из числа руководителей секты
«пятидесятников», прибывших из различны областей Советского Союза.
Под руководством подсудимого Бидаш съезд принял решение о дальнейшем
усилении нелегальной деятельности сектантов «пятидесятников». На этом съезде
были приняты догматы и воззвание к верующим, в котором предлагалось всем
верующим «пятидесятникам» усилить свою деятельность.
Названные выше документы были тут же в г. Харькове Бидашем размно
жены и розданы участникам съезда.
На съезде было принято решение о сборе денежных средств для нелегальной
сектантской деятельности и создана центральная касса, кассиром которой был
избран подсудимый Шепель.
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На съезде рассматривался вопрос об отношении к военной службе, причем
по предложению подсудимого Бидаша вопрос о военной службе был отнесен
на совесть каждого верующего, что противоречит ст.ст. 132, 133 Конституции
СССР.
Выполняя решение съезда, подсудимый Бидаш как сам лично, так и через
своих единомышленников подсудимых Шепель, Кружко, Левчук провел боль
шую работу по организации нелегальных сект «пятидесятников» в различных
областях СССР.
Так, Бидаш после съезда в Харькове посетил Московскую, Харьковскую,
Киевскую, Кировоградскую области, где под прикры тием религиозных
вероучений вел антисоветскую работу.
Будучи в ноябре 1956 года в г. Кунцево Московской области, подсудимый
Бидаш в момент богослужения обратился к верующим с проповедью, в которой
призывал всех верующих благословлять своих детей никогда не брать в свои
руки оруж ия, не ходить в кино, театры , не слуш ать радио, не см отреть
телевизионные передачи.
Бидаш в судебном заседании не отрицал того, что он ничего антисоветского
там не говорил, однако его объяснения опровергаются показаниями свидетеля
Жуковой.
С целью активизации сектантского подполья, Бидаш возвел в сан епископа
подсудимых: Левчук, Кружко, Белых, Формуза, Барнацкого, в благовестники
Шепель и других, и в пресвитеры: Егорова, Кориняк, Мисюра и других, чем
самым количественно увеличил руководящий состав сектантского подполья
«пятидесятников».
Подсудимый Бидаш совместно с другими членами центра, как-то: Кружко,
Левчук, Кориняк, принимали меры к вовлечению в свою секту новых верующих,
причем ими вовлекались в их секту дети школьного возраста.
Так, например, на проводившихся в 1956 году в г. Пятихатки нелегальных
собраниях «пятидесятников», где присутствовали Бидаш, Левчук и Кружко, два
последних, то есть Левчук и Кружко, проводили активную работу по вербовке
в свою секту детей школьного возраста, которым разъясняли, что они не должны
приним ать никакого участия в общ ественной ж изни школы, не должны
быть пионерами и не должны носить пионерские галстуки. Этим же детям
было предложено не посещать кино, театров и не участвовать в школьной
самодеятельности.
Так ими были вовлечены в секту пятидесятников школьники: Ковтун
В. А., Давыдова В. И., Поддубная Л. И., Перекопская Г. Ф., М оцная Г. Д.,
Поддубная Н.Я.
В результате этой деятельности две эти школьницы: Перекопская и Моцная
прекратили всякую общ ественную работу в уколе, вышли из пионерской
организации, не стали носить галстуков, посещать кино и театр.
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Бидаш в этой части себя виновным не признал, однако изобличается
показаниям и свидетелей Ковтун и Давыдовой, а такж е других, которые
подтвердили, что в момент и посещения собрания «пятидесятников» там были
Бидаш, Кружко, Левчук и что непосредственно Левчук заявил им, чтобы они
оторвались от общественной работы в школе, от пионерской организации,
не носили галстуков и не посещали кино и театры.
Помимо этого Бидаш хранил у себя на квартире рукописи антисоветского
содержания.
Так, при обы ске на кварти ре Бидаш бы ли обн ар у ж ен ы рукописи:
«В ероучения церкви Х ристиан веры евангельской » на 18 ли стах (см.
л.д. 98 том 6) и другие религиозные документы, которые по заклю чению
экспертизы л.д. 93-94 т. 6, л.д. 101-105 т.6 и по заклю чению экспертизы
в судебном заседании могут быть легко прим енены для ан тисоветской
пропаганды и агитации. П омимо этого рукописи «Вероучение церкви
Христиан веры евангельской» на л.д. 98 тома 6 в вопросе об отнош ении
к государству и политике прямо сказано, что вопрос о военной службе
в армии следует отнести на совесть каждого верующего, хотя подсудимый
Бидаш и пы тался в судебном заседании опровергать такое отнош ение
их единоверцев к военной службе, однако он не отрицал того, что указанное
выше вероучение составлено им лично.
Бидаш распространял обращение к пятидесятникам том 6 л.д. 111, которое
по заключению экспертизы л.д. 101-105 т.6 и экспертизы в судебном заседании
носит явно антисоветский характер.
Подсудимый Бидаш, как руководитель секты «пятидесятников» неодно
кратно предупреждался органами советской власти о необходимости прекратить
нелегальную работу, однако выводов для себя не сделал и продолжал свою
враждебную для нашего государства работу.
П одсудимый Левчук, являясь с малых лет участником религиозной
секты «пятидесятников» и занимая в ней руководящую роль - положение
епископа, возвративш ись из мест заклю чения, к общ ественно полезному
труду не приобщился, а вновь возобновил свою нелегальную деятельность
по созданию и организационному управлению на территории СССР нелегаль
ного антисоветского подполья сектантов «пятидесятников».
В связи с этим он установил связь со своими единомышленниками, вошел
в созданный Бидашем руководящий центр сектантского подполья.
Левчук совместно с Бидашем, Кружко и Шепель в начале июля 1956 года
в г. Пятихатки принял активное участие в выработке догматов и принятии
решения о созыве нелегального съезда в г. Харькове. По указанию Бидаша,
Левчук выехал в Киевскую, Ровенскую, Волынскую области, где знакомил своих
единоверцев с выработанными догматами, занимался подбором руководящего
состава «пятидесятников» на Харьковский съезд.
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На состоявшемся в г. Харькове 15 августа 1956 года нелегальном съезде
руководящего состава «пятидесятников» принял активное участие в выработке
путей дальнейшей нелегальной деятельности сектантского подполья «пяти
десятников», в принятии догматов, обращ ении к единоверцам, в котором,
в частности, предлагалось всем верующим пятидесятникам повсеместно
возобновлять нелегальную работу.
Тут же на съезде предложил создать центральную кассу, кассиром которой
был избран подсудимый Шепель.
При рассмотрении съездом вопроса о воинской повинности согласился, что
этот вопрос должен быть отнесен на совесть каждого верующего. В результате
чего рядовые члены секты «пятидесятников», допрошенные в суде в качестве
свидетелей, подтвердили, что они по своему религиозному убеждению в армии
служить не могут и оружия в руки не возьмут.
После съезда в г. Харькове Левчук вместе с другими принял участие
в размножении документов, принятых съездом.
С целью расш ирения и организационного укрепления сектантского
подполья, выехал в ряд областей, как, например, в Киевскую, Харьковскую,
Московскую, Днепропетровскую, Ровенскую, Волынскую, где организовывал
и проводил нелегальные собрания своих единоверцев, на которых под при
крытием религиозных обрядов проводил антисоветскую работу, направленную
на отрыв верующих от участия в общественной жизни.
Левчук проводил работу по вовлечению в секту «пятидесятников» новых
лиц, в том числе и молодежи школьного возрасти.
Так, в октябре 1956 года в г. Харькове, в ноябре 1956 г. на ст. Соколовская
М осковской области совершил над группой лиц, так называемое «водное
крещение».
Будучи в г. П ятихатки, подсудим ы й Левчук такж е вовлекал детейшкольников в свою секту.
Так, на нелегальных собраниях в 1956 году в г. Пятихатки Левчук вовлек
в свою секту школьников возрастом 11-15 лет: Ковтун, Давидову, Поддубного,
Перепонского и других, которым предлагал посещать их собрания, но с условием,
чтобы они вышли из пионерской организации, не носили пионерских галстуков,
не посещали кино, театров и не участвовали в общественной жизни школы.
Ф акт вербовки ш кольников в свою секту Левчук отрицает, однако
изобличается показаниями свидетелей: Ковтун, Давидовой и других.
Вовлеченной в секту «пятидесятников» школьнице Перекопской Тамаре
подсудимый Левчук дал задание вовлекать в их секту других детей-школьников,
что Перекопская и делала.
Подсудимый Левчук неоднократно предупреждался органами советской
власти о прекращении его нелегальной антисоветской работы, однако Левчук
этой работы не прекратил, а наоборот, усиливал свою деятельность.
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Левчук распространял обращение к «пятидесятникам» т. 6 л.д. 11, которое
по заключению экспертизы на предварительном следствии т. 6 л.д. 101-105 и в
судебном заседании является антисоветского характера.
Подсудимый Шепель В. С., являясь участником нелегальной религиозной
секты «пятидесятников», и занимая в ней руководящее положение, в мае месяце
1956 года установил связь с подсудимым Бидаш, вошел в состав руководящего
центра сектантов «пятидесятников», возглавляемого подсудимым Бидашем
и активизировал свою нелегальную деятельность.
Возглавляя нелегальную сектантскую деятельность в г. Днепродзержинске,
Шепель в начале июля 1956 года, вместе с Бидашем, Левчук и Кружко принял
активное участие в выработке в г. Пятихатки догматов и принятии решения
о созыве в г. Харькове нелегального съезда руководящ его состава секты
«пятидесятников» в масштабе Советского Союза.
Для подготовки съезда Шепель посетил город Харьков, где ознакомил своих
единоверцев с выработанными догматами, занимался подбором руководящего
состава «пятидесятников» на этот съезд и сам лично подготовил помещение
для проведения нелегального съезда.
На состоявшемся 15 августа в г. Харькове нелегальном съезде сектантов
«пятидесятников» подсудимый Шепель принял активное участие в выработке
дальнейших путей нелегальной деятельности их секты, в принятии съездом
догматов и обращения ко всем их единоверцам, в которых они призывались
усилить повсеместно свою сектантскую деятельность.
На этом же съезде Шепель был избран кассиром центральной кассы и испол
нял функции кассира, расходовал деньги по указанию подсудимого Бидаш.
В нарушение ст.ст.132,133 Конституции СССР, подсудимый Шепель вместе
со своими единомышленниками согласился, что вопрос о воинской повинности
должен быть отнесен на совесть каждого верующего, что в действительности при
вело к тому, что рядовые члены секты «пятидесятников», допрошенные в судебном
заседании подтвердили, что они по своему религиозному убеждению в армии
служить не будут и с оружием в руках защищать Родину также не намерены.
После съезда, в целях расш ирения и организац и он н ого укрепления
сектантского подполья, на протяжении октября и декабря 1956 года подсудимый
Шепель посетил ряд городов, как-то: Нальчик, Баку, Тбилиси, Черкесск и ряд
других городов, где организовывал и проводил нелегальные собрания своих
единоверцев, на которых призывал их к активизации своей деятельности,
создавал сектантские нелегальные группы и избирал их руководителей.
Помимо этого, подсудимый Шепель хранил у себя литературу ан ти 
советского содержания. Так, при обыске у него на квартире были изъятии
книга «Армагеддон» и журнал «Свет к просвещению» т.6 л.д. 88, которые
по заключению экспертизы на предварительном следствии и в судебном
заседании являются явно антисоветского содержания.
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Подсудимый Шепель неоднократно предупреждался органами советской
власти о необходимости прекратить свою преступную деятельность, однако
этого не сделал и продолжал свою враждебную деятельность (см. акт т. 6 л.д.
26-81 и справки т.6 л.д. 140).
Подсудимый Кружко К.С., являясь участником нелегальной религиозной
секты «пятидесятников», занимая в ней руководящее положение, возвратившись
из мест заключения, к общественно полезному труду не приобщился, а вновь
возобновил свою нелегальную работу по созданию и организационному
укреплению на территории СССР нелегального антисоветского религиозного
подполья сектантов «пятидесятников».
С этой целью Кружко установил связь со своими единомышленниками
и вошел в состав созданного Бидашем А.И. руководящ его центра секты
пятидесятников.
В начале июля 1956 года в г. Пятихатки подсудимый Кружко совместно
с Бидашем, Левченко и Шепель принял участие в выработке догматов и в
принятии решения о созыве в г. Харькове нелегального съезда руководящего
состава «пятидесятников».
Для подготовки съезда подсудимый Кружко посетил целый ряд городов
Запорожской, Ростовской областей и городов Ставропольского края и Кавказа,
где ознакомил единомышленников с выработанными догматами и занимался
подбором руководящего состава «пятидесятников» на съезд в г. Харьков.
Кружко принял активное участие в проведении 15 августа 1956 г. в г. Харькове
съезда и голосовал за принятие решений съезда, согласно которым предлагалось
всем верующим «пятидесятникам» усилить свою нелегальную работу.
Кружко поддерживал решение съезда по вопросу воинской повинности,
согласно которого этот вопрос был отнесен на совесть каждого верующего.
Такое решение вопроса о воинской повинности привело на деле к тому, что
рядовые члены секты «пятидесятников», допрош енные в суде в качестве
свидетелей, заявили, что по своим религиозным убеждениям они в армии
служить не будут и оружия в руки не возьмут.
Реализуя реш ение съезда, подсудимый Кружко посетил ряд областей
Советского Союза, в том числе Днепропетровскую, Харьковскую, Крымскую,
Запорожскую, Ростовскую, Кировоградскую, Минскую, Ставропольский край,
Кавказ, где организовал и проводил нелегальные собрания «пятидесятников»,
на который под прикрытием религиозного вероучения проводил антисоветскую
работу, направленную на отрыв верующих от какого бы то ни было участия
в общественной жизни страны.
Кружко проводил активную работу по вовлечению в сектантское подполье
новых лиц, в том числе молодежи школьного возраста.
Так, на проводившихся в 1956 г. в г. Пятихатки нелегальных собраниях
«пятидесятников» Кружко, совместно с другими руководителями центра
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сектантского подполья, вовлекал в секту школьников 10-14 летнего возраста,
в том числе Поддубную Л., Моцную Г., Поддубную Н. и других, которых
затем Левчук обрабатывал в антисоветском духе, предлагая не носить пионер
ских галстуков, не ходить в кино, театры и не участвовать в общественной
жизни школы.
В этой части Кружко своей вины не признает, однако изобличается
показаниями свидетелей Поддубного Л. И., Модной Г. Д. и других.
К руж ко неоднократно предупреж дался органам и советской власти
о прекращении своей нелегальной деятельности, однако продолжал орга
низовывать нелегальные собрания «пятидесятников» (см. акты т. 6 л.д. 31-34,
73-76).
Подсудимый Кориняк Ф.П., являясь с 1924 года участником нелегальной
секты «пятидесятников» и занимая в ней руководящее положение, в декабре
1955 года установил связь с руководителями сектантского подполья «пятидесят
ников» подсудимыми Бидаш, Шепель, Кружко и Левчук.
Установив связь со своими единомышленниками и возглавляя сектантское
подполье в г. Пятихатки, подсудимый Кориняк усилил свою нелегальную работу
по организационному укреплению секты «пятидесятников».
Начиная с весны 1956 года, Кориняк, как руководитель нелегального
сектантского подполья в г. П ятихатки, несмотря на запрещ ение органов
советской власти, систематически организовы вал и проводил сборищ а
среди своих единоверцев, где под прикрытием религиозного вероучения,
проводил антисоветскую работу, направленную на отрыв верующих от участия
в общественной жизни.
Кориняк проводил активную работу по вовлечению в сектантское подполье
новых лиц. Так, им летом 1956 года в г. Пятихатки было проведено водное креще
ние граждан: Доброгорского, Михайлюк Н. М., Михайлюк О. М. и других.
На проводимы х им в 1956 г. собраниях единоверцев в г. П ятихатки
руководители сектантского центра «пятидесятников» Кружко, Левчуком
проводилась работа по вовлечению в нелегальную секту «пятидесятников»
школьников в возрасте 10-14 лет, с которыми Левчук проводил антисоветскую
работу, предлагая им не быть пионерами, не носить галстуков, не посещать
кино и театров и не участвовать в общественной жизни школы.
Для разжигания среди верующих религиозного фанатизма Кориняк летом
1956 года в г. Пятихатки принял участие в инсценировании так называемого
«исцеления» якобы больных ног подсудимого Бидаш.
К ориняк полностью согласился с реш ениям и Х арьковского съезда
«пятидесятников», в том числе и по вопросу о воинской повинности.
Кроме того, Кориняк хранил у себя дома рукописи стихотворения, которые
по заключению экспертизы т. 6 л.д. 101-105 и по заключению экспертизы в суде,
могут быть легко использованы для антисоветской пропаганды и агитации.
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Подсудимый Кориняк, признавая себя частично виновным, отрицает свое
участие в вербовке в их секту школьников и обработке их в антисоветском
духе, однако изобличается показаниям и свидетелей Ковтун, Давидовой,
М оцной и других, которые подтвердили, что их действительно вовлекали
в секту «пятидесятников» в г. Пятихатки.
Кориняк, являясь руководителем сектантов «пятидесятников» в г. Пятихатки
и присутствуя на каждом собрании верующих, безусловно видел на собраниях
детей, знал о вовлечении их в секту, этому не противодействовал, а наоборот,
поощ рял. Из справки нал.д.153 т.6 видно, что Кориняк проводил работу
по вовлечению в секту «пятидесятников» школьников.
Подведя итоги всему изложенному выше, следует сказать, что Бидаш, Левчук,
Кружко, Шепель, Кориняк, являясь руководителями секты «пятидесятников»,
проводили антисоветскую работу, которая выражалась в отрыве массы верующих
лиц от общественной жизни страны и в поощрении своих единоверцев к отказу
от службы в Советской Армии и ношении оружия.
Хотя все они категорически отрицают указанное обвинение, однако их вина
доказана тем, что они, являясь организаторами секты «пятидесятников»
и их идейными руководителями, все же провели эту работу, в результате чего
рядовые члены секты категорически заявляют, что они никогда оружия в руки
не возьмут и служить в Советской Армии не намерены.
Их преступная деятельность в отношении вовлечения в секту школьников
подтверждается показаниями свидетелей Ковтун, Давидовой, Перекопской,
Моцной и других.
О результатах их преступной деятельности среди детей свидетельствуют
справки на л.д. 146, я 147, 148, 149 и 150 т.6, из коих видно, что ученики школ:
Михайлюк Л., Павлова Р., Перекопская В., Перекопская Т., будучи вовлечены
в секту, не состоят в пионерских и комсомольских организациях, не носят
галстуков, не посещают кино и театра и не принимаю т никакого участия
в общественной жизни школьного коллектива.
О рганами следствия Бидаш, Левчук, Кружко и Кориняк предъявлено
обвинение по части 2 ст. 54-10 и ст. 54-11 УК УССР, которое нашло свое под
тверждение в судебном заседании в той мере, как это изложено в приговоре.
Им же предъявлено обвинение по ст. 67-1 УК УССР, которое подлежит
исключению из приговора, так как их действия по вовлечению детей в секту
образуют состав преступления, предусмотренного ст. 54-11 УК УССР, поэтому
квалифицировать их действия еще и по ст. 67 УК УССР нет надобности.
В отнош ении Ш епель обвинение доказано п о ст. 54-10 ч. 2 и 54-111
УК УССР.
На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст. 296, 297 УПК
УССР, Судебная коллегия
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ПРИГОВОРИЛА:
Бидаш Афанасия И вановича, 1901 года рождения и Кружко Кирилла
Степановича, 1902 года рождения по ст. ст. 54-11 и ч. 2 ст. 54-10 УК УССР
по совокупности содеянного в соответствии со ст. 54-10 УК УССР подвергнуть
каждого лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет, с конфискацией всего
имущества и поражением в правах после отбытия наказания по пунктам «а»,
«б», «в» ст. 29 УК УССР каждого сроком на 5 лет.
Левчук Ивана Антоновича, 1920 года рождения, по ст.ст. 54-10 ч. 2 и 54-11
УК УССР по совокупности содеянного, в соответствии со ст. 45 УК УССР
подвергнуть лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком
на 5 лет с конфискацией всего имущества и поражением в правах по пункту
«а» ст. 29 УК УССР сроком на 3 года.
Шепель Владимира Савича, 1917 года рождения, по ст.ст. 54-10 ч. 2 и 54-11
УК УССР по совокупности содеянного, в соответствии со ст. 45 УК УССР
подвергнуть лишению свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком
на 8 лет с конфискацией всего имущества и поражением в правах по пунктам
«а», «б», ст. 29 УК УССР сроком на 3 года.
Кориняк Федота Петровича, 1892 года рождения, п о ст. ст. 54-10 ч. 2,
54-11 УК УССР по совокупности содеянного с применением ст. 45 УК УССР
подвергнуть лишению свободы в общих местах заключения сроком на 3 года
без поражения в правах, с конфискацией всего имущества.
Меру пресечения Бидаш, Кружко, Левчук, Кориняк и Шепель оставить
прежнюю - содержание под стражей.
Срок отбы тия наказан и я исчислять в отнош ении: Бидаш , К руж ко
с 20 января 1957 г., в отношении Левчук с 21 января 1957 г., в отнош ении
Кориняк с 10 апреля 1957 и в отношении Шепель с 1 февраля 1957 г.
Взыскать с осужденного Кориняк Ф. П. в пользу юрконсультации Красно
гвардейского района г. Днепропетровска за выступление адвоката Шафтан
1200 рублей.
Взыскать с осужденного Кружко К. Е. и Левчук И. А. в пользу ЯК Кировского
района г. Днепропетровска за выступление адвоката по 800 рублей с каждого.
Деньги в сумме 600 рублей, находящиеся на хранении по квитанции № 13276
от 22 января 1057 года передать ЮК Кировского района г. Днепропетровска
в счет взы сканны х с Левчука 800 рублей за выступление адвоката, часы
ручные, изъятые у Левчука и сданные на хранение по квитанции № 132705
от 22 января 1957 г. реализовать и 200 рублей передать в Я К Кировского
района г. Днепропетровска, а остальные, если есть таковые, будут подлежать
конфискации.
Изъятые у Кружко деньги в сему 125 рублей 50 коп. и хранящиеся по квитан
ции № 132706 от 23 января 1957 года передать ЯК Кировского района г. Днепро
петровска в счет взысканных с Кружко за выступление адвоката 800 рублей.
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Часы, хранящиеся по квитанции № 132707 от 23 января 1957 года реализо
вать и деньги передать ЯК Кировского района г. Днепропетровска.
Остальные вещественные доказательства по делу хранить при деле.
Взыскать с осужденных Бидаш, Левчук, Кружко, Кориняк и Шепель в доход
государства судебные расходы в сумме 738 рублей солидарно.
Приговор может быть обжалован в течение 5 дней с момента вручения
копии в Верховный суд УССР через Днепропетровский областной суд.

Додаток 5

ПРИГОВОР
Именем Украинской Советской Социалистической Республики
1958 года сентября 19-22 дня. Судебная коллегия по уголовным делам
Хмельницкого Областного суда, в составе:
Председательствующего ПЕЧЕРСКОГО
Народных заседателей БРЮХОВА, ГАЙДЕНКО
При секретаре ЧЕНАШ
С участием прокурора ЗАРУБИНА
С участием адвокатов ЧЕРНЕЦ, ЦЕТВЕРТНЫХ
рассмотрела в закрытом судебном заседании в гор. Хмельницком дело
по обвинению М ЕЛЬНИКА Леонтия Викентьевича, 1897 года рождения,
уроженец села Сергеевка, Черно-Островского района, Хмельницкой области,
украинца, беспартийного, с низшим образованием, дважды судимый по ст.
54-10 ч.2 УК УССР, в 1932 и 1950 годах, в 1950 году осужден к 25 годам лишения
свободы в исправительно-трудовых лагерях, в 1956 году комиссией Верховного
Совета мера наказания снижена до 15 лет, отбывает меру наказания с 7 мая
1950 г.
ЧА Й КА Д аниила Самойловича, 1902 года рождения, уроженца села
Кутель Волочиского района Хмельницкой области, украинца, беспартийного,
образование низшее, женатого, без определенного места жительства и работы,
судимого в 1932 и 1949 году, освободжен из мест заключения в 1956 году
на основании Указа от 24 марта 1956 года.
ПЕНДЕЛЮКА Петра Павловича, 1899 года рождения, уроженца и жителя села
Хоменцы, Черно-Островского района, Хмельницкой области, малограмотного,
украинца, беспартийного, колхозника, женатого, судимого в 1950 году по ст.
54-10 ч.2 УК УССР, был осуж ден к лиш ению свободы в исправительнотрудовых колониях сроком на 25 лет, освобожден из мест заключения в 1957
году на основании Указа от 24 марта 1956 года.
ПЕТИШ Валентины Михайловны, 1922 года рождения, уроженки и житель
ницы села Купель, Волочиского района, Хмельницкой области, украинки,
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беспартийной, образование 6 классов, в 1950 году судимая по ст. 54-10 ч.2
УК УССР, была осуждена к лишению свободы в исправительно-трудовых
колониях сроком на 10 лет. Освобождена из мест заключения на основании
Указа от 24 марта 1956 года.
МИЛИЦИНА Анисима Аввакумовича, 1922 года рождения, уроженца
деревни Волое, Кировского района, Калужской области, проживавшего в городе
Хмельницком, ой же области, русского, беспартийного, с образованием 7
классов, рабочего, в 1947 году по ст. 54-10 ч. II УК УССР был осужден к 25
годам лишения свободы в исправительно-трудовых колониях, освобожден
от отбытия меры наказания по Указу от 17 сентября 1955 г. «Об амнистии» - обвиняемых всех 5-х в преступлении предусмотренном ст.ст. 54-10 ч.2
и 54 - 11 УК УССР.
Проверив материалы дела, заслушав объяснение подсудимых, показания
свидетелей, а также выступление сторон, судебная коллегия по уголовным
делам областного суда установила:
Подсудимые: Чайка, Пенделюк, Петиш и Милицин, разновременно возвра
тившиеся из мест заключения, имея письменную преступную связь с отбыва
ющим меру наказания руководителем антисоветского сектантского подполья
пятидесятников-сионистов Мельником, возобновили и под руководством
последнего проводили на территориях Хмельницкой, Тернопольской и других
областях враждебную антисоветскую деятельность, собирали и проводили
нелегальные сборища, на которых читали антисоветскую рукописную литературу,
получаемую от своего проповедника, старшего «брата» Мельника.
Так, Мельник, будучи в 1950 году осужденным за антисоветскую сек
тантскую деятельность, находясь в заключении, не прекратил своей преступной
деятельности и организационной преступной связи с руководящими участни
ками подполья, до момента привлечения к уголовной ответствен н ости
по настоящему делу, продолжал возглавлять и осущ ествлять руководство
деятельностью антисоветского сектантского подполья, действующего на терри
тории Советского Союза.
Подсудимый Мельник, возглавляя это подполье, в конце 1955 г. получил
данные о предстоящем освобождении из заключения своего единомышленника
по преступной деятельности - Чайка, с которым до этого имел организационную
письменную связь, назначил его, на время своего нахождения в заключении, для
руководства сектантским подпольем, действующим в разных местах Советского
Союза, с представлением ему права разъезжать по общинам пятидесятниковсионистов с целью укрепления их организационной деятельности и выполне
ния всех сектантских обрядов.
О су щ еств л я я рук о во д ство сек тан тск и м по дп о л ьем , п о дсу ди м ы й
Мельник систематически писал письма в нелегально-действующие в разных
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местах Советского Союза сектантские общины пятидесятников-сионистов
с призывами к их организационному укреплению и указаниями об активизации
их деятельности.
Подсудимый Мельник систематически писал и направлял по общинам
в массовом количестве антисоветского сектантского содержания так называемые
«откровения», «стихи и псалмы», которые размножались и распространялись
среди участников антисоветского сектантского подполья, где им было написано
и послано в адрес П ет и т , Пенделюк и М илицина рукописной сектантской
литературы свыше шестидесяти «откровений стихов и псалмов», которые
были изъяты при задержании Петиш, Пенделюк и Милицина.
По заключению экспертизы стихи и псалмы, изъятые у указанных подсу
димых, по своему содержанию являются антисоветскими, реакционными,
насыщенными выпадами против Советской власти и ее законов.
П одсудимый Чайка, отбы вая наказание в лагерях за антисоветскую
сектантскую деятельность, а такж е после освобож дения из заклю чения
п родолж ал свою антисоветскую деятельность, имел письменную связь
с находившимся в заключении руководителем сектантского подполья пяти
десятников-сионистов Мельником Леонтием, от которого получал указания
по организационным вопросам и руководству деятельностью антисоветского
сектантского подполья на территории Советского Союза.
В соответствии с указанием Мельника подсудимый Чайка возглавлял
с 1956 года до дня ареста руководство организационной деятельностью
сектантского подполья, систематически разъезжал по городам Советского
Союза, где проводил организационную деятельность по укреплению сектантских
общин, организовывал нелегальные сборища сектантов, на которых выступал
с антисоветскими проповедями реакционного содержания, давал водное
крещение лицам вновь вступавшим в секту.
В период 1956-1958 г.г. подсудим ы й Ч айка разноврем енно посетил
сектантские общ и ны нелегально действую щ их на терри тори и М осков
ской, Д непропетровской, Запорож ской, Х мельницкой областей, а также
на территории С тавропольского и Краснодарского краев, где проводил
нелегальные сборища, на которых выступал с сектантскими проповедями,
принимал водное крещение, где им было дано водного крещения свыше 300
человекам, совершил бракосочетание 14 человекам, совершал хлобопреломление
и другие сектантские обряды.
На территории Хмельницкой области подсудимый Чайка посещал сек
тантские общины нелегального подполья, действующие в селах Волочиского,
Черно-Островскього, Шепетовского, Базалийского, Ярмолинецкого районов,
где такж е вы ступал с сектантским и проповедям и, в которых призывал
не вступать в общественные организации, не посещать собрания, кино, про
водил антисоветскую агитацию против службы в Советской Армии.
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В конце 1956 года подсудимый Чайка в ночное время дал водное крещение
в селе Купель четырем человекам вновь вступавш им в секту, в том числе
окончившей десятилетку Вознюк Надежде, которая став сектанткой, выбыла
из рядов комсомола, а такж е С коробогатовой Лю бови, которая до этого
по предписанию врачей принимала лечения, но вступив секту, отказалась
от лечения и в ее семье возник раздор, так как муж и мать категорически
возражали против вступления в секту.
В селе Череповая подсудимый Чайка дал сектантское бракосочетание
Гайдайчуку Петру и Анне, в Хоменцах - Брацкому и Стецюк Нине.
В руководстве Чайка сектантскими общинами использовалась антисовет
ская реакционная литература, которая была изъята при аресте у М илицина,
Пенделюка и Петиш, которые имели с ним преступную связь.
Подсудимый Пенделюк, возвратившись из мест заключения в 1956 году
в село Хоменцы Черно-Островского района, возобновил свою сектантскую
деятельность, установил орган и зационно-преступ н ую связь с другим и
участниками сектантского подполья, в том числе с руководящим «братом»
Чайкой, получил от последнего назначение руководителем общ ины в селе
Хоменцы, в которой насчитывалось до 20 сектантов.
Будучи руководителем общины в селе Хоменцы, неоднократно посещал
и другие общины на территории Хмельницкой области, выступал с сектантс
кими антисоветскими проповедями в селах Черно-Островского, Ярмолинецкого
районов, давал бракосочетание, хлебопреломление и другие сектантские
обряды.
Подсудимый Пенделюк хранил у себя и использовал в своей сектантской
деятельности антисоветскую реакционную рукописную сектантскую литературу,
части которой автором является подсудимый Мельник.
Подсудимая Петиш , находясь в заклю чении, имела связь с другими
участниками этого подполья, получала от них для чтения и переписывания
антисоветского содержания сектантские рукописи, которые после освобождения
ее из мест заключения, привезла с собой домой
Возвратясь из заключения в 1956 году в село Купель Волочиского района,
Петиш возобновила свою антисоветскую сектантскую деятельность, установила
организационную связь с другими руководителями сектантского подполья,
в том числе с руководителем подполья Чайка, возвративш егося из мест
заключения.
Возглавив руководство сектантской общ ины в селе Купель, П етиш
систематически у себя на квартире, а также у других участников подполья
собирала тайные сборища пятидесятников-сионистов, на которых выступала
с проповедями антисоветского реакционного содержания, используя хранив
шуюся у нее антисоветскую реакционную литературу, проводила вербовку в секту
новых членов, которых она предварительно обрабатывала в антисоветском
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сектантском духе, где ею разновременно были вовлечены в секту Вознюк
Надежда, которая окончила десятилетку и состояла членом ВЛКСМ, в связи
с вербовкой ее в секту, она вышла из комсомола, также были обработаны
и завербованы Скоробогатая Любовь, Нагурная Домникия, Нагурный Дементий,
обрабатывалал и других лиц, в том числе и подростков учеников школы.
Всем вышеуказанным обработанным и вовлекшим в секту лицам Петиш
совместно с Чайка в начале 1957 года дали водное крещение в ночное время
на реке за селом Купель.
Подсудимая Петиш весной 1957 года получила от находившегося в заклю
чении старшего руководителя сектантского подполья проповедника Мельника
Леонтия письмо сектантского содержания, дважды организовывала его чтение
на проводимых ею нелегальных сборищах пятидесятников-сионистов. Кроме
того, до дня ее ареста хранила у себя и использовала в своей сектантской
деятельности антисоветскую рукописную литературу, в том числе и литературу,
автором которой является Мельник.
Подсудимый Милицин, будучи в 1947 году осужден, и отбывая наказание
в Карагандинских лагерях, в 1950 году вступил в подпольную секту пяти
десятников-сионистов и там же принял водное крещение.
Возвратясь из мест заклю чения в 1955 году, М илицин не прекратил
своей сектантской деятельности, проживая в Калужской области, занимался
размножением сектантской литературы и рассылал ее участникам сектантского
подполья.
Имея связь с руководителем нелегального подполья Мельником, в конце
1956 г. М илицин по разрешению Мельника выехал из Калужской области
в Хмельницкую область, где встретился с руководителем сектантского подполья
Чайка, вместе с ним участвовал в нелегальных сборищах в селе Старомыщино,
Тернопольськой области, где Чайка выступал с проповедями, совершал другие
сектантские религиозные обряды. После чего в начале 1957 г. М илицин
возвратился в Калужскую область и написал письмо Мельнику в заключение,
в котором информировал его о своей сектантской деятельности.
В начале 1958 года подсудимый Милицин вторично прибыл в Хмельницкую
область, где установил связь с действующей сектантской общ иной в гор.
Хмельницком, систематически принимал участие в проведении нелегальных
сборищ, на которых неоднократно выступал с проповедями антисоветского
содержания.
В своей практической деятельности М илицин использовал хранимую
им рукописную сектантскую литературу антисоветского содержания, в том числе
«стихотворения от дедушки», автором которых является Мельник Леонтий,
эта литература была обнаружена и изъята у него во время ареста.
Предъявленное обвинение подсудимым Мельнику, Чайка, Пенделюку, Петиш
и Милицину подтверждено материалами дела, вещественным доказательством
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изъятой при аресте антисоветской литературой, заключением экспертизы,
показанием в суде свидетелей М ельник Степаном, Натурной Домникией,
Скоробогатого, Триска Елизаветой, а также признанием самих подсудимых
в хранении сектантской литературы и в проведении сектантских обрядов.
Кроме того, Мельник и Чайка признали факт участия в организационной
деятельности сект пятидесятников-сионистов и М ельник - изготовление
и распространение антисоветской реакционной литературы.
На основании вышеизложенного судебная коллегия по уголовным де
лам признала Мельника, Чайка, Петиш, Пенделюка и М илицина виновными
в преступлении, предусмотренном ст.ст. 54-10 ч.2 и 54-11 УК УССР.
Подходя к определению меры наказания, коллегия находит необходимым
Мельнику и Чайка, как организаторам, применить Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 26 мая 1947 года «Об отмене смертной казни». А поэтому
руководствуясь ст.ст. 296, 297 УПК УССР ПРИГОВОРИЛА:
МЕЛЬНИКА Леонтия Викентьевича, ЧАЙКА Д аниила С амойловича
на основании ст.ст. 54-10 ч.2 и 54-11 УК УССР и с санкции ст. 54-2 УК УССР
с применением Указа от 26.V. 1947 года подвергнуть заключению в исправительнотрудовых колониях сроком на ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ (25) лет каждого, с поражение
в правах по п.п. «а,6,в,» ст. 29 УК УССР на 5 лет каждого. Зачесть Мельнику в счет
отбытия меры наказания с 7-го мая 1950 года, а Чайка с 5-го июня 1958 года.
ПЕТИШ Валентину М ихайловну, П ЕНДЕЛЮ КА П етра П авлови ча
и М ИЛИЦИНА Анисима Аввакумовича на основании ст.ст. 54-10 ч. 2, 5411 УК УССР и с санкции ст. 54-2 УК УССР подвергнуть лишению свободы
в исправительно-трудовых колониях Петиш на ДЕСЯТЬ (10) лет, Пенделюка
на ВОСЕМЬ (8) лет, а Милицина на СЕМЬ (7) лет, с поражением в правах по п.
п. «а,б,в» ст. 29 УК УССР на 5 лет каждого.
Исчислять меру наказания с зачетом предварительного содержания под
стражей Петиш и Пенделюк с 17-го июля 1958 года, а М илицину с 12-го июля
1958 года.
Меру пресечения всем осужденным оставить прежнюю - содержание
под стражей.
И зъяты е у Чайка часы «Молния» конф исковать и реализовать в д о 
ход государства. И зъ яты е у М ельника 520 руб. к о н ф и ск о вать в доход
государства.
Пенделюка, Петиш и Милицина считать осужденными без конфискации
имущества за отсутствием такового.
Приговор может быть обжалован в Верховный суд СССР на протяжении
5 дней со дня объявления осужденным копии такового через Хмельницкий
областной суд.
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ПРИГОВОР
И менем Украинской Советской Социалистической Республики
31 августа 1961 года народный судья Ильичевского района Ж данова
в составе председательствующего Ковтуна, народных заседателей Лымаренко
и Грянкина, с участием прокурора Скловского и общественных обвинителей
Володарчик и Борблика на выездной сессии в Дворце культуры имени Карла
Маркса рассмотрел дело по обвинению:.
Иванченко Никифора Акимовича, 9 февраля 1915 года рождения, уроженца
Краснодарского края, Титовского р-на, ст. Н-Титовка, русского, гр-на СССР,
б/п, малограмотного, слесаря деревообделочного цеха КПП треста ЖМС,
женатого, не судимого, проживавшего по адресу: Жданов, улица Вузовская
дом I, кв.12;
Ефименко Сидора Григорьевича, 14 мая 1887 года рождения, уроженца
Запорожской области, Приазовского района, с. Александровка, украинца, гр-на
СССР, образование 4 класса, б/п, не судимого, не работающего, проживавшего:
Жданов, улица Годовикова, 10;
Гаврильченко Федора Григорьевича, 14 мая 1899 года рождения, уроженца
Сталинской области, Н-Азовского района с. Красноармейского, украинца, б/п,
малограмотного, судимого в 1950 году по ст. 54-10 УК УССР к 10 годам лишения
свободы, освобожденного в 1955 году, проживавшего по адресу: поселок имени
Ворошилова, улица 9, дом 38-3, гр-на СССР, пенсионера;
Герявенко Владимира Захаровича, 15 июня 1902 года рождения, уроженца
Сумской области Х отинского р-на, с. М огрицы, украинца, не судимого,
образование 3 класса, гр-на СССР, пенсионера, проживавшего по адресу: г.
Жданов, пос. Броневый, улица Модельная, 24.
Гайдина Григория А ф ан асьевич а, 1904 года р о ж д ен и я, у р о ж ен ц а
Брянской области, Карачевского р-на, с. Яковлевка, русского, гр-на СССР,
малограмотного, пенсионера, проживавшего: г. Жданов пос. Апатова, улица
База, 34, не судимого;
Стукало Федора Федоровича, 21 декабря 1933 года рождения, уроженца
Черкасской области, Чигринского района, с. Полудиевка, украинца, гр-на СССР, б/
п, образование 4 класса, несудимого, слесаря-сборщика механосборочного цеха зда Тяжмаш, проживавшего по адресу: гор. Жданов, улица Менжинского, 30;
Соколик Дмитрия Васильевича, 5 июня 1936 года рождения, уроженца
Тернопольской области, Зиневенского р-на, с. Зурудня, украинца, образование
7 классов, гр-на СССР, б/п, не судимого, подкранового рабочего цеха стана
1700, проживавшего по адресу: г. Жданов, улица Межинского, 30.
В городе Ж данове в основном на территории промышленных районов
Ильичевского и Орджоникидзевского на протяжении длительного времени
проводила антиобщественную антигосударственную работу «группа сектантов-
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пятидесятников» так называемых «христиан веры евангельской», образно
названных в народе «трясунами». О бвиняем ые по делу, преданны е суду,
возглавили руководство этой сектой. Они в целях конспирации создали
несколько явочных групп сектантов и проводили в них свою деятельность.
Во главе группы сектантов - пятидесятников на поселке Ворошилова стал
подсудимым Гаврильченко, ранее судимый за государственные преступления.
Группой поселка имени Апатова руководил подсудимый Гайдин, группой
сектантов на поселке Азовкольцо руководил подсудимый Герявенко. Работу
в О рдж оникидзевском районе среди сектантов возглави л подсудим ы й
Ефименко и он же с подсудимым Иванченко руководил деятельность всех
нелегальных групп пятидесятников. Эти лица присвоили себе функции так
называемих пресвитеров и под их руководством отправлялись окультии
(так в приговоре! - В.Ф.) водного и духовного крещения, преломления хлеба
и другие изуверские обряды.
В 1960 и 1961 гг. подсудимые Стукало и Соколик создали в городе молодёж
ную группу и возглавляли ее. Административные органы запрещали деятель
ность групп сектантов-пятидесятников путем проведения индивидуальных
бесед с руководителями и сообщали об этом на молитвенных собраниях.
По инициативе исполнительных комитетов И льичевского и О рдж оникидзевского райсовета депутатов трудящихся были проведены собрания
во Дворцах культуры об антиобщественной деятельности сектантов-пятидесят
ников, на которых была осуждена деятельность секты и выражено требование
трудящихся запретить незаконное сборище «пятидесятников». Тем не менее
противопоставив себя воле народа подсудимые активизировали свою работу
и до дня ареста проводили антиобщественную деятельность. Подсудимые
запрещ али рядовым членам принимать участие в общ ественной ж изни,
посещать парки, Дворцы культуры, заниматься физкультурой, слушать радио,
читать художественную литературу, газеты. Они старались оторвать верующих
от полноправной ж изни, от борьбы за коренны е интересы трудящ ихся,
построение коммунистического общества. Они утверждали, что наша жизнь
«мирская суета», запугивали сектантов скорым приходом на землю Иисуса
Христа, судом Господним над грешниками и другими измышлениями.
Подсудимые лицемерно проповедовали, что «все люди братья, у них нет
врагов». Под этим предлогом они запрещали «своим братьям» брать в руки
оружие для защиты Родины. Все это привело некоторых к отказу от Родины.
Свидетель сектант-пятидесятник Величко Ф.Н. далее в судебном заседании
молвил, что «принадлежит к небесному царству». Такие же убеждения имеет
сектант Цыпенко Л.Ф., который в зале суда нагло заявил: «Родина моя на небесах,
землю считаю временным явлением». Этот свидетель в циничной форме заявил
суду, что полет космонавтов героев Гагарина и Титова не достижения, а он сам
скоро полетит «ещё выше Духом Святым».
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Руководители секты занималась шарлатанством и обманом рядовых членов.
Во время так называемых молений, собраний и т.п. создавали обстановку,
которая нарушала нормальную психику человека. Они душно протапливали
печи в квартире, где следовало молится, ставили на колени сектантов, заставляли
их по несколько часов подряд молиться и т.д. Естественно, что после этого
наступают психические заболевания, истерики, тряски, дикие выкрики, которые
они называют разговором на иных языках.
Свидетель Поддубный А.Е., муж гр-ки Гордиенко М., сообщ ил суду,
что его жена до вступления в секту была соверш ено здоровая женщина.
Свидетель Адамов сообщ ает суду, что его жена до посещ ения собраний
сектантов была здоровой женщиной, хорошей матерью и хозяйкой, но под
влиянием проповедника Гаврильченко оставила ребенка, отрывала от семьи
для неизвестных ей целей деньги из бюджета семьи и, наконец, заболела.
Изуверские обряды уродуют людей, разбивают семьи и наносят вред здоровью.
Свидетель Чепель Анатолий попал пол влияние сектантов-пятидесятников,
плохо стал относиться к родителям и довёл свою мать гр-ку Чепель Евдокию
до покушения на самоубийство.
Установлено судом, что руководители секты приносили неисправимый
вред здоровью граждан и даже угрозу их жизни.
Руководители секты пятидесятников запрещают своим братьям и сестрам
обращаться к врачам для оказания медицинской помощи.
Старшие братья пытаются втянуть в религиозную трясину трудящихся,
притупить их революционную бдительность, прививают беззаботность, что
очень выгодно врагам мира, социализма и демократии. Они свои грязные руки
налагают на духовный мир человека и заставляют его идти вразрез с делами
нашего Советского социалистического государства.
Свидетель Ж уренко Антон Константинович раскрыл суду страшную
картину духовного падения своей сестры Марии, которая попала под влияние
сектантов. Молодая, жизнерадостная девушка, воспитанница детского дома,
хороший рабочий, секретарь комсомольской организации «Южсантехмонтажа»,
часто выступавшая на смотрах художественной самодеятельности, любитель
песен, книг, хорошего настроения, была втянута в грязное болото трясунов.
Руководители секты окутали её паутиной шантажа и сломили волю молодой
рабочей. Она порвала с комсомолом, потеряла друзей, опустилась. Перед судом
престала нервная, внутренне замкнутая, постыдно обманутая «христианка
веры евангельской» Мария Журенко, которая благодаря «заботе» подсудимых
потеряла веру в человека, любовь, счастье. Её нелегальная история является
тяжким обвинением руководителям секты пятидесятников.
Суд установил так же вредное влияние сектантов на воспитание детей.
В секту были вовлечены: Зубрий Раиса, 1950 года рождения, ученица 5 класса,
Кирюта Нина, 1945 года рождения, Выродова Люда, 1951 года рождения,
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Лиманская Люба, 1950 года рождения, Величко Николай, 1950 года рождения,
ученики 4 класса. Этих детей помимо их воли заставляли молиться, принимать
изуверские обряды.
Руководители секты стремились, чтобы рядовые члены вербовали в их ряды
даже детей. Свидетель Иванова сообщ ила суду, что дети пятидесятников
опаздывают в школу, плохо себя чувствуют. Влияние религиозного дурмана
калечит психику детей и плохо отражается на их воспитании.
С появлением из районов Западной Украины в город Жданов подсудимого
Соколик, подсудимым Стукало Федором была организована молодежная группа,
на сборах которой подсудимые произносили проповеди антиобщественного
характера.
Подсудимые не признали своей вины, хотя не скрывают своей руководящей
роли в секте пятидесятников.
Преступление правильно квалифицированно по ст. 290 ч. I УК УССР
и полностью доказано материалами предварительного и судебного следствия.
Доказано заклю чением судебного психиатрической экспертизы, что
изуверские обряды сектантов-трясунов разрушают психику человека и доводят
до тяжелого заболевания. Часть сектантов в настоящее время находятся на грани
потери здравого рассудка.
Свидетели подтвердили, что Ефименко и Иванченко возглавили руковод
ство сектой, и они сами не отрицают этого факта. Свидетели подтвердили, что
все подсудимые являлись членами братского совета - руководящего органа
пятидесятников.
Последнее время активизировала свою работу молодеж ная группа.
Присутствовало на собрании по 50-60 молодых людей, где подсудимые Соколик
и Стукало произносили свои изуверские проповеди.
При вынесении меры наказания суд принимает во внимание особую
общ ественную опасность соверш енного преступления, характери сти ки
личностей подсудимых.
Подсудимые в судебном заседании пытались проповедовать низкопробное
учение христиан евангелистов, не отрицали своих убеждений, не осознали
своей вины и вызвали законное возмущение трудящихся.
Суд считает своим долгом строго карать преступников, которые пытаются
помешать делу строительства коммунистического общества, духовно и физи
чески опустошают безвольных людей, проводя свои мракобесные обряды
и антиобщественные проповеди.
Суд признает подсудимых виновными в равной мере. Руководствуясь ст.
ст. 321-324-327-332-335 УПК УССР,
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ПРИГОВОРИЛ:
На основании ст. 209 ч. 1 УК УССР Иванченко Н икифора Акимовича,
Ефименко Сидора Григорьевича, Гаврильченко Федора Григорьевича, Герявенко
Владимира Захаровича, Гайдина Григория Афанасьевича, Стукало Федора
Федоровича, Соколик Дмитрия Васильевича подвергнуть лишению свободы
сроком на 5 лет каждого.
В соответствии со ст. 25 УК УССР подсудимым назначить отбывать первые
два года в тюрьме и после отбытия этой меры наказания три года отбывать
в исправительно-трудовой колонии усиленного режима.
В соответствии со ст. 23 УК УССР у осужденных конфисковать в доход
государства принадлежащее им имущество.
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IV .

П ’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКІ ЦЕРКВИ
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ВІРИ
В Н ЕЗА Л ЕЖ Н ІЙ УКРАЇНІ

Оргкомітет за відновлення Союзу церков ХВЄ
Згідно з офіційними державними даними у 1986 р. в СРСР налі
чувалося 843 п’ятидесятницькі громади. Насправді їх було набагато
більше. Через ряд історичних обставин, на момент початку перебудови
п’ятидесятницький рух був роздробленим на кілька частин, де були
свої визнані керівники. Загального центру не існувало. Значна части
на церков входила до ВРЄХБ, у якому працювали деякі керівники,
іцо представляли п’ятидесятницькі церкви - (наприклад, Д.Вознюк,
Р.Білас, В.Глухівський, П.Шатров, Ф.Папроцький). Було також близько
250 автономно зареєстрованих церков п’ятидесятників, діяльність
яких направляла Рада Пресвітерів, (у складі якої були В.Озеруга,
П.Сердиченко, М.Гущин, Н.Рещиковець, В.Мурза, Я.Кобилинський
та ін.). Інші церкви не були зареєстровані, однак мали свої керівні
центри. Територіально більша частина п’ятидесятницьких церков СРСР
була розташована в Україні (за деякими оцінками - до 80 %).
Спроби легалізувати діяльність п’ятидесятницьких громад акти
візувалися з початком перебудови в 1985 році. Рада єпископів незареєстрованої спільноти вповноважила єпископів М .Камінського
й М. Мельника почати переговори з Радою у справах релігій при Раді
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М іністрів СРСР із приводу легалізації п’ятидесятницьких церков.
4 квітня 1985 року ними був написаний лист на ім’я Голови Ради в справах
релігій і першого заступника Голови Президії Верховної Ради СРСР.
У своєму листі вони писали про те, що віддавна між п’ядесятниками
й органами влади склалися нездорові відносини, і що потрібно знайти
розумний вихід з становища, яке склалося. Повідомлялося про перес
лідування з боку місцевих органів влади, штрафах за проведення
богослужінь. Пояснюючи, чому п’ядесятники перебувають у стані
незареєстрованних громад, Камінський і Мельник писали, що християни
євангельської віри не проти реєстрації в принципі, але є низка ущем
лень у законодавстві про релігійні культи, які грубо порушують
положення статті 52 Конституції СРСР про свободу совісті й тому
є неприйнятними для віруючих людей. Називаючи один за одним
ці пункти у своєму листі, служителі порушували перед Урядом СРСР
питання про зміну законодавства й наданні дійсної свободи совісті
відповідно до Конституції. Водночас вони повідомляли про свою
готовність зустрітися для обговорення практичних питань із метою
врегулювання церковно-державних відносин й подали текст «Віровчення
ХВЄ», на підставі якого проводять свою богослуж бову практику
п’ятидесятницькі церкви. У листі було висловлене прохання: надалі,
до остаточного вирішення питання, надати право громадам ХВЄ
проводити свої богослужіння на основі прикладеного Віровчення,
що додавалося до листа й повідомити місцеві влади про надання
такого права.
Після низки зустрічей в 1985-1987 р.р., на які були запрошені
єпископи Мельник, Камінський, Прудніков та ін., дійсно, відбулися
деякі зміни: всі п’ятидесятники, які перебували в ув’язненні, були
випущені на волю, знято деякі заборони. Колишнє законодавство про
релігійні культи ще не було офіційно скасоване, але практично перестало
застосовуватися. Надходила пора свободи. Уряду був наданий «Статут
церков християн віри євангельської». 31 грудня 1987 року головою Ради
у справах релігій при Раді Міністрів УРСР Колесником був підписаний
довгоочікуваний лист, оф іційно адресований «Єпископам церкви
християн віри євангельської». В цьому короткому листі зазначалося:
«За рекомендацією Ради у справах релігій при Раді Міністрів СРСР
Рада у справах релігій при Раді Міністрів Української PCP розглянула
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наданий вами 14 грудня 1987 року проект Статуту вашої церкви, який діє
на території Радянського Союзу, і вважає, що в цілому він не суперечить
законодавству про релігійні культи. Релігійні спільноти, які керуються
християнським віровченням і положеннями цього Статуту, можуть
бути зареєстровані у встановленому порядку й користуватися всією
повнотою наданих релігійним організаціям прав».
Подальшим кроком було практичне відновлення діяльності Союзу
церков ХВЄ. У східних областях України серед незареєстрованих церков
не було єдиної згоди у той час, яким саме шляхом діяти далі. Такі
служителі як Мельник, Камінський, Приходько, Саган та інші наполя
гали на створенні єдиного п’ятидесятницького союзу, в який би увійшли
всі п’ятидесятницькі спільноти. Головні керівники Бєлих та Левчук,
посилаючись нате, що двічі намагалися це зробити у своєму житті
й одержали тільки більші строки позбавлення волі, ставилися до цього
досить обережно й практичних кроків зі свого боку вирішили не робити.
Більшість пасторів та інших служителів незареєстрованих церков
поділяли їх позицію у цьому питанні, і воліли очікувати подальшого
розвитку подій, міркуючи, чи можливо довіряти новій владі.
Що стосується незареєстрованих церков у західних областях
України, то вони займали позиції більш одностайні - на чолі з Боєчком,
Артищуком, Хриптою та Гринчуком практично всі церкви, за незначним
винятком, підтримували намагання не тільки легалізувати свої помісні
церкви, але й створити єдиний Союз церков християн віри євангельської,
у складі якого могли б о б ’єднатися п’ятидесятники всіх напрямків,
зберігаючи при цьому особливості своїх віровчень і практики церковного
життя на р озсуд помісних громад, які діють за своїми власними
статутами.
У результаті інтенсивних переговорів між служителями різних
напрямків ЗО липня 1988 року в Києві відбулася нарада в церкві ХВЄ
по вул. Кар’єрній, 44 і був утворений Оргкомітет, який почав роботу
з відбудови легальної діяльності Союзу ХВЄ. До складу Оргкомітету
увійшли представники різних п’ятидесятницьких напрямків.
У той же день Оргкомітет звернувся з Посланням до всіх п’яти
десятницьких церков, у якому було сказано:
«Дорогі брати та сестри Церкви християн віри євангельської в СРСР!
Повідомляємо вас, що Дух Святий спонукає нас, священнослужителів
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Церкви ХВЄ різних сьогодні існуючих напрямків, зібратися ЗО липня
1988 рок у в м. К иєві для того, щ об зр о б и т и перш ий реальний
крок на освяченому Господом шляху досягнення єдності Церкви
в Дусі Христовому.
З радістю сповіщаємо Вас, дорогі брати та сестри, що в цій справі
Господь нас рясно благословив: брати-служителі визнали й благословили
один одного, спільно виробили «Відозву до Церкви ХВЄ в СРСР»
і зробили практичну підготовку для утворення керівного Центру
нашого братерства.
Ми, що підписали вищезгадану Відозву, погодились надалі вес
ти спільну духовн у й організаційну роботу, у якості Оргкомітету
зі скликання з ’їзду й утворення Союзу християн віри євангельської
в СРСР.
З приводу цього ми звернулися з письмовим клопотанням до Уряду
нашої країни».
У заяві від ЗО липня 1988 року, направленій Голові Ради у справах
релігій при Раді Міністрів СРСР К.Харчеву, Оргкомітет просив дозволу
влади на скликання Всесоюзного з ’їзду представників Церкви ХВЄ
з порядком денним, що включав би створення Союзу церков ХВЄ
й вибори керівного центру.
7 травня 1989 року було поширене Звернення Оргкомітету під назвою
«Всім християнам віри євангельської-п’ятидесятникам у СРСР», у якому
повідомлялося, що за 9 місяців існування Оргкомітету «пророблена
робота з питання практичної єдності спільноти й утворення єдиного
духовного керівного центру виявила, насамперед, величезну жагу
віруючих ХВЄ до єдності й духовного збагачення церкви». Разом із цим
відзначалося, що «виявилася також пасивність і духовна обмеженість
частини Церкви, нерозуміння окремими віруючими й служителями
духу й сутності нашого часу, і великих завдань, поставлених перед
Церквою її Пастироначальником».
Оргкомітет повідомляв також, що починається проведення обласних
і регіональних конференцій з метою створення місцевих о б ’єднань
ХВС в областях і регіонах та обрання керівництва, закликаючи церкви
«обрати в обласні, республіканські й у всесоюзну Ради істинних мужів
Божих, сповнених Духом Святим й вірою, чистих перед Богом і людьми,
непорочних і богобоязливих, розумних, товариських і далекоглядних».
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Водночас у Зверненні виражалося побажання, щоб «Церква звільнилася
від псевдопрацівників, які пасуть народ Божий без ретельності й ж ер
товності, обмежених, себелюбних і немилосердних».
У Зверненні зазначалося, що «Оргкомітет за весь час своєї роботи
чуйно прислухався до всіх зауважень з боку Церкви та її служителів,
аналізував і зважував оцінку духовних і людських якостей кожного
свого члена, а також практичний прояв їх у нелегкій роботі Оргко
мітету. З метою найбільш продуктивної роботи на розширеній нара
ді Оргкомітету поставлено питання про довіру до кож ного його
члена. Не отримав загальної братньої довіри Глуховський, виведений
з Оргкомітету». Новими членами Оргкомітету були вибрані Марчук
(Мінськ), Цвор (Брест), Ільчук (Полісся), Черненко (Тернопіль).
Глуховський після виведення з Оргкомітету працював самостійно
й створював паралельно інш ий сою з п ’ятидесятницьких громад
за назвою «Союз Вільних Церков Християн Євангельської Віри України»
(СВЦХЄВУ), який був офіційно зареєстрований 22 листопада 1990 року
на чолі з Глуховським, Райчинцем, Шевчуком, Кирпачем, Сестринським
та іншими служителями.
22 травня 1989 року група служителів ХВЄ, яка входила до складу
ВСЄХБ, після консультацій з помісними церквами звернулася до Прези
дії Всесоюзної Ради євангельських християн-баптистів з письмовою
заявою, у якій, зокрема, зазначалося:
«У наші дні для ХВЄ реєстрованих і незареєстрованих уряд надає
можливість створення єдиного братнього Союзу. Ми, представники
церков ХВЄ, що входять у Союз ВСЄХБ, молитовно вирішили разом
з тими церквами, які готові ввійти в такий союз, на однакових правах
відновити Союз ХВЄ в нашій країні. З огляду на обставини, що склалися,
ми даною заявою підтверджуємо, що разом з нашими церквами, як були
в складі Союзу ЄХБ, виходимо із Союзу ВСЄХБ від дня подачі даної
заяви й тим самим для нас припиняється дія Серпневої угоди».
Цю заяву підписали:Білас, Глуховський, Панько, Черненко, Веремчук,
Жук, Марчук, Шевердак, Мулярчук, Микитюк, Жуковський, Зенкін.
Пленум ВСЄХБ заяву розглянув і вирішив задовольнити її.
7 липня 1989 року Оргкомітет за підписом Боєчка, Біласа, Озеруги,
Мельника розіслав ще одне звернення п’ятидесятницьким церквам,
у якому говорилося:
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«П овідом ляєм о вам, щ о 22 травн я 1989 р. була подана заява П резидії
В С Є Х Б від св я щ е н н о с л у ж и т е л ів ХВЄ, щ о п р а ц ю в а л и в С ою зі ЄХБ.
З аяву п ри й н ял и , і служ ителі ХВЄ й ЄХБ м олитовн о благословили один
одн ого на са м о с тій н у працю . 9 червн я 1989 р. Р ада у сп равах релігій
при Раді М ін істрів С Р С Р о ф іц ій н о ого/к ч ила про ви зн ан н я Всесою зної
Т им часової Ради єпископів у складі: Боєчка, Біласа, О зеруги і М ельника.
День 22 травня 1989 р. вваж ається днем виходу п ’ятидесятників із ВСЄХБ
і п р и п и н е н н я дії С е р п н ев о ї угоди 1945 р.
З л ипня 1989 р. Всесоюзна Тимчасова Рада Єпископів (ВТРЄ) присту
п и л а до п р о вед ен н я обласн и х к о н ф ерен ц ій п ’яти д есятн и к ів з о б р ан н я
старш их пресвітерів і пресвітерських рад. Уже проведені такі конференції
в 4-х о б л а ст ях У країни. А бсол ю тн а б іл ьш ість п ’я т и д е с я тн и к ів у цих
обл астях в и й ш л и із С ою зу ЄХБ і вл и л и ся в ство р ю ван и й С ою з ХВЄ.
Закликаєм о вас, дорогі брати й сестри, найближ чим часом прийняти
в а ш е р іш е н н я в ц е р к в а х Х ВЄ п р о ви х ід аб о н ев и х ід із С о ю за ЄХ Б
і п о від о м и ти за адресою : 290037, м. Л ьвів-37, вул. Б .Х м ельн и ц ького,
249 кв. 49 Б іл асу Р ом ан у Іван ови чу. Н а підставі ваш и х повідом лен ь,
ВТРЄ буде створю вати граф ік проведення обласних кон ф ерен ц ій . Д ату
п р о вед ен н я к о н ф ер е н ц ії у об л астях ми вам п о від о м и м о додатково.
П р о с и м о вас, улю блені Господом, м о л и т о в н о го ту вати ся до цих
к о н ф е р е н ц ій , з б е р іг а т и м и р і л ю б о в у с в о їх с е р ц я х , всією ду ш ею
д о в ір и ти с я С паси тел ю наш ом у, К отри й сказав: «Я на кам ені створю
Ц ерк ву М ою , і в о р о т а пекла не зд олаю ть її».

Союз церков християн віри евангепьськоїп ятидесятників України
25-26 тр а в н я 1990 року в Коростені був проведений Всеукраїнський
з ’їзд , на я к о м у була в ід т в о р е н а д ія л ь н іс т ь «В сеу к р аїн сько го С о ю зу
х р и ст и ян віри єв а н ге л ь с ь к о ї-п ’яти д есятн и к ів» , і я к и й о б ’єдн ав у своїх
рядах пом існі церкви, щ о н алеж али раніш е до різних груп зар еєст р о в а
н и х у ВСЄХ Б, а та к о ж за р е є с т р о в а н и х ав то н о м н о й н езар еєстр о ван и х
церков ХВЄ й ХЄВ. Н а з ’їзді були п рисутні 409 делегатів із всіх областей
У к р аїн и й 40 г о с т е й із С Ш А , Н ім е ч ч и н и , Б ел ьгії, Ш в ец ії, К а н ад и ,
Ф ін лян дії, Н орвегії, У горщ ини та інш их країн.
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У доповіді Володимира Озеруги був представлений весь багато
страждальний шлях Церкви християн віри євангельської за всю
радянську історію. Під керівництвом Романа Біласа з’їзд обрав Головою
відновленого Союзу християн віри євангельської-п’ятидесятників
М иколу Мельника, який і керував С ою зом церков до 1998 року.
Заступниками голови були вибрані Богдан Мальский, Василь Боєчко
й Петро Сердиченко.
Рада Всеукраїнського сою за ХВЄ була одн оголосн о вибрана
з 17 старших пресвітерів областних об’єднань.
Союз церков християн віри євангельської України є правонаступни
ком Всеукраїнського союзу християн євангельської віри й Всепольського
сою зу християн віри євангельської, що існували раніше, а також
спільноти церков християн віри євангельської Буковини. Подальша
практична робота, спрямована на організацію Союзу церков християн
віри євангельської-п’ятидесятників велася керівництвом Союзу на чолі
з Мельником.
Робота гіо створенню легального Союзу церков супроводжувалася
одночасно широко розгорнутим євангелізмом і місією, у яких бурхливо
й вибухоподібно виразився колосальний ентузіазм віруючих, які
отримали довгоочікувану можливість ділитися своєю вірою. Колосаль
ним був і інтерес суспільства до питань віри й життєдіяльності церкви.
За належне сприймалися переповнені Палаци культури, спортивні зали
й стадіони, де проповідувалося Євангеліє й безкоштовно роздавали
сотні тисяч Нових Завітів та іншої християнської літератури.
По всьому Радянському Союзі стала проводити масові євангелізації
група «Емануїл» з Одеси під керівництвом Петра Сердиченко, яка
проповідувала повсюди - від маленьких сіл Прикарпаття до Красної
площі в Москві. Незабаром Сердиченко був обраний керівником
євангелізаційних проектів Союзу п’ятидесятників у масштабах СРСР.
Це був незвичайний період «вибуху» євангелізації. У багатьох містах
і селах України, Росії, Білорусії й Молдавії побувала також із проповіддю
Євангелія ще одна група євангелізації з Одеси - група «Євангеліст» під
керівництвом Павла Юзька.
Поступово, у міру того, як були створені союзи ХВЄ п’ятидесятників
у Росії, Білорусії, Молдавії, Литві, Латвії, Узбекистані, намічалися
плани роботи на майбутнє, і проводилася підготовка до проведення
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перш ого о б ’єдн ан ого з ’їзд у п’ятидесятників СРСР, що відбувся
13-15 березня 1991 року в Москві. Роман Білас працював у напрямку
о б ’єднання п’ятидесятницьких церков, вихованих у різних традиціях
і віроповчальних особливостях. Ця робота, присвячена о б ’єднанню,
стала основною метою його життя до самої смерті. За його найактивнішої
участі були відкриті Біблійні інститути й коледжі в Москві, Києві,
М інську, Вільню сі, Ризі, Киш иневі. С отні студентів навчаються
там і сьогодні, одержуючи богословську освіту. Згодом Об’єднаний
Союз був перейменований у М іжнародну Асамблею християн віри
євангельської.
Наступний з ’їзд Всеукраїнського союзу ХВЄ відбувся в Рівному
19-21 квітня 1994 року. На з’їзді були присутні 342 делегата із правом
вирішального голосу, а також 20 гостей з різних країн - СІЛА, Чехії,
Бельгії, Німеччини, Швеції, країн ближнього зарубіжжя.
У звітній доповіді Голова Союзу ХВЄ України Микола Мельник
охарактеризував минулий етап роботи й життєдіяльності церков України
й керівництва Союзу, а також перспективу на прийдешній період. Були
створені також відділ для роботи з молоддю й жіночий відділ.
Головою Союзу на новий строк був вибраний Микола Мельник,
секретарем Союзу - Роман Білас, заступниками голови з духовних
питань - Федір Папроцький та Богдан Мальський, заступниками голови,
відповідальними за окремі відділення, з ’їзд обрав Віктора Прохора,
Віктора Лимонченка, Євгена Пилипіва. Відповідальною за жіноче
відділення була обрана Віра Бесарабова, відповідальним за виконавчий
сектор - Володимир Пріт. У Раду союзу ввійшли всі старші пресвітери
областей, а також відповідальні за зовнішню місію Микола Синюк,
за фінанси Петро Янюк і директор Київського Біблійного інституту
Сергій Озеруга.
Черговий з’їзд Всеукраїнського Союзу християн віри євангельської п’ятидесятників відбувся 19-21 травня 1998 року в Києві. Головою Союзу
був обраний Михайло Паночко.
Наступний з’їзд Всеукраїнського Союзу християн віри євангельсь
кої - п’ятидесятників відбувся 21-24 травня 2002 року в Києві. У роботі
з ’їзду взяли участь 360 делегатів із всіх областей України і близько
50 гостей з Великобританії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Бразилії,
США, Канади, Литви, Латвії, Росії, Білорусії, Молдови, Узбекистану,
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Киргизії, Вірменії, також деякі українські місіонери, які працюють
за кордоном.
З урахуванням раніше проведених довоєнних з’їздів Всеукраїнського
союзу церков християн євангельської віри під керівництвом Воронаєва
й Всепольського союзу церков християн віри євангельської під керів
ництвом Бергхольца, цей з’їзд був названий 13 з ’їздом ХВЄ.
13 з’їзд прийняв нову редакцію Статуту Союза, який вдосконалював
структуру керування стрімко вирослого С ою зу й адаптував його
до сучасних умов розвитку й діяльності церковного союзу ХВЄ.
З’їзд також прийняв «Привітальне послання до українських місіоне
рів від делегатів 13 з ’їзду ХВЄ», у якому, зокрема, говорилося: «Ми
вдячні Господу за вас, які залишили у свій час свої церкви в Україні,
своїх близьких, рідних, друзів і пішли за закликом Господа Ісуса Христа
на місіонерські ниви вашого служіння. Ми радуємося й прославляємо
Господа за вас, одержуючи повідомлення про ваше благословенне
й самовіддане служіння в Удмуртії, Сибірі й Сахаліні, у Калмикії,
у Татарстані, Карелії, на крайній Півночі Росії, на Кавказі й багатьох
інших місцях.
Дуже втішно усвідомлювати, що ми є свідками здійснення грандіоз
ної новозавітної програми великого доручення Господа нашого Ісуса
Христа проповідувати Слово Боже всім народам світу до краю землі,
і що служіння місіонерів із церков України вже переступило кордони
колишнього Радянського Союзу. На черзі - початок місіонерського
служіння українських місіонерів і в інших місцях».
Президентом Союзу на з’їзді знову було обрано Михайла Паночка.
У цей час структура Союзу складалася із 24 обласних о б ’єднань,
об’єднань церков ХВЄ Автономної Республіки Крим і міського об’єднання
церков Києва. Союз церков християн віри євангельської України при
відновленні своєї діяльності в 1990 році налічував 400 церков. До момен
ту проведення 13 з’їзду (травень 2002 р.) до Союзу входили 1438 церков,
кількість членів у них - 106632 осіб. Таким чином, Союз ХВЄ виріс
за 4 роки на 462 церкви й 18405 членів, не зважаючи на великий відтік
віруючих з України у зв’язку із триваючою еміграцією в США й інші
країни. У Союзі ХВЄ служать 1170 пасторів і 1352 інших служителя
(тільки за останні 4 роки було рукопокладено на служіння 327 пасторів
і 417 дияконів). У церквах є 273 хори, якими керують 548 диригентів.
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Кількість навчальних закладів збільшилася на 6 одиниць, їх було
у Союзі 18 у різних містах України. Крім того, у п’ятидесятницьких
церквах України регулярно відбуваються семінари й конференції
з різноманітних питань богослов’я й практичного церковного життя.
У Києві функціонує Євангельська Теологічна семінарія на Голосіївській
площі, яка готує викладачів і директорів Біблійних навчальних закладів
за програмою магістрів богослов’я.
Кількість недільних шкіл за останні 4 роки збільшилася на 302
і досягла 826, а кількість дітей, які їх відвідують, досягла 35000. їх нав
чають близько 3000 учителів недільних шкіл. Молитовні доми мають
677 церков, ще багато церков споруджують. У церквах СоюзуХВЄє 185
євангелізаційних груп для проведення різноманітних євангелізацій.
Офіційними органами Союзу церков християн віри євангельської
України стали ж урнали «Благовістник» (редактор журналу Юрій
Вавринюк) і «Евангельский голос» (редактор журналу Вячеслав Каплун).
У вересні 2000 року з нагоди 75-річчя утворення Всеукраїнського союзу
християн євангельської віри в Одесі відновлене видання журналу
«Евангелист» (редактором журналу було обрано Петра Сердиченка).
Крім того, помісними церквами видаються газети «Вестник спасе
ния» (С7іов’янськ), «Скінія» (Київ), «Голос надії» (Луцьк), «Пілігрім»
(Луцьк), «Эммануил» (О деса), «Ж изнь с избытком» (Запоріжж я),
«Церков Христа» (Запоріжжя) і багато інших газет, бюлетені, листки
й буклети по всій Україні.
Ведуться радіопередачі в наступних програмах: «Мир вам» (Одеса),
«Добра новина» (Рівне), «Ранкова зоря» (Рівне), «В колі друзів» (Львів),
«Біблія і сучасність» (Дніпропетровськ), «Радіоцерква» (Слов’янськ),
«Вісник істини» (Кіровоград), «Сторінками Біблії» (Тернопіль), «Вірую»
(К рем енець), «Вірую» (Львів), «Добра новина» (Хмельницький).
Періодично виходять в ефір телевізійні програми на місцевому теле
баченні.
У Союзу ХВЄ були створені й діють наступні місії:
«Голос надії» - Луцьк; «Добрий самарянин» - Рівне; «Ранкова зоря» Рівне; «Христос є відповідь» - Херсон; «Добрий самарянин» - Одеса;
«Добра новина» - Кривий Ріг; «Ковчег» - Слов’янськ; «Місто-притулок» Донецьк; «Зірка Віфлеєма» - Ужгород; «Добрий Самарянин» - ІваноФранківськ; «Голос Христа» - Коломия; «Євангельський голос» - Львів;
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«Благовісник» - Миколаїв; «Голос надії» - Первомайськ, Миколаївської
області; Місія «Мир» - Оженино, Рівненської області; «Емануїл» Оженино, Рівненської області; «Відродження» - Рокитне, Рівненської
області; «Надія» - Тернопіль; «Віфлеєм» - Тернопіль; «Нове життя» Слов’янськ; «Єдина надія» - Чернівці; «Місія без кордонів» - Рівне.
Місії «Голос надії» (Луцьк), «Добрий самарянин» (Рівне), крім своєї
діяльності в Україні, продовжують вести місіонерську роботу, створюючи
нові церкви Християн віри євангельської за межами України. Багато
місіонерів з України працюють у різних частинах Російської Федерації,
організовуючи на її розлогих теренах нові церкви.
За минулі роки діяльності Союзу ХВЄ в Україну завезені сотні тисяч
вантажів гуманітарної допомоги від церков і благодійних християнських
організацій з Німеччини, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Бельгії, Данії,
Великобританії, Канади, Сполучених Штатів Америки, які через помісні
церкви були розподілені між малозабезпеченими сім’ями і потребуючими,
лікарнями й установами охорони здоров’я, будинками ветеранів війни
й праці, дитячими садками, профтехучилищами, дитячими будинками.
Деякі церкви пропонують безкоштовні обіди для потребуючих дітей.
Багато тисяч дітей із Чорнобильської зони були оздоровлені за допомо
гою міжцерковних контактів з одновірцями із західних країн. Щоліта
створюються дитячі табори для оздоровлення дітей на території всієї
України (особливо в Одеській області, де для цієї мети зняті в постійну
оренду два пансіонати, у Миколаївській і Рівненській областях). У них
відпочивають діти з малозабезпечених сімей або з дитячих будинків.
Діють 9 реабілітаційних центрів для повернення до нормального
повноцінного життя в суспільстві наркоманів і алкоголіків (Київ,
Нововолинськ, Слов’янськ, Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, Львів,
Миколаїв). Є 9 спеціалізованих центрів для сиріт і безпритульних дітей
(Київ, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль).
Церкви Союзу ХВЄ України на постійній основі працюють в 40 в’яз
ницях, особливо в Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові,
Львові, Волині, Рівному, Одесі.
Підготовка служителів церков здійснюється такими навчальними
закладами: Євангельська Теологічна Семінарія (Київ), Київська бого
словська семінарія «Благодать і істина», Київський Біблійний інститут,
Львівський заочний Біблійний інститут, Львівська Теологічна семінарія,
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Тернопільська Біблійна семінарія, Нововолинський Біблійний інститут,
Рівненський Біблійний інститут, Коростенський Біблійний коледж,
Чернівецька Біблійна семінарія, Дніпропетровський Біблійний коледж
«Світло Євангелія», Міжнародна місіонерська школа, Місіонерські
школи в Одесі, Луцьку, Рівному, Слов’янську, Кременці.
Велика кількість усіляких Біблійних курсів і шкіл періодично діють
в помісних церквах і обласних о б ’єднаннях Союзу ХЄВ.
Всеукраїнський Союз ХВЄ України бере активну участь у роботі
М іжнародної Асамблеї християн віри євангельської, котра коорди
нує роботу й забезпечує міжцерковні зв’язки між країнамви СНД.
Всеукраїнський союз підтримує тісні відносини із Всесвітнім п’ятидесятницьким союзом Асамблеї Божі. Голова Всеукраїнського союзу
Михайло Паночко на всесвітньому з’їзді Асамблей Божих 7-11 серпня 2000
в Індіанаполісі, штат Індіана (США), був вибраний членом Виконавчого
Комітету Всесвітніх Асамблей Божих. Найтісніші міжнародні зв’язки
на рівні Союзу церков України, а також на рівні зв’язків помісних церков
склалися із християнськими організаціями, центрами й церквами
у Фінляндії, Швеції, Норвегії, Великобританії, Канаді, США, Польщі,
Румунії, Чехії, Німеччини, Кореї, Бразилії, Голландії. Союз церков підтри
мує регулярні зв’язки з українською діаспорою в Канаді та США.
За заслуги перед державою й суспільством Паночко Михайло
Степанович, Мельник Микола Адамович і Сердиченко Петро Володи
мирович нагороджені нагородами Президента України - орденами
«За заслуги».
Важливою подією в житті Союзу ХЄВ було святкування в грудні
2000 року 80-річчя початку п’ятидесятницького руху в Західній Україні.
Торж ества із цього приводу проводилися в К ременці, Тернополі
й у селі Биковці Тернопільської області, де й була створена перша
церква християн віри євангельської в 1920 році. У жовтні 2001 року
братерство п’ятидесятників відсвяткувало 75-річчя церкви ХВЄ в Києві,
а 21 листопада 2001 р. в Східній Україні було врочисто відзначене 80річчя п’ятидесятницького руху, який почався в Одесі.
ЗО березня - 1 квітня 2004 р. в м. Чернівці відбувся XIV позачерговий
з’їзд Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської, на якому
були присутні 389 делегатів з правом голосу і 19 зарубіжних гостей
з Аргентини, Польщі, Румунії, США та інших країн.
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З’їзд прийняв пропозицію про зміну назви церкви, затвердивши нову
офіційну назву «Церква Християн Віри Євангельської України» (ЦХВЄУ).
На з’їзді виступили зі звітом про свою роботу: Президент ЦХВЄУ єпископ
Паночко Михайло Степанович, перший заступник Президента ЦХВЄУ
єпископ Синюк Микола Петрович, директор місії «Голос надії» (м.Луцьк).
Зі звітами виступили чотири регіональні заступники Президента
ЦХВЄУ: єпископ Карпов Петро Іванович, заступник по Південно-Захід
ному регіону України, старший пресвітер об’єднання церков Чернівецької
області; єпископ Мокієнко Михайло Михайлович, заступник по Східному
регіону України, старший пресвітер об’єднання церков Дніпропетровської
області; Боришкевич Віктор Дем’янович, заступник по Західному регіону
України, старший пресвітер о б ’єднання церков Рівненської області;
Бабійчук Олександр Іванович, заступник по Південному регіону України,
старший пресвітер об’єднання церков Херсонської області.
Упродовж 2003 р. збудовано 71 Дім молитви. Виконуючи ухвалу
XIV з’їзду ЦХВЄУ, у 2005 р. збудовано Дім молитви в с.Сухобезводна
Нижньоновгородської області (Російська Федерація) як пам’ять про
загиблих в’язнів - служителів п’ятидесятницьких церков, які відбували
там заслання. В цілому ж в Україні вже побудовано 1063 Домів молитви,
149 - будуються. Лише в 2007 р. відкрито 90 новозбудованих Домів
молитви. Найбільший приріст п’ятидесятницьких церков відбувся
у Волинській, Рівненській, Полтавській, Запорізькій областях.
До 41 місця ув’язнення, де проводяться богослужіння служителями
ЦХВЄУ, у 2005 р. приєдналося ще 11 місць ув’язнення, в яких відбува
ється євангелізація засуджених злочинців. У 27 реабілітаційних центрах,
створених ЦХВЄУ, ведеться робота по звільненню від наркотичної
та алкогольної залеж ності засобами виховного євангелізаційного
служіння. Помісні церкви, місії ЦХВЄУ, отримую чи гуманітарну
допомогу з різних країн Європи, надають її потребуючим в Україні.
Сироти і бездомні отримують належну опіку в 14 спеціальних будинках
(сиротинцях), які знаходяться на утриманні ЦХВЄУ
Місіонери місії «Голос надії» (260 працівників) здійснюють євангелізацію в Росії, на сході України і в Криму.
Із 20 навчальних закладів ЦХВЄУ 3 мають статус інституту, 2 коледжи, 6 - місіонерської школи; 7 - реалізують програму бакалаврату,
2 - програму магістратури.
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Станом на 1 січня 2008 р. Церква християн віри євангельської України
складалася з 1422 зареєстованих і 90 незареєстрованих громад. Загальна
чисельність членів ЦХВЄУ 104362. Традиційно найбільше громад
зосереджено в Рівненській (253 з кількістю членів 25752), Волинській
(174 з кількістю членів 15452). П’ятидесятницькі громади знаходяться
в усіх областях України, а також в Криму і м.Києві. Служіння в громадах
проводять 865 рукопокладених і 385 нерукопокладених пастирів та 1395
рукопокладених і 565 нерукопокладених дияконів.
У 1349 недільних школах 3107 вчителів у 2008 р. навчало 37318 дітей
із сімей п’ятидесятників. ЦХВЄУ видає ЗО періодичних видань, веде 14
радіо- і 10 телевізійних передач. Працює 29 місій.

Український центр Об'єднаної Церкви ХВЄ
До кінця 80-х років спільнота незареєстрованних церков ХВЄ,
незважаючи на своє нелегальне становище, продовжувала кількісно
зростати. Свобода, яка настала для руху ХВЄ, відкрила глибокі внутрішні
суперечності, які виявилися в психології віруючих, як спадщина, яку
вони винесли із трагічного минулого, переживши гоніння, репресії
й зневажання людських і цивільних прав у своїй власній країні. Значною
мірою саме із цієї причини частина церков воліє, навіть при новому,
демократичному, законодавстві, залишатися незареєстрованими.
Знадобилися великі зусилля з боку християнських і державних орга
нізацій, щоб у світлі перетворень у житті країни переконати багато
церков, що свобода прийшла справжня надовго, що церковно-державні
відносини дійсно можуть бути нормальними. Значну роль у цьому зігра
ли й міжнародні зв’язки із всесвітнім п’ятидесятницьким рухом з його
величезною практикою нормального конструктивного співробітництва
із суспільством і державою.
13-17 травня 1992 року в Москві, підчас конференції, яку проводило
всесвітнє о б ’єднання п’ятидесятників «Церква Бога» під головуванням
Карла Річардсона, відбулася важлива подія - єднання незареєстрованих
громад. Були зняті останні розбіжності, існуючі в деяких регіонах від
носно нової стратегії. Керівники цієї спільноти єпископи Віктор Бєлих,
Іван Левчук, Іван Федотов та ін. вирішили легалізувати діяльність свого
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союзу й центру. У цей період п’ятидесятницькі об’єднання Америки,
Німеччини, Швеції й інших країн проводили великі конференції, у яких
брали участь представники всіх напрямків ХВЄ колишнього СРСР.
У процесі підготовки до 1-ї Всесвітньої конференції слов’янських
церков ХВЄ, що відбулася в м.Києві 26-29 серпня 1996 року, були
остаточно усунуті будь-які розбіжності між сформованими о б ’єднан
нями ХВЄ, як в керівництві, так і у помісних церквах.
1-2 серпня 1992 року в Москві відбувся Перший з ’їзд церков цього
о б ’єднання ХВЄ, на якому було прийнято назву С ою зу «О б’єдн а
на Церква християн віри євангельської». Начальницьким єписко
пом ОЦ ХВЄ був обраний Віктор Бєлих, і затверджене Правління
ОЦ ХВЄ СНД. У наступний період часу на національних з’їздах були
сформовані й затверджені Правління ОЦ ХВЄ незалежних держав
колишнього СРСР.
Четвертий з ’їзд О б’єднаної церкви християн віри євангельської
країн СНД і Прибалтики відбувся 1-3 серпня 2002 р. у Вінниці. На ньому
були присутні близько 600 служителів ХВЄ з 14 країн: України, Росії,
Білорусі, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Киргизії, Литви, Латвії,
Естонії, а також гості зі США, Канади, Німеччини, Польщі, Ізраїлю,
Казахстану. Після смерті Бєлих (лютий 2001 р.), який довгі роки був
цементуючою фігурою в русі незареєстрованих п’ятидесятників у країнах
колишнього Радянського Союзу, неминуче повинні були виникнути
питання про подальшу долю цього інтернаціонального утворення. З’їзд
вирішив зберегти цю структуру. Начальницьким єпископом ОЦ ХВЄ
був вибраний Іван Федотов, а його заступником - Георгій Бабій.
У системі навчальних закладів ОЦ ХВЄ незалежних країн, що виник
ли після розпаду колишнього СРСР, базовим навчальним закладом
є Біблійний коледж у Рибниці (Молдова), що був відкритий 25 травня
1993 року. До теперішнього часу тут уже пройшли підготовку більше
трьох тисяч працівників християн віри євангельської, які прибувають
сюди з величезної території від Карпатських гір і Балтійського моря
до Тихого океану й від Крайньої Півночі до жаркої Середньої Азії.
Багато хто з випускників уже стали авторитетними служителями
церкви, пасторами, проповідниками, учителями Біблії.
У кожній окремій державі й регіоні колишнього Радянського Союзу
церкви п’ятидесятників, які входять в ОЦ ХВЄ мають свої об’єднання,
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що перебувають на території даної держави, а також мають своїх старших
служителів, вибраних на з’їздах.
Перший з ’їзд О б’єднаної Церкви ХВЄ України відбувся 4 вересня
1992 року, на якому керівником спільноти був вибраний Георгій Бабій.
При керівному органі - Раді єпископів - були створені відділи:
освіти, євангелізації, милосердя, інформації й видавництва. У січні
1993 року був сформований відділ недільних шкіл, який організовує
й проводить спеціальні курси, семінари, конференції.
26-28 серпня 1995 р. у Вінниці проходила Перша Всеукраїнська
молодіжна конференція цього союзу, в якій взяли участь близько 1.000
делегатів і багато гостей з Молдови й Росії. Такі молодіжні конференції
проводяться щорічно в кожній області.
Помітну роботу проводить також відділ інформації й видавництва.
Відділ регулярно видає у міжнародну комп’ютерну систему Інтернет
останні новини про життя О б’єднаної Церкви ХВЄ України, випускає
всеукраїнську газету й журнал «Слово християнина». Християнське
видавництво з такою ж назвою займається редагуванням і виданням
християнської духовної літератури.
Черговий з’їзд ОЦХВЄ України відбувся 15-16 вересня 2002 року
в Бердичеві. З ’їзд затвердив оновлену Раду єпископів, обрав Правління
цієї Ради. З’їзд також затвердив відділи й відповідальних за їхню роботу:
відділ євангелізації, молодіжний відділ, відділ освіти, відділ милосердя,
відділ видавництва й друку, відділ недільних шкіл, матеріальнофінансовий відділ.
У недільних школах ОЦ ХВЄ України близько 1.200 учителів навчають
приблизно 16.000 дітей. Кадри вчителів недільних шкіл і вихователів літніх
дитячих таборів готують більше п’ятидесяти досвідчених інструкторів.
Розповсюдженою формою духовної роботи серед підростаючого поко
ління стали літні християнські табори, у яких, завдяки турботі віруючих,
часто, вперше знайомлячись із християнами й осягаючи ази християнсь
кого навчання, відпочивають діти з багатодітних і неблагополучних сімей.
Особливо успішно розвивається цей корисний й соціально значимий
напрямок роботи церков у Вінницькій, Київській і Ж итомирській
областях. Поступово ця ідея знаходить підтримку й в інших регіонах.
Активну євангелізацію проводять 67 євангелізаційних груп,
які значною мірою сприяли тому, що за останні п ’ять років було
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створено 152 нові церкви, зокрема у Вінницькій, Черкаській, Київській,
Дніпропетровській областях.
Крім існуючих благодійних місій, при церквах створені відділи
милосердя. Завдання добровільних співробітників цих відділів у першу
чергу полягають у тому, щоб зібрати інформацію про тих, хто вкрай
потребує матеріальної або фізичної допомоги, і у тому щоб надати їм таку
допомогу. Виділяються кошти із церковних кас для надання допомоги
немічним, людям похилого віку, які перебувають за межею бідності,
вдовам, інвалідам і хворим. Організовується допомога по забезпеченню
паливом, обробленню городів, ремонтуванню житла. Виділяються
продукти, взуття й одяг, що надходять у вигляді гуманітарної допомоги
від одновірців, які проживають в інших країнах. Найбільш значним
партнером у цьому плані є християнська благодійна місія «Стефанус»
з Німеччини.
О б’єднана Церква ЄХБ України вирішує й інші гострі соціальні
проблеми, у т о м у числі в боротьбі зі злочинністю , наркоманією ,
пияцтвом, дитячою безпритульністю . Християнський центр для
реабілітації страждаючих від наркоманії створений у м . Черкаси,
відкритий реабілітаційний центр для дітей, схильних до бродяжництва
в м. Кривій Ріг. Роботу серед засуджених у в’язницях, хворих у наркодиспансерах і лікарнях проводить О б’єднана церква ХВЄ України
в Донецькій, Д ніпропетровській, Вінницькій та інш их областях.
Завдяки цьому багато колишніх злочинців і наркоманів повертаються
до нормального життя.

Союз вільних церков християн євангельської віри України
Союз вільних церков християн євангельської віри України (СВЦХЄВУ)
був офіційно зареєстрований 22 листопада 1990 року.
Союз має достатній потенціал для розвитку духовн ої освіти.
Українська Євангельська Теологічна Семінарія (УЄТС) готує служителів
для церков, які могли б бути духовними наставниками, як для віруючих,
так і для невіруючих. Студенти вивчають основи Біблії й християнського
життя, основні принципи роботи викладачів недільних шкіл. Найбільш
розвинутою є заочна програма УЄТС, де навчаються більше 3.000
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студентів. Весь процес навчання відбувається поштою: студентові
висилаються підручники й після того, як він надішле екзаменаційні
картки, йому висилають підручник наступного курсу. Таким чином,
багато баж аю чих має м ожливість систематично вивчати Біблію,
богослов’я й основи віровчення.
Українська Євангельська Теологічна Семінарія акредитована
Європейською Асоціацією Теологічної Освіти і є членом Всесвітнього
Євангельського Товариства. Це дає їй можливість мати ділове спілку
вання із провідними християнськими університетами й семінаріями
Європи й Америки. Сертифікати й дипломи УЄТС визнаються Асоціа
цією Теологічної Освіти, і це дає можливість студентам продовжувати
навчання за кордоном. У 2000 р. УЄТС відкрила свої факультети в Полтаві
й у Красному Лучі. Крім того, є 25 центрів християнської освіти при
помісних церквах.
Ще за часів Радянського Союзу члени церков ХЄВ систематично
допомагали як багатодітним сім’ям, так і людям похилого віку. Особливу
увагу Сою з зараз приділяє розвитку допомоги дітям й інвалідам
Чорнобиля. Більше 200 дітей щорічно мають можливість відпочивати
в християнських таборах у Карпатах, Криму, Швеції, Бельгії, Англії.
Координується надання допомоги онкологічним лікарням і клінікам,
де обслуговуються потерпілі.
Благодійний відділ С ою зу вільних церков ХЄВ України надає
гуманітарну допомогу інвалідам, ветеранам, сиротам і багатодітним
сім’ям, яких у списку на сьогоднішній день близько 400 чоловік. Цей
список постійно зростає.
На сьогодні Союз вільних Церков ХЄВ України нараховує 170
громад, має 3 духовні навчальні заклади, в яких у 2008 році навчалося
230 слухачів, 98 недільних шкіл. Духовним життям церкви опікуються
190 священнослужителі. Голова союзу вільних Церков ХВЄ України Райчинець Василь Федорович, старший єпископ Союзу, який є членом
Всеукраїнської Ради Церков та правління Українського Біблійного
Товариства.
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ЧАСТИНА II

АДВЕНТИСТИ
СЬОМОГО ДНЯ

І.
ІСТОРІЯ СВІТОВОГО
АДВЕН ТИСТСЬКОГО РУХУ
Й О С Н О В Н І ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
ЦЕРКОВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АСД

Історичні передумови виникнення адвентизму
А двентизм (від лат. А сіуєпЦіб - пришестя) - один із релігійних
напрямків у протестантизмі, що виник у 30-х роках XIX ст. в США.
Його ідейним натхненником і організатором вважається баптистський
проповідник Уільям Міллер (1782-1849).1
А двентисти переконані, що їхній рух - явище не випадкове,
а передбачене пророцтвами про виникнення «церкви залишку», яка
візьме на себе особливу місію - спасіння людства. Появі руху, вважають
вони, передували певні події.
Під пророчими передумовами, які викликали до життя адвентистський рух, називають «ознаки останнього часу». Ці ознаки викладені
в новозавітніх пророцтвах (Мт. 24; Мк. 13; Лк. 21; «Об’явленні»)2.
Окрім пророчих передбачень виникнення адвентистського руху,
адвентистські богослови виокремлюють ще о б ’єктивні історичні
фактори, які, на їхню думку, обумовлювали становлення і розвиток
адвентизму на початку XIX століття. Це низка політичних (війни,
1 Релігієзнавчий словник.- К., 1996.- С.10.
2 Настольная книга служителя. В 3-х томах,- М., 1989.- т. 1.- С.337.
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організовані Н аполеоном Бонапартом, бурж уазно-дем ократичні
революції в Західній Європі), економічних (розвиток капіталізму
та науково-технічна революція), соціальних (боротьба за відміну рабства
в США та рівні права, рух за здоровий спосіб життя, реформи в сфері
освіти) та релігійних чинників (проникнення в богословську науку
принципу вільного дослідження, розвиток ідей хіліазму, розповсюд
ження спіритизму, дослідження Уільяма Міллера).
Найважливішим вважається якраз останній - релігійний чинник,
а саме - дослідницька робота Міллера. Адвентисти вважають, що його
аналіз біблійних есхатологічних пророцтв і відповідні висновки, зроблені
на основі цих пророцтв, поклали початок адвентистському руху.
Аналіз адвентистської літератури дозволяє умовно виділити в цьому
русі два основних періоди. Перший період - початковий. Він тривав
13 років - з 1831 по 1843 рр. і був пов’язаний з проповіддю Міллера
про Друге пришестя Христа,1 який почав проповідувати на початку
1830-х років.
Фермер, констебль (поліцейський), шериф, капітан діючої армії,
деїст за переконаннями, Уільям МіллерІЗ років формував свій світогляд
і утверджував переконання в необхідності пророкування Другого
пришестя Христа.
Спираючись на тексти Священного Писання, в першу чергу, Сзекіїля
4:6, він зробив висновок, що 2300 днів, про які там йдеться, - це 2300
років, і цей період розпочинається в 457 р. до н.е. У 1818 році, після
двох років безперервної праці, він прийшов до висновку, що Христос
повернеться десь в 1843 році (як мине 2300 років після 457 року)
і що приблизно через 25 років всі біблійні пророцтва, які вказують
на розвиток сучасних подій, будуть сповнені.
На думку відомого адвентистського богослова М.Максвелла, рішення
про необхідність проголошувати цю вістку Міллер прийняв у серпні
1831 року в п’ятидесятилітньому віці.2 В якості вільного проповідника
Міллер виступав з кафедр в громадах конгрегаціоналістів, методистів,
баптистів, пресвітеріан. В 1833 році одна із місцевих американських
баптистських громад видала йому посвідчення про право проповідувати
в їхній церкві. А два роки опісля ряд керівників протестантських
1 Настольная книга служителя. В 3-х томах. - М., 1 989-т.І. - С.341 - 347.
2 Максвелл М. Скажи об этом миру: Пер. с англ. - Заокский, 2003. - С.З - 10.
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деномінацій підписали документ, в якому рекомендували Міллера
як лектора з біблійних пророцтв. Спочатку він проповідував в маленьких
містах, а з 8 грудня 1839 року розпочав серію своїх проповідей у великих
містах США.1
Відтоді серед служителів багатьох християнських деномінацій
починається рух за об’єднання з метою проповіді близького пришестя
Христа. На початковій стадії руху Міллеру допомагали проповідувати
Друге пришестя Іосія В.Хаймс та Джеймс Уайт із Християнського Союзу,
методисти Іосія Літч та Аполлос Хейл, конгрегаціоналіст Чарльз Фітч.
Це був так званий рух міллеризму, який мав свою концепцію Другого
пришестя. Конгрегаціоналіст Ч.Фітч у співробітництві з методистом
А.Хейлом навіть склав «схему 1843», яку використовували майже всі
тлумачники біблійних пророцтв. На схемі були наочно зображені біб
лійні пророцтва, що сходилися на даті 1843. У багатьох містах Америки,
починаючи з лютого 1840 р., поширювалися видання міллеритів: журнал
«Знамення часу» та низка інших періодичних видань, зокрема, «Нічний
крик», «Радісні звістки», «Літопис пришестя», «Ювілейні сурдини», «Дзвін
Філадельфії», «Голос Ілії», «Південний нічний крик», «Західний нічний
крик», «Справжній нічний крик». В цей же час вийшла серія із 40 книг
під загальною назвою «Бібліотека Другого пришестя». До 1844 року
вийшло більше 8 млн. примірників різноманітних видань, присвячених
темі про наближення Другого приходу Христа.
Свої проповіді Міллер називав «вісткою першого ангела», сутність
якої складало «вічне Євангеліє» і «прихід часу суду Його» (Об. 14:6-7).
Міллеризм, як засвідчує адвентистський богослов М.Максвелла, був свого
роду христоцентричною реформацією, яка тепло приймалася багатьма:
простими членами і служителями традиційних церков, атеїстами
і деїстами і навіть людьми, які раніше були нейтральними щодо релігії.
Міллер та інші проповідники близького Другого пришестя безперервно
проповідували в 40-х роках XIX ст. в різних штатах Америки та в Англії.
Періодичні видання міллеритів отримували всі поштові відділення
США та всі відомі місіонерські пункти у цілому світі. Міллер не був
єдиним керівником цього руху. Його підтримали керівники багатьох
християнських деномінацій і велику кількість рядових членів різних

1 Максвелл М. Скажи об этом миру: Пер. с англ. - Заокский, 2003. С. 14-19.
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церков. За підрахунками його сучасників, ця цифра коливається від
700 до 2000 чоловік.
Міллеритів, або тих, хто очікував Другого приходу Христа, сучасники
називали адвентистами (лат. Асіуєпіш - пришестя). Спочатку на свої
молитовні збори чи конференції вони збирались в неділю, інколи серед
тижня. Практикувались і табірні форми зібрань1.
У початкових підрахунках Міллер виходив з того, що 45 р. до народ
ження Христа за біблійним літочисленням починається весною, а саме
21 березня. Відтак, 2300-й рік повинен починатися весною 1843 р.
і закінчитися 1844 р. Тому друге пришестя Христа мало відбутися між
21 березня 1843 р. і 21 березня 1844 р. Коли ж пройшов цей час і пришестя
не відбулося, в протестантських церквах виникла опозиція у ставленні
до тих, хто очікував пришестя Христа. Почалося масове виключення
міллеритів із церков, до яких вони належали. Цей початковий етап кризи
послідовники руху адвентизму пережили хворобливо, але остаточному
розчаруванню не піддалися.
Другий - заключний період адвентистського руху співпадає з дру
гим - кризовим етапом міллеристського руху. Він дуж е короткий
і охоплює всього один рік - 1844 і відомий під назвою «руху сьомого
місяця» (свято Дня очищення, яке за іудейським календарем святкується
щорічно в 10-й день сьомого місяця Тішрі). Зробивши додатковий
аналіз, послідовники Міллера, посилаючись на пророцтва 8-ої та 9-ої
глав книги Даніїла про 2300 днів і сімдесят тижнів, зробили висновок,
що цей день в 1844 році припадає на 22 жовтня. На цю дату й очікувалося
Друге пришестя Христа.
Цей короткий заключний період ще називають «часом великого
розчарування», оскільки в призначений вдруге строк пришестя не від
булося. Сам У.Міллер через хворобу і похилий вік активної участі у русі
в цей період уже не брав. Помер він у 1849 році.
Пізніше адвентистські богослови заявили, що помилка Міллера
в тому, що під святилищем, яке буде очищене (Дан. 8:14), він розумів
землю, а під моментом Другого пришестя Христа - сам акт очищення
святилища. Якби Міллер правильно зрозумів викладене в Дан. 7; Лк. 12;
Євр. 8,9; Об. 10 і 11, то розчарування не було б. Тому в адвентистських

1 Максвелл М. Вказана праця.- С. 19-23.
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джерелах було опубліковано спростування міллеровських підрахунків.
Згідно їхніх висновків, Друге пришестя дійсно відбулося, але Христос
прийшов не в земне, а небесне святилище. Згідно з кн. Дан. 8:14 його
нове служіння примирення почалося в церемоніальний день очищення
у вівторок 22 жовтня1844 року після закінчення пророчого періоду
2300 років.1
Сучасні адвентисти переконані, що Христос дійсно невидимо
прийшов в небесне святилище і розпочав «Слідчий суд», який передує
Другому пришестю (Дан. 7).2
Після великого розчарування адвентисти - послідовники Міллера
розділились на декілька течій. Деякі прийшли до повного відкидання очі
кувань Другого пришестя, інші взагалі відмовились від християнства.
Не зважаючи на критичний підхід до постаті У.Міллера, адвентисти
пов’язують з його діяльністю необхідність появи пророчого дару,
що пізніше стало важливою складовою віровчення церкви АСД.
Значна частина послідовників Міллера (біля 40 тис.) продовжувала
вірити в безпомилковість пророкованого пришестя Христа і вважала,
що Він прийде і очистить Церкву і землю після завершення періоду
2300 днів.
У квітні 1846 р. в Олбані, штат Нью-Йорк, ця група реорганізувалася
в конференцію (союз церков). Вони продовжували переносити дату
Д ругого приш естя Христа ще декілька десятиліть. Цей різновид
адвентизму існує й сьогодні і нараховує біля 30 тис. послідовників.
Називають вони себе «Християнською церквою пришестя» чи «Адвентистською християнською церквою».3
Два основних періоди розвитку свого руху адвентисти поділяють
на 8 етапів.
П е р ш и й е т а п . Продовжувався з 1831 по 1838 рік. В цей час
Міллер проповідує практично один в містах і поселеннях Нової Англії,
у штаті Нью-Йорк і Східній Канаді. Проповідь про близьке пришестя
була популярною особливо серед методистів, баптистів, пресвітеріан.
Рух в цей час вже налічував близько 6000 осіб.
1 М.Максвелл. Вказана праця. - С. 30-59, 70-71.
2 Там само.
3 Там само. - С. 121-122.
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Д р у г и й е т а п . Цей етап продовжувався з 1838 по 1840 рік.
На той час У.Міллер вже проповідував у великих містах і до нього
приєдналися багато протестантських керівників. У листопаді 1839 р.
до руху приєднується відомий проповідник, борець проти рабства,
алкоголізму, насилля Джошуа Хаймс, який вже в лютому 1840 року почав
видавати перший адвентистський часопис «Знамение времени».
У 1840 р. до руху приєднується дочка диякона методистської Церкви
із Портленду Роберта Гармона-Олена, майбутня вісниця адвентистської
церкви Олена Уайт.
Т р е т і й е т а п . Відомий як період «генеральних конференцій» (18401842). До руху в цей час приєднується відомий тлумачник пророцтв,
методист Іосія Літч (видав лекції Міллера книгою в 200 сторінок),
пастор бостонської церкви конгрегаціоналістів Карл Фітч (склав схему
стосовно 1843 р., до якоъ пристосував біблейські пророцтва) та Джеймс
Уайт. Міллер перестає бути керівником руху, проте його підтримують
відомі богослови із величезних християнських о б ’єднань.
З кінця 1840 року кожних 2-3 місяці проводяться генеральні
конференції.
Ч е т в е р т и й е т а п (1842-1843). Це період так званих «табірних
зборів». їх було проведено за цей час біля 125 (взяло участь більше
півмільйона учасників). «Табірні збори» використовувались для форму
вання адвентистської релігійної організації та проповіді Другого пришестя.
В цей час, окрім «Знамень часу», видаються «Нічний крик», «Радісні
звістки», «Літопис пришестя», «Дзвін Філадельфії», «Голос Ілії», «Південний
нічний крик». Вийшла також серія книг, відома під назвою «Бібліотека
Другого пришестя». Загалом за період адвентистського руху до 1843 року
вийшло понад 8 млн. примірників адвентистської літератури.
П ’ я т и й е т а п . О хоплює події 1843 року. Це поява оп ози ції
в адвентистському русі, проповідування відмінних від Міллера поглядів.
Багато протестантських церков виключають із своїх рядів всіх, хто вірив
у близький Другий прихід Христа. Великою популярністю в цей період
користується вчення Даніїла Уітбі про «тисячолітнє царство» на землі,
та духовне Друге пришестя Христа, яке відбудеться в сердці людини.
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Ш о с т и й е т а п . В адвентистській літературі його називають
«часом очікування». Закінчується він весною 1844 року. 1844 рік
вважався останнім роком в історії землі, тому Міллер дуже активно
закликав людей до каяття.
С ь о м и й е т а п . Це період реорганізації і перегляду пророчих
висновків. Самуїл Сноу, досліджуючи істину про великий День очищення
і беручи до уваги притчу Христа про десять дів, приходить до висновку,
що початкова дата Другого пришестя була визначена невірно. За новими
розрахунками ця подія повинна відбутися 22 жовтня 1844 року. Після
цього адвентистський рух активізується і досягає своєї кульмінаційної
фази. Це так званий «Рух сьомого місяця» чи «Напівпівнічний крик».
Сотні тисяч примірників газет і журналів на своїх сторінках сповіщали
про близький кінець. На «табірних зборах» тисячі людей сповідалися
у своїх гріхах і зверталися до Бога. Фермери залишали на полях незіб
раний врожай, інші залишали державні пости, свої бізнесові, торгові
справи. Закривались великі підприємства у Брукліні. Як згадувала
О.Уайт, це були найщасливіші дні в її житті. 22 жовтня 1844 року багато
віруючих зібрались групами в храмах, в будинках, під розгорнутими
шатрами чи просто на вулицях в очікуванні пришестя.
В о с ь м и й е т а п . Період великого розчарування. Після провалу
ідеї Другого пришестя через декілька днів після 22 жовтня 1844 року
організований раніше адвентистський рух став розвалюватися, серед
керівників почалися розходження. Багато керівників адвентистського
руху робили спроби встановити нові строки пришестя: 1845. 1846,
1847рр. Деякі повернулись назад до своїх Церков. До церкви методистів,
наприклад, приєдналось 40 тис. нових членів, до баптистів - 45 тис. Були
й такі, хто зовсім розчарувався в релігії і в достовірності самої Біблії.
Адвентистські богослови вважають, що всіх, хто продовжував вірити
у Друге пришестя Христа, умовно можна поділити на три групи:
1. Ті, хто займав екстремістську позицію . Деякий час вони
продовжували призначати точні дати пришестя, але після провалу
їхніх пророцтв ця група розпалась.
2. Залишки тих, хто продовжував вірити уД р уге пришестя.
Вони мало чим відрізнялись від інших протестантів. Пізніше ця група
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розпалася на низку християнських спільнот, таких як адвентисти першого
дня, євангельські адвентисти, адвентисти-християни, Церква Божа.
3.
Ті, які стали членами Церкви християн Адвентистів сьомого
дня.1

О.Уайт та її роль в догматичному
та організаційному оформленні Церкви АСД
Однією з найбільших і найвпливовіших течій адвентизмує Всесвітня
Церква Адвентистів сьмого дня (АСД). Утворення її можна віднести
до 1844-1845 рр. Організація сформувалася із 3-ої групи віруючих
адвентистського руху, або тих, хто продовжував вірити в Друге пришестя
Христа навіть після «великого розчарування».
Тому віра в Друге пришестя залишається провідним догматом
адвентистів. Велику роль в організаційному і догматичному оформленні
церкви АСД відіграла Елен Гасмон Уайт (Гармон) (1827-1915). Інколи
в літературі можна зустріти й інше прізвище - Байт. Вона має в церкві
особливий статус - вісниці (в деяких світських джерелах її називають
пророчицею). Олена Уайт написала більше 50 книг, біля 4 тис. друкова
них статей, сотні доповідей. Основні етапи життя і діяльності О.Уайт
(вісниці Божої) адвентисти подають так:
1. Дитячий вік та юність (1827-1844)
2. Заклик до служіння і початок діяльності (1844-1848)
3. Організація Церкви (1849-1863)
4. Активна діяльність по організації медицинської роботи і освіти
в Церкві (1863-1885).
5. Роки, проведені в Європі (1885-1887)
6. Період стабілізації Церкви (1887-1891)
7. Поїздка в Австралію (1891-1900)
8. Заключний період життя (1900-1915)2
Адвентисти вважають, що праці О.Уайт є «малим світлом», яке веде
до «великого світла», тобто до Біблії, Христа.3 Тому у віровченні Церкви
1 Настольная книга служителя. Вказана праця. - С. 348-351.
2 Там само. - С . 352.
3 Там само. - С.403.
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АСД надається великого значення пророцтвам і самим пророкам,
що є особливістю адвентизму.
Посилаючись на І Кор. 12:1-10, адвентисти вважають, що дар
пророцтва - один із благословенних духовних дарів, даних людині
Богом. Він проявився в служінні О.Уайт. Адвентисти запевняють,
що закріплення за О.Уайт авторитету вісниці і пророчиці Божої - одне
із значних явищ в історії християнської Церкви останнього часу
(«церкви залишку»).1
Дар пророцтва закріплено в п.17 віровчення церкви. Згідно з цим
положенням, праці О.Уайт є авторитетним джерелом істини, вони слу
жать для церкви «... втіхою, дороговказом, настановою і звинуваченням».
Ці праці стверджують, що Біблія є мірилом, за допомогою якого слід
перевіряти кожне вчення і кожний досвід (Поїла 2:28-29; Дії. 2:14-21;
Євр. 1:1-3; Об. 12:17; 19:10).2
Адвентисти обгрунтовують необхідність дару пророцтва, призна
чення пророка (числ. 12:6; 1 Кор. 10:11), форми його служіння (Амос.
3:7; Іс. 36:37; Мих. 2:1-3; Іер. 1:10) та способи передачі пророками Божих
вістей (Мт. 5-7; Ів. 3; Ієр. 36:1-4; Дан. 12:4; 1 Цер. 15:27-28).3
Адвентисти запевняють, що поява в Церкві пророчиці в особі О.Уайт
зумовлена всім ходом історичного розвитку християнства і викликана
необхідністю дати Божі вказівки людям напередодні Другого пришестя
Христа. Пророчий дар О.Уайт, зауважують адвентистські богослови,
відповідає всім основним біблійним ознакам. На їхню думку, вона
вважається правдивим пророком Божим у сучасному світі.
Адвентистами вироблені критерії, які підтверджують, що О.Уайт пророчиця Божа: своєчасність «вістей», практичне значення «вістей»,
які передавались, конкретність, фізичний стан під час видінь.4
Яким же чином О.Уайт виконувала своє призначення пророчиці?
В першу чергу, це передача «вістей», які, згідно вченню, є Божим
посланням церкві, а пророк - «вуста Божі».
Свої вісті, вважають адвентисти, О.Уайт отримувала головним чином
за допомогою видінь. І в цьому відношенні вона в світлі Священного
1
2
3
4

Настольная книга служителя. Вказана праця.- С.323.
Христианские чтения. Ежегодник церкви АСД. 1990.- М., 1989.- С. 80-81.
Настольная книга служителя. Вказана праця.- С. 325-333.
Там само.- С. 373 -3 7 5 .
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писання нічим не відрізняється від багатьох біблійних пророків (див.
наприклад, Єзек. 8:3; 2 Кор. 12:2-4).
В залежності від призначення, характеру і змісту «вістей» О.Уайт
користувалася різноманітними способами передачі їх людям. Це усний
спосіб передачі, особисті листи, друковані праці (понад 4,5 тис. статей),
присвячені різноманітним питанням діяльності церкви.
Тематично всі «вісті» О.Уайт можна ум овно поділити на такі
групи:
1. Вісті, що розкривають основні теми Біблії.
2. Вісті, що відносяться до організації Церкви та її діяльності.
3. Вісті, що захищають вчення Церкви.
4. Вісті, що визначають моральні норми християнського способу
життя.
5. Вісті, які стосуються питань християнської освіти.
6. Вісті, дотичні до сім’ї і домашнього виховання.
7. Вісті про медичні знання які, головним чином, стосуються
проблем гігієни.1
Визначаючи роль та призначення своєї вісниці О.Уайт в діяльності
церкви, адвентисти зауважують, що вона не змінювала біблійну доктрину,
а лише відродила і поставила на належний рівень ті проблеми, до яких
ортодоксальна церква ставилася зі зневагою, підмінюючи їх людськими
вигадками, що відволікали людей від істинного богопізнання.
Це такі проблеми, як:
С у т н і с т ь б о ж е с т в е н н о г о п л а н у с п а с і н н я . Розробляючи
цю ідею, О.Уайт дійшла висновку, що сама людина не може заслужити
спасіння власними зусиллями. У всіх своїх свідченнях вона незмінно
стверджує біблійну істину, що спасіння можливе тільки через жертву
Христа, і що людина отримає його тільки по вірі в Христову правед
ність. Роз’яснюючи істину про спасіння, О.Уайт розкрила і сутність
віри. Справжя віра, на її думку, не що інше, як довіра Богові через віру
у викупну жертву, яка принесена Сином Божим на Голгофі. Той, хто
повірив у Христа, отримує свою єдину надію - свого Відкупителя.

1 Настольная книга служителя. Вказана праця - С. 376-379.1
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І с т и н а п р о С в . Т р і й ц ю. Викладаючи істину про три особи
Божества, О.Уайт показує, що вони перебувають одна в одній досконалим
чином - нероздільно, але й не зливаються одна з одною. Бог відкрився
О.Уайт як люблячий і справедливий, милостивий і довготерпеливий,
який бажає спасіння грішника. Син Божий - центр кожної «вісті»
О.Уайт. Розкриваючи божественну та людську природи Христа, вісниця
переконує, що кожен, хто прийняв Христа, може досягнути досконалості
згідно його образу.
Особливе місце у своїх «вістях» О.Уайт надає третій особі Божества Святому Духові, який посідає центральне місце в перебудові людської
свідомості та формуванні характеру, подібного до Христа.
В с е л е н с ь к а б о р о т ь б а м і ж д о б р о м і з л о м , між Богом
і сатаною. В серії з п’яти книг О.Уайт показує, що вся історія людства історія боротьби добра зі злом, Бога з сатаною. Звідси Біблія - план
цієї боротьби, яка закінчиться перемогою Бога та торжеством вічності
на землі.
І с т и н а п р о з н е в а ж е н и й З а к о н Б о ж и й . У всіх своїх
«вістях» О.Уайт постійно підкреслює значення вічності і непроминаюче
значення заповідей, даних Богом людству від часу створення Землі.
Вона показала, що моральний Закон - це відображення характеру
Божого, в якому четверта заповідь (про суботу) - основна. Суботадар, даний людині Богом (сьомий день, щоб відпочивати), символ
нерозривного зв’язку між Творцем та творінням. Тому за адвентистським
віровченням, досягнення досконалості ставиться у залежність від
виконання суботи.
В ч е н н я п р о Д р у г е п р и ш е с т я І с у с а Х р и с т а . Розробля
ючи цю проблему, О.Уайт підкреслювала, що вість про Друге пришестя
Христа - не вигадка адвентистів, а біблійна доктрина. Посилаючись
на Біблію, вона ствер дж ує, що ця подія відбудеться буквально,
і буде видимою (див. Дії. 1:11; Як. 21:27; Мт. 16:27; Об. 6:15-17; 1 Фес.
4:16-17).1

1 Настольная книга служителя. Вказана праця,- С. 379-382.
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Чільна увага у працях О.Уайт присвячена організації Церкви
та її діяльності. Вона опрацювала вчення про Церкву, її природу
та принципи організації, визначила права і о б о в ’язки як рядових
членів, так і керівників, місце Церкви в цьому світі та завдання, які
вона повинна виконувати, щоб реалізувати Боже призначення.
Незважаючи на протестантський принцип особистого спасіння
по вірі, О.Уайт ставить питання про необхідність бути членом релігійної
організації.
Принципи церковної організації, розроблені О.Уайт, покладені
в основу «Церковного порядку», тобто Статуту, яким керується
Всесвітня Церква АСД. Вважається, що тільки завдяки постійному
Божому провіщенню, яке відтворювалося у «вістях» О.Уайт, Церква
змогла зберегти свою духовну і організаційну єдність.
У працях О.Уайт характеризується християнський спосіб життя.
До християнських доброчинностей вона відносить такі риси характеру
як: досконалість у моральному житті, чесність, вірність своєму слову,
доброта, співчуття, ввічливість, гарні манери. Неможливо, вважає
вона, бути з Христом і залишатись невихованим. Яким Христос був під
час свого життя на землі, таким повиненн бути кожний християнин.
У «вістях» О.Уайт важливе місце відводиться проблемам культури мови
й правилам поведінки в сім’ї, церкві, суспільстві, ставленню християнина
до культурних цінностей, матеріальних благ, моди тощо.
Адвентисти вважають, що О.Уайт розробила новий підхід до проб
леми християнського виховання, і перш за все - його мети. Освіта
для О.Уайт - найвеличніша мета в житті. Її основне призначення відновити в людині образ її Творця, повернутися до тієї досконалості,
яку вона мала при творінні, дати належний розвиток тілу, розуму,
душі. «Вісті», де відображені питання освіти, зібрані в книгах «Осві
та», «Основи християнської освіти», «Поради батькам, вчителям
і студентам».
Багато праць О.Уайт присвячені подружньо-сімейним відносинам:
принципам і методам домашнього виховання, проблемам статевого
виховання. Вона підкреслювала важливу роль сім’ї для суспільства:
«Кожна християнська сім’я - це церква в мініатюрі. Всі члени такої
сім’ї у всьому повинні бути схожі на Христа. На батьків покладається
відповідальність за духовне виховання своїх дітей. Вони не повинні
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проявляти байдужості до дітей».1Її «вісті» з питань подружньо-сімейних
відносин за сімдесят років пророчого служіння зібрані в таких книгах,
як «Християнський дім», «Керівництво з виховання дітей», «Вісті
для молоді».
Ще одна сфера, де, як вважають адвентисти, проявився пророчий
дар вісниці Божої, це «вісті», в яких йшлося про здоров’я людини,
її особисту гігієну. О.Уайт розробила принципи дієтології й гігієни,
а саме: гігієни житла, одягу, харчування, сну, відпочинку, праці. Вона
писала про природні чинники гартування організму та природні методи
лікування, профілактику захворювань, зокрема, викривала шкоду
алкоголю та паління. «Вісті» про ці проблеми зібрані в книгах «Служіння
зціленням», «Поради відносно їжі та харчування», «Стриманість».2
Зважаючи на вагу творів О.Уайт для Церкви АСД, постає питання
про співвіднош ення м іж собою цих творів та Біблії. Адвентисти
вважають, що Біблія - це єдине об’явлення про спасіння і ніяка інша
книга, «вість» чи «свідчення» не можуть зрівнятися зі Словом Божим.
І водночас жоден з членів Церкви християн Адвентистів Сьомого Дня
не уявляє свого духовного розвитку без практичних порад, настанов,
уроків, які вміщують в собі твори О.Уайт. Визначаючи місце пророчого
дару в історії християнського досвіду та вчення, О.Уайт надає своїм
творам значення «малого світила», якому Бог визначив роль освітлювати
шлях людям до «світила великого», тобто Біблії.3
Визначаючи м ісце пророчого дару в діяльності своєї церкви,
адвентисти виходять з того, що в біблійні часи пророки виступали,
як вісники Божої волі, відкриваючи людям його плани. Вони ж коре
лювали та скеровували діяльність державних і церковних мужів,
закликали народ до святості й вірності Божим заповідям, викривали
зло і беззаконня, вчили, надихали, виступали в ролі порадників
в церковному і суспільному житті.
Дослідження пророчого служіння О.Уайт, підкреслюють адвентисти,
дозволяє зробити висновок, що якраз на неї в «церкві залишку» лягли
ті обов’язки, які Бог покладав на біблійних пророків в давнину. Бог, на їх
думку, передбачав майбутній стан світу і перш за все Церкви напередодні
1 Настольная книга служителя. Вказана праця. - С. 382-384.
2 Там са м о .-С . 384-385.
3 Там с а м о .-С .4 0 2 -403.
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Другого пришестя Христа і тому зробив все, щоб задовільнити потреби
свого народу і спрямувати діяльність церкви на те, щоб весь світ міг
почути вічне Євангеліє. Це головне завдання Церкви Божої. Щоб
народ Божий міг протистояти силам зла, а тим більше вистояти,
коли моральний занепад людства досягне апогею, щоб він мав чіткий
дороговказ у цих виключних обставинах, Бог послав свого вісника, яким
й була О.Уайт. Це і є один із наріжних принципів адвентизму.
Відтак, богослови церкви АСД прирівнюють служіння О.Уайт
як пророчиці Церкви останнього часу до служіння біблійних пророків.
Її пророчий дар співставляють з функціями пророка. В адвентизмі
розроблена класифікація ролей пророків за семи критеріями, а саме:
1. Пророк говорить від імені Бога. Якщо в давні часи Бог звер
тався до людей через пророків і апостолів, то сьогодні він говорить
за допомогою «Свідчень» Свого Духа через О.Уайт, що володіє пророчим
даром. Тому вісниця неодноразово підкреслювала, що «вісті», які вона
передавала, не є плодом її власної уяви, а Богом дані вісті.
2. Пророк відкриває людям Божі наміри. Для відображення цієї
місії пророка в служінні О.Уайт адвентистські богослови наводять
різноманітні приклади із виступів «вісниці», коли вона ставила перед
церквою конкретні завдання.
3. Пророк надає підтримку правителям і духовним вождям народу.
Для підтвердження цієї позиції наводиться приклад, що у важкі для
церкви часи, коли виникали складні організаційні проблеми, О.Уайт
особисто була присутня на нарадах чи конференціях, давала детальні
вказівки про те, як слід розв’язувати ту чи іншу проблему.
Один із президентів Генеральної конференції Церкви АСД так писав
про це: «Вісті, які ви посилаєте настільки ясні, конкретні, практичні,
що кожен може переконатися, що тільки Бог міг відкрити вам це».
4. Пророк закликає людей бути вірними Богові. Більшість праць
О.Уайт, як вважають адвентисти, саме присвячена зверненню до членів
Церкви з закликом бути у всьому вірними Богові.
5. Пророк відкрито викриває зло і бореться з ним. Посилаючись
на праці вісниці, адвентисти стверджують, що вона непримиримо
боролася зі злом та відкрито викривала недоліки.
6. Пророк спрямовує діяльність народу. Як приклад, наводиться
ситуація, коли О.Уайт мала «вість», щоб надати рекомендацію Генеральній
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Конференції АСД про необхідність перенесення офісу керівництва
церкви з Бетл-Крику до Вашингтону.
7.
Пророк вчить народ. Вважається, що вплив вісниці Божої
на церковні справи був найрізноманітніш им, і вона, не займаючи
якогось керівного поста, була разом з тим тією зв’язуючою ланкою, яка
забезпечувала єдність всього руху. Тому вивченння історії церкви АСД
у відриві від розгляду пророчої місії О.Уайт, на думку адвентистських
богословів, рівнозначне вивченню історії виходу ізраїльського народу
із Єгипту без врахування ролі Мойсея. Звідси висновок: біографія
О.Уайт - це біографія адвентистського руху.1
Характеризуючи діяльність вісниці О.Уайт, адвентистська церква
вважає, що її величезний вклад у розвиток адвентизму оцінити просто
неможливо. У діяльності О.Уайт виокремлюються такі основні нап
рямки: участь у розвитку церковної доктрини; захист чистоти вчення від
лжевчень і фанатизму; участь у розвитку церковної організації (поради
О.Уайт лягли в основу заходів з розвитку церкви, розроблених на сесії
Генеральної Конференції в 1903 році); участь у вирішенні повсякденних
практичних церковних справ (видавнича робота, будівництво Домів
молитви, питання охорони здоров’я і освіта); керівництво Церквою
(через «вісті» як Божі вказівки щодо вибору напрямків діяльності);
передбачення майбутніх подій у формі актуальної есхатології, викладеної
в заключних главах книги «Велика боротьба»; постійне нагадування
про необхідність вивчення Біблії, щоб отримати «велике світло» для
подолання труднощів у повсякденному житті; участь у повсякденному
християнському житті через поради про застосування біблійних істин
та принципів, викладених у низці її праць.
За уточненням адвентистських богословів, О.Уайт не є першо
відкривачем в якійсь сфері людського знання. Вона лише пропонує
людям те, що відкриває їй у видіннях Бог. Цим і визначається її місце
в системі церковної освіти, «реформи здоров’я» та інших питань.2

1 Настольная книга служителя. Вказана праця - С. 413.
2 Там само. - С. 417-426.
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Організаційна структура ,
Ьоктринапьні принципи віровчення Церкви АСД
Початком свого виникнення адвентисти вважають 1844 рік,
офіційного ж прийняття назви церкви - 1860 р.1
Перших адвентистів 150 років тому називали суботниками. Тому,
як вважають адвентисти, першим адвентистом можна назвати як Адама,
так і Ісуса Христа. Коли мова йде про Христа, то ця позиція захищається
тим аргументом, що Син Божий, коли прийшов на землю, не відкидав
суботи як священного дня тижня, підкреслюючи, що «Син Людський
є господар і суботи», яку він визначив «для людини» (Мк. 2:27, 28).
Адвентисти також посилаються на слова Ісуса Христа, що мета його
приходу на землю полягає не в зміні Божого закону, встановленого
спочатку, а в його виконанні (Мт. 5:17,18). Говорячи про існування неба
і землі, Ісус мав на увазі насамперед саме четверту заповідь, оскільки
в ній йдеться про святкування суботи (II книга Мойсея 20:8-11).
Богослови Церкви АСД вважають, що власне адвентистами стали
зразу ж після гріхопадіння ті особи , що отримали обітницю про
прийдешнього Спасителя в Книзі Буття 3:15. Отже всі біблійні патріархи
й пророки таким чином були також адвентистами. Тому послідовники
Церкви АСД стверджують, що коріння їхнє слід шукати в Едемі, а відтак
їх витоки йдуть з Едему.
Ідею свого Другого приходу (адвента) проголосив, як вважають
адвентисти, сам Ісус Христос. «Прийду знову» - червоною ниткою
проходять через все вчення Христа, включаючи О б’явлення, дане
Іоану Богослову на острові Патмос. Адвентисти запевняють, що вістка
про Другий прихід була домінуючою у вченні апостолів, оскільки про
це сказали ангели, які були присутні при піднесенні Сина Божого
на Небо (Дії. 1:11). Звідси робиться висновок, що Христос, апостоли
і першоапостольська церква були адвентистами сьомого дня.2
Адвентисти переконані, що церква підтримувала чистоту віровчення
(виконання суботи) до IV століття, коли указом Костянтина Великого в 321
році було скасовано святкування суботи на державному рівні і встановлено
«єдиний день релігійних зборів - день Сонця» (неділя). Відновлення
1 Почти дома. - Заокский: «Источник жизни».- 2002. - С. 10.
2 Почти дома. Вказана праця. - С. 1 0 -1 4 .
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ж втрачених цінностей адвентисти відносять до початку 2 тисячоліття, коли
альбігойці, вальденси, гугеноти, пуритани і інші, які були провісниками
Реформації, зробили Священне Писання головним дороговказом христи
янського життя. Вони звернули увагу на відкинутий Закон Божий
і закликали до «відновлення руїн». Адвентисти використовують докази,
що в XIV столітті на території Росії страчували так званих суботствуючих,
звинувачуваних в юдейській єресі, а в XV столітті під час царювання Івана
III ті, хто «тримався суботи», були при дворі і в уряді. Рух «суботствуючих»
було також зафіксовано в XVI столітті в Угорщині та Румунії.
У П івнічній Америці перша громада тих, хто притримувався
«святості суботи », була створена в 1671 р. Сюди цю ідею приніс
із Англії місіонер Стефен Манфорд. А в 1802 р. вісім таких громад
проголосували за створення Генеральної конференції цієї конфесії
зі статусом консультативного органу управління.1
Формування власне релігійної організації адвентисти датують 1844 р. часом великого розчарування, коли в жовтні того року не відбулося проро
кування УМіллера про Друге пришестя Христа. Відповідно, біля витоків цього
руху стояли Олена та Джеймс Уайт, Джозеф Бейте, Джон Андрюс, Урія Сміт.
Першою громадою адвентистів, що притримувалася суботи, була невеличка
група колишніх міллеритів Нью-Гемпшира. В 1846 р. до руху долучилося
(прийняло вчення про «святість суботи») подружжя Уайт. З цього часу
субота стає одним із наріжних каменів віровчення адвентизму.
У 1848 р. відбулася Перша конференція суботствуючих. Відтоді
під безпосереднім керівництвом Олени і Джеймса Уайт об’єднуються
розрізнені групи адвентистів. До 1850 р. було подолано більшість
розбіж ностей і розроблений перший звід доктрин, основна частина
з яких була запозичена у різних протестантських організацій, звідки
вийшли члени адвентистського руху. Порівняно новими були лише
доктрини про суботу і святилище.
Остаточне формування сучасних напрямків адвентизму можна
віднести до 60-х років XIX ст. Так, в 1858 році під назвою «Американська
асоціація тисячолітнього царства» організувалося головне відгалуження
міллеризму, представники якого сповідували безсмертя душі. Пізніше
їх послідовників стали називати «Євангельськими адвентистами».

1 Почти дома. Вказана праця. - С . 14-17.
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Ця організація нараховувала в 60-х роках в десять разів більше членів,
ніж Церква Адвентистів сьомого дня, яка виникла декілька років
опісля.1В 1860 р. з центром в Бостоні організувалася Церква «Християн
Пришестя», в яку о б ’єднались послідовники Міллера, що відкидали
вістку про суботу і святилище і не вірили в безсмертя душі.
До цього періоду можна віднести й інституювання найбільшої сьогодні
серед адвентизму Церкви Адвентистів сьомого дня. Дискусія про назву
організації точилася протягом 16 років. Остаточно Адвентисти сьмого дня
затвердили назву своєї організації в 1860 р., хоча є свідчення, що вперше
ця назва з’явилася в жовтні 1856 р. Весною 1861 р. керівники адвентистських
громад Батл-Кріку в США запропонували розрізненим групам створити єдину
організацію під цією назвою. 21 травня 1863 р. делегати від всіх американських
конференцій (союзів) на своєму зібранні в Батл-Кріку прийняли Конституцію
про створення виконавчого органу - Генеральної конференції.2
До цього періоду можна віднести і дискусії щодо структури церкви
та системи її управління. Щ об не повторити модель з ж орсткою
централізацією влади, була запропонована конгрегаціоналістська
система. Після довгих суперечок було прийнято оптимальне рішення теократія за допомогою демократії. Це означало, що вся духовна влада
на церковному рівні повинна бути делегованою . Це передбачало
реалізацію такої формули: керівники церкви володіють владою служити,
в той час Святий Дух використовує їх для втілення Божественого
принципу на землі. Саме таким уявлялося адвентистам церковне
управління в апостольські часи, коли Церкву скеровував Святий Дух.
Тоді, як вважають вони, церква не була ні структуро-центричною ,
ні особистісно-центричною, а концентрувала всю увагу на Богоуправлінні. На базі цих принципів була й розроблена система управління
та правила формування структурних рівнів церкви АСД. Вихідні
принципи управління, які були закладені піонерами адвентизму,
і в першу чергу подружжям Уайт, були покладені в основу сучасної мо
делі управління, яка була завершена тільки на початку XX століття.3
В своєму адмініструванні Церква християн Адвентистів сьомого
дня керується наступними принципами:
1 М.Максвелл. Вказана праця. - С. 237-238.
2 Там само. - С . 211,214, 238, 249-250, 310.
3 Почти дома. Вказана праця. - С. 18.
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1) Управління місцевою громадою здійснюється за пресвітеріансь
ким зразком: місцевих служителів (в т.ч. пресвітерів) обирає громада,
тоді як пастор, що керує виборами, призначається вищою інстанцією місцевою конференцією (в методистському розумінні цього слова).
Діяльність різноманітних відділів в місцевій громаді, керівники яких
вибрані громадою, відбувається також під наглядом конференції.
2) Групи окремих громад, в межах певного географічного простору,
створюють конференції на з’їздах делегованих громадами представників
під керівництвом вищестоячої церковного інстанції.
3) Групи місцевих конференцій створюють унійні конференції,
адміністративне керівництво яких обирається делегованими представ
никами конференцій, значна частина яких є рядовими членами Церкви.
4) Унійні конференції, що знаходяться в різних частинах світу,
створюють всесвітню організацію - Генеральну конференцію (ГК),
керівництво якої (в т.ч. і адміністративне) обирається делегованими
представниками не тільки унійної, але й також місцевих конференцій.
До числа делегатів, обраних на всесвітні з’їзди, в обов’язковому порядку
повинен входити значний відсоток пересічних членів Церкви, які
володіють однаковими правами з президентом уніону чи ГК.
Адвентисти вважають, що при такій структурній системі духовен
ство на будь-якому з названих чотирьох рівнів організації не може
«відірватися від нараду», який бере участь в керівництві всесвітньою
організацією . Характерно, що Генеральною К онф еренцією керує
не одна особа, а Виконавчий комітет, який збирається на свої засідання
не рідше, ніж два рази в рік. До цього комітету входять представники
всіх уніонів, утворюючи таким чином інтернаціональне представництво.
Президенти дивізіонів - окремих секторів управління ГК — за своїм ста
тусом є віце-президентами всесвітньої церкви. Така модель управління
була створена не зразу, а поступово: поділ церкви на уніони почався
з 1901 р., а на дивізіони1 - з 1913 р.2 В 2001 р. в структурі ГК АСД було
13 дивізіонів.3
1 Дивізіон - велике структурне об’єднання, в яке входить декілька уніонів (в ЄвроАзійський дивізіон, наприклад, входять унійні конференції всіх колишніх респуб
лік СРСР).
2 Почти дома. Вказана праця. - С. 20-22.
3 М.Максвелл. Вказана п рац я-С . 393.
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Найвищим керівним органом Всесвітньої церкви є з’їзд Генеральної
конференції. Вибрані у відповідності із статутом ГК делегати мають
право брати участь в обговоренні та прийнятті шляхом голосування
рішень зі всіх питаннь, які внесені в порядок денний з’їзду ГК, вибирати
посадових осіб, а також голосувати під час з’їздів.
За всю історію церкви відбулося, включаючи останній - 58-й
у 2005-му р., 58 чергових і 5 спеціальних з’їздів (1876-два з’їзди, 1878,
1879,1880 рр.), проведення яких було викликано необхідністю прийняття
важливих рішень, ІЦ О входять виключно в компетенцію з’їздів.
Делегати з’їзду ГК поділяються на делегатів згідно їхнього статусу
в церкві та тих, хто обраний на конкретний з’їзд. Але при цьому права
всіх рівні. Час і місце чергового чи спеціального з ’їзду визначається
Виконавчим комітетом ГК і затверджується попереднім з’їздом. Рішення
кожного з’їзду є однаково важливим і має однакову силу. На деяких
з’їздах були ухвалені дуже важливі рішення. Зокрема, на перш ому з'їзді
20-23 травня 1863 р. в Батл-Крік 20 делегатів від Конференції Церкви
США прийняли статут ГК, що складався із 9 статей. На два д ц ят ь
сьомому з'їзді , 17 жовтня 1889 р. в Батл-Крік, 109 делегатів ухвалили
організувати Асоціацію релігійної свободи. На тридцять сьомому з'їзді,
13 травня 1909 р., який проходив у Вашингтоні, з участю 328 делегатів
практично зі всіх континентів світу, в т.ч. групи делегатів із Росії,
востаннє виступала О.Уайт. На сороковом у з'їзд і, 11 травня 1922 р.
в Сан-Франциско, була організована Пасторська Асоціація. П 'ят идесят
другий з'їзд був першим з’їздом за межами США. Він відбувся у Відні
10 липня 1975 р. На ньому вперше була представлена Церква АСД
із СРСР. На п'ят идесят т рет ьом у з ’їзді у липні 1980 р. у м. Далласі
затверджено 27 пунктів віровчення церкви АСД. П 'ят идесят четвертий
з'їзд, який відбувся у липні 1985 р. в Новому Орлеані, з ініціативи
церкви АСД із США обговорювалося питання про служіння жінок
пасторами і прийнято місіонерську програму «Нива-90». На ньому
було 7 делегатів із СРСР. Церкву АСД із Радянського Союзу прийнято
в число асоційованих членів. На п'ят идесят п'ят ом у з'їзді у липні 1990
р. в Індіанаполісі (США) прийнята десятилітня місіонерська програма
під назвою «Глобальна місія». Церква АСД на території СРСР, яка була
представлена 35 делегатами, стає 12-м світовим дивізіоном, який отри
мує назву - «Євро-Азійський». Її президентом обрано М.П. Кулакова.
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П’ятидесят сьомий з’їзд 29 червня 2000 р. у м. Торонто (Канада) зібрав
1946 делегатів. Євро-Азійський дивізіон був представлений 65 делега
тами. Президентом цього дивізіону обрано Артура Штеля.
Пятидесяти восьмий з ’їзд відбувся у Сент-Луїзі (США) ЗО червня 9 липня 2005 р. з участю 2300 делегатів. Євро-Азіатський дивізіон був
представлений 98 делегатами (Україну представляли 23 делегати).
Президентом дивізіону знову обрано Артура Штеля. На цьому з’їзді
27 пунктів віровчення було доповнене це одним пунктом - «Зростання
у Христі». Прийнято резолюцію про підтвердження основоположного
значення для Церкви АСД Священного Писання та праць О.Уайт.
Станом на 1 червня 2005 р. кількість членів Церкви у всьому світі
склала 13936932 особи, в Євро-Азійському дивізіоні - 144558 членів.1
Якщо в 1863 р. на 1 млрд. світового населення Церква АСД нараховувала
3500 членів, тобто 1 адвентист на 3 млн. населення, то в 1975 р., коли
світове населення складало 4 млрд., на одного адвентиста припадало 1600
неадвентистів. У 2000 р. склалося інше співвідношення: один адвентист
на 650-700 неадвентистів.2 Якщо в 1863 р. адвентисти в основному
проживали в північно-східних і центральних регіонах США, то сьогодні
їх громади є в 209 країнах.3 У 2000 - 2005 рр. охрещено 5049157 осіб.
До керівного складу Церкви АСД на всіх рівнях - від Генеральної
Конференції і до місцевої конференції - входять президент, секретар,
скарбник. За період з 1863 р. по сьогоднішній час посади президентів
ГК АСД обіймали 19 осіб.4
Доктринальні основи віровчення церкви АСД формувалися упро
довж більш ніж 100 років. Якщо перші дев’ять пунктів віровчення були
прийняті в 1863 р., то сучасне оформлення основ віровчення (27 пунктів
віри) відбулося лише на Всесвітньому з’їзді в 1980 році.5
Символом своєї віри Адвентисти сьомого дня вважають тільки
Біблію і визнають віровчення, яке безпосередньо витікає із Священного
Писання. Основні положення віровчення побудовані з врахуванням
1 Почти дома. Вказана праця. - С. 22-26; Матеріали 58-го з’їзду ГК АСД. - СентЛуїз, 2005 (Стенограма).
2 Максвелл М. Вказана праця. - С. 407.
3 Там само. - С. 268-26.
4 Почти дома. - С. 33-35.
5 Там само. - С.22.
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95 тез, з якими виступив М. Лютер.1 Вони складаються із 27 пунктів
віри, що були прийняті в Далласі (США) на Всесвітньому з’їзді Церкви
адвентистів сьомого дня в квітні 1980 р. Водночас було зазначено,
що перегляд основних положень можливий на одній із сесій Генеральної
конференції, якщо церква під керівництвом Святого Духа прийде
до більш повного розуміння тієї чи іншої біблійної істини.
Пункт перший віровчення присвячений тлумаченню сутності
та призначення Священних Писань.
В пунктах 2, 3, 4, 5 йдеться про Трійцю як єдність трьох взаємовічних
особистостей, та три її іпостасі - Отця, Сина і Святого Духа.
Концепція створення світу та особливий статус суботи викладені
в пункті 6 ; тлумачення природи людини - в пункті 7. Одне з положень
віровчення (пункт 8) пояснює причини гріхопадіння та існуючої з того
часу Великої боротьби між Богом і Сатаною.
В основних положеннях віровчення описується, як слід розуміти
життя, смерть і воскресіння Христа (п. 9), пояснюється, що спасіння
можна отримати лише через Христа особистою вірою (п. 10), визнача
ється роль Церкви в житті віруючого (п.11).
Розділ 12 віровчення присвячений особливій місії Церкви АСД,
як «церкви залишку». Виходячи з положення, що церква - це одне тіло
з багатьма членами, в пункті 13 декларується рівність всіх вХристі,
незалежно від статі, раси, культури, національності, освітнього рівня
та соціального статусу.
Адвентисти сьомого дня, як і інші протестанти не визнають спа
сительно! ролі таїнств, а тому у віровченні їм відводиться лише роль
символічних обрядів. Акт хрещення (відбувається повним зануренням
у воду тільки в повнолітті і при достатньому розумінні Священного
Писання) розум іється як символ єдн ості з Х ристом (п. 14). Таке
ж символічне значення єдності з Христом відводиться Вечері господній
(тобто причастю), яка передбачає такі підготовчі етапи як дослідження,
каяття та сповідування (п. 15). Цим же положенням закріплюється
особливе значення обряду «ногоом овіння» як знаку оновленого
очищення та готовності служити один одному в Христовому смиренні.
Таємна вечеря завжди проводиться в останню суботу кварталу.
1 95 тезисов учения о праведности через веру//Настольный календарь служителя
Церкви христиан адвентистов седьмого дня. - М., 1986. -С . 91-95.
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О собливе місце у віровченні Церкви АСД відводиться вченню
про «духовні дари» (п. 16), яких є дев’ять: віра, зцілення, проповідь,
вчення, управління, примирення, втіха, самовіддане благодійницьке
служіння та «дар пророцтва» (п. 17). Вважається, що останній з дев’яти
дарів проявив себе в служінні Олени Уайт - «вісниці Господньої»,
чиї праці продовжують залишатися для адвентистів авторитетним
джерелом істини.
На відміну від православних церков, які більше звертають увагу
на Новий Заповіт, адвентисти великого значення надають Закону
Божому (Десяти Заповідям), вважаючи, що до нього слід звертатися
повсякденно (п. 18), оскільки це дозволяє Святому Духові відтворити
в кожному адвентистові характер Господа. Цей характер проявляється
в християнській поведінці (п. 21), допомогає створити міцний шлюб
та сім’ю (п. 22).
У віровчення адвентистів введено низку положень, які притаманні
тільки Церкві АСД. Це особливий статус суботи як пам’ятника тво
ріння (п. 19), вчення про довірене управління як обов ’язок вдало
розпоряджатися своїм часом, здатностями та майном (п. 20). Сюди
ж можна віднести і вчення про служіння Христа в небесному святи
лищі в 1844 р. по закінченню пророчого періоду 2300 днів (п. 23),
про друге пришестя Христа (п. 24), смерть та воскресіння (п. 25),
тисячолітнє царство і завершення трагічної історії гріха (п. 26), нову
землю (п. 27).1
Віра в Друге пришестя Христа і виконання заповіді про суботу,
тобто 7-й день, є тією специфічною рисою, яка відрізняє віровчення
адвентистів від інших церков. Положення про суботу адвентисти
поставили в центр свого вчення, посилаючись на Іс. 58: 12-14. Звідси
своїм основним завданням вони вважають відновлення порушеного
Божого закону, який існував від вічності і пізніше був зруйнований
людиною-відступником під впливом і орудою Сатани. Тому Друге
пришестя і заповідь про суботу - два основних положення із 27 пунктів
вчення про віру. Разом з тим, коріння свого віровчення адвентисти
1 Вероучение христиан-адвентистов седьмого дня (основные положения) (/ На
стольный календарь служителя церкви христиан-адвентистов седьмого дня. - М.,
1981. - С. 47-58; Христианские чтения. Ежегодник Церкви АСД. Вказана праця. С . 77-8;: Максвелл М. Вказана праця. - С. 69.
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вбачають у самому людському суспільстві, яке жило в Едемі. Вказівку
про святкування сьомого дня тижня-суботи (давньоєвр. шаббат - спокій,
відпочинок), як вважають адвентисти, перша людина - Адам отримала
від Бога-Творця, щоб зберегти цей день як вічний пам’ятник, що свідчить
про силу, велич і мудрість предвічного Бога. При цьому зазначається,
що нехтування Бога і виникнення різноманітних еволюційних ідей,
які забрали у нього титул Творця - це результат відкидання суботи,
руйнація пам’ятника, який встановив сам Бог.
Адвентисти не відокремлюють вчення про Друге пришестя та суботу,
оскільки ці два положення утворюють стрижень їхнього віровчення.
Вони взяли на себе місію проголош ення трьохангельскої вістки1
із Об’явлення 14:6-12, акцентуючи увагу світу на «вічному Євангелії»,
що попереджує про час суду.2
Специфічною рисою віровчення Церкви АСД є також положення
про десятину (добровільні пожертвування в розм ірі 10-ї частини
прибутку; за рахунок десятини формується основний бюджет церкви).
Її запропонували ввести громади Батл-Кріку (США) в січні 1859 р.
на підставі видіння вісниці О. Уайт. Введення десятин як ф орми
добровільних пожертвувань для формування системи фінансування
служіння узаконювалось упродовж 20 років після цього. Сьогодні
десятина є основною формою фінансування діяльності церкви.3
В адвентистській есхатології центральне місце посідає ідея тися
чолітнього царства як початкового етапу майбутнього Царства вічності,
який поділяється на три періоди:
1.
Події на початку тисячі років: в цей час починається Друге
пришестя Христа (Об. 20), який приголомшить жителів землі «духом
вуст Своїх», і трупи вбитих будуть лежати на поверхні землі (Об. 19:
11-21). В цей час відбудеться перше воскресіння праведників, які
будуть царювати з Христом (Об. 20: 4-6). Воскреслі та праведники,

1 Трьохангельська вістка - пророчі вісті, які проголошують символічні три ан
гели, що летять «посеред неба»: У них останнє попередження Бога, звернене до
світу. Суть вістей - проповідь «вічного Євангелія». Вісті закликають до «народ
ження в Христі» і готовності зустріти Друге пришестя Господа. (Об. 14:6:11).
(Настольная книга служителя.- т.1.- М., 1989.- С. 185).
2 Почти дома. - С. 10-18
3 Максвелл М. Вказана праця. - С. 205 - 206.
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що залишились в живих, миттєво зміняться, і як викуплені будуть
піднесені назустріч Господу (І Фес. 4: 16-17; І Кор. 15:51-54). Вони,
як уряд, царюватимуть з Ісусом Христом на небі. Сатана протягом цієї
тисячі років буде знаходитися «закутим» у безодні (Об. 20:3).
2. Тисячу років на землі не буде жодної живої людини. Земля буде
спустошеною і зруйнованою під час Другого пришестя. За цей час уряд
Христа буде досліджувати долі тих, хто не обрав спасіння.
3. У кінці тисячі років будуть воскрешені «померлі нечестиві» Друге воскресения (Об. 20:3). Буде звільнений з безодні полону сатана,
який разом з нечестивими нападе на небесний Єрусалим, що опуститься
на землю (Об. 21:2). Але всі вони будуть знищені вогнем з неба. Це буде
«друга смерть» (Об. 20:14). Після цього Господь сотворить нове небо
і нову землю (II Петра. 3:2; Об. 2Т.1-2).1
Важливе місце у віровченні відводиться «духу пророцтва», під яким
адвентисти розуміють прояв дару пророцтва, який належить до дарів
Духа (І Кор. 12:7-11). За переконаннями адвентистів сьомого дня, О.Уайт
отримала дар пророцтва, тобто виступала як Божий глашатай.2
На відміну від інших протестантських церков, адвентисти сьомого
дня відкидають безсмертя душі і вважають, що вона помирає разом
з тілом. Воскресне ж вона з ним під час Другого пришестя, тобто в період
тисячолітнього царства.3
До специфічних рис адвентистського віровчення можна також
віднести вчення про здоровий спосіб життя. Адвентисти вірять,
що християнин відповідальний перед Богом за своє здоров’я. Таке
переконання базується на усвідомленні того, що здорова тілом людина
корисніше і діяльніше може служити Богу і ближньому. Тому принципи
здорового способу життя потрібно виконувати заради збереження
здоров’я. Тіло слід зберегти в доброму стані (Рим. 12:1), адже воно храм Святого Духа (І Кор. 6: 19-20). Принципом здорового способу
життя адвентисти передбачають і ряд вимог до життя віруючих: їм не
рекомендується палити, вживати алкоголь, певні види м’яса (так звана
«санітарна реформа). «Отримання» (Гал. 3:22) вважається одним з дев’яти
плодів Духа і зараховується до християнських доброчинностей (II Петр.
1 Настольная книга служителя. Вказана праця. - С. 189 - 190.
2 Там само. - С. 71 - 72.
3 Там само. - С. 74 - 75.
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1:6). До відповідального способу життя також відноситься правильне
чергування праці і відпочинку: «шість днів працюй» (Вих. 20:9).
З 1863 р. принципи здорового сп особу життя стали відносити
до частини вчення, яке проголошує Церква. В 1863 р. О.Уайт вказала
на важливе значення цих принципів та їхній зв’язок з віровченням
Біблії, і присвятила їм низку своїх праць.1Ці рекомендації стосуються
насамперед профілактики захворювань та реабілітаційного періоду. Саме
для цього Церква АСД створює медичні заклади, профілакторії, будинки
для людей похилого віку, фабрики здорової їжі, заохочує займатися
спортом. Принципи здорового способу життя представлені у вченні
в так званому «колесі здоров’я», складовим якого є: віра, утримання,
вправи (спорт), відпочинок, сонце, повітря, вода, дієта.2

1 Настольная книга служителя. Вказана праця. - С. 83 - 88.
2 Христианские чтения. Вказана праця. - С. 117-128.
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II.
СТАНОВЛЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ АСД
В УКРАЇНІ (до 1917 р.)

Соціально-культурні передумови виникнення
й основні етапи організаційного становлення
адвентистського руху на теренах України
Витоки адвентистського руху сягають ХУ-ХУІІ ст., коли на нинішній
території України з’явилися перші протестантські місіонери. Як вважа
ють дослідники Н.Жукалюк та В.Любащенко, передумови виникнення
адвентизму на українських землях існували давно, в основному сягали
своїм корінням у церковно-опозиційні вчення та єретичні рухи1. Тобто
це був час, коли в Україні закладався ґрунт духовних основ протестан
тизму і виникали перші протестантські громади. Це стало наслідком
впливу західно- та східноєвропейських раціоналістично-єретичних рухів.
Історичні розвідки свідчать, що ще в ХІУ-ХУ ст., на сусідніх з Україною
землях діяли громади флагелантів (бичувальників)2. Є також згадки,
що в 1506 р. у Львові інквізиція розправилася з трьома представниками
єретичних вчень із Чехії, які проповідували ідеї, схожі до радикальних
передреформаційних течій3.
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця.- С. 14.
2 Там само.-С. 15.
3 Історія української культури: У 5-й т.- Т. 2: Українська культура ХІІІ-першої
половини XVII ст.- К., 2001.- С.372-375.

274

Більшість із раціоналістично-єретичних течій критикували окре
мі положення віровчення традиційних церков, піддавали сумніву
спасительне значення зовнішньо-обрядових форм церковної діяльності,
що пізніше отримало свою реалізацію в реформаційному русі XVIXVII ст. в Західній Європі.
Ряд дослідників вважають, що відповідний ґрунт для виникнення
адвентизму заклали єресі, які поширювалися і на українських землях
в XIII - XIV ст. Насамперед, це рух богомилів, на базі якого в подальшому
виникли катари (альбігойці) та патарени.
В богомильстві, мабуть, можна шукати витоки руху «стригольників»
і «жидівствуючих», що також доклалися до формування духовних
засад адвентизму.
На противагу віросповідно-культовим догматам Православ'я,
богоміли ігнорували практику відвідування храмів, виконання таїнств
та обрядів, церковних свят. Основну увагу вони звертали на молитву
та деякі пости.
Вчення богомилів ґрунтувалося на ідеї абсолютної протилежності
таких вічних начал як д обр о і зло. В їхній безперервній боротьбі
богоміли вбачили реалізацію пророкованих в Старому Заповіті подій,
а тому з великою повагою ставилися до пророчих книг Біблії і вірили
в обов’язкову перемогу доброго начала над злим.1
Ці ідеї пізніше стали складовими адвентистського віровчення
і реалізувалися у висновках вісниці адвентизму О.Уайт, про те, що Біблія
є планом великої боротьби між добром і злом (Богом і Сатаною).2
Певний вплив на формування духовних засад адвентизму в Укра
їні мали, на дум ку деяких вчених, і ранні вільнодум ні ідеї, дуж е
близькі до вчення «жидівствуючих», зафіксовані в інтелектуальному
середовищі, яке сформувалося в Києві десь в середині XV ст. Це був
науковий гурток, що складався з представників місцевої освіченої
еліти, вчених євреїв і караїмів, які перекладали на давньо-слов’янську
мову філософську і науково-природничу літературу арабо-єврейського
і західноєропейського походження. Вільнодумці київського гуртка
1 Иконников В. Опыт исследования о культурном значении Византии в русской
истории.- К., 1869; Ильинский Ф. Русские богомилы («живодствующие»). Бого
словский вестник.- 1905.- № 7-8.- С.436-460.
2 Э.Уайт. Великая борьба.- К., 1993.
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створили автономні позацерковні громади, критикували діяльність інсти
туту церкви, заперечували поклоніння хресту, іконам, які відвертали,
на їхню думку, людину від Бога Живого, істинної віри. Вчення Христа,
особливо його заповіді вільнодумці вважали продовженням Мойсеевого
Закону (Декалогу). Особливе ставлення у них було до Нового Заповіту.
Він вважався важливим для реалізації Божого Закону в повсякденному
житті кожного християнина. Його практичне застосування бачилося
в перш у чергу в реалізації всіх приписів Декалогу (Вих. 20:2-17),
святкуванні суботи, відкидання вчення про безсмертя душі. Вони
висунули й такі ідеї як, можливість досягнення моральної зрілості
Христа та спасіння поза церквою. У той же час київські вільнодумці
висунули принцип свободи волі, згідно з яким - людина не пасивна
істота, а співучасник творення світу добра та самого себе.1
Погляди, співзвучні основним полож енням адвентистського
віровчення, можна знайти, як зауважує дослідник О.І.Клібанов, і в феодосійців - послідовників вчення Феодосія, який втік з Росії в середині
XVI ст. на Волинь. Його вважають творцем найбільш розвинутого
вчення в ідейній системі «жидівствуючих». Феодосійці переглянули
і дали свою інтерпретацію вченням про рай і пекло, безсмертя душі,
відновили священне ставлення до суботи та Декалогу в тому розумінні,
як його сьогодні сприймають адвентисти.2
З -п ом іж основних ідей, до аналізу яких в цей час звертались
українські вільнодумці, були проблеми смертності душі, есхатології,
суботи, інтерпретації пророчих книг. Так, в творі «Душевник» анонімного
автора від 160 р. на основі аналізу текстів Старого і Нового Заповітів
та деяких текстів православних і протестантських мислителів наводиться
аргументація смертності душі.
Обстоював ідею смертності душі і автор полемічних праць, вчений,
педагог, проповідник, ректор Львівської і Віденської братських шкіл
Стефан Зизаній. П родовж ували традицію спростування вчення
про безсмертя душі вже в ХУІІ-ХУІІІ ст. представники української
богословської школи: один із перших професорів Києво-Могилянської
1 Панов И. Ересь живодствующих (/ Журнал Министерства народного просвящения.- 1877,- т.З.- С. 33.
2 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. Приложение к книге.М., 1996.-С. 135,307-310.

276

ак адем ії Й оси п Горбацький та р ек тор ц іє ї ж ак адем ії Георгій
Кониський.1
В ХУІІІ-ХІХ ст. православні вільнодумці знову повертаються
до розробки вчень про суботу та Друге пришестя Христа. Саббатіанство
і актуальна есхатологія, як вважають дослідники цих проблем Н.Жукалюк
та В. Любащенко, стають головними в соціо-етичних вченнях більшості
радикальних реф орм аційних вчень і в першу чергу - суботників
та апокаліпсистів.
Найбільш послідовне втілення ці ідейні пошуки знайшли в течіях
духоборів, молокан, громад «Нового Ізраїлю», ільїнців (сповідників
сіонської вістки), які були достатньо розповсю дж еним и в ХУІІІХІХ ст. в Україні. Ільїнці, наприклад, навіть вказали характеристики,
згідно яких віруючі зможуть наслідувати Царство Боже. Це духовно
і тілесно чиста людина, яка відзначена такими знаками «Божої печатки»:
святкування суботи, вживання дозволеної Богом їжі (згадаймо санітарну
реформу адвентистів), виконання біблійних рекомендацій і постанов
сімейного життя. Розглядають ільїнці й питання Тисячолітнього Царства.
Подібне вчення зустрічається і в церковному русі новоїзраїльців,
які в очікуванні Другого приходу Христа навіть спробували втілити
майбутні апокаліпсичні події в своєрідних містеріях.
До проблем суботи та старозавітніх приписів, як показують наукові
розвідки, звертались в своєму збірнику релігійно-етичних оповідань
«Тваринна книга» духобори. Посилена увага до біблійних пророцтв,
особливе ставлення до пророчих книг і «О б’явлення», впевненість
у здійсненні пророцтв та очікування Другого приходу Христа - основні
елементи віровчень українських раціоналістичних течій періоду XVXIX ст.ст.2
Це ще раз підтверджує, що певні положення протестантизму, в тому
числі й адвентизму розвивались в Європі і в Україні паралельно.
Як вважають вітчизняні дослідники адвентизм у Жукалюк Н.
та Любащ енко В., в історії Церкви АСД в Україні мож на ум овно
виділити шість основних періодів. П е р ш и й п е р і о д охоплює 18761886 рр., коли адвентистське вчення поширюється в південних землях
Російської імперії. Д р у г и й п е р і о д - кінець XIX - 1917 р. В цей час
1 Див.: Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - К., 2003. - С. 21 - 22, 25.
2 Там само.- С.25
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виникають перші адвентистські громади, продовжується подальше
поширення руху та закладаються організаційні основа Церкви АСД.
Упродовж т р е т ь о г о п е р і о д у - 1917-1928рр. відбувається процес
ф орм ування доктринальних положень адвентизму, становлення
церковної структури та створення перш их національних союзів.
Ч е т в е р т и й п е р і о д припадає на 1929-1979 рр. і характеризується
жорсткою політикою комуністичної партії та радянського режиму
відносно протестантських, в тому числі й адвентистських церков.
П ’ я т и й п е р і о д - 1980-1990 рр. був найбільш результативним
в житті церкви. В ці роки був створений Всесоюзний центр Церкви
АСД, як складова структури Всесвітньої організації, розпочинається
співробітництво з її виконавчим органом - Генеральною Конференцією
АСД (ГК АСД). Ш о с т и й п е р і о д - найбільш продуктивний у роз
витку церкви. Він співпадає з початком незалежності України у 1991 р.,
коли утворюється самостійний керівний орган церкви - Українська
Унійна Конференція АСД (УУК ЦАСД), відкриваються нові можливості
для розвитку релігійної мережі та матеріальної бази церкви у зв’язку
із формуванням нового демократичного законодавства «Про свободу
совісті та релігійні організації».1
З такою концепцією періодизації становлення адвентизму в Укра
їні можна погодитися, тому що вона побудована на архівних мате
ріалах, аналіз яких в 90-х роках XX століття зробив відомий історик
адвентизму В.В. Тепоне.2 Ми також використовуємо в своєму дослід
женні цю класифікацію для формування хронології основних етапів
розвитку адвентистського руху та становлення цієї релігійної організації
в Україні.
Враховуючи, що одностайності поглядів як серед науковців, так
і богословів щодо часу початку розповсюдження адвентистської вістки
в Україні немає, зробимо декілька важливих зауважень.
По-перше, слід погодитись з думкою В.В.Тепоне, що адвентистський
рух був започаткований серед християн різних релігійних течій, які
відгукнулись на проповідь про Другий Прихід Христа і об’єднались для
проголошення «вістки приготовления» на основі Слова Божого із книги
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 29-30.
2 Див.: Из истории Церкви Адвентистов СедьмогоДня в России.- Калининг
рад, 1993.
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О б’явлення 14:1-14. По-друге, слід мати на увазі, що, за окремими
свідченнями, згадки про тих, хто святкував суботу в Росії (вважай
і на теренах України) можна віднести ще до XIV ст.1По-третє, до перших
реформаторів в Росії (XVIII ст.), які називали себе «духовними хрис
тиянами» (попередниками адвентистів) слід віднести молокан.
Молокани дотримувались суворих правил християнського способу
життя, зберігали вірність переконанням, були поміркованими щодо
їжі та зовнішнього вигляду, працелюбними. Молокани не мали спе
ціальних церковних приміщень, богослужіння проводили в приватних
оселях,вони також не мали інституту священиків, але вибирали із свого
середовища пресвітерів. Спочатку вони проживали в Криму, ховаючись
від переслідувань за «вільнодумство». Можливо, саме й тому перша
громада адвентистів виникла в Криму.
Адвентистські історики впевнені, що витоки їхньої історії слід
шукати в різноманітних релігійних рухах, які виникали серед інтелегенції
Росії в середині XIX ст. Вони вважають, що саме в 1860-1870 рр. серед
глибоко духовних православних християн й інтелегенції почав зростати
інтерес до вивчення Біблії, виник євангельський рух.
У цей час попередники адвентистів - євангельські християни
і менноніти з’являються в трьох регіонах колишньої Російської імперії в Україні, на Кавказі і в Санкт-Петербурзі.
Всі ці реформаційні рухи переслідувались, існували нелегально
і тільки після царського указу 1905 року про віротерпимість їхні
послідовники змогли збиратись відкрито і видавати свою літературу.
Відтак, 1905 рік можна вважати початком процесу о б ’єднання членів
Церкви АСД різних національностей в одну громаду.
Діяльність місіонерів, носіїв релігійних рухів, потяг до духовного
відродження та інтерес до дослідження Святого Письма приготували,
на думку адвентистських богословів, шлях до прийняття адвентистської
вістки про близький Другий прихід Ісуса Христа.2
Якщо погодитись з думкою, що витоки адвентизму можна знайти
ще в XIV ст., то реальний процес становлення адвентизму в Україні,
безперечно, можна віднести до початку 90-х років XIX ст. Такої думки
1 Из Истории церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Вказана праця. С. 7-8.
2 Там само - С. 8 - 12.
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притримуються українські історики адвентизму Олександр Парасей
та Микола Жукалюк. Вони вважають, що початки адвентизму були
закладені в період з 1876 по 1886 рр.1
Є свідчення одного адвентиста, який приїздив в листопаді 1883 року
в Таврійську губернію, що уже в 1882 р. там було декілька чоловік, які
святкували суботу.2 Однак ця група не мала організаційної структури.
Формування адвентистської мережі слід віднести на більш піздній
період.
Довгий час серед адвентистських богословів та істориків побутувала
думка, що «трьохангельська вістка» на теренах України почала поши
рюватися з 1886 р. Відтоді почався процес створення релігійних громад.
Першими ж пропагандистами вчення вважалися німецькі колоністи,
яким у XVIII ст. російським урядом було надано дозвіл заселяти окраїни
Росії, в тому числі й «малоросійські» степи. Поширення адвентизму
на нинішніх теренах України, таким чином, пов’язується з діяльністю
іноземних місіонерів, зокрема Людвіга Ріхарда Конкраді, який у 1886 р.
за дорученням ГК АСД відвідував в Росії тих, хто святкував суботу.
Конкраді, зустрівш ись в О десі з Герхардом Перком, відбув з ним
до Криму. В Криму вони відвідали деякі поселення і знайшли там біля
ЗО душ, готових до прийняття адвентизму.3
Перша громада християн - адвентистів сьомого дня, як про це заз
начають історик адвентизму в Росії В.В.Тепоне та адвентистський
історик М.А.Жукалюк, була сформована з 19-и членів 31 липня 1886 р.
за старим стилем в містечку Бердубулаті Таврійської губернії в Криму
(нині селище Привільне)4.
Ці перші члени громади були зібрані з різних місць для хрещення.
С перш у прийняти хрещ ення захотіло п ’ятеро чоловік, але було
1 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. «Бедная, бросаемая бурею...».- Исторические
очерки к 110-летнему юбилею Церкви адвентистов седьмого дня в Украине.- К.,
1997.- С . 10.
2 Цит. за: Очерки Сектоведения, издаваемые под редакцией А.М.Харузима. Со
ставил директор Департамента Духовных дел С.Д. Бондарь. Выпуск II. Адвен
тизм 7-го Дня.- С.-Петербург, 1911.- С. 28.
3 Цит. за: «Благовестник».- № 7.- ноябрь 1927г.- С. 27.
4 Цит. за: Великое Адвентистское движение и Адвентисты седьмого дня в России
по 1917г.- К., 1918.- С.60; Очерки Сектоведения.- С.28; Жукалюк Н.А. Вспоми
найте наставников ваших.- С.70.
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охрещено тільки двоє, та й то з-поміж німців. Більшість навернених
до цього належали до баптистів і меннонітів, і вже були охрещені, тому
приєдналися до церкви через сповідання вірою.
Новоохрещені обрали свій керівний орган і затвердили церковний
статут. Вважається, що пастором цієї громади певний час був Людвіг
Конкраді, який як рукопокладений проповідник проводив обряд
хрещення. Але скоріше всього, це не відповідає дійсності, тому що,
як свідчать очевидці цієї події, зразу ж після першої Вечері Господньої
(переломлення хліба) в щ ойно організованій громаді на зібрання
з’явилася поліція і арештувала Конкраді та Перка і запроторила їх до
Перекопської в’язниці. їм було висунуто звинувачення в розповсюд
женні єресі «жидівствуючих» (тих, хто сповідує суботу). У в’язниці
Конкраді та Перк відбули сорок днів.1
З іменами Л.Конкраді та Г.Перка пов’язують не лише створення
першої громади в Бердубулаті. 15 вересня 1886 р. ці іноземні місіонери
також організували в Олександрівську (нині м .Запоріж ж я) другу
в Україні громаду.2
Громада з Бердубулата вважається першою легітимною громадою,
оскільки її утворення відбулося згідно статутних вимог Генеральної
Конференції Церкви АСД. З її виникненням, в першу чергу, пов’язується
початковий період становлення адвентизму в Україні.3
Хоча перші адвентистські громади були створені інозем ним и
місіонерами, мабуть, не слід з цим фактом цілком пов’язувати час
виникнення адвентизму на теренах України. Парасей О.Ф. та Жукалюк
М.А. витоки адвентизму пов’язують з діяльністю Теофіла Бабієнка
та людей, які першими прийняли вчення про другий прихід Христа.4
Першими проповідниками «трьохангельської вістки» в Україні все
ж слід вважати Михайла Чеховського та Теофіла Бабієнка.
Михайло Чеховський народився в 1818 р. в селищі Сецеховіце,
неподалік від Кракова, і пройшов складний шлях духовного становлення.
1 Из истории церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Вказана праця.- С.7-8;
Жукалюк Н.А. Вспоминайте наставников ваших.- С.54.
2 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С. 13-14; Вспоминайте наставни
ков ваших. Вказана праця.- С.70.
3 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця.- С.ЗЗ.
4 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С.10.
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В 1843 р. він прийняв священницький сан в Римо-католицькій церкві
і був призначений викладачем монастирської школи. Сповнений ідеями
реформації церкви, він не знайшов підтримки в Апостольській столиці.
Не змігши хоча б частково провести нововведення в костельному
служінні, він в 1880 році зрікається католицького духовного сану.
Еміграція з сім’єю в Брюссель, потім - Лондон, Канаду, знайомство
з баптистами, а потім з адвентистами в США, глибоке дослідження Біблії
приводять Чеховського до нової віри. У ній він утверджується після
переїзду в Батл-Крік та завдяки близькому знайомству з видатними
діячами адвентизму - Оленою та Джеймсом Уайтом. Він організував
низку адвентистських громад в Італії, Швейцарії, Угорщині, Румунії.
Є відомості, що Чеховський, буваючи у своїх друзів в Західній Україні
та на Буковині, неодноразово проводив там євангельські кампанії.
Як про це повідомляє німецький часопис «2іош\уасЬіе» від ЗО вересня
1911 року, перша група адвентистів в Чернівцях і була заснована саме
в 1867 р. під час лекцій, які Чеховський читав перед працівниками
кахлевої фабрики в мікрорайоні «Роша». Вже в рік свого заснування
громада мала 7 членів і 8 відвідувачів Суботньої школи.
Теофіл Бабієнко був одним із перших піонерів адвентизму в Східній
Україні. На відміну від Чеховського він не мав відповідної освіти, не був
знайомий із адвентистською літературою і починав свій духовний
шлях клірош анином в православному храмі м.Тараща Київської
губернії. У 1877 р. Бабієнко порвав з православ’ям, зібрав біля себе
групу вільнодумців та заснував «Товариство братів, що досліджують
Слово Боже». Члени цього Товариства проповідували в навколишніх
селах вчення про суботу і близький прихід Ісуса Христа. За «розповсюд
ження єресі» Бабієнкау 1888 р. заарештували і заслали до Ставрополя
на Північний Кавказ - місце заслання багатьох інакомислячих. За свід
ченнями сина Бабієнка, його батько, знаходячись в засланні, два роки
самостійно вивчав Біблію і прийшов до переконання про необхідність
«дотримуватися сьомого дня» - святкування суботи і вчення про другий
прихід Ісуса Христа ще до зустрічі з членами церкви АСД.1 Там він
уперше зустрів адвентиста - німця Конрада Лаубгана - рукопокладеного
проповідника, який проповідував адвентистську вістку серед земляків 1 Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Вказана праця.- С.1011.
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колоністів. Прийнявши в 1887 р. хрещення з п'ятьма засланцями від
Лаубгана, Бабієнко почав організовувати адвентистські громади із росіян
та українців. Є свідчення, що багато його земляків прийняли вчення
про близький прихід Христа і почали святкувати суботу завдяки листам
Бабієнка із заслання.1
Із спогадів Бабієнка відомо, що в 1890 р. під час свого відвідування
Північного Кавказу пастор Ейгейнгейм із Німеччини рукопоклав його
на духовний сан проповідника. Це дозволяло Бабієнку, згідно з церковним
статутом, проводити служіння серед новонавернених2. До цього ж періоду
можна віднести і виникнення адвентистських громад і на Волині. Вони,
на думку деяких дослідників адвентизму, почали виникати у 80-90 роках
XIX ст. після того, як тут побував Чеховський.
У 1888 р. в селищі Жарнівка поблизу м.Дубно на Рівненщині була
організована перша група адвентистів. Через два роки опісля була
заснована громада на околицях Луцька. Її очолив Карл Рейвен, який
приїхав сюди із Таврійської губернії до місцевих колоністів.3
Пізніше два члени цієї громади - Конрад Фендель і Йозеф Шледзинський, переїхавши з сім’ями в м.Лодзь, організували там маленьку громаду
«суботників». Поступово до неї почали приєднуватись місцеві католики.
За дуже короткий період у Східній Польщі було створено адвентистський
центр, який якраз в Лодзі мав біблійну школу і невелику місію, що опікува
лася віруючими західних територій України і Білорусії. Керівниками
центру були Давид Геде і адвентист із Житомира Фрідріх Ремпферт.4
До перших пропагандистів адвентистської вістки можна також
зарахувати німецького переселенця Якова Ресвіка, який проживав в 80-х
роках XIX ст. в Криму. Він заснував там дві групи віруючих - в поселеннях
Саки і Японча. Переписуючись із своїми родичами з Олександрівська,
Ресвік поширював у такий спосіб адвентистське вчення.5
На 1886 рік, за архівними статистичними даними, в Криму було ЗО
послідовників церкви АСД.6 Створення адвентистських громад в Криму

1
2
3
4
5
6

Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.30-32.
Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 11.
Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.ЗЗ.
Там само.
Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 12.
Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Вказана праця - С.14.
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стало можливим завдяки активній місіонерській й видавничій діяльності.
За період з 1879 по 1883 рік завдяки зв’язкам Г.Перка з американськими
адвентистами громади українських адвентистів отримали 31 номер
щомісячного часопису німецькою мовою «Голос істини». Пізніше для всіх
громад Росії в Швейцарії почали друкувати журнал - «Вісник істини»,
їх розповсюджували серед населення адвентистські книгоноші.
Після п ер еїзду «А двентистської м ісії для Росії» із Ш вейцарії
до Німеччини і відкриття книжкового російськомовного видавництва
у Гамбурзі були видані брошури: «Какой день ты празднуешь и почему?»,
«Страдание Христа для спасения человечества», «Путь во святой
град, указанный Богом», «Полная вера», «Тысячелетнее Царство»,
«Пришествие Христа во славе» та ін.
У 1905 році «Гамбурзьке адвентистське товариство» почало дру
кувати російською мовою уроки суботньої школи, а ще через два
роки - щомісячник «Маслина» (видавався до 1913 року). Після 1913 р.
журнал було перейменовано в «Благую весть», його редагував Іван
Львов, а редакція перемістилася до Санкт-Петербургу.1

Розвиток релігійної мережі та організаційна побудова
Церкви АСД в Україні (кінець XIX ст. - 1917р.)
Другий етап становлення церкви АСД в Україні характерний
тим, що в цей час із невеличких груп «суботствуючих» формуються
громади, в зв ’язку з цим виникають такі елементи організаційної
структури церкви, як «поля» та «союзи». Це був період перевірки
церкви на стійкість її послідовників, адже вся робота проводилась
напівлегально, під жорстким контролем царської цензури та опозиції
з боку православного духовенства.
Адвентистські історики виокремлюють в становленні мережі
церкви цього періоду такі основні чинники: надсилання друкованої
продукції в Україну тими, хто переселився в Америку і там вступив
до адвентистських громад; їх періодичні приїзди сюди з метою пропаганди
«трьохангельської вістки»; активна місіонерська робота проповідників

1 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. —С. 15-16.
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місцевих громад.1 Все це разом узяте створило можливості для про
ведення перших зборів представників від всіх адвентистів сьомого дня
в Росії чотири роки опісля створення першої громади в Криму. Такі
збори відбувалися з 3 по 6 листопада 1890 р. в Ейгейнгеймі на Кавказі
в присутності понад 100 представників адвентистських громад. Громади
адвентистів в Росії в той час структурно входили в С ередньоєвро
пейський союз. Для активізації процесу розвитку адвентистської мережі
в Росії в цей же час Радою Союзу в Базелі (Швейцарія) приймається
рішення об’єднати громади Німеччини й Росії в один Союз.
З 28 січня по 1 лютого 1891 р. в Гамбурзі в присутності тодіш 
нього голови Середньоєвропейського союзу адвентистських громад
Г.П.Гольсера відбулись збори, на яких було розглянуто постанову
Всесвітнього Союзу: адвентистів в Росії і Н імеччині відокремити
від Середньоєвропейського союзу громад і, поки вони потребують
фінансової підтримки, не о б ’єднувати їх в Німецький союз громад,
а визнати як два окремих «місіонерських поля». Створене для Росії
«поле» отримало назву «Східноєвропейське місіонерське поле». Це була
перша структурна ланка, яка координувала діяльність адвентистських
громад в Росії.
Першими служителями цього місіонерського поля стали, в основ
ному, іноземні місіонери: голова поля - Л.Р.Конкраді; члени Ради:
Г.П.Гольсер, Конрад Ляубган, Г.Ісаах, Яков Клейн. Окружним головою
для Донської області й Криму було обрано Є.Велька.2
Тогочасне адвентистське керівництво серйозно займалося також
підготовкою кадрів священнослужителів. Служителі з Росії у 18891899рр. навчались в школі АСД в Гамбурзі, а з 1899 р. для студентів з Росії
було відкрито відділення в семінарії м.Фріденсау (Німеччина).3
Для другого етапу розвитку адвентизму характерним є також
проведення різноманітних зборів, конференцій, з ’їздів, тобто це був
процес активного інституювання Церкви АСД. На третьому зібранні
Східноєвропейського поля, яке відбулося на Кавказі в Олександродарі з 7
по 17 жовтня 1894 р., вперше в Росії відбулося служіння рукопокладання
в проповідники - рукопоклали Г.І.Лебсака. На четвертому зібранні
1 Цит. за: Великое адвентистское движение...., - С.60
2 Там само. - С.63.
3 Там само. - С.92.
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цього ж поля ЗО квітня 1895 року (м.Олександродар) Г.І.Лебсак був
закріплений як проповідник за Прибалтикою, Польщею і Волинню.
На зібранні у Ф ріденсау (Німеччина) було прийнято рішення
про організацію Німецько-Російського Союзу Союзів і розроблено
рекомендації щодо розділення Східноєвропейського поля на Півден
норосійський Союз-Громад з центром в Ростові-на-Дону та Північно
російське місіонерське поле. Південноросійський Союз-Громад був
заснований в Форстепорті Тверської області. Головою Союзу-Громад
обрано Г.І.Лебсака, секретарем - Г.К.Лебсака, скарбником - Августа
Лянгольфа.1
Слід зазначити, що у зв’язку із жорстким російським законодавством
та опозицією з боку православної церкви німецькі та російські громади
існували роздільно і належали до різних полів аж до 1905 р. Російські
громади входили в цей час до Середньоросійського поля. В 1903 р.
в цьому полі вперше повсюдно в церквах АСД були введені суботні
біблійні бесіди.
Особливо динамічним для розвитку інституційної мережі адвентизму в Україні став початок XX століття. У Європі на цей час існувала
розвинута структура Церкви АСД. У 1884 р. в м.Базелі у Швейцарії
була заснована Швейцарська конференція, перейменована пізніше
в Єропейську Унійну конференцію. У 1889 р. з ініціативи Людвіга
Конкраді в Гамбурзі був відкритий місіонерський центр. Німецька
Унійна Конференція структурно охоплювала 13 країн Європи і багато
місіонерських полів: голландське, австро-угорське, балканське та ро
сійське. За деякими даними, в 1901 р. в Європі нараховувалось 3600
членів адвентистської Церкви.
Найбільші темпи зростання на цей період були в Російській місії.
Якщо восени 1890 р. Церква АСД в Росії налічувала 356 послідовників,
то на початок 1900 р. - 1037 адвентистів, об’єднаних в 28 громад.2
М ожливості для розвитку адвентизму в Україні, за свідченнями
самих же адвентистів, з’явились після Указу Миколи II від 17 жовтня
1905 року «Об укреплении начал веротерпимости», який юридично
заклав правові основи свободи совісті в Росії. Це дало черговий поштовх
для розвитку адвентистської мережі, насамперед за рахунок південих
1 Великое адвентистськое движение.. - С. 69, 70, 74 - 76.
2 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 36 - 37.

286

регіонів. Цей процес ще більше активізувався після спеціального
циркуляру № 55327 від 6 листопада 1906 року голови Міністерства
внутрішніх справ Росії Петра Столипіна, за яким адвентистам надавалася
свобода віросповідання. Згідно статистики, тільки в 1906 р. кількість
адвентистів в Російській імперії збільшилася на 807 осіб і до кінця 1906 р.
їх чисельність досягла 2282 членів, в 1907 році - 2500, 1908 р. - 3077.
У 1911 році Церква АСД в Росії вже нараховувала майже 4 тис. членів,
але більше третини служителів були не росіянами, а українцями.
Зауважимо, що основну більшість новонавернених адвентистів у цей
період складали все ж таки німці-колоністи.
Ситуація докорінно змінилась з початком Першої Світової війни.
З цього часу більшість новонавернених адвентистів складають колишні
православні, баптисти і лютерани. Серед служителів збільшується
кількість представників місцевого населення.1
Перша громада адвентистів в Києві організувалась в 1903 р. У цей час
громади цієї частини України обслуговував пастор Давід Геде, німецький
колоніст із Росії. Він, за дорученням Генеральної Конференції, з 1900 р.
очолював Північно-Західний регіон російського місіонерського поля
аж до його реоганізації в 1907 р. Пізніше Д.Геде до 1909 р. очолював
Південно-Західний регіон, куди входили Україна, Білорусія і Крим.
Опісля, аж до Першої світової війни, він був головою Чорноморської місії
і паралельно обслуговував Київську громаду. Разом з проповідниками
із Житомира Р.Фосом і Кіршем Д.Геде проповідував Другий Прихід
Христа і відправляв обряд хрещення.2 За спогадами адвентистських
богословів, київська громада в міжвоєнний період зіграла провідну
роль в становленні Церкви АСД в Україні.3
У 1903 р. була організована громада адвентистів в Євпаторії4, в 1906 р.
прийняли хрещення 14 осіб в Сочі. Нагадаємо, що Росія в цей час була
місіонерським полем Німецького Уніону.
Динамічний розвиток мережі адвентизму в Україні і необхідність
координації дій місцевих громад в Росії висунули на порядок денний
необхідність створення власних керівних органів. Тому Генеральною
1
2
3
4

Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 36 - 37.
Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 17.
Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.39.
Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Росии. - С. 16.
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конференцією було прийнято рішення про реорганізацію Німецької
Унійної конференції, куди входили адвентистські громади на території
України, у якості складових Російського місіонерського поля, відділення
Росії і створення самостійного Російського Уніону. Це питання було
обговорено 18 липня 1907 року на 7-й річниці конференції Німецького
Уніону під головуванням Л.Конкраді у Фріденсау (Німеччина)1.
На конференції Російської місії, яка відбулася в жовтні 1907 р. в Ризі,
була створена самостійна Російська Унійна конференція, на якій обрано
перший склад Ради Російського уніону Церкви АСД на чолі з Юліусом
Бехтером та створене трактатне товариство, метою якого був друк
адвентистської літератури національними мовами. З 1 січня 1908 р.
Російський уніон почав діяти як самостійний.2З цього часу активізувалась
діяльність Церкви АСД і в Україні, на її території починають проводитися
різноманітні заходи. З 19 по 23 вересня 1907 р. у Києві відбулася щорічна
звітна конференція Середньоросійського поля, до якого входила Україна.
На ній були присутні представники Німецького Уніону Л.Конкраді,
Ю.Бехтер, Г.Дель. На конференції було прийнято низку принципових
рішень, які мали важливе значення для подальшого розвитку адвентистсь
кої Церкви. Запропоновано в кожну першу суботу місяця збирати в церквах
пожертвування для бідних, з яких десята частина (десятина) щоквартально
надсилалась до унійної каси. Були також ухвалені заходи з пропаганди
«Трьохангельської вістки» серед різних народів. Батькам запропоновано
зайнятися духовним навчанням та вихованням своїх дітей в «домашній
церкві» (сім’ї). У звіті голови Російського Уніону Ю.Бехтера було відзначено,
що Україна має достатньо розвинуту мережу адвентистських громад,
названо кількісний склад окремих з них: Безугляки - 4, Медвін - 8,
Х р и сти н івка- 12, В орош илівка- 16, Русалівка - 21, Ходорків - 23,
Рідкодуб - 26, Богуслав - 28, Кішенці - 37, Київ - 7З.3
О дним із найактивніш их в організаційній діяльності Церкви
АСД в П івденноросійському о б ’єднанні був перший із російських
проповідників Констянтин Шамко. У кінці 1907 р. він організував
молитовні збори та заняття суботніх шкіл в м.Синельниково Донецької
області. У листопаді і до кінця 1907 р. К.Шамко побував в адвентистських
1 Див.: Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 18 - 19, 21 - 22.
2 Цит. за: Очерки сектоведения... Вказана праця. - С.31.
3 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С.25-26.
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громадах Катеринослава (сьогодні Дніпропетровськ), на ст.Заплази,
в с.Гвоздилівка Херсонської губернії, Роздільній Одеської області,
м.Кіцмань Чернівецької області.1
У 1908 р. адвентистська вістка дійшла до Севастополя. У своєму листі
адвентиський книгоноша в Севастополі Фрітц звертався до працівників
новоорганізованого Російського Уніону, щоб вони «клопотали перед
престолом Божим про церковних представників в Севастополі».
Імовірно, що в Севастополі на цей час не було союзних працівників,
а лише тимчасово обраний пресвітер.2
У 1913 р. до Севастополя було скеровано проповідника з Любліна
(Польща) Макарія Гріца, який мав педагогічну освіту і працював народ
ним учителем. Разом із своїми дочками Надією і Ольгою він пропагував
адвентистське вчення в місцях відпочинку та в портах. В результаті
їхньої діяльності в Севастополі з ’явилась невелика громада.
З початком Першої світової війни молитовний будинок у Севастополі
було закрито, віруючі свої зібрання проводили у квартирах. В результаті
їхньої проповіді матроси та солдати, які прийняли адвентистську вістку
в Севастополі, проповідували її після війни в Харкові, Катеринославі,
Луганську.
Улітку 1919 р. М.Гріц після семилітньої роботи в Севастополі був
відряджений до Білої Церкви. Полем його діяльності стали Вінницька,
Житомирська та частина Київської області.3
У передвоєнний період, в умовах відносної свободи віросповідання,
Російський Уніон розвивався достатньо динамічно, швидко збільшувалалсь кількість адвентистських громад, розширювалась їхня
географія і в Україні.
До 1911 р. цей Уніон сформувався остаточно. Структурно він
складався з трьох регіональних об’єднань (конференцій) - Балтійського,
Кавказького та Південноросійського і шести місіонерських полів Західноросійського, Малоросійського, Середньоросійського, Російсь
кого, Сибірського та Середньоазіатського.
Однак, розвиток адвентистської мережі України при її відносній
динамічності все ж таки стримувався через підпорядкованість громад
1 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С.26-27.
2 Там само. - С.28.
3 Там само. - С.28-29.
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різним конференціям і полям. Так, Південноросійська конференція
в 1910 р. мала 21 громаду, з яких тільки 3 були розташовані за ме
жами України.
Н айбільш ими громадами на той час були - Севастопольська
(62 члени), Євпаторійська (39), Яковська (38), Одеська (ЗО), Хортицька,
Олександрівська, Бендерська (по 25 членів). Ряд громад, які складалися
з українців, росіян, поляків, входили до Західноросійського поля
(Рівне, Олексіївка, Березняки, Вербне, Кліщин, Юлянівка). Найбільш
динамічно розвивалася мережа густонаселеного Малоросійського поля
з громадами, які відігравали провідну роль: Кіщенці (116 віруючих),
Київ (58), Рідкодуби (54), Богуслав (46), Русалівка (45), Харків (32),
Дженгелівка (26).1
Зі спогадів одного з пасторів церкви Василя Джулая відомо, що в 1910
р. відбулося перше хрещення в Полтаві і була створена громада із 15
чоловік.2 У 1911 р. в селі Білуховка, поблизу Полтави, була створена
ціла комуна віруючих. Вона мала дитячий садок, школу, пральню.
В центрі поселення знаходився молитовний дім, в якому щосуботи
богослужіння проводив проповідник з Полтави. Господарство в комуні
велося за принципами перш оапостольської церкви: корови, коні,
вівці належали всім, одяг та начиння також ділились порівну. Комуна
проіснувала аж до 30-х років.3
У 1911 р. становище в Церкві АСД різко погіршується, обмежується
свобода віросповідання. Для церкви починається десятиліття важких
випробувань. Видаються багаточисельні циркуляри Міністерства
внутрішніх справ, які обмежують діяльність неправославних релігійних
організацій. Створюються неможливі умови для церковної діяльності,
в першу чергу для проведення з ’їздів та конференцій. Знижуються
темпи розвитку мережі адвентизму. Негативно вплинула на розвиток
мережі адвентизму Перша світова війна.
Оскільки адвентистські організації до 1907 р. входили до структури
Німецького Уніону, їх оголосили німецькими агентами, які працюють
на Кайзера Вільгельма. Ця ситуація була також використана право
славним духовенством для підбурення народних мас проти адвентистів.
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.40-41.
2 Джулай В. Дом на камне.- К., 2003.- С.13.
3 Там само.-С. 16-17.
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У багатьох містах та селах були закриті молитовні доми, а там, де вони
ще працювали, богослужіння проходили в присутності двох поліцейсь
ких, які могли перервати проповідь, заборонити висвітлювати ті чи
інші питання. Як пише в своїх спогадах В.Джулай, кожне богослужіння
ввечері і в п’ятницю, і обов’язково в суботу вранці впродовж усього
1911 р. відвідувалось поліцією , яка була не п р осто присутньою ,
а заважала богослужінням, без підстав прискіпувалася до віруючих,
звинувачуючи їх у всіх смертних гріхах, не пускаючи до молитовного
дому.1Почались переслідування віруючих та служителів, висилка їх до
Сибіру.2 Про ставлення до протестантів у ті часи знаходимо інформацію
у «Біржових відомостях» від 8 вересня 1916 р. Там були опубліковані
окремі положення Міністра внутрішніх справ, в яких рекомендувалося
в інтересах суспільного порядку і держ авної безпеки застосувати
всі засоби, щоби перешкоджати шкідливій діяльності сектантських
організацій і окремих проповідників.3
1912-1913 рр. позначилися для адвентистів урізанням їхн ьої
свободи та посиленням утисків4, встановленням жорсткої цензури.
Були заборонені адвентистські часописи «Путь ко Христу», «Маслина»5.
У 1915 р. голова Російського Уніону АСД був визнаний неблагонадійним
і висланий до СІЛА.6
Перша світова війна створила для адвентистів проблеми не тільки
через зв’язки Російського Уніону з німецькими громадами, але й через
ставлення адвентистів до військової служби і відповідно до зброї.
Керівництво Російського Уніону рекомендувало адвентистам діяти
згідно із своєю совістю. Тому адвентисти брали участь у війні. Із архівних
документів відомо, що тільки з Києва і Київської губернії було мобі
лізовано від 25 до ЗО адвентистів. Дехто з них потрапив до санітарних
загонів, телеграфних частин, окремі працювали в прифронтових і тило
вих госпіталях, дехто брав безпосередню участь у бойових діях.7

1
2
3
4
5
6
7

Цит. за: Джулай В.. Вказана праця- С.19.
Парасей А.Ф., Жукалюк НА. Вказана праця.- С.34-35.
Цит. за: А.В.Белов. «Адвентизм».- М., 1968.- С.51.
Цит. за: «Благовестник».- №6.- ноябрь 1927г.- С.29.
Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Вказана праця. - С.22.
Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С.35.
Цит. за: Утренняя звезда.- 1914.- № 45.- с.4
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Як визнають адвентисти, їхній союз у роки війни зазнав великих
втрат. На Україні, наприклад, у всіх великих містах, окрім Києва, були
закриті молитовні доми, а керівників Церкви АСД заслано до Сибіру.
Однак, в цілому, перші роки XX ст. для адвентистів були все
ж продуктивними. За період з 1900 до 1917 рр. адвентистська мережа
в Росії, а відповідно і в Україні, організаційно сформувалась. Були
закладені інституційні основи церкви, окреслені перспективи її діяль
ності на майбутнє.
Оскільки значна частина адвентистів жила в Україні, більшість з’їздів
того часу відбувалися саме на її території. Тут проходили апробацію
різні форми і методи церковної діяльності. Так, в 1907 р. пастор із Одеси
К остянтин Шмаков організував С уботню школу в Синельникові
на Донеччині. Макарій Гріц із Червоного Села Белзського уїзду, маючи
педагогічну освіту і досвід роботи народним вчителем, продовжував
цю ініціативу в інших містах Україні: спочатку в Севастополі й Білій
Церкві, згодом - у селах Вінничини і Житомирщини.1
Релігійна мережа в Україні за два перші десятиліття XX ст. стала
вже достатньо розвинутою і порівняно чисельною. Це видно із вибір
кової статистики двох полів Російського Уніону, куди входили укра
їнські громади.
Табп. 1

П івденноросійське о б ’єднання.
Кількість членів по роках в громадах
Населені пункти

1907

1908

1909

1910

Олександрівськ______________-_________ 57_________ 25__________25
Бердянськ__________________ -__________ -__________ 6__________ 21
Бендери____________________ 21_________ 31_________ 31__________25
Григоріопіль________________29_________ 30_________ 31__________ 31____
Євпаторія рос.______________ 20_________56_________ 61__________39
Євпаторія нім.
24_________ -__________ -___________ -____
Крим
24
31_________ 36__________35
Одеса______________________ -__________ -_________ 20__________30
Севастополь________________ 19_________ 55_________63_________ 62
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця.- С.41.
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Табл. 2

М алоросійське місіонерське поле.
(виділилось в 1909 р. із С ередньоросійського
місіонерського поля)

Населені пункти
Богуслав

1907
28

1908

1909

33

29

Дженгелівка

1910
46
26

Київ_______________________ 73__________ 62_________ 69________ 58
Кіщенці__________________

37

Полтава

-

Рахни

-

Русалівка

21

117
-

135

116

-

11

22
55

49

Умань
Харків
Христинівка
Черкаська

22
45
2

12

35
8

15

32
13
4

Із таблиць видно зростання кількості віруючих в громадах України
у 1908-1909 рр. та припинення цієї динаміки в 1910 р.1
У 1917 р., з якого починається третій етап, знову відбулися зм і
ни в структурі Російського Уніону. Він розділився на два великих
о б ’єднання - Західноросійське (з чотирма полям и, в том у числі
Малоросійським і Чорноморським) і Східноросійське (шість полів).
Лідерами адвентистського руху в Україні в цей час були Генріх Лебсак,
Петро Свиридов, Іван Львов, Ян Вільсон, Юліус Бехтер, Григорій
Григор’єв, Антон Гриненко. Два з них - Г.Лебсак та Ю.Бехтер в складі
групи із чотирьох російських служителів в 1909 р. вперше були запрошені
на 37-му сесію Генеральної КонференціїАСД у Вашингтоні.2

1 Див.: Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Вказана пра
ця. - С.36, 39.
2 Див.: Жукалюк М., Любащенко В. Вказана праця. - С. 41.
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III.
ЦЕРКВА АСД
В ПЕРІОД РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

Формування ідейно-доктринальних основ
і церковної структури адвентизму (1917-1928 рр.)
Третій період розвитку адвентизму в Україні надто суперечливий.
З одного боку, - це період надій, пов’язаних з Лютневою буржуазною
революцією 1917 р. в Росії, з іншого, - це черговий початок репресій
в умовах більш овицької радянської влади, які посилилися в кінці
20-х років.
Лютневу революцію 1917 року адвентисти прийняли з радістю,
очікуючи від неї громадянських прав і свобод, перш за все - свободи
совісті. Спочатку їхні надії справдилися: були амністовані всі «релігійні
злочинці», до своїх сімей та в громади повернулись заслані до Сибіру
активісти та керівництво адвентистського руху.
Нові можливості для розвитку адвентизму в національних регіонах
відкрилися після проголош ення свободи віросповідання в Росії
на початку літа 1917 року.1 Адвентисти сприйняли це як «знамення»,
як «подарунок Всевишнього»2. Слід визнати, що в цей період багато
надій адвентистів дійсно справдилися. Влітку 1917 р. відбулися збори
і з’їзди в різних містах і поселеннях Росії, які не проводилися з 1910 р.,
в тому числі й в Києві, Одесі, Олександрівську. У червні 1917 р. був
1 Див.: Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С.36.
2 Цит.: Благая весть.- 1917.-№ 4.- С.2.
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склаканий III Всеросійський з ’їзд АСД в Саратові. На ньому були
присутні депутати від адвентистських громад Росії, України, Польщі,
Прибалтики, Молдови, Закавказзя.1
Учасники з’їзду прийняли рішення про відкриття біблійних курсів
для підготовки церковних служителів, відновлення регулярних суботніх
богослужінь і видання літератури.
У 1917 р. відкривається адвентистське видавництво «Надія»
в Саратові. У 1920 р. прийнято рішення про відкриття видавництва
«Благовісник» в М оскві, а в 1922 р. адвентисти отримали дозвіл
на видання журналу «Голос істини» в Києві. У 1920 році Всеросійська
конференція АСД о б ’єднала створені раніше структури та затвердила
Статут Церкви.2Хоча 23 січня 1918 р. Декретом Ради народних комісарів
була проголошена свобода совісті і відокремлення церкви від держави
та школи від церкви, формально всі релігійні організації отримали
однакові права в Радянському Союзі і могли вільно проводити свої
богослужіння, для Церкви АСД почалися важкі часи. Її розвитку
заважало ряд чинників: заборона вільно пересуватися залізницею
позбавляла проповідників можливості регулярно відвідувати громади;
громадянська війна інколи повністю переривала зв’язки між громадами.
З 1919 р. припиняється видання будь-якої адвентистської літератури.
«Потепління» для церковної діяльності адвентисти відносять на період
після 1922 р., коли було отримано дозвіл на видання журналів «Голос
істини», «Блага звістка», «Уроків суботньої школи».
Адвентисти вважають, що покращення економічного стану країни
в умовах НЕПу позитивно відбилося і на діяльності церкви АСД. З цього
часу стало можливим і проведення всесоюзних з ’їздів. Низка з ’їздів
Церкви АСД відбулася і в Україні. З 12 по 16 травня 1925 р. в Києві
проходив II з ’їзд Західноукраїнського сою зу АСД. На ньому були
присутні 65 делегатів із різних місцевостей і стільки ж гостей. На з’їзді
був присутній голова Всесоюзного федеративного Союзу АСД Г.Лебсак
та голова Південно-Східного крайового Союзу У.Вільсон. З’їзд працював
у молитовному домі на 400 місць Київської молитовної громади.
На цей час в Західноукраїнському Союзі нараховувалося 196 громад
і груп із 4453 членами, їх обслуговували 39 працівників. На з’їзді була
1 Див.: ГІарасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С.36.
2 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.42 - 43.
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присутня і адвентистська молодь.1 З 16 по 23 серпня 1924 р. в Москві
відбувся ю вілейний 5-й В сесою зний з'їзд церкви АСД, на якому
85 делегатів представляли 6 союзів (уніонів) і 24 о б ’єднання (поля
і конференції)2. Делегація від України, яку очолював Іван Львов, була
найбільш представницькою. На 5-ому з’їзді Всеросійський союз АСД був
перейменований у Всесоюзний Федеративний Союз (Уніон) адвентистів
сьомого дня (ВФСАСД). До його структури ввійшли 5 обласних Союзів
(конференцій) з центрами в Москві, Києві, Ростові-на-Дону, Самарі,
Омську. Керівництво Уніоном, в складі якого було 605 громад, на себе
взяв Всесоюзний Союз АСД на чолі з Генріхом Лебсаком.
Цей з ’їзд для церкви АСД був надто проблематичним, оскільки
на ньому була прийнята Декларація з низкою документів, які були
неоднозначно сприйняті адвентистськими лідерами, що в подальшому
призвело до розколу в церкві. Найбільше передсудів викликав документ
«Ставлення АСД до державної влади в СРСР». В ньому адвентисти
визнали радянську владу законною, а також право кожного адвентиста
самостійно визначати своє ставлення до військової служби. Декларація,
прийнята на з ’їзді, була відправлена до Центрального Виконавчого
Комітету СРСР. В документі «Ставлення до державної влади в СРСР»
адвентисти оцінили радянський режим як такий, що дбає за демокра
тичні свободи, створює для віруючих всі можливості для повноцінного
сповідування своєї віри. У зв’язку з цим було прийнято рішення,
яке було відходом від основоположних принципів адвентизму: про
необхідність виконувати громадянський обов’язок, про ставлення
до військової служби. При цьому цей обов’язок повинен виконуватися
чесно і добросовісно. Декларацію підписало 80 делегатів з’їзду. На цьому
ж з’їзді були прийняті «Основи віри і організації адвентистів сьомого
дня», в яких адвентисти вперше чітко виклали програму функціонування
церкви.3 Зауважимо, що Декларація, яка була прийнята на 5-ому з’їзді,
не була схвалена всіма адвентистськими лідерами. Це стосувалося
низки питань, які для адвентистів були проблематичними на той
час: неоднозначне ставлення до радянської влади і участі віруючих
у військових діях. Декларація не була прийнята багатьма ще й через
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця.- С.43-44.
2 Джулай В. Вказана праця. - С.21.
3 Цит. за: Из Истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. - С.75-77.
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те, що, на думку істориків адвентизму, цей документ був нав’язаний
з ’їздові урядовим органом, який займався релігійними питаннями.
Рішення з ’їзду викликало незадоволення в церкві, конфронтацію
серед її служителів. Це призвело до того, що частина віруючих вийшла
із адвентистського товариства і організувала свої незалежні товариства.
Цим було покладено початок так званого реформаційного руху.1
На п’ятому Всесоюзному з’їзді АСД 1924 р. була остаточно сформо
вана структура національних союзів у складі федеративного об’єднання
церков (ВФСАСД). Громади, що діяли на території радянської України,
увійшли до Всеукраїнського республіканського Сою зу АСД. Його
головою було обрано Івана Львова. За статистикою церкви, на той час
в Україні діяло 196 адвентистських громад і груп (4453 члени), яких
обслуговувало 39 служителів.2 Новостворений Союз одразу активно
взявся за організацію роботи церков на місцях. Особлива увага була
звернута на поліпшення внутрішнього життя громад, місіонерської
діяльності. П ріоритетним було питання українізації видавничої
та освітньої роботи. Насамперед було виріщено відкрити при першій
Київській церкві Біблійний інститут з трирічним курсом навчання,
почати переклад Біблії, збірників пісень, адвентистських видань, які
користувалися великим попитом серед віруючих. Все це було непросто
зробити в умовах активного наступу на релігію в СРСР. Тому більшість
запланованого так і не було зроблено.
Все ж за декілька років нове об’єднання зуміло уточнити і доповнити
свій Статут, провести деякі структурні зміни, почати друкувати журнал
«Благовісник» в Києві, «Біблійні уроки» для суботніх шкіл, збірники
«Молитовні читання», заснувати однорічні біблійні курси.
У 1926 р. Всеукраїнський республіканський союз АСД вже мав 8
регіональних об’єднань, 4876 віруючих, 46 служителів.3
У річному звіті Всесоюзного Союзу АСД за 1926 рік подається така
статистична картина церкви АСД в Україні4:
1 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С.42 - 44.
2 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.47.
3 Там само. - С. 47-48.
4 У літературі зустрічаємо дві різних назви об’єднання українських адвентистсь
ких громад: а) Всеукраїнський обласний Союз; б) Всеукраїнський республікансь
кий Союз АСД.
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у Всеукраїнському Союзі __________ _____ __________ ____________________

Дані річного звіту свідчать, що Всеукраїнський Союз на той час
був найбільший як за кількістю громад (37,86% від загальної кількості
в СРСР), так і за чисельністю віруючих (38,40%).1Кінець 20-х років для
Церкви АСД був достатньо продуктивним. В 1927 р., наприклад, в Києві
було видрукувано 5 тис. примірників Біблії. В цьому ж році Союз провів
свій 3-й черговий з’їзд (два попередніх відбулись також у Києві в 1923
та 1925 рр.). Проте, у 1928 р. діяльність Союзу була заборонена. 1928 рік
вважається початком нових випробувань для церкви. Як пише у своїх
спогадах відомий пастор із Полтави Василь Джулай, «держава почала
наступ на церкву, вимагаючи безроздільного виконання її вимог».2
Знову почалися гоніння на віруючих та репресії.
Взагалі дати чітку картину розвитку та становлення адвентизму
в Україні дуже важко, адже її територія постійно знаходилася під різними
протекторатами. Так, після Брестської угоди 1920 року ряд західних
1 Цит. за: «Голос истины».- 1927.- №4, апрель.- С.30.
2 Цит. за: Джулай В. Вказана праця.- С.21.
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земель були поділені між Польщею і Росією. Закарпаття залишалось
в складі Чехословаччини, Буковина - була частиною Румунії.
Слід погодитися з думкою відомого адвентистського історика
М.Жукалюка, що історію вітчизняного адвентизму не можна пов’язувати
тільки зі Східною Україною. А дж е багато громад у складі різних
національно-регіональних союзів ф ункціонувало на теренах, які
відійшли від України.
На території Буковини, наприклад, в той час діяли громади, які
входили до складу Угорської місії. Однак, їх діяльність була обмежена
державним статусом Православної церкви.
Дещо кращою була ситуація в Закарпатті, де більшість громад
АСД в 20-30-х роках входили до Словенського місіонерського поля.
Початок діяльності громад цього р егіону М .Ж укалюк п ов ’язує
з колишнім воїном угорської армії Іваном Капітаном, який в 1909 р.
повернувся в своє рідне село Ільїнці переконаним адвентистом.
Ч ерез три роки тут була заснована адвентистська гром ада, а в
1921 р. - побудовано молитовний будинок. У передвоєнний період
Ільїнці стали центром адвен ти зм у в Закарпатті. Відом о також ,
що в 1918 р. ще один місцевий житель Василь Чизмар проповідував
суботу в Мукачево.1 Його сім’я була охрещена головою Словенського
поля Каселом Фредьошом.
У 1922 р. в Берегово адвентизм прийняв російський емігрант
Василь Іванов (Іонов). Пізніше він переїхав до Мукачева і став служити
в селі Рокошино. В 1930 р. в Мукачівській громаді прийняли хрещення
Олександр Доктор з дружиною, Юрій Попович, Лія Чекай, Антон Пірчик.
Останній пізніше став проповідником в Бобовищах.2
У Виноградово першим адвентистом в 1926 р. став місцевий
точильщик Павло Лендьєл. Після проповіді адвентистської вістки
до нього приєднались місцеві жителі Агафія Лев, М іргіта М езей,
Михайло та Юлія Чекань, Василь і Марія Поповичі, Андрій і Марія
Фанти, Ганна Господар. Група «суботників» із 12 чоловік в цей час діяла
в селі Тосинада недалеко від Виноградово.
Частина закарпатських громад в довоєнний період також входила
до складу Угорської конференції. За роботу в Карпатському регіоні
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.48.
2 Там само. - С.49.
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в цей час відповідав Андрій Женевський, який в 1938 р. в Ужгороді був
рукопокладений в сан проповідника.
До 1939 р. в Закарпатті діяло 7 міських громад (140 осіб): в Берегово,
Мукачево, Ужгороді, Виноградово, Тошнадську (сьогодні Затишне).
Лідером місцевих адвентистів був вихідець із Ільїнців, випускник
місіонерської школи в Дебрецені Іван Хімінець.
Віруючі Закарпаття в 20-30-х роках не мали можливості спілкуватися
зі своїми одновірцями в Радянському Союзі. Вони могли підтримувати
лише неоф іційні зв’язки з віруючими Західної України, де релігій
ні менш ини, незважаючи на державний статус Римо-католицької
церкви, діяли в більш сприятливих умовах. Юридична легітимність
адвентистських громад в Польщі була визнана ще в 1906 році. Рішенням
№ 730/151 від 16 лютого 1922 р. Міністерство релігійних культів і народ
ної освіти цей статус підтвердило.1
А двентисти Польщі, здебільш ого її східних регіонів, в 1922 р.
об’єдналися в єдиний Союз АСД в Польщі, який став частиною СхідноЄвропейської місії. До Союзу входили чотири конференції і декілька
полів. Східне поле, яке очолював Август Лідке, мало свій центр в Луцьку.
Південне поле, як складова Галицько-Сланської конференції з центром
у Львові, очолював Рафаель Енглерт.
У цей час проводилася робота з підготовки кадрів для цих регіонів.
В 1926 р. в Бельську засновується адвентистська семінарія для служителів
західних земель України та Білорусі.
Союз АСД в Польщі налагодив в цей час у Варшаві і Лодзі видання
журналів «Знаменне времени», «Слуги церкви», «Свет для просвещения»,
окремі книги і журнали видавалися як російською, так і українською
мовами. У полях, в які входили українські терени, більше всього громад
адвентистів діяло в трьох населених пунктах Підляшшя, в чотирьох
населених пунктах Бельського (в Бельську і Яворі були молитовні
будинки), Брестському, Лубенському (чотири населених пункти, дім
молитви тільки в Олександрівці), Луцькому (вісім неселених пунктів,
молитовні доми в Луцьку, Брищі, Пожарках) повітах2.
Чотири громади діяли у Львовському воєводстві (Львів, Сокаль,
Слонім, Стінова). Громади адвентистів були також в Перемишлі,
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.50.
2 Там само.
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Задвірцях, О строві, Сарнах, В олодимирі-В олинськом у, М и т о в і.
Довоєнна статистика зафіксувала низку громад на колишній території
Польщі, які з різних причин не увійшли до С ою зу АСД в Польщі
(Дрогобич, Борислав, Станіслав, Коломия, Горохів, Ковель, Рівно).
Через таку розгалуженість адвентистського руху в Західній Україні,
адвенстистька церква не володіє статистикою про кількість громад
та віруючих в довоєнний період в цьому регіоні. Хоча, окремі дані
все ж є. Так, згідно православних видань, в 1932 р. на Волині членами
церкви були ПОЗ віруючих. За польською державною статистикою,
в 1931 р. в Польщі було 3800 адвентистів.
Найбільша адвентистська громада в Галичині діяла у Львові.
Вона виникла з групи піонерів адвентуса - Павла Н едоби, братів
Кулісів і Заставного. До перших адвентистів цієї місцевості можна
також віднести Кобринця, Московиту, Мащака. Андрій Мащак, п оз
найомившись з адвентизмом в таборі для військовополонених під час
Першої світової війни, в 1923 р. приїхав до Львова і організував там
громаду. Завдяки його діяльності виникли громади в селах Полоничі,
Полюхів, Полтва, Задвір’я, Княже, Помлинів. Той же Мащак був одним
із перших, хто на той час отримав вищу світську освіту.1
Допомагали галичанам одновірці з Канади. Звідти до Галичини
надсилали україномовний щорічник «Сборы для миссий» та українські
переклади журналу «Знамения времени».2
У Волинському регіоні в цей час також діяла м ереж а громад
АСД, що входили до Східноєвропейської місії. Як уже сформована
структура, адвентизм на Волині вперше заявив про себе на початку
20-х років, коли тут почали проповідувати Іван Васинюк та Констянтин
Трофим’юк. У 1921 р. завдяки їхнім зусиллям була заснована громада
в с. Свинюхи (нині Привітне). У 1925-1926 рр. почалися регулярні
молитовні збори та заняття в суботній школі в м.Дубно і селах Демидівка
та Перевердів.
Ще одним історичним центром українського адвентизму стало село
Пожарки Рожищенського повіту (нині Волинська обл.). Перша громада
тут виникла в 1924 р., а першими водне хрещення прийняли подружжя
Грицюків, Колбачів, Майданців, Філіпчуків, Фіщуків. Служителями тут
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця.- С.51.
2 Там само. - С.52.
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були Г.Завадський, Ф.Жаловага, С.Штуль. Саме в Пожарках відбувалися
майже всі з’їзди в 1929 р., тут було прийнято рішення про створення
двохрічної школи, як підготовчого класу Бельської семінарії, а на з’їзді
в 1931 р. вперше підведені підсумки діяльності Східного поля. Під опікою
цього поля на той час знаходились 23 громади Волині і Рівненщини,
працювали курси колпортерів (книгонош), був організований перший
молодіжний оркестр. У 1933 р. в тих же Пожарках відбувалося навчання
розповсюджувачів-книгонош.1
О станній з ’їзд Східного поля відбувся в 1938 р. - напередодні
Другої світової війни. Керівниками поля були обрані Л.Зелінський
та Л.Липський. Уже в 1939 р. адвентисти були вимушені припинити
свою працю, а дещо пізніше взагалі перейти на нелегальне становище.
З початком Другої світової війни більшість адвентистських громад
Європи також припинила свою роботу.2
З 12 по 19 травня 1928 р. в Москві відбувся 6-й Всесоюзний з’їзд
Церкви АСД. З’їзд проходив в умовах, коли радянський режим готувався
до масових репресій проти віруючих, втручаючись у всі сфери діяльності
церкви. Цей з ’їзд, як і попередній 5-й, увійш ов в історію Церкви
АСД як надто суперечливий, оскільки на ньому знову були прийняті
непопулярні рішення задля виживання церкви в умовах масової атеїзації
та репресій. На цьому з’їзді під тиском уряду делегати продублювали
положення Декларації 5-го з’їзду про позитивне ставлення до радянської
влади та військової повинності. Ці рішення зобов’язували адвентистів
виконувати громадянську та військову повинності на загальних
підставах.3 Ця заява суперечила позиції, яку займала з цього питання
Всесвітня організація АСД.
Сьогодні багато діячів адвентистського руху визнають нелегітимність
6-го з’їзду Всесоюзного Федеративного Союзу Церкви АСД (ВФСАСД).
Підставою для цього стали порушення статутних принципів, відсутність
відповідного представництва делегатів від місцевих громад та Генераль
ної Конференції.
Пізніше, прийняті на з’їзді рішення були визнані недійсними, про
що було офіційно заявлено Всесоюзною Радою АСД в 1960 році. Це ще
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця.- С.52.
2 Там само. - С.53.
3 Там само. - С. 94 -98.
302

більше поглибило розкол в адвентистському середовищ і. Частина
адвентистських лідерів і громад у 1929 р. вийшли із о б ’єднання і ство
рили незалежну організацію під назвою «Російське поле Адвентистів
сьомого дня реформаційного руху»1. Вони заявили про неприйняття
радянського режиму і були змушені продовжувати свою діяльність
підпільно. Очолив реформаційний рух Герхард Освальд. У 1936 р.
це реформаційне «Російське поле» було перейменоване на «Всеросійсь
кий Уніон адвентистів-реформістів», керівництво якого перейшло
до Володимира Шелкова та Прокофія Манжури.
6-й з ’їзд адвентистів був останнім в радянську епоху. На з ’їзді
була змінена організаційна структура Церкви, яка являла собою
модель єдино можливу за радянського режиму, що взяв курс на повну
ліквідацію релігії.
З’їзди - як вищий орган управління церкви - були заборонені. Уряд
погодився лише на існування Всесоюзної Ради адвентистів сьомого
дня (ВРАСД), яка складалася з 5-ти чоловік, президії і 11 керуючих
проповідників. Вони ж утворювали пленум (розширену Раду). Це була
структура - відповідник тогочасним моделям радянського державного
управління. В такому вигляді ВРАСД проіснувала до 1960 року.2
Всеукраїнське об’єднання на з’їзді було найбільш представницьким 26 делегатів із 84. Для кращої координації дій церкви на VI з ’їзді
Всесоюзний союз АСД було розділено на 4 обласні союзи. Виникла
відносно самостійна структура української адвентистської церкви «Всеукраїнське о б ’єднання» з центром у К иєві. Й ого діяльність
поширювалася на всю Україну і Молдавію. Запропоноване з ’їздом
перерайонування почало діяти з 1-го січня 1928 р. На з ’їзді було
остаточно затверджено статут Всесоюзного Федеративного Сою зу
Адвентистів сьомого дня.3
Четвертий період в розвитку церкви АСД в межах радянської
України можна вважати найтривалішим і найскладнішим. Він припадає
на 30-80 роки. Цей період характерний тим, що в СРСР почався масовий
атеїстичний експеримент, який передбачав повну ліквідацію релігійної
мережі і формування суспільства атеїстичного типу. В умовах жорстких
1 Парасей А.Ф., Жукалюк НА. Вказана праця. - С.44-45.
2 Там само. - С. 45 - 46.
3 Див.: Из истории Адвентистов Седьмого Дня в России. —С. 97 - 102.
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правових обм еж ень Церква АСД, на дум ку історика адвентизму
М.А.Жукалюка, знаходилась в стані латентного розвитку, спрямованого
на збереж ення існуючої мережі та адаптації до наявної суспільнополітичної ситуації. Це пов’язано в першу чергу з тим, як вважає
М.Жукалюк, що радянський режим був стурбований національнокультурним підйомом серед народів СРСР, зростанням релігійних
настроїв населення, авторитетом церкви на національних територіях.
На зміну політиці загравання з націями та релігійними об’єднаннями
приходить політика їх переслідування.
1 березня 1929 р. був опублікований профспілковий циркуляр
ВЦРПС «Про посилення антирелігійної пропаганди»1, в якому йшлося
про н еобхідність боротьби з релігійним світоглядом. Остаточно
скасовувала всякий лібералізм деяких перших ленінських декретів
стосовно церкви прийнята ВЦВК РРФСР 8 квітня 1929 р. постанова
«Про релігійні о б ’єднання». Ця постанова була узаконена змінами 4-ої
статті Конституції РРФСР в травні 1929 року, які обмежили й до того
«обрубану» свободу совісті. Почався довготривалий період державного
атеїзму, який виявився руйнівним для адвентистської церкви. В цей час
були закриті всі видавництва, релігійна література практично стала
нелегальною, а та, яка ввозилася з-за кордону, була контрабандною.
Є диний і останній розш ирений пленум ВРАСД, на який дала
дозвіл радянська влада, відбувся 26-29 грудня 1931 р. В його роботі
взяло участь 29 основних керівників Церкви АСД, що представляли
всі адвентистські громади Радянського Союзу. Даючи дозвіл на цей
форум, більшовицька влада переслідувала декілька цілей.
По-перше, виходячи з положень вищеназваних законів, адвентисти
змуш ені були погодитись на розпуск своєї церковної організації.
Громади і групи, зберігаючи повну самостійність у внутрішньому
духовному житті, приєднувались до єдиного Союзу на добровільних
засадах, взяли на себе обов’язки узгоджувати свою діяльність із союзом.
Закони, прийняті урядом, фактично скасовували інститут духовенства
як керівного органу в громадах і церквах. Влада в громадах переходила
до керівної «двадцятки» - виконавчого органу на чолі з головою, який
запрошував на роботу на контрактній основі священнослужителя,

1 Ж у к а л ю к Н ., Л ю б а щ е н к о В. В к а зан а п р ац я . - С. 29, 53.
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пастора, пресвітера. З цієї причини багато громад було ліквідовано,
деякі з них об’єдналися з іншими, що знаходились на відстані декількох
десятків кілометрів.
По-друге, дозвіл на проведення пленуму радянська влада дала для
того, щоб органи НКВС змогли виявити дійсний склад керівництва
церкви, занести його в «чорний список» і п оступ ово ліквідувати.
У рішеннях пленуму було констатовано факти про згортання діяльності
Церкви АСД в Україні у зв’язку з негативним і навіть ворожим ставлен
ням до релігії. Було прийнято рішення про зміну назви Всесоюзного
Союзу на «Єдиний Союз АСД в СРСР». На пленумі було також розгля
нуто питання про реорганізацію керівного органу на майбутнє. Існуючі
відділи - місцеві о б ’єднання, громади і союзи, як це було раніше, були
ліквідовані.
Грудневий пленум 1931 р. «породив» ще одну одиницю в управлінні
церквою - уповноваженого Центральної Ради АСД (ЦРАСД). Ця струк
тура знову ж таки була нав’язана владою. Пленум призначив 17 упов
новажених по всьому СРСР, з яких до 1 вересня 1934 р. залишилось
тільки дев’ять. Частина з них пізніше була оголошена «ворогами народу»,
засуджена на різні строки ув’язнення (дехто до 25 років) і відбувала
покарання в таборах.
В Україні на той час залишились тільки троє уповноважених: Я.Райнер у Київській області, Ф.Гладков - у Харківській і Дніпропетровській облас
тях та Г.Гадкін - у Вінницькій області.1 З 1934 р. після арешту Генріха
Лебсака, який помер у в’язниці в 1938 р., керівництво адвентистських
структур, яке залиш илося на волі, піш ло в підпілля. О ф іційним
керівником адвентистів залишився Григорій Григор’єв.
До 1938 р. були заарештовані і засуджені майже всі 29 учасників
пленуму, в тому числі й уповноважені ВРАСД, а також сотні активних
служителів і членів громад.2
Залиш ки адвентистського керівництва працю вали не довго.
Як «вороги народу» вони також підлягали знищенню. За спогадами
М.А.Жукалюка, чотири церкви, які діяли на той час в Києві, були закриті.
У 1939 р. НКВС арештувало і, швидше за все, розстріляло керівника
однієї з них - Отто Раймера. Член іншої київської громади Микола
1 Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. - С. 108-110.
2 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 45-47.

305

Ляшенко був розстріляний за «саботаж» (відмову працювати в суботу).
Загинули в сталінських таборах делегат 2-го Всеукраїнського з’їзду Яків
Дерев янський, син Макарія Гріца - Олександр, заарештований в 1930 р.
в Дніпропетровську. Така ж доля спіткала й Івана Львова, який був
заарештований в 1939 р. і знаходився в ув’язнені до 1955 р.
Після приєднання в 1939 р. Західної України до Радянської України
адвентистські громади цього регіону також були зараховані до списку
неблагодійних, а їхні лідери - заарештовані. У 1940 р. до СРСР приєднано
Північну Буковину, і діючі тут адвентистські структури також підпали
під репресії. У цілому ж, за підрахунками адвентистських істориків,
до Другої світової війни майже 80% лідерів адвентистького руху в СРСР
були знищені.1
В умовах масової атеїзації та репресій для Церкви АСД був складним
як передвоєнний період, так і період воєнного лихоліття. Церква
практично залишилась без керівництва, а ті, хто ще був на свободі,
пішли в підпілля. Єдиним офіційним керівником церкви на всьому
радянському просторі, як уже зазначалося, був Г.Григор’єв.
Після того, як Сталін в останні роки Другої світової війни за вимогою
західних союзників з антигітлерівської коаліції надав деякої свободи
діяльності релігійних організацій, Г.Григор’єв почав відновлювати
зруйновану адвентистську мережу. На Україні були відбудовані деякі
молитовні доми, відновлювалась організаційна структура Церкви
АСД, звільнялись із заслань деякі релігійні діячі. Починаючи з 1944 р.,
відновилась реєстрація адвентистських громад. Координацією цих
питань знову ж таки займався пастор Григор’єв. За спогадами знаного
в адвентистській церкві проповідника Степана Кулижського, він
за дорученням Григорія Григор’єва в 1945 р. зайнявся відродженням
адвентиської мережі в Україні. За дуже короткий час разом з Василем
Яковенком вони підготували до реєстрації ЗО громад у Вінницькій
області. У 1946 р. з ініціативи Г.Григор’єва знову було відновлено роботу
керівного органу церкви ВРАСД в складі 5 чоловік: Г.Григор’єв (голова),
П.Мацанов, В.Яковенко, Ф.Мельник, О.Галладжев.
Легітимність цього органу визнали всі адвентисти СРСР, хоча він
не був сформований відповідно до принципів діяльності Генеральної

1 Ж у к а л ю к Н ., Л ю б а щ е н к о В. В к а зан а п рац я. - С .54.
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Конференції. В тому ж таки 1946 р. ВРАСД призначив Василя Яковенка,
який повернувся із заслання, уповноваженим (тобто керівником) адвен
тистів в УРСР, а Степана Кулижського уповноваженим у Вінницькій
області. Проте це «потепління» тривало недовго, близько двох років
(1945-1946). Відомо, що в 1946 р. відновив діяльність адвентистської
громади в Полтаві пастор Адам Лікаренко, який в цей час повернувся
із заслання. За короткий період він підготував до хрещення 28 осіб.
Воно відбулося на Ворсклі біля с.Яківці. У 1946 р. полтавська громада
збільшилась на 7 чоловік. Лікаренко був знаним пастором в адвентистському середовищі. У 1952 р. він уже працював в структурі одеської
церкви, пізніше - в Києві, і, зрештою, в структурі Всесоюзної Церкви
АСД.1 Процес реєстрації громад АСД відбувався в Україні, Молдові
та Прибалтиці, а також в окремих містах РСФСР. У Середній Азії не було
зареєстровано жодної громади АСД. Цей процес став широкомасштабним
лише після підписання у 1975 р. «Заключного акту» наради в Хельсінкі
представниками 33 європейських держав, США та Канади.2
Після смерті Григорія Григор’єва в березні 1952 р. уповноважений
Церкви АСД в Україні Василь Яковенко переїхав із Києва до Москви.
На його місце в якості старшого проповідника до Київа М осквою
був призначений Федір Мельник, який до цього очолював церкву
в Мелітополі.3 З цього часу почали регулярно проводитися всесоюзні
пленуми за участю 15 постійних представників. Члени президії ВРАСД
відвідували церкви і об’єднання у всіх радянських республіках. Однак
єдності в керівництві в цей час не було. Протиріччя загострилися після
смерті Григор’єва. Це був початок розколу в церкві, подальший розвиток
якому надав розширений пленум ВРАСД, що відбувся 13-15 квітня
1955 р., на якому було обрано головою ВРАСД С.Кулижського.
Закінчення цього пленуму поклало, як вважає історик адвентизму
Микола Жукалюк, початок кризі, яка продовжувалася більше 25 років.
У своїх спогадах адвентистський пастор із Полтави Василь Джулай
називає цей період «чорною смугою в житті адвентистів, коли із вогню
гонінь та репресій вони потрапили в полум’я церковного розколу».
1 Джулай В. Вказана праця. - С.23-24; Жукалюк Н.А. Вспоминайте наставников
ваших.- К., 1999. -С .260.
2 Див.: Из истории церкви Адвентистов седьмого дня в России. - С. 123-125
3 Джулай В. Вказана праця. - С.28.
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Цей період для адвентистської церкви України характерний тим,
що в її керівництві не було стабільності. У 1957 р. уповноваженим
ВРАСД в Україні став А.Галаджев, а вже в 1959 р. його на цьому посту
замінив секретар-скарбник ВРАСД Олександр Парасей.1
Незважаючи на те, що 60-і роки для адвентистської церкви в Україні
були складними, її життєдіяльність відрізнялася високою динамікою.
Лідери АСД постійно мігрували з регіону в регіон, щоб відродити
релігійну мережу.
Так, в центральних і східн их областях України відновленням
структури адвентистського руху займалися Степан Кулижський, Абрам
Васюков, Дмитро Колбач. У Криму і Києві цим займався Петро Сільман;
в Одесі - Адам Лікаренко; Олександр Павлюк на Волині; Степан Смик
і Микола Вовк в Галичині. Діяльність громад відновлювалась і в інших
регіонах.
У 1952 р. в полтавській громаді АСД, яку очолював біблійний пра
цівник Роман Степанишев, на обліку було 70 чоловік. Складалася вона
в основному з людей середнього та старшого віку, молоді майже не було.
Юнаків та дівчат хрестили таємно, не вносячи до списків громади.
Церква отримала реєстрацію, однак, серед населення їй працювати було
заборонено. Як пише у своїх спогадах В.Джулай, стати членом Церкви
Адвентистів сьомого дня в цей час вважалось подвигом. Адже клеймо
«сектанта» було рівнозначне дисиденту. Відповідно було сформовано
й негативне ставлення до «суботників». Але навіть в цій ситуації
жорсткого контролю в полтавській громаді щороку хрестилось 5-7
чоловік. В 1957 р. 27 чоловік прийняло хрещення в районному центрі
Чернівецької області Глибока. Групу до хрещення підготував Василь
Петрушко, який працював там головним агрономом і водночас був
пастором.2
Розвивалася мережа адвентизму і в Житомирській області. Про це пише
в своїх спогадах один із пасторів Д.Буз.3У 1961 р. Д.Буз був призначений
біблійним працівником у м.Бердичеві. Громади тут на цей час ще не було,
хоча окремі адвентисти і проживали. Частина віруючих їздила на служіння
в село П ятигірку, що було за 8 км від міста. Пресвітером цієї громади був
1 Див.: Парасей А.Ф., Жука люк Н.А. Вказана праця. - С.48-56.
2 Див.: Джулай В. Вказана праця. - С . 28-41.
3 Буз Д. Наш путь не усыпан цветами. - К., 2003. - С. 58-60.
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Наральський Віталій. Друга частина віруючих із Бердичева відвідувала
богослужіння в селі Скаковка, яке знаходилася за 10 км від міста. Саме
до цієї громади в якості біблійного працівника був відряджений Д.Буз.
Уповноважений в справах релігії Житомирського облвиконкому декілька
років не реєстрував пресвітерів, які йому не подобались. Як згадує Буз,
три рази в цю громаду приїжджав із Києва О.Ф. Парасей, в присутності
якого кожен раз обирався пресвітер. Але як завжди, уповноважений
його не реєстрував. Оскільки багато адвентистів за відмову брати
зброю у воєнні роки засуджувались військовим трибуналом на 10-15
років таборів, то згідно негласної інструкції уповноваженого вони
не могли обиратися на служіння. Сам Д.Буз довгий час в громаді села
Скаковка працював нелегально, а Святецький Філоній, якого було обрано
пресвітером громади, декілька років не міг отримати від уповноваженого
в справах релігій довідку про реєстрацію.
Справа реєстрації громад на той час була надто складною. Із спогадів
того ж Буза дізнаємося, що на початку 70-х років в м.Бердичеві було
20 адвентистів, однак тільки в 1966 р. постало питання про створення
громади та її реєстрацію. Свідоцтво ж про реєстрацію громади було
видано тільки 21 листопада 1969 р.
Хоча 60-і роки для адвентистської церкви в Україні були складними,
її існування все ж було динамічним. Лідери церкви постійно мігрували
з регіону в регіон, щоб відродити релігійну мережу. Так, в центральних
і східних областях України над відновленням адвентистської структури
працювали Степан Кулижський, Абрам Васюков, Дмитро Колбач.
В Криму і Києві цим займався Петро Сільман, в Одесі - Адам Лікаренко,
Олександр Павлюк на Волині; Степан Смик і Микола Вовк в Галичині.
Діяльність громад відновлювалась і в інших регіонах.
Зміцнення авторитету Церкви АСД примусило радянський режим
знову застосувати репресивну політику. У грудні 1960 року рішенням
Ради в справах релігій при Раді Міністрів СРСР Церква АСД в особі
її Всесоюзної Ради була оголошена порушником законодавства. Це озна
чало її фактичну заборону. Майно, фінанси, документація Всесоюзної
Ради АСД були конфісковані. Почались нові арешти лідерів і найбільш
активних членів Церкви, проводилися регулярні обшуки молитовних
будинків та квартир віруючих, конфісковувалась духовна література,
особисті рукописи.
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Як і по всій країні, адвентисти в цей час не мали духовної літератури
і займалися самвидавом. В тій же бердичівській громаді, починаючи
з другої половини 70-х років, на саморобному ксероксі друкувалися
«Псалми Сіону», які потім перекладалися. Це не залишилось без
уваги КДБ, і за 43 знайдених 20 липня 1969 року примірники було
сфабриковано кримінальну справу.
У 70-і роки були заарештовані відомі в Україні проповідники
М.Жукалюк та Т.Микитюк. На захист віруючих виступила міжнародна
громадськість, ширився правозахисний рух. Починаючи з 1970 р., знову
помітно послабився тиск на адвентистів з боку владних структур.
Відновилися контакти з одновірцями за кордоном, керівництвом
Генеральної Конференції. З цього часу почалася робота з відновлення
структури церковної організації на тих статутних принципах, за якими
діяв всесвітній адвентизм.1
У кінці 70-х - на початку 80-х років бердичівська громада уже нара
ховувала більше 100 членів. Очолював її Д.Буз, який 26 червня 1971 р.
був рукопокладений в сан пресвітера і зареєстрований уповноваженим.
У 1977 р. бердичівська громада збільшилася до 180 членів. У цей
час вона уже мала свій молитовний дім, хор, оркестр. На прикладі
Д .Б уза м ож н а п обачи ти , як працю вало та ж ило адвентистське
керівництво.
Згідно принципів діяльності Церкви АСД, її керівництво не працює
довго на одному місці, а переїжджає з однієї громади в іншу. Як згадує
сам Д.Буз, пропрацювавши в Бердичеві 16 років, він у квітні 1977 р.
був відряджений до Харкова, а 28 червня 1977 р. у Вінниці був руко
покладений в сан проповідника. Після цього Буз очолив громаду
Дніпродзержинська, яка складалася із восьми віруючих жінок похилого
віку та одного чоловіка. Вона навіть не мала свого молитовного дому.
Все потрібно було починати з «нуля».
У цей час в Україні нові церкви майже не реєструвалися, а вся
діяльність комуністичної партії була спрямована на ліквідацію існуючих.
У Дніпродзержинську, наприклад, були закриті всі православні хра
ми, діяла тільки одна громада баптистів, яку планували закрити
в найближчому майбутньому.

1 Д и в .: Ж у к а л ю к Н ., Л ю б а щ е н к о В. В к а зан а п р а ц я .- С .5 6 -5 7 .
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Як і в попередньому випадку, процес реєстрації адвентистської грома
ди в Дніпродзержинську затягнувся надовго. Тільки на кінець 1977 р.
було зібрано 20 членів церкви, необхідних для реєстрації. Подібне було
і з пошуком приміщення під молитовний дім. На всі запропоновані вірую
чими варіанти накладалась заборона відповідними органами. На кінець
1977 р. громада уже проводила молитовні зібрання в новому приміщенні,
переобладнаному із житлової квартири на 50 місць з баптистерієм. Тільки
у травні 1980 р. вона отримала довідку про реєстрацію.
У 1988 р. дніпродзержинська громада уже нараховувала 50 членів і мала
свій молитовний дім та хор. З лютого 1988 р. за рішенням керівництва
церкви Донецького регіону Д.Буз був переведений на служіння в місто
Жданов. Церковна громада тут була організована ще в 1912 р., однак
всі, хто служив там, були репресовані в довоєнний та післявоєнний
періоди. У 1988 році громада Жданова складалася із 80 членів, тобто була
достатньо великою для того часу. Із спогадів Буза видно, що комуністична
влада міста робила все, щоб ліквідувати адвентистську громаду. Агентура
КДБ використовувала давно випробуваний метод - дискредитацію
керівництва церкви та розпалювання внутрішніх чвар за допомогою
анонімок, фальшивих доносів, брехливих чуток, пліток.1
Зміни у ставленні до Церкви АСД, як і до релігії взагалі, адвентистські богослови пов’язують з кінцем 90-х років, коли в Україні
почалася активна демократизація. В першу чергу, це стосується видання
релігійної літератури. Як пише в своїх спогадах Д.Буз, в цей час було
легально видано в друкарні морського пароходства 5 тис. примірників
«Закону Божого - Десяти Заповідей» з коротким поясненням, 20 тис.
примірників збірника «Псалми Сіону» та 20 тис. примірників уроків
«Домашній біблійний курс 24 теми». Радянське керівництво м.Жданова
дозволило проводити біблійні курси в Будинках культури «Азовсталь»
і будівельників. У цей же період в Донецькій поліграфічній друкарні
вперше в Україні було видрукувано 50 тис. примірників «Великої
боротьби». Д.Буз згадує навіть такий випадок, коли в 1989 році міськком
компартії м.Ж данова допоміг організувати роботи з благоустрою
території молитовного дому, а відділ архітектури міськвиконкому
організував конкурс на краще проектування культової споруди.

1 Д и в.: Буз Д . В к а зан а п рац я. - С. 1 0 1 - 1 2 1 .

311

Кінець 90-х років ознаменувався початком приїзду в Україну перших
зарубіжних місіонерів. Із СІЛА приїхав проповідник Лі Хафа, який 24
дні виступав з євангельською програмою в двох престижних залах
Маріуполя (колишнього Жданова) - драмтеатрі і БК металургів. Після
закінчення євангельської програми 880 чоловік побажали прийняти
хрещення. Вони й стали основою нової громади. У 1990 році в Жданові
почали відкрито в кіоску продавати релігійну літературу.1
1955-1980 роки для Церкви АСД були періодом внутрішньоцерковних розколів. Основними причинами розколів були:
1. Церква АСД в СРСР була відірвана від всесвітнього керівництва Генеральної конференції упродовж 65 років (з 1911 до 1975 року).
Це призвело до того, що, як вважають адвентистські богослови,
церква розвивалася односторонньо, без впливу прогресивних
ідей, викладених в матеріалах Генеральної Конференції.
2. Особисті амбіції окремих адвентистських лідерів, що призвело
до виникнення декількох центрів.
3. Деструктивна позиція радянських владних структур, яка всіляко
сприяла роз'єдную чим чинникам. Віруючі почали ділитися
за принципом «вірних» і «невірних».
Після квітневого (1955 року) розширеного пленуму ВРАСД в СРСР
виникло два центри адвентистської церкви. Один духовний центр
формувався навколо П.Мацанова - колишнього керівника ВРАСД,
в якого в кінці 1954 року Рада в справах релігії при Раді Міністрів СРСР
забрала реєстраційну довідку керівника церковного органу.
У цей же час у Москві функціонував духовний центр на чолі з С.
Кулижським, якого було офіційно обрано в 1955 році головою ВРАСД.
Враховуючи внесок пастора С.Кулижського в розвиток Церкви
АСД в Україні, про нього варто розповісти докладніше. Як пише у своїх
спогадах М.А.Жукалюк, «Господь використовував С.Кулижського
в найбільш складний для Церкви період - період розколу». Він мав
стосунок до створення громад в Дашковці, Лукащовці, Боркові, Майдані
Борковському, Новоселиці Залужній, Літіні, Хмельнику, Войтовцях
Вінницької області. Він звершував пастирське служіння у Вінниці,
М огилів-Подільському, Тульчині, Ж меринці. Пастор Кулижський

1 Д и в .: Н а ш п у т ь н е у с ы п а н ц в е та м и . В к а за н а п р ац я. - С. 125 - 139.
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був учасником і свідком примирення ворогуючих «уламків» церкви
в червні 1981 року.1
Більшість служителів церкви і рядових віруючих вважали рішення
розширеного пленуму ВРАСД незаконними, прийнятими під тиском Ради
в справах релігій при Раді Міністрів СРСР, і П.Мацанова продовжували
визнавати своїм духовним лідером. Прибічники Мацанова вважали
московський духовний центр на чолі з С.Кулижським прокомуністич
ним, а офіційний ВРАСД оголосив духовний центр на чолі з Мацановим
незаконним. Обидва центри в цей час мали відповідні Церкві АСД
структури і відділи. Конфронтація в церкві була вигідна офіційним
державним органам, а агенти КДБ, маскуючись під друзів «врасдівців»
чи «мацанівців», поглиблювали розкол.
Пізніш е виникло третє, так зване «нейтральне угрупування».
Всі існуючі угрупування в подальшому стали ділитися на менш дрібні.
Кожне угрупування «вербувало» і своїх прибічників-служителів. Громади
ставали прибічниками того чи іншого центру, залежно від позиції їхніх
керівників. На цьому ланцюгова реакція не закінчилась: поділ почався
уже в середині самих громад. Із спогадів окремих керівників церкви
АСД можна дізнатися, що в громадах справа доходила до взаємних
звинувачень, виключень із членів і навіть рукоприкладства.2

Подолання церковного розколу
та створення унійної організації церкви АСД в Україні
П’ятий період (1980-1990рр.) - найскладніший та найдраматичніший
в історії становлення та розвитку церкви АСД. Це був час так званого
«збирання розкиданого каміння» (Екклез. 3:5). Потрібно було примирити
ворогуючі сторони і об’єднати церкву, заново створити її організаційну
структуру. Для церкви АСД в Україні цей період знаменний тим,
що вона почала усвідомлювати себе самостійною організацією, оскільки
саме в Україні були створені передумови для о б ’єднавчого процесу,
а лідери українського адвентизму взяли на себе інтегруючу місію.
1 Див,: Жукалюк Н.А. Вспоминайте наставников ваших. Вказана праця. С. 1 66- 170.
2 Див.: Парасей А.Ф., Жука люк Н.А. Вказана праця. - С. 73 - 75.
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«Ініціативна десятка» на початках об’єднавчого процесу основну роботу
проводила в Україні, проте головним своїм завданням вона ставила
створення єдиного адвентистського центру в СРСР, який би взяв на себе
координуючу функцію. У цей період можна визначити такі основні
магістральні напрямки діяльності поки що роз’єднаної церкви: робота
зі створення єдиного координаційного центру; налагодження зв’язків
із всесвітньою церквою; формування республіканських союзів.
Особливістю об’єднавчого процесу в Україні (на відміну від РСФСР)
можна вважати те, що представники двох конфліктуючих сторін брали
участь в переговорах на рівних умовах. Відновлення церковної організації
в масштабах СРСР і відповідно України йшло паралельно. З метою
консолідації всіх здорових сил в церкві 27 травня 1979 р. в Тулі відбулася
нарада служителів адвентистської церкви Російської Федерації, на якій було
прийнято рішення про відновлення діяльності церковних структур.1
Хоча на нараді було обрано лише нову Республіканську Раду
і проповідників Церкви АСД в РРФСР, це був, на думку безпосередніх
учасників тодішніх подій О.Парасея та М.Жукалюка, стратегічний крок
до створення всесоюзної організації.
Процес об’єднання проходив дуже важко. Як про це пишуть в своєму
історичному екскурсі О.Парасей та М.Жукалюк, майже п’ять років опісля
Тульської наради, в різних регіонах СРСР в Церкві АСД продовжувалось
перетягування мотузка - спроба того чи іншого угруповування зайняти
позицію лідера, дискредитуючи при цьому інших. Роз’єднання в церкві,
на думку її лідерів, завдало їй не меншої шкоди, ніж радянські судові
процеси над віруючими і всілякі ГУЛАГи.2
Своє продовження процес о б ’єднання та централізації діяльності
Церкви АСД отримав 19 червня 1985 року на міжреспубліканській нараді
в Тулі. Рішенням наради було створено Міжреспубліканську Координацій
ну Раду під головуванням М.Кулакова, який представляв адвентистів Росії.
Враховуючи, що адвентисти України складали 45% чисельності всієї церкви,
до Ради ввійшли М.Жукалюк (помічник) та В.Пролінський і О.Парасей
(члени). Однак така структура всесоюзної організації офіційного статусу
не отримала і залишалася внутрішньоцерковною і напівофіційною аж до
1990 року. Це було лише сформування вже існуючих міжреспубліканських
1 Из истории Церкви Ацвентистов Седьмого Дня в России. Вказана праця. - С. 138.
2 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 192, 127.
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зв’язків на рівні згоди старших проповідників по областях і республіках.
З цієї причини і на 54-ому всесвітньому з ’їзді Церкви АСД в липні
1985 р., куди були запрошені від України М.Жукалюк, В.Пролінський,
Ф.Андрейчук, І.Косован, така організація не була зареєстрована. Разом
з тим, сесія Генеральної конференції погодилася з такою формою органі
зації і уповноважила М.Кулакова та М.Жукалюка і надалі представляти
інтереси феркви АСД в СРСР.
Враховуючи, що в республіканських організаціях Церкви АСД
відбулися з’їзди, які обрали нових керівників, потрібно було змінити
склад міжреспубліканської координаційної ради. Тому 15 березня 1989 р.
в Москві відбулася міжреспубліканська нарада, на якій були підтвер
джені повноваження керівництва координаційної Ради - М.Кулакова
та М.Жукалюка та обрано новий склад Ради, куди від України увійшов
В.Пролінський.
Весь цей час координаційна Рада робила спроби створити єдину
організаційну структуру. Згідно з її ріш енням на початку 1988 р.
керівники координаційної Ради М.Кулаков і М.Жукалюк звернулись
у Раду в справах релігії при Раді Міністрів СРСР з черговим клопотанням
про проведення в Москві 18-20 травня VII Всесоюзного з’їзду адвентистів
сьмого дня (попередній VI проходив у Москві ще в 1928 році). Відповіді
на цю заяву так і не було отримано.1
Незважаючи на те, що питання створення єдиної Церковної орга
нізації поки що не вирішувалося, її керівництво на різних рівнях робило
все, щоб створити відповідну базу для духовної роботи. Тому, починаючи
з 1988 р., Церква АСД вперше стала видавати щотижневик «Слово
примирення», а наступного року був виданий добре ілюстрований
збірник методичного характеру «Христианские чтения», в якому
викладені принципи діяльності та віровчення церкви християнадвентистів сьомого дня. Великим накладом були також видані: «Христос
наш спаситель», «О Библии и Євангелии», «Путь ко Христу».
Для українських адвентистів 80-і та 90-і роки знаменні тим, що в цей
період проводилася не тільки р обота з примирення ворогую чих
угрупувань, а й створення структур самостійної Церкви АСД національ
ного характеру. Зауважимо, що цьому передував довгий і складний

1 Д и в.: П ар асей А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я. - С. 155 - 156.
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період різноманітних труднощів у подоланні майже 25-річного розбрату
та конфліктів у громадах адвентистів, період пошуку свого місця
в релігійному та соціальному середовищі. Демократизація суспільства
створила нові можливості для національного відновлення церков.
Як пише у своїх спогадах М.Жукалюк, який на той час був помічни
ком голови Міжреспубліканської координаційної Ради, «ще в післявоєнні
роки лідери колишнього Всеукраїнського Союзу АСД мріяли про
відновлення свого братства, яке б об’єднало віруючих різних українських
регіонів у єдину сім’ю, яка буде читати Біблію і проголошувати Божу
вістку на рідній мові. А ще буде розвивати рідну культуру, допомагати
духовному прогресу співвітчизників, розвитку освіти і науки».1
70-80-і роки були, мабуть, найважчими для адвентистів України.
У цей період потрібно було вирішити ряд невідкланих проблем: подолати
внутріш ні протиріччя, що виникли в роки «державного атеїзму»,
налагодити м іж общ инний діалог, о б ’єднати зусилля адвентистського керівництва на всіх рівнях з метою створення єдиної церковної
структури.
Р оз’єднаній церкві потрібно було вирішити низку питань, від
яких залежало її майбутнє: на всесоюзному рівні досягти примирення
і створити єдину церкву; на національному - розбудувати мережу
українського адвентизму. Обидва питання були взаємопов’язані.
У цей період діалогу та дискусій на братських нарадах, що відбува
лися у Вінниці, Донецьку, Мукачеві, Луцьку, Львові, Одесі, Чернівцях,
власне, формувалась генерація м айбутніх керівників української
церкви АСД.
У церкві, де існує жорстка дисципліна та централізація, конфлікти
розв’язувати простіше ніж в суспільстві, однак, цей процес в адвентистському співтоваристві проходив важко. Хоча в грудні 1976 р.
формально було досягнуто примирення між лідерами ворогуючих
груп, це був тільки перший крок на складному шляху до об’єднання
і ф орм ування мережі української Церкви АСД. Тому майже весь
1977 рік пішов на подолання конфліктних зон. У рамках цього процесу
зразу ж після підписання спільного документа про досягнення взаємо
розуміння, так званою, ініціативною десяткою було складено графік

1 Ж у к а л ю к Н ., Л ю б а щ е н к о В. В к а зан а п р а ц я .- С .59.
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поїздок до громад конфліктогенних регіонів, визначені люди з-поміж
миротворницької групи, які мали певний авторитет у цих громадах.
З метою активізації о б ’єднавчого процесу ініціатори о б ’єднання
звернулись до Ради в справах релігій при Раді М ін істр ів УРСР
з клопотанням про дозвіл на проведення республіканської зустрічі
представників громад, які були обрані на обласних нарадах, під
керівництвом членів «десятки». Передбачалось проведення наради
за участю 45-50 таких представників та обрання тимчасового керівниц
тва із 3-х осіб - по двоє від сторін, які погодились на примирення
та одного від групи незаангажовавних. Відповідно була розроблена
й концепція організаційної структури церкви: спочатку створюється
хоча б тимчасове республіканське управління, а опісля - організаційні
рівні регіональних (обласних) центрів.
Було однак дві причини, через які Рада у справах релігій при Раді
Міністрів УРСР не могла дати згоди на проведення зустрічі. По-перше,
процес о б ’єднання церкви не був заверш ений. П о-друге, М осква
не могла дозволити створення республіканського центру в Україні,
допоки такого не існує в Росії. Як виняток, було дозволено формувати
структуру обласних і міжобласних організацій, поступово виходячи
на республіканську.1
Справа ф ормування управлінської структури адвентистської
організації посувалася дуже повільно. Як про це пишуть учасники цього
процесу М.Жукалюк та О.Парасей, майже два з половиною роки було
неможливо отримати офіційного дозволу на проведення загальних
зборів чи наради хоча б невеликого кола проповідників. Тому зібрання
проводились неофіційно, невеликими групами, де й вирішувались
нагальні проблеми. Враховуючи необхідність оперативного вирішення
управлінських питань, лідери ініціативної групи М.Жукалюк, О.Парасей
та В.Пролінський зустрічалися регулярно, за необхідністю запрошуючи
на переговори та консультації представників регіонів.
Під час довготривалого о б ’єднавчого процесу церкви АСД Росії
та України, працюючи автоном но, час від часу збиралися разом
для вирішення питань як тактичного, так і стратегічного характе
ру. На першому етапі формування церкви в Україні в 1978-початку

1 Д и в.: П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а за н а п р а ц я .- С. 172-173.
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1979 року спочатку проходили зустрічі керівників окремих регіонів,
на яких обирались їх керівники - старші проповідники.
Проте о б ’єднання відбувалося в атмосфері постійної напруги,
гальмувалося вкоріненим недовір’ям між його учасниками. Бувало
так, що перед зборами представники двох конфліктуючих груп для
зняття напруги разом звершували Тайну Вечерю (причастя), але потім
кожна з них робила все, аби переміг саме її обранець. Бували випадки,
коли учасники зборів розходились, так і не зумівши обрати старшого
проповідника. Тут доречно зауважити, що на початках об’єднання його
лідери представляли різні сили. Так, колишню ВРАСД репрезентував
О.Ф.Парасей, а неофіційний центр, очолюваний П.А.Мацановим, М.А.Жукалюк.1
Хоча, як показують підрахунки, дві третини чисельності адвентистів
України підтримували мацанівців, проте переговори про об’єднання,
щоб запобігти будь-якому тиску, відбувалися на паритетних умовах,
при рівному представництві. Під час обрання старших проповідників
в обласних і м іж обласних організаціях ті, хто представляли в цій
місцевості чисельнішу групу, мали можливість висувати кандидатуру
старшого проповідника; представники ж малочисельної групи - його
помічника чи заступника. Оскільки централізованого управління
виборами не було, для керівництва виборчими зборами призначались
члени «десятки» або інші авторитетні проповідники. Згідно до розробле
ної моделі, в областях, де була добре розвинена мережа багаточисельних
адвентистських громад, обирався старший обласний проповідник.
У регіонах з невеликою кількістю адвентистів - міжобласний. За період
виборчої кампанії в 25 областях України було вибрано таким чином
12 старших проповідників.
У червні 1978 р. відбулися вибори старших проповідників в двох
міжобласних регіонах: Донецькому і Одеському. На збори Донець
кого р егіон у зібрали сь представники громад як Д онецької, так
і Ворошиловградської (нині Луганська) областей. Старшим проповідни
ком було обрано представника нейтралів В.І.Пролінського.
Не завжди збори відізвались за наперед дозволеним сценарієм. Інколи
проявлялися сепаратистські настрої. Про один із таких випадків пишуть

1 П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р а ц я .- С .1 7 3 .
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у своєму історичному дослідженні М.Жукалюк і О.Парасей. На збори
Донецького регіону, згадують вони, були запрошені представники
Запорізької області для організації міжобласного Союзу. Однак, вони
не брали в них участі, оскільки частина служителів як Донецької, так
і Запорізької областей вирішили створити автономну структуру «Південне поле» на чолі з пастором М.Г.Трусюком. Вони не підтримували
жодної зі сторін переговорного процесу і встановили духовні зв’язки
безпосередньо з московським центром - колишньою ВРАСД. Слід
зауважити, що ця група о б ’єднувала громади не за географічною озна
кою, а однодумців. Громади, які входили в «Південне поле», знаходились
в регіонах, які не належали до ПівдняУкраїни.
Це вносило розкол у виборчу кампанію старших проповідників,
тому пізніше питання «Південного поля» розглядалося на різних
церковних рівнях.
Одеська виборча нарада о б ’єднала служителів Одеської і М ико
лаївської областей. Керував виборами старшого проповідника пастор
із Херсона Вишневський І.А. Як і перше, нарада пройшла без будь-яких
ексцесів. Тут було обрано на служіння вихідця із Кіровоградської області
П.Г.Панченка. Завдяки його мудрій, зваженій і миролюбивій діяльності
Одеська громада добре зарекомендувала себе перед місцевою владою,
а також серед громад АСД України. Тому поряд з Києвом і Львовом,
Одеса була включена в список міст для відвідування оф іційним и
делегаціями Генеральної Конференції, а П.Панченко у 1980 році став
делегатом Всесвітнього з’їзду церкви у м.Далас (США).
25 лютого 1978 р. на зборах в молитовному домі Мукачівської
громади під керівництвом лідера ініціативної групи пастора М.Жукалюка
старшим проповідником у Закарпатській області було обрано М.М.Луця,
який обійшов цю посаду до травня 1987 року. Перед цим багатолітнім
керівником закарпатських адвентистів був член ВРАСД - І.В.Хімінець.
Історія церкви АСД в Закарпатті тісно пов’язана з цим іменем. Вважа
ється, що саме завдяки вмілому його керівництву церквою цього регіону,
її обійшов ураган розколу.1
Вибори міжобласного керівництва в західних областях України
відбулися 20 серпня 1978 року одночасно уЛьвові і в молитовному

1 Д и в.: П ар ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а за н а п р а ц я .- С. 174, 175.
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будинку громади с.Пожарки (Волинська обл.). Процедурою обрання
керував пастор Львівської громади А.М.Колодій. Старшим проповідни
ком цього регіону було обрано лідера ініціативної групи М.А.Жукалюка.
Його повноваження розпоширювалися на громади Львівської, ІваноФранківської і Тернопільської областей. В цю структуру не увійшла
громада с.Богданівка на Тернопільщині, тому що вона стала прибічником
«Південного поля».
Відповідно, того ж дня старшим проповідником церкви АСД у Волинсь
кій і Рівненській областях збори обрали П.Л.Бурила, вихідця із відомого
в адвентистських колах селища Пожарки. На керівній посаді він знаходився
13 років, а в 1990 році був делегатом з’їзду ГК АСД в м Індіанаполісі (СІЛА).
До нього багатолітнім керівником регіону був Павлюк О.В.
Старшим проповідником у Херсонській, Кримській і Кіровоградській
областях 8 жовтня 1978 р. було обрано І.В.Вишневського, який до цього
проводив пастирське служіння у Вінницькій та Луганській громадах.
Виборами керував пастор Євпаторійської громади А.І.Кочубейник.
В цей час, Церква АСД в Україні була напівофіційною організацією
і поділялася на одинадцять місцевих регіонів.1
Старшим проповідником у Харківській, Полтавській та Дніпро
петровській областях 29 жовтня 1978 р. було обрано П.Г.Титкова. Виборчі
збори в одному з найскладніших та найчисельніших адвентистських
регіонів - Чернівецькій області відбулися 29 травня 1979 р. Керували
зборами авторитетні в адвентистському середовищі пастори О.Ф.Парасей
та А.М.Колодій. Старшим проповідником по цьому регіону було обрано
Ф.І.Андрейчука, його заступником - О.М.Чунківського. У важкі часи
розділення церкви, в Чернівецькій області, де завжди була найбільша
концентрація адвентистів і тому протистояння було особливо відчутним,
Ф.Андрейчук три рази після примирення обирався керівником церкви
Буковинського регіону. За той час, коли він очолював церкву, тут було
побудовано найбільшу кількість молитовних домів. Три роки підряд
Ф.І.Андрейчук входив до складу комісії з об’єднання церков в Україні.
Як керівник найбільш чисельної конференції в Україні, Ф.Андрейчук
влітку 1985 року побував на всесвітньому з’їзді Генеральної Конференції
в м.Новий Орлеан (СІЛА).
1 Див.: Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С.175; Жукалюк Н.А. Вка
зана праця.- С. 361 - 367, 510-511.
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У Вінницькій області, що переважала за кількістю громад АСД,
керівником було обрано В.С.Нейкурса. Проте він не був зареєстрований
уповноваженим Ради у справах релігій при Раді Міністрів УРСР і тому
не міг виконувати функцій керівника. Через ам біції і небаж ання
деяких служителів працювати разом, в початковий період становлення
церкви так і не було обрано керівника по Хмельницькій та Ж и то
мирській областях.1
Початком функціонування республіканської (унійної) організації
Церкви АСД, на думку її діячів, можна вважати 21 червня 1979 року,
коли в молитовному домі Київської громади по вул.Ямській, 70 зібралась
група новообраних республіканських проповідників, які вирішили
об’єднати всі адвентистські громади в єдине співтовариство. Очолили
о б ’єднавчий процес лідери українського адвентизму та ініціативної
групи Микола Жукалюк, Олександр Парасей, Віталій Пролінський.
На відміну від формального о б ’єднання в грудні 1976 року це було вже
організаційне о б ’єнання. Відтак, можна вважати, що два з половиною
роки - з 1976 і до 1978 р. - були часом пошуку шляхів зближення позицій
конфліктуючих сторін та часом створення оптимально можливої для
того періоду управлінської структури Церкви АСД в Україні.
З огляду на історичну важливість цього заходу, вважаємо за доцільне
назвати прізвища пасторів першої робочої наради в такій послідовності,
як вони записані в протоколі: Ф.І.А ндрейчук і О .М .Чунківський
(Чернівецька область), П.Л.Бурило (Волинська і Рівненська області),
І.А.Вишневський (Херсонська, Кримська і Кіровоградська області),
М.А.Жукалюк і А.М.Колодій (Львівська, Івано-Франківська і Терно
пільська області), М.М.Луцьо і М.Г.Доктор (Закарпатська область),
О.Ф. Парасей (Київська область), В.І.Пролінський (Донецька і Ворошиловградська області), І.Л.Свирида (Вінницька область), В.І.Сорокін
(Хмельницька область), О.Т.Шульга, В.В.Андрейчук, В.А.Конарєв
(Черкаська область). Уповноважений Ради у справах релігій не дав
дозволу на участь в робочій нараді В.С.Нейкурсу. Головуючим на нараді
був представник нейтральної сторони В.І.Пролінський, секретарем М.А.Жукалюк.2
1 Див.: Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С. 176; Жукалюк Н.А. Вка
зана праця.- С. 449 - 456.
2 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С.177.
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На нараді було розроблено процедуру обрання старшого проповід
ника у формі двох варіантів, виходячи із принципу: не відступати від
церковного порядку і враховувати законодавство країни та думку Ради
у справах релігій. Фактично, вже на цьому форумі неофіційно було
обрано тимчасове керівництво церкви - так звану ініціативну групу
«для організації чергових нарад», членами якої стали М.Жукалюк,
О.Парасей, В.Пролінський.
Для подальш ої стабілізації внутріш ньоконфесійних відносин
на нараді було затверджено лист для всіх громад АСД в Україні. Цей лист,
підписаний всіма учасниками наради, став своєрідною стратегічною
програмною директивою діяльності церкви на майбутнє.1
Якщо раніше наради такого плану носили стихійний характер, то,
починаючи з цього періоду, вони стають регулярними. Чергова нарада
відбулася 28 листопада 1979 року. У ній взяли участь, окрім учасників
першої наради, В.С.Нейкурс від Вінницької області та П.Г.Титков - від
Харківської, Дніпропетровської і Полтавської областей. На цій нараді були
обрані три делегати на з’їзд Генеральної Конференції (ГК), який відбувся
в Даласі (США) у 1980 році, - М. Жукалюк, П. Панченко і О. Парасей.
У 1980 році було подано чергову пропозицію до Ради у справах
релігій про обрання республіканського керівництва, оскільки остання
відкинула запропонований у 1979 р. варіант. Нова пропозиція вигля
дала так: на всеукраїнській пресвітерській нараді обираються три
рівноправних проповідники та два кандидати, які раніше представляли
різні конфліктуючі сторони. Ця «п’ятірка» складає раду чи духовне
управління адвентистів сьомого дня в Українській PCP. Всі троє
обраних отримують реєстраційні документи старших республіканських
проповідників, разом вирішують питання на своїх нарадах, які повинні
збиратися не менше одного разу на місяць. Прибічники цієї пропозиції
вважали, що така управлінська структура могла б існувати впродовж
3-4 років - на перехідному етапі, тобто до скликання з’їзду і обрання
керівництва згідно церковного статуту. Однак противників у цієї
пропозиції було значно більше, ніж прибічників. Вони вважали, що такий
«триумвірат» не притаманний церкві і замість остаточної ліквідації
розколу лише поглибить його.2
1 ГІарасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця.- С. 177 - 178.
2 Там само. - С. 179 - 180.
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На міжреспубліканській нараді у Москві 23 червня 1980 р., на якій
були присутні майже всі старші проповідники з України, була остаточно
сформульована і подана до Ради у справах релігій при Раді Міністрів
СРСР інша пропозиція щодо обрання керівництва церкви. Суть цієї
пропозиції зводилась до того, що вперше після довголітнього розділення
церкви, її керівництво в Україні повинно бути коаліційним - у кількості
5-7 чоловік, але очолюватись старшим проповідником, одним чи двома
заступниками, серетарем і скарбником. Розподіл представників в керів
ництві міг би виглядати приблизно так: два представники від однієї сторони,
два - від іншої і один нейтральний; крім того, один від «Південного поля»,
інший - від найбільшої групи конфліктуючих у минулому сторін. Така модель
влаштовувала всіх. Відтак, очікувалось, що Рада у справах релігій дасть дозвіл
на вибори республіканського керівництва. Проходив час, від кожної наради
проповідників писалось клопотання, але відповіді на них не було. З огляду
на безвихідь, у якій опинилися АСД, 6 травня 1981 року нарада старших
проповідників неофіційно затвердила співголовами республіканської Ради
Церкви АСД в Україні М.А.Жукалюка, О.Ф.Парасея і В.І.Пролінського. Така
система управління в Україні проіснувала аж до 1988 року.
На подолання кризової ситуації в адвентистському середовищі
України позитивно вплинуло об’єднання в 1981 р. Церкви АСД в Росії.
Це дало поштовх до остаточної ліквідації зон розділення в Україні.
Керівництво «Південного поля» звернулось до президента ГІ< АСД
Ніла Вільсона для підтримки своїх дій. Однак, Н.Вільсон порекомендував
їм негайно увійти до республіканської структури управління, яку
офіційно підтримувала Генеральна Конференція. Таке ж рішення було
прийняте на республіканській нараді 8 вересня 1981 року. В її протоколі
було записано таку резолюцію: «Вважати н еоф іційне о б ’єднання
під назвою «Південне поле» розформованим. З метою ліквідації зон
розділення постановити:
1. Сімферопольській громаді адвентистів сьомого дня приєднатися
до Херсонського о б ’єднання, до якого належить Кримська область;
2. Артюхівській громаді приєднатися до Харківського об’єднання;
3. Групам, відокремленим від Запорізької і Мелітопольської громад,
негайно об’єднатися з ними;
4. Всім громадам і групам Запорізької області приєднатися
до Донецького об’єднання».
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Цим же протоколом було остаточно затверджено принципи рукопокладання в сан проповідника. Рукопокладання, не узгоджені з республікансь
ким керівництвом, відтоді вважалися церквою недійсними.1
Під час формування управлінських структур Церкви АСД в Україні
на початку 90-х років встановилася тісна співпраця напівофіційного
керівництва з Генеральною Конференцією. Президент ГК АСД Н.Вільсон
рекомендував провести в Україні укрупнення обласних і міжобласних
союзів до 5-6 місцевих конференцій. У зв’язку з тим, що в двох областях Хмельницькій і Житомирській - під час виборчої кампанії старшого
проповідника обрано не було, а у Вінницькій - влада не зареєструвала
В.С.Нейкурса, було прийнято рішення об’єднати ці три області в одну кон
ференцію і рекомендувати тут старшим проповідником В.І.Пролінського.
Замість нього в Донецькому об’єднанні старшим проповідником було
обрано М.Г.Трусюка. Це спростило приєднання до цього об’єднання
адвентистських громад Запорізької області, які до цього часу входили
до «Південного поля» і визнавали М.Г.Трусюка своїм керівником.
Позитивним о б ’єднуючим фактом було обрання старшого пропо
відника у Подільській конференції (міжобласне об’єднання Вінницької,
Хмельницької і Житомиріської областей) згідно до курсу діяльності
Церкви АСД на з’їзді 29 вересня 1981 року (один делегат від повного
чи неповного числа «50»). На цьому з’їзді, крім старшого проповідника,
були обрані його заступники, відповідальні за роботу в кожній області:
М.Яковчук (Вінницька), М.Занюк (Житомирська). Пізніше (1986 рік)
відповідальним проповідником по Хмельницькій області став пастор
Донецької громади В.Крушеницький, якого в 1988 році на з’їзді Подільсь
кої конференції було обрано її президентом.
В рамках реорганізаційних процесів рішенням республіканської
Ради від 8 вересня 1981 року пастор В.Нейкурс був переведений
на пасторське служіння у Волинсько-Рівненське об’єднання. Пізніше
він став секретарем цього об’єднання.
Адміністративні зміни відбувалися в цей час і в інших регіонах.
Так, одна громада і декілька невеликих груп Сумської області, а також
громада м.Ніжина і розрізнені групи віруючих Чернігівської області
приєднатися до Київського о б ’єднання.

1 П ар ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к азан а п р а ц я ,- С .1 8 2 .
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Це був час великих організаційних змін. Постійні зміни в місцевих
конференціях призводили до зміни складу як республіканських нарад,
так і республіканської Ради. Відповідно, підвищувався і авторитет
республіканського керівництва. Свідченням цього є те, що майже
всі рішення республіканських нарад беззастереж но виконувались.
Для прикладу, М.Жукалюк та Ф.Парасей в своїх спогадах описують
ситуацію, коли Богданівська громада з Тернопільської області довгий
час не приєднувалась до Львівського об’єднання, оскільки підтримувала
курс «Південного поля». Зразу ж після реформування цієї організації,
керівники громади на республіканській нараді 15 грудня 1981 року заяви
ли про своє бажання увійти до структури Чернівецького о б ’єднання.1
Одним із найскладніш их питань в організаційній діяльності
церкви, на думку її керівників, була ротація кадрів. 1982 рік був
найвідповідальнішим в цьому плані. Тимчасова республіканська Рада
старших проповідників на чолі з трьома співголовами провела велику
роботу по зміні керівництва громад.
Рішенням наради цього органу, яка відбулася 2-4 квітня 1982 року,
М.Л.Котирло після довгого перебування в Чернівецькій громаді був
переведений на служіння до громади Кадубівців, пастор Львівської
громади А.М .Колодій - до Чернівців, а пастор І.Ф.Хімінець після
служіння у Вінниці та Луцьку став пастором Львівської громади.
Відтак, питання дисципліни у Церкві завжди знаходилися в полі
уваги. Як тільки людина обирала нелегку долю служителя-проповідника,
їй зразу ж повідомляли про можливість переміщення з місця на місце
як обов’язкової умови пасторського служіння. Тому, як зазначають
М.Жукалюк та О.Парасей, пасторів-проповідників певною мірою
можна порівняти з армійськими офіцерами, які не обговорюють накази
вищого керівництва.
У першій половині 90-х років республіканська Рада провела низку
заходів з укрупнення о б ’єднань. Під час цього процесу рішенням
республіканської наради від 13 березня 1984 року було розф орм о
вано Харківське о б ’єднання, а громади, які знаходилися на території
Харківської, Дніпропетровської і Полтавської областей, були приєднані
до Одеського о б ’єднання на чолі з пастором Г.Г.Галаном. 8 квітня

1 ГІарасей А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р а ц я .- С. 184.
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1984 року в молитовному будинку м.Миколаєва відбулися збори пасторів
і пресвітерів п’яти областей, які й прийняли рішення про офіційне
оформлення цієї структури. Об’єднання стало називатися Одеським
за місцем проживання старшого проповідника.
У вересні 1984 року рішенням республіканської Ради пастора
І.А.Вишневського було переведено до Сімферополя, при цьому він
продовжував виконувати функції старшого проповідника у Кримській,
Херсонській і Кіровоградській областях. У зв’язку з його переїздом
змінилась і назва о б ’єднання. З цього часу воно стало називатись
не Херсонським, а Кримським.1
Становлення організаційної структури церкви АСД вимагало
постійного спілкування на рівні місцевих громад, надання їм методичної
допомоги. Тому на республіканських нарадах неодноразово піднімалися
питання про необхідність регулярного відвідування співголовами
об’єднань і окремих громад в Україні. Такі поїздки раніше в основному
були пристосовані до виборів чи якихось надзвичайних ситуацій. Для
вирішення цього питання на черговій нараді було затверджено графік
відвідування громад на рік - з листопада 1984 року по вересень 1985 року.
Це дозволило оперативно вирішувати злободенні питання на місцях.
На республіканській нараді 18 грудня 1984 року в черговий раз
було обрано трьох делегатів від Церкви АСД в Україні на всесвітній
з’їзд ГК АСД 1985 року. Ними стали старші проповідники М.Жукалюк,
В.Пролінський та Ф.Андрейчук.
1986 рік в Церкві АСД України був сприятливим для адміністративноорганізаційної перебудови регіональних об’єднайнь та республіканської
ланки. Відвідування співголовами обласних і міжобласних союзів
виявило низку проблем. З ’ясувалося, що в різних регіонах України
на цей час функціонувало 98 незареєстрованих груп, у яких були
труднощі в організації богослужінь. Місцева влада не просто забороняла
їм збиратися на збори, але й накладала штрафи.
Вибори старших проповідників у 1978-1979 рр. в більшості об’єднань
відбулися не стільки у відповідності з церковними принципами, скільки
з врахуванням інтересів примирення. Були випадки, коли республі
канське керівництво переконувало представників громад в регіонах,
1 Див.: Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 183 - 189; Жукалюк Н.А.
Вспоминайте наставников ваших. Вказана праця. - С. 511, 557 - 558.
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щоб вони погодилися прийняти того чи іншого керівника задля миру
та злагоди. Рада у справах релігій щороку «годувала» обіцянками про
дозвіл на проведення з’їзду. У церкві вимагали перевиборів. Водночас,
співголови і Ради старших проповідників розуміли свою нелегитимність
(неофіційний статус) і не могли погодитися проводити перевибори
нецерковними методами.
Слід підкреслити, що співголови Республіканської Ради АСД
постійно зверталися не тільки до двох Рад у справах релігій (в Києві
та Москві), але й до інших урядових інстанцій комуністичного режиму.
Практично щороку надсилалося до 4-х клопотань на дозвіл створення
республіканської організації; було подано десятки проектів проведення
з’їздів. Хоча 1986 рік вважається роком змін, перебудови в радянському
суспільстві, справа реорганізації Церкви вирішувалась дуже повільно.
На черговій нараді 2 квітня 1986 року старші проповідники та їхні
заступники підготували і подали до Ради у справах релігій список
92 пасторів з вимогою зареєструвати їх. Було також підготовлено
чергову заяву про необхідність створення оптимальних церковних
структур на всіх рівнях. Водночас керівництву громад рекомендувалося
провести соціологічні дослідж ення з метою визначення рейтингу
проповідників та пропозицій щодо укрупнення о б ’єднань і тих, хто
їх може очолити.
Керівництво Церкви АСД намагалося подолати давній розкол
і шукало зближення позицій з адвентистами реформаційного руху.
Це питання знову розглядалося на зустрічі проповідників. Координувати
цю роботу було доручено одному із співголів О.Парасею. Було затвер
джено також список відповідальних за це на рівні всіх об’єднань (пізніше
конференцій).1
Свій 100-літній ювілей Церква АСД святкувала у 1986 р. у м Сімфе
рополі, адже саме в Криму в 1886 р. була створена перша адвентистська
громада. Скромні ювілейні торжества відбулися і в інш их містах
України. Влада не лише не брала участі у святкуванні, але й заважала
їх проводити.
У листопаді 1987 р. відбулася передостання нарада старших пропо
відників, на якій було ухвалене рішення про перевибори в об’єднаннях

1 Д и в.: П а р асей А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п рац я. - С. 1 8 9 - 1 9 3 .
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(конференціях), було вирішено також не чекати поки буде офіційно
обране республіканське керівництво. Отже, інститут старших пропо
відників з обранням голів та секретарів поступово скасовувався.
Враховуючи рекомендації ГК АСД, під час виборів планувалося провести
укрупнення об’єднань з десяти до восьми. Скасовуючи інститут старших
проповідників, регіональні з’їзди повинні були обрати свої керівні
органи у відповідності з Курсом діяльності Генеральної конференції
АСД - Раду, голову, секретаря, скарбника. Голови об’єднань відповідали
за підготовку та проведення з ’їздів.
Для ап робац ії цієї моделі спочатку було обрано три регіони:
Вінницький, Волинсько-Рівненський і Чернівецький як найбільш
спокійні. Однак, не було впевненості, що все пройде успішно, оскільки
рівновага між раніше конфліктуючими сторонами була дуже хиткою.
У зв’язку з цим республіканська нарада підготувала рекомендації,
обов’язкові для процедури виборів не тільки «трійки» керівництва,
а й всього складу Братської ради. Все продумувалось до дрібниць, аби
уникнути непередбачуваних ситуацій.1
У трьох вищеназваних регіональних об’єднаннях з’їзди пройшли
спокійно. Делегати більшістю голосів обрали своє керівництво, і Церква
почала працювати у відповідності до рекомендацій республіканської Ради.
Формально майже нічого не змінилося. Ради до виборів існували і в інших
об’єднаннях. Інша річ, що тоді голів називали старшими проповідниками.
13 травня 1987 р. відбулася остання нарада інституту старших
проповідників. Вона була найскладнішою. Складність полягала в тому,
що майже кожну нараду проводили одні й ті ж особи. Наприклад,
починаючи з другої наради (листопад 1979 р.), М.Жукалюк був нез
мінним головою, а В.Пролінський в останні роки - секретарем. Вони
ж готували порядок денний, який перед кожною нарадою затверджу
вався співголовами, а потім ще й самою нарадою. Тому слушно було
поставлено питання про доцільність існування трьох співголів. Усі без
виключення присутні на нараді запропонували замінити всіх співголів
Ради до республіканського з ’їзду. Були також вироблені рекомендації
щодо перевиборів і в інших п’яти об’єднаннях: Закарпатському, ОдеськоКримському, Донецькому, Києво-Черкаському і Львівському.2
1 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С . 193.
2 Там само. - С. 194.
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На з’їзді також були змінені назви деяких об’єднань з урахуванням гео
графічного поділу: Вінницьке об’єднання перейменоване на Подільське
з центром у Вінниці; Волинсько-Рівненське - у Волинське з центром
у Луцьку; Донецьке - у Східноукраїнське з центром у Донецьку; КиєвоЧеркаське - в Центральноукраїнське з центром у Києві; ОдеськоКримське - в П івденноукраїнське з центром в Одесі; Львівське в Західноукраїнське з центром у Львові. Були визначені дати проведення
з ’їздів у п’яти о б ’єднаннях з врахуванням того, що вони повинні
завершитися до 10 серпня 1987 р. Проте Рада у справах релігій при
Раді Міністрів УРСР категорично заборонила називати звітно-виборчі
збори з’їздами, а лише нарадами представників.
15 грудня 1987 р. відбулася чергова, перша після перевиборів
в об’єднаннях, із зміненою структурою, оновлена республіканська нара
да. У новий склад республіканської Ради увійши такі голови і секретарі
об’єднань: Ф.І.Андрейчук, П.Л.Бурило, І.А.Вишневський, Й.А.Воронюк,
Г.Г.Галан, М.А.Жукалюк, М.Г.Зінюк, Ф.В.Ковтюк, В.С.Нейкурс, О.О.Панков,
0 . Ф .П арасей, О .О .П он ом ар ьов, В .В .П ролін ськ ий , М.Г.Трусюк,
1. Ф.Хімінець. На з ’їзді були підведені підсумки регіональних з ’їздів,
і, зокрема, відзначено, що укрупнення о б ’єднань зробило їх більш
компактними і простішими для управління.1
Таким чином, кінець 90-х років в церкві АСД позначився завершен
ням циклу напівофіційних нарад, які з позицій структурної побудови
всесвітньої церкви і Курсу діяльності ГК, були незаконними. Церква
АСД продовжувала домагатися дозволу на проведення з’їзду. У грудні
1987 р. учасники республіканської наради вручили голові Ради у справах
релігій М.П.Колеснику особисто останнє клопотання, копія якого
була відправлена до Москви, в Раду у справах релігій при Раді М ініс
трів СРСР.
У квітні 1988 р. співголови церкви АСД в Україні нарешті отримали
офіційний дозвіл на проведення з’їзду 25-27 серпня.Проте цей дозвіл
було надано із застереженням, що в офіційних документах з ’їзд буде
називатися республіканською нарадою представників громад Церкви
АСД. Було прийнято рішення вибирати делегатів на республіканський
з’їзд від об’єднань (конференцій) з розрахунку - один делегат на 100 членів

1 П ар ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к азан а п р ац я. - С. 195.
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Церкви. Рукопокладені пастори ставали делегатами згідно до їхнього
статусу. Крім того, на з’їзд запрошувалися всі пастори - пенсіонери.
Загальна кількість складала 200 делегатів.
Для координації роботи з підготовки з’їзду була обрана ініціативна
група в кількості 9 чоловік та низку робочих комітетів. Звітну доповідь
було доручено підготувати одному зі співголів, а саме М.А.Жукалюку.
Його ж кандидатуру Генеральна конференція рекомендувала як май
бутнього керівника Церкви.
У роботі IV Всеукраїнського з ’їзду Церкви АСД брали участь всі
голови о б ’єднань Церкви АСД в Україні: М.А.Жукалюк, О.Ф.Парасей,
В.І.Пролінський, Ф.І.Андрейчук, П.Л.Бурило, А.Й.Воронюк, Г.Г.Галан,
М.Г.Трусюк. На з’їзді було розглянуто два питання: вибори керівництва
та прийняття Статуту Церкви.1
У матеріалах з’їзду були опубліковані статистичні дані, які дозво
ляють проаналізувати динаміку розвитку Церкви АСД.
Членство

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987 Разом

Загальна кількість членів п 8?у ^ ш п ^
^ 543 в ш п ?83 13 909 и П4
на початок року________________________________________________________________

Прийнято хрещенням
578 625
702 703
585
674
668 4535
і голосуванням_________________________________________________________
Померло

331

3 132

309

372

366

327

356

2374

Виключено з рядів
69 6у
63
81
?5
87
84 526
церкви________________________________________________________________
Вибуло за межі України

42

35

20

150

4

134

23

408

Загал ьн а кількість членів в 02 3 |3 233 13 543 13 643 ]3 у83 13 909 ]4 П 4 и , , 4
в кінці п е р іо д у _____________ _______
_______ _______ _______ _______ ________________

Аналіз статистичних даних показує, що найбільший приріст припа
дає на 1983 р. (210 осіб), 1984 (310) та 1987 (106 осіб) роки. Відтак,
приріст членів Церкви за 7 років склав 12027 осіб; на 1 липня 1988 р.
їх загальна кількість склала 14084 віруючих. У цей час в Церкві працю
вало 73 рукопокладених проповідники, 88 помічників з пресвітерським

1 П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я. - С. 196 - 200.
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рукопокладенням, 16 проповідників - пенсіонерів. На з'їзді було
відзначено, що для кращого обслуговування громад служителі пере
водились із однієї громади в іншу, або ж і в інші о б ’єднання.1
У 1988 р. мережа Церкви АСД складалася із 214 громад і груп, з яких
зареєстрованих було тільки 154. За останні сім років, як відзначалося
на з’їзді, реєстрацію отримала лише 21 громада.
На період проведення з’їзду Церква АСД мала 152 молитовних домів,
з яких безпосередньо церкві належали 94 будинки і 87 орендувалися.
Третя частина з них була побудована або реконструйована за останні
сім років.
Із доповіді М.Жукалюка на з’їзді випливало, що, починаючи з 1980 р.,
майже регулярно, хоча й в недостатній кількості, Церква отримувала
різноманітну духовну літературу: збірники для загального співу без
нот і збірники духовних гімнів з нотами для хорового співу; Біблії
і Нові Заповіти з Псалмами; періодичну літературу для богослужбових
завдань; календарі Церкви АСД (так звані «ранкові сторожі»), настільні
календарі служителя і методичні розробки (посібники) для тих, хто
проводить першу частину суботнього богослужіння (уроки суботньої
школи). Вперше була видана у перекладі з англійської російською мовою
праця О.Уайт «Путь ко Христу» під назвою «Духовные размышления»,
а також «Христос-надежда мира». Остання пізніше вийшла великим
накладом і була надіслана в усі о б ’єднання України.
На з ’їзді був прийнятий проект Статуту Церкви АСД в Україні.
У перший день Четвертого Всеукраїнського з ’їзду 25 серпня 1988 р.
голосуванням на посаду голови Республіканської (Унійної) Ради було
обрано голову Західноукраїнського об’єднання пастора М.А.Жукалюка.
26 серпня на третьому пленарному засіданні було оголошено другий
протокол виборчого комітету з формування керівного складу Ради.
З’їздом були затверджені такі кандидатури до виборчого комітету:
секретар Республіканської Ради В.І.Пролінський, скарбник - О.О.Панков.
Головою ревізійної комісії було затверджено П.П.Крушеницького.
Голови восьми регіональних об’єднань Церкви після рішення з’їзду
ставали членами Ради у відповідності з їх посадами. Республіканська
(Унійна) Рада складалася із 13 чоловік.

1 П ар асей А .Ф ., Ж у к ал ю к Н .А . В к а зан а п р ац я . - С .2 0 4 .
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Делегати з’їзду підтримали голосуванням пропозицію про те, щоб
в подальшому рукопокладення в пасторський сан відбувалося лише
під час з’їздів в конференціях чи на унійних з’їздах.1
З’їзд розробив орієнтовний план для нового унійного керівництва,
в який увійшли такі питання стратегічного характеру:
найближчим часом роки скоротити кількість місцевих кон
ференцій до п’яти;
побудувати чи придбати приміщення для канцелярії Респуб
ліканської Ради Церкви АСД в Україні;
подати клопотання до Ради у справах релігій при Раді Міністрів
СРСР про створення всесоюзної організації Церкви.
Після того, як на з’їзді було обрано Республіканську Раду, постало
питання про створення структурних підрозділів - церковних відділів.
Під час проведення з’їзду було створено пасторський відділ, який мав
надавати методичну допомогу служителям, - на чолі з А.І.Романовим.
21 вересня 1988 р. було сформовано музично-хоровий відділ, керівником
якого став І.А.Вишневський. Рішенням Республіканської Ради від
24 квітня 1989 р. було орган ізован о господарчий відділ на чолі
з Р.В.Вовком. Передбачаючи, що Церкві в майбутньому будуть потрібні
приміщення під адміністративні заклади, був сформований спеціальний
Фонд будівництва духовного центру.
На початку 1989 р. було створено відділ церковного служіння, який
очолив А.А.Димань. 14 березня 1989 р. в Києві відбулася перша кон
сультативна зустріч співробітників цього відділу, на якій розглядалися
питання реорганізації суботньої школи як основної форми роботи Церкви
у підвищенні освітнього та духовного рівня віруючих. Республіканське
керівництво поставило питання про необхідність запровадження
класної системи занять. Почалася підготовка методичної літератури
для керівників та учасників шкіл. Кожна сім’я, як традиційна суботня
школа, тепер могла отримати відповідну літературу з рекомендаціями
для проведення занять.
Церква АСД завжди надавала великого значення естетизації
богослужінь. І в цій справі велику роль відігравало музично-хоро
ве оф ор м л ен н я богосл уж ін ь. З м етою покращ ення ц ієї роботи

1 Д и в.: П а р а с е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к азан а п р ац я. - С. 2 0 5 , 209 - 210.
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в серпні 1989 р. музично-хоровий відділ було реорганізовано і його
керівником став відомий в адвентистському світі співак І.І.Косован.
Тоді ж сформовано м олодіж ний камерний хор під керівництвом
В.А.Козяревського, який зміг працювати на рівні професійного хору
як в Україні, так і за кордоном.
Церква почала долати наслідки розколу. 22 грудня 1988 р. до єдиної
церковної структури було повернуто раніше виключену громаду із Малого
Кучуріва Чернівецької області. Це було зроблено після того, як вона
виконала умови, висунуті перед нею Республіканською Радою.
Згідно традиції, вкоріненій у Церкві АСД, дружина пастора завжди
була його помічницею у всіх справах. 27 лютого 1990 р. уЛьвові була
проведена організаційна зустріч з формування відділу «Дружина
пастора». Слід зауважити, що в інших країнах ці відділи існували
давно. В 1990 р. почало свої трансляції адвентистське радіо «Голос
Надежды» із Тули. Для підготовки програм українською мовою була
організована філія радіостанції в Україні - «Голос Надії», яку очолив
О.М.Чунківський. Невеличкий колектив із трьох осіб підготував низку
програм, щоби потім за домовленістю із зацікавленою радіостанцією
Європи почати трансляції українською мовою. І хоча радіоцентр
був зареєстрований у Міністерстві юстиції України, все ж релігійні
передачі українською мовою так і не вийшли в ефір. І лише у 1995 р.,
після відкриття радіостанції в Івано-Франківську, зусиллями її нового
директора І.І.Косована і членів його сім’ї, почалися передачі «Голосу
Надії». Нині цю ланку роботи, якою опікується євангелізаційний відділ,
очолює філолог за освітою І.П.Черничко.
З червня 1990 р. в Церкві АСД почали діяти заочні біблійні курси.
Багато людей закінчили їх; понад 7 тисяч в кінці XX ст. отримали
спеціально розроблені уроки «Нове життя».1
Кінець 90-х років характеризувався широкою демократизацією
суспільства. Всесвітня Церква АСД вбачала у цьому нові можливості для
подальшого розвитку і становлення адвентистської мережі як в СРСР,
так і в Україні. Це, в свою чергу, вимагало створення нової структури
міжнародного рівня, яка б координувала діяльність церкви в республіках
СРСР. Так виникла ідея створення дивізіону в Радянському Союзі.

1 Д и в.: П ар асей А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я. - С. 211 - 2 1 5 .
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20 квітня 1989 р. в офіційному адвентистському виданні «Adventist
Reviw» повідомлялось, що на весняній нараді виконком вирішив
«задовільнити клопотання Церкви АСД в СРСР про проведення попе
редніх заходів, необхідних для створення одинадцятого дивізіону...».
Заходи по створенню такої організації планувались на 8-13 сер
пня 1989 р.
У липні 1990 р. на черговій сесії ГК АСД в м.Індіанаполісі (США)
було створено одинадцятий Радянський (пізніше Євро-Азіатський)
дивізіон. З цього часу Церква АСД в Україні перестала бути асоціацією
адвентистських громад, як про це зазначалося в офіційних документах
ГК, і була визнана Українською Унійною Конференцією АСД.
На сесії, відповідно, було затверджено дивізіонну Раду із 25 осіб,
яку очолив М.П.Кулаков. Від України до керівництва Ради увійшло
два представники: В.П.Круш еницький - секретар, О.О.Панков скарбник. В.П.Крушеницький був висунутий на цю посаду, як людина,
що мала належні організаційні здібності. З 1975 по 1981 р. він активно
працював на ниві створення громад в Ізмаїлі, Кілії, Рені, групи в селищі
Ж овтневе Одеської області, служив в Донецькій та Хмельницькій
областях України, а також у Болгарії. У липні 1995 р. на з’їзді ГК АСД
в м. Утрехті (Голандія) він був обраний віце-президентом Євро-Азійського дивізіону. Нині Євро-Азійський дивізіон нараховує 5 уніонів Молдавський, Західноросійський, Південний, Український, Російський,
а також Кавказьку та Східноросійську унійні місії і Білоруську міс
цеву Конференцію.1
Вибори дивізійного керівництва, куди увійшли представники від
української Церкви, призвели до кадрових змін як в апараті уніону, так
і в місцевих конференціях. Тому на черговому засіданні Української
унійної Ради 7-8 серпня 1990 р. було прийнято низку ухвал кадрового
характеру. Скарбником замість О.О.Панкова, що вибув, було обрано
П.П.Крушеницького, а о б о в ’язки голови Подільського о б ’єднання
тимчасово, до чергового з ’їзду, покладено на секретаря о б ’єднання
Ф.В.Ковтюка.
Весною 1989 р., отримавши дозвіл комунального господарства м. Києва,
Церква, врешті, придбала приміщення на Подолі, на вул Лук’янівській,

1 Д и в.: П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к азан а п р ац я. - С . 157-159, 215.
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під канцелярію. Тут же була розташ ована друкарня видавництва
«Джерело життя». Згодом було придбано великий будинок в районі
с. Новосілка, у приміській зоні, для влаштування республіканського
центру АСД. Власне, цей будинок до травня 1992 р. був тимчасовим
духовним центром уніону.
У розвитку матеріальної бази церкви відчутну допомогу центру
надавали місцеві конференції. Будівництво та реконструкція уніонних
приміщень виконувалася бригадами добровольців, що працювали
вахтовим методом.
Поряд із становленням та розвитком релігійної мережі, почала
формуватися система відносин: Церква - суспільство, Церква - дер
жава. Для реалізації концепції включення Церкви у «світ», почали
створюватися відповідні структури. Так, в кінці 1990 р. при Унійній
Раді було організовано адвентистське Агенство допомоги і розвитку АДРА (міжнародна благодійна організація). Першим її керівником
за сумісництвом став скарбник уніону П.П.Крушеницький, а його
помічником - Ф.І.Іщук. З серпня 1992 р. українське агенство АДРА
очолив Г.Г.Галан, його помічником став К.І.Кравченко. В той час АДРА
в Україні ще не була економічно потужною, але, отримуючи гуманітарну
допомогу з-за кордону, вона могла по можливості надавати допомогу
потребуючим в умовах соціальної кризи після розпаду СРСР.
У церкві завжди було багато молоді та дітей, які не могли самореалізуватися в часи тоталітарного режиму, боячись постійних переслідувань.
Тому, враховуючи широку демократизацію суспільства, на порядок ден
ний було висунуто питання про створення молодіжної організації, яка
відокремлювалася від відділу церковного служіння, як це передбачалося
Курсом діяльності Генеральної конференції церкви АСД. У лютому
1991 р. заново створений відділ очолив буковинець А.Г.Скрипкар, якого
на цій посаді в 1993 р. змінив І.Д.Серна.
Відбулися зміни і в керівництві Пасторської асоціації. Перший
її керівник А.І.Романов перейшов на іншу роботу до Санкт-Петербургу,
його ж замінив В.С.Нейкурс, який одночасно став відповідальним
за Глобальну місію.
Керівником Східної конференції, яку до цього часу очолював
В.С.Нейкурс, став І.Ф.Хімінець, що повернувся до України з Росії.
Територія, на якій він довгий час проводив своє служіння, вважалася
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духовною цілиною. Саме завдяки проповідницькій діяльності пастора
Хімінця, а також зарубіжних та місцевих євангелистів за короткий період
членство в громадах адвентистів тут збільшилось більше ніж вдвічі.
В цей же час при Раді Українського Уніону організовується ще один
відділ- служіння у виправно-трудових закладах (ВТЗ). Такі ж відділи
були організовані також у всіх місцевих конференціях. Керівником
відділу служіння у ВТЗ став пастор В.І.Микитюк, який сам до того провів
багато років в таборах за свої переконання і тому добре знав потреби
в’язнів. Пізніше його змінив буковинець Ф.І.Андрійчук.1

1 Д и в.: П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к I I.А . В к азан а п р ац я. - С .2 16-222.
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IV .

ЦЕРКВА АСД В Н ЕЗА Л ЕЖ Н ІЙ УКРАЇНІ

Активізація адвентизму в умовах свободи совісті
Кінець XX століття знаменний для Церкви АСД в Україні тим, що для
неї з’явилися можливості повного задоволення духовних потреб вірую
чих. Виживши в умовах тоталітарного режиму, створивши організаційну
структуру в період демократизації українського суспільства, вона тепер
могла взятися за зміцнення матеріальної бази, підвищення освітнього
рівня служителів, вдосконалення роботи відділів унійної організації,
формування місцевих конференцій. Якщо IV Всеукраїнський з’їзд (1988
р.) заклав підвалини унійної організації, то післяз’їздівський період
передбачав створення такої організації, яка б у повній мірі відповідала
вимогам Генеральної Конференції.
1991 рік вважається початком шостого етапу розвитку Церкви АСД,
періодом реалізації вистражданих роками мрій адвентистів про своє
конституційне право на реалізацію свободи совісті.
Шостий період розвитку Церкви характерний ще й тим, що адвен
тисти, як і решта протестантських течій, отримали можливість прово
дити євангелізацію і брати повноцінну участь в суспільно-культурному
житті країни.1 1991 рік був відзначений двома важливими подіями.
По-перше, відбулося укрупнення місцевих конференцій - їх стало шість
замість восьми. По-друге, в обласних о б ’єднаннях пройшли звітновиборні з ’їзди та обновилося керівництво конференцій. Почалася

1 Ж у к а л ю к Н ., Л ю б а щ е и к о В. В к а зан а п р ац я . - С. 124.
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робота з підвищення якісного рівня керівників управління різними
структурами церковного життя.
Багато пасторів, вихідців з України, повернулося з колишніх
радянських республік на постійну працю в Україну. У 1991 р. із АлмаАти повернувся пастор П.І.Хімінець, який очолив Лівобережну київську
громаду (нині громада № 2). Пізніше, після великої євангельської кам
панії пастора Лі Хафа, була організована третя громада, керівником якої
став П.І.Хімінець. Оскільки П.І.Хімінець мав звання магістра богослов’я,
в 1992 р. він очолив відділ освіти уніону, був уведений до Унійної Ради,
а у вересні 1993 року - обраний секретарем Українського уніону.
Вперше в історії Церкви АСД в Україні 9-11 грудня 1991 р. в палаці
культури «Славутич» у Києві відбулася нарада служителів, на яку були
запрошені служителі зі своїми дружинами. Жінки провели свою окрему
нараду за програмою відділу «Дружина пастора». З цього часу такі
зібрання почали проводитися щорічно. Керівництво церкви високо
оціню є роль таких нарад, оскільки кожен пастор має можливість
запропонувати своє бачення тієї чи іншої проблеми. Таким чином
утверджуються елементи демократичності в управлінні та принцип
загального священства як один із основоположних у протестантизмі.
Жінки пасторів, беручи участь у таких заходах, відчувають свою
приналежність до церковного життя, усвідомлюють значимість слу
жіння своїх чоловіків. Звіт президента уніону на таких зібраннях дає
можливість проаналізувати те, що зроблено, та ознайомитися з планами
на майбутнє.
Високо оціюючи роль таких нарад, служителі церкви АСД О.Парасей
та М.Жукалюк, разом з тим, вважають, що кількість нарад слід змен
шити, оскільки вони відволікали від іншої важливої роботи. Слу
жителі наводять приклад, що тільки в 1991 р. 35 таких нарад забрали
у служителів 110 робочих днів.1
У 90-і роки Церква АСД зросла чисельно. Тільки за 1992 рік громади
поповнилися 8 тис. нових членів. О б’єктивно оцінюючи процеси
зростання чисельності, керівництво Церкви вважає, що цьому слугували
наступні чинники: місіонерська діяльність вітчизняних і зарубіжних
євангелистів та позитивне ставлення до релігії в умовах свободи. Тисячі

1 Д и в.: П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а за н а п рац я. - С. 222 - 224.
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людей на стадіонах, великих концертних приміщеннях вперше за минулі
70 років радянської влади могли почути живу євангельську проповідь,
взяти до рук Біблію і релігійну літературу.
Водночас продовжувалась і робота по розбудові організаційної
структури церкви. 28 липня 1992 р. відбулася І Всеукраїнська конферен
ція адвентистських медичних працівників, яка поклала початок роботи
відділу здоров’я і утримання. Цей відділ очолив відомий хірург, Д.А.Кога.
А 12 січня 1993 р. на II Всеукраїнській конференції медпрацівників була
створена Адвентистська медична асоціація України (АМАУ). Першим
її президентом було обрано хірурга зі Львова.1
В умовах демократизації і свободи у Церкви з ’явилося більше
можливостей безпосередньо брати участь у роботі всесвітньої церкви.
З часу організації Євро-Азійського дивізіону (1990 р.) Церкву АСД в Укра
їні у виконавчому комітеті Генеральної Конференції (ГК) представляла
пересічна віруюча Г.А.Грицюк. В 1992 р. членом виконавчого комітету
ГК стала львів’янка О.Г.Перванчук. Вона брала участь в річних нарадах
Всесвітньої Церкви АСД і була перекладачем для делегації з ЄвроАзійського дивізіону.
Історичною віхою в історії становлення церковної організації став
V Всеукраїнський з’їзд, який відбувся 8 вересня 1993 року. По-перше, він
знаменував собою закінчення першого в історії Церкви АСД в Україні
п’ятирічного періоду (1988 - 1993 рр.) роботи унійної організації. Подруге, на ньому були зроблені підсумки роботи в легальних умовах,
передусім євангелізаційної кампанії, яка проходила під гаслами:
«Скажи, щоб вони йш ли...» (Вих. 14:15) та «Тож ідіть, і навчіть всі
народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і святого Духа» (Мт. 28:19).
Передз’їздівський період став для Церкви переломним, адже в цей час,
образно кажучи, «впав Вавилон» XX ст. (комуністичний тоталітарний
режим) і відкрився шлях для «трьохангельської вістки» величезній
кількості людей. Велике значення цьому з ’їзду надавала і Всесвітня
церква, делегувавши на нього президента Євро-Азійського дивізіону
Теда Вільсона. Всього на з ’їзд прибуло 135 делегатів. З них: дев’ять
від Генеральної Конференції та Євро-А зійського дивізіону, 12 від
Українського уніону, 9 - від унійних служб і відділів, 105 - від шести

1 Д и в.: П ар асей А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а за н а п р ац я . - С. 224.
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о б ’єднань (конференцій). На з ’їзді було заслухано звіт президента
Української унійної конференції М.А.Жукалюка за міжз’їздівський період
(1988-1993 рр.), проведені вибори унійного керівництва на наступний
п’ятирічний період; затверджено перший Статут Української унійної
конф еренції. Делегати також затвердили адміністративні зміни,
що відбулися за п’ять років - зменшення кількості конференцій з вісьми
до шести.
Роботою з ’їзду керував Великий комітет із 42 делегатів на чолі
з Т.Вільсоном. На з ’їзді було відзначено, що останнє п’ятиріччя для
Церкви було організаційним, тому що одночасно з великомасштабною
євангелізацією слід було переходити до роботи, яка б відповідала
міжнародним стандартам. Це вимагало швидких змін, адже в 1990
році на Всесвітньому з’їзді ГК за Церквою АСД в Україні було офіційно
визнано статус одного із 86 світових регіонів. У звіті президента уніону
зазначалося, що Церква отримала релігійну свободу, якої не мала
впродовж усього свого існування. Це, в свою чергу, дало відчутні
результати: її чисельність збільшилась більш ніж у два рази: число
віруючих за звітний період збільшилося із 14152 (станом на 1 липня
1988 р.) до 31401 (станом на 1 липня 1993 р.). За п’ять років, таким
чином, чисельність зросла на 17287 осіб, або на 122%3
Український уніон на час з’їзду (1993 рік) мав в своєму складі 363
громади та групи, які входили до шести конференцій: Східної, Західної,
Подільської, Центральної, Чернівецької, Південної. Розвиток Церкви
за період з 1981 р. по 1993 р. унаочнено в наступних таблицях.

Табл. 6

Зростання чисельності Церкви
(1981-1993 рр.)
Членство

1981-1983

1984-1988

1984-1993

Кількість віруючих
—
~
14 366
на початок періоду___________ _____________ ___________________________
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Прийнято хрещенням
^
~
^
~
^
20 926
і голосуванням________________________________________________________
Померло

953

1 796

2 239

Виключено із Церкви

199

415

1 034

Виїхало за межі України

97

344

618

Загальна кількість віруюч их
13543
14 366
31 401
на кінець періоду____________ _____________ _____________ ______________

Табл. 7

Зростання чисельності Церкви за п’ятирічний період
Членство

1984

1990

1991

1992

1993

Всього

Кількість віруючих
14366 15057 16478 20092 26884 31 401
на початок періоду_____________________________________________________
Прийнято хрещенням
1 222 1 989 4461
8000
5267 20939
і голосуванням________________________________________________________
Померло

387

441

604

516

291

2 239

Виключено із Церкви

137

127

196

382

193

1 035

7

-

47

311

265

630

Виїхало за межі України

Загальна кількість віруючих ^
^
2 0 (ш 26 ш
31 401 31 401
на кінець періоду___________ І _ _ І ______________ _______ ______________

Як бачимо із табл. 1, найбільше поповнення новими членами Церкви
відбулося у третьому періоді (1989-1993), в якому зростання порівняно
з другим (1984-1988) склало 17035 віруючих або 97,69%.
Більш детальну інформацію про стан і тенденції розвитку Церкви
в міжз’їздівський період, і особливо в перші роки незалежності України,
дають звіти відділів уніону на V з’їзді. Так, із звіту пасторського відділу,
який був створений одним із перших на IV з’їзді, видно, що кількість
рукопокладених проповідників в громадах постійно збільшувалась.
Якщо в 1988 р. їх було 73 і 88 біблійних працівників, то в 1993 р.,
відповідно, 77 і 97.
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Табл. 8

Розподіл пасторів у підрозділах Церкви
.
.
...
Відділи і конференції
г

Рукопокладені
пастори

Нерукопокладені
пастори

Унійна конференція

7

1

Видавничий відділ

-

1

Радіо і телебачення

-

1

Східна конференція

14

17

Західна конференція

16

17

Подільська конференція

8

20

Центральна конференція

13

12

Чернівецька конференція

8

19

Південна конференція

11

9

ВСЬОГО _____________________________ 77__________________ 97______

З цієї таблиці бачимо, що найкраща кадрова ситуація була на той час
в 3-х конференціях: Центральній, Східній та Західній. Урізноманітнив робо
ту пасторського відділу створений при ньому підвідділ «Дружина пастора».
З цього часу дружини пасторів почали активно працювати в церкві.
Церква АСД в Україні в кінці 80 - на початку 90 рр. досягла великих
результатів у реалізації планів євангелізації та глобальної місії, які були
затверджені на з ’їзді Генеральної Конференції в 1990 році. Це стало
можливим за рахунок таких підготовчих кампаній як «1000 днів жнив»,
«Жнива 90».
Починаючи з весни 1991 р., в Україні відбулося 30 великих єван
гельських кампаній за допомогою зарубіжних євангелістів. У 1991 р.
їх було проведено 5 (в результаті охрещено 1809 осіб), в 1992 р. - 13
(охрещено 4071), в 1993 р. - 12 (охрещено 2578). На 1993 р. планувалося
провести ще 11 кампаній. Найвищих темпів євангелізації досягли Східна
та Центральна конференції.
Аналізуючи стан євангельської роботи в Церкві, пастори О.Парасей
та М.Жукалюк відзначають, що приріст віруючих довгий час відбувався
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за рахунок активної роботи закордонних євангелістів. Наприклад,
після двох євангельських кампаній євангеліста з Техасу Джеймса
Гіллі в Харкові та Дніпропетровську до Церкви одразу ж приєднались
2300 чоловік.
Досвід проведення таких кампаній у вітчизняних служителів з’явився
після закінчення ними «польових шкіл» у 1991 р. Вже в 1992 р. українські
служителі провели 130 малих євангельських кампаній, в результаті
яких до церкви приєдналось 1812 чоловік. Це утричі більше, ніж було
охрещено за весь попередній рік.1
Проведення євангельських кампаній стає традиційною формою
роботи. На 1993 р. було заплановано провести 27 таких великих
кампаній місцевими євангелістами. Найбільший успіх мали кампанії
досвідченого пастора П.І.Хімінця в Дніпродзержинську та Павлограді,
після яких хрещення прийняло 586 чоловік.
Церква адвентистів сьомого дня, користуючись свободами, які
дала незалежна Україна, з 1992 р. в рамках «Глобальної місії» починає
свою роботу у восьми містах та інших населених пунктах, де до цього
не було адвентистів.
Церква поповнювала свої ряди і за рахунок випускників Заочних
біблійних курсів (ЗБК). У 1993 р. відділ листів церкви АСД підтримував
переписку з більш ніж 10 тис. адресатів. 7230 з них заочно навчалися
на біблійних курсах. 482 із них виявили бажання прийняти хрещення,
а 633 охристилися. Бажаючим було вислано 5827 примірників Біблії
і іншої духовної літератури та 2624 уроки суботньої школи.
Церквою завжди враховувася той факт, що її лави в останній час
поповнювали люди з високим освітнім рівнем, тому їхні духовні запити
могли задовільнити лише високоінтелектуальні пастори зі спеціальною
освітою. Саме цими проблемами постійно й займався відділ освіти
уніону, яким була проведена низка заходів. У Києві відкрито школу
з вивчення англійської мови з євангельським нахилом, в якій щорічно
навчається понад 300 студентів. Проведена підготовка з відкриття
адвентистських початкових шкіл у Києві, Чернівцях та інших обласних
центрах України. За весь період існування богословського відділення
Заокської духовної семінарії її курс опанували 30 студентів з України.

1 П ар ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я . - С .2 3 4 .
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З метою покращення умов навчання для українських пасторів в Києві
було створено філію цієї семінарії. В 1993 р. на стаціонарі богословського
відділення навчалося 23 студенти, на заочному - 73. За кордоном в цей
час навчалося ще 2 студентів. По лінії міжнародних зв’язків в США
здобували духовну освіту 4 студенти.1
З самого початку функціонування українського уніону, активно
і плідно працює відділ служіння жінок. Працівницями цього відділу
за короткий період створено 220 груп милосердя та 194 групи «Тавіфа»
(групи допомоги потребуючим). Вони допомагають всім, хто потрапив
за межу бідності. Відділом проводилась робота серед різноманітних
груп населення. В 115 школах і дитячих садках жінки проводили уроки
з вивчення Біблії, викладали християнську етику. 65 груп займалось
вихованням дітей. Відділом служіння жінок також організовано 175
груп з літературного євангелізму та 340 молитовних груп.
В умовах демократизації України, і це було відмічено на V рес
публіканському з ’їзді, з ’явилися широкі м ож ливості для роботи
відділу молоді та дітей, який в радянські часи практично працю
вав підпільно.
У 1990 р. вперше в історії Церкви АСД в Києві відбувся молодіжний
конгрес. За п’ять років (1988 - 1993 рр.) відбулося більше 20 табірних
молодіж них та близько 200 дитячих зібрань. Силами молодіжних
груп проведено 47 євангельських кампаній і 17 спеціальних кампаній
для дітей.2
Продуктивною була робота літературно-видавничого відділу, який
був організований в кінці 1989 р. Починаючи з 1990 р., він організував
видання щомісячної газети «Вісник миру» (до 1993 р. вийшов 41 номер).
В переддень Всеукраїнського з’їзду Церкви АСД (1993) вийшов перший
номер журналу «Ознаки часу».
У ці роки було започатковано видання українською мовою уроків
суботньої школи та ранкових молитовних читань. За період 1990-1993 рр.
українською та російською мовами видано 18 найменувань книг і брошур,
зокрема: «Псалми Сіону» (наклад 4300 прим.), «Пісні надії» (10 тис.
прим.), «Поющие сердечки» (30 тис. прим.). Підготовлені до видання
1 Див.: Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С.235, 236.
2 Там само. - С. 237.
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книги: «Дорога до Христа», «Проповідь з гори благословень», «Ліки
з Божої аптеки». У 1992 р. почав діяти відділ літературного євангелізму,
який провів два семінари за участю представників дивізіону і Генеральної
Конференції. Різноманітною літературою Церкву забезпечував в ці роки
Книжковий центр.
Не зважаючи на динамічний розвиток Церкви в умовах широкої
демократизації, у неї накопичилася низка проблем, які заважають
діяльності структурних підрозділів. Насамперед, це відсутність при
міщень для молитовних домів.
У 1993 р. 211 громад не мали власних приміщень, 102 церкви
орендували будинки культури, сільські клуби та інші підсобні будівлі.
У скрутних економічних умовах Церква за період з 1989 по 1993 р.
побудувала та реконструювала 84 молитовні доми і розпочала будів
ництво ще 63. Левову частку коштів на будівництво надсилала Всесвітня
Церква і закордонні спонсори.
V Всеукраїнський з’їзд (1993 р.)увійшов в історію церкви АСД
як рік, що поставив стратегічні завдання на кінець XX століття. До них
можна віднести наступне:
1. Особливу увагу звернути на євангелізацію та «Глобальну місію».
2. Домогтися, щоб всі служителі мали духовну освіту, для чого
зміцнити та розширити базу українського філіалу Заокської
семінарії.
3. Організувати при президентові уніону Раду молодіжних лідерів.
4. Вийти із економічної залежності від спонсорів та спонсорських
організацій.
5. Організувати класи суботньої школи у всіх громадах уніону
за принципом всесвітньої церкви АСД.
6. При всіх великих громадах створити загальноосвітні адвентистські
школи.
7. Організувати в різних регіонах уніону медичні центри, які б стали
центрами євангелізації.
8. Зміцнити мережу діяльності АДРА.1
На V з ’їзді Церкви в 1993 р. було затверджено нове керівництво
на наступні п’ять років: М.М.Мурга - президент уніону, П.І.Хімінець -

1 Д и в.: П ар асей А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я. - С .2 3 8 - 241.
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секретар, О.П.Панков - скарбник. Керівниками відділів були обрані:
пасторської і Глобальної місій - В.В.ГІролінський, церковного служіння
та суботньої школи - В.С.Нейкурс, зовнішніх зв’язків і релігійної сво
боди - М.А.Жукалюк, «Дружина пастора» - Т.С.Пролінська, «Служіння
жінок» - О.В.Мурга, здоров’я та утримання - Д.А.Нога, адвентистського
Агенства допомоги і розвитку (АДРА) - Г.Г.Галан. Ревізором Української
унійної конференції затверджено П.П.Крушеницького.
Керівники відділів управління ресурсами, молодіжного, видавни
чого, літературного євангелізму, радіо і телебачення, освіти, служіння
в’язням обирались в робочому порядку виконавчим комітетом унійної
конференції.
Обрано постійно діючий комітет зі Статуту і постанов в кількості
5 осіб. 17 осіб увійшло до нового складу Української унійної Ради.
У післяз’їздівський період продовжувалося формування робочих
підрозділів Церкви. На першому засіданні нової Унійної Ради президент
Євро-А зійського дивізіону Тед Вільсон підтримав ідею створення
друкарні при унійній конференції.
У 1993 р. адвентисти відкрили свою загальноосвітню школу. Оскіль
ки, згідно діючого в Україні законодавства, церква не може створювати
загальноосвітніх шкіл, засновником першої загальноосвітньої школи
у Києві стала АДРА.
Тривалий час слабкою ланкою в організаційній структурі уніону був
літературно-видавниччий відділ. Для посилення цієї ділянки роботи
керівництво уніону в кінці 1993 р. доручило М.Жукалюку, який мав
спеціальну вищу освіту, виконувати обов’язки головного редактора
видавничого відділу. А уже в березні 1993 р. Рада уніону прийняла
рішення про призначення М.А.Жукалюка генеральним директором
видавництва «Джерело життя». Ще в 1992 році на річній нараді диві
зіону офіційні представники ГК АСД запропонували створити на всіх
рівнях церкви відділи з управління ресурсами. Задумка була дуже
проста: навчити Церкву самій знаходити кошти для задоволення
своїх потреб.1Перед церквою постало завдання навчитися працювати
в ринкових умовах. Для цього спочатку був організований відділ
управління ресурсами при дивізіоні на чолі з Василем Завадським

1 П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я. - С .2 4 5 .
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із Аргентини. Пізніше такі відділи виникли як в уніоні (з 1993 р. очолю
вав П.П.Крушеницький), так і в місцевих конференціях.
В 1995 р. в Києві було відкрито Українську філію Заокської духовної
академії, першим ректором якої став магістр богослов’я А.С.Жаловага.
29 лютого 1996 р. на засіданні Ради Української унійної конференції було
прийнято рішення придбати комплекс будівель колишнього центру
і вже весною провести першу сесію заочного відділення.
Церква АСД України стала відома в усьому світі і встановила
тісні зв’язки з Генеральною Конференцією. На її 56 сесію у м.Утрехті
(Нідерланди) із України було обрано 15 делегатів: М.М.Мургу, П.І.Хімінця,
A. С.Жаловагу, М.А.Жукалюка, П.П.Крушеницького, Ю.Г.Кузьменка,
B. С.Нейкурса, О.О.Пайкова, В.В.Пролінського, Ж .Д.Стангелини,
Ф.В.Трікура, І.Ф.Хімінця, І.П.Черничка, Н.С.Яковенка, О.Г.Перванчук.
Остання - була членом виконкому ГК від України.

Організація місцевих конференцій
До Першої світової війни територія України була під владою
Російської й Австро-Угорської імперій. Відповідно, і адвентизм в Україні
розвивався в межах цих імперій. Згодом адвентисти в Закарпатті,
Західній Україні і Буковині, які були під владою іноземних держав,
також належали до різних духовних центрів. Адвентисти в радянській
Україні були відірвані від своїх одновірців на інших теренах України.
Історичні документи свідчать, що адвентисти Російської імперії
були об’єднані в одну конференцію і три місіонерські поля. Українські
громади входили до двох полів.
До південноросійського поля входили Бесарабія, Херсонська,
Таврійська, Катеринославська і Західнодонська області. Воно складалося
із 293 членів. Очолював поле Д.Ісаак. Середньоросійське поле о б ’єдну
вало Петербурзьку та Київську губернії з кількістю членів - 476. Головою
поля був О.Вільдгрубе.
Перший з ’їзд Середньоросійського поля відбувся 19-23 вересня
1907 року в м.Києві. У тому ж таки році на І Всеукраїнському з’їзді адвен
тистів сьомого дня була організована Російська унійна конференція,
куди ввійшли три організаційних структури адвентистів України:
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- Західноросійське місіонерське поле (Польща, Білорусія і Західна
Україна). В архівних документах згадується і м.Рівне;
- Малоросійське місіонерське поле (території нинішніх Київської,
Черкаської, Вінницької, Полтавської областей);
- Південноросійська конференція (Крим, Одеська, Запоріжська,
Дніпропетровська і Харківська області).
Рішенням Європейської дивізіонної Ради в 1914 р. Російський уніон
розділився надвоє: Східний і Західноросійський. Громади України увій
шли до Західноросійського уніону, який складався із однієї конференції
(М алоросійської) і трьох місіонерських полів (Західноросійського,
Віслинського і Чорноморського). Головою Західноросійського уніону
був Ю.Т.Бехтер.1
У 1917 р. через воєнні дії мережа адвентизм у в Україні різко
скоритилася. Ф ункціонували лише М алоросійська конференція
та Чорноморське поле.
На V Всеросійському з’їзді адвентистів сьомого дня 16-23 серпня
1924 р., що проходив у Москві, Східна Україна і східні регіони Білорусії
були виокремлені в окрему адміністративно-церковну одиницю Західноукраїнський союз (Київська, Подільська Чернігівська, Одеська,
Вітебська, Гомелівська, Волинська, Полтавська, Катеринославська
губернії та Крим). З цього часу Київ стає центром духовного управління
адвентистів сьомого дня.
Період 30-х років, як не дивно, був сприятливим для подальшого
динамічного розвитку організаційної структури адвентизму. Архівні
документи, свідчать, що в 1926 р. Західноукраїнський союз мав уже
п’ять конференцій і три поля. В 1927 р. третій Всеукраїнський з ’їзд
адвентистів сьомого дня сформував сім конференцій за територіальною
ознакою: Нижньо-, Середньо- і Верхньодніпровська, Чорноморська,
Кримська, Подільська, Волинська.
М ережа українського адвентизму розширювалася і за рахунок
сусідніх держав. Так, рішенням VI Всеросійського з ’їзду у Москві
(12-19 травня 1929 р.) до Всеукраїнського союзу (перейменований
колишній «Західноукраїнський») були приєднані громади Молдови.
З цього часу адвентистська церква в Україні й Молдові стала називатися

1 Г Іарасей А .Ф .. Ж у к а л ю к Н .А . В к азан а п р ац я. - С .2 4 9 - 2 5 1 .
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Всеукраїнським об’єднанням. Загальна кількість його членів на той час
складала 5073.1 Це о б ’єднання проіснувало недовго. Через деякий час
для Церкви почалися важкі часи переслідувань і гонінь, зменшення
її мережі. Майже всі учасники VI з’їзду 1928 року були заарештовані.
Поступове відновлення мережі почалося лише після Другої світової
війни. Для зручності окремим регіональним організаціям давалися
місцеві назви. Однак, на думку О.Парасея та М.Жукалюка, їх не можна
вважати історичними, оскільки вони не були затверджені офіційним
органом Церкви.
У 1978-1979 р. на території України було створено 11 обласних
і міжобласних союзів. Ці структури були затверджені в 1980 р. на сесії
Генеральної Конференції, яка визнала Церкву в Україні Асоціацією
адвентистів сьомого дня.
До асоціації увійшли такі о б ’єднання: Вінницьке, Волинське,
Донецьке, Закарпатське, Київське, Кримське, Львівське, Одеське,
Харківське, Черкаське, Чернівецьке.
У 1981 р. Церква АСД в Україні мала 13 тис. своїх членів. У 1988 р.
в Україні діяло 214 адвентистських громад з 14152 членами і 73 рукопокладеними проповідниками, 88 помічниками проповідників з пресвітерським рукопокладанням, 65 пресвітерами і іншими церковними
служителями.
За темпами кількісного зростання в 90-х роках вона була визнана
найбільш перспективною адвентистською церквою світу.
У 1993 р. її чисельність складала 31400 осіб, о б ’єднаних в 363
громади. На 1 липня 1996 р. Церква досягла показника більш ніж 500
громад і 52593 віруючих.2 На початок 1998 р. Українська унійна Церква
АСД уже нараховувала у 7-й конференціях та 2-х місіях 713 громад, 310
груп з чисельністю 57313 віруючих; на 1 січня 2003 року відповідно 837
громад і 368 груп чисельністю 61151 віруючих. Відтак, приріст громад
за 5 років склав 14,84%, а членів - 6,7%.3
У 1979 р. Український уніон Церкви АСД поділявся на 6 м ісі
онерських полів із статусом регіональних конференцій. До 2002 р.
1 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С.252.
2 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 60.
3 Матеріали VII з’їзду Української уніонної Конференції. - Лісова Буча, 2003. С. 127.
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на території України функціонувало уже 8 конференцій (Буковинська,
Дніпровська, Західна, Південна, Подільська, Східна, Східнодніпровська,
Центральна).
У зв’язку зі збільшенням громад в центральному регіоні в 2002 р.
Центральна конференція була реорганізована у дві місії: Центральну
та Київську.1
П одаємо коротку історію становлення місцевих конференцій
Церкви АСД.
Б у к о в и н с ь к а к о н ф е р е н ц і я . Аналізадвентистськихджерел
показує, що становлення Буковинської конференції проходило за трьома
напрямками:
1. Спільне формування адвентистської мережі Тернопільщини,
Прикарпаття, Волині, Польщі.
2. Формування мережі Бесарабії (перша згадка в 1905 р.) як скла
дової Буковинського регіону. За деякими архівними даними перша
адвентистська громада виникла тут у 1894 р. завдяки діяльності
Г.І.Лебсака та Г.Теца.
3. Значна роль у розвитку регіональної мережі Чернівецької облас
ті. Згідно статистичного звіту, опублікованого в часописі «2іош\уас1і1е»
від ЗО вересня 1911 р., перша група адвентистів сьомого дня із семи
членів Церкви і восьми членів суботньої школи була організована
в Чернівцях (район Роша).2
Виникнення адвентизму на Буковині пов’язується з проповідуван
ням в цих краях першого адвентистського місіонера М.Б.Чеховського
в 70-х роках XIX століття. Із повідомлень часопису «ХіопБУУасЬіе» відомо,
що в Чернівцях він проповідував у 1867 р.
Враховуючи, що в 1918 р. Північна Буковина увійшла до складу
Румунії, до 1940 р. адвентизм на цій території розвивався в межах
західноєвропейської організації адвентистів. Вперше про буковинських
адвентистів стало відомо на з ’їздах Молдавської конференції в 1923
та 1926 роках. На Буковині в той час проживала незначна кількість
послідовників Церкви.
1 Матеріали VII з’їзду Української унійної конференції церкви Адвентистів сьо
мого дня в Україні.- Р.З. - С. 17.
2 Парасей А.Ф., Жукалюк I I.А. Вказана праця.- С. 253-254.
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У 1928 р. була створена Північномолдавська конференція адвентис
тів, куди увійшла і Північна Буковина. В 1935 р. на VI з’їзді ПівнічноМолдавської конференції через значне зростання кількості членів
Церкви відбувся організаційний поділ і виникла нова конференція під
назвою «Північна Буковина».
Останній III з’їзд цієї конференції відбувся 31 серпня - 3 вересня
1930 р. з представництвом 420 делегатів зі 110 громад. В 1940 р.
Північна Буковина увійшла до складу СРСР, і для адвентистів краю,
як і інших віруючих, почалися важкі часи гонінь та переслідувань
в атеїстичній державі.
Нормальні можливості для роботи з’явилися у Церкви десь напри
кінці 80-х років. На першій після об’єднання в 1976 р. зустрічі пропо
відників, пасторів, пресвітерів і голів виконавчих органів громад
29 травня 1979 р. старшим проповідником конференції було обрано
Ф.І.Андрейчука, а його заступником - Л.М.Чунківського.
В 1987 р. в Чернівецькій області відбувся перший після Другої світо
вої війни з’їзд конференції. На ньому було скасовано посаду старшого
проповідника. Делегати з’їзду (104 чоловіки) обрали адміністративну
Раду на чолі з Ф.І.Андрейчуком як головою (працював на цій посаді
до листопада 1990 р.), секретарем обрано О.О.Папкова, скарбником І.Т.Якубчак.1
21 листопада 1990 р. відбувся II позачерговий з ’їзд Чернівецької
конференції (132 делегати представляли 43 громади). За період між
з’їздами Церква збільшилась на 22 громади, тобто удвічі і нараховувала
3800 членів. В роботі з’їзду взяли участь Г.Отіс - спеціальний помічник
президента ГК, М.Кулаков - президент Євро-Азійського дивізіону,
М.Жукалюк - президент Українського уніону. Новим президентом
конференції делегати обрали В.В.Пролінського, який до цього був
секретарем Уніону, секретарем-скарбником - О.О.Пономарьова.
Початок 90-х років для конференції був позначений постійними
змінами керівного складу. В 1992 р. переобрано секретаря і скарбника,
в 1993 році - президента (І.П.Черничко). Черговий з’їзд конференції від
бувся 24 листопада 1993 р. На цей час Церква мала 4863 члени і найбільшу
щільність: 1 адвентист на 139 жителів області. У Буковинській конференції

1 Д и в.: П ар ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р а ц я .- С .2 5 4 -2 5 5 .
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служило 11 проповідників, 18 нерукопокладених пасторів, 54 місцевих
пресвітери. На день з’їзду мережа конференції складалася із 59 громад. Тут
було відкрито першу в Українському уніоні адвентистську загальноосвітню
школу. Президентом конференції знову було обрано І.П.Черничка, який
у вересні 1995 р. був відкликаний для роботи в радіотелецентрі уніону.
У травні 1994 р. до Чернівецької конференції були прєднані громади
Тернопільської області і вона стала називатися Буковинською.
У зв’язку з ротацією кадрів черговий з’їзд Буковинської конференції від
бувся на півроку раніше строку - 5-8 червня 1996 р. 147 делегатів з’їзду пред
ставляли 3534 членів, об’єднаних у 87 громад. У Буковинській конференції
працювало 14 рукопокладених і 20 нерукопокладених пасторів-проповідників. У міжз’їздівський період тут було проведено 25 великих та ЗО малих
євангельських кампаній. Черговим президентом Буковинської конференції
на з’їзді в 1996 р. обрано Б.С.Коржоса, якого пізніше змінили Г.В.Головач та
І.С.Завадюк. Слід зазначити, що у Чернівецькій області проживає близько 13%
адвентистів України. Ця область вважається кузнею кадрів для Уніону.1
Д н і п р о в с ь к а к о н ф е р е н ц і я . Організована31 липня 1996р.
на IV з’їзді Центральної конференції, частиною якої вона була до цього
часу. На період свого утворення складалася із 58 громад, розташованих
на території Черкаської і Полтавської областей, які об’єднували 4348
членів. Тут звершували служіння 7 рукопокладених і 13 нерукопокла
дених проповідників та 18 молодих працівників.
Першим президентом конференції було обрано пастора із Черкас
О.І.Самойленка, секретарем - пастора із Полтави - М.В.Тука, скар
бником - В.І.Антонюка.
З а х і д н а к о н ф е р е н ц і я . Перші адвентисти в Західному регі
оні з ’явились майже одночасно з кримськими. У 1888 р. невелика
група віруючих, що дотримувалася суботи, з ’явилися у с.Жарнувка
на Рівненщині, яка тоді входила до складу Волинської губернії.
Відомий діяч адвентистського руху Г.Лебсак в своїй книзі «Великий
адвентистский рух» писав, що «трьохангельська звістка» проникла
на Волинь уже на початку 90-х років XIX століття.

1 Д и в.: П ар ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я. - С .2 5 6 - 261.
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Перші громади адвентистів, що складалися в основному із німців,
були засновані на Волині восени 1894 р. їх керівником, відповідальним
за адвентистські групи і громади в Польщі і на Волині, був Г.І.Лебсак.
Церковна організація була тут створена зразу після Першої світової вій
ни, але не входила до структури російських адвентистів оскільки західні
землі Білорусії і України відійшли до Польщі. Відомо, що духовний
центр, до якого в 1921 р. входили громади Волинської, Рівненської
області і Білорусії, знаходився у м.Бидгощ (Польща).
До формування конференції мала відношення і Підкарпатська Русь
(сьогодні Закарпаття), яка в 30-х роках XX століття перебувала в складі
спочатку Австро-Угорщини, потім - Чехословаччини, і після 1945 р.
увійшла до Української PCP. Восени 1912 р. в с. Ільніца було охрещено
11 осіб і організувалася перша громада адвентистів. В подальшому
Ільніца закріпила за собою статус центру, де почергово проходили з’їзди
спочатку черхословацьких, а потім - угорських адвентистів. У 1920 р.
громада Ільніці увійшла до складу Словенського місіонерського поля.
Зведений в 1921 р. перший в цьому регіоні молитовний адвентистський
дім був конфіскований під час жорстоких переслідувань так званих
нетрадиційних церков.
У 1928 р. було організовано Східне поле з центром спочатку у Львові,
а потім у Ковелі. Воно о б ’єднало 32 громади Білорусії, Волинської
і Рівненської областей з 595 членами. Тут звершували служіння 4 рукопокладених пастори і 27 євангелистів. Після того, як в с.Пожарки
на Волині було побудовано молитовний дім, всі з’їзди проходили там.
У 1932 р. в складі 35 громад і 18 груп на цій території була організо
вана Східна конференція Церкви АСД. Найбільш чисельними на той час
були громади таких населених пунктів: Свинюхи (Привітне) - 83 члени,
Пожарки - 64, Немір - 38, Слонім - 36, Червона Вісь - 31, Млинів - 29,
Овсемірів - 29, Сернички - 29, Демидівка і Рожище - по 28, Грушвиця 26, Городець, Пінськ, Загорів і Федори - по 25, Любче - 24, Мишів, Ковель,
Мідськ і Садів - по 23, Богушівка, Іванки і Колодно - по 21, Конюхи - 20,
Володимир-Волинський - 19, Княже - 17 членів. На початок 1933 р.
Східна Конференція уже нараховувала 1122 члени.
Останній довоєнний з’їзд делегатів Східної конференції відбувся
в молитовному будинку с.Пожарки 9-12 червня 1938 р., на якому було
103 делегати із 44 громад із загальною кількістю членів 1293.
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До керівництва о б ’єднання були обрані проповідники: Чембор,
Крук, Васидлів, Зелінський, Липський, Бородий, Фіщук.
У 1943 р. в молитовному будинку Ільніцької громади (на Закарпатті)
відбувся останній - IV з’їзд угорських адвентистів Закарпаття. Головою
обрано пастора Міхноя, секретарем - пастора Манхена.
Зразу ж після возз’єднання в 1945 р. Підкарпатської Русі з Україною
були встановлені контакти з керівництвом Церкви АСД у Москві й Києві.
Уповноважений ВРАСД в Україні (голова уніону) В.Д.Яковенко в 19461947рр. провів у Закарпатті низку організаційних заходів, а з 1949 р.
визнаним керівником адвентистів у Закарпатті став І.В.Хімінець.
П риєднання Західної України до УРСР для церкви АСД мало
негативні наслідки. Всі іноземні релігійні місії і церкви були закриті,
а їхні керівники ув’язнені чи вислані з СРСР.
Ситуація виправилась лише в кінці 80-х років. Як свідчать доку
менти, на серпень 1978 р. Волинсько-Рівненське об’єднання складалося
із 11 громад і 4 груп при кількості членів 985. У 1987 р. у складі Церкви
на Волині було 12 громад.
20 серпня 1978 р. уЛ ьвові відбулася нарада керівників громад
Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Старшим
проповідником цього регіону обрано М.А.Жукалюка. За рік до Все
українського з’їзду (1987 р.) уЛьвові відбувся І з ’їзд делегатів адвентистських громад вказаних областей, на якому обрано керівництво
Західноукраїнської конференції. Головою конференції став М.А.Жукалюк,
секретарем - І.Ф .Хімінець, скарбником - О.І.Романов. У 1988 р.
М.А.Жукалюка було обрано головою уніону, І.Ф.Хімінець же замінив
його на посаді голови конференції.
90-ті роки були динамічними у розвитку мережі Західного регіону.
Демократизація суспільства створила всі м ож ливості для цього.
Відбулося створення автономних о б ’єднань та злиття невеликих
церковних організацій. У рамках цих процесів 29-31 травня 1987 р.
в молитовному домі Мукачевської громади відбувся з’їзд делегатів
від Закарпаття. Вперше з’явилася можливість вибрати уже офіційне
керівництво Церкви і затвердити за нею статус місцевої конференції.
20-24 лютого 1991 р. в молитовному домі Львівської громади відбувся
з’їзд делегатів трьох конференцій. На ньому 136 делегатів представляли
54 громади (3685 членів Церкви). З’їзд прийняв рішення про об’єднання
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Волинсько-Рівненської, Закарпатської і Західноукраїнської конференцій
в одну - Західноукраїнську. Президентом конференції став О.І.Воронюк,
секретарем-скарбником - Б.Д.Стасюк.
16-18 лютого 1994 р. відбувся II з’їзд Західноукраїнської конференції.
194 делегати представляли 78 громад, в яких нараховувалось до 5306
членів, і які мали 15 рукопокладених пасторів і 12 - нерукопокладених.
Відбулася зміна керівництва, були обрані: Ф.І.Трикур - президентом
конференції, П.В.Ганулич - секретарем, І.М.Бабич - скарбником.
Членами ради стали пастори, відповідальні за адвентистські громади
в областях, які входили до складу конференції.
П і в д е н н а к о н ф е р е н ц і я . Історія Південної конференції сягає
у XIX століття. Там, де закладались основи українського адвентизму,
формувалось і майбутнє Південне об’єднання. Південь України, а саме
Крим, вважається колискою адвентизму. Проте за всю історію Церкви
АСД там ніколи не спостерігалось бурхливого розвитку релігійної
мережі. Статистичні звіти перших років існування адвентизму в Криму
свідчать, що за 1886-1890 роки кількість членів тут збільш илась
лише з ЗО до 71 особи , і в наступні два десятиліття - коливалась
в межах 25-35 осіб. В Євпаторії перша громада з ’явилася у 1895 р.,
у Севастополі - в кінці XIX століття (в 1907 р. тут була громада
із 19 осіб). В Одесі перша громада (20 чоловік) організувалася у 1909
році.1В роки радянської влади зростання кількості громад було дуже
повільним. В 60-і роки загальне керівництво громадами в регіоні
здійснював П.І.Кулаков.
У кінці 70-х років на півдні України почався п роц ес ф о р м у 
вання міжобласних союзів. Саме в цей час там було організовано
два адвентистських о б ’єднання. У перше о б ’єднання у червні 1978 р.
увійшли громади Одеської і Миколаївської областей. Очолив його
П.Г.Панченко. Друге о б ’єднання було утворено 8 ж овтня 1978 р.,
в яке увійшли громади Кримської, Кіровоградської і Х ерсонської
областей. Керівником об’єднання став І.А.Вишневський. Ці об’єднання
із невеликими змінами в територіальних межах проіснували до Першого
з’їзду в 1987 р. коли було організовано Південноукраїнське об’єднання,

1 Д и в.: ІІа р а с е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а за н а п р а ц я . - С .2 6 7 - 2 8 6 .
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до керівництва якого увійшли такі пастори: Г.Т.Галан - голова об’єднання,
І.А.Вишневський - секретар, П.П.Крушеницький - скарбник.
Другий з’їзд об’єднання (конференції) відбувся 15-18 травня 1991 р.
в молитовному домі Миколаївської громади. На ньому було представ
лено 27 громад регіону (1558 членів). Служіння в об’єднанні виконували
11 рукопокладених пасторів-проповідників і 10 нерукопокладених
біблійних працівників. Присутність адвентистів у цьому регіоні була
незначною: 1 адвентист припадав на 5780 жителів. На з’їзді конференція
була перейменована на Південну, канцелярія якої була перенесена
у Миколаїв.
Наступний III з’їзд Південної конференції відбувся 18-21 травня
1994 р. в молитовному домі Миколаївської громади. Вперше на території
півдня України спостерігалося збільшення чисельності адвентистських
громад: функціонувало 55 громад (7624 членів). Президентом конферен
ції на новий строк обрано В.А.Крупського.1
П о д і л ь с ь к а к о н ф е р е н ц і я . Центром Подільського регіону
є Вінницька область, на базі якої й була створена конференція. Ця область
була найбільш сприятливою до проповіді адвентистського віровчення.
Вона дала Церкві АСД таких діячів як В.Д.Яковенко, А.Ф.Гриненко,
С.П.Кулижський, В.І.Пролінський, М.Г.Трусюк.
Адвентистська мережа у Вінницькій області завжди вважалася
найбільшою за кількістю громад, хоча й не дуже чисельних. Формування
мережі конференції припало в основному на 70 - 80-і роки. У часи
сталінських репресій та гонінь майже всі служителі, багато пересічних
членів були репресовані. Довгий час після цього адвентисти Вінницької
області не мали можливості проводити свої форуми. Очолювали Церкву
в різні часи відомі діячі адвентизму. У післявоєнний період обласним
керівником був С.П.Кулижський. Після його переходу до ВРАСД Церкву
очолив Д.К.Колбач. Після переведення Д.К.Колбача до Київа, його
справу продовжив В.О.Комаров (до 1965 р.). Пізніше відповідальність
за Вінницькі громади була покладена на А.Д.Васюкова.
У 1967 р. неоф іційним керівником Церкви АСД на Вінничині
стає В.С.Нейкурс (до 1981 р.). Після цього старшим проповідником

1 Д и в .: П а р ас е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а зан а п р ац я . - С .2 8 6 - 288.
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у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях стає В.І. Пролінський. На II з ’їзді делегатів Подольського о б ’єднання (1987 р.)
В.І.Пролінського знову обрано головою, секретарем - І.П.Черничка,
скарбником - Ф.В.Ковтюка. На цей час в о б ’єднанні було 39 громад
(2310 членів). Богослужіння здійснювали 10 рукопокладених пасторівпроповідників і 22 біблійних працівників.1Після 1988 р. посаду голови
об’єднання обіймав В.П.Крушеницький (до 1991 р.).
13-16 березня 1991 р. у молитовному домі Вінницької громади
відбувся II з’їзд Подільської конференції. 105 делегатів представляли
49 громад (2651 членів). До керівництва об’єднання увійшли: Г.Г.Галан голова, В.В.Алєксєєнко-секретар і скарбник.
Наступний IV з’їзд Подільської конференції відбувся в молитовному
домі 1-ої Вінницької громади 9-11 березня 1994 р. На цей час в складі
конференції було 4013 віруючих, сім рукопокладених пасторів-проповідників і 25 біблійних працівників, які обслуговували 58 громад.
Розподіл членів громад по областях був таким: Вінницька - 2410,
Ж итом ирська - 811, Х мельницька - 792. О чолив к он ф ер ен ц ію
Ж.Д.Стангеліні. Секретарем і за сумісництвом відповідальним за Гло
бальну місію, а також відділ релігійної свободи, суспільних зв’язків
і інформації став В.В.Алєксєєнко, скарбником - М.М.Николаєнко.2
С х і д н а к о н ф е р е н ц і я . С хідна к онф еренція (на той час
Східноукраїнська) була організована на базі двох обласних союзів:
Донецького і Харківського 12-14 травня 1987 р. О б’єднання відбу
лося на з ’їзді представників громади і груп Донецької, Луганської,
Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей в молитовному
будинку Донецької громади. Це була найбільша територія конф е
рен ції за чисельністю населення (м айж е 18 млн.), але найменш а
за представництвом в ній членів Церкви АСД - всього 1665. Із 6828
населених пунктів адвентисти були присутні тільки в 206. Першим
визнаним головою цієї к онф еренції став відом ий в церкві лідер
адвентизму В.І.Пролінський. Після його від’їзду в Подільську конфе
ренцію офіційним головою в 1987 р. обрано М.Г.Трусюка, секретарем М.Г.Зінюка, скарбником - С.С.Дрозда.
1 Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С.276-277.
2 Там само. - С. 276 - 279.
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На І з’їзді Східної конференції до її складу входило 27 громад і груп.
Другий з’їзд конференції відбувся 24-27 квітня 1991 р. в молитовному домі
Донецької громади. В роботі з’їзду брало участь 82 делегати, які представляли
31 громаду з 2045 членами. За міжз’їздівський період (4 роки) конференція
зросла на 7 громад. З’їзд продовжив повноваження В.С.Нейкурса на посту
президента. Секретарем-скарбником став Д.І.Вертило. Після обрання
В.С.Нейкурса вкінці 1991 р. секретарем пасторської асоціації уніону
обов’язки президента 4 місяці виконував секретар. 16 квітня 1992 р.
новим керівником конференції обрано І.Ф.Хімінця, з діяльністю якого
пов’язується динамічний розвиток церкви в цьому регіоні.
Третій з’їзд Східної конференції відбувся 27-30 квітня 1994 р. в моли
товному домі Харківської громади. На цей час канцелярію конференції
перенесли з Донецька до Харкова. У Східній конференції в ці роки активно
проводились євангельські кампанії, в результаті яких чисельність членів
Церкви збільшилась більш ніж у 5 раз і досягла 10508, громад - більш
ніж в 3 рази, їх стало 97. Президентом знову було обрано І.Ф.Хімінця,
а секретарем — Д.І.Вертила. При такій кількості громад та членів у Східній
конференції виникли проблеми із кадровим складом та забезпеченням
культовими спорудами. Так, в конференції було лише 19 рукопокладених
проповідників, 42 біблійних працівники, із 100 громад молитовні будинки
мали тільки 26. Ускладнило ситуацію і те, що президента І.Ф.Хімінця було
переведено в Буковинську конференцію. Виникла необхідність в розді
ленні конференції на дві. Тому 6 вересня 1995 р. Унійна Рада більшістю
голосів ухвалила позитивне рішення з цього питання. IV позачерговий
з’їзд Східної конференції відбувся 22-24 лютого 1996 р. в молитовному
будинку Харківської громади. 147 делегатів були делаговані 134 громадами.
Рішенням цього з’їзду було утворено 2 конференції. Східна конференція
продовжувала своє існування в складі 2 областей - Донецької (2945 членів
Церкви, організованих у 23 громади) і Луганської (2187 членів і 23 грома
ди). На наступний 3-річний строк для цього регіону керівниками Церкви
були обрані: президентом і відповідальним за відділи Глобальної місії
і релігійної свободи - Л.Т.Волощук; секретарем-скарбником і керівником
відділу інформації - Д.І.Вертило. Канцелярію Східної конференції знову
було перенесено в Донецьк.1

1 Д и в .: П а р а с е й А .Ф ., Ж у к а л ю к Н .А . В к а за н а п р ац я. - С. 261 - 265.
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С х і д н о - Д н і п р о в с ь к а к о н ф е р е н ц і я . Як організаційноадміністративна одиниця Церкви АСД Східнодніпровська конференція
була заснована 22 лютого 1996 р. Як свідчать архівні документи, в цьому
регіоні адвентисти проживали й раніше, а окремі громади існували
ще з 1905 р. До того ж, згідно тих ж е архівних документів, назву
«Дніпровська» ми знаходимо в статистичному звіті за 1926 р.
Східно-Діпровську конференцію на з ’їзді представляли делегати
із таких областей України: Дніпропетровської, з найбільшою кіль
кістю членів Церкви, - 4300 та 38 громад; Запорізької, з найменшою
кількістю членів Церкви, - 1540 і 19 громад; Харківської - 2520 членів
і 22 громади.
Відтак, на початок 1996 р. у Східно-Дніпровській конференції було
8360 членів, організованих в 79 громад. У керівництво Східнодніпровської конференції увійшли: С.С.Дрозд - президент, він же виконувач
функції керівника відділу інформації і релігійної свободи; В.О.Близенко секретар конференції і секретар Пасторської асоціації; Н.Г.Зинюк скарбник. У цій конференції добре налагоджена робота відділу жіночого
служіння. Його співробітниці працюють в лікарнях, будинках престарі
лих та малюків.1Проблемою для конференції є те, що на 2003 рік тільки
18 із 120 громад мали свої молитовні будинки.
Ц е н т р а л ь н а к о н ф е р е н ц і я . Перші адвентисти (або ті,
що сповідували суботу) з’явилися на території цієї конференції в сели
щі Тараща Київської губернії у 1870 р. Однак назва «Центральна»
в архівних документах не зустрічається, очевидно тому, що адвентисти,
які проживали на цій території, вважали своїм центром Москву.
Як свідчать архівні документи, у післявоєнний час керівництво
громадами на території Київської і Черкаської областей (в інш их
областях існували лише невеликі групи) здійснювалось уповноваженими
ВРАСД.
Початок створення цієї к онф еренції м ож на віднести до часу
об’єднавчого процесу в Церкві, коли старшим проповідником у Київській
області було обрано О.Ф.Парасея. Тоді ж старшим проповідником
у Черкаській області став О.Т.Шульга. Дещо пізніше до Київського

1 М а т ер іал и 7 -го з ’їзд у Ц У К . - С. 52.
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о б ’єднання приєднались групи і громади Чернігівської і Сумської
областей. Зауважимо, що адвентисти Полтавської області входили
до складу Харківського о б ’єднання.
І з’їзд Києво-Черкаського о б ’єднання відбувся 17-19 липня 1987 р.
в молитовному домі Білоцерківської громади. Тоді ж і було створено
Ценральноукраїнське о б ’єднання, до якого ввійшло п’ять областей
України: Київська, Черкаська, Чернігівська, Сумська, Полтавська.
До керівництва конференції увійшли: О.Ф.Парасей - голова; В.В.Пролінський - секретар; О.Т.Шульга - скарбник.
Після того, як О.Ф.Парасей пішов на заслужений відпочинок,
на розш иреном у засіданні Ради головою конференції було обрано
В.В.Пролінського, секретарем - О.М.Гріца.
2-й з’їзд Центральної конференції відбувся 3-6 квітня 1991 р. в моли
товному домі Київської громади, що на вул.Ямській, 70. 36 громад
Центральної конференції представляло 104 представники. На з ’їзд
було запрош ене керівництво уніону - М.А.Жукалюк (президент),
В.І.Пролінський (секретар), від Євро-Азійського дивізіону був О.О.Панков (скарбник). К онф еренція в цей час складалася з 2744 членів.
У місцевих церквах служіння проводили 12 рукопокладених пропо
відників і 10 біблійних працівників, яким допомагали вісім пробних
біблійних працівників і 29 місцевих пресвітерів. Новим президентом
Центральної конференції став В.М.Микитюк, секретарем-скарбником О.М.Полторацький.
Третій з’їзд цієї конференції відбувся 13-16 квітня 1994 р. в Будинку
культури санаторію «Труд» оздоровчого комплексу «Пуща Водиця».
На з ’їзд зібралося 144 делегати. П овноваж ними представниками
на з ’їзді були Тед Вільсон - президент Євро-Азійського дивізіону
та М. М. Мурга - президент Українського уніону.
За міжз’їздівський період (три роки) Центральна конференція зросла
майже в тричі (8230 чоловік), а число громад подвоїлось (72 замість 36).
Було повністю оновлене керівництво об’єднання в основному за рахунок
молодих служителів: Ю.Г.Кузьменко - президент, В.П. Шульга - секретар,
Т.В.Лисак - скарбник.
Через два роки (31 липня-3 серпня 1996 р.) відбувся IV п оза
черговий з ’їзд Ц ентральної к онф еренції. О ф іційною причиною
його проведення було швидке зростання кількості членів Церкви,
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що п ор одж увал о проблем и в управлінні, а том у й н еобхідн іст ь
реорганізації.
До цих причин можна додати, як вважають О.Парасей та М.Жукалюк,
непродумане утворення на території Києва (після євангельської кампанії
Д.Картера в 1995 р.) окремої структурної одиниці, незалеж ної від
місцевої конференції - місії.
Як вважає керівництво Церкви АСД, більшість була проти утворення
цієї структурної одиниці. Дивізіонне керівництво також не підтримувало
ідею створення місії, незалежної від місцевої конференції. Цю проблему
і покликаний був розв’язати позачерговий IV з ’їзд, який проходив
в актовому залі освітнього центру «Лісова Буча». Враховуючи складність
проблеми, в роботі з ’їзду брав участь президент Євро-Азійського
дивізіону Лі Хафф.
Якщо на початковій стадії виникнення конференції (16 квітня
1994 р.) нараховувалось 8219 членів Церкви, то за два роки (після
проведення 155 євангельських кампаній) було організовано 64 нових
громади, а їх загальна кількість доведена до 134 при загальній кількості
членів - 13927. У конференції на період з ’їзду звершували служіння
17 рукопокладених і 27 нерукопокладених проповідників (біблійних
працівників). До обслуговування громад залучено 53 пробних служи
телів, які допомагали 15 пасторам-пенсіонерам.1
Поділ конференції відбувся у перший же день з’їзду. Громади АСД
Черкаської і Полтавської областей організували окрему Дніпровську
конференцію. У Центральній конференції залишились громади Києва
і Київської області, а також Чернігівської і Сумської областей - 9579 чле
нів, 75 громад. В цей день роботу продовжили два з’їзди - Центральної
і утвореної Дніпровської конференції. Четвертим з’їздом Центральної
конференції керував президент уніону М.М.Мурга, першим з ’їздом
новоутвореної Дніпровської конференції - секретар Уніону П.І.Хімінець.
Робочі комітети були спільними для обох з ’їздів.
На наступний трьохрічний термін в Центральній конференції було
обрано керівництво у складі Ю.Т.Кузьменка, А.І.Скрипкаря. Центральна
конференція проіснувала до 1998 р. На її базі виникли дві самостійні
місії - Київська та Центральна.2
1 Див.: Парасей А.Ф., Жукалюк Н.А. Вказана праця. - С. 279 - 285.
2 Там само. - С. 284, 285.
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Трансформації, що відбулися в конф еренціях упродовж 19982003 років, відтворено в таблиці.1
Табл.. 9

Порівняльна статистика
на 1 січня 1998 року та 1 січня 2003 р.

Конференції

Кількість
на початок 1998 р.
церков

Буковинська

груп

Кількість
на початок 2003 р.

членів церков

груп

членів

96

3

5 978

125

8

7650

Діпровська____________ 75

17

5 029

117

ЗО

7142

Західна________________ 94

70

6 361

99

83

6642

Південна______________ 67

68

7 606

86

98

7868

Подільська__________

12

5 216

112

29

6817

Східна________________ 69

37

5 676

76

55

5054

Східно-Дніпровська

108

95

13 931

117

26

10092

Центральна

100

8

Київська місія

-

-

Центральна місія

-

104

УЦК__________________ 713

10 516

.
24

.

.
-

4 879
8 007

-

-

81

39

310

57 313

837

368

61151

Дві місії, які виникли в 1998 р. на базі Центральної конференції,
динамічно розвивалися і дали приріст нових громад. За період 20002002 рр. Київська місія складалася з 5 громад (всі у Києві). Ценральна
місія за період з 1998 до 2003 р. - 12 громад у Київській (Глеваха, Я.Буча,
Володарка, Тетієв), Сумській (Суми та Краснопілля) та Чернігівській
областях (Керюковка, Барва, Срібне, Талалаївка, Бобровиця).2

1 Матеріали VII з’їзду Української Унійної конференції церкви Адвентистів сьо
мого дня в Україні. Вказана праця. - С.12.
2 Див.: Матеріали VII з’їзду УУК. - Р.З. - С 12.
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Структура Української Унійної Конференції
Церкви християн АСД (УУК ХАСД)
Дев’ять років після створення уніону (21 червня 1979 р.) Церква АСД
в Україні як самостійне об’єднання нараховувала 214 громад, членами
яких було понад 14 тис. віруючих, і працювало 73 рукопокладених
проповідники та 88 помічників з пресвітерським рукопокладенням.
За темпами росту Церква АСД в Україні на той час була найдинамічнішою серед адвентистських церков інших країн.
На час проведення 5-го Всеукраїнського з’їзду в 1993 р. чисельність
її послідовників збільшилась більш ніж удвоє і склала 31400 чоловік,
об’єднаних в 363 громади. 1 липня 1996 р. Церква досягла свого найви
щого показника - понад 500 громад і 52593 віруючих.1
Згідно матеріалів 7-го з ’їзду Церкви АСД від 2-3 липня 2003 р.,
Українська Унійна конференція (далі УУК) вже мала достатньо р оз
галужену м ереж у, яка складалася із семи конференцій (Буковинська,
Дніпровська, Західна, Південна, Подільська, Східна, Східно-Дніпровська)
та 2-х місій: Київська і Центральна. Інституційна структура УУК
складалася з 837 громад та 368 груп з кількістю членів 61151. Фун
кціонували 3171 суботня школа, 3 навчальні заклади, 9 періодичних
видань. За 5 років (1998-2003) до Церкви приєдналося 30989 чоловік
(за попередніх 5 років - 48292).2
У міжз’їздівський період (1998-2003 рр.) Церквою було придбано
й побудовано майже 300 молитовних будинків. Якщо у 1998 р. вона
володіла 119 молитовними будинками і 106 будувалися, то в 2003 р.
відповідно 600 і 26.
На 1 січня 2004 року, згідно з даними Державного комітету у справах
релігії, мережу уніону складали 991 громада, 2 місії, 3 навчальні заклади
із 482 слухачами, 669 суботніх шкіл, 8 періодичних видань. Членів
церкви обслуговували 1166 священнослужителів.3
Президентом об’єднання є Крупський В.А.. У 2005 році Церква АСД
мала громади у всіх областях України. Найбільше їх було в традиційних
адвентистських регіонах: Закарпатті, Поділлі, Буковині. У Вінницькій
1 Див.: Жукалюк Н.., Любащенко В. Вказана праця. - С. 60.
2 Матеріали VII з’їзду УУК. - Р.2. - С.12; Р.З. - С.5, 11-20.
3 Людина і світ. - 2004. - №1. - С. 29, 32.
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області в цей час нараховувалося 81 громада, Закарпатській - 41,
Чернівецькій - майже 100. Сьогодні Церква поступово набирає темпів
і в центрально-східному регіоні. Так, у 2005 р. в Черкаській області
функціонувало 58 громад, у Донецькій - 46, Дніпропетровській 55. О собливо стрімко розвиток Церкви спостерігається у великих
містах. 24 громади в 2003 р. було створено в Києві. У столиці України
функціонує Адміністративний центр Української унійної конференції
Церкви АСД.
Спостерігається стійка тенденція концентрації багатьох релігій
у великих містах країни, її мегаполісах (Київ, Донецьк, Дніпропетровськ).
Адвентисти вважають, що розвиток їхньої мережі відображає загальні
урбаністичні процеси. Це проявляється в тому, що сьогодні в окремих
містах України діє не одна, а дві і більше громад. У Чернівцях, напри
клад, їх 97.
Розвитку міської церковної мережі та її омолодженню сприяє те,
що місто - найбільш притягальний о б ’єкт в пошуках освіти, роботи,
кар’єри для молодих людей, а також людей соціально активного віку,
які мають вищу освіту і конкурентноздатний професійний рівень.
Це закладає грунт не тільки екстенсивного (кількісного, територіального,
п озац ерковного), але й інтенсивного розвитку адвентизму, його
подальш ого ом олодж ення і оптим ізації соціально-демографічних
показників. Як показують соціологічні дослідж ення, статистична
адвентистська громада на початку XXI століття за демографічними,
етнічним и та освітнім и показниками виглядає так: жінки - 60%,
молодь від 16 до 35 років - 30%, люди з середньою освітою - 20%,
з вищ ою - 20 %. За національними ознаками - 70-80% - українці;
за професійним и - переважно робітники державних та приватних
підприємств, службовці, працівники сфери обслуговування, науки,
культури, освіти, медики, журналісти, військовослужбовці. Зміцнення
кадрового складу, застосування різноманітних форм і методів ж ит
тєдіяльності громад дозволяє постійно удосконалювати релігійну мере
жу. Якщо, наприклад, Український Уніон спочатку поділявся на 6 полів
зі статусом регіональних конференцій, то потім було організовано
7 конференцій. Сьогодні Український уніон має 7 конференцій і 2 місії.
Сучасна адвентистська модель церкви має демократичну побудову
з наступними характеристиками: виборність служителів, легітимність
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ініціативи пересічних віруючих. Вона є «представницькою системою»
з наявністю як пресвітеріанських, так і конгрегаційних елементів.
Ця форма управління визнає, що влада в Церкві належить її членам
і здійснюється знизу до верху, а не навпаки. Рядові віруючі, відповідно,
наділяють владою і обов’язками своїх керівників. Жінки хоча й беруть
участь в діяльності організаційних структур громад чи конференцій,
Церква все ж не висвячує їх на пасторське служіння.
УУК ЦАСД має розгалужену структуру, яка складається із 13-ти
відділів: глобальної місії; освіти; пасторська асоціація; суботньої школи
і особистого служіння; жіночого служіння; «жінки пастора»; сім’ї, молоді,
дітей; управління ресурсами; здоров’я; суспільних зв’язків і релігійної
свободи; комунікації; видавничий; Адвентистське агенство допомоги
і розвитку (АДРА).1
В і д д і л г л о б а л ь н о ї м і с і ї . В його функції входить допомога
Церкві в організації нових громад, пошук найбільш ефективних шляхів
євангелізації. Його програма зорієнтована на охоплення територій, де ще
немає адвентистів. Початковим завданням Глобальної місії в Україні було
встановлення присутності Церкви АСД у великих секторах з населенням
в 1 млн. Йшлося про створення самостійних громад, які здатні вести
місіонерську діяльність на своїй та найближчій географічній території.
Це завдання Церква виконала у 1990-1995 рр. Зараз розроблена програма
євангелізації 100-тисячних секторів, тобто освоєння районних центрів
у всіх 25-ти областях України.
За період 1994-1999 рр. У Південній, Подільській, Східній, СхідноДніпровській та Дніпровській конференціях було реалізовано 105
євангельських програм. Охоплено євангельськими кампаніями понад 50
районних центрів. Незайнятих глобальною місією залишилось 68 райо
нів.2 Реалізація цих заходів стала можливою завдяки вдало проведеним
церквою підготовчих кампаній «1000 днів жнив» та «Жнива - 90».
У роботі відділу можна виокремити два основних напрямки:
по-перше, він використовує методи глобальної місії, які впроваджує
Всесвітня Церква, роблячи їх набутками національної Церкви; подруге - Відділ зорієнтований на адаптацію досягнень до суспільнокультурних особливостей України, її окремих регіонів.
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С.63-64
2 Див.: Матеріали 7-го з’їзду. УУК. - Р.4 - С. 1-4.
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Відділ займається підготовкою євангелізаційних кампаній за участі
відомих закордонних місіонерів, а також здійснює навчання місіонерівдобровольців Українського Уніону Церкви АСД.
На кінець 90-х рр. в Україні у 40 населених пунктів жили і працюва
ли місіонери-добровольці. Місіонерами в 1994 р. було підготовлено
до хрещення 56,2 % віруючих, а в 1997 р. - 89%.! Одним із найбільш
пріоритетних напрямків роботи Церкви АСД, від якого в значній мірі
залежить успіх євангелізації, є підготовка професійних служителів.
Головна роль у вирішенні цих питань належить відділу освіти,а також
відділу церковного служіння та пасторському відділу.
В і д д і л о с в і т и . Основні завдання відділу освіти були сформу
льовані на 57-й сесії Генеральної конференції Церкви АСД у 2000 р.:
створення сильної всесвітньої системи освіти, яка б вира
жала переконання, цінності і місію Церкви та позитивно впливала
на суспільство;
виховання керівних працівників у галузі освіти;
підготовка висококваліфікованих адвентистських викладачів;
виховання членів Церкви, адміністраторів з неадвентистських
сімей, які б цінували та підтримували адвентистську освіту;
турбота про те, щоб студенти-адвентисти, які навчаються
у світських закладах, залишилися вірними адвентистському вченню
і цінностям Церкви і були готові поширювати їх.
Відділ освіти УУК ЦАСД працює за трьома основними напрямками:
По-перше, розробляє загальну стратегію наставницько-просвіт
ницької діяльності Церкви та готує програми для загальноосвітніх
закладів. П о-друге, є куратором низки учбових закладів різного
типу. П о-третє, надає практичну та методичну допомогу учбовим
закладам (в експертизі й оцінці учбових програм і проектів, проведенні
педагогічних курсів і семінарів, учнівських і студентських конференцій,
в забезпеченні учбовою літературою, упорядкуванні комп’ютерних
залів). Крім того, Церква АСД пропонує свою допомогу загальноосвітнім
школам та вищим учбовим закладам, оскільки в її громадах є немало
професійних викладачів, кваліфікованих спеціалістів із різних галузей
знань, які володіють досвідом освітнього процесу та ефективними 1

1 Почти дома. Вказана праця. - С. 404-405.
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методичними напрацюваннями. Співробітники відділу розробляють нові
курси з естетичного, культурологічного, художнього виховання молоді,
вивчення рідної та іноземної мов. У 1993 р. відділ освіти став ініціатором
відкриття в Києві адвентистської початкової школи «Досвітня зоря».
Така ж школа декілька років функціонувала і в м. Чернівці.
У 1999 р. Церква зробила перший набір студентів в заснований
нею Український гуманітарний інститут (УГІ) - вищий не конфесійний
учбовий заклад. Цей інститут готує спеціалістів з менеджменту зов
нішньоекономічної діяльності, фінансів, маркетингу, іноземних мов,
ділового етикету. Навчальний процес тут поєднується з духовним
вихованням. В інституті створено Центр дистанційного навчання
для забезпечення роботи підготовчих курсів, заочного відділення
та освітніх програм Церкви, чотирьохрічну магістерську програму
Університету Андрюса.
Довгий час в Києві ф ункціонувала відкрита Церковна школа
з вивчення англійської мови з євангельським ухилом, в якій навчалося
300 осіб, більшість із них - не адвентисти. У кожному адвентистському
учбовому закладі, починаючи з вересня 2001 р., запроваджена учбова,
практична і лікувальна програма здорового способу життя.1
П а с т о р с ь к а а с о ц і а ц і я . Була створена на сесії Генеральної
конференції у 1922 р. як орган для надання практичної та методичної
допомоги пасторам. Для виконання цього завдання у всесвітньому
масштабі пасторська асоціація ГК видає журнал «Міністрі» (практичні
поради для особистого, професійного та сімейного життя пастора), готує
«Семінар в коробці» (професійні семінари з 32 тем), журнал «Довідник
пресвітера» (поради з підготовки проповідей, занять з вивчення Біблії,
обслуговування церковних служінь).
Пасторська асоціація Українського Уніону була створена в серпні
1988 р. на VII Всеукраїнському з'їзді Церкви АСД. Головним завданням
цієї структури уніону можна вважати заходи, спрямовані на постійне
удосконалення проповідницького та церковного служіння. В цілому
ж - це забезпечення потреб всіх відділів у таких напрямках роботи
як проведення біблійних конференцій і практичних семінарів для церков
них служителів різних рангів і спеціалізацій. Для цього працівники 1

1 Матеріали VII з’їзду УУК. - Р.4 - С. ЗО - 36.
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Євро-Азійського дивізіону та Українського Уніону видають методичні
матеріали, журнали «Альфа і Омега», «Пастир добрий»; проводиться
навчання на інтенсивних курсах з підготовки пасторів при Заочному
відділенні Заокської семінарії. Асоціація створила поетапну систему
сходження від низових ланок (в більшості це суботні школи, створені при
громадах для біблійної освіти віруючих і знайомства з основами вчення)
до середньої (її реалізують Теологічна школа у Львові, Буковинський
біблійний інститут, Заочне відділення Заокської духовної академії
в Лісовій Бучі під Києвом) і, зреш тою, до вищої освіти (Заокська
духовн а академія). Тільки за 1993-1998 рр. 21 служитель Уніону
отримав ступінь бакалавра, 4 - магістра богослов’я. Сім років поспіль
Буковинська конференція Церкви АСД практикує навчання своїх
пасторів на заочному відділені Чернівецького національного універси
тету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Релігієзнавство». П’ять
з них уже отримали ступінь магістра, ще 12 навчаються.
Система освіти побудована наступним чином: учнями суботніх шкіл
є члени місцевих громад, регіональних біблійних закладів (викладачі
суботніх шкіл) і майбутні колпортери (розповсюджувачі літератури);
студентами Заочного відділення Українського гуманітарного інституту
(УГІ) є здібна молодь з різних регіонів України. Після завершення
навчання вони мають можливість працювати в церковному, педагогіч
ному та місіонерському служінні. Щорічно місцеві конференції реко
мендують для навчання на Заочному відділенні УГІ 90-120 чоловік.
Студентами ж Заокської академії можуть стати лише найбільш здібні
випускники Відділення та служителі, які бажають удосконалити
свої богословські знання. Якщо на початку 90-х рр. в академію від
Українського уніону було рекомендовано на навчання 9 осіб, то в 1997 р.
на її богословському відділенні навчалось вже 23 студенти з України
і, окрім них, ще 5 - на музично-хоровому відділенні.
Уніон може також рекомендувати здібну молодь для навчання
в таких авторитетних закладах за кордоном як семінарія у Фріденську
(Німеччина) та університет ім. Ендрюса в СІЛА. Проте, існуюча система
освіти поки що не може задовольнити потреби Церкви, оскільки лише
8% служителів Українського уніону мають закінчену духовну освіту.1

1 Матеріали VII з’їзду УУК. - Р.4 - С. 12.
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В і д д і л с у б о т н ь о ї ш к о л и та о с о б и с т о г о с л у ж і н н я .
Був організований на сесії Генеральної конференції в 1995 р. в Н ідер
ландах, де Всесвітня церква вперше об’єднала ці два відділи в один.
Суботня школа - це частина служіння Церкви АСД з 1860 р. Сьогодні
її відвідують понад 11 млн. чоловік. У молодіжному відділі суботньої
школи УУК нараховується біля 24 тис. молоді та дітей. Суботня школа,
згідно вчення адвентизму, - це релігійний фундамент місцевої громади.
Її першочергове завдання - заохочувати людей до вивчення Писання
і розуміння фундаментальних доктрин Церкви АСД. Вона повинна
вчити членів і відбудовувачів Церкви, як реалізувати біблійні принципи
в повсякденному житті. Всесвітня суботня школа звершує служіння
за допомогою 4-х основних принципів: дослідження слова, спілкування,
проповіді Євангелія, зв‘язок із всесвітнім служінням.
Відділ суботньої школи Українського уніону організовує роботу
малих груп з євангелізації домашньої Церкви та суботньої школи різних
вікових рівнів. Його працівники проводять семінари для керівників
суботніх шкіл і біблійних груп. Відділ також займається розвитком
мережі суботніх шкіл і удосконаленням їх діяльності. Основна мета
цієї діяльності спрямована на те, щоб віруючі не просто відчували
себе учасниками суботнього богослужіння, а в першу чергу - дітьми
церковної сім’ї, що об’єднує людей.
Суботня школа діє у всіх громадах АСД як особлива частина
богослужіння. Присутні на зібранні поділяються на окремі групи - класи,
в яких обговорюється зміст спеціальних уроків, розроблених для
детального засвоєння окремих розділів Біблії. їх готує і щоквартально
видає відділ суботньої школи Генеральної конф еренції АСД. Такі
посібники розраховані на щоденне дослідження Священного Писання
в домашніх церквах. У суботній день в групах-класах під керівництвом
інструкторів суботніх шкіл ці уроки обговорюються з метою глибшого
засвоєння тих чи інших біблійних істин. Слід зауважити, що одна
і та ж тема в суботу вивчається у всіх громадах. Ця специфічна частина
богослужіння практикується тільки в адвентизмі. За таким же принци
пом діють дитячі і молодіжні класи суботн ьої школи. Генеральна
Конференція видає для адвентистських громад спеціальні уроки: для
дошкільнят, дітей 7-10 та 11-15 років, а також для молоді. Принципи
навчання тут такі ж, як і в дорослій суботній школі.
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Особлива увага відділом приділяється і домашній церкві (сім’ї),
релігійному вихованню молоді і дітей. Молодь бере активну участь
в молитовних зібраннях, у місіонерстві та євангелізації, в різних формах
церковного та позацерконого життя. Тому в сім ’ях практикуються
домашні богослужіння, які моделюють присутність юних віруючих
в молитовному будинку, читається «Ранковий сторож». Методичний
посібник «Сімейне богослужіння» (додаток до «Вісника миру») рекомен
дує батькам різноманітні форми залучення до щоденних молитовних
домашніх зібрань всіх дітей, навіть дошкільного віку. У подальшому
вони навчаються на біблійних колпортерських та місіонерських курсах.
У 2002 р. в Києві відбувся конгрес юних місіонерів, учасниками якого
були 250 делегатів від 7 до 16 років. Діюча в Уніоні програма здорового
способу життя також передбачає участь в ній підлітків 12-14 років.1
В і д д і л ж і н о ч о г о с л у ж і н н я . На рівні ГК АСД був ство
рений на її 55-й сесії в 1990 р. з врахуванням того, що кількість ж і
нок в Церкві перевищує кількість чоловіків. Основним завданням
відділу є підтримка адвентистських жінок в їх духовному зростанні,
в служінні сім’ям, громадам, всім потребуючим. Відділ координує жіночі
євангелізаційні програми і нові форми церковного служіння жінок,
проводить семінари, бере участь у підготовці спеціальних бюлетенів,
спрямованих на удосконалення роботи жіночих відділів в місцевих
громадах і конференціях. 1995 рік був оголошений Всесвітньою Церквою
АСД Роком жінки. Цей захід засвідчив, що серед християнських, і в першу
чергу протестантських течій в Україні, саме адвентизм виділяється
особливо значимою роллю жінки в релігійному житті і общинній
практиці. Жінка-адвентистка - учасниця майже всіх церковних заходів
і конференцій, ініціатор багатьох зустрічей, присвячених не тільки
проблемам сім’ї, шлюбних відносин чи виховання дітей, але й різним
формам жіночого служіння в Церкві. Крім традиційної участі в роботі
суботн ьої школи, гуртків і творчих колективів, в просвітницькій
та філантропічній діяльності, адвентистські жінки активні на всіх
церковних, окрім пасторської, дільницях. Жінки в Церкві АСД можуть
бути дияконами, регентами, колпортерами, місіонерами, лідерами
біблійних груп, викладачами загальноосвітніх і духовних шкіл. Саме

1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 70.
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в Українському Уніоні сьогодні можна побачити жінку - редактора
газети, журналу і навіть головного редактора видавництва, а також
директора школи, керівника біблійних курсів і директора відділу освіти
місцевої конференції. Серед жінок-адвентисток є й магістри богослов’я.
Подальший підйом і удосконалення жіночого служіння - пріоритетне
завдання цього відділу, який в середині 90-х рр. став ініціатором руху
жінок пасторів як складової міжнародного проекту.1
Жіноче служіння - це служіння жінок для інших жінок, як в Церкві,
так і в суспільстві. Щоб відділ працював на рівні вимог священицького
дня, для жінок постійно проводяться різноманітні семінари. Тільки
за період з 1998 по 2003 рр. Церквою були проведені наступні семінари:
«Мистецтво спілкування», «Як розуміти свого чоловіка», «Шляхи
зцілення для залежних і співзалеж них людей», «Допомога відділу
жіночого служіння (ВЖС) клубам слідопитів», «Організація клубів
шукачів пригод», «Зростання церкви через малі групи», «Суспільне
служіння в роботі ВЖС». Було організовано 51 виїзд з проведенням
семінарів для координаторів ВЖС. На семінарах було розглянуто
наступні теми: «Принципи організації ВЖС», «Цілі і завдання ВЖС»,
«Критерії духовності», «Образ доброчинної жінки», «Секрет успіху
Христа в роботі з людьми», «Що може зробити жінка в справі спасіння»,
«П’ять шляхів до серця дитини» та ін.
Для того, щоб співробітники відділу кожної громади були поінфор
мовані та ознайомлені з конкретними завданнями жіночого служіння,
видається бюлетень ВЖС «Мудрі серцем». На його сторінках описується
досвід сестер з відділу. Кожна громада отримує його безкоштовно.
Два рази на рік проводяться особливі служіння - Міжнародний День
молитви жінок в березні і День Жіночого служіння в червні. З 2003 р.
введене ще одне служіння - День профілактики насилля (23 серпня).
Співробітники відділу організували 220 груп милосердя і 194 групи
«Тавіфа»(турбота про малозабезпечених). Вони ведуть у 115 школах
і дитячих садках України уроки з вивчення Біблії, викладають хрис
тиянську етику. З їхньої ініціативи діє 65 груп по вихованню дітей.2
Активно працюють відділи жіночого служіння місцевих конферен
цій, які займаються благодійницькою діяльністю. Це, наприклад, «Хліб
1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 71 - 72.
2 ГІарасей Н., Жукалюк В. Вказана праця. - С. 237.
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і молоко» для нужденних, збір одягу і продуктів для ув’язнених (Одеса,
Сімферополь), відвідування шкіл інтернатів, лікарень і будинків людей
похилого віку. У багатьох громадах відкриті благодійні їдальні (М. Літин,
Чернівці, Сокиряни), організовується збір одягу і взуття для дитячих
будинків (Вінниця, Житомир).
У Центральній місії організовано благодійний фонд «Надія» для
надання допомоги дітям-інвалідам (м. Бориспіль). У Сумах 1 раз на день
розносять хліб інвалідам і одиноким. Буковинська конференція утримує
Будинок людей похилого віку у селі Коритне Вижницького району.
В цілому ж за 5 років (1997-2003) зроблено 20449 відвідувань
інтернатів, дитячих будинків та лікарень і 583 відвідування в’язниць.
В і д д і л « Ж і н к а п а с т о р а » . П рограма його діяльності
була затверджена на біблійній конференції в Лісовій Бучі, де разом
з пасторами брали участь їх жінки. Відділ був створений з урахуванням
того, що керівники громад занадто зайняті адміністративною роботою,
тому повинна активізуватися робота жінок пасторів - і не тільки в сфері
виховання молоді, але й в суспільній роботі, місіонерстві. Для надання
допомоги відділу, Асоціація «Дружина пастора» видає в Україні свій
бюлетень «Співробітниця». За міжз’їздівський період видано 5 номерів.
Статті «Співробітниці» готують дружини служителів тієї конференції,
якій присвячено черговий номер.
У період 2002 - 2003 рр. для дітей служителів було організовано два
конкурси. Мета конкурсу - спонукати дітей до духовних роздумів, щоб
діти відчули, що вони, як і їх батьки, є частиною великої християнсь
кої сім ’ї. Ж іночий актив відділу тісно співпрацює з відділом сім’ї,
молоді, дітей.
В і д д і л с і м ’ї , м о л о д і , д і т е й . В організаційній структурі
Генеральної конференції Церкви АСД функціонують окремі відділи:
сімейного і м олодіж ного служіння, дитячий відділ. Ця структура
в Уніоні складається із трьох самостійних відділів, об’єднаних в одне
ціле. Вони разом готують інформаційно-методичні матеріали, проводять
семінари за тематикою: «Щасливий шлюб», «Насилля в сім’ї», «Бажана
дитина», «Як через любов здобути для Христа невіруючих членів сім’ї».
М олодіжний відділ проводить у мальовничих місцевостях табірні
збори. Відділ сім’ї і молоді вважається одним із найперспективніших
в структурі Церкви, оскільки враховує сучасну тенденцію омолодження
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громад АСД і підвищення молодіжної ініціативи в житті суспільства
та релігійних громад.
Координує діяльність відділу створене в 2002 р. у Сумах Адвентистське молодіжне товариство, яке надає допомогу духовному розвитку
молоді, її залученню до євангелізації і релігійного життя. У 2002 р.
в Лісовій Бучі (біля Києва) під керівництвом Української унійної Церкви
АСД відбувся молодіжний форум «Супермісія» за участю 450 делегатів,
які прибули з 172 міст і сіл України. Форум проходив у формі тематичних
семінарів з методів християнського служіння. Учасниками заходу були
керівники груп слідопитів1, молодіжні лідери, євангелісти, колпортери.
Під час форуму був проведений своєрідний тренінг: одноденна акція
з проповіді Євангелія, розповсюдження християнської літератури,
викладення особистих свідоцтв майбутніми місіонерами і служителями
Церкви в різних районах Києва.
Така форма роботи з молоддю, на думку керівництва Церкви,
дозволяє проводити більш радикальні, ніж в інших церквах і релігійних
організаціях, зміни в керівному складі громад, постійну ротацію кадрів
Українського уніону Церкви АСД, що сприяє Церкві у вихованні нових
лідерів для роботи в нових умовах.
У 1997 р. у складі Українського уніону працювало 12 керівників
регіональних конференцій віком до 35 років.2У 2003 р. на VII з’їзді УУК
серед делегатів було 47 пасторів-керівників від 30 до 37 років.3 Більшість
церковних лідерів як всеукраїнського, так і місцевого рівнів, були
обрані на початку третього тисячоліття. Молоді керівники приносять
у громади нові мотиви та настрої, осучаснюють форми та принципи
роботи, пожвавлюють общинне життя.
Церква АСД працює на перспективу. Якщо робота з молодіжними
лідерами дозволяє вирощувати нові кадри та робити їх постійну ротацію,
то підструктурні відділи - м олодіжний і дитячий - в першу чергу
звертають увагу на тих, хто в майбутньому поповнить ряди церкви.
У період з 1998 по 2003 рр. ці ланки організаційної структури, сповідуючи
1 Молодь від 10 до 15 років - члени Клубу слідопитів, яка бере участь в табірних
зборах, ярмарках, ремеслах, дослідженнях природи, вивченні Біблії, що задоволь
няє її потяг до пригод та відкриттів.
2 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 72-73.
3 Матеріали VI 1-го з’їзду. УУК. - Р.2. - С.2-9.
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принцип «Пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм,
бо таких є Царство Боже», працювали з 26,5 тис молоді, серед якої:
діти до 9 років - 8,8 тис.; підлітки 10-15 років - 6 тис.; молодь від 16
до ЗО років - 12 тис.. Більшість з них - близько 17 тис. - позацерковна
молодь. Це дає можливість щорічно отримувати 4-5 тис. новохрещених
членів Церкви.
Головним завданням минулого п’ятиріччя, згідно звіту директора
відділу м олодіж ного служіння УУК Сироткіна П.Ф., було надати
м олодіж ном у служінню євангельський, місіонерський напрямок,
зробити його більш рухомим та соціально спрямованим.
Молодь Церкви брала участь в різноманітних євангелізаційних
заходах: з ’їзді християнської молоді України, який відбувся в Києві
у вересні 1999 р.; конгресі молодих місіонерів в 2001 р., який зібрав
200 делегатів і на якому було заявлено про діяльність 626 молодіж
них місіонерських груп; 237 табірних зібраннях, на яких було 23519
молодих людей, в тому числі 20% невіруючої молоді; зльотах слідопитів
України в 1999, 2000, 2001рр. (за 5 років було організовано 72 клуби
слідопитів).
За цей час молодь залучалася до акцій, спрямованих проти тютюнопаління, вживання алкоголю і наркотиків. У 2003 р. організовано
31 команду «Шторм», покликану до євангельського служіння через
доброчинність.
В і д д і л у п р а в л і н н я р е с у р с а м и . В структурі Генеральної
Конференції він був створений на її сесії в 1995 р. До цього функціонував
в складі Пасторської асоціації. У вересні 1997 р. вийшов у світ перший
номер про управління ресурсами «Активіст управитель». Цей відділ
Генеральної конференції АСД пропонує відповідним відділам в уніонах
три професійно підготовлені методичні семінари з служіння на відеоаудіо касетах. Два з них - «Біблійні принципи управління ресурсами»
і «Стратегія управління ресурсами» - підготовлені для адміністраторів,
пасторів та церковних лідерів; ще один - «Просте християнство» - для
членів церкви.
В Українській Унійній Конференції він створений для того, щоб
удосконалювати церковне управління, втілювати в церковне життя
менеджмент і нові форми адміністрування, продуману систему обліку,
звітності та раціонального використання матеріальних ресурсів церкви.
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З врахуванням цих завдань, відділом підготовлено посібник з управління
ресурсами «Життєві принципи», в якому подані рекомендації Духа
Пророцтва та різноманітні практичні поради.
Уміле використання бюджетних і спонсорських коштів завдяки
грамотній роботі відділу дозволило церкві в 1993-1998 рр. завершити
будівництво і реконструкцію 119 молитовних домів та продовжити
будівництво ще 136. У с. Коритне Чернівецької області відкрито будинок
для людей похилого віку. У 2002 р. засновано адвентистський санаторій
«Наш дім» в с. Нові Обіходи Вінницької області.
В і д д і л з д о р о в ’ я. Виходячи з рекомендацій О. Уайт, що «...
в кожній Церкві повинна бути реалізована в життя вістка про здоровий
спосіб життя» (Поради для здор ов ’я. - С.478), відділ проголош ує
та впроваджує в життя принципи здорового способу життя за допомо
гою просвітницьких методико-профілактичних семінарів, тематично
спрямованої євангелізації, маючи декілька медико-місіонерських шкіл,
які проводять підготовку відповідних кадрів.
Діяльність відділу здоров’я поділяється на чотири основних нап
рямки: відділ здоров’я в місцевих церквах; Адвентистська медична
асоціація України (АМАУ); адвентистські медичні заклади; гуманітарна
допомога.
Кожен із напрямків орієнтований як на членів церкви, так і на різні
верстви населення. Відділ активно співпрацю є із Всеукраїнським
товариством медиків-християн, Міжнародним конгресом з запобігання
алкоголізму та наркоманії, Адвентистським міжнародним медичним
співтовариством.
Відділ реалізує програми з профілактики алкоголізму, паління
та наркоманії, раціонального харчування і здорового способу життя,
працевлаштування сім’ї, різноманітних аспектів гармонійного р о з
витку особистості. У багатьох міських громадах відкрито медичні
фізотерапевтичні й стоматологічні кабінети, центри реабілітації. Діє
Адвентистський міжнародний медичний центр в Києві.1
У 1999-2003 рр. відділ здоров’я надав гуманітарну допомогу на суму
1,3 млн. дол. США. У різноманітні медичні заклади України Церквою
АСД передані протитуберкульозні медикаменти та устаткування.

1 Жукалюк Н., Любаїценко В. Вказана праця. - С. 75.
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У кожній місцевій громаді АСД передбачено функціонування відділу
«здоров’я та утримання», який пропагує принципи здорового способу
життя (шкідливості вживання алкоголю, наркотиків, паління), «сані
тарної реформи» (вегетаріанство), влаштовує різноманітні кампанії
як профілактичного, так і реабілітаційного характеру.1
В і д д і л с у с п і л ь н и х з в ’я з к і в та р е л і г і й н о ї с в о б о д и .
Був створений на першому етапі формування організаційної структури
Церкви АСД. Діяльність відділу спрямована на формування відносин
Церкви з іншими релігійними організаціями, церковними та громадським
інституціями на захист права віруючих-членів громади сповідувати свою
релігію та вільно реалізовувати свої релігійні переконання у відповідності
до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Відділ
співпрацює з відповідними державними і суспільними організаціями,
бере участь в обговоренні нових законодавчих проектів та актуальних
проблем релігійного життя в Україні на конференціях, круглих столах,
«Днях релігійної свободи», державно-церковних заходах.
Співробітники відділу постійно ведуть моніторинг порушень
свободи совісті, недбалого ставлення до дотримання конституційних
принципів свободи совісті, популяризують власні програми, що можуть
покращити релігійну ситуацію в країні.
У 2001 р. за активної участі відділу було створено Українську
А соціацію релігійної свободи (УАРС) - відділення М іж народної
Асоціації релігійної свободи (МАРС). Під орудою відділу та УАРС,
починаючи з 2001 р., щорічно проводяться «Дні єдиної свободи».
Співробітники відділу співпрацюють з журналами «Людина і світ»,
«Релігійна панорама», як спостерігачі беруть участь у формуванні засад
капеланської служби в Україні.
Відділ виступив з пропозицією до відповідних державних органів,
щоб викладання релігійних дисциплін в учбових закладах мало тільки
факультативний характер і щ об релігійні організації мали право
створювати свої недержавні навчальні заклади.2
В и д а в н и ч и й в і д д і л . Організований у кінці 1990 р. До роботи
у відділі залучено понад 2% членів церкви, для навчання яких проводяться
1 Церковное руководство Адвентистов седьмого дня - выпуск ГК АСД, 1990. - С.
90-92.
2 Див.: Матеріали VII з’їзду УУК. - Р.4. - С. 55.
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семінари за участі провідних євангелістів Генеральної Конференції,
Євро-Азійського дивізіону та Українського уніону. На початку XXI ст.
у всіх регіонах України відкрито колпотерські курси (розповсю джу
вачів літератури).
До структури відділу входить видавничий центр «Д ж ерело
життя», відкритий у Києві в 1995 р. Він видає двомовну (українською
та російською мовами) газету «Адвентистський вісник». З 1993 р.
двомовний (українською та російською мовами) журнал «Ознаки
часу». Ці видання друкують тематичні додатки, молодіжну та дитячу
сторінки, уроки суботньої школи (для дорослих та дітей), молитовні
та ранкові читання, збірники духовних пісень і віршів, біблійні комен
тарі, історико-релігійну та церковну літературу, твори діячів світового
адвентизму. За період 1990-1993 рр. видруковано 18 найменувань книг,
упродовж 1994-2008 рр. - близько 150 книжкових видань. Адвентистське
видавництво «Джерело життя» видає не тільки церковну літературу,
а ще й науково-популярні та художні твори про секрети сімейного
благополуччя, виховання дітей, здоровий спосіб життя, раціональне
харчування, фітотерапію.
Відділ перекладає українською мовою та видає твори О.Уайт:
серії «Конфлікт віків», «Патріархи і пророки», «П ророки і царі»,
«Христос - надія світу», «Діяння апостолів», «Велика боротьба», «Історія
спасіння»; із серії книг для ранкових читань - «Моє життя сьогодні»,
«Сини й дочки Божі», «Христос - Переможець», «Маранафа»; твори
«Духа пророцтва»: «Шлях до Христа», «Небесні принципи щасливого
життя», «Наочні уроки Христа.»
В і д д і л к о м у н і к а ц і ї . Займається організацією інформаційного
зв’язку між громадами, конференціям, забезпечує оперативність
і повноту звітної системи церкви АСД в Україні. Знайомить громадсь
кість із внутрішнім життям церкви, її соціальними зв’язками, роблячи
її діяльність відкритою для суспільства. Відділ сприяє динамічному
включенню церковних структур у сучасне соціальне середовище з його
розвинутою інфраструктурою новітніх ідей, технологій, філософських
течій. Співробітники відділу усвідомлюють, що для привернення уваги
сучасників до віровчення церкви та тих завдань, які стоять перед
нею, потрібен високий професійний рівень пропонування і обробки
інформації про сучасний цивілізаційний процес в контексті біблійних

377

принципів і особливого призначення церкви. Тому основним завданням
працівників відділу комунікації є постійне вивчення нових форм
та методів інформаційної діяльності. У цій роботі вони орієнтуються
на різном анітні ф орми та засоби пош ирення інформ ації, канали
супутникового зв’язку, реалізуючи також власне теле-і радіо служіння.
Важливу роль у цій роботі виконує Український радіоцентр «Голос
Надії», створений в 1955 р. в Івано-Франківську як філіал Всесвітнього
адвентистського радіо (очолює Іван Черничко). На радіо створена
Заочна біблійна радіо-школа з вивчення Біблії, яка сьогодні охоплює
12 тис. слухачів. Навчання проводиться за програмами: «Нове життя»,
«Сила відродж ення», «Н ебесна перлина», які розсилаю ться всім
бажаючим, а також розповсюджуються відео-програми з сюжетів Книги
пророка Даниїла. Починаючи з 2001 р. деякі центральні і регіональні
компанії України транслюють адвентистські телепрограми «Обличчям
до обличчя», «Так говорить Біблія».
Адвентистське агентство допомоги і розвитку
( А Д Р А ). Одна з найбільших релігійних благодійницьких організацій.
У 1999 р. вона надала допомогу більше ніж 19 млн. людей у всьому світі.
Свою назву агентство отримало в 1984 р., до цього воно називалося
Всесвітньою Службою Церкви АСД (ВСАСД). АДРА - незалежна
неурядова м іж народна асоціація, яка керується християнськими
принципами служіння ближньому.
Займаючись справами благодійності, АДРА співпрацює з держав
ними структурами та громадськими організаціями, різними вер
ствами населення. Разом з тим воно є частинкою програми «Гло
бальна місія».
В Україні АДРА працює з 1985 р.: розподіляє гуманітарну допомогу,
збирає допомогу для потерпілих та потребуючих. У 1993 р. Міністерство
юстицій України зареєструвало АДРА як частину Всесвітньої організації
АДРА. За останні 10 років українська філія АДРА втілила в життя 150 гума
нітарних проектів, ініційованих різними церквами, вітчизняними і між
народними організаціями, урядовими і міжурядовими інституціями. АДРА
співпрацює з ООН, має в ній статус консультативного члена з соціальних
та економічних питань. У 1998 р. в Києві при співучасті Агентства відкри
то Суспільний центр допомоги емігрантам, який надає медичну, правову,
інформативну допомогу емігрантам, переселенцям та бездомним.

378

За період з 1999 по 2001 рр. АДРА в Україні реалізовало такі
соціальні проекти: забезпечення одягом та продуктами харчування
малозабезпечених, багатодітних, інвалідів; матеріальна та медична
допомога дітям-інвалідам, що постраждали від наслідків Чорнобильської
катастрофи (з 1997 р.); оздоровлення дітей у літніх таборах відпочинку
(з 1995 р.); оздоровлення дітей, що проживають в екологічно забруднених
регіонах України, шляхом вітамінізації харчування та виведення
радіонуклідів з організм у (1999-2000 рр.); проект «Хліб ж иття»
у Харкові забезпечував пенсіонерів безкоштовним хлібом щоденно
протягом 6 місяців (2000 р.); розподіл гуманітарної допомоги серед
потребуючих.
У 2002 р. АДРА через Центр підтримки сімей біженців надало
допомогу 4 тис. біженців на сум у 5 тис. доларів. За цей же період
реалізовано проект допомоги 223 дітям хворим на рак та інші важкі
захворювання на суму 5 370 доларів. У 2002 р. були здійснені проекти
допомоги дитячим будинкам в Херсонській та Миколаївській областях
на загальну суму 13 тис. доларів. Три інтернати (520 дітей) отримали
допомогу у вигляді медичних препаратів, ліків та миючих засобів.
Здійснено проект роздачі гуманітарної допомоги зі Ш вейцарії
на суму 73306 доларів. Завдяки цьому проекту 20 організацій (7870
осіб) з різних регіонів України отримали допомогу у вигляді одягу,
домашніх речей, іграшок. Ця допомога була роздана у будинки для людей
похилого віку, об’єднанням інвалідів, дитячим будинкам та інтернатам,
відділенням лікарень, фондам допомоги дітям, які постраждали від
Чорнобильської аварії.
У рамках проекту «Діти вулиці» АДРА України, з такою ж організа
цією Німеччини, з 2000 р. у трьох їдальнях міста Києва надає безкош
товні обіди для 150 безпритульних дітей. Крім обідів, дітям надається
гуманітарна допомога одягом, взуттям, медична та психологічна
допомога.1

1 Див.: Матеріали VII з’їзду УУК. - Р.4. - С. 37-38.
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V.

СОЦІАЛЬНА ДОКТРИНА ЦЕРКВИ АСД
ТА її ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Ставлячи в центр своєї діяльності пропаганду неминучого Другого
приходу Христа (Мк. 9:1; 13:30; Рим. 13:11-12) і вважаючи цю подію
основою християнської надії на повернення втраченого раю, Церква АСД,
разом з тим, велике значення надає реалізації в суспільстві таких функцій
як легітимізуюча (формування у віруючих громадянської позиції),
благодійницька та філантропічна (різноманітні форми соціального
служіння). Програма «Глобальної стратегії», прийнята на 55-ому з’їзді
ГК АСД (1990 р.), передбачає як широкомасштабну євангелізацію, так
і різноманітне соціальне служіння людям.
В ум овах дем ократизації та зм іцнення норм громадянського
суспільства в Україні, що створює можливості для реалізації свободи
совісті, Церква АСД усвідомлює свою міру відповідальності за вибір
шляху, яким піде країна, і намагається зробити свій посильний внесок
у вирішення духовних та соціальнозначущих для громадян проблем.
У зв ’язку з цим у травні 2002 р. на нараді керівників Церкви АСД
у країнах СНД було прийнято рішення про опрацювання «Основ
соціального вчення Церкви християн А двентистів Сьомого Дня
в Україні» (далі - Основи). Цей документ було розглянуто і затверджено
Виконавчим Комітетом Євро-Азійського відділення Церкви християн
Адвентистів Сьомого Дня (ХАСД) 28 жовтня 2002 року. В Україні
було створено Комітет із підготовки Основ. На думку розробників
цього документу, він відображає єдину позицію церкви з окремих
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питань, але не є офіційною доктриною Церкви, а лише коментарем
до неї. Разом з тим, він є свідченням розуміння конфесією процесів,
що відбуваються в сучасній Україні, а також місця і ролі церкви в цих
процесах. По суті, Основи є першою спробою систематизованого
викладу позиції церкви АСД щодо нагальних проблем буття сучасної
людини. Основи є відповіддю на всезростаючий інтерес до церковного
життя, в тому числі і до адвентистів, що проявляється в міру посилення
активності релігійних організацій в житті держави і суспільства.
Структура документа та його логіка, послідовність розгляду проб
лем відображають пріоритети релігійного співтовариства у став
ленні до людської цивілізації в такій ієрархії взаємин: Людина-сім’яЦерква-суспільство-держава-світова спільнота. При цьому, людина,
з її потребами і турботами, можливостями та здібностями, людина,
котра покликана служити ближньому і суспільству, знаходиться в центрі
уваги цієї соціальної програми. У документі сформульована основна ідея
теоцентризму: «над соціальним та індивідуальним буттям стоїть Бог,
котрий дає життя, підтримуючи створений ним світ». Основи, на думку
керівництва Церкви, є не лише декларацією намірів, а й закликом
до активного й відповідального соціального служіння членів Церкви.
Основи вміщують 13 розділів, в яких викладено ставлення Церкви
до сім’ї, суспільства та держави, культури й економіки, екологічних
проблем, християнської етики і світського права, до екуменізму.
В них висвітлені основні форми соціального служіння Церкви АСД
в суспільстві.
Базові принципи соціального вчення викладені в першому розділі
«Головні богословські положення Церкви АСД». Тут головна увага
приділяється Біблії як богонатхненному джерелу, а тому й найвищому
авторитету у питаннях християнської віри, що робить її абсолютним
критерієм церковної практики та мірилом релігійного досвіду віруючих.
Вона є «світильником», дороговказом (2 Пет. 1:19), засобом постійного
навчання, удосконалення, підготовки людей до добрих справ (2 Тим.
3:16-і?).1
Творець сприймається адвентистами як надприродне, але водночас
абсолютно особистісне Начало, що динамічно взаємодіє з живим світом.
1 Основи соціального вчення Церкви християн Адвентистів Сьомого Дня// Історія
Церкви християн Адвентистів Сьомого Дня. - К., 2004. - С. 6-8; Далі - Основи.
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Адвентисти сповідують Єдиного Бога в трьох Особах (іпостасях - Отця,
Сина і Святого Духа). Трійця єдиносуща й нероздільна. Усі іпостасі
Божества рівні у своїй Божественності й безначальності (Мт. 28:19; 2 Кор.
13:13). Буття і дії Бога доступні для людського сприйняття настільки,
наскільки Сам Господь відкриває Себе в розмаїтті Богооб’явлення
(Повт. Зак. 29:29). О б ’явлення - це самовираження Бога. У свою
чергу Богопізнання без О б’явлення неможливе. Основними формами
Божественного о б ’явлення вважається відкриття Бога в природі як її
Творця і Вседержителя; Святе Письмо, як зафіксований пророками
досвід спілкування Бога й людини та втілення Сина Божого Ісуса
Христа, є найвищим з усіх даних людині о б ’явлень Божих (Євр. 1:1;
Пс. 18:2; Римл. 1:20).
Особливий акцент адвентисти роблять на дар пророцт ва як одну
із форм об’явлення - видимий безперервний вплив Божого керівництва
в історії Церкви (Йоіл. 2:28; Дії 19:6; 1 Кор. 12:27-31; 1 Фес.5:20).
Адвентисти орієнтуються на семиденний цикл (тиждень), де сьомий
день - субот а (що означає «спокій») є освяченим і благословенним
Богом від початку (Бут. 2:2-3) та має особливе значення для людини,
як день її спілкування з Богом. Л ю д и н а , згідно вчення АСД, найвища
та найдосконаліша з усіх Божих створінь на Землі, образ і подоба
Бога. Це означає, що вона з’явилась на Землі не в процесі еволюції, а в
результаті цілеспрямованого акту Творця (Бут. 1:27). Специфічним
у вченні є твердження, що людина - цілісна особистість, в якій мате
ріальна складова (тіло) невід’ємна від духовної (душі). Звідси окреме
і самостійне існування душі після смерті неможливе.
Людина наділяється здатностями встановлювати свідомі стосунки
з Богом та подібними собі, які регулюються моральним Законом Божим,
в основу якого покладено любов (Лк. 10:25-28; Левіт 19:18; Повт. Зак.
6:5), та Десятьма Заповідями (Декалогом - Вих. 20:1-17). Як частина
творіння людина несе відповідальність за цей світ, довірений їй для
дбайливого й мудрого управління (Бут. 1:28), а також за інших людей,
котрі є передусім її братами. Відтак, за вченням Церкви АСД, справжнє
призначення людини у всій повноті розкривається лише в її зв’язку
з Богом.1

1 Див.: Основи.- С. 8 - 10
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В Основах пояснюється значення етичної категорії зло та т еодицеї
(виправдання Бога). У відповідності до соціальної доктрини адвентистів,
природне і соціальне зло - результат гріхопадіння (див. Бут. 3), свідомого
добровільного відчуження вільних розумних істот від Бога (Ісаї 59:2).
Адвентисти вважають, що через гріхопадіння частини ангелів, яке
відбулося ще до створення світу, проблема зла стала не тільки земним,
а й всесвітнім явищем: «І скинутий був великий дракон, давній змій,
що зветься диявол і сатана, що обманює весь світ; скинутий він був
на землю, і його ангели були скинуті з ним» (Об. 12:9).
Гріхопадіння перших людей, що побажали «бути як боги», вважають
адвентисти, призвело до розриву відносин між людьми і Творцем джерела усякого добра. Це спотворило їхню природу, породивш и
страждання, хвороби, біологічне старіння і смерть. Гріховний вибір
людей зруйнував стосунки між людьми, що перетворило всю історію
людства на нескінченні війни, насильство, жорстоку ворожнечу. Гріх
призвів і до антагоністичних відносин з природою, в результаті чого
людина ставиться до навколишнього середовища як руйнівник: «... все
творіння разом стогне і страждає аж донині» (Рим. 8:22; Об. 11:18).
За вченням адвентистів, зло за своєю природою - тимчасове.
Поважаючи свободу вибору людей, Господь дозволив аби зло проя
вило себе в усій його трагічній і потворній сутн ості і, зреш тою ,
покладе йому край, поверне Всесвіт до повної гармонії. Проблема
зла та теодицеї безпосередньо пов’язана із вченням про спасіння,
якому в Основах надається особливе значення. Спасіння світу від зла
і гріха як сотеріологічна1перспектива стосунків між Богом і людьми безперервна дія Божої благодаті (Тита 2:11). За адвентистською сотеріологією, головна роль у проц есі на ш ляху лю дини до спасіння
належить Божому Синові - Ісусу Христу, який подарував людству
вічне життя через втілення, викупну смерть, воскресіння з мертвих
та заступницьке служіння у Небесному святилищі (див. 1 Тим. 3:16).
Людина ж, добровільно приймаючи Божу благодать, сама стає активним
учасником процесу спасіння (Єрем. 31:33; Мт. 26:28).
Адвентисти відкидають вчення про абсолютне визначення (при
речення), за яким Бог для одних людей визначав спасіння, а для інших -

1 Сотеріологія - вчення про спасительну місію Ісуса Христа.
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вічне засудження і смерть. Вони сприймають дар спасіння не тільки
як Божий акт виправдання, а й як внутрішнє переродження людини під
дією Святого Духа (народження зверху), тобто покаяння і відродження
до нового життя із Христом, освячення та зростання в подібності до Бога
(1 Сол. 5:23). Відтак, вчення про спасіння етизується і йому надається
творчий характер. Адвентистська сотеріологія есхатологічна, оскільки
остаточне подолання гріха і зла пов’язане з Другим приходом Христа
на Землю. Життя кожного адвентиста пов’язане з очікуванням Другого
приходу Христа.
Важливе місце в Основах відводиться Ц е р к в і - волею Творця
організованій спільноті, що об’єднує віруючих в Ісуса Христа як Господа
і Спасителя, н езалеж но від етнічних розм еж увань, національної
приналежності, статі й соціальної градації. Прилучення до Церкви
відбувається добровільно через водне хрещення. Хрещенню передує
покаяння, опанування основ християнської віри.
Посилаючись на Новий Завіт, адвентисти уявляють Церкву як тіло
Х р ист о ве_( Еф. 1:23), де Христос є «Главою тіла Церкви» (Колос 1:18),
об’єднуючи віруючих в єдину спільноту. Така єдність створює в Церю
відносини братерства, взаємопорозуміння й любові. Виявом цього зв’яз
ку вважається Вечеря Господня (обряд Причастя, який супроводжується
обрядом ногоомовіння, що звершуються в останню суботу кожного
кварталу). Церква називається «Божим храмом, в якому Дух Божий
пробуває» (1 Кор. 3:16-17). Саме присутність Святого Духа, за вченням
адвентистів, надає Церкві статусу Богом встановленого інституту
й наділяє її силою, необхідною для реалізації її місії у світі.
Есхатологічний характер адвентистського вчення стосується
передусім майбутнього світу. Посилаючись на свідчення Ісуса Христа
та апостолів, Церква АСД пов’язує прийдешню історію людства з Другим
приходом Христа, коли «воскреснуть та преобразяться викуплені
з усіх народів усіх часів» (див. 1 Сол. 4:16). Визнаючи, що у Святому
Письмі наголошується на близькості Другого пришестя (Мк. 9:1; 13:30;
Рим. 13:11-12), адвентисти, водночас вважають, що дата Пришестя
невідома (див. Мт. 24:42; Мк. 13:32-33). А тому євангельські тексти про
цю подію мають теологічний, а не хронологічний зв’язок сьогоднішнього
і майбутнього. Вони вказують не стільки на час Другого приходу Христа,
скільки на реальність самого факту цієї події.
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Другий прихід Христа в адвенстистській інтерпретації - центральна
проблема есхатології, християнська надія та сподівання на повернення
втраченого раю. Ця подія знаменує завершення гріховної історії людства
з її катаклізмами та відкриває шлях до вічного блаженства в Царстві
Божому на Землі.
У другому розділі Основ «Церква, людина і сім’я» висвітлюється
сутнісна природа Церкви у її співвідношенні з людиною і сім’єю. Відтак,
доводиться, що Церква створена для поєднання людського соціуму
і Божественного, відкриття людині вищої мети її існування. Церква,
за дорученням Господа, проповідує вічне Євангеліє для примирення
людей з Богом та між собою (2 Кор. 5:19). Церква опосередковано
виконує місію Христа: «благовістити убогим, зціляти розбитих сер
цем, проповідувати полоненим визволення, сліпим - прозріння,
і пригноблених відпустити на волю» (Лк. 4:18). 1
Людина, у відповідності з адвентистським розумінням християнської
антропології, створена з пороху земного, за образом і подобою Бога
(див. Бут. 2:7) і знаходиться у взаємозв’язку з Божественною, земною
і фізичною реальністю. Звідси основа людського життя - єдність тіла
і духа. Дійсна природа людини розкрита Христом, який втілився
на Землі. Лише в людині вона набула справжньої цілісності своєї
духовної і тілесної природи, індивідуальності та соціальності, ставши
«учасником Божественної природи» (2 Пет. 1:4).
В Основах аналізується соціальна і духовна сутність людини,
як створеної Богом унікальної і сам обутньої істоти. Унікальність
людини полягає в ініціативі, свободі, відповідальності та сумлінності.
Людина - істота соціальна, визнають адвентисти, оскільки Творець
заклав у людині прагнення до взаєм одії із собі подібним и, тобто
до суспільного життя. (Бут. 1:2). Тому кожен віруючий повинен брати
участь у процесі соціалізації, щоб бути сформованою та гармонійною
особистістю і водночас багатством суспільства, джерелом та рушійною
силою його розвитку. Розвиток особистості адвентисти поєднують
з потребою в удосконаленні свого духу. Таким чином, духовна основа
людської особистості релігійна за своєю сутністю, і без Бога, Котрий
є Дух, вона немислима.

1 Д и в.: О с н о в и . - С. 13-15.
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Визнаючи гідність людської особи, Церква АСД вважає, що суспіль
ство й держава повинні дбати про загальний добробут людей, створю
вати такі політичні, економічні й соціальні умови, за яких людина могла
б розвиватись як вільна, гармонійна і відповідальна особистість. Свою
мету Церква бачить в тому, щоб захищати цінність життя кожної людини,
надаючи їй передусім духовну підтримку. Есхатологічна ж перспектива
земного служіння Церкви - відновлення в людині Божого образу.1
Соціальна доктрина Церкви АСД надає великою значення суспіль
ному служінню сім’ї. Адвентисти переконані, що сім’я - серце суспільства
і нації. Д обробут же суспільства, успіх Церкви і процвітання нації
якраз і залежать від впливу родини. Разом з тим, вони стверджують,
що секуляризація, релятивізм і прагматизм сучасного суспільства
призвели до втрати християнських цінностей і виникнення «сурогату»
таких шлюбних стосунків як полігамія, «шведська сім’я», громадянський
та одностатевий шлюб.
Відсутність чіткої системи цінностей, програм розвитку сім ’ї,
пропаганда свободи статевих відносин породила, на думку адвентистів,
велику кількість розлучень, соціальне сирітство та дитячу злочинність.
В цих умовах позиція Церкви така: тільки відновлення біблійної моделі
родини може повернути людині втрачене щастя. В адвентистському
розумі шлюб - священна Божа установа, дана людині в Едемі й утвер
джена Христом лише як моногамний союз любові між двома людь
ми - чоловіком і жінкою. Посилаючись на кн. Буття 2:24, адвентисти
пропонують три необхідні умови для повноцінного шлюбного союзу:
1) залишення дому своїх батьків; 2) приєднання до своєї половини;
3) абсолютне єднання подружжя, що поглинає все їхнє єство, що,
зокрема, проявляється в інтимних стосунках. Шлюб - це особливий
заповіт між двома особами задля досягнення чудової мети - стати
«одним тілом». Це - безперервне впродовж усього життя посвячення
одне одному. Характер взаємин тут є прообразом заповіту й відносин
між Самим Богом та його Церквою (див. Ісаї 54:5; Єрем. 31:31-33).
У такій інтерпретації подружжя стає відповідальним за свої стосунки
і перед Богом. Відтак, у християнському шлюбі визначена присутність
трьох особистостей: Господа, чоловіка і дружини.

1 Д и в .: О с н о в и .- С. 15 - 18.
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Шлюбні стосунки будуються на принципах любові, взаємоповаги,
визнання гідності й індивідуальності кожного члена сім ’ї, оскільки
у взаєминах подружжя не може бути насильства та приниження (див.
Ефес. 5:25; Колос. 3:19; Тита 2:4). Призначення чоловіка - бути головою
родини, а дружини - матір’ю, охоронницею домаш нього вогнища
(Ефес. 5:22-23; 1 Тим. 5:14). Такий розподіл ролей не применшує гідності
кожного і не виправдовує дискримінації статі (див. 1 Пет. 3:7; Гал. 3:28)3
Інтимні стосунки призначені лише для шлюбного союзу (1 Кор. 7:1-5).
Вони є символом єднання, засобом вираження любові і продовження
роду, знаком заповіту, Божим даром (Бут. 1:27-28), таємницею, яка
символічно відображ ає таємницю єднання Христа і Церкви (див.
Ефес. 5:32).
Адвентистська етика вимагає від батьків бути прикладом для своїх
дітей, а їх стосунки повинні свідчити про люблячого, терплячого,
справедливого і милостивого Творця. Діти - не власність батьків,
а Божий дар, «спадщина Господня», «нагорода» (Пс. 127:3), до яких
батьки повинні ставитися з великою лю бов’ю та відповідальністю.
Діти повинні поважати батьків, слухатися їх (Вих. 20:12; Колос. 3:20).
Разом з тим, в адвентистських сім’ях існують демократичні стосунки.
Адвентисти вважають, що вступ у члени Церкви має звершуватися
добровільно і свідомо. Тому дітям надається право самим обирати
свій шлях уж итті. Прилучення до Церкви та прийняття релігійних
цінностей батьків є самостійним рішенням дітей.
Церква АСД виступає проти розлучень і бореться за збереження
сім ’ї, дотримуючись принципу: «... що Бог з ’єднав, нехай людина
не розлучає» (див. Мк. 10:9; Мт. 19:3-9; 1 Кор. 10). Єдиною поважною
причиною для розлучення вважається порушення подружньої вірності.
У випадку порушення сім’єю сьомої заповіді - «не чини перелюбу» (Вих.
20:14), скривдженій стороні дозволяється укласти повторний шлюб або
поновити шлюбні стосунки. Також коли невіруючий чоловік (невіруюча
жінка) вимагають розлучення, віруюча сторона вважається вільною
(1 Кор. 7:15). Дозволяється шлюб із невіруючими (1 Кор. 7Т2-16).12
Оскільки моральне здоров’я і моральний стан суспільства безп о
середньо пов’язані зі станом справ у сім ’ї, Церква АСД закликає
1 Там само. - С. 1 9-24.
2 Там само. - С. 25 - 27.
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віруючих зміцнювати свої сімейні стосунки, будуючи їх на любові,
повазі, відповідальності як перед Богом, так і один перед одним, і перед
суспільством. З цією метою в громадах адвентистів створено низку
відділів: сімейний, жіночий, тавіфи, молодіжний, дитячий, здоров’я.
Відділи проводять різні заходи (семінари, курси, гурткова робота,
табірні збор и ), на яких члени церкви та всі бажаючі навчаються,
як зміцнювати родинні стосунки, вирішувати конфлікти, розуміти
один одного в подружжі, виховувати дітей, допомагати потребуючим,
жити за принципами здорового способу життя.
Для р еал ізац ії полож ень св о єї соц іал ьної доктрини Церква
АСД розробила низку програм соціальнозначущого характеру. Це допомога самотнім жінкам та одиноким матерям, програми для молоді
зі зміцнення здоров’я й підвищення самооцінки: «Зупинися і поміркуй»,
«Дихай вільно», «Покоління Next обирає». Ці програми формують
у молоді несприйняття наркотиків, алкоголю, тютюну, ранніх статевих
зв’язків. Керівники відділів проводять спеціальні зібрання і заходи
профілактичного й соціального характеру: дошлюбне консультування
пар; сімейне консультування подружжя; дитячі й молодіжні табори;
суботні й недільні біблійні школи для дітей і молоді. Вони надають
допомогу соціально незахищеним верствам населення і родинам, які
живуть за межею бідності, проводять акції милосердя для дітей-сиріт,
«дітей вулиць», для потерпілих від різноманітних лихоліть, відвідують
членів Церкви вдома.
В Основах розглядаються відносини Церкви і суспільства. Цьому
присвячений 3-й розділ цього документа. У ньому аналізуються
взаємовідносини людини і суспільства, суспільної та індивідуальної
моралі, пропонується конфесійне бачення принципів суспільного
устрою і ролі Церкви в суспільно-політичному житті, ставлення Церкви
до засобів масової інформації (ЗМІ).
Співробітництво з суспільством є наріжним каменем соціальної
доктрини Церкви АСД. На думку авторів Основ, - «духовне єднання
осо б и ст о стей будує як «тіло» Церкви, так і «тіло» суспільства».1
За такої позиції Церкви, людина в суспільних процесах посідає цен
тральне місце. «Без людини, її активної позиції», - підкреслюється

1 Там само. - С. 28 - ЗО.
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в Основах, - неможливе існування будь-яких суспільних інститутів.
Тому Церква у своїх відносинах із суспільством і державою на перший
план ставить людину, гідність її особи стості, а також турбується
про створення належних суспільних умов, які б сприяли її розвитку
й самореалізації.
Разом з тим, Церкву непокоїть сучасне знеособлення людини, втрата
нею життєвого сенсу та віри у власні можливості впливати на суспільні
процеси. У підгрунті цієї глобальної духовної кризи, іцо переживає
сучасне суспільство, за переконаннями адвентистських богословів,
лежить втрата справжніх цінностей. Проблемою є і те, стверджують
вони, що такі етичні цінності як солідарність людей і поколінь, турбота
про суспільний добробут нині стали непопулярними. Турбує Церкву
і те, що на суспільном у рівні виникло протистояння особи стого
і громадського, абсолютизується матеріальна сторона життя, з’явилося
різке протистояння бідності й багатства, існує глобальна криза людських
стосунків.
Враховуючи різке падіння суспільної і індивідуальної моралі, втрату
людиною морального стрижня в своїй поведінці, зокрема, духовної
цілісності, Церква пропонує повернутись обличчям до Морального
Закону (Десять Заповідей), які розкривають принципи Божого правління
(Вих. 20:1-17).
У своїй соціальній політиці Церква АСД виходить з того, шо вона
може впливати на покращення цієї ситуації. З одного боку, Церква
АСД закликає віруючих жити за біблійними моральними принципами,
сприяючи вдосконаленню світу й відродженню в ньому християнської
моралі. З іншого боку, Церква за допомогою різних програм та семінарів
намагається сприяти моральному відродженню суспільства. У цілому
ж адвентисти, як свідомі громадяни своєї держави, займають активну
соціальну позицію та беруть участь у перебудові суспільства на демо
кратичних засадах.1
Адвентисти визнають, що соціальне середовище - необхідна умова
нормального, повноцінного життя людини. Разом з тим, акцентують
увагу на тому, що»спільнота людей має не лише соціальний, але, перш
за все, духовний характер». Тому Церква АСД спрямовує свою діяльність

1 Д и в.: О с н о в и .-С . ЗО - 36.
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на те, щоб духовні підвалини суспільства не руйнувалися і люди могли
відчути духовну єдність між собою. Любов до Бога нероздільна з любов’ю
до ближнього (Рим. 13:9-10; 1 Ів. 4:20). Соціальне кредо Церкви - «людина
зможе досягти своєї повної реалізації лише в жертовній самовіддачі».1
Свою позицію щодо природи, походження і завдання суспільства Церква
АСД викладає у таких шести положеннях:
1) суспільство визначається соціальною природою людини;
2) сім’я, суспільство і держава взаємопов’язані соціальні інститути,
їх призначення - турбота про благо людини;
3) суспільство покликане сприяти соціальному і культурному
розвитку людини, захищати її інтереси;
4) витоками зла та різних соціальних проблем є так званий
соціальний чи ст рукт урний гріх (гріхопадіння, що призвело до виник
нення у людей таких негативних почуттів, як страх, сором, недовіра
один до одного і люблячого Бога);
5) Бог виявляє свою милість у людській доброчинності, у ній Він
розкриває Себе як Бог любові й милосердя. У зв’язку з цим Церква
повинна закликати людей виявляти любов до ближнього, особливо
до тих, хто потребує допомоги й підтримки;
6) людська природа має соціальну сутність, а тому суспільна
організація життя, згідно Святого Письма, існуватиме й за межами
цього світу, тобто у вічності.
Як зазначається в О сновах, Церква АСД займає дуалістичну
позицію щ одо прогресивних змін соціального устрою. По-перше,
вона зазначає, що гріх, який існує в людині і суспільстві, не дозволить
досягнути досконалого рівня цього світу. По-друге, як зазначають
адвентисти, це зовсім не означає відмову від прагнення реалізу
вати в ж итті суспільства євангельські принципи справедливості
й любові.
Відтак, есхатологія адвентизму співіснує з соціальним оптимізмом,
який орієнтує віруючих на активне соціальне служіння. Церква вважає
справедливість одним з головних принципів соціального устрою, а тому
виступає послідовним захисником справедливості, в першу чергу, соціальної справедливості. Посилаючись на біблійну книгу пророка

1 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця.- С. 37.
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Михея, адвентисти закликають не лише до формального відновлення
справедливості, порушеної гріхопадінням, а й відновлення гідності
людини (Мих. 6:8). Відносини у суспільстві, за їх переконаннями, повинні
будуватися на засадах «золотого правила» моральності: «Отже, все,
іцо тільки бажаєте, щоб чинили Вам люди, так чиніть їм і ви, бо в цьому
Закон і Пророки» (Мт. 7:12).
Адвентисти не розділяють поняття особистого та суспільного
блага. Звідси висновок, що, оскільки благополуччя особи залежить від
загального добробуту, вона повинна бути зацікавленою у його створенні.
У зв’язку з цим, Церква АСД закликає всіх громадян у своїй діяльності
керуватися принципом солідарності, яка ґрунтується на гармонійному
поєднанні особистого й соціального. (Рим. 12:15; Фил. 2:4). Враховуючи,
що солідарність закладена у самій соціальній природі людини, для
адвентистів є природнім ділитися з ближніми усіма своїми надбаннями матеріальними, інтелектуальними, духовними; надавати усім посильну
підтримку. Така позиція Церкви дала поштовх до створення розвинутої
інфраструктури благодійницької та філантропічної мережі.
Свою солідарність у світі, відповідно до Основ, Церква виявляє
на трьох рівнях: із Богом, співпрацюючи з ним у справі спасіння;
із людьми, особливо бідним и й потребую чим и, допомагаю чи їм;
із народами, налагоджуючи мирні взаємовідносини, де солідарність
проявляє себе як форма глобального співіснування.1
Проблемою для українського суспільства, як вважають розробники
Основ, є дисбаланс у розподілі благ та безвідповідальне, утриманське
ставлення до життя громадян. Церква АСД рекомендує впроваджувати
принципи взаємної допомоги і відповідальності, з одного боку, та р оз
вивати самостійність та ініціативу у громадян - з іншого.
У ставленні до суспільно-політичного життя Церква АСД виходить
з того, що вона володіє вічним, незмінним духовним Законом і духов
ними цінностями, а тому бачить своє завдання в тому, щоб поширювати
принципи Царства Небесного та Євангелія. Через це вона вважає для
себе неприйнятним брати участь у політичному житті, що роз’єднує
суспільство. Однак, допускає можливість різних політичних переконань
серед членів Церкви АСД.2
1 Див.: Основи.-С. 34 - 40.
2 Там само.- С. 41 -4 2 .
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Християни-адвентисти дотримуються новозавітного принципу завжди вірно служити суспільству, незалежно від свого соціального
статусу, та використовувати свої дари й таланти для блага суспільства
й народу, а не задля власних інтересів (Екл. 9:10; Колос. 3:23-24). Коли
ж ідеться про участь віруючих у виборах, то їм рекомендується діяти
за власним сумлінням, але орієнтуватися на те, що буде кращим для
держави та її громадян. Утримання від будь-якої політичної агітації неодмінна вимога для всіх церковних служителів. Церква залишає
за собою право виступати проти націоналізму, екстремізму та інших
негативних явищ (див. Мт. 6:24; 2 Тим. 2:4)2
Центральним пунктом Основ є громадянська позиція віруючих.
«Людина, зазначається у цьому Документі - покликана усвідомити
не лише свою індивідуальну значущість, а й особисту духовну єдність
з усім суспільством». Ця єдність, з точки зору Церкви, виражається
у трьох рівнях відповідальності:
1. Людина, перш за все, відповідальна за свою сім’ю, за її духовне,
матеріальне благополуччя. О бов’язок держави - створити для
людини гідні умови існування.
2. Сім’я залежить від оточення. Звідси обов’язок родини - формувати
дух єдності й добросусідства, почуття відповідальності за свій
регіон, мікрорайон, вулицю, двір.
3. Церква вітає ті громадські ініціативи, котрі о б ’єднують людей
у добровільній праці на благо суспільства (створення громадських
організацій, орієнтованих на благодійну, соціальну, освітню,
правозахисну діяльність). Церква заохочує подвижницьку діяль
ність своїх вірних.12
Церква АСД позитивно оцінює роль засобів масової інформації
(ЗМІ) у формуванні суспільної думки, зберігаючи позицію, що свобода
слова не повинна бути засобом пропаганди зла чи обману (1 Сол. 2:3-4).
Свобода слова не повинна ставати зброєю зла, коли ігноруються мораль
ні критерії, відсутня культура розумного самообмеження, самоаналіз.
Для підтримання зв’язків із громадськістю на всіх рівнях церковної
організації створюються відділи інформації. Пастори та члени Церкви
взаємодіють із ЗМІ. Принципова позиція Церкви АСД при співпраці
1 Див.: Основи. - С. 43 - 44.
2 Там само. - С. 45.
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зі світськими ЗМІ, як і використання своїх власних, - неучасть в полі
тиці: вона засуджує застосування ЗМІ для поширення наклепів, духу
нетерпимості, ворожнечі, релігійного чи політичного екстремізму.1
Грунтовно аналізуються в Основах взаємовідносини Церкви і дер
жави (див. Р.4). Церква АСД беззастережно дотримується принципу,
що держава і Церква - різні інституції, які не повинні ані зливатися
разом, ані підмінювати одна одну. Цим самим Церква АСД визнає
легітимність положень ст.35 Конституції України про відокремлення
Церкви від держави та право на свободу совісті. Церква пропагує політику
рівності всіх релігійних організацій, посилаючись на багатонаціональний
та поліконфесійний характер українського суспільства.2
Церква АСД визнає виняткову роль держави у підтримуванні
порядку і справедливості, забезпеченні блага людей. Вона готова, у міру
своєї компетенції та можливостей, підтримувати державу в її прагненні
служити людям. Але при цьому, вона залишає за собою право, - як про
це сказано в Основах, - «дбати про людину й підносити свій пророчий
голос проти таких форм державного правління, через які принижується
гідність людини». Адвентистське співтовариство вітає демократичні
зміни, що відбулися в українському суспільстві, вважаючи їх близькими
та співзвучними до християнських. Як підкреслюється в Основах,
Церква дивиться в майбутнє українського суспільства зі справжнім
християнським О П Т И М І З М О М .3
Адвентисти Сьомого Дня підтримують принципи відокремлення
Церкви від держави, посилаючись на Матв. 22:21, вважаючи, що таке
відокремлення повинно реально гарантувати свободу Церкві, але разом
з тим - не відокремлювати її від суспільства.
Позитивно оцінюючи законодавство про свободу совісті, адвентисти
звертають увагу на те, що окремі міністерства і відомства підписують угоду
про співпрацю з певними конфесіями (наприклад капеланство та робота
в пенітенціарних закладах), виключаючи аналогічне співробітництво
з іншими конфесіями, порушуючи тим самим конституційні принципи
рівності релігійних організацій перед законом.4
1
2
3
4

Див.: Основи. - С. 46 - 48.
Там само.-4 9 .
Там само. - С. 52, 56.
Там само. - С. 57.
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Закон України «Про св о б о д у совісті та релігійні організації»
(ст. 18) передбачає, що «релігійні організації мають право звертатися
за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями й одер
жувати їх ...». Посилаючись на це положення Закону, адвентисти
вважають, що вони могли б активізувати свою соціально значущу
діяльність за умови фінансової підтримки державою їхніх благодійних,
загальноосвітніх та оздоровчих програм.
Найголовнішим завданням держави, стверджують адвентисти,
є турбота про життя й добробут людини і суспільства. Тому Церква,
як соціальний інститут, на їх думку, в міру своїх можливостей і компе
тенції, може підтримувати зусилля державної влади із застереженням,
що така співпраця (але не союз) може будуватися лише на умовах свободи
й добровільності, які дозволяють як державі, так і Церкві виконувати
свою місію, слугуючи потребам людей.
Співробітництво Церкви та держави видається плідним, згідно
соціальної доктрини АСД, у таких сферах:
1. Підтримка інституту сім’ї.
2. Збереження в суспільстві фундаментальних норм моралі.
3. Співпраця у сфері культурного, морального та духовного вихо
вання і освіти.
4. Турбота про здоров’я особи (популяризація здорового способу
життя, профілактика паління, наркоманії і алкоголізму).
5. Участь у спільних соціальних програмах.
6. Миротворча діяльність та допомога в зонах конфліктів.
7. Діалог з органами державної влади різних рівнів у вирішенні
питань значущих як для Церкви, так і суспільства (розробка
законодавства, підготовка пропозицій економічного та соціального
характеру).
8. Взаємодія церковних і світських ЗМІ у формуванні моральності
громадян суспільства, захисту їхніх прав і свобод.
9. С п р и я н н я то л е р а н т н о с т і, в з а єм о р о зу м ін н ю й сп івп рац і
громадян.
10. Справи милосердя і благодійності.
11. Діяльність для збереження довкілля та покращання екології.
12. Економічна діяльність.
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13. Протидія екстремізму та тероризму.1
Як зазначається в Основах, українські адвентисти, як законослухняні
громадяни, лояльно ставляться до влади і готові сумлінно служити своїй
державі. Вони, разом з тим, проти насильницького скинення влади,
навіть якщо вона аморальна і здійснює тотальний контроль над своїми
громадянами (див. Римл. 12:19). Щодо оцінки правопорушень з боку
громадян, то вони трактуються як прояв спотвореної гріхом природи
людини (Єрем. 17:9; Мт. 15:19-20). Церква засуджує будь-які злочини,
але виступає проти смертної кари, оскільки життя - це дар Божий.
Найбільш дієвим засобом боротьби зі злочинністю Церква вважає
не покарання, а профілактику злочинів. Тому об’єктом її особливої уваги
є особи, що належать до так званих груп ризику: без визначеного місце
проживання, алкоголіки та наркомани, безпритульні діти. Для роботи
з цією категорією громадян, у кожній з помісних Церков створюються
відповідні відділи: тавіфи, здоров’я та утримання, клуб пошуковців.
Головна мета цих церковних структур - реабілітаційна робота з цією
категорією населення, підвищення їх соціального статусу, матеріальної
самостійності та психологічної стабільності.2
Своїм завданням Церква АСД вважає р о б о т у з покращ ання
духовно-морального стану суспільства. Для цього вона співпрацює
з системою пенітенціарних закладів через Асоціацію служіння засуд
женим. Спільно з штатними працівниками цих закладів Церква
проводить «круглі столи», семінари і курси з вивчення Біблії, бесіди
на духовно-моральні теми, як з співробітниками правоохоронних
органів і адміністрацією виправних закладів, так і з ув’язненими.
Використовуючи можливості ЗМІ як засобу просвітництва, вона
запровадила періодичні церковні видання духовно-просвітницького
та соціально-правового характеру.3 Із звіту директора відділу служіння
ув’язненим на VII з’їзді Української унійної конференції (2003 р.) видно,
що цей напрямок діяльності постійно знаходиться під увагою керівництва
Союзу. Для проведення духовних концертів в колоніях для засуджених
створені музичні групи в Буковинській, Подільській та Південній
1 Див.: Основи.- С. 57 - 59.
2 Див.: Церковное руководство Адвентистов седьмого Дня - Вьіпуск ГК АСД. 1990.- С . 7 3 -7 4 , 84. 9 0 -9 2 .
3 Основи.-С. 59 - 62.
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конференціях. Відділом залучаються спеціалісти для проведення
оздоровчих програм з профілактики і подолання тютюнопаління,
алкоголізму, наркозалежності. Працюючим в колоніях, адвентисти
пропонують відеопрограми Фінлі, Вандемана, Ребанта.1
Бажаючи сумлінно служити своїй країні, адвентисти, посилаючись
на слова Ісуса Христа: «Поверни свого меча на його місце, бо всі,
що беруть меч, від меча загинуть» (Мт. 22:39; 26-52), не служать
у стройових частинах збройних сил. Вони надають перевагу несенню
військової служби в медичних, будівельних, інженерних, залізничних
частинах або альтернативній службі.2
Соціальну доктрину Церкви АСД повною мірою можна назвати
етичною. Адже її кредо - «гідність особистості неможлива поза етич
ними нормами».3 Аналізу етичних засад суспільних відносин якраз
і присвячений п'ятий розділ Основ, озаглавлений «Християнська
етика і світське право. Свобода совісті і толерантність». Визнаючи
благотворний вплив суспільної моралі на поведінку людей, адвентисти
вважають, іцо лише завдяки біблійній системі цінностей (Священний
Закон - Десять Заповідей) людина може здобути єдино правильну
ж иттєву перспективу. А відтак, удосконалення взагалі, вважають
адвентисти, можливе лише через віру в Ісуса Христа, отримання Духа
Святого (для переродження) і незмінне виконання даних Богом запо
відей та інших біблійних настанов (Повт. Зак. 30:16).
Виходячи із глобального призначення етики, адвентисти специ
фічно тлумачать зміст поняття «свобода совісті». Свобода совісті
для них є фундаментальним правом людини на незалежність внут
ріш нього духовного життя та право світоглядного вибору. Проте
Церква, поважаючи право на вільний світоглядний вибір (релігійний
чи атеїстичний) не визнає цінності нерелігійних ідей самих по собі.
Право людини на вільний релігійний, в тому числі й конфесійний, вибір,
не означає для неї визнання плюралізму релігійної істини.
Визнаючи, що кожна людина має право на свободу думки, совісті,
релігії, Церква АСД акцентує свою увагу на релігійній свободі як праві
збиратися разом на навчання і богослуж іння сьомого дня тижня
1 Див.: Матеріали VII з’їзду УУК. - Р.З. - С. 7.
2 Жукалюк Н., Любащенко В. Вказана праця. - С. 63.
3 Там само. - С. 64.
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(в суботу, згідно 4-й заповіді - Вих. 20:8-11; Мт. 24:20); створювати
свої установи; безперешкодно поширювати свої погляди. Ці принципи,
на думку адвентистів, є демократичним завоюванням, і суспільство
не повинно встановлювати меж для свободи совісті особи.
Адвентисти Сьомого Дня, як зазначається в Основах, не тільки
визнають право на свободу совісті, а й вважають своїм обов’язком
відстоювати принципи свободи совісті для всіх людей. З цією метою
в Церкві засновано відділ релігійної свободи, який пропагує цінність
релігійної свободи і захищає права всіх без винятку віруючих. Адвен
тисти беруть активну участь у діяльності такої громадської оргіназації
як Українська асоціація релігійної свободи (УАРС), Генеральним
секретарем якої є пастор церкви Ганулич П.В. Церква готова співпра
цювати з різними релігійними та громадськими організаціями у спра
ві захисту релігійної свободи незалежно від конфесійної чи світо
глядної орієнтації.1
Адвентистське релігійне співтовариство непокоїть те, що в Україні
до цих пір пош ирені етнічна й релігійна ф обії. Воно переконане,
що у зв’язку з цим, першочерговим завданням суспільства повинно стати
виховання толерантності. Церква АСД засуджує будь-які упередження,
факти жорстокого ставлення до людей, зокрема викликані неприйняттям
їхніх переконань і звичаїв. На її думку, кращою формою порозуміння
і досягнення згоди є діалог між людьми різних культурних традицій. Свою
позицію вона відстоює практичними справами. Українські адвентисти
беруть активну участь у різноманітних акціях (конгресах, симпозіумах,
конференціях, засіданнях «круглих столів»), спрямованих на ф орму
вання толерантності, міжконфесійної злагоди та співробітництва.2
Велика увага приділяється Церквою АСД проблемам культури,
за допомогою якої вона бачить широкі можливості реалізувати кон
фесійний ціннісний потенціал. У шостому розділі Основ, що зветься
«Культура в контексті релігійного і соціального життя», п роп ону
ється біблійне та церковне розуміння культури та її співвідношення
з гріхом, аналізуються взаємовідносини науки і релігії в контексті
їх пізнавальних та моральних цінностей і розглядаються проблеми
освітнього процесу.
1 Див.: Основи. - С. 68-70.
2 Там само. - С. 72.
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Адвентисти етимологічно пов’язують поняття «культура» з латинсь
ким терміном сикш, зміст якого, за їх твердженням, передбачає релігійнокультове поклоніння. Звідси, вважають адвентисти, культура бере
свої витоки в ранніх релігіях і нерозривно пов’язана з практикою
богопоклоніння (див. Бут. 12:7-8; 21:33; 25:25-26; 28:10-22). У відповідності
з адвентистським вченням, культура відіграє важливу роль і у задумі
Божому щодо спасіння світу й людини (див. Бут. 2:15), тому, на їхню думку,
спочатку місія творця культури була надана Адаму. Посилаючись на перші
розділи кн. Буття, вони стверджують, що вже безпосередні нащадки Адама
стали родоначальниками ремесел і мистецтв, які визначили розвиток
наступних цивілізацій (Бут. 4:22). Обробляючи землю, розбудовуючи
міста, стародавні землероби, будівничі, ремісники, митці, наслідуючи
свого Творця, закладали підвалини матеріальної і духовної культури.
Розглядаючи культуру в історичному контексті, адвентисти впевнені,
що після гріхопадіння людини, культура набула деструктивного виміру
(Прит. 3:5), втратила свій сакральний зміст, стала переважно секулярною,
антропоцентричною, а тому - уразливлою.
Церква розглядає культуру в безпосередньом у зв’язку з богооб’явленням, де останнє - «акт відкриття людям Істини, опосередкований
культурою конкретного народу, до якого Всевишній звертається зі Своєю
звісткою». Ставлячи на перше місце о б ’явлення та релігійний досвід
в духовному житті віруючого і самовизначенні Церкви, адвентистські
богослови відзначають роль культури, насамперед мовної культури,
за допомогою якої Церква веде діалог із суспільством, використовуючи
ціннісний потенціал християнських ідеалів (література, музика, живопис
тощо). При цьому, Церква орієнтується на етнічну полікультурність
суспільства і рекомендує віруючим, посилаючись на ап.Павла, з повагою
ставитися до культур всіх народів та народностей. Зважаючи на це,
адвентисти переконані, що і Добру вістку, тобто Євангеліє люди повинні
слухати рідною мовою та мати можливість зберігати свою національнокультурну ідентичність. Відстоюючи принципи інтернаціоналізму,
адвентисти виступають проти проявів націоналізму, ксеноф обії,
культурної самоізоляції та національної замкнутості. Вони пропагують
конструктивну взаємодію та взаємозбагачення культур.
Аналізуючи стан відносин між наукою і релігією та визнаючи деякі
історичні факти протиріч між ними, адвентисти стоять на позиції,
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що принципового, нерозв’язного конфлікту між ними не має. Вони
доповнюють одне одного, створюючи всеосяжне бачення світу.1
Важливу роль в розбудові культури Церква відводить освіті як інстру
менту становлення особистості. Визнаючи постійне удосконалення
освітніх програм та технологій, адвентисти, разом з тим, зауважують,
що їх надмірний акцент на професіоналізації та інтелектуалізації йде
на шкоду вихованню та формуванню особистісних якостей людини.
Визнаючи важливу роль школи у вихованні особистості, перше
місце в цьому процесі адвентистське співтовариство все ж таки
відводить сім ’ї, бо саме в ній дитина засвою є осн овн і м оральні
й культурні цінності, формує світогляд (див. Прип. 6:20-23). Церква
АСД вважає, що треба вести пошук таких освітніх технологій, які
б дозволили максимально задіяти потенціал родини, як найважливішого
виховного та просвітницького середовища, що плекає такі цінності, як:
шляхетність, порядність і моральність. Сімейне виховання та навчання
обов’язково повинно доповнюватись, на думку адвентистів, системою
державної освіти, своєрідність якої повинна полягати в орієнтації
на саморозкриття осо б и ст о сті учня і високом у п р оф есіон ал ізм і
та моральності педагога.
Церква АСД високо оцінює соціальну функцію освіти, яка про
являється в творенні моральності, духовно зрілої особистості, гро
мадянина. Разом з тим, вона вважає, що світська освіта повинна
доповнюватися духовним просвітництвом та вихованням. Адвентисти
не просто відводять освіті значне місце у формуванні духовного клімату
суспільства, але й беруть на себе відповідальність за реалізацію цього
процесу. Так, в Основах зазначається, що «Церква, усвідомлюючи себе
носієм високих етичних норм і цінностей, бере активну участь у духовно
моральній просвіті суспільства, реалізуючи програми релігійного
навчання і виховання дітей та молоді. Вона організовує суботні й недільні
школи, заклади початкової, середньої, середньо-спеціальної й вищої
освіти, де діти і молодь залучаються до християнських цінностей.
Прагнучи формувати здоровий духовно-моральний світ людини, Церква
впроваджує програми з профілактики шкідливих звичок, звільнення
від алкогольної, наркотичної та нікотинної залежності».2
1 Див.: Основи. - С. 73 - 78.
2 Там само. - С. 83 - 87.
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У своїй соціальній доктрині Церква позитивно оцінює консти
туційний принцип розділення релігійної і світської освіти, вважаючи,
що цей елемент відокремлення церкви від держави дозволяє зберігати
м іж конф есійне порозум іння. Виражаючи свою підтримку цьому
принципу, Церква АСД не вважає правильним запровадження хрис
тиянської чи іншої світоглядної моделі як основоположної для духовного
життя суспільства. Державна система освіти, - зазначається в Основах, має залишатися світською, цілковито незалежною від впливу якоїсь
одн ієї чи кількох релігійних традицій або груп. Державні органи
управління освітою, у зв’язку з цим, мають сприяти реалізації права
громадян на свободу вибору характеру освіти, як елемента свободи
совісті та віросповідання.
У державних освітніх програмах, на думку адвентистських р оз
робників Основ, неприпустимі ані пропаганда атеїзму, ані насадження
релігійних поглядів, зокрема віровчення якоїсь певної конфесії. Вони
застерігають від небезпеки теологізації (катехізації) освіти, конфесійно
однобічної, що насаджує єдину віру, єдине світорозуміння, єдину
«істину» (як це є в Росії з православним просвітництвом).
Щоб запобігти релігійному екстремізму, поглибленню розколу між
конфесіями, маніпулюванню довірливістю дітей через пропозицію
«одноманітності» та «правильності» лише якихось одних релігійних
поглядів, слід обмежитись, зауважують богослови, у загальноосвітніх
школах і вищих навчальних закладах викладанням релігієзнавства
як світської чи академічної дисципліни.
Церква АСД вважає також можливою релігійну освіту в освітніх
закладах, але факультативно, на добровільній основі, за згодою батьків
та учнів. Акцентується увага на тому, що тут повинні бути рівні права
і можливості у викладанні релігії для всіх діючих в Україні конфесій.
Творці Основ притримуються думки, що релігійна освіта дітей може
бути частиною навчальних програм, але тільки в освітніх закладах,
заснованих релігійними організаціями на принципах релігійної етики.1
Звертається увага на те, що саме в таких школах легше формується
моральність і духовність, ефективніше діє система профілактики поганих
звичок, вищий ступінь довіри між педагогом та учнем. Тому Церква

1 Д и в.: О с н о в и . - С. 88 - 89.
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закликає уряд створити всі можливості для відкриття та акредитації
духовних навчальних закладів.
У адвентистів чітка позиція: світські і релігійні освітні системи
не тільки можуть, але й повинні взаємодіяти, збагачуючи одна одну
шляхом обм іну досвідом , інформ ацією та освітнім и методиками
й технологіями.
Виконуючи свою легітимізуючу функцію в суспільстві (формування
громадянської позиції у віруючих), Церква АСД акцентує увагу на тому,
що віруючі зі всією відповідальністю повинні ставитися до покращання
економічного стану країни. Розуміння проблем економічного розвитку,
ролі людини та християнських цінностей в цьому процесі, соціальне
значення та духовний сенс праці розглядаються у сьомому розділі Основ,
що має назву «Сучасна економіка і християнські цінності».
Своє ставлення до праці адвентисти обґрунтовують тим, що «людина
є центром і метою будь-якої економічної діяльності», тому все має
бути підпор ядк ован е не «інтересам в и р обн и ц тва», а п отр ебам
людини. В О сновах Церква АСД звертає увагу на таку п роблем у
в українському суспільстві як відчуженість і знеособлення людини,
коли вона стає лише «фактором виробництва» у статистичном у
звіті. Церкву турбує і нерівноправний доступ до матеріальних благ,
що з одного боку, паралізує господарську ініціативу людей, а з іншого, призводить до розшарування суспільства та соціальної конфліктності.
Співтовариство АСД струбоване і тим, що складна економічна ситуація
в Україні призводить людей до пошуку засобів виживання, міграції,
і як результат - втарати духовної свободи. Позитивно оцінюючи ринкову
економіку, адвентисти, разом з тим, переконані в необхідності розумного
поєднання свободи ринку з державним регулюванням економічних
відносин законодавчим шляхом.
У зв’язку з цим одним із основних завдань суспільства адвентисти
бачать створення умов для повернення людини до активної соціальної
й економічної діяльності, де розвиток економіки повинен служити
підвищенню добробуту людини і суспільства.
Досягнення цих результатів ставиться в залежність від етизації
економічних відносин (чесне та відповідальне ведення справ, узгодження
приватного із суспільним). Існуючі проблеми в економічних відносинах є,
на думку адвентистів, результатом гріхопадіння та руйнації гармонійних
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відносин між людиною та довкіллям. Біблійним підгрунтям подолання
цих протиріч та формуванням відносин любові до ближнього можуть
стати, згідно Основ, такі принципи: неприпустимість обману і відсутність
тиску у взаємовідносинах між людьми; неприпустимість використання
ближнього як засобу для власного збагачення; реалізація моральної
вимоги справедливості - рівне врахування інтересів сторін; збереження
права приватної власності і свободи сторін (продавця і покупця).1
Встановлення гармонійних відносин людини з людиною, людини
з природою адвентисти вбачаються у відновленні зв’язку між людиною
і Богом, а відтак, вважають вони, досягти гармонійного та прогресивного
розвитку людської спільноти дозволять економічні відносини, засновані
на біблійних принципах (2 Кор. 8:13-15). Це аргументується тим,
що одним із найважливіших досягнень Реформації XVI ст. було саме
розкриття цінності людської праці. Адвентистська етика, у зв’язку
з цим, визначає низку ділових і моральних якостей, які характеризують
віруючого протестанта: ощадливість, працелюбність, раціональне
ведення господарства, прагнення до примноження засобів, особиста
скромність і ретельність.
Церква АСД, визнаючи свою духовну спорідненість із реформацій
ним рухом, високо оцінює вищеназвані моральні якості і наголошує
на тому, що вони повинні працювати на формування солідарності між
людьми, турботи про бідних та немічних. Звідси, у їхньому розумінні,
найголовніша мета економіки - благо людини, а не примноження
багатства як такого. Тому Церква не вбачає в багатстві якогось знаку
Божественної милості й обрання. Любов і милість Христа, - зауважують
адвентисти, - однаковою мірою належить усім.
Високо оцінюючи роль праці у формуванні та розвитку особи,
соціальна доктрина адвентистського співтовариства наголош ує
на її соціальному значенні та духовному сенсі, оскільки саме праця,
а не що інше, є найважливішим виміром людської присутності у світі.
У соціальному характері праці Основи визначають такі творчі щодо
людини характеристики праці: її необхідність людині, спосіб реалізації
особи, умова особистого, сімейного і суспільного добробуту, чинник
розбудови навколишнього світу.

1 Д и в.: О с н о в и . - С. 90 - 95.
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Формуючи відповідальне ставлення до праці, адвентисти вима
гають у віруючих дотримання міри: шість днів працювати, а у сьомий
(суботу) - відпочивати (див. Вих. 20:8-11).
При цьому підкреслюються такі принципи у поглядах на працю:
по-перше, вона повинна підносити гідність людини, а не призводити
до її деградації, по-друге, корисна праця - соціальний обов’язок людини:
«Коли хто не хоче працювати, хай не їсть» (2 Сол. 3:10). Посилаючись
на восьму («не кради») та десяту («не жадай нічого чужого») заповіді
(Вих. 20:15, 17), адвентисти визнають право власності, але звертають
увагу на те, що вона потрібна виключно для відновлення правильної
ієрархії цінностей (Мт. 10:19-20) та для служіння загальному благу.
Церква АСД схвалю є наявність законодавства про приватну
власність і розумного її використання та необхідність відповідного
оподаткування прибутків. Основи, посилаючись на Біблію, позитивно
оцінюють підприємницьку діяльність (див. Вих. 20:8-11, Екл. 4:9),
але зауважую ть, що вона о б о в ’язково повинна бути побудована
на принципах гуманності й справедливості. Адвентисти не схвалюють
неробства (див. Прип. 24:33-34) і закликають віруючих до чесної,
старанної та плідної праці.
Щоб підняти рівень української економіки, слід, зауважую ть
адвентисти, застосовувати такі етичні принципи підприємництва, коли
воно вільне, але й відповідальне. При цьому, соціальна відповідальність
підприємців повинна виявлятися в таких напрямках: сумлінна спла
та податків; розвиток бізнесу та створення нових робоч их місць;
встановлення гідних умов праці та її відповідної оплати; підтримка
соціальних програм.1
Однією із складових віровчення адвентизму є принципи здорового
сп особу життя. їх Церква АСД п ов’язує з ш остою заповіддю «не
вбивай» як розум н е співвіднош ення законів ж иття та зд о р о в ’я.2
Принципи здорового способу життя відносяться до основних положень
адвентистського віровчення, яким Церква АСД надає важливого

1 Див.: Основи. - С. 96 - 102.
2 Див. Христианские чтения. Ежегодник Церкви АСД. - Москва, 1990 - С.98.
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значення1; вони стали о б ’єктом дослідження в низці праць О.Уайт.2
Згідно з «Церковним керівництвом», у кожній помісній громаді є «відділ
здоров’я і утримання».3 В Основах є спеціальний розділ (восьмий)
«Здоров’я людини і народу». У ньому констатується: Церква АСД
вважає здоров’я однією з найважливіших цінностей людського буття.
І водночас робиться застереження, що здоров’я людини безпосередньо
залежить від застосування тих фізичних і духовно-моральних законів
життя, які Бог установив у процесі творення світу.
Посилаючись на Біблію, адвентисти вважають турботу про здоров’я
богоугодного справою. Підкреслюючи ціннісність особистості, вони
не розділяють здоров’я людини на фізичне, душевне і духовне (1 Кор.
6:20, 1 Сол. 5:23), оскільки вважають тіло людини «храмом Святого
Духа» (1 Кор. 6:19-20). Віровчення адвентистів розглядає здоровий
спосіб життя у взаємозв’язку з дотриманням санітарно-гігієнічних
норм, характером харчування, відсутністю згубних звичок, непомірності
й нестриманості.4
У своїй діяльності Церква АСД враховує передусім рекомендації
О.Уайт щодо здорового способу життя, надає важливого значення
профілактиці захворювань як пріоритетному напрямку у медицині
і рекомендує віруючим брати участь у всіх профілактичних заходах,
які проводять органи охорони здор ов’я, включаючи вакцинацію.
До профілактичних заходів на індивідуальному рівні адвентисти
відносять і такі як: правильна організація праці й відпочинку, раці
ональне збалансоване харчування, фізичні вправи, загартування,
попередження згубних звичок і звільнення від них.
Співтовариство адвентистів визнає різні види медикаментозного
впливу на організм і не виступає проти переливання крові та транс
плантації органів.
Реалізуючи принципи здорового способу життя, Церква АСД у своїй
соціальній доктрині проголошує відмову від спиртного, наркотиків
1 Настольная книга служителя. Т. 1. Учение и принципы жизни Адвентистов седь
мого дня - Москва, 1 9 8 9 -С.83-88.
2 Там само. - С.390.
3 Церковное руководство Адвентистов седьмого дня. - Выпуск ГК АСД., 1990. С.90-93.
4 Див.: Основи. - С. 103, 104.
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та тютюну, сповідує принцип «помірності». Для цього пропонується
не тільки вести роз’яснювальну роботу, а й кардинально змінити систему
цінностей молодіжної культури з ухилом на здоровий спосіб життя.
У Церкви є своя програма вирішення цих питань, яка реалізується на двох
рівнях. По-перше, це профілактична й реабілітаційна підтримка тих,
хто є узалежнений; просвітницька робота та відкриття спеціалізованих
закладів. По-друге, спільними зусиллями молодіжних і сімейних відділів,
відділів здоров’я у помісних церквах успішно реалізуються програми
з профілактики наркоманії, алкоголізму, паління, СНІДу, з подолання
згубних звичок серед дітей та молоді через програми «Молодь у дії»,
«Зупинися - поміркуй», «Як подолати стрес» тощо. Створюються клуби
здоров’я і школи здорового харчування, видаються книги, журнали,
відеофільми та ін. посібники з питань здоров’я.1
У Церкви АСД є своя концепція вирішення таких проблем як аборти,
клонування, трансплантація органів, евтаназія, транссексуальність.
Цьому присвячено дев’ятий розділ Основ «Проблеми біомедичної етики».
Посилаючись на Божественне о б ’явлення про життя як дорогоцінний
дар Божий (див. Филип. 3:14; Мт. 5:48; Пет. 1:4), адвентисти вказують,
що переривання життя, яке набуло поширення у Х Х с т ., засвідчує
трагічну глибину людського падіння.
Це явище, на їх думку, має есхатологічне забарвлення і є здійсненням
пророцтва про кінець світу, в якому передбачалося, що в останні дні «через
поширення беззаконня охолоне любов багатьох» (Мт. 24:12). Поглиблення
демографічної кризи в Україні, як і в Європі, адвентисти пов’язують,
у першу чергу, з девальвацією основних християнських цінностей
та безвідповідальним ставленням до життя й здоров’я людини.
Високо оцінюючи досягнення науки в сфері біомедичних технологій,
Церква АСД вважає можливими клонування деяких видів клітин і тварин,
трансплантацію органів, якщо мова йде про благо людини. Однак,
адвентистське співтовариство категорично виступає проти маніпуляцій
з генетичною матрицею, які, на його думку, ведуть до руйнації в людині
богоподібності, ціннісної гідності та до знеособлення. Відповідно,
Церква відкидає будь-які форми евтаназії (припинення життя при
невиліковному діагнозі), кваліфікуючи її як самогубство чи убивство.

1 Д и в.: О с н о в и . - С. 107-108.
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Грунтуючись на законі любові, повазі до життя, принципі справедли
вості, Церква АСД впевнена, що лише Бог, який дарує людині життя,
має право забрати його в той момент, який Він вважає необхідним.
Церква АСД категорично виступає проти зміни статевої орієнтації,
вважаючи це викликом Богові-Творцю, але виправдовує хірургічну
корекцію гермафродитизму (двостатевості).
Церкву АСД сьогодні дуж е турбує екологічна криза, яка, за її
переконаннями, є результатом кризи моральної свідомості людей. Тому
Основи пропонують адвентистську концепцію ставлення суспільства
до природного довкілля. Центральна доктрина АСД - вчення про
викуплення людства від гріха має й екологічні аспекти, оскільки,
на їх переконання, смерть Ісуса Христа стала запорукою звільнення
не тільки людей від прокляття, але й Землі - від наслідків гріха
в майбутньому.
Викупивши від гріха людину, Син Божий тим самим викупив
від деградації і залежну від людини природу. Церква АСД розглядає
екологічну етику як невід'ємну частину християнської етики, яка
покликана формувати в людей шанобливе ставлення до природного
довкілля. Разом з тим, спираючись на Святе Письмо й історичний
досвід, Церква АСД не вважає можливим створення «Раю на Землі»
(Мт. 24:12) і пророкує неминучість екологічної катастрофи, якщо
не буде Божого втручання. У цьому виявляється подвійний і, можливо,
суперечливий підхід адвентистів до цієї проблеми. З одного боку, - віра
в неминучість глобальної катастрофи взагалі, щоб потім побудувати
«нові небеса і нову землю» (2 Пет. 3:13), з іншого боку, віра в Другий
прихід Христа передбачає відповідальність людини за екологічну
ситуацію, як вимогу згори.1 В Основах констатується: Церква АСД
відкрита для активної співпраці з відп овідн и м и організаціям и
й освітніми закладами у природоохоронній та еколого-просвітницькій
роботі. Найбільш дієву свою участь у збереж енні навколишнього
середовища вона бачить, перш за все, у духовно-моральній просвіті
людей (Мт. 28:19-20).
Така просвіта здійснюється як через проповідування, так і особисте
свідчення віруючих. Роз’яснення норм екологічної етики відбувається

1 Д и в.: О с н о в и . - С. 110 - 124.
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шляхом навчання у суботніх школах, під час м олодіжних походів,
у християнських таборах та інших зібраннях на природі. Екологіч
ний компонент включено до освітніх навчальних програм духовних
закладів та духовної літератури. Величезна роль в цьому процесі
відводиться сім’ї.
Взявши на озброєння природоохоронний принцип «Міркуй гло
бально, дій локально», Церква АСД заохочує особисту участь своїх
членів у справі охорони природи, розуміючи природоохоронне служіння
як особливу форму благодійництва - допомогу Божим створінням,
що страждають. Низка програм Церкви АСД спрямована на вирішення
проблем утилізації відходів і зниження споживання. У більшості громад
діє так звана система вторинного використання одягу для допомоги
потребуючим. Віруючим дозволяється брати участь в акціях протесту
проти порушення природоохоронного законодавства.
Церква АСД постійно відслідковує зміни та визначає тенденції
світового розвитку і має свою позицію щодо цих процесів. Ставлення
співтовариства адвентистів до світових трансформацій викладене
в одинадцятом у розділі Основ, який має назву «Сучасне світове
суспільство: досягнення і загроза розвитку». Його аналіз дає підстави
зробити низку висновків. Адвентисти виходять з того, що «величний
задум Божественної любові передбачав єдність всіх людей світу не тільки
через акт творіння, але й єдність Викуплення у Христі Ісусі».
Схвалюючи всі прийняті ООН правові акти, Церква АСД, з одного
боку, розробляє власні документи, в яких висвітлюється її ставлення
до гострих проблем сучасності. З іншого боку, виховує у віруючих
почуття відповідальності за всю планету. Цьому сприяє діяльність
адвентистських міжнародних благодійних організацій. Через них
Генеральна Конференція створює в різних країнах фабрики продуктів
здорового харчування, медичні заклади та реабілітаційні центри.
Упродовж понад 150 років вона виступає популяризатором здорового
способу життя. Враховуючи динамічність глобалізаційних процесів та їх
суперечливі тенденції, Церква АСД закликає держави, що володіють
значними економічними ресурсами, виявити добру волю та надати
солідарну допомогу тим, хто сьогодні перебуває у важкому стані.1

1 Д и в.: О сн о в и . - С. 125 - 130.
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Церква закликає всі держави до широкого культурного обміну,
поваги й визнання гідності всіх народів планети, зокрема України,
до визнання їхніх прав на гідне людини існування.
П озитивно оцінюючи процес глобалізації, Церква АСД, разом
з тим, привертає увагу громадськості до таких його негативних
тенденцій: зростаюча матеріалізація інтересів сучасного людства,
що призводить до економічної конкуренції, надприбутків, матеріального
фетишизму; глобальна влада капіталу, який контролює світову економіку
та нівелює цінності людини-працівника; маніпулювання інтересами
і запитами населення за допомогою засобів масової інформації; спроба
реконструювати релігійно-державні союзи.
В умовах глобалізації та її суперечливих тенденцій Адвентисти
сьомого дня вбачають вихід у зміцненні таких світоглядних і моральних
основ: віра в біблійну концепцію створення світу й людини за образом
Божим, що допомагає протистояти тваринному началу в людині;
розуміння реальності гріха й небезпека піддатися спокусі (грошолюбства
і чуттєві пороки); віра в живий зв’язок із Христом; активна життєва
позиція та участь у всіх позитивних процесах сучасного суспільства;
почуття відповідальності перед родиною і суспільством;
Церква АСД виступає проти війни та актів тероризму, жорстокості
й насильства. їх підгрунтя вона бачить у гріхопадінні людини, що в свою
чергу, є частиною вселенської війни, Великої боротьби між добром
і злом.
Церква АСД готова всіляко сприяти миру і висуває для цього чотири
принципи його захисту: діалог, справедливість, прощення, примирення.
Вона вірить в обітницю, що завдяки духовному відродженню мир всетаки встановиться і зло буде переможене Ісусом Христом, після чого
світ відновиться. Кредо Церкви: між першим і другим приходом Христа
слід постійно і цілеспрямовано сприяти збереженню миру. В Основах,
однак, робиться висновок, що люди своїми зусиллями не зможуть
побудувати царство миру на землі, і лише Бог установить справжній
мир у Своєму Царстві завдяки приходу Його Сина.
Церква АСД як відкрите співтовариство має достатньо розроблену
концепцію відносин з іншими релігіями. Вона викладена в дванадцятому
розділі Основ. У її реалізації адвентисти виходять з того, що Богом
їм відведена особлива місія в проповіді Євангелія в останні дні земної
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історії людства (див. Об. 14:6). Тому Церква АСД, бажаючи нести
цю вістку скрізь і уникаючи при цьому прояву духу суперництва,
будує свої відносини з представниками інших релігій на основі поваги,
відкритості й толерантності.1 Церква АСД закликає усі віросповідання
і конфесії навчитися співпрацювати одна з одною, уникаючи конфесійних
упереджень, неприязні, релігійної нетерпимості. Програма реалізації
цих принципів була сформульована Генеральною К онф еренцією
АСД у 1926 р. в документі «Про відносини з іншими християнськими
церквами та релігійними організаціями», який став частиною Статуту
ГК АСД. Ця декларація є базовим документом екуменічного характеру.
Слід відзначити п’ять принципів, на яких документ пропонує будувати
відносини з іншими конфесіями:
1. Кожна християнська Церква має право виконувати свою частину
Божественного плану з євангелізації світу.
2. У справі проголош ення Євангелія разом з інш ими ден ом інаціями пропонується формувати дух ввічливості, відкритості
та справедливості.
3. Церква визнає, що справжня релігійність грунтується тільки
на вірі, свободі совісті й особистому переконанні.
4. Церква АСД спонукає людей, що змінюють свої погляди на користь
адвентистів, до внутрішнього самодослідження, аби чесно від
повісти на питання щодо своєї віри й переконань.
5. У проповіді Євангелія Церква не обмежує свою місію певними
географічними межами.
Позиція Церкви щодо прилучення нових членів така: «Посвячення
Христу й Церкві - добровільне, самостійне, вільне рішення кожної
людини». Будь-який примус, заманювання, фінансові обіцянки неприйнятні.2
Декларуючи право на існування різних вчень та релігій, адвентисти
в Основах застосовують низку термінів, які позначають неприйнятні
для них явища, що повинні з’явитись перед Другим пришестям Христа:
неправдиві вчителі (Дії 20:29-30; 2 Пет. 2:1-2), лжехристи (див. Мт. 24:5,
11, 24), відступницькі церкви , які називаються духовним Вавилоном
(див. Об. 17, 18), лжепророки (Об. 16:13; 19:20), фальшиві вчення
1 Див.: Основи. - С. 131 - 137.
2 Там само. - С. 138 - 139.
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(Об. 14:8; 18:2-5). Відносно них пропонується позиція несприйняття
та нетерпимості.
У цілому, щоб реалізувати принципи толерантності на практиці,
адвентистське співтовариство бере активну участь у міжконфесійних
і міжцерковних радах, співпрацюючи з іншими конфесіями у вирішенні
питань, які викликають загальну зацікавленість і не вимагають док
тринального компромісу.
До екуменізму у адвентистів подвійне ставлення. Вони не засуджують
екуменічний рух, зокрема той, що існує в рамках Всесвітньої Ради Церков
(ВРЦ), оцінюючи такі його позитивні риси: розвиток міжцерковних
відносин та активізація міжцерковного діалогу. Разом з тим Церква
розум іє екуменічну єдність лише в дусі й істині, що характеризу
ється святістю, радістю, вірністю і послухом. В Основах відкидається
розуміння єдності як злиття релігій. Ця позиція обгрунтовується тим,
що есхатологічна картина Божої Церкви перед Другим приходом Христа
представлена не однією о б ’єднаною Церквою, а «вірним останком»
християнського світу, що дотрим ується Заповідей Божих та віри
в Ісуса Христа. Критикується екуменізм і за аморфність та відносність
деяких понять.
А двентисти не визнають й екуменічного розум іння Писання
за такі його риси як: біблійний плюралізм і відкидання наявності
у Святому Письмі надприродного. Розходяться адвентисти з іншими
представниками Всесвітньої Ради Церков (ВРЦ) і в поглядах на екуме
нічне розуміння місії Церкви та євангелізації. Традиційне розуміння
місії Церкви - це перш за все проповідь Євангелія. Екуменізм же,
зауважують адвентисти, розглядає свою місію як утвердження «миру»,
подібного до суспільної згоди.1
Адвентисти розходяться в позиціях з екуменічними організаціями
(ВРЦ, Національна Рада Церков у США) і щодо розуміння соціальнополітичної відповідальності. Вони розрізняють соціально-політичну
активність окремих християн та участь у політиці Церкви загалом. Перше
визнається, друге - ні. Не знаходять адвентисти згоди з ВРЦ і в розумінні
релігійної свободи. Вони відстоюють принцип розуміння релігійної
свободи як фундаментального права, на якому повинні грунтуватися всі

1 Д и в .: О с н о в и . - С. 140 - 141.

410

інші права людини, не приймаючи позицію ВРЦ, що релігійна свобода
лише одне з прав особи. Критикуються представники екуменічного
руху і за непослідовність у відстоюванні релігійних свобод віруючих
окремих конфесій.
Церква АСД не є членом ВРЦ або інших подібних організацій,
однак, бажає мати статус спостерігача на їхніх заходах. Допустимість
співробітництва з іншими релігійними організаціями в екуменічній
діяльності адвентисти ставлять в залежність від двох принципів: якщо
таке співтовариство служить проповіді Євангелія та задоволенню
важливих потреб людей. ВРЦ викликає у адвентистів несприйняття
її статусу як інституту узгодженої формальної єдності церков.
У своєм у ставленні до інш их релігій адвентисти переконані
управі кожної людини обирати віросповідання чи світогляд згідно
зі своїм сумлінням без дискримінації, завжди поважаючи рівні права
інших людей.
Квінтесенцією соціальної доктрини Церкви АСД є положення про
соціальне служіння, як відповідь на потреби суспільства. Соціальне
служіння, з точки зору його цінності, розглядається в Основах у двох
вимірах: богословському та суспільно-історичному.
Християнський зміст милосердного служіння грунтується на тому,
що сам Бог є основоположником, вершителем та джерелом співчуття
і милосердя, отже соціальне служіння та справи милосердя мають
відкривати шлях до пізнання Бога і до спасіння. Адвентисти вважають,
що місія соціального служіння (дияконія) є продовження християнами
служіння Ісуса Христа людям.
Соціальне служіння Церкви спирається на два принципи: гідність
людини (не жалість, а допомога відновити себе) та всезагальне приз
начення земних благ (збереження загальної рівності й надання допомоги
найбільш потребую чим ). Реалізуючи в різних ф орм ах соціальне
служіння, Церква АСД виступає послідовним захисником принципу
соціальної справедливості.1
Ще однією важливою складовою соціального служіння Церкви
є солідарність, заснована на принципі взаємоповаги і взаємної відпо
відальності. Соціальне служіння розуміється також як видимий прояв

1 Д и в.: О с н о в и . - С. 143 - 146.
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невидимого люблячого і милосердного Бога. Церква категорично
протестує проти того, щоб доброчинність виступала способом зама
нювання людей до релігійних громад, своєрідно «приманкою». У цій
справі АСД не обмежується окремими гуманітарними акціями, а пер
шочергову увагу приділяє стратегічному довготерміновому плануванню
соціальних програм.
В організації соціального служіння та надання допомоги потребу
ючим адвентисти керуються принципом субсидіарності._Субсидіарність,
за соціальною доктриною АСД, не повинна бути постійним втручанням
у справи людини, навіть через надання їй допомоги (субсидії). Головне
тут - боротьба за людську самостійність, відповідальність і компе
тентність. Соціальна концепція адвентизму базується на принципі
співпраці і партнерства Церкви і держави, громадських і релігійних
організацій. Соціальне служіння передбачає надання людині духовної,
гуманітарної, соціальної і правової допомоги.
Своє соціальне служіння Церква АСД звершує, керуючись есхато
логічними мотивами, згідно з якими остаточного вирішення соціальних
проблем у цьому світі не буде. Це можливо лише в Царстві Божому.
Основні напрямки соціального служіння, закладені в Основах,
визначаються тим колом соціальних проблем, які окреслені Святим
Письмом: нагодувати голодних, напоїти спраглих, одягти роздягнених,
відвідувати хворих, приходити до ув’язнених (див. Мт. 25); піклуватися
про вдів (див. Дії 6:1) і сиріт (див. Якова 1:27); навчити тих, кому бракує
знань, утішати страждальців (див. Мт. 5).
Як зауважується в Основах, «соціально-історичні реалії сучасного
суспільства спонукають Церкву АСД до участі також у вирішенні
міжетнічних проблем, вихованні толерантності, зміцненні принципів
свободи совісті».1
Соціальна доктрина Церкви АСД основою благодійної діяльності
визначає особисту участь в ній кожного віруючого, високу мотивацію
і творчу реалізацію закладеного в християнстві потенціалу милосердя
й любові. Тому Церква АСД вважає за необхідне «не лише спонукати
кожного віруючого до виявлення доброчесності й милосердя, а й
закликає всіх до солідарності, участі в громадських і благодійних

1 Д и в.: О с н о в и . - С. 149 - 150.
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організаціях для утвердження в суспільстві ідеалів Божественної любові
й милосердя».
Центром соціального служіння в уніонній структурі Церкви є місцева
громада, в якій створені відповідні відділи: «тавіфи» (допомога бідним
одягом і продуктами), «служіння сім’ї» (дошлюбне консультування
при ЗАГСах), жіночого служіння (організація благодійних акцій для
безпритульних і дітей-сиріт), здоров’я (пропаганда здорового способу
життя та профілактика наркоманії, алкоголізму, паління, СНІДу),
молодіжний і сімейний (організація роботи клубів з профілактики
різного роду залежності через програми «Як подолати стрес», «Новий
старт», «Ключі до здоров’я», «Прощавайте цигарки»), молодіжний
та підлітковий (санітарія, шефство, «важка молодь» через програми
«Слідопит», «Покоління Next», «Шторм», «Тиждень жахів», «Літні
місіонерські табори»), Адвентистська агенція допомоги (у зонах воєнних
конфліктів, стихійних лих і катастроф, культурологічна, філантропічна
робота в недостатньорозвинутих регіонах планети).1

1 Д и в.: О сн о в и . - С. 151 - 152.
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ЧАСТИНА III

СВІДКИ

єгови

І.

СВІДКИ є г о в и .
БОГОСЛОВСЬКИЙ ПОРТРЕТ.
ВІРОСПОВІДНІ ПРИНЦИПИ

Особливості дослідження,
історіографія Свідків Єгови
Християнство середніх віків значно урізноманітнило конфесійну
карту України. Криза православної церкви та посилений вихід з неї
інтелектуальних сил зумовили прийняття та розвиток Реформації
на українських землях. На відміну від першої хвилі протестантизму
(перш а половина XVI ст.), яка охоплювала верхівку суспільства
та істотно не закріпилася на території сучасної України (лютерани,
кальвіністи та інш і), друга хвиля протестантизму, розпочавшись
в XIX столітті в низах суспільства, закріпилася і присутня в сучасній
Україні чотирма потужними релігіями: баптистами, адвентистами,
п’ятидесятниками та Свідками Єгови. І хоча остання релігія, вважаючи
себе християнською, водночас не відносить себе до протестантських
течій, спробуймо проаналізувати феномен українських Свідків Єгови
та дослідити їхнє місце в історії релігії в Україні.
Понад чверть мільйона жителів України є Свідками Єгови або разом
з ними беруть участь в релігійних обрядах цієї християнської церкви.
Тому ця релігія стає тісно поєднаною з усім українським суспільством,
його існуванням та розвитком, толерантно та з повагою сприйма
ється в українському релігійному світі. До цього також спонукують
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і європейські демократичні цінності, яких намагається дотримуватися
наша держава, зокрема, релігійна свобода, гарантована державою.
У наукових працях та суспільстві загалом в минулому по-різному
називали релігійну організацію, яку ми досліджуємо: дослідники Біблії,
бадачі, єговісти, штундисти, віруючі, сектанти. Фактично лише перші
дві назви - «дослідники Біблії» і «бадачі» (від польського «Ьабасг» «дослідник») - є науково коректними та обґрунтованими, оскільки так
називали себе Свідки Єгови до 1931 року. Ті, хто називає Свідків Єгови
«єговістами», показує свою історичну та релігійну необізнаність, оскіль
ки так називалася тільки релігійна течія, що виникла в Росії в середині
XIX століття (ще задовго до появи Свідків Єгови), в якій дивним чином
біблійні ідеї переплелися з суб’єктивними одкровеннями і пророцтвами
російського штабс-капітана артилерії Миколи Ільїна.
Три останні назви - «штундисти», «віруючі», «сектанти» - мають досить
широке значення і застосовуються не лише до Свідків Єгови, але й до усіх
церков пізнього протестантизму - баптистів, п’ятидесятників та адвентистів.
Назва «штундисти» в історичній ретроспективі спочатку вживалася
у царській Росією лише щодо баптистів, а тому не може розглядатися як така,
що об’єктивно застосовується до Свідків Єгови. Слово «віруючі» взагалі
повинно стосуватися будь-якої релігії, оскільки віруючим називають будького, хто вірує. А іноді звучить парадоксально: коли католик чи православний
називає протестантів «віруючими», що ж тоді можна сказати про такого
чоловіка? Що він насправді не вірить у вчення церкви, яку відвідує.
Стосовно слова «секта» влучно висловився доктор богослов’я
С. Санніков: «В сучасному релігієзнавстві термін «секта» вживають
для опису релігійної групи, яка ще не сформувала себе як церква,
у якої немає ієрархії, інститутів влади, п роф есійної освіти тощо».
Українські Свідки Єгови, як це буде показано у наступних розділах,
мають усі ознаки церкви: обґрунтоване віровчення, релігійну ієрархію,
процедуру висвячення свящ еннослужителів, навчальні програми
та школи, які готують пасторів та професійних місіонерів, юридичну
реєстрацію та всесвітнє визнання. Тому абсолютно логічною виглядає
державний підхід української влади, яка, після 50-річної заборони цієї
конфесії радянською владою, у 1991-му зареєструвала Свідків Єгови
як релігійну організацію і розглядає їх як один із су б ’єктів процесу
духовного відродження України.
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На відміну від європейських чи американських Свідків Єгови, історіогра
фія українських Свідків Єгови не вражає великою кількістю описів їхнього
історичного минулого. Цьому, вочевидь, «посприяло» щонайменше два
чинники. Перший - це упередження дорадянських католицьких та правос
лавних учених, які довгий час не вивчали цього явища, а якщо й намагались
дослідити релігію Свідків Єгови, то робили це однобоко, тенденційно. Іншим
чинником була войовнича атеїстична ідеологія радянського суспільства, яка
унеможливлювала врівноважений підхід до «інакомислячих» віруючих.
Така відсутність політично та релігійно не заангажованих дослід
ників впродовж багатьох років не дозволяла о б ’єктивно вивчити
історію Дослідників Біблії - Свідків Єгови та їхній вплив на українське
суспільство. За останнє десятиліття з’явилася низка виважених дос
лідж ень історії руху Свідків Єгови, і вони заслуговують на увагу.
П ередусім В ідділення релігієзнавства Інституту ф ілософ ії імені
Г.С.Сковороди НАН України дослідило витоки руху Дослідників Біблії,
діяльність його засновника Ч.Рассела (1878 - 1916 рр.), реформатора
руху, який в 1931 р. одержав назву «Свідки Єгови», Д.Рутерфорда (19161942 рр.), а також історію Свідків Єгови в Україні між Першою і Другою
світовими війнами. У цій праці Свідки Єгови постають як репресована
в роки радянської влади конфесія, а також розглядається процес
легалізації і сучасний стан організації Свідків Єгови в Україні1.
У 1995 році вийшла 750-сторінкова книга «Свідки Єгови вісники
Бож ого Ц арства»2. Це - перше серйозне дослідж ення всесвітньої
історії Свідків Єгови, опубліковане Товариством «Вартової башти»,
Біблії і трактатів в Брукліні (Нью-Йорк, США) і над яким працювали
самі Свідки Єгови. Тим не менше, їм вдалося зберегти аналітичний
підхід та максимально можливу о б ’єктивність в описі та аналізі тих
історичних процесів, які відбувалися як всередині цієї церкви, так
і в усьому релігійному світі. Слід також відзначити книгу «Щорічник
Свідків Єгови 2002», видану німецьким центром Свідків Єгови, в якій
у яскравих фактах подано історію українських Свідків Єгови, починаючи
з кінця XIX століття і до наших днів.
1 Історія релігії в Україні. За редакцією професорів А.Колодного і П.Яроцьког о .-К ., 1999.- С . 4 0 5 -4 1 8 .
2 Swiadkowie Jehowy glosicieli Krolewstwa Bozego. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsilwania, 1995.
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Низку цікавих робіт на цю тему було також видано іншими закор
донними авторами. Одна з них - американський бестселлер 1957 року
«Віра на марші», автор А. Г. Макміллан1. У ній описано початкові етапи
становлення Свідків в Сполучених Штатах та їхній розвиток до середини
1950-х років минулого століття.
У 1995 році американка Мерлін Оуен Ньютон, професор політісторії,
написала книжку «Озброєні конституцією» («Armed With the Constitu
tion», Merlin Owen Newton), в якій на основі документів виявляється роль
Свідків Єгови у проясненні практичного застосування Першої поправки
до Конституції США. Її ретельно досліджена й оперта на документи
праця розглядає дві судові справи, які дійшли до Верховного суду США
щодо права поширювати релігійні переконання через розповсюдження
літератури. Професорка Ньютон використовує періодику та юридичні
часописи, мемуари Свідків Єгови та листи, інтерв’ю та матеріали,
опубліковані самими Свідками, а також наукові дослідження їхньої
діяльності. Епізоди судових засідань та особисті спогади підсудних,
адвокатів та суддів у праці «Озброєні конституцією» доносять до гро
мадськості частину правничої історії Свідків Єгови.
У 1998 році критики вітали вихід у світ нової книжки французького
автора Ґі Канонісі «Свідки Єгови перед лицем Гітлера»2. У передмові
до цієї книги відомий французький історик Франсуа Бедаріда зазначив:
«Це надзвичайно бажана книжка. Вона не тільки заповнила існуючу
прогалину, але й з’явилась якраз вчасно... Хто, крім фахівців, знає про
важку долю Свідків Єгови під правлінням третього Рейху? А протягом
12-річного урядування того режиму Свідків переслідували з безжаліс
ною люттю та жорстокістю».
З незалежних пострадянських російських досліджень варто відзна
чити роботи московського релігієзнавця, доктора ф ілософ ськ их
наук С. Іваненка «Про людей, які ніколи не розлучаються з Біблією»
та професора Російського державного педуніверситету ім. Герцена
М. Гордієнка «Російські Свідки Єгови: історія та сучасність». Кожна
з цих о б ’ємних (відповідно 250 і 230 сторінок) праць на великому
документальному і фактичному матеріалі показує минуле і сучасне
релігійної організації Свідків Єгови, аналізує архівні матеріали,
1 Macmillan А.Н. Faith on the March. - Prentice-Hall, Inc., 1957.
2 Guy Kanonici. Les Temoins de Jehovah face a Hitler. - 1998.
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віровчення та форми діяльності віруючих цієї церкви, їх ставлення
до суспільних обов’язків та побутову поведінку. І хоча робиться аналіз
російських Свідків Єгови, проте він абсолютно застосовний при вивченні
історії українських Свідків Єгови, оскільки їхні вірування ідентичні
у будь-якій точці світу.
Слід також відзначити працю львівського вченого-архівіста О. Голька,
«Свідки Єгови - сибірський маршрут»1, у якій зібрані архівні документи
та спогади очевидців жахливої «Варфоломієвої ночі», коли за одну
квітневу ніч 1951 року близько 7 тисяч Свідків в основному із західних
областей України було насильно депортовано до Сибіру. Не менш
цікавим є збірник «Невідомі сторінки історії», який було складено
з матеріалів наукової конференції «Уроки репресій», яка проходила
в м. Чита, Росія, в грудні 1999 року. У ньому зібрано офіційні та архівні
документи, спогади очевидців та виступи учасників конференції, які
надають можливість зробити історичні висновки з того, що пережила
ця християнська церква.

Джерело богопізнання,
уявлення про спасіння
Перш ніж вдатися до вивчення історії українських Свідків Єгови,
необхідно зробити короткий огляд їхнього віровчення та проаналізувати
історію виникнення Свідків Єгови як незалежної християнської церкви.
Як і більшість протестантських церков, Свідки Єгови визнають,
що Біблія, тобто одкровення Бога про себе, є найважливішим джерелом
богопізнання. Проте їхнє ставлення до інших джерел богопізнання
вирізняє їх з-поміж інших сучасних християнських церков України.
Активно використовуючи філософсько-раціональне пізнання, тобто
розум, вони вважають, що традиція та батьківська віра є доречними
в богопізнанні лише тоді, коли вони не суперечать раціональному вченню
Біблії. Признаючи особисте одкровення авторів Біблії, вони повністю
відкидають сучасні містичні досвіди, кардинально відрізняючись цим
від харизматичних напрямків протестантизму. Водночас, вони активно

1 Голько О.Свідки Єгови - сибірський маршрут. - Львів, 2001.
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аналізують зовнішні о б ’єктивні фактори (наприклад природу і т.д.)
та історію, вважаючи їх невід’ємною допомогою в наближенні до Бога,
який, на їхній погляд, може і повинен бути пізнаний.
З-поміж трьох принципових питань, у яких, починаючи зд о б и
Реформації, не погоджувалися між собою протестанти й католики, тільки
одне - Sola Scriptura (лише Писання) - об’єктивно повністю підтримується
Свідками Єгови. Тут вони, як і Лютер, вважають, що всі питання віри
мають підтверджуватись лише Писаннями (Sola Scriptura), а не папами
чи церковними соборами. Ставлення Свідків до двох інших важливих
принципів протестантизму (sola fide та sola gratia) показує чому, вони
(Свідки Єгови) дійсно мають підстави не вважати себе протестантською
течією, а окремою унікальною християнською релігією.
Як і протестанти, Свідки Єгови вважають, що спасіння неможливе
через відпущення гріхів. Проте, як і традиційні церкви, вони вважають,
що «виправдання лише особистою вірою» (sola fide) неможливе, оскільки
при цьому обов’язково мусять бути «плоди покаяння». Як і протестанти,
Свідки Єгови вважають, що прощення не досягається лише через свя
щеників чи римських пап, але як і традиційні церкви, Свідки Єгови вва
жають, що прощення досягається не тільки завдяки Божій милості (sola
gratia), але й за умови визнання гріха перед старійшинами церкви.
Богословський портрет Свідків Єгови не буде повний, якщо
не розглянути їхнє ставлення до складу Писання і до Священного
Передання. Як і протестанти, вони зрозуміли, що під «Святим Письмом»
слід розуміти первісний текст, у який входять 39 книг єврейських (Старий
Заповіт) та 27 книг грецьких (Новий Заповіт) Писань. Проте, на відміну
від реформаторів, повністю відкидають божественність Священного
Передання, у повній мірі застосовуючи принцип «лише Писання».
Тим не менше, вони аналізують традиції тлумачення, які закріпилися
віддавна і приймають ті з них, котрі мають біблійне підґрунтя. Цим
вони також досить відрізняються від Католицької церкви, котра,
як відомо, «не визнає жодної доктрини, яка ґрунтується виключно
на Святому Письмі і не підтверджується переданнями; вона також
не визнає жодної доктрини, що ґрунтується виключно на переданнях
і не має підтвердження у Святому Письмі1».

1 «Нова Католицька енциклопедія»
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Віддаючи Лютеру належне за його сміливість в проголошенні незгоди
із деякими вченнями Католицької церкви, Свідки Єгови вважають,
що він не спромігся піти за взірцевим прикладом християн першого
століття, які «були шляхетними і Писання досліджували, чи так воно є»
(Дії 17:10,11). В результаті цього, вважають Свідки Єгови, Лютер не зміг
змінити язичницькі вчення та звичаї, які вважалися незаперечною
традицією в християнстві середніх віків.
На думку Свідків Єгови, «жодна форма християнства, яка не від
повідає християнству першого сторіччя, не може мати справжньої сили
та позитивно впливати на життя людей1». Тому вони серйозно ставляться
до вивчення вірувань, життя і побуту християн першого століття.
Основний принцип радикальної Реформації - потреба особистого від
родження кожного християнина - досить специфічно використовується
у Свідків Єгови. Вони вважають, що особисте духовне просвітлення
досягається без чуд та містичних досвідів, тільки шляхом серйозного
дослідження Святого Письма. Таке духовне просвітлення, приводить
до єдиного спільного розуміння біблійних вчень і тому не дає права
кожному віруючому тлумачити Біблію згідно з власними переконаннями.
Здорове євангельське вчення не допускає викривлень і перекосів,
залишаючи, водночас, місце індивідуалізму в сенсі відносної свободи
власних соціальних, побутових та мистецьких уподобань.
Свідки Єгови вважають богонатхненими оригінали єврейських
та грецьких писань, а до перекладів ставляться з властивою будь-яким
дослідникам обережністю. Тому Свідок Єгови, зустрівши труднощі
в розумінні певних віршів Біблії в перекладі, скажімо, митрополита
Іларіона (Огієнка) українською мовою, завжди звертатиметься до інших
перекладів - Хоменка, Деркача українською, а також перекладів
російською, польською чи англійською мовами.
Вчення про Бога, тобто теологія Свідків Єгови, на відміну від
більшості протестантів, відрізняється від традиційного теологічного
вчення, що склалося після Нікейського й Константинопольського
соборів IV століття. Свідки Єгови вважають Трійцю нехристиянським
вченням, звертаючи увагу на те, що слово «Трійця» не зустрічається
в Біблії, і що трійці богів процвітали у Вавілоні, Ассірії, Єгипті та інших

1 Вартова башта - 1998 - № 20. - С. 7.
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релігіях Сходу. У своїх дослідженнях, вони доходять таких висновків:
«Ранні християни не вважали Бога, Христа і Святого духа Трійцею.
Християни не поклонялися ані римській тріаді, ані жодним іншим
богам. Вони вірили Ісусовим словам, що поклонятися слід тільки Єгові
(Матвія 4:10). Крім того, вони вірили словам Христа, який сказав:
«Більший за Мене Отець» (Івана 14:28). Свідки Єгови дотримуються
такого ж погляду і сьогодні»1. Вони вважають, що строгий монотеїзм
чітко проявляється вже в Старому Заповіті, а Ісус Христос не порушував
його, оскільки ніколи не заявляв, що він є Богом, а лише Сином Божим:
«Біблійна правда чітко показує, що тільки Єгова є Всемогутнім Богом,
що Ісус Христос є меншим за нього, його створеним Сином, а святий дух
— Божою діючою силою (Повторення Закону 6:4; Ісаї 45:5; Дії 2:4; Колосян
1:15; О б’явлення 3:14)»2. Своє ставлення до Трійці, як «небіблійного
догмату», Свідки Єгови обгрунтовують ще й наступними посиланнями,
історичного змісту, в яких розкривається багатовікова боротьба
опонентів і апологетів Трійці.
У зв’язку з таким, на перший погляд, нетиповим для решти хрис
тиянства підходом до уявлення про Бога слід згадати, що впродовж
історії завжди були християни, які не погоджувалися з існуванням
вчення про Трійцю. Наприклад, у XVI сторіччі знайш лися люди,
що пішли проти традицій і почали досліджувати Святе Письмо, щоб
з’ясувати «божественні таємниці». Вони, як і решта реформатів того
часу, висунули принцип Sola Scriptura (лат. «лише Писання»). Тих,
хто відкидав учення про Трійцю,- їх з часом назвали унітаріями (або
антитринітаріями) на противагу тринітаріям,- жорстоко переслідували
як католики, так і протестанти. Унітарії друкували свої популярні
праці під псевдонімами і переховувались від ворогів. Вони ж були
на передньому краї боротьби за віротерпимість. Деякі з них, як-от
іспанський теолог Мігель Сервет, заплатили за свої переконання життям.
Сервет заперечував «троїчність Бога» і за це був страчений за санкцією
Жана Кальвіна у протестантській Швейцарії.
Ісаак Ньютон теж відкидав доктрину про Трійцю та висловлював
у своїх працях унітарні погляди. Проте, коли дійшло до опублікування
доказів проти Трійці, «Ньютон відступив, боячись розголошення своїх
1 Вартова башта - 2002 - № 14. - С. 18.
2 Вартова Б аш та- 1999-№ 16.- С . 13.
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антитринітарних поглядів»,— зауважує «Нова британська енциклопедія».
З огляду на долю Мігеля Сервета, зрозуміло, чому він так вчинив. Хоча
Сервета спалили протестанти, за часу Ньютона все ще пам’ятними були
й вогні католицької інквізиції.
Такий різновид реформаторського «вільнодумства» середньовіч
них дослідників сучасні Свідки Єгови не вважають чимось новим.
На їхній погляд, апостольські отці та апологети І-ІІ століть н. е. були
субордиціоністами, тобто визнавали підлеглість Ісуса Богові, що само
по собі неприйнятне в сучасному традиційному та протестантському
християнствах. Серед таких захисників (тобто, апологетів) згадуються
такі церковні діячі як Юстин Мученик, Таціан, Атанагор, Теофіл,
Климент Олександрійський, Тертулліан, Іриней, Гіполіт та Оріген. Тому
доктор А. Ламсон так характеризує вчення цих церковних авторитетів
до Нікейського собору (325 року н. е.): «Здебільшого, якщо не завжди,
донікейські отці обстою вали погляд про підлеглість Сина... Факт,
що вони вважали Сина відмінним від Отця, очевидний з того, що вони
відверто визнавали теорію про підлеглість Сина... Вони вважали Його
відмінним і підлеглим»1.
Уявлення Свідків Єгови про людину і спасіння лише частково
узгоджуються з протестантським вченням про гріховність людини
та милосердя Бога. Сотеріологія та антропологія Свідків Єгови займає
окреме місце з-поміж різних, часто дуже суперечливих вчень та уявлень
різних християнських церков. Як відомо, схоластичне богослов’я досить
розмаїто підходить до теми виправдання. Фактично, одним з головних
предметів незгоди між католиками та протестантами часів Реформації
була р о зб іж н ість поглядів про те, як або яким чином грішників
оправдано перед Богом. Католицька церква навчає, що людина стає
дійсно праведною хрещенням, особистими заслугами і добрими ділами,
а також таїнством каяття за посередництвом священика, який вислухо
вує сповідь, відпускає людині гріхи і накладає на неї відшкодовуючі
вимоги, між якими може бути навіть самопокарання.
Багато протестантів вірять у виправдання, або визнання людини
праведною, тільки через віру (sola fide), оскільки вважають, що спа
сіння гарантовано, якщо вірити в Ісуса. Декотрі протестанти вірять,
1 Алван Ламсон, Церква протягом перших трьох століть (англ.). - 1869. С. 70-71.
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що виправдання є передречене Богом. Лютер дійшов висновку, що Бог
виправдовує людей не через заслуги, добрі діла, або каяття, але тільки
на підставі їхньої віри. Йому так сподобалася думка про «виправдання
тільки вірою», що він додав слово «тільки» після слова «віри» в його
перекладі послання до Римлян 3:28 німецькою мовою! Отже, у католиків
виправдання - це вчинки (хрещення, особисті заслуги, каяття), після
яких людина дійсно стає праведною; у протестантів виправдання це особиста віра в Христа, причому людина визнається праведною
не за особисті заслуги, а через заслуги Ісуса Христа.
Відмінність позиції Свідків Єгови у цьому питанні становить ще одну
причину того, чому їх не можна повністю віднести до протестантських
церков, хоча це не значить, що вони не є однією з релігій християнства.
Свідки Єгови вважають, що ні вчення католиків, ні вчення протестантів
про виправдання не погоджуються повністю з Біблією. Як і протестанти,
вони вчать, що хрещення не змиває первісного гріха, - його змиває
пролита кров Христа. (Римлян 5:8,9) Гріхи слід визнавати перед Богом,
прохаючи прощення через віру у викуп Ісуса Христа. Посередництву
священика в будь-якій фазі виправдання, на їхню думку, немає п ід
стави в Біблії.
Признаючи, що протестантське розуміння виправдання більше
погоджується з вченням Біблії, аніж католицьке чи православне, Свідки
Єгови, все ж, піддають критиці ряд основних протестантських вчень
щодо виправдання, оскільки вважають, що протестантське «виправдання
тільки вірою» не звертає уваги на точні біблійні пояснення апостола
Павла та Якова, які кажуть, що «віра без діл мертва». Протестантські
церкви резюмують свою самодостатню духовну позицію висловом «раз
спасенний, назавжди спасенний», на що Свідки Єгови відповідають
словами Ісуса: «хто витерпить до кінця, той буде спасенний», показуючи,
що виправдання приходить не до чи відразу після хрещення, а в кінці
праведного життя людини: є своєрідним «вінцем» вірності аж до смерті
(Об’явл. 2:10).
Згідно до розуміння Свідків Єгови, людству потрібно примиритись
з Богом, бо всі народились не як діти Божі, але як «діти гніву». (Ефесян
2:1-3) Перебуватиме на людях Божий гнів чи ні - залежить від того,
чи прийме або відкине людина викуп Ісуса Христа. Біблія навчає,
що людина має право вибирати, оскільки віра в Христову жертву дає

425

людям дві надії: небесну і земну. Щоб одна з цих надій стала реальністю,
то людині необхідно впродовж життя займати праведне становище перед
Богом, виправдовуючись як вірою, так і ділами, знаючи що остаточне
виправдання приходить в кінці життя.
Ідеї передвибрання та призначення вже досить давно обговорюються
в протестантизмі. Свідки Єгови усунулися від дискусії з цього питання.
Вони вважають, що такі погляди послідовників Ж ана Кальвіна
не є біблійними, і звертають увагу на біблійний догмат про свободу
вибору (5 Мойсеева 30:19, 20). Проте не можна сказати, що Свідки Єгови
стоять повністю на армініанських позиціях. їх середньовічним прото
типом, були, скоріше, колегіанти XVII - XVIII сторіччя, які виникли
з ремонстрантських церков Голландії. Цьому рухові симпатизували
ф ілософ С піноза (Бенедиктус де С піноза) й педагог Йоганн Амос
Коменіус (Ян Коменський), а також відомий художник Рембрандт ван
Рейн. У зв’язку з цим Свідки Єгови посилаються на джерела, датовані
XVII-XVIII сторіччями, а саме: 1) Колегіант і теолог Адам Борейл
написав 1644 року, що за часу імператора Костянтина християнська
церква втягнулася в політику, тим самим розірвавшу угоду з Христом
і втративши керівництво Святого духу. Він додав, що внаслідок цього
поширились фальшиві вчення. 2) Реформація XVI сторіччя під проводом
Лютера, Кальвіна й інш их не зробила достатнього реформування
церкви. Натомість, згідно з висловлюванням провідного колегіанта
Галенія Абрагамса (1622-1706), Реформація погіршила релігійну
ситуацію, спричинила сварки й ненависть. Справжня реформа повинна
змінити серця, чого не досягла Реформація. 3) Офіційні християнські
церкви просякнуті світським духом і тому позбавлені Божого проводу.
Найліпше, що може зробити людина, котра серйозно ставиться до релігії,
це залишити державну церкву, до якої вона належить, аби не стати
співучасником її «блудодіяння зі звіром», тобто світською владою. 4)
Деніел Брейн (1594-1664), один із засновників колегії в Амстердамі,
писав, що Христове Царство не є духовним царством, яке перебуває
в серці людини. Вчитель Якоб Остенз, колегіант із Роттердама, твердив,
що «патріархи сподівалися земних обітниць». Подібно й колегіанти
очікували часу, коли земля перетвориться в рай. 5) Деякі провідні
колегіанти під впливом поглядів социніан відкинули Трійцю. Наприклад,
Деніел Цвікер (1621-1678) писав, що будь-яка нелогічна доктрина,
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зокрема, Трійця, немає євангельського підтвердження. У 1694 році
були опубліковані Писання у перекладі колегіанта Рейніра Роулейоуа.
У цьому перекладі в другій частині вірша з Івана 1:1 говорилося так:
«І слово було бог», тобто на відміну від ортодоксального тлумачення:
«І слово було Бог».
Текст Першого послання Івана 5:7 Свідки Єгови вважають «пізніше
вставленою інтерполяцією», якого не було в ранніх манускриптах і який
відсутній у деяких грунтовних перекладах Біблії. Відтак, на їхню думку,
у Євангелії немає підтвердження догмату про Трійцю. До речі, текст
цього вірша відсутній і у широковідомому католицькому перекладі
Біблії Хоменка українською мовою.
Оскільки Свідків Єгови, за невизнання ними доктрини про Трійцю,
католицькі й православні богослови вважають майже «нехристиянами»,
то в їхній літературі періодично з’являються статті, які обгрунтовують
їхню точку зору на цю проблему. Так приміром у публікації «Чи варто
вірити у Трійцю» доводиться, що «донікейські отці» (вчителі Церкви,
які жили до Нікейського собору 325 р.), а саме - Юстин Мученик,
Іриней, Климент Олександрійський, Тертулліан, Іпполіт, Оріген не вважали, що «один Бог існує в трьох Особах», «не вчили про існування
Трійці в Божестві»1. Отже, до Нікейського собору християни не знали
вчення про Трійцю. «Теологічна теорія про Трійцю, яка сформувалася
в IV столітті, була відхиленням від первісного християнського вчення»2,
оскільки була запозичена від язичницьких «тріадів великих богів»:
вавилонської - Іштар, Сін, Шамаш (II тисячоліття до н.е.); єгипетської Гор, Осіріс, Ісіда (II тис. до н.е.); індуїстської - Брахма, Вішна, Шіва (VII
ст. н.е.)3. Платонізм (вчення грецького філософа Платона) підготував
філософський грунт для християнської Трійці. «Платонівська Трійця,
яка була реконструкцією стародавніх трійць, стала раціональною
філософською трійцею символів, які стали прообразом трьох іпостасей,
або божественних осіб, про яких вчать християнські церкви»4.
1 Следует ли верить в Троицу. - Watchtower Bible and Tract Society of New York,
Inc., 1998.-P.7.
2 Там само. - С. 8.
3 Там само. - С. 10-11.
4 Следует ли верить в Троицу. - Watchtower Bible and Tract Society of New York,
Inc., 1998.-P.7.
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Свідки Єгови, посилаючись на біблійні тексти, доводять, що Ісус
Христос був «сотворений Богом» (тобто не «споконвічно і єдиносущно
існую чим з Б огом -О цем »), що Ісус Х ристос посідає «другорядне
становище за часом, силою і знаннями, ніж його Отець-Бог, що «Ісус
Христос не вважав себе Богом» і «відрізнявся від Бога»1. Що стосується
святого Духа, який згідно вчення про Трійцю, є «третьою особою
Божества, рівною Отцю і Сину», то Свідки Єгови Святого духа ототож
нюють з «діючою Божою силою»2. Не уникаючи богословської дискусії
про наявність чи відсутність, доказовість чи недоказовість біблійних
текстів про Трійцю, вони запрошують до грунтовної студії Святого
Письма, щ об переконатися в тому, що «вчення про Трійцю не має
підтримки ні біблійними, ні історичними фактами»3. Отже, як вважають
Свідки Єгови, догмат про Трійцю був, після великих суперечок і протидії
значної частини отців Церкви, остаточно ухвалений на Нікейському
соборі у 325 р. і впродовж майже чотирьох століть (на II - VII Вселенсь
ких соборах) викликав дискусії і супротив деяких отців Церкви.

Священнодій церковний
(здоровий) устрій , служителі
Як і багато протестантських церков, Свідки Єгови доводять право
мірність своєї церкви не історичною , а духовною спадкоємністю,
вважаючи важливішим не належність до історичної церкви, що декларує
свої давні витоки, а точність у проповіді того ж вчення, якого вчив
Христос та апостоли.
На їхню думку, релігія має бути справою вибору, а не випадку. Тому
Свідки Єгови наголошують на внутрішньому перетворенні кожної людини,
а не на зміні суспільного ладу, вважаючи останнє справою Бога, а не людей.
Водночас, вважаючи, що «Бог не є Богом безладу, але миру,» Свідки Єгови
зуміли створити у своїй церковній ієрархії досить чітку структурованість,
яка є водночас простою, але міцною. Як структура, так і вчення кожної
1 Следует ли верить в Троицу. - Watchtower Bible and Tract Society of New York,
Inc., 1998.- P.7. - C . 12-20.
2 Там само. - С. 20-22.
3 Там само. - С. 23- 3 1.
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церкви (громади) Свідків Єгови ідентичне у будь-якій точці світу. Свідки
Єгови вважають себе теократичною організацією, міжнародний центр якої
«Товариство Вартової Башти, Біблії і трактатів» знаходиться в Брукліні
(Нью-Йорк, США). Строга підпорядкованість «Керівному органу»
в Брукліні, який ідентифікується з євангельським «вірним і розумним
рабом», уповноваженим готувати і поширювати духовну поживу для
своїх послідовників, є вихідним і центральним положенням віровчення
Свідків Єгови. Без єдиного «Керівного центру» організація Свідків Єгови
не уявляє свого існування. Звідси випливає відсутність заперечення будьякої автономії чи то краєвих філій чи то регіональних структур (зборів,
тобто церков) в організації Свідків Єгови.
Із семи священнодій або таїнств, присутніх у більшості християнських
релігій, у Свідків Єгови залишилося тільки два - Євхаристія (Господня Ве
черя) та водне хрещення. Причому, самі Свідки не вважають слово «таїнство»
коректним щодо цих обрядів. Ось що про це говориться в одному з із випусків
журналу «Пробудись!»: «Біблія заохочує християн у поклонінні користуватися
розумом. Від нас не вимагається сліпо вірити в те, що прикривають словом
«таїнство». Скоріше, за словами апостола Павла, ми повинні виконувати
«богослужбу... розумну» (Римлян 12:1, переклад Хоменка)»2
Щодо Господньої Вечері (біблійна назва Євхаристії), то Свідки
Єгови, погоджуючись із більшістю реформаторів, відкидають доктрину
про трансубстанціацію. Французькі вальденси, Джон Уїкліф та Ульріх
Цвінглі є середньовічними представниками сьогоднішніх переконань
Свідків у цьому питанні.
Приблизно 1519 року католицький священик Ульріх Цвінглі почав
виступати проти індульгенцій, культу діви Марії, целібату священиків
та інш их доктрин Католицької церкви. Цвінглі заявив про свою
незалежність від Лютера, але погоджувався з ним у багатьох питаннях
і розповсю джував у Ш вейцарії Лютерові трактати. На відміну від
більш консервативного Лютера, Цвінглі виступав за усунення будьяких символів Римської церкви: ікон, розп’ять, священицького одягу
і навіть літургійної музики.
Але найбільшу незгоду між двома реформаторами викликало
питання євхаристії, тобто причастя. Лютер виступав за буквальне 1

1 Пробудись! - 1996 - №1. - С. 27.
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розуміння Ісусових слів: «Це — тіло Моє!». Він вважав, що в момент
причастя у хлібі й вині чудесно присутні тіло і кров Христа. А Цвінглі
у своїй праці «Про Господню Вечерю» доводив, що Ісусові слова «треба
сприймати символічно або метафорично»; вислів «Це — тіло Моє» слід
розуміти так: «цей хліб означає М оє тіло», або «є символом Мого тіла».
Через цю розбіжність два реформатори остаточно розійшлися.
Свідки Єгови вважають Господню Вечерю як «спомин» про смерть
та страждання Христа. Одна з їхніх праць, у відповідь на запитання:
чи Свідки Єгови відправляють літургію або приймають причастя,
пояснює: «Свідки Єгови не вірять у переєстествлення — римо-католицьке вчення. Вони відзначають Господню Вечерю в день, що припадає
на 14 нісана за єврейським календарем (переважно в березні або квітні).
Це - щ орічний Спомин Христової смерті. На цьому зібранні члени
збору передають один одному прісний хліб і червоне вино - символи
безгрішного тіла Христа і його жертовної крові. Лише ті, хто має надію
правити з Христом у його небесному Царстві, споживають ці символи
(Марка 14:22— 26; Луки 22:29; 1 Коринтян 11:23—26; О б’явлення
14:1—5)»1.
Так як анабаптисти та деякі інші радикальні реформатори, Свідки
Єгови вважають, що не існує біблійних аргументів для хрещення
немовлят. Тому у Свідків Єгови хрещення - це публічне повне занурення
під воду дорослих віруючих, які вже навчені. Проте, у порівнянні
з багатьма протестантськими церквами, шлях до хрещення у Свідків
досить довгий. Насамперед від неофіта вимагається набуття знань про
основи віровчення Свідків Єгови, приведення у відповідність з ним свого
способу життя, набуття певного досвіду у «проповідуванні Царства
Божого від дому до дому». Лише після цього кандидат до хрещення
може вважатися зрілою особою. Крім того, потрібно відповісти на низку
важливих питань у співбесіді із старійшинами громади, членом якої
має стати охрещений.
Старійшини релігійної громад Свідків Єгови використовують
підготовлені запитання, аби пересвідчитись, чи неофіт розуміє основні
положення вчення й усвідомлює свої обов’язки після хрещення. Якщо
особа успішно проходить такі співбесіди, тоді їй дозволяють охреститися.1

1 «Людство в пошуках Бога». - Зельтерс, 2001. - С. 357.
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Хрещення - це обряд, яким прилюдно виявляється присвячення.
Занурення у воду символізує, що людина померла для нехристиянського
способу життя, а виринання символізує, що вона ожила для нового
життя і беззастережного виконання Божої волі.
Свідки Єгови вважають, що немає біблійних підстав поділяти
віруючих на клір і мирян (Матвія 23:8— 10). На їхню думку, всі християни
повинні бути «вісниками Царства Божого», тобто проповідниками
Євангелія (Дії 1:8). Кожен Свідок Єгови бере на себе відповідальність
проповідувати «вістку про Царство» своїм ближнім. Вони відвідують
таких людей і пропоную ть їм пройти курс біблійної освіти через
запровадження «домашньої біблійної студії». Усі співпрацюють у єднос
ті: і ті, хто займає досить скромне становище в суспільстві, і ті, яких
вважають належними до вищого класу. Справжню вартість мають
духовні риси, а не те, до якого класу суспільства належить людина.
Зразкова організованість є особливою рисою, яка відображається
в їхній церковній структурі. Свідки Єгови організовані в невеликі групи
по 5-15 чоловік, які називаються книго вивченнями. Зазвичай, це декілька
родин чи сусідів, які раз на тиждень збираються у призначений час
для вивчення певної книги, нещ одавно виданої Свідками Єгови.
Декілька сусідніх книговивчень, як правило, від 5 до 15, утворюють
місцеву релігійну громаду , або збір, як називають її самі Свідки. Громада
збирається двічі на тиждень на двогодинні богослужіння в культ овій
споруді (церкві), яку Свідки Єгови називають «Зал Ц арст ва». Це - зала,
без традиційних ікон та свічок, у якій вони співають пісень, моляться
і студіюють літературу, надіслану з Бруклінського центру. Оскільки,
на думку Свідків, Боже Царство є головною темою Біблії, тому її вони
ретельно досліджують під час богослужінь. Саме тому свої місця для
релігійних відправ вони називають «З а л а м и Ц а р ст в а ».
Від 16 до 25 зборів (гром ад) утворюють р а й о н . Усі збори району
збираються двічі на рік, весною та восени на один або два дні для
спільного богослужіння. Такі зустрічі називаються р а й о н н и м и конгре
са м и . Від 5 до 15 сусідніх районів утворюють об ла ст ь. Усі р а й о н и
збираються раз на рік влітку для спільного 3-4 денного богослужіння,
яке називається о б л а с н и м ко н гр е с о м . Усі наявні в країні о б л а с т і
підпорядковуються філії. Канонічно філія підпорядковується Керівному
органу, який знаходиться у Всесвітньому центрі Свідків Єгови у Брукліні,
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Нью -Й орк, США. К е р ів н и й О рган - особлива група авторитетних
«помазаників» з досвідчених Свідків Єгови, які мають багатий досвід
теократичного служіння.
Збір, на думку Свідків Єгови, керується Ісусом Христом, а не якоюсь
людиною. Тому їхні релігійні провідники не вважають себе керівниками,
а служ ит елям и , які служать іншим. Жодна з книг, випущених Свідками
Єгови, не містить імені та прізвища автора (за винятком літератури,
яка видавалася під час керівництва Товариством «Вартової башти»
Ч.Расселом (1870-1916 р.) і Рутерфордом (1916-1942 р.).
Збір, район, та область мають своїх наглядачів (грецьке «епіскопос»)
або ст арійш ин (грецьке «пресвітерос»). У зборі їх може бути необмежена
кількість; це залеж ить тільки від духовн ої зрілості членів збору.
Ними можуть бути лише чоловіки. Вони призначені виконувати різні
об о в ’язки. За кожний р а й о н та област ь відповідає лише по одному
н а гл я д а ч у. Р а й о н н и й н аглядач відвідує кожний збір у районі двічі
на рік, щоб допомогти членам збору організовувати і виконувати працю
проповідування на призначеній їм території. Обласний наглядач по черзі
відвідує р а й о н и у своїй област і , допомагаючи р а й о н н и м наглядачам
та проводячи богослужіння на конгресах. Раз на декілька років Всесвітній
Центр призначає зонального наглядача, який відвідує декілька сусідніх
країн та перевіряє роботу ф ілій.
У філії, котра координує діяльність вищ езгаданих наглядачів
та забезпечує місцеві збори Бібліями та літературою є Коміт ет ф іліалу ,
який складається з трьох — семи членів.
У 1976 році у К ерівном у органі (Бруклін, США) було сформовано
ш іст ь ком іт ет ів , кожен з яких мав призначення опікуватися певними
аспектами всесвітньої праці. Коміт ет персоналу займається кадровими
справами. Видавничий комітет займається усіма юридичними справами,
майном філій Свідків та друкуванням літератури. Ком іт ет служ ін н я
займається організацією проповідування та наглядає за діяльністю
р о з’їзних наглядачів. К о м іт ет н а в ч а н н я відповідає за організацію
богосл уж ін ь на усіх рівнях, - від збо р о в и х зібрань до конгресів,
а також за проведення різних навчальних курсів, зокрема, шкіл для
підготовки місіонерів. Письменницький комітет наглядає за підготовкою
і перекладом усіх публікацій та піклується про те, щ об усе було
«в гармонії зі Святим Письмом». К о м іт ет головую чого опікується
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непередбаченими випадками, допомогою при стихійних лихах та іншими
терміновими справами.
Території місцевих зборів поділено на невеликі ділянки для про
повідування. Ці ділянки доручають окремим Свідкам Єгови, котрі
відвідують людей і розмовляють з ними у кожному домі. Будь-який
проповідник доброї новини є надзвичайно важливий для організації
Свідків Єгови. Незалежно від того, де він служить, чи у всесвітньому
центрі, чи у філії, чи в зборі, він ходить проповідувати, особи сто
розповідаючи іншим про Боже Царство.
Періодично місцеві збори Свідків Єгови звітують про свою діяльність
у філії. Пізніше звіт про їхню діяльність доходить до Всесвітнього центру ,
а тоді впорядковується і видається у «Щорічнику». У лютневому журналі
«Вартова башта» щорічно публікується «Всесвітній звіт Свідків Єгови
за службовий рік». Ці дві публікації пропонують детальний звіт за кожен
рік про досягнення Свідків у справі навчання інших людей Біблії.
У «Вартовій Башті» від 1лютого 2006 року повідомляється, що у 2005 році
16 760 607 осіб було присутньо на щорічному святі - Спомині Ісусової смерті. Було охрещ ено 262 416 нових осіб та р озп овсю дж ен о
697 603 247 примірників релігійних журналів по цілому світу. У кварти
рах чи будинках, мешканці яких зацікавилися вченням Свідків Єгови,
в 2004 р. проводилося 6 085 387 домашніх біблійних вивчень.
Діяльність Свідків Єгови фінансується з добровільних пожертв.
Під час зібрань гроші не жертвуються. Н емає членських внесків
чи десятин, оскільки кожен може жертвувати «згідно з тим, як він
постановив у своєму серці». В їхній церкві - «Залі Царства» стоїть
скринька для пожертв, і всі бажаючі можуть добровільно жертвувати
для підтримки всесвітнього друку публікацій та проповідування або
на потреби збору (місцевої релігійної громади). На загальних зборах
віруючі шляхом відкритого голосування виносять рішення стосовно
використання коштів, які жертвуються на потреби збору. Гроші, які
пожертвували на всесвітні справи, надсилаються через банк до місцевої
філії та використовуються для підтримки програми біблійної освіти,
що проводиться Свідками по цілому світі.
Свідки Єгови не отримують грош ей за проповідування чи за
розп овсю дж ув ан н я бібл ій н ої літератури. Вони самі оплачую ть
свої витрати. С т а р ій ш и н и (грецьке «п ресвіт ерос »), які наглядають
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за зборам и, а також сл у ж б о в і п о м іч н и к и (грецьке «д іа к о н о с »), які,
крім проповідування, ще проводять богослужіння, теж не отримують
жодної плати за їхнє служіння. Вони самі покривають свої витрати.
Члени Керівного органу, р оз’їзні наглядачі та працівники філій, які
займаються підготовкою і виданням Біблій та біблійної літератури,
отримують лише кімнату для проживання, харчування і невелику суму
грошей на покриття особистих витрат. Основні витрати на поліграфію,
видання та відправку літератури покриваються за рахунок добровільних
пожертв, зроблених у місцевих «Залах Царства», а також пожертв,
заповітів тощо, які роблять самі Свідки Єгови. Уся робота виконується
добровільними працівниками, і це зменшує витрати.

Віросповідні принципи
і практичне життя Свідків Єгови
Свідки Єгови вірять у Всемогутнього Бога - найвищу духовну
Особу, котра має ім’я Єгова. Це ім’я дав собі Бог, воно значить «він
спричиняє ставати». Єгова не мав початку та не буде мати кінця. Єгові
характерні такі риси як любов, мудрість, сила, справедливість. Тільки
від Єгови походить життя, все створене існує завдяки могутньому
Творцеві неба і землі.
Свідки Єгови вірять в Ісуса Христа, Сина Бога, що був створений
безпосередньо Єговою. Ісус є першим (первородним) серед всіх створінь.
За його посередництвом почало існувати все на небі та на землі. Ісус
Христос є другою особою у Всесвіті, котрого Єгова послав на землю,
щ об Він віддав життя як викуп за людство і таким чином відкрив
дорогу до вічного життя для всіх нащадків Адама, які виявляють віру.
Після повернення на небо, сьогодні Ісус є Царем і є вповноважений,
щоб знищити всіх злих (людей, демонів), а також виконати початковий
намір свого Отця.
Свідки Єгови вірять, що Біблія - це слово Бога, що саме Єгова спонукав
своїм духом приблизно сорок людей бути авторами цієї книги. Саме в цій
книзі вони знаходять вказівки, яких від них вимагає Бог. Вони переконані,
що потрібно слідувати за вченням Біблії більше, ніж за традиціями, тому
біблійна освіта є невід’ємною частиною їхнього життя.
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Свідки Єгови переконані, що Бог має намір, щоб земля існувала
вічно, а всі люди, живі й мертві, які відповідають вимогам Бога, заселили
землю і жили на ній вічно. Початок людських страждань та причину
смерті вони вбачають у тому, що одне із духовних створінь, пізніше його
почали називати Сатаною і Дияволом, збунтувався проти Бога. Потім
Диявол спонукав перших людей до свідомого непослуху Богові, через
що Адам та Єва втратили досконалість та вічне життя в раю на землі.
Свідки Єгови вірять, що Бог вирішить цю проблему за допомогою
Царства - небесного уряду. Для цього інша духовна особа, Син Бога
(коли Він був на землі його називали Ісусом Христом) зійшов на землю,
родився від діви Марії, як досконала безгрішна особа, і взяв гріхи людей
на себе, тим самим викупивши людей від осуду за гріхи. Христос воскрес
з мертвих як безсмертна духовна особа. Щоб привести все людство
до досконалості, Ісус вибрав собі «невісту» - 144 тисячі вірних людей
(духовні сини Бога, які «народжені звище», «духовний Ізраїль»), котрі
будуть правити з Ісусом у небесному Царстві і приведуть до досконалості
мільярди людей, які будуть жити та воскресати на землі.
Свідки Єгови вірять, що вони живуть в останні дні цієї «злої системи
речей», що в скорому часі (день і годину не знає ніхто) Ісус знищить
існуючу систему, яка спричиняє зло і страждання, а також зв’яже
Сатану на тисячу років. Це знищення Біблія називає Армагедоном
(Об’явлення 16:13-14). Самі Свідки Єгови не будуть брати участі в цій
війні. Армагеддон є одним із ключових пунктів віровчення Свідків
Єгови. Як про це йтиметься у наступному II розділі, біблійна хронологія
в інтерпретації всіх президентів Товариства «Вартова Башта» (від
Рассела до Франца) завжди стосувалася передусім дати Армагеддону.
В кінці XX і на початку XXI ст. Свідки Єгови відмовилися від такої
методології, оскільки зрозум іли значення євангельського тексту:
«Бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський» (Матв.
25:13). Після Армагеддону почнеться тисячолітнє правління Ісуса Христа,
під час якого ті люди, що переживуть знищення «злої системи речей»,
а також ті, що воскреснуть, приходитимуть до досконалості. Після
завершення тисячолітнього Царства Ісуса Христа, Сатана буде випуще
ний на короткий час, щоб випробувати людей. Після цього випробування
Сатана буде остаточно знищений разом з тими, хто пішов за ним. Ісус
Христос передасть Царство своєму Отцеві, де «не буде вже смерті - ані
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смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!» (Об’явлення
21:4). Бог знову почне правити досконалими слухняними людьми, котрі
житимуть вічно на райській землі та втішатимуться продуктивною
працею та всіма благословеннями, які походять від Єгови.
Свідки Єгови вірять, що існує тільки одна дорога до вічного
життя - наслідувати Ісуса Христа, «йти слідами Його», застосовувати
його вчення в своєму практичному житті. Вони переконані, що вічне
життя не дається всім людям при народженні. Бог може подарувати
таке життя, але треба жити згідно з його вимогами. Тому вони не вірять,
що людина має безсмертну душу. Душа - це сама людина (жива істота),
котра помирає і перестає існувати після смерті. Свідки Єгови акцентують
увагу на тому, що вираз «безсмертна душа» в Біблії відсутній. Пекло
(Шеол) - це могила, де знаходяться мертві. Вони вірять у майбутнє
воскресіння. Першими воскреснуть 144 тисячі вірних, які будуть творити
«небесний уряд» (Царство Небесне) і керуватимуть всіма справами
«земного уряду» (Царства Божого на землі). Інші воскреслі житимуть
на землі в Царстві Божому (О б’явлення 7:1-10; 14:1-5).

Свідки Єгови і охорона здоров'я
Коли йдеться про охорону здоров’я, то Свідки загалом не мають
заперечень проти традиційної медицини. Вони цінують кваліфіко
ване медичне обслуговування, оскільки не вірять у духовне зцілення
чи зцілення вірою та не вдаються до нього. Свідки Єгови завжди
звертаються за медичною допомогою для себе і своїх рідних, водночас
дотримуються біблійної вказівки «стримуватися... від крові» (Дії 15:28,
29; 21:25). Тож, погоджуючись з усіма методами фахового медичного
втручання і процедур, Свідки Єгови відмовляються лише від лікування
методом переливання крові.
Свідки Єгови вважають, що їхня позиція щодо крові часто хибно
витлумачується як використання «права померти». Як пацієнти вони
не мають бажання помирати чи «приносити себе в жертву» або ж «бути
мучениками». Позиція Свідків Єгови щодо крові це не просто питання
згоди. Вони вважають хибним висновок, що коли переливання крові
здійснюється без згоди або відома пацієнта, то сумління пацієнта
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не буде потривожене і це не вплине на його становище перед Богом.
Такі уявлення, на їхній погляд, повністю суперечать основній біблійній
підставі - «не вживати крові». Тому Свідки Єгови не чекають, щоб
хтось, чи то лікар, чи адміністратор лікарні, чи суддя, приймав за них
такі моральні рішення. Вони не хочуть, щоб хтось брав на себе їхню
відповідальність перед Богом, бо, по суті, ніхто інший цього зробити
не може. Це, як вони підкреслюють, є особистою відповідальністю
християнина перед його Богом та Життєдавцем. Для Свідків Єгови
переливання крові всупереч їхній воли є не тільки фізичною наругою.
Неприйнятним за їх релігійним переконанням є саме переливання.
При цьому вони посилаються на ухвалу А постольського собор у
в Єрусалимі, яка містила вимогу «утримуватися від крові» (Діяння
Апостолів 15:20,29).
П р и й н я т н а м е д и ч н а д о п о м о г а . Свідки Єгови погодж ую ться
на більшість видів лікування (99,9%): хірургічні й анестезіологічні
процедури й методики, а також гемостатичні й терапевтичні засоби, які
не містять донорської крові. Вони приймають кровозамінні розчини
гемодинамічної дії (наприклад, на основі декстрану, аксиетилкрохмалю,
поліетиленгліколя, з гахотранспортною функцією), а також погоджуються
на інші безкровні методи збереження особистої крові пацієнта.
Кожний Свідок сам виріш ує, чи м ож е він/вона зі спокійним
сумлінням погодитися на наступні процедури й засоби: п роц еду
ри автотрансфузії, реінфузія, апарат ш тучного кровообігу (АШК,
АКШ), гемодіаліз і процедура гемодилюції, якщо апарат нерозривно
з’єднаний з системою кровоносних судин пацієнта й не застосовується
кров пацієнта, яка до того зберігалася. Апарат необхідно заповняти
кровозамінниками, які не містять крові. Кожен свідок Єгови вирішує,
чи погодиться на фракції плазми (альбумін, імуноглобуліни, препарати
для хворих на гемофілію, вакцини), трансплантація органів, фактори
зсідання та кріопреципітат.
Н е п р и й н я т н а м ед ич н а допом ога. Видів такої допомоги є лише
два: переливання цільної крові, розчинів еритроцитів, лейкоцитів,
тромбоцитів і плазми; передопераційний збір і зберігання крові для
її подальшого переливання.
Служ ба ліка р н я н о ї довідки (С Л Д ). Це міжнародна служба, яка надає
Свідкам Єгови інформацію про медичні альтернативи крові й забезпечує
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лікарів довідковим медичним матеріалом зі своєї об’ємної бази даних.
На прохання лікарів СЛД також надає їм імена кваліфікованих медичних
експертів, у котрих можна проконсультуватися з приводу складних
випадків. Іноді допомога пацієнтам полягає в тому, щоб перевести
їх до лікарів, котрі мають більше досвіду в безкровній медицині
та хірургії.
Служба лікарняної довідки (СЛД) наглядає за міжнародною мережею
Комітетів зв’язку з лікарнями. Комітети зв’язку з лікарнями складають
м іж н ар одн у м ереж у досвідч ени х служителів, котрі підготовлені
за проханням пацієнта сконтактуватися з медичним персоналом.
Комітет зв’язку з лікарнями підтримує пацієнта-Свідка й ведучого
лікаря, організовуючи консультації з лікарями й медичними бригадами,
які мають досвід з безкровної медицини й хірургії.
Н ині існує більш е як 1400 К омітетів зв ’язку з лікарнями, які
допомагають хворим у понад 150 країнах. Для чого потрібна така служба?
Більшість лікарів лише час від часу лікує пацієнтів, які є Свідками
Єгови. Заради такої маленької кількості пацієнтів лікарі не мають
часу постійно ознайомлюватися з усією медичною інформацією про
альтернативи переливанню крові. З іншого боку, Свідки Єгови глибоко
зацікавлені в тому, щоб отримати якісне безкровне медичне лікування.
Тому вони, взявши на себе ініціативу, підбирають актуальну медичну
інформацію та забезпечують нею медиків.
Як діє ця служба? Комітети зв’язку з лікарнями беруть на себе такі
функції: 1) надають добре обгрунтовану інформацію щодо безкровного
лікування; 2) допомагають, якщо їх про це попросили, в окремих
медичних справах з метою посприяти обміну думками, щоб лікування
могло продовжуватися без конфронтацій та затримок. Комітети зв’язку
з лікарнями організовують консультації з сотнями лікарів в Україні
і майже з 80 000 лікарів по всьому світі. Мають міжнародні зв’язки
з центрами безкровної медицини й хірургії в різних країнах. Комітети
зв’язку з лікарнями роблять презентації для медичного персоналу
лікарень. У своїх презентаціях представники цих комітетів розповідають
про методи безкровного лікування, які використовуються медиками
в лікуванні Свідків Єгови і можуть застосовуватися до всіх пацієнтів.
Відтак, якщо це необхідно, лікар або пацієнт-Свідок Єгови можуть
зконтактуватися з членами місцевого Комітету зв’язку з лікарнями.
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Керівники релігійної організації Свідків Єгови вважають, що Комітет
зв’язку з лікарнями може надати пацієнтові інформацію про різноманітні
методи безкровного лікування, забезпечити лікарів примірниками
медичних статей, а також організувати консультації, які б допомогли
ведучому лікарю. Служба лікарняної довідки Свідків Єгови зберігає базу
даних про більше, ніж 4000 медичних та наукових статей, присвячених
цій проблематиці.
Ця служба, на думку Свідків Єгови, повинна сприяти поліпшенню
стосунків між лікарем і пацієнтом. Члени Комітету зв’язку з лікарнями
переважно не є медичними спеціалістами і тому не намагаються обійтися
без порад медиків. Це - християнські добровольці, які беруть на себе
відповідальність забезпечити лікарів медичною літературою і допомогти
знайти інших кваліфікованих медичних спеціалістів, з якими лікар
може проконсультуватися. Вони також допомагають хворому вирішити
моральні та етичні питання, пов’язані з медичним обслуговуванням.
Вони заохочують своєчасний, відвертий та постійний обмін думками
між пацієнтом та лікарем.
Комітети зв’язку з лікарями, на думку Свідків Єгови, повинні
володіти багатою медичною інформацією, яка допоможе лікарям надати
пацієнтам-Свідкам Єгови якісну медичну допомогу і не зневажити
при цьому їхніх релігійних переконань. Відтак, Свідки Єгови хочуть
надавати лікарям інформацію про методики, які скорочують необхідність
використовувати донорську кров і через це відповідно зменшується
ризик, пов’язаний з переливанням крові.

Подружжя і сім'я
У щоденному побутовому житті Свідки Єгови зобов’язані дотри
муватися морально-етичних норм і приписів, які грунтуються на біб
лійних вимогах. Це стосується передусім застосування цих вимог
у родинному житті. Оскільки звичаї, пов’язані з подружжям і сімейним
життям, відрізняються в різних країнах, Свідки Єгови, скажімо,
в африканських країнах не можуть бути полігамістами. Полігаміст,
який стає Свідком Єгови, повинен залиш ити собі одну дружину,
юридично оформити розлучення з іншими дружинами і встановити
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моногамний шлюб. Лише після цих правових процедур він допускається
до хрещення і стає членом релігійної громади Свідків Єгови. Для бага
тьох неофітів в африканських і азійських країнах такі умови є важливим
випробуванням. Але постійне зростання кількості Свідків Єгови в цих
країнах [Гана - 85 тис., Замбія - 145 тис., Конго - 144 тис., Малаві - 68 тис.,
Мозамбік - 43 тис., Нігерія - 302 тис. та інші країни - станом на 2008 р.]
засвідчує, що цю проблему африканські неофіти, які стають Свідками
Єгови, успішно вирішують.
В західних країнах Свідки Єгови не часто зустрічаються з полігамією.
Модні натомість є інші практики, які, з погляду Свідків Єгови, суперечать
морально-етичним вимогам Святого Письма. Сексуальна революція
в якійсь мірі внесла свої негативи і в середовище Свідків Єгови. Саме тому
в літературі Товариства «Вартова Башта» періодично з’являються публікації,
присвячені християнській етиці сімейного життя, сексуальним проблемам,
розлученням, ролі чоловіка і жінки в сім’ї, стосункам між батьками і дітьми.
Розірвання шлюбу, розлучення чоловіка і жінки трактується надзвичайно
поважно. Передшлюбні статеві стосунки, розлучення з будь-яких інших
причин, крім «перелюбу» (подружньої зради) одного із подружжя,
вважається недопустимим. Така особа виключається із організації Свідків
Єгови1. Це не означає, що кожна розлучена особа підлягає виключенню, але
якщо розлучена особа практикує аморальний спосіб життя і не виявляє
покаяння, то, безумовно, виключається з громади2.
Свідки Єгови повинні бути «чуйними чоловіками і батьками»,
турбуватися про своїх рідних і близьких. Жінки, які «прагнуть до неза
лежності», повинні поважати «засаду верховенства чоловіка» в сім’ї
і набувати таким чином любов чоловіків і дітей. Разом з тим умовою
щастя в подружньому і сімейному житті вважається «взаємна повага» основний принцип міжлюдських стосунків3.
Життя вважається «даром Божим». Згідно з цією фундаментальною за
садою, аборти вважаються недопустимими. Надаючи своїм читачам мудрі
поради, часопис «Пробудись!» постійно звертається до вимог «дотримання мо
ральної чистоти» шлюбу, статевих стосунків, запліднення, виношування пло
ду, психологічної і фізіологічної сторони народження дитини. Переривання
1 Swiadkowie Jehowy glosicieli Krolewstwa Bozego. - S. 178.
2 Там само.
3 Так само.
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вагітності з метою позбутися небажаної дитини прирівнюється до знищення
людського життя1. Разом з тим, допускається користуватися протизаплідними
засобами з метою запобігання небажаної вагітності, як “особиста справа”
подружжя, за що “ніхто не повинен судити їх”2.

Тютюну наркотики , алкоголь
Категорично забороняється вживання наркотиків і тютюну. В пуб
лікаціях часопису «Пробудись!» знаходимо переконливі докази про те,
що паління тютюну спричиняє рак, серцеві захворювання, пошкодження
плоду, крім того, є також загрозливим для тих, хто не палить, але
змушений дихати повітрям, насиченим тютюновим димом. У публікаціях
Товариства «Вартова Башта» постійно обговорю ються проблеми,
що стосуються небезпеки і ризиків від вживання наркотиків. У «Вартовій
Башті» ще 1 березня 1935 р. зазначалося, що «курець не може бути
призначеним представником Товариства, ані членом родини Бетель».
«Вартова Башта» 1 липня 1942 р. повідомила, що «заборона куріння
стосується також кожного, хто призначається служителем». Що стосу
ється інших осіб, то «згодом і вони отримали застереження ухилятися
від паління». Черговим кроком в контексті дотримання біблійних вимог
стало повідомлення в 1973 р., яким курці не допускалися до хрещення.
В наступні місяці надано допомогу тим, хто працював на підприємствах
тютюнової продукції або в сфері тютюнової торгівлі. Ці особи повинні
були зрозуміти, що подібне працевлаштування не сумісне з перебу
ванням в організації Свідків Єгови. Відтак, дотримання біблійних засад
щодо тютюну, маріхуани і так званих твердих наркотиків вважається
насамперед «охороною від руйнування життя».
Інше ставлення до алкоголю. Публікації Товариства «Вартова Башта»
не ставлять знаку рівняння між вживанням алкоголю і наркотиків,
оскільки «Слово Боже дозволяє помірковане споживання алкогольних
напоїв» (Пс. 104:15; І Тимоф. 5:23). З іншого боку, Біблія застерігає щодо
«пиття без міри» і категорично забороняє пияцтво (Приповіді 23:20,21,29,
1 8\УІасІко\УІе 1е1ю\уу glosicieli Кто1еш8ґ\уа В о ;^ о . - 8. 183.
2 Чи можна користуватися протизаплідними засобами? / Пробудись! - вересень
2007. - с. 10-11.
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ЗО; І Коринт. 6:9,10; Ефес. 5:23). Перший президент Товариства «Вартова
Башта» Ч.Рассел особисто виступав проти вживання алкоголю, але
визнавав, що «Христос пив вино»1. «Вартова Башта» симпатизувала тим,
хто намагався боротися із шкідливими наслідками пияцтва, але не приєд
налася до кампанії про встановлення «сухого закону», яка проводилася
в США в кінці XIX - на початку XX ст. Разом з тим, в її публікаціях
постійно наголошувалося на тому, що «зловживання алкоголем є згуб
ним для здоров’я і краще зовсім не пити вина і спиртних напоїв»2.
Президент Товариства «Вартова Башта» Д .Рутерфорд в 1930 р.
категорично виступив проти «Американської ліги за впровадження
сухого закону», оскільки вона обрала собі гасло - «покликана до життя
Богом». Рутерфорд в радіопроповіді назвав це «блюзнірством проти
Бога». Він доводив, що «Боже Слово аж ніяк не забороняє вживання
вина, однак таврує пияцтво», а «сухий закон» (заборона виготовляти
і вживати алкогольні напої) не тільки не покладе тому край, а навпаки
спричинить розквіт нелегальної продукції й торгівлі, контрабандного
ввезення алкогольних напоїв, а також корупції серед чиновників3.
Свідки Єгови вважають споживання алкогольних напоїв чи, навпаки,
утримання від їх споживання особистою справою. Однак достосовуються
до біблійної вимоги, щоб «наглядачі знали міру в звичках». «Хто багато
п’є, не може виконувати спеціальних службових доручень. Чоловіки, які
беруть провід серед Свідків Єгови, повинні бути взірцем, щоб допомагати
особам, які під впливом стресу мають схильність до алкоголю»4.

Ставлення Свідків Єгови
до освіти і виховання дітей
Свідки Єгови переймаються майбутнім своїх дітей, оскільки освіта,
як вони вважають, повинна допомагати підростаючому поколінню
стати корисними членами суспільства, навчати дітей цінувати свій
культурний спадок і вести здоровий спосіб життя.
1 Бчуіасіксміе .Іє1ю\уу §І08Ісіе1і КгоІечУБІша В о ^ о . - С. 182.

2 Там само.
3 Там само.
4 Там само.
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Заохочуючи своїх дітей старанно виконувати шкільні завдання,
Свідки Єгови дбають про те, щоб діти отримали якомога більше користі
з навчання у школі. Вони вчать своїх дітей співпрацювати з вчителями,
й самі батьки не відмовляються від такої співпраці. Відвідуючи школу,
знайомлячись з вчителями, вони намагаються встановити контакт
між сім’єю і школою з метою опрацювання спільної ефективної моделі
навчання і виховання своїх дітей, а також досягнення узгодженості щодо
участі їхніх дітей у державних або шкільних заходах, щоб уникнути
конфліктних ситуацій.
Свідки Єгови намагаються дотримуватися Закону України «Про
освіту», зокрема таких принципів освіти, як гуманізм, демократизм,
пріоритетність загально людських духовних принципів, органічний
зв’язок із світовою та національною культурою, світський характер осві
ти і незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних
організацій (стаття 6).
Свідки Єгови особливо цінують конституційний принцип відокрем
лення школи від церкви (стаття 35 Конституції України). Саме тому
вони вітають і всіляко підтримують такі принципи навчально-виховного
процесу як: невтручання у цей процес політичних партій, громадських,
релігійних організацій; недопустимість залучення учнів до участі
в політичних акціях і релігійних заходах (стаття 8 Закону України
«Про освіту»).
Свідки Єгови дуже цінують нелегку працю вчителів, особливо коли
бачать, що вчителі з повагою ставляться до релігійних переконань
своїх учнів. Для того, щоб вчителі могли краще розуміти своїх учнів
із сімей Свідків Єгови, видано спеціальну брош уру «Свідки Єгови
й освіта». У ній подається інформація про принципи та погляди, яких
дотримуються діти із сімей Свідків Єгови для того, щоб вчителі могли
краще їх розуміти та співпрацювати з ними.
Для того, щ об у майбутньому, ставши дорослим и, діти могли
піклуватись про себе та про потреби своєї сім’ї, необхідно здобути
професію або спеціальні навички, які можна отримати за допомогою
спеціальної освіти. Якою буде ця освіта, вищою чи середньо-спеціальною,
вирішують батьки разом зі своєю дитиною. Це є виключно сімейною
справою. Приймаючи рішення про здобуття додаткової освіти, члени
родини аналізують те, наскільки та чи інша професія зможе допомогти
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у м айбутньом у, її потен цій н і користі, а також жертви, п ов’язані
з таким навчанням.
Свідки Єгови дуже цінують те, що сьогодні в Україні немає обмежень
за релігійними переконаннями для здобуття вищої або середньоспеціальної освіти, як це було за радянських часів. Не применшуючи
важливості підготовки дітей до щоденного життя, вони вважають,
що успішна освіта повинна також «збільшувати радість життя, допома
гати дітям стати всебічно розвиненими людьми» щоб знайти своє місце
у суспільстві. Тому вони серйозно ставляться до вибору позашкільного
виховання, оскільки вважають, що «здоровий відпочинок, фізичні
вправи, відвідування зоопарків, цирку і том у подібне відіграють
важливу роль у всебічному розвитку дитини». У літературі Свідків
Єгови підкреслюється: «щоб бути повноцінним членом суспільства,
необхідно цінувати те, що набуло людство протягом усієї своєї історії.
І велику допомогу у такій освіті надають заклади культури - музеї,
картинні галереї, театри, філармонії». Свідки Єгови намагаються
знайомити своїх дітей із кращими досягненнями в музиці, у театрі
і у художній літературі. З дитячих років Свідки Єгови заохочують дітей
багато читати, і не тільки Біблію та публікації Свідків Єгови, а й кращі
твори письменників світового рівня. Багато батьків намагаються
розвивати природні здібності своїх дітей. Діти Свідків Єгови навчаються
у спеціалізованих школах - музичних, хореографічних, художніх або
з поглибленим вивчанням якихось дисциплін. Таке навчання допомагає
всебічному розвитку дитини як особистості.
Свідки Єгови помірковано ставляться до перегляду телепередач
та до користування електронними засобам и масової інформації.
Розуміючи, що телебачення є одним з доступних джерел інформації,
яким можна дуже легко захопитись, батьки допомагають своїм дітям
розрізняти корисні інформаційні, пізнавальні, освітні передачі від
тих, які крадуть час і псують дитину. Що ж стосується користування
Інтернетом, то Свідки Єгови добре розуміють як його позитивні, так
і негативні сторони. Тому пояснюють дітям про усі ті небезпеки, які
криються за неконтрольованим користуванням Інтернетом.
О станнім часом серед молоді поширюється такий вид розваг,
як електронні ігри. На жаль, індустрія розваг пропонує дуже мало ігор,
які б допомагали розвивати логічне мислення або вміння розв’язувати
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різні проблемні ситуації. П ереваж на кількість електронних ігор
прищеплює дітям смак та навички вбивати й нищити все навколо себе.
Враховуючи ці обставини, Свідки Єгови попереджають своїх дітей про
шкідливий вплив таких розваг. Вони виховують дітей, допомагаючи
їм зосереджувати увагу на справді важливих речах. Діти повинні знати,
що найважливіші людські потреби неможливо задовольнити тільки
комп’ютерними або телевізійними розвагами.
Велику допомогу у тому, щоб прищепити дітям почуття прекрасного
та виховати добрий смак, відіграє журнал «Пробудись!», який двічі
на місяць видається Свідками Єгови. На сторінках цього журналу
міститься багато корисної інформації на різні загальноосвітні та гума
нітарні теми - про історію і культури різних країн та народів, статті
з наукових та медичних питань, про тваринний та рослинний світ,
про людей, які зробили значний внесок у розвиток науки, культури,
мистецтва, про стосунки між людьми, про цікаві явища природи й навіть
кросворди. Регулярне читання цього журналу збагачує як дітей, так
і дорослих різноманітною цікавою та корисною інформацією й допо
магає розширювати світогляд. Середній наклад журналу «Пробудись!»
в Україні - 594 000 примірників.
Оскільки освіта сприяє тому, щ об діти могли стати корисними
членами суспільства, Свідки Єгови прищеплюють своїм дітям високі
моральні принципи. Вони вчать дітей остерігатися поведінки, вчинків
і навіть поглядів, які, хоча і вважаються у сьогоднішньому світі нор
мальними, можуть пошкодити самим дітям чи комусь іншому. Тому
вони попереджають своїх дітей про небезпеку, яку несе з собою
вживання наркотиків, куріння та зловж ивання алкоголем. Вони
визнають важливість чесності і працьовитості. Навчають своїх дітей
уникати брудної мови, жити згідно з біблійними принципами статевої
моралі. Поважати владу, особистість і власність інших людей, бути
законослухняними громадянами, - цих м орально-етичних чеснот
Свідки Єгови навчають своїх дітей. Вони щиро вірять, що дотримування
цих принципів і настанов принесе їхнім дітям духовну і моральну
стійкість, і суспільство матиме від цього користь, оскільки отримає
добропорядних громадян.
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Ставлення Свідків Єгови
до альтернативної (невійськової) служби
У минулому, за радянської влади, Свідків Єгови притягали до кри
мінальної відповідальності за відмову від військової служби. Багато
молодих Свідків Єгови за 50 років тоталітарного режиму відбували
3-5-річне покарання за свої пацифістські релігійні переконання. Багато
із них притягалися до суду за це двічі або й тричі.
Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу» надав
можливість молодим Свідкам Єгови призовного віку, які на підставі
релігійних переконань відмовляються від військової служби, виконувати
свої конституційні обов’язки перед державою та зберегти чистим своє
релігійне сумління. Оскільки конфесія не веде статистичних даних
щодо кількості Свідків Єгови, які скористались можливістю замінити
військову службу альтернативною, то важко вказати конкретну кількість
осіб, як цим правом скористалися.
Як засвідчують військкомати, щорічно до 200-250 Свідків Єгови
скеровуються на альтернативну (невійськову) службу. Отже, з прийнят
тям Закону кожного року, як правило, всі молоді люди, які є членами
організації, обирають альтернативну службу.
Проте час від часу виникають проблеми із застосуванням цього
Закону. Головна проблема - правова необізнаність та некомпетентність
членів комісій з альтернативної служби. Через незнання законодавства
та поверховість у розгляді заяв, комісії вимагають надання документів,
які не передбачені законом або взагалі відмовляють у призначенні
альтернативної служби. Також не відпрацьований механізм надання
м ісця р о б о т и для п р оход ж ен н я альтернативної служ би. Часто
комісії з альтернативної служби змушують осіб, які мають право
на походження альтеративної служби, самим шукати роботу, а після
цього видають скерування.
У Законі «Про альтернативну (невійськову) службу» не врегульовано
питання про дострокове припинення альтернативної служби у зв’язку
зі зміною правового статусу особи. Молоді особи, які відповідають
біблійним вимогам, під час проходження альтернативної служби можуть
набути духовного сану та зайняти становище диякона (службового
помічника). А такі особи , згідно з підпунктом «в» пункту 7 статті
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17 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову
службу» від 25.03.1992 № 2232-ХІІ, мають право на відстрочку від
призова на військову службу. Таким чином, для таких осіб альтернативна
служба повинна бути припиненою, й призовні комісії повинні надавати
таким особам відстрочку від призову на військову службу. Проте
в Законі «Про альтернативну (невійськову) службу» такого механізму
не передбачено.
Одночасно з проблемами застосування Закону «Про альтернативну
(невійськову) службу», виникає багато проблем із застосуванням Зако
ну України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу».
В організації Свідків Єгови особам и, які є свящ еннослужителями
вважаються служителі збору (диякони) та старійшини (єпископи).
Ці чоловіки призначаються на своє становище священнослужителів
теократичним шляхом та відповідають вимогам, вказаним у Біблії щодо
священнослужителів. Згідно з внутрішнім статутом організації та каноніч
ними положеннями, від чоловіків, які ставлять перед собою духовні цілі,
не вимагається мати спеціальну духовну освіту та диплом про закінчення
богословського учбового закладу. Але посадові особи у військкоматах дея
ких регіонів (наприклад в Києві, Івано-Франківській області та інших) час
від часу вимагали у священнослужителів організації дипломи про духовну
освіту або накази про призначення священнослужителем. За відсутності
таких документів вони самочинно позбавляли священнослужителів права
мати відстрочку від призову, змушуючи йти на альтернативну службу.
Таким чином, військові чини намагалися втручатись у внутрішні канонічні
справи релігійної організації, що суперечить чинному законодавству.
Військові посадові особи іноді не розуміють, що кожна церква (релігійна
організація) має свою канонічну структуру.
Аналогічна ситуація виникає при розгляді питань про звільнення
від проходження навчальних зборів у комісіях з альтернативної служби.
Підпункт «й» пункту 1 статті ЗО Закону України «Про загальний
військовий обов’язок...» передбачає, що особи, які мають духовний
сан і п осаду в одній із зареєстр овани х у встановленом у порядку
церков (релігійних організацій), звільняються від п р оходж ен н я
військових зборів. Проте комісії з альтернативної служби вимагають
у священнослужителів релігійної організації дипломи про духовну
освіту або накази про призначення священнослужителем.
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Часто виникають проблеми з причини звільнення учнів від допри
зовної підготовки у середніх школах та студентів від військової підго
товки у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах. Не зважа
ючи на те, що існують відповідні нормативні акти Міністерства освіти
і науки про можливість звільнення учнів та студентів від допризовної
та військової підготовки за релігійними переконаннями, працівники
органів освіти, директори шкіл, декани та ректори учбових закладів
практично не ознайомлені з цими нормативними актами або не бажають
їх застосовувати.
Наведене вище свідчить про те, що для реалізації конституційних
прав і свобод не достатньо просто закріпити їх на конституційному
рівні. Необхідно у відповідних законах та підзаконних актах розробити
механізм застосування цих прав і свобод, а також провести ґрунтовне
навчання посадових осіб, від яких буде залежати реалізація прав
і свобод громадян України, які дотримуються релігійних поглядів щодо
військової служби.
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II.

ВИТОКИ Й О СО БЛ И ВО С ТІ РО ЗВИ ТК У
ВСЕСВІТНЬОЇ РЕЛІГІЙНОЇ О РГАНІЗАЦІЇ
ДО СЛ ІДН И К И БІБЛІЇ - СВІДКИ ЄГОВИ

Рух Дослідників Біблії
і його оформлення Чарлзом Расселом (1870-1916рр.)
У витоках руху Дослідників Біблії його засновником був Чарлз Рассел
(1852-1916). Вихований своїми побожними батьками, які належали
до пресвітеріанської церкви, в релігійному дусі, він все ж прилучився
до конгрегаціоналістської церкви. Молодий Чарлз займався торгівлею,
був здібним торговцем і уже в 11 річному віці допомагав батькові
у бізнесі, який складався з кількох магазинів чоловічого одягу. Чарлзу
вдалося розширити свій фірмовий бізнес. І саме тоді, коли торгівля йшла
успішно, його духовний стан зазнав глибокої кризи. З якої причини?
Чарлза було навчено з дитинства, що Бог є лю бов і сотворені
ним люди мають безсмертну душу, що всі грішники підуть до пекла
на вічні муки. Такі уявлення бентежили юнака і справляли негативний
вплив: «Бог, який створив своєю силою людські істоти, заздалегідь
передбачаючи, що вони будуть піддані вічним мукам і віддаючи їх на
ці муки, - вважав Чарлз, - не може бути ані мудрим, ані справедливим,
ані люблячим. Адже в цей спосіб Бог керується нижчими мораль
ними якостями, ніж більшість людей»1. Отже, молодий Рассел не міг
1 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krolewstwa Bozego. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsilwania, 1995. - S.43.
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погодитися з загальновизнаними вченнями християнських церков.
Він відвернувся від традиційних церковних вчень і в пошуках правди
став ближче приглядатися до традиційних релігій Сходу, але й вони
не задовольняли його.
Зрештою, увага 17-річного Рассела зосередилася на адвентистах.
Згодом він з вдячністю згадував адвентиста Й. Венделя та інших членів
церкви адвентистів, зокрема пастора Г.Стенсона, як «добрих братів, які
крок за кроком вели його на зелені пасовища»1біблійної істини. По суті,
першим наставником Рассела був адвентистський пастор Г.Стенсон.
Погляди Г.Стенсона щодо смертності душі, заперечення вічних мук
в пеклі, як також відкуплення гріхів і реституції, тобто відновлення
всього того, що було втрачено людством через Адамів гріх, мали
неабиякий вплив на формування світогляду майбутнього засновника
руху Дослідників Біблії. Особлива роль у світоглядній трансформації
Рассела належить Нельсону Барберу, який був головним редактором
адвентистського часопису «Herald o f the Morning» («Вісник Ранку»).
Хронологічний метод дослідження біблійних пророцтв, який використо
вував Барбер, імпонував Расселу. Згодом він писав: «Барбер багато дізнався
від мене про реституцію, угрунтовану на вартості відкуплення, здійсненого
за всіх людей, а я від нього багато чого навчився про хронологію»2. Барберу
вдалося переконати Рассела, що в 1874 році почалася невидима присутність
Христа. Саме цей спільний погляд Барбера і Рассела про «початок
невидимої присутності Христа з 1874 року» обґрунтовується у спільно
написаній в 1877 р. Барбером і Расселом книзі «Три світи і жнива цього
світа». Відтоді Барбер і Рассел почали спільно видавати часопис «Вісник
Ранку». Рассел фінансував це видання і був його співавтором.
Проте, вже в 1878 р. між Расселом і Барбером виявилися протиріччя.
Барбер піддавав сумніву вартість жертовної смерті Христа як відкуп
лення людських гріхів. Почалася полеміка між Барбером і Раселом
на сторінках «Вісника Ранку». Зреш тою, Рассел вирішив порвати
з Барбером і припинити своє фінансування цього часопису.
З липня 1879 р. Рассел почав видавати власний часопис «Сіонська
Вартова башта і вісник присутності Христа». 30-річний Чарлз Рассел
1 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krolewstwa Bozego. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsilwania, 1995. - C.45.
2 Там само. - S.46.
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дійшов до висновку, що читачі та прихильники «Вартової башти»
повинні систематично і постійно спілкуватися. З цією метою групи
прихильників Рассела в Пітсбурзі влаштовували біблійні дослідження
і були зоорганізовані у спеціальні «біблійні класи». Рассел почав від
відувати міста в штаті Пенсильванія в 1882 р. Згодом таку місіонерську
діяльність Рассела почали сприймати 500 громад Дослідників Біблії
в США і Великобританії. У Пенсильванії оформлюється «Товариство
Трактатів - Сіонська Вартова Башта», і 15 грудня 1884 р. це Товариство
отримує юридичну реєстрацію у Верховному суді цього ж штату.
37 років Чарлз Рассел був керівником - Президентом «Товариства
Трактатів - Сіонська Вартова башта». За цей період він написав і опуб
лікував шість томів із серії «Свитання Тисячоліття»1 (1886-1904 рр.),
а також багато трактатів, брошур, статей до «Вартової башти».
Якщо Мартін Лютер та інші протестантські діячі Реф орм ації
ідентифікували «Великий Вавилон - матір розпусти й гидоти Землі»
(Об’явлення 17:5) з Католицькою церквою і папством, то Рассел пішов
далі. Догмат про Трійцю, вчення про безсмертність душі, вічні муки
грішників в пеклі тощо, від яких не відмовилися протестантські Церкви,
були відкинуті Расселом як «небіблійні». Згуртовані навколо Рассела
проповідники закликали людей до «визволення з кайданів Католицької
церкви а також великих протестантських релігій». У журналі «Вартова
башта» (листопад 1879 р.) Великий Вавилон ототожнювався з «папством
як системою». Але в цій же публікації заявлено: «Ми повинні піти далі
та застосовувати це визначення до інших церков, які знаходяться у злуці
із земними царствами (не йдеться про віруючих цих церков, але про
релігійні системи). Кожну Церкву, яка вважає себе чистою нареченою
Христа, але фактично єднається з цим світом (звіром) і добивається його
підтримки, ми повинні, говорячи біблійною мовою, вважати «церквою
розпусти»2. Читачів «Вартової башти» закликалося «вийти з Вавилону» «зіпсутих і сполучених із цим світом церковних систем».
1 їх титульні назви: Том І. - «Божий план віків» (1886); Том I I - «Наступив
час»(1889); Том I II - «Прийди Царство Боже» (1891); Том IV -День помсти»
(1897), пізніше названий «Битва Армагедон»; Том V -»Єднання між Богом і лю
диною» (1899); Том VI - «Нове сотворіння» (1904).
2 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krolewstwa Bozego. - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsilwania, 1995. - C.52.
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Рассел організував кампанію «Євангелізації через пресу». Щорічно
його проповіді друкувалися на шпальтах 2000 газет, що виходили
в США, Канаді, Великобританії. Понад 15 мільйонів читачів цих
газет постійно ознайомлювалося з проповідями Рассела. До того ж у
1912 р. була опрацьована «Фотодрама створення» - серіал фільмових
фотозображень, зсинхронізованих із платівковим награванням музики
і тексту. Під час показу цього фільму, який складався із 4 частин і тривав
майже 8 годин, глядачі - за допомогою слів, кольорових зображень
і музики - мали можливість здійснити подорож від сотворения світу
до завершення Тисячолітнього Царства Христа, яке розпочалося у 1874 р.
і пов’язувалося з другою невидимою присутністю Христа, яка також,
як доводив Рассел, підкріплюючи це своїм дослідженням біблійної
хронології, відбулася у 1874 р.
Таким чином, 1874 рік був особливим «знаковим роком» в хроно
логічному розкладі Рассела. 1874 рік ототожнювався з «початком
жнив», тобто зібранням членів Церкви упродовж 40-річного «періоду
жнив», який мав завершитися 1914 роком, коли Церква мала піти
до неба після завершення «періоду жнив». Крім того, у творах Рассела
і в проповідницькій кампанії акцент робився на завершення «часів
язичників» у 1914 році. Хронологічна конструкція Рассела стосовно
«часів язичників» укладалася в період згаданих у пророцтві Даниїла
2520 «символічних днів - років», який розпочався у 606 р. до н.е.
і ототожнювався із зруйнуванням вавилонським царем Навуходоносо
ром Єрусалиму і храму, і відтак - із зникненням біблійної теократії «Мініатюрного царства Божого на Землі», репрезентантом якого була
Юдея з останнім царем Седекією. Прості хронологічні розрахунки числа
2520 вказували на 1914 рік як «завершення періоду панування язични
ків», який мав тривати 2520 років: від 606 р. до н. е. до 1914 року.
Упродовж кількох десятків років Рассел із своїми однодумцями
проголошували, що в 1914 році завершаться «часи язичників». Рассел
критично ставився до Вільяма Міллера і інших груп адвентистів,
які призначали різні дати приходу Христа. Проте, під час співпраці
з Нельсоном Барбером, Рассел переконався і щиро повірив у те, що «існує
докладна біблійна хронологія, яка вказує на 1914 рік, як на «кінець часу
язичників». «В міру наближення 1914 року серед дослідників Біблії
наростала атмосфера очікування, але не все, чого очікували, було
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безпосередньо визначене у Святому Письмі»1. Минув 1914 рік, а Чарлз
Рассел і його послідовники все ще перебували на землі. У жовтні 1914
року по «завершенні часу язичників» Дослідники Біблії не були, як того
очікували, «забрані до неба». Згодом минув і жовтень 1915 року. Як на
це відреагував Чарлз Рассел? У Вартовій Башті» 1 лютого 1916 р. він
написав: «Може запитайте: Брате Рассел, як думаєш, коли відбудеться
наша переміна? Чи визнаєш свою помилку, оскільки не здійснилося те,
чого всі ми очікували? Відповідаю заперечно. Ми не розчарувалися ...
адже коли виявилося, що наша надія і сподівання у зв’язку із жовтнем
1914 року були не властиві, зраділи, що Господь не змінив свого плану
з огляду на нас»2.
Пояснення невідповідності очікуваного у властивім часі нинішні
керівники Свідків Єгови знаходять утому, що «прагнучи добиватися
результатів у проголошенні Царства Божого, вони не були обтяжені будьяким сповідуванням віри». Вони вважають, що «докладне тлумачення
Божого Слова не прийшло відразу, оскільки в багатьох випадках
Дослідники Біблії (коли йдеться про період керівництва Рассела - П.Я.)
розуміли якісь фрагменти, але не мали повної картини правди». Нинішні
Свідки Єгови, які продовжують справу проповідування Царства
Божого, розпочату Расселом і його однодумцями, визнають: «Пізнання
чогось нового часом вимагає корегування попередніх поглядів. Щоб
визнати помилки і зробити корисні поправки, необхідна покірність.
Єгові подобається ця риса та її наслідки, і тому прихильники правди
завжди охоче її виявляють (Соф. 3:12). Натомість зневажливо до цього
ставляться особи, які гордяться своїм незмінним упродовж століть
визнанням віри, хоча сформулювали її недосконалі люди».3
По суті, хронологічні розрахунки щодо «закінчення часу язичників»
в 1914 році Расселом були запозичені від Нельсона Барбера, який
у своїм часописі «Вісник Ранку» пов’язав «початок часу язичників»
з детронізацією останнього юдейського царя Седекії і його закінчення
в 1914 році. Використавши хронологічні розрахунки Н. Барбера, Рассел
подав власні біблійні розрахунки і підтвердив, що всі «хронологічні
конструкції переконливо згармонізовані» і «безпомилково засвідчують»,
1 бшіасіксміе .Іе1ю\уу glosiciele Кго1е\У8І\уа В о ^ о . - 8. 60.
2 Там само. - Б. 62.
3 Там само - С. 132.
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що «сім часів язичників завершаться в 1914 р.». Цей висновок був
обґрунтований в книзі «Три світи і жнива цього світу», опублікованій
Н.Барбером у співавторстві з Ч.Расселом в 1877 р. У 1889 р. вийшов
другий том серії «Свитання Тисячоліття» під назвою «Часи язичників»,
який був цілком присвячений цій темі.
Дослідники Біблії сподівалися, що до 1914 р. Царство Боже «обійме
повну і всезагальну владу», оскільки початок «Великого Ювілею» «Тисячолітнього панування Христа», згідно хронологічних розрахунків,
«вже почався від 1874 р. Очікували, що ще до 1914 р. настане всесвітня
анархія і розруха, кульмінаційним пунктом якої буде «великий день
Всемогутнього Бога, названий Армагедоном» (Об’явлення 16:14). Відтак,
Дослідники Біблії очікували, що світова анархія призведе до цілковитого
знищення всіх державних інститутів влади ще в 1913 році. Акцентува
лася увага на тому, що 1914 рік стане знаковим для Єрусалиму, оскільки,
за біблійним пророцтвом, Єрусалим мав бути під владою язичників
до «закінчення часу язичників» в 1914 р. «Коли наближався 1914 рік,
а Дослідники ще не вмерли як люди і не були «схоплені на хмари»
на зустріч з Господом (І Солун. 4:15-17), як цього очікували, все ж вони
мали щиру надію, що їхня переміна відбудеться після закінчення
часу язичників»1.
Світова війна, яка вибухнула у 1914 р., не призвела до цілковитого
падіння всіх земних людських урядів. Оглядаючи в наступні роки
розвиток подій навколо Палестини, Дослідники Біблії вважали, що для
Ізраїля наступає період важливих змін. Проте, минали місяці і роки,
а вони не отримували очікуваної небесної нагороди. Якою ж на це була
реакція Рассела?
У «Вартовій башті» 1 лютого 1916 р. Рассел визнав, що хронологія
вказувала на очікувані події, але «Господь не сказав нам, що саме так
все відбудеться»2. Зрештою, Рассел вважав, що «не все так швидко від
будеться, як очікувалося», а те, що сталося, є «випробуванням віри для
улюблених святих Божих»3. Відтак, хронологічні розрахунки на «падіння
язичницьких потуг в жовтні 1914 р.» були визнані за своєрідний «будиль
ник, який задзвонив передчасно». І те, що пережили послідовники
1 Би'іасіксміе 1еЬо\уу glosiciele Кго1е\¥8ї\уа В о ^ о . - 8.135.
2 Там само - с. 136.
3 Там само. - Б. 136.

454

Рассела «після пробудження», не відповідало їхнім очікуванням 1.
Кілька років згодом, коли «світло стало яскравішим», було визнано,
що «багато улюблених святих, вважало, що справа проголошення
Євангелії завершена», що «жнива закінчені». Раділи, що «світ добігає
свого кінця», що «царство небесне встановлено і наблизився день їхнього
спасіння». Однак, не передбачили чогось важливого, що потрібно було
виконати. Дослідники Біблії, зрештою, прийшли до висновку, що, саме
починаючи з 1914 року, «живуть в останніх днях старої системи речей».
Потім зрозуміли, що не в 1874 р. відбувся другий прихід Ісуса Христа
і початок його тисячолітнього панування, а що саме в 1914 р. «почалася
невидима присутність Христа, яка проте не означає, що Христос
особисто невидимо повернувся на землю, а лише скерував на неї свою
увагу як пануючий Цар»2.
Світова війна, яка вибухла в 1914 р., потрясла основи існуючої
світової системи речей. Дослідники Біблії деякий час вважали, що все
відбуватиметься так, як було передбачено. Ще в серпні 1880 р. Рассел
писав: «Всі сучасні царства землі, які утискують людство і тримають
його в кайданах, будуть повалені ще до того, ніж настане реституція,
тобто благословення людського роду. Боже царство обійме владу
і за посередництвом цього нового царства спливуть благословенства
і настане реституція»3. Яким чином царства цього світу мали бути
повалені? Зважаючи на тогочасний розвиток світової ситуації, Рассел
вважав, що під час війни Армагедону Бог, використавши революційні
елементи тогочасного суспільства, спричинить розлад існую чих
державних інституцій. Він, зокрема, сказав: «Починається розпад людсь
кої імперії. Потуга, яка її знищить, приступає до дії. Люди групуються
в бойові ряди під прапорами комунізму, соціалізму, нігілізму»4.
Докладніше пояснення поглядів тогочасних Дослідників Біблії
на розвиток світових подій знаходимо в книзі «День пімсти», яка
була видана в 1897 році (пізніше перевидана під заголовком «Вій
на Армагеддон»). У ній, зокрема, зазначається: «Господь завдяки
своїй всевладній передбачливості здобуде владу над всією армією
1
2
3
4

Swiadkowie Jehowy glosiciele Krölewstwa Bozego. - S 140
Там само. - C. 137.
Там само. - C .l39.
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незадоволених - патріотів, реформаторів, соціалістів, моралістів,
анархістів, несвідомих і безнадійних [які позбавлені надії] - і використає
їхні сподівання, побоювання, неспокій і самолюбство у відповідності
зі своєю Божественною мудрістю для реалізації великої мети, а саме
повалення сучасних інституцій і приготовления людського роду
до царства справедливості»1. Відтак, Дослідники Біблії ідентифікували
Армагедон з руйнівною суспільною революцією, привид якої на той
час бродив по світу. Лише згодом (у «Вартовій башті» 15 липня 1925 р.
і книжці «Визволення», автором якої був Рутерфорд) р о з’яснено,
що «Армагедон немає нічого спільного з війною між антагоністичними
суспільними елементами або революцією».
31 жовтня 1916 р. 64-річний Чарлз Рассел помер у вагоні поїзда,
здійсню ю чи з 16 ж овтня поїздку з метою виголошення біблійних
доповідей у західній і південно-західній частині США. За 15 днів він встиг
побувати в Канаді, потім в Детройті (штат Мічиган), також в штатах
Іллінойс, Канзас, Техас, Каліфорнія. Останню свою промову він, вже
будучи важко хворим, виголосив 29 жовтня в Лос Анджелесі.
Багатьом Дослідникам Біблії на той час було неможливим уявити
когось іншого на місці Чарлза Рассела. Адже кожен з них задавав собі
питання: чи матиме можливість поглиблювати свої знання Божого Слова,
чи, навпаки, з відходом Рассела «світло з храму Єгови» припиниться?
Відтак, виникає питання: ким був Чарлз Рассел для Дослідників
Біблії? Як оцінювався внесок його особи в духовне будівництво цієї
релігійної організації? Зрештою, чи був Чарлз Рассел особисто тим
«вірним і мудрим рабом», поставленим Господом, щоб давати своєчасну
поживу» для всієї челяді? Уже в першому номері «Вартової башти»
(липень, 1879 р.), звертаючи увагу на роль «вірного і мудрого раба»
(Матв. 24: 45-47), Чарлз Рассел як головний редактор цього часопису
(саме він як головний редактор підписував «Вартову башту» аж до своєї
смерті) не підтверджував своєї ідентифікації з «вірним і мудрим рабом».
Проте дружина Чарлза Рассела, яка була автором статей «Вартової
башти» (згодом відійшла від Чарлза Рассела), публічно виражала
думку, що «вірним і розумним рабом» є саме Ч.Рассел. Майже ЗО років
Дослідники Біблії загалом поділяли погляди щодо такої ролі Ч.Рассела.

1 Йшіасікошіе ІеИоу/у glosiciele КгоІехУБІчуа Bozego. - 8 140
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«Брат Рассел цього не заперечував, однак, зі свого боку, уникав такого
тлумачення обговорюваного тексту (йдеться про текст Матв. 24: 4547. - П.Я.) і підкреслював, що для нього є неприйнятною думка про
клас духівництва, який на противагу класу мирян, мав би привілей
навчати інших Божого слова»1. Проте лише у 1927 р. («Вартова башта»,
15 лютого 1927) було підтверджено, що «вірний і розумний раб», по суті
є не якась одна особа, а «збірний слуга», який «складається зі всіх
живучих на землі членів помазаного духом тіла Христового»2.
У своєму заповіті Чарлз Рассел рекомендував утворити п’ятиособовий Редакційний комітет для редагування часопису «Вартова башта».
До складу цього комітету увійшли В.Паге, В.Гамбург, Г.Роквел, Є.Бренайсен, Ф.Робінсон. Рекомендовано також інших осіб, які могли б увійти
до редакційного комітету після звільнення місця кимось із першої
п’ятірки. Це - А.Боргес, Р.Гірш, І.Госкінс, Г.Фішер, Д.Рутерфорд і Д. Едгар.
Проте Паге і Бренайсен відразу зняли свої кандидатури, що дозволило
увійти до першої п’ятірки редакційного комітету Рутерфорду і Гіршу.
Керівництво «Біблійного і Трактатного Товариства - Вартова Башта»
утворило виконавчий комітету складі А.Рітхе, В.Гамбурга, Д.Рутерфорда.
Цей комітет тимчасово здійснював загальний нагляд над діяльністю
«Біблійного і Трактатного Товариства - Вартова башта».
У процесі підготовки до щ орічного статутного зібрання, яке
відбулося 6 січня 1917 р., точилася напружена виборча кампанія:
різні особи намагалися висунути свого кандидата на президента
Товариства «Вартова башта». Над усіма ще витала глибока пошана
до померлого Чарлза Рассела і тенденція до насадження культу його
особи, як незмінного і вічного керівника. Все ж Президентом Товариства
«Вартова башта» було обрано Джозефа Рутерфорда.
Новий президент був належно сприйнятий багатьма, але не всіма.
Далеко не всі підтримували новообраного президента. Чарлз Рассел
і Джозеф Рутерфорд дуже відрізнялися один від одного і походженням,
і як особистості. Декому важко було з цим погодитися, оскільки вважали,
що Рассел є незамінним президентом. У головному бюро Товариства
«Вартова башта» кілька осіб ставилися нетолерантно до Рутерфорда.
Згодом з’явилася опозиція. Чотири члени із семиособового керівництва
1 6\¥Іас1ко\УІе іеікм у glosiciele Кго1е\¥8І\уа В ог^о. - 8.143.
2 Там само - С. 143
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робили спробу усунути Рутерфорда від керівництва. Ситуація сягнула
кульмінаційного пункту влітку 1917 року. І хоча ці чотири опозиційні
до Рутерфорда особи були призначені Расселом, їхня номінація ніколи
не була затверджена на щорічному загальному зібранні членів Товариства.
Цей юридичний нонсенс дав можливість Рутерфорду, який діяв в рамках
правових процедур як президент Товариства, замінити їх чотирма
іншими особами, номінацію яких було затверджено на наступному
щорічному загальному зібранні членів Товариства в січні 1918 р.
8 січня 1918 р. опозиційні екс-члени Товариства та їхні прихильники
змушені були залишити родину «Бетель» (всесвітній центр Товариства
«Вартова башта»), оскільки продовжували чинити опір Рутерфорду.
Після невдалої спроби захопити владу в Товаристві «Вартова башта»,
ці особи почали поширювати свої опозиційні погляди в СІЛА, Канаді,
Європі. В результаті відбувся перший розкол і поділ Дослідників Біблії.
У другій половині 1918 р. громади Дослідників Біблії поділилися на дві
групи: до однієї належали особи лояльні до Товариства, очолюваного
Рутерфордом, до другої - прихильники опозиційних екс-членів Това
риства. Останні стали називатися «расселіти», оскільки їхнім духовним
знаменом залишався Чарлз Рассел. Відтак, після смерті Чарлза Рассела
лояльність Дослідників Біблії була піддана важкому випробовуванню:
«багато з-посеред тих, які раніше вважалися сильні і віддані Господу,
почали відпадати»1. Утворювалися різні відгалуження, зокрема, «вільних
Дослідників Біблії», окремі невеликі групи яких ще й нині діють в Україні.
Вони дотримуються вчення Рассела, вважають його незамінним «вірним
і розумним рабом» і не сприймають нових інтерпретацій віровчення
після Рассела.

Реформування руху Дослідників Біблії
Джозефом Рутерфордом (1916-1942рр.)
Другий президент Товариства «Вартова башта» очолював організа
цію від 6 січня 1917 р. до 3 січня 1942 р. Джозеф Франклін Рутерфорд
народився 8 листопада 1869 р. в сім’ї баптистів-фермерів у графстві

1 8\УІасіко\УІе ІеЬошу glosiciele КгоІечУБІша Во£е§о. - 8.68.
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Морган (штат Міссурі). У 16-річному віці батько-фермер дозволив
йому продовжити освіту за умови, якщо він сам сплачуватиме за нав
чання і за найманого робітника, який повинен був заступити його
в господарстві. Будучи рішучою і діловою молодою людиною, Джозеф
позичив відповідну суму у приятеля, вступив до навчального закладу,
де вивчав право. Після завершення навчання Рутерфорд два роки
працював під опікою судді Е.Едвардса. У 20- річном у віці почав
працювати секретарем в судах штату Міссурі. У 1892 р. отримав ліцензію
з правом адвокатської практики. Чотири роки працював прокурором.
Виконував функції надзвичайного судді. Став загальновідомим «суддею
Рутерфордом». Саме так підписував свої книги і брошури, будучи
президентом Товариства «Вартова башта». У 1894 році познайомився
із вченням Рассела, коли прочитав три томи його серії «Свитання
Тисячоліття». У 1906 р. Джозеф Рутерфорд прийняв водне хрещення,
а в 1907 став юридичним радником Товариства «Вартова башта». 6 січня
1917 р. обраний президентом Товариства.
Президентство Джозефа Рутерфорда почалося з гострого зіткнення
спочатку з християнським духовенством, а потім - з владою США.
Під кінець 1917 р. і на початку 1918 р. Дослідники Біблії включилися
в кампанію розповсюдження нової книги «Довершена таємниця», наклад
якої сягав 850 тис. примірників. У книзі було кілька гострих випадів
проти духовенства. З боку останнього зроблено тиск на владу, щоб вона
заборонила поширення публікацій Дослідників Біблії. В результаті в Канаді видано заборону на поширення «Довершеної Таємниці».
Незабаром в США посилився тиск на Дослідників Біблії. Товариство
«Вартова башта» у відповідь опублікувало ще кілька гострих статей,
у яких християнський клір звинувачувався як «клас святенників,
що систематично намагається унеможливити людям зрозуміти Біблію».
Майже все перше півріччя 1918 р. відбувалися обопільні памфлетні випа
ди між Товариством «Вартової башти» і християнським кліром. З обох
сторін вистачало гострих викривальних звинувачень. Весною 1918 року
Північну Америку і Європу охопила хвиля завзятого переслідування
Дослідників Біблії.
7 травня 1918 року федеральна влада США наказала арештувати
президента Товариства «Вартової башти» Рутерфорда і сімох його
найближчих соратників. Арештовані звинувачувалися у порушенні
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«Статті про шпигунство», а також у спонукання інших до відмови від
служби в Збройних силах США, у перешкоджанні призиву чоловіків
до військової служби саме тоді, коли США знаходилися у стані війни
з Німеччиною та її союзниками. Крім того, пред’явлено звинувачення
у переказі певних сум, призначених на фінансування Дослідників
Біблії у цій країні. Звинувачення також стосувалося книги «Довершена
таємниця», в якій були антивоєнні сюжети, що характеризували війну,
як не сумісну з християнськими засадами, а діяльність духовенства
у сприянні воюючим сторонам в мобілізації рекрутів, як не сумісну
з духовною місією Христових слуг.
20 червня 1918 року суд присяжних оголосив вердикт, яким підсудні
визнані винними у здійсненні названих «злочинів». Семеро із них
отримали аж чотири вироки по 20 років і один підсудний - чотири
вироки по 10 років. Суддя при цьому зазначив: «На думку суду релігійна
пропаганда, запально здійснювана звинуваченими як в США, так
і серед наших союзників, шкідливіша від дивізії німецьких військ...
Людина, яка навчає релігії, здійснює великий вплив на інших, а якщо
робить це щиро, то здійснює набагато сильніший вплив. Це ще більше
посилює, ніж пом’якшує їх вину. Суд визнав за доцільне як найсуворіше
покарати цих людей»1.
19 лютого 1919 року восьмеро ув’язнених членів керівництва
Товариства «Вартової башти» звернулися до президента США В.Вільсона
з проханням про помилування. 21 березня 1919 р. апеляційний суд
під заставу 10 тис. доларів за кожного звільнив ув’язнених. Остаточно
судову справу було закрито 5 травня 1920 року. Офіційно заявлено,
що звинувачуваним не забезпечено безстороннього процесу, на який
вони мали право, і через це вирок скасовано.
Товариство «Вартова башта» в тіні судового процесу як «справжніх
його ініціаторів» бачило духовенство католицьких і протестантських
церков США. Преса майже всіх християнських конфесій паплюжила
і звинувачувала ув’язненого Рутерфорда і його соратників. Проте
стантський «The Christian Register» писав: « Уряд довів, що нерозсудливі
і шкідливі релігійні погляди не можна поширювати безкарно». Бап
тистський «The Western recorder» стверджував: «Немає нічого дивного

1 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krôlewstwa Bozego. - S.652.
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в тому, що керівник цієї гамірної секти буде ув’язнений в закладі для
невиправних злочинців. Однак таких ув’язнених швидше треба було
залишити в будинку для психічно хворих». Католицький «Truth»
писав, що «література цього угрупування переповнена запеклими
атаками на Католицьку церкву та її духовенство... дух нетолерантності
поєднується з підривною діяльністю». Таким чином, видавці релігійних
часописів, отримавши інформацію про судові вироки у справі керівниц
тва Товариства «Вартова башта», одностайно продемонстрували своє
задоволення з цього приводу. Майже все духовенство християнських
церков вважало «расселітів», тобто спадкоємців руху Чарлза Рассела,
своїми ворогами. Довготривалі суперечки і ненависть на релігійному
ґрунті, яких суди в мирний період не зауважували, в атмосфері воєнної
істерії проклали шлях до судових зал. Проте переслідування Дослідників
Біблії не припинилося і з закінченням війни. У 20-30 рр. міжвоєнного
періоду і особливо під час Д ругої світової війни переслідування
вибухнуло ще з більшою силою.
Всю діяльність Товариства «Вартової башти» у 20-30-х роках
пронизував ентузіазм і бойовий дух другого президента Товариства
Джозефа Рутерфорда. З-під пера «судді Рутерфорда» за період 19171941 рр. вийшло 24 книги та 86 брошур. Він безпосередньо керував
видавничою діяльністю «Товариства», яке постійно видавало часописи
«Вартова башта» і «Золотий вік» (пізніше цей журнал називався «Потіха»,
нині «Пробудись!»). Публічні проповіді, зокрема радіопромови «судді
Рутерфорда» привертали увагу сотень тисяч і навіть мільйонів слухачів,
оскільки були присвячені актуальним не лише релігійним, а й політич
ним та соціальним проблемам. Вони мали здебільшого антиклерикальну
спрямованість. Чергові виступи «судді Рутерфорда» вже в самих
заголовках тем були інноваційними, інтригуючими, закличними, надто
емоційними і викривальними.
Перша публічна промова Рутерфорда після звільнення з ув’яз
нення прозвучала на велелюдному зібранні в Лос-Анджелесі 4 травня
1919 року і називалася «Надія для пригніченого людства». Це був
період, коли Перша світова війна завершилася і люди в усьому світі
терпіли під тягарем післявоєнних негараздів - інфляції, голоду, епі
демій, революційної розрухи. Рутерфорд проголосив «нову надію»
і «нове гасло» для терплячого і знедоленого людства - «встановлення
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Царства Божого на Землі». 8 вересня 1919 р. на великому згромаджені
Дослідників Біблії у Сідар Пойнт (штат Огайо) зібралося понад 6 тисяч
прихильників Рутерфорда з СІЛА і Канади, на якому прозвучав заклик
«Проголошуйте Царя і його Царство!». Всі учасники цієї конференції
отримали наказ організувати кампанію публічного розповсюдження
нового часопису «The Golden Age» - «Золотий вік» з метою звернути
увагу людей на «встановлене месіанське царство». Кожний із 6 тисяч
учасників цього зібрання повинен був стати «послом Царя Царів і Пана
Панів- Ісуса Христа і звіщати людям вість про нового Царя світу і його
царство»1. Пізніше, через три роки, в 1922 р., в Сідар Пойнт відбулося
наступне масове згромадження Дослідників Біблії, яке продовжувалося
дев’ять днів: з 5 до 13 вересня. Крім делегатів з СІЛА і Канади, на ньому
були Дослідники Біблії з європейських країн. Промови Рутерфорда
щоденно вислуховувало 10 тис. осіб.
На цьому конгресі кульмінаційним пунктом стала промова Рутер
форда «Мільйони нині живучих ніколи не помруть». Дослідники Біблії,
які прибули на цю конференцію, були переконані, що це «останній з’їзд
перед вознесінням церкви до небесної фази Царства Божого і справжньої
присутності нашого Господа і нашого Бога»2. Рутерфорд звернувся
до учасників конференції із закликом: «Будьте вірними і правдивими
свідками Господа. Рушайте у бій аж доки не опустіють всі залишки
Вавилону! Звіщайте царство Боже якнайдальше і якнайповніше. Світ
повинен знати, що Єгова є Богом, а Ісус Христос - Царем царів. Живемо
в найголовнішому зі всіх останніх днів. Ось цар прийшов до влади!
Ви повинні про цю подію розголосити по усьому світі. Проголошуйте,
проголошуйте, проголошуйте вість про Царя і його Царство»3.
Відтак, інтригуючою темою цих перших післявоєнних років була
проповідницька кампанія під гаслом «Мільйони нині живучих ніколи
не помруть». Ця тема була вперше оприлюднена її автором у 1918 р. Так
було названо 128-сторінкову книгу, видану в 1920 р. Упродовж 19201925 рр. доповіді з такою назвою виголошувалися на багатотисячних
зібраннях ЗО мовами світу: «Ми можемо з впевненістю очікувати,
що 1925 рік буде роком воскресіння Авраама, Ісаака, Якова і всіх
1 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krolewstwa Bozego. - S.259.
2 Там само. - 78.
3 Там само. - С.260.
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вірних пророків минулих століть до стану людської досконалості».
Крім воскресіння пророків біблійних часів, всі помазані християни
сподівалися також, що в 1925 році отримають н ебесн у нагороду1.
На чому ґрунтувалися такі розрахунки? Рутерфорд, як і його попередник
Рассел, користувався біблійною хронологією, надаючи їй вирішального
значення в інтерпретації пророчих сюжетів. Але така методологія,
як виявилося, була не досить достовірною і часто підводила тих,
хто нею користувався. У книжці «Мільйони нині живучих ніколи
не помруть» в основу доведення правомірності і правдивості очікуваного
в 1925 році було покладено 70 ювілейних циклів з історії біблійного
Ізраїлю, кожний з яких охоплював 50 років. Отже, йшлося про 3500
років, початок яких відраховувався від дати входження Ізраїля до землі
обітованої і мав завершитися 1925 роком. На підставі такої біблійної
хронології Рутерфорд будував пророче бачення 1925 року, в якому
«рештки малого стада мали отримати небесну нагороду.» Цю дату було
пов’язано водночас із «воскресінням вірних дохристиянських Божих
слуг в ранзі царюючих представників небесного Царства на землі».
А відтак, людство у 1925 році «мало увійти в нову еру», «мільйони в той
час живучих мали отримати надію на вічне життя»2.
Оцінюючи ці розрахунки і сподівання з позицій сучасного розуміння
цих подій, Товариство «Вартової башти» зазначає: «Це була чудова
перспектива! І хоча такі очікування виявилися помилковими, про них
з великим запалом і щирістю повідомлялося іншим людям3.
Дослідники Біблії знали багато пророцтв про відродження Ізраїля
і відновлення Божої ласки до євреїв (Єремія 30:18; 31:8-10; Амоса 9:14-15:
Римлян 11:25,26). До 1932 року вважали, що ці пророцтва сповняться
на євреях. Вірили, що Бог знову виявить своє благословенство Ізраїлеві
і поступово поверне розпорошених по усьому світу євреїв до Палестини,
відкриє їм очі на їхнього передвіщеного Месію - Ісуса Христа, якого вони
відкинули, і цей Месіанський Цар з «роду Давидового» стане вічним
царем Ізраїля. За посередництвом відновленого теократичного Ізраїля
і євреїв Бог мав благословити всі інші народи Землі. Саме керуючись
такими поглядами, Рассел звертався до євреїв в Нью-Йорку і в Європі
1 бшіасікошіе .Іеіюууу glosiciele КгоІешБІша В о ;^ о . - 8.78.

2 Там само. -. С.632.
3 Там само - С.632.
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зі своєю фундаментальною проповіддю «Сіонізм в пророцтвах»,
а Рутерф орд в 1925 р. написав книгу «Радість для євреїв». Книга
Рутерфорда «Мільйони нині живучих ніколи не помруть» також була
присвячена біблійному трактуванню ролі сіонізму, апологетиці ідей
засновника сіонізм у Теодора Герцля, політиці британського уряду,
який сприяв поверненню євреїв до Палестини, перетворенню цієї землі
на земний рай і воскресінню біблійних пророків.
Згодом виявилося, що події, які відбувалися в Палестині в кінці XIX
і на початку XX ст. (20-30-ті роки), не мають нічого спільного з випов
ненням біблійних пророцтв про відродження Ізраїля і повернення
євреїв до Палестини. Стало очевидним, що євреї як нація не змінилися
у ставленні до Христа. Ті, які повернулися до Палестини, не керувалися
виключно релігійними мотивами. Про це йшлося у другому томі книги
«Виправдання», яка була опублікована Товариством «Вартова башта»
(автором був суддя Рутерфорд) в 1932 р. Коли в 1978 р. журналісти
звернулися до Бруклінського центру Свідків Єгови з питанням про
його ставлення до сіонізму, керівництво Товариства «Вартова башта»
відповіло: «Свідки Єгови дотримуються біблійних засад нейтральності
до всіх урядів і політичних рухів. Вони переконані, що жодний рух,
зініційований людьми, не запровадить того, що може зробити тільки
месіанське царство Боже» (див. книгу «8\уіасіко\уіе |еЬо\уу g^osiciele
Кго1е\У8І\уа В о ^ о » , с. 141).
Згодом Товариство «Вартова башта» надало біблійним сюжетам про
відродження Ізраїля іншого значення і тлумачення, переадресувавши
їх «Духовному Ізраїлю», який складається з «помазаних духом хрис
тиян» - «вірного і розум ного раба, який роздає духовну поживу»
сьогодні. Також було усвідомлено, що Єрусалим, який мав бути від
новлений після закінчення «часу язичників», не є звичайним земним
містом або навіть земним народом, а «Єрусалимом небесним».
1 березня 1925 р. на сторінках «Вартової башти» опубліковано статтю
«Народження народу». У ній йшлося про апокаліптичні сюжети 12 розділу
книги Об’явлення. У статті вміщено пояснення символічних апокаліптичних
постатей: «жінка зодягнена в сонце», яка була в пологовому стані (вірш 1,2),
символізувала «організацію Божу»; «змій» (вірш 3) - «організацію Диявола»,
народжена дитина чоловічої статі (вірш 5) - «нове Царство Боже, або новий
теократичний уряд.» У контексті такої інтерпретації цього апокаліптичного
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тексту, в літературі Товариства «Вартова башта» було вперше зазначено,
що існують дві антагоністичні організації - Єгови і Сатани. Водночас
вияснялося, що в 1914 р. в результаті війни, яка відбулася в небі, Сатана
і його демоністичні прислужники були скинені на Землю (згідно тлумачення
тексту Об’явлення 12:7-9). Для значної частини довголітніх дослідників
Біблії таке пояснення було важко прийняти, оскільки воно докорінно
відрізнялося від того, що було раніше опубліковано в книзі «Довершена
таємниця», яка вважалася «посмертним зібранням доробку брата Рассела».
«Важко було сприйняти статтю «Народження народу», оскільки попередню
інтерпретацію, подану дорогим братом Расселом, ми вважали останнім
словом на тему книги Об’явлення»1, - писав згодом Уолтер Торн, мандрівний
проповідник. Адже згідно пояснення Рассела, вміщеного у «Довершеній
таємниці», «Жінка» - це первісна Церква, «змій» - Римська язичницька
імперія, «народжена дитина» - папство. Отже, нічого дивного не було в тому,
що деякі Дослідники Біблії тоді відійшли від Товариства «Вартова башта»,
керованого Рутерфордом, оскільки не змогли відкинути вчення Рассела.
Стаття «Народження народу» була своєрідним відкриттям істотного
вододілу між вперше оголошеними двома організаціями, що діють
у світі. Звідси кожен мав зробити відповідальний вибір: «належати
до організації Єгови чи до організації Сатани».2 По суті, Рутерфорд
зайняв непримиренну войовничу позицію і закликав своїх послідовників
вести викривальну духовну боротьбу з Організацією Сатани, «видиму
частину» якої, за його визначенням, становлять «три елементи - релігія,
політика, торгово-фінансовий капітал».
На велелюдних конгресах, організованих Товариством «Вартова
башта», приймалися відповідні резолюції і декларації. Упродовж 20-х
років XX ст. відбулося 7 таких конгресів:
У 1922 р. в резолю ції, яка називалася «Звернення до світових
керівників», у якій перед політиками ставилася вимога вибору, або вони
самі керуватимуть світом, або визнають, що мир, життя, свободу дасть
світові Єгова через свій уряд, очолюваний Ісусом Христом.
У 1923 р. оголошено «Пересторогу для всіх християн», в якому
звернено увагу на актуальність виходу з релігійних організацій, які
«брехливо твердять, що нібито репрезентують Бога і Христа».
1 Йшіасікс^іе 1еЬо\уу g^osiciele Кго1е\У5(\уа Воге§о. - 3.79.
2 Там само. - С.79.
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У 1924 р. у резолюції «Звинувачення духовенства» піддано критиці
небіблійні вчення і культову практику християнського духовенства.
У 1925 р. у «Посланні надії» з’ясовувалося, чому особи, які вважають
себе «світлом світу», не задовільнили найбільших потреб людини і чому
це зробить Боже Царство.
У 1926 р. у «Свідоцтві до володарів світу» звернено увагу на те,
що Єгова є єдиним правдивим Богом, а Ісус Христос уже здійснює
свою владу як законно визнаний цар землі. Можновладців закликано
використати свій вплив для навернення людей до правдивого Бога,
що зможе їх оберегти перед нещастям.
У 1927 р «Резолюція до християнських народів» викривала спіль
ність інтересів фінансових кіл, політиків і релігії, що є причиною
страждання людей. Останніх було закликано виходити із християнських
релігій і покладати свою надію на Єгову і його Царство, кероване
Ісусом Христом.
У 1928 р. в «Декларації проти Сатани і за Єгову» чітко розтлумачено,
що Ісус Христос, який є діючим царем і володарем світу, незабаром
ув’язнить Сатану і знищить його організацію. Всіх люблячих спра
ведливість людей закликалося стати на боці Єгови.
Сім вище названих документів було прийнято на семи конгресах, які
відбулися з 1922 по 1928 р. в СІПА, Канаді і Великобританії. Ці резолюції
видруковувалися у 50 мільйонів примірників і в багатьох мовах
поширювалися по світу.
У 1931 р. відбулося особливе згромадження Дослідників Біблії
в Колумбіусі (штат Огайо, СІЛА). 26 липня Дослідники Біблії прийняли
нову назву - «Свідки Єгови» після виголошення Рутерфордом доповіді
«Царство - надія світу», яка передавалася розгалуженою радіомережею
і ретранслю валася понад 300 радіостанціям и. Завершуючи свою
доповідь, Рутерфорд звернувся до християнських церков із критичним
застереженням і зачитав гостро сформульовану резолюцію «Пересторога
від Єгови до володарів і народів».
У 1935 р. на конгресі Свідків Єгови у Вашингтоні Рутерфорд роз
тлумачив значення «великого натовпу», описаного в О б’явленні 7:
9-17. Понад півстоліття Дослідники Біблії безрезультатно намагалися
з’ясувати, хто належить до цієї групи. «Тепер, - як зазначив Рутерфорд, у часі визначеному Єговою і в світлі актуальних подій, стало зрозуміло,
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що йдеться про людей, які мають надію на вічне життя на землі»1.
Це відкриття «великого натовпу», крім існуючої категорії «небесного
класу помазаників», повинно було дати імпульс для активізації євангелізаційної діяльності і дозволило зрозуміти, чому в організації Свідків
Єгови відтоді почали відбуватися істотні зміни.2
У 30-ті роки Свідки Єгови гостро атакували «фальшиву релігію» католицькі та протестантські церкви. Все почалося зі з ’їзду Свідків
Єгови, що проходив 15-20 вересня 1937 року в К олумбіусі (штат
Огайо, США). Рутерфорд 18 вересня презентував з’їздові свою книгу
під інтригуючою назвою - «Вороги». «Фальшиву релігію» названо
«грізним і підступним ворогом людства», її ієрархію ідентифіковано
як «агентів Диявола». Показуючи цю книгу делегатам з’їзду, Рутерфорд
звернув увагу на її обкладинку дубового кольору, зазначивши, що за
її допомогою «вигарбуємо шкіру цій старушенції»3. Ці слова сприйнято
аудиторією з ентузіазмом і довготривалими оплесками. «Всі організації
на Землі, - зазначається у книзі «Вороги», - протидіють Богові і його
Царству... і тому «отримали назву «Вавилон» і «велика розпусниця».
Ця назва стосується передусім головної релігійної організації, тобто
Римо-католицької Церкви»4.
Критиці релігії була присвячена видана 10-ти мільйонним накладом
спеціальна брошура під назвою «Ліки», написана 1938 р., підписана,
«суддею Рутерфордом», щоб «надати людству лік на всі його хвороби».
У ній йшлося, про те, що «релігія є хитрим і підступним задум ом
Сатани», «релігія не має ніякої надії для людства», і що «правдиве
християнство не є релігією», що, зрештою, і «Товариство «Вартова
башта» не є релігією».5 Рутерфорд викривав «всесвітню змову релігії»,
яка полягає у тому, що «релігіоністи організували фашизм і таким чином
здобули контроль над Італією і оголосили свою повну згоду з Римокатолицькою ієрархією. Нацизм у Німеччині також був організований
класом релігіоністів. Релігіоністи також використали комунізм, щоб
налякати людей, і це допомогло релігіоністам, фашистам і нацистам
1
2
3
4
5
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Лік. - Нью-Йорк, 1938. - С. 10,11,28.

467

здобути контроль над Німеччиною, котрою управляє тепер диктатор.
Фашизм, нацизм і Римо-католицька ієрархія - це одна і та сама річ під
трьома іменами»1.
Рутерфорд вважав, що «на сповнення Божого пророцтва релігіоністи
на короткий час здобудуть цілковитий контроль над народами, і тоді
вони будуть похваляти одні одних, говорячи: «Тепер ми маємо мир
і ми убезпечені від виявлення нас Свідками Єгови. Про це Господь велів
написати в Біблії пророчі слова: «Бо як говоритимуть: «Мир і безпеч
ність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить
в утробі, - і вони не втечуть!» (І Солунян 5:3)... Отже, «перед самим
початком Армаґедону всі релігії мали зчезнути з Землі»2. Рутерфорд
закликав Свідків Єгови «оголити релігію», проповідувати «знищення
організації Сатани, яке зачнеться із упадком релігії»3.
Безкомпромісній критиці релігії, зокрема такої організації, як «Като
лицька акція», Рутерф орд присвятив ще одну доповідь 2 жовтня
1938 р., яка мільйонними накладами, багатьма мовами, під заголовком
«Фашизм чи свобода» розійшлася по всіх континентах. Рутерфорд
звинувачував своїх релігійних противників у наступі на демократію,
свободу слова і зібрань, викривав змову між державними урядовцями
і репрезентантами Католицької церкви. Він таврував католицьку
ієрархію як «банду грабіжників, яка знищує свободу людей»4. Після
таких гострих критичних випадів Рутерфорда групи «Католицької акції»
продовжували ще з більшим запалом ненависті переслідувати Свідків
Єгови в США. Свідки Єгови провадили правову боротьбу, захищаючи
релігійну свободу і своє право проповідувати Царство Боже. Ситуація
ще більше погіршилася, коли світ увійшов у Другу світову війну. В Європі,
Африці, Азії, Австралії в багатьох країнах Свідків Єгови було піддано
забороні і багатьох ув’язнено.
З ’їзд Свідків Єгови в 1941 р. в Сент Луісі (штат Міссурі, США)
запам’ятався багатьом його учасникам завдяки доповіді Рутерфорда
«Непорочність». У ній було сконцентровано увагу на «спірному питанні»,
перед яким, як зазначав Рутерфорд, «стоїть все людство», «всі розумні
1
2
3
4
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сотворіння». Ще в 1928 р. у своїй доповіді «Володар для людей» Рутерфорд
звернув увагу на цю «суперечливу проблему» в контексті бунту Сатани
проти Бога. На цьому ж з’їзді Рутерфорд заявив, що «фундаментальна
спірна проблема, яка виникла після зухвалого виклику Сатани, кинутого
в обличчя Єгови, є проблема всесвітнього суверенітету». Отже, йшлося
про владу над світом: хто її здійснюватиме - Бог чи Сатана?
Таким чином, заявляв Рутерфорд було «зневажено ім’я Єгови, піддано
сумніву його спроможність здійснювати універсальну владу над світом».
«Сьогодні, - як було підкреслено Рутерфордом, - фундаментальним спір
ним питанням, яке виникло через зухвалий виклик Сатани, є питання
всесвітнього суверен ітету»1. Розуміння цієї проблеми і значення
особистої непорочності, тобто цнотливості і лояльності у ставленні
до Єгови, трактування його імені як найвищого Володаря Всесвіту,
тобто Теократа, в цей період (1938-1942 рр.) стало наріжним каменем
вчення Свідків Єгови. «Ця спірне питання, - зазначив Рутерфорд у своїй
радіопромові, зверненій до всього англомовного світу, - не є питанням:
протестанти або католики, іудеї чи язичники, фашистсько-католицька
змова чи комуністичний народний фронт, - всі вони належать до однієї
диявольської організації. Велике спірне питання сучасності полягає
у наступному: Єгова на чолі теократичного уряду чи Сатана на чолі
політично-релігійного тоталітарного союзу»2.
«Велике спірне питання всесвітнього теократичного суверенітету»
напередодні і під час Другої світової війни актуалізувалася як радикаль
ний засіб порятунку людства, насамперед Америки, перед «загрозою
фашистсько-ватиканської агресії». «Встановлення теократії», «виправ
дання імені Єгови» вважалося першочерговою, важливішою спра
вою, ніж особисте спасіння. Прийняття всіма державами і народами
ідеї теократичного правління Єгови чи фаш истсько-ватиканська
диктатура - саме така дилема ставилася перед людством. «Свобода
людей, - наголошував Рутерфорд, знаходиться під загрозою релігійнофашистської змови, спрямованої на досягнення панування над світом.
Всі люди, які бажають зберегти свободу і жити, повинні відгукнутися
на заклик Бога і шукати притулку в його царстві. Люди не зможуть
зупинити і знешкодити фашистсько-нацистського звіра, на якому сидить
1 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krôlewstwa Bozego. - S.262.
2 Ruterford J.F. Faszyzm czy Wolnosc. - New-York, 1938. - S. 27.
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ватиканська блудниця. Події набули незворотнього характеру. Бог дозво
лив, щоб вони досягли кульмінаційного пункту, і незабаром настане час
його дій. Єдиним можливим місцем безпеки є Боже Царство, яке уже
функціонує як теократичний уряд Христа. Відтак питання стоїть таким
чином: чи приймуть народи його правління добровільно чи Христос
залізним жезлом розправиться з політичними націями»1.
Войовнича тональність радіопроповідей і друкованої літератури
Рутерфорда дратувала і викликала відповідну реакцію екстремістських
елементів тієї ж «Католицької акції» та її прихильників в урядових
установах США, Канади, Великобританії та інших країн. Звичайно,
заклики такого кшталту, як: «Давайте зрозуміти фашистсько-католиць
кій ієрархії, що тут Америка, а не Рим... Дайте їм відчути, що ми
не дозволимо інфільтрації католиків в політичний апарат нашого уряду,
щ об його перетворити на фашистсько-диктаторський взірець»2, розпалювали кампанію релігійної ненависті, міжконфесійної боротьби
католиків і протестантів. Загроза фашизму використовувалася як досить
переконливий аргумент проти «фашистських католиків».
Кампанія викриття змови фаш истсько-нацистських чинників
і екстремістських католицьких організацій проти свободи совісті,
свободи слова, свободи зібрань, які гарантувалися Конституцією США,
закріпила за Свідками Єгови славу «борців на домашньому фронті».
У спеціальній публікації бруклінського центру Свідків Єгови «Боротьба
за свободу на домашньому фронті» зазначалося: «Боротьба, яку вели
Свідки Єгови проти загрози фашистської диктатури в США, за основні
демократичні права і свободи, санкціоновані Конституцією США, була,
якщо не рівноцінна тій, яку вели їхні співвітчизники в окопах бойових
позицій, то такою, яка сприяла військовій перемозі над фашизмом».
У розпалі Другої світової війни актуальною була інтерпретація
11 розділу Пророцтва Даниїла, в якому йшлося про зіткнення двох
світових потуг - «північного царя» і «південного царя». У публікаціях
«Вартової башти» цьому біблійному сюжету надавалося особливого
значення. «Цар півночі» ідентифікувався з гітлерівською Німеччиною,
яка очолила «держави осі» - Берлін, Рим, Токіо - на чолі з Римокатолицькою ієрархією. До «царя південного» відносився демократичний
1 Ruterford J.F. Faszyzm czy Wolnosc. - New-York, 1938. - C.30-31.
2 Там само. - C. 32-33.
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англо-американський альянс націй. У семи випусках спеціального
дослідження, під назвою «Розважання над П ророцтвом Даниїла»,
акцент ставився на проголошенні «нової фази теократії», яка повинна
була стати визначальною і вирішальною подією Другої світової вій
ни: «Теократичний уряд насьогодні є найважливішою актуальною
проблемою. Діяльність теократії вступає в нову фазу свого о б ’явлення
усьому світові. Тому демони сьогодні сконцентрували свою військову
силу, щоб протидіяти теократії і забезпечити своє панування над
світом. У цій війні, яка розпочалася у 1939 році, всі демони роблять
опір теократії. Кінець цієї війни буде інш им, ніж його очікують
політики і народи. Вона не завершиться перемогою чи то блоку «царя
північного», чи то альянсу «царя південного», а лише - Армагедоном»
(«Розважання над пророцтвом Даниїла», частина II.- С. 2). Інтерпретація
перспективи завершення Другої світової війни передбачала лише
одну розв’язку - Армагедон і втручання в подальший світовий процес
Верховного Теократа - Єгови, який мав виступити, щоб остаточно
вирішити спірну проблему свого всесвітнього суверенітету, ізолювати
на тисячу років Сатану і його демонів і, таким чином, оправдати своє
святе, величне ім’я.
Це був надзвичайно важкий, драматичний період для Свідків Єгови.
Війна, яка почалася в 1939 році, перетворилася на світовий конфлікт.
Із Європи військові дії перенеслися до Африки, потім - на територію
Радянського Союзу. 7 грудня 1941 р., за місяць до смерті Рутерфорда,
японці атакували американські військово-морські бази в Тихому океані.
СІЛА вступили у війну. В багатьох країнах Свідки Єгови були жорстоко
переслідувані. Діяльність Свідків Єгови обмежувалася публічно або була
цілком заборонена урядовими чиновниками. В середовищі самих Свідків
панувало переконання, що це останні дні перед Армагедоном.
Останні дні свого життя Рутерфорд провів у спеціально побудованій
для нього резиденції в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), яка називалася
«Бет-Сарім», тобто «Будинок князів». Після звільнення з ув’язнення
в 1919 р. Рутерфорд переніс запалення легенів. Внаслідок цієї хвороби
функціонувала лише одна здорова легеня. Лікарі рекомендували
Рутерфорду кожного року їздити на лікування до Сан Дієго. Відтак,
це було початковою причиною облаштування там резиденції «БетСарім», яка була збудована завдяки коштам, спеціально зібраним
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для цього. Нотаріальний акт, опублікований в часописі «Золотий
вік» (19 березня 1930 р.) закріплював право власності на «Бет-Сарім»
за Рутерфордом, а потім - за Товариством «Вартова башта».
У книжці «Спасіння», написаній Рутерфордом в 1939 р., мета
побудови та майбутнього призначення «Бет-Саріму» пояснювалася
у такий спосіб: «Єврейське слово «Бет-Сарім» означає «Будинок
князів». Він був збудований з певною метою, щоб дати очевидний
доказ, що сьогодні живуть на землі люди, які безмежно вірять в Бога,
Ісуса Христа та його царство і є переконані в тому, що Господь скоро
воскресить на землі вірних мужів з біблійних часів і надасть їм право
здійснювати владу»1.
Тут слід пояснити, що на той час Свідки Єгови вірили в те, що згідно
із Псалмом 45:17, такі біблійні особистості, як Авраам, Йосип, Давид
та інші теократичні царі і пророки Єгови, воскреснуть перед кінцем
існую чої системи речей і будуть ще перед Армагедоном служити
як теократичні князі, співпрацюючи з «помазаним останком», тобто
«вірним і розумним рабом». Цей погляд був відкоректований в 1950 р.
після старанного дослідження Святого Письма: «Земні предки Ісуса
Христа будуть воскрешені після Армагедону», - зазначалося у «Вартовій
Башті» 1 листопада 1950 р.
Кілька років після смерті Рутерфорда керівництво Товариства
«Вартова Башта» вирішило продати «Бет-Сарім». У «Вартовій Башті»
за 15 грудня 1947 р. пояснювалося: «[Бет-Сарім] Цілком виконав
своє призначення і тепер є лише своєрідною пам’яткою, утримання
в належному стані якої є надто коштовним; наша віра у повернення
стародавніх мужів, яких Ісус Христос поставить князями на всій
землі (а не тільки в Каліфорнії), ґрунтується не на палаці «Бет-Сарім»,
а на обітниці Божого Слова»2.
Президент Товариства «Вартова башта» Рутерфорд багато зробив
для використання технічних засобів у справі євангелізації. Після двох
років регулярного використання радіо для комерційних передач,
Рутерфорд почав свої радіопроповіді. 24 лютого 1922 р. запрацювала
перша радіостанція Товариства «Вартова Башта» в Нью-Йорку. Згодом
Товариство «Вартова башта» організувало по цілому світі радіомережу
1 8\¥ІасІко\¥Іе .Іеіюшу glosiciele Кг61е\уз1\уа В о ^ о . - 5.76.
2 Там само. - С.608.
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для передач, програм і доповідей з біблійної тематики. У 1933 р. вже 408
радіостанцій передавали «вістку про Царство Боже».
У 1933 р. Свідки Єгови почали використовувати ще один нова
торський засіб для євангелізації. Переносні апарати з підсилювачами
в залах, парках, інших публічних місцях відтворювали з платівок
радіопроповіді Рутерфорда. У такий спосіб «вістка про Царство Боже»
звучала з пересувних автомобілів і спеціально обладнаних човнів
в людних місцях. Результативність використання названих технічних
засобів сприяла застосуванню в євангелізації ще однієї новинки проповідування від дому до дому з легкими грамофонами. У 1934 р.
Товариство «Вартова башта» почало серійний випуск переносних
грамофонів і платівок до них з чотирихвилинним відтворенням біблій
них проповідей. Було записано 92 тематичні проповіді, зокрема, такі
як: «Де знаходяться померлі», «Чи існує пекло як місце вічних мук»,
«Чи є безсмертна душа», «Чи підтверджує Біблія догмат про Трійцю»
та інші. Такі короткі повідомлення викликали особливу цікавість
у слухачів, насамперед у сільській місцевості. Бруклінський центр
Свідків Єгови у 30-тих роках XX ст. виготовив понад 47 тисяч грамофонів
і наборів платівок до них. Згодом, після Другої світової війни, перевага
надавалася «коротким усним свідченням про Царство Боже від дому
до дому», і тому працю з грамофонами було поступово обмежено.
У 20-30 роках XX ст. Дослідники Біблії-Свідки Єгови ввели низку
змін, які стосувалися певних традицій і звичаїв християнських церков.
У 1926 році вони останній раз у Бруклінському Бетелі святкували
Різдво Христове, оскільки, як було пояснено, «ні витоки цього свята,
ні пов’язані з ним звичаї не приносять хвали Богові»1.3 1891 до 1931 року
на титульній сторінці часопису «Вартова башта» було зображено хрест
і корону. У 1928 р. звернено увагу на це символічне оздоблення часопису
як на недоцільне. У 1936 р. було остаточно доведено, що Христос не по
мер на хресті, але на стовпі. З того часу хрест як символ християнства
не визнається і не вживається як священний символ чи оздоблення.
До 1926 року в особистом у примірнику щ орічної книги «Н ебесна
манна» Дослідники Біблії позначали на особли вом у листку дату
свого народження і відповідно відзначали цю подію. Але після того,

1 бхуіасіксм іе .їеіісм у g lo sic ie le Кго1е\У8І\уа В о ^ о . - 8 .2 0 0 .
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як перестали святкувати Різдво Христове, прийшли до висновку,
що і відзначення свого дня народження є своєрідним ушануванням
не Творця, а творіння, чого ніколи не робили перші християни. Відтак,
цей звичай Свідками Єгови був відкинутий.
Упродовж 35 років Рассел вважав, що велика піраміда в Гіза (Єгипет)
була кам’яним свідком, про який згадується в Біблії: «Того дня серед
краю єгипетського буде жертівник Господу і стовп при границі його
Господеві» (Ісайя 19:19). Свідки Єгови відкинули цей погляд, оскільки
вважали, що будь-яка піраміда немає нічого спільного з пошануванням
Бога Єгови («Вартова Башта», 1 і 15 січня 1929 р.).

Доктринапьні інновації й організаційні заходи
по зміцненню організації Свідків Єгови
Натана Норра (1942-1977рр.)
13 січня 1942 року, через 5 днів після смерті другого президента
Товариства «Вартова Башта» Д жозефа Рутерфорда, всі члени обох
корпорацій - Нью-йоркської і Пенсільванської - зібралися в будинку
«Бетель». О дностайним голосуванням президентом було обрано
Натана Норра, а віце-президентом - Г.Ковінгтона. Натан Гомер Норр
народився 23 квітня 1905 року в Бетлехемі (штат Пенсильванія).
В 1922 р. вийшов із Реформаційної церкви і в 1923 р. 18-річний Натан
Норр став охрещ еним Дослідником Біблії. Через два місяці після
хрещення його запросили стати членом родини «Бетель» в Брукліні.
Він став працювати у відділі перевезень, і скоро співробітники звернули
увагу на його організаційний талант. 23 вересня 1932 р. Н. Норр став
керівником друкарні Товариства «Вартова башта». 11 січня 1934 р. його
було обрано членом Керівного органу Товариства «Кафедра народів»,
(тепер зареєстроване «Нью-йоркське Товариство Біблійне і трактатів
«Вартова Башта»), а наступного року став віце-президентом цього
Товариства. 10 червня 1940 р. його було призначено віце-президентом
Товариства Біблійного і Трактатного «Вартова Башта» (Пенсільванської
корпорації). У січні 1942 р. Н орра обрано президентом оби двох
Товариств - нью-йоркського і пенсільванського, а також президентом
британської корпорації - «М іжнародного Товариства Дослідників
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Біблії». 5 жовтня 1945 р. віце-президентом (замість Г.Ковінгтона) став
Фредерік Франц, найближчий радник Н.Норра. Ф.Франц вважався
кваліфікованим знавцем Біблії, вченим біблеїстом, оскільки володів
біблійними мовами - єврейською, грецькою, латинською.
18-20 вересня 1942 р. в місті Клівленд (штат Огайо) відбулося
«теократичне зібрання» - перше за президентства Н .Н орра - під
девізом «Новий світ». Ключову промову «Єдине світло» виголосив віцепрезидент Товариства Фредерік Франц, який в характерній для нього
емоційно-піднесеній, заклично-апокаліптичній тональності і стилістиці
виголосив: «Ми отримали від Найвищого Володаря сигнал «Вперед!»,
щоб продовжувати його справу видавання свідоцтва, незалежно від
того, що ще може статися перед Армагедоном». В останній день конгресу
Норр виголосив промову «Мир - чи буде він тривалим?» На підставі
книги Об’явлення 17:8 Норр подав «переконливі докази того, що Друга
світова війна не переросте в Армагедон, як це тоді собі уявляли, але
закінчиться і на якийсь час запанує мир»1. Норр орієнтував Свідків
Єгови на майбутню євангелізаційну працю після закінчення Другої
світової війни. І це було «нове світло», яке відрізнялося від настанов
попереднього Президента Товариства «Вартової башти» Рутерфорда.
Свідки Єгови почали очікувати встановлення післявоєнного миру,
який однак мав, як зазначив Норр, тривати недовго. Всі були рішуче
налаштовані йти вперед (згідно заклику Ф.Франца) і, не зважаючи
на спротив і переслідування, не зупинятися в оголошені доброї новини
про Боже царство.
Третій президент Товариства «Вартової башти» Натан Норр був
прагматичним і діловим організатором. Якщо під час президентства
Рутерфорда центральною темою проповідей було «викриття релігії
як пастки та шахрайства», то тепер настав період розширення діяльності
на цілий світ і навчання - в сенсі біблійном у і організаційном у в масштабах, досі незнаних для людей Єгови2. Норр дійшов висновку,
що Свідки Єгови, використовуючи в праці від дому до дому грамофони
і спеціальні друковані картки свідоцтва, які вручалися людям, не мали
можливості належним чином «набувати знань для підтвердження

1 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krölewstwa Bozego. - S.93.
2 Там само. - C. 94.
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своєї надії безпосередньо на підставі Святого Письма»1. Відтак, Норр
вирішив скасувати цю програму, і дати можливість Свідкам Єгови
набувати знань з Біблії. Це була мудра і далекоглядна реакція, зважаючи
на рутерфордівський період «кавалерійської атаки» на релігію, викриття
«фашистсько-нацистської католицької змови», що часто призводило
до конфронтації з іншими конфесіями і нападів екзальтованого натовпу
на Свідків Єгови.
9 лютого 1942 р., коли ще не минуло і місяця після обрання Натана
Норра президентом Товариства «Вартова Башта», в бруклінському
«Бетелі» започатковано «Курс теократичного служіння» - навчальну
програму, в якій особливий акцент ставився на вивчення й аналіз Біблії
й використання біблійних знань під час публічних промов. На зібранні
Свідків Єгови, яке відбулося 17-18 квітня 1943 року під гаслом «Заклик
до дії» в різних містах США, видано брошуру «Курс теократичного слу
жіння». Всі громади Свідків Єгови повинні були приступити до нового
навчання. Товариство «Вартова Башта» надавало викладачів, які мали
проводити навчання. Курс цей перекладено на різні мови і його почали
впроваджувати в інших країнах.
24 вересня 1942 р. зроблено черговий крок в справі інтенсивного нав
чання. На спільному зібранні членів керівництва обох корпорацій - ньюйоркської і пенсільванської - Норр запропонував відкрити нову школу для
підготовки місіонерів з інших країн. Курс, який значно розширював обриси
християнського знання, продовжувався 20 тижнів, і головним підручником
курсу була Біблія. Ще продовжувалася війна, і тому місіонери не могли
виїхати в окремі регіони світу, але відбувалося їхнє навчання з переконан
ням, що настане період миру, в якому вони будуть затребувані.
Норр добре розумів, що динамічний розвиток справи проповіду
вання вимагає утворення нових філій Товариства «Вартова Башта».
У розбудові загальносвітової мережі цих філій Норру стали в пригоді
його вродженні організаційні здібності. У 1942 р., коли він був обраний
президентом, функціонувало 25 філій Товариства в інших країнах.
У 1946 р., незважаючи на заборону і труднощі, пов’язані з Другою світо
вою війною, філії функціонували вже у 57 країнах, а ЗО років пізніше,
в 1976 році, їх кількість зросла до 97.

1 S w ia d k o w ie Je h o w y g lo sic ie le K rö le w stw a B ozeg o . - C. 93.
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Під час міжнародної подорожі відразу після закінчення війни Норр
побував у багатьох країнах Латинської Америки, Європи, Африки
і Азії, і саме тоді він ще більше переконався, що «Свідки Єгови повинні
бути краще підготовленими до навчання Божого слова», «їм вкрай
необхідно здобувати біблійну освіту і біблійне знання»1. На конгресі
під гаслом «Радісні народи», який відбувся в 1946 р., Норр презентував
книгу «Підготовлені до всякої доброї справи», яка повинна була стати
підручником в школі проповідницької служби в кожній громаді Свідків
Єгови. Інтригуючим і мобілізуючим був заклик Норра до вивчення Біблії:
«Чи не була б для нас великою допомогою інформація про кожну з 66
книг Біблії? Чи не зрозуміли б ми ліпше Святе Письмо, коли б довідалися
хто, коли і де написав кожну книгу?» Саме таким підручником для
вивчення Біблії мала стати запропонована книга. Для неофітів, які
щойно залучалися до організації Свідків Єгови, видруковано в 1946
р. підручник «Нехай Бог буде правдивий». В 1946 р. опубліковано
перший номер часопису «Пробудись!», який замінив часопис «Потіха»,
що в свою чергу був наступником «Золотого віку».
Конгрес під назвою «Ріст Теократії», який відбувся ЗО липня 6 серпня 1950 р., став найбільшим з’їздом Свідків Єгови за всю історію
їхнього існування до того часу. На нью-йоркському стадіоні «Янкі»
зібралися майже 10 тисяч закордонних делегатів з 67 країн 5 континентів
світу. Присутніх на публічних промовах було понад 123 тисяч. Ключовою
подією цього конгресу була презентація Норром в перекладі англійською
мовою «Християнських книг грецьких у перекладі Нового світу», тобто
перекладу Євангелії, здійснюваного фахівцями-біблеїстами під орудою
Товариства «Вартова башта».
П ро характерні особл и вості перекладу Біблії, зн ан ого тепер
як «Переклад Нового світу», варто розповісти докладніше. Коли «Комітет
з перекладу Біблії Нового світу» завершив у вересні 1949 р. переклад
Нового Заповіту англійською мовою, свій доробок він передав у власність
Товариству «Вартова башта». Отже, авторське право перекладу належить
Пенсільванському Товариству Біблії і Трактатів - «Вартова Башта».
Перекладачі попросили Товариство «ніколи не називати прізвищ
перекладачів», оскільки вважали, що похвала за їхній доробок належить
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Авторові натхненного Слова - Єгові Богу»1. Свідки Єгови до того
часу (як, зрештою, і тепер) користуються всіма перекладами Біблії,
зокрема в Україні - перекладом П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, Пулюя,
а також перекладами І.Огієнка та І.Хоменка. Але вони прагнули мати
такий переклад Старого і Нового Заповітів, в якому були б «враховані
найновіші наукові праці», щоб такий переклад був позаконфесійним,
тобто «вільним від впливу поглядів і традицій християнських церков»,
щоб «дослівно, вірно, ідентично передавав зміст оригіналу», був «ясним
і зрозумілим для сучасного читача».2
Особливістю перекладу «Християнських грецьких книг», тобто
27 книг Нового Заповіту, є «відновлення у 237 місцях євангельського
тексту імені Єгова».
Починаючи з 1953 р. до 1960 р., тривала праця над перекладом
англійською м овою 39 єврейських книг Старого Заповіту. У цій
перекладацькій праці особлива увага зверталася на коректність
перекладу з гебрайської мови - мови оригіналу книг Старого Заповіту,
на сучасну стилістику термінів і слів гебрайської мови біблійних часів,
на використання сучасного і зрозумілого словникового фонду. Там,
де в єврейському тексті була тетраграма, зроблено переклад власного
імені Бога - Єгова.
До кінця 2004 року «Переклад Біблії Н ового Світу» (66 книг
Старого і Н ового Заповітів) здійснено 32 мовами - англійською,
французькою, іспанською, німецькою, голландською, португальською,
італійською, японською, словацькою, шведською, чеською, данською,
та багатьма іншими. Також вийшли два видання шрифтом Брайля.
Грецькі писання видано ще 18 мовами, в тому числі, і російською
і українською (у 2005 р.).
Під гаслом «Суспільство Нового світу» відбувся черговий конгрес
Свідків Єгови, що проходив 19-26 липня 1953 р. у Нью-Йорку. Осо
бливістю цього Конгресу була програма, запропонована Норром,
для подальш ого, безперервного навчання Свідків Єгови з метою
удосконалення й ефективності євангелізаційної праці від дому до дому.
Саме це відрізняє Свідків Єгови від інших християнських Церков налаштованість на публічне проповідування і пошук зацікавлених осіб
1 Йшіасікошіе ^Ьошу §І08Ісіе1е КгоІешБіша В о ^ о . - 8.608.
2 Там само. - С.609.
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під час методичного відвідування і стукання у двері кожного будинку,
кожної квартири.
Під час свого президентства Норр доклав багато зусиль для розбу
дови, реорганізації філій Товариства «Вартова Башта» в різних країнах
світу. Він здійснював постійні поїздки, з метою «доглядати за діяльністю»
цих філій, зміцнювати «всесвітню єдність» Свідків Єгови. Уже в 1955 р.
функціонувало 77 філій Товариства «Вартова Башта». 1814 місіонерів,
підготовлених в Біблійній школи «Гілеад», проповідували в 100 країнах.
Для результативної координації всесвітньої діяльності Свідків Єгови
земну кулю було поділено на 10 окремих секторів, за кожним із яких
були закріплені досвідчені наглядачі з Бруклінського центру.
На міжнародний конгрес під гаслом «Божа воля», який 27 липня З серпня 1958 р. відбувся в Нью-Йорку, прибуло понад чверть мільйона
(253922) делегатів із 123 країн. Для проведення цього найбільшого
за всю історію Свідків Єгови з ’їзду було орендовано Нью-Йоркські
стадіони «Янкі» і «Поло Граундс». На цьому конгресі Норр презентував
нові видання Товариства «Вартова Башта» - книги «Від утраченого раю
до раю відновленого» і «Нехай буде воля твоя на Землі». Варто зауважити,
що в попередній період діяльності Товариства «Вартова Башта» всі
публікації мали одноосібне, персональне авторство Рассела і Рутерфорда
(останній свої авторські праці підписував як «суддя Рутерфорд», а не як
президент Товариства). Третій президент Товариства «Вартова Башта»
не приписував собі персонального авторства і особисто не був автором
публікацій Товариства. Всі публікації, починаючи від 1942 р., подавалися
(і ця традиція зберігається донині) під грифом корпорації: Watch Tower
Bible and Tract Society of Pennsyelvania, Watch Tower Bible and Tract Society
of New York, INC; International Bible Students Association.
Презентуючи делегатам конгресу «Божа воля» книгу «Нехай буде
воля твоя на Землі», Норр звернув їхню увагу на те, що в ній міститься
«проникливе дослідження книги Даниїла», яка дає можливість з’ясувати,
«як воля Божа діяла в минулому і як виповнюється сьогодні»1.1, зреш 
тою, додав: «Ця книжка дуже вам сподобається». Про що в ній йшлося?
Передусім про есхатологічні, месіанські, апокаліптичні сюжети біблійної
книги Даниїла. До цих сюжетів зверталися і попередні президенти

1 S w ia d k o w ie Je h o w y g lo sic ie le K rö le w stw a B o zeg o . - S .102.
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Товариства «Вартова Башта» Рассел і Рутерфорд, які застосовували метод
біблійної хронології для пояснення виповнення пророчих образів у XIX
і XX століттях. Якщо йдеться про сюжет 11 розділу Даниїла, в якому діють
«цар південний» і «цар північний», то Рассел останнього ідентифікував
з Наполеоном, Рутерфорд - з нацистською Німеччиною, державами «осі»
і Ватиканом. Цього разу «цар північний» уособлювався з комуністичною
системою, соціалістичним блоком країн на чолі з СРСР, Варшавським
договором, яким протистояв «південний цар» - англо-американський
альянс і НАТО. Таким чином, дійові особи 11 глави Даниїла не мали одно
значного тлумачення, а пристосовувалися до певної історичної епохи
і конкретних політичних потуг, які в ту чи іншу епоху діяли на світовій
арені. Це цілком укладається у відому методологічну засаду, якою
постійно керується Товариство «Вартова Башта»: біблійні пророцтва
стають зрозумілими і їхня сутність відкривається тільки в процесі
їхнього фактичного виповнення. Свідки Єгови часто підкреслюють,
що вони не є догматиками, що не тримаються одного і того ж значення
пророцтв, а корегують свої погляди у зв’язку з «яснішим світлом із храму
Єгови». Своєрідним камертоном такої еластичності, гнучкості править
текст із Притч Соломона 4:18. « А путь праведних - ніби те світло ясне,
що світить все більше та більше аж до повного дня!».
У літературі Товариства «Вартова башта» під час президентства Норра
(1942 - 1978 рр.) і Ф.Франца (1978 - 1992 рр.) сміливо і переконливо
викривалася тоталітарна комуністична система. І ці публікації були
не менш гострими і критичними, ніж Рутерфордівська критика фашизму,
нацизму і клерикалізму. У резолюції конгресу «Божа воля», озаглавленій
«Як християнство розчарувало все людство», зазначалося: «Різноманіт
ними засобами комуністичний блок намагається добитися світового
панування у демократичних властей, і тому світові обставини стали
напруженими, повними підозр, суперництва і страху. Майбутнє стало
зловіснішим». У 60-80-ті роки XX ст. в публікаціях «Вартової башти»
і «Пробудись!» з ’являлися гострі аргументовані статті, які давали
реалістичну картину тодішнього світу, викривали демагогію комуністичної
пропаганди, загрозу вільному світові від зростаючої військової могутності
Радянського Союзу і керованого ним військового блоку Варшавського
договору. Одна із таких статей була вміщена в часописі «Пробудись!»
у січні 1972 р. Під назвою «Комуністичний виклик західному світові».
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60-70-ті роки XX ст. принесли багато випробувань для Свідків
Єгови. Світ огорнула хвиля релігійних і суспільних змін. Навіть духовні
авторитети християнських церков, здебільшого протестантських, деякі
тексти Біблії почали вважати міфічними, що не відповідають сучасному
прогресу людства в епоху науково-технічної революції. Став популярним
погляд, що «Бог є мертвим». Люди щораз глибше почали занурюватися
в багно неморальності. Вплив сексуальної революції не оминув і Свідків
Єгови. Щороку із теократичної організації Свідків Єгови виключалося
кілька тисяч осіб - невеликий уламок їх загальної кількості - здебільшого
за неморальність. У цей час публікації Товариства «Вартова башта»
зосереджені на богонатхненності, високому авторитеті, практичному
значенні Біблії (видано книгу «Все Писання Богом натхнене і корисне»)
і збереження моральної чистоти членів організації. Ці заходи допомогли
Свідкам Єгови вистояти в «непорушному стані віри».
Нове випробування Свідків Єгови прийшло у зв’язку з датою
«1975 рік», оскільки вони вірили, що Тисячолітнє Царство Христа
наступить одразу ж після закінчення 6000 років людської історії. Книга
«Життя вічне у свободі синів Божих», репрезентована на обласних
конгресах в 1966 р., вказувала, що 6000 років закінчаться у 1975 році.
Уже під час цих конгресів, коли їх учасники ознайомлювалися з цією
публікацією, відбувалися дискусії з приводу цієї дати.
На зібранні Свідків Єгови в Балтіморі (штат Мариланд) у своєму під
сумковому виступі віце-президент Товариства «Вартова башта» Фредерік
Франц запрошений був відповісти на питання: «Що він може сказати про
1975 рік?» Франц торкнувся багатьох питань, які випливали із змісту
книги «Життя вічне у свободі синів Божих», наприклад, чи Армагеддон
із в ’язання Сатани настануть до 1975 року? Не вдаючись у подробиці,
Франц пояснив: «Можливо. Але на цьому не наполягаємо. У Бога все
можливе. Однак, ми не твердимо, що так буде. Нехай ніхто з вас не гово
рить, що те чи інше відбудеться в період, що відділяє нас від 1975 року. Але
найважливіше зі всього цього, дорогі друзі, є одне: залишилося небагато
часу. Час завершується - що до цього, то немає жодного сумніву»1.
Після 1966 року в дусі цієї поради мислило і діяло багато Свідків
Єгови. Водночас, час від часу до дати «1975 рік» зверталися публікації

1

6\УІасІко\УІе .ІеЬсму gІosiciele Кго1е\¥8(\уа В о ^ о . - 5.104.
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«Вартової башти» і «Пробудись!». Деякі з них були надто категоричні.
Так, наприклад, в журналі «Пробудись!» в червні 1967 р. зазначалося:
«Згідно з достовірною біблійною хронологією , шість тисяч років
людської історії незабаром завершаться... після закінчення шести тисяч
років панування пригнічення, хвороб і смерті людство буде втішатися
відпочинком... Відтак, в якому році шість тисяч років людської історії
закінчаться? Вони закінчаться у 1975 році. Фізичні факти і пророцтва
свідчать, що наше покоління є останнім у цьому лукавому світі» (стор.
8). Були й інші публікації, які називали осінь 1975 року. Згодом було
визнано, що встановлювати конкретні дати є некоректно.
Чим ближче було до 1975 року, тим активнішою була діяльність
Свідків Єгови, які проповідували «добру новину про Царство Боже»
в настрої очікування і з почуттям, що часу залишається обмаль. Лише
упродовж трьох років (від 1 вересня 1968 р. до 31 серпня 1971 р.)
охрещено майже півмільйона осіб - удвічі більше, ніж за попередні три
роки. Динамічний приріст був і в наступні роки (1972 - 1975): щороку
зголошувалися до хрещення понад три чверті мільйона неофітів (більше
750 тис. щорічно)1.
Наближалася осінь 1975 року. І виникало питання: «Якщо не від
будуться очікувані Свідками Єгови в 1975 році події, як це вплине на їх
ревність у виконанні всесвітньої кампанії проповідування, на їхню
дотогочасну єдність?»2. Передбачаючи можливі негативні наслідки,
керівництво Товариства «Вартова башта», починаючи з кінця 1972 р.,
проводило організаційні заходи, які повинні були мінімізувати будьякі ім овірні кризові явища. П резидент Товариства Натан Норр,
як уже відзначалося, людина динамічної особистості і визначного
організаційного таланту, провів реорганізацію низових і вищих структур
організації Свідків Єгови під гаслом конгресу 1971 р. - «Організація
теократична посеред демократії і комунізму».
Починаючи від 1 жовтня 1972 р., у всіх громадах («зборах») Свідків
Єгови впровадж увалися зміни в сп особі нагляду над громадами.
Відтоді громадою не міг керувати лише один служитель. У кожній
громаді «зрілі і відповідальні чоловіки» зобов’язані були рекомендувати
керівному органу в Брукліні осіб, які могли б утворити місцеву «раду
1 Swiadkowie Jehowy glosiciele Krölewstwa Bozego. - S. 107.
2 Там само. - C. 107.
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старійшин». Одного старійшину потрібно було призначити керівником,
а всі інші старійшини повинні були дотримуватися єдиної позиції
і приймати спільні ухвали. З 1 жовтня 1972 р. у всіх «радах старійшин»
вводилася щорічна ротація на посаду керівника. Ця постанова була
відмінена в 1983 р., і після цього кожна «рада старійшин» повинна
була рекомендувати керівному органу Товариства «Вартова башта»
свою кандидатуру на керівника, який після його схвалення Керівним
органом отримував привілей здійснювати службові функції без часового
обмеження, тобто постійно. Ці нововведення мали чіткий теократичний
характер: керівництво організацією Свідків Єгови здійснювалося
з верху до низу без будь-яких демократичних процедур, оскільки
і в першому варіанті (до 1983 р.) і опісля кадрові питання в низових
структурах організації вирішувалися виключно місцевою філією, яка
мала повноваження від всесвітнього центру в Брукліні.
Водночас впроваджувалися зміни у функціонуванні керівного органу
в Брукліні: кожний його член по черзі, за алфавітом першої літери
прізвища, щорічно обіймав роль керівника. У 1971 р. започатковане
збільшення кількості членів керівного органу. У 1975 р. в його складі було
17 осіб. 4 грудня 1975 р. керівний орган ухвалив одне із найвизначніших
організаційних змін у діяльності Товариства «Вартова башта». Почина
ючи з 1 січня 1976 р., вся діяльність Товариства і місцевих громад Свідків
Єгови в усьому світі перейшла під нагляд шести комітетів керівного
органу в Брукліні. Відтак, скасовувалося одн оосібн е керівництво
в керівному центрі, яке було особливо істотним і відчутним під час
президентства Рассела і Рутерфорда. З 1 лютого 1976 р. проведено
реорганізацію всіх філій Товариства «Вартова башта» в усьому світі.
Відтоді керівництво філіями перейшло від одного наглядача до Комітету
філії, який складався «щонайменше з трьох зрілих братів, причому
один з них постійно служить як координатор»1. Склад Комітету філіалу
затверджувався Керівним органом у Брукліні.
Таким чином, очікувалося, що введення колективного керівництва
низовими громадами і в керівному органі Товариства «Вартова башта»,
мало сприяти виваженому і мудрому стилю функціонування всієї
організації Свідків Єгови, попередженню будь-яких одн оособових

1 бшіасікоууіе ЗеЬо\уу §1озісіе1е Kr61ewstwa В о ^ о . - Б. 109.
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ухвал, настанов, вказівок, які спричиняли кризові явища в організації
і негативно впливали на розвиток проповідницької діяльності.
Звіти з діяльності Свідків Єгови в усьому світі в 1977 і 1978 роках
показали, що кількість Свідків Єгови - «вісників» Божого Царства
зменшилася, значно менше їх стало брати участь у проповідуванні
від дом у до дому. Пізніше Товариство «Вартова башта» пояснило,
що «це зменш ення якоюсь мірою можна пояснити несповненим
очікуванням , п о в ’язаним з 1975 р ок ом »1. Після цього керівний
орган Товариства звернув особливу увагу на те, щоб «утвердити
Свідків Єгови в переконанні, про необхідність подальшого ревного
п р оголош ування вістки про Боже Ц арство від дом у до д ом у»2.
У часописі «Вартова башта» опубліковано серію заохочувальних статей:
«Ревність до дому Єгови», «Проповідування у світі, переповненому
беззаконністю», «Проповідуючи від дому до дому», «Свідчення від
дому до дому перед обличчям посторонніх спостерігачів» (1980, №5)
та ін. Ці публікації переконували Свідків Єгови, що «служіння від дому
до дому, від дверей до дверей має ґрунтовне біблійне підтвердження»
і закликали «з ревністю і всією душею зголошуватися до цієї важливої
діяльності».
Разом з тим, виявилися й інші проблеми, які турбували керівний
орган Товариства. Деякі особи, які до 1975 року упродовж багатьох
років брали активну участь у діяльності Свідків Єгови і навіть були
наділені відповідними привілеями в організації, намагалися піддавати
критиці Товариство «Вартової башти», «спричиняли розколи» і «шкоди
ли діяльності Свідків Єгови»3. Щоб уберегти організацію Свідків Єгови
від впливу таких відступників, у «Вартовій башті» було опубліковано
серію статей: «Залишайтеся «тверді у вірі» (1981,1 вересня), «Відкидайте
відступництво, тримайтеся правди!» (1983,1 квітня, англ.), «Непомітно
впровадять згубні секти» (1984, 1 грудня, рос.).

1 §\уіас1ко\УІе ІеИошу §І05Ісіе1е Кгоіол^ша В о ^ о . - С. 110.

2 Там само.
3 Там само.
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Актуалізація есхатологічних об'явлень
Фредеріком Францом (1977 - 1992 рр.)
8 червня 1977 р. Натан Норр помер. 22 червня 1977 р. президентом
Товариства «Вартова башта» було обрано 83-річного Фредеріка Франца.
Він народився 12 вересня 1893 р. в Ковінгтоні (штат Кентуккі). 18-річний
Фредерік закінчив середню школу і вступив на гуманітарний відділ
університету, щоб стати пресвітеріанським пастором. Старанно вивчав
Біблію в грецькому перекладі. Планував вступити для продовження студій
до Оксфордського університету. Після прочитання перших трьох томів
праці Рассела «Виклади Святого Письма» вийшов із Пресвітеріанської
церкви і приєднався до громади Дослідників Біблії. ЗО листопада
1913 р. прийняв хрещення. У травні 1914 р. залишив університет і став
колпортером (піонером, тобто повночасним проповідником). У червні
1920 р. Франца прийнято до «родини Бетель» в Брукліні. До самої смерті
(помер 22 грудня 1992 р. у 99-річному віці) був президентом Товариства
«Вартова башта» і членом керівного органу. У «Вартовій башті» 1 серпня
1977 р. так охарактеризовано Фредеріка Франца: «Відомий як вченийбіблеїст, проявив себе у невтомній праці у справах Царства Божого»,
«користується довір’ям і лояльною підтримкою Свідків Єгови в усьому
світі». До наведеного слід додати, що Фредерік Франц, будучи ще віцепрезидентом Товариства «Вартова башта» за президента Натана
Норра, був одним із ключових доповідачів і промовців на конгресах
Свідків Єгови. Він з великою експресією , ем оційно виголошував
есхатологічно-апокаліптичні сюжети, які стосувалися «знаків кінця
існуючої системи речей».
У 80-90-х роках XX ст. Товариство «Вартова башта» під керівництвом
Франца докладало багато зусиль щоб зміцнити віру своїх послідовників
в очікуване «встановлення Царства Божого на землі». Есхатологічним
камертоном, який підсилював чутливість до «знаків часу», був єван
гельський текст: «Так і ви: коли все це побачите, знайте, що близько, - під
дверима. Поправді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе це станеться»
(Матв. 24:33,34).
Починаючи з 1976 р., керівний орган Товариства щедро опікувався
духовними потребами своїх послідовників за допомогою біблійної
літератури. Багато публікацій видано для задоволення конкретних
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духовних потреб самих Свідків Єгови. У центрі цих публікацій була
насамперед молодь. З метою застосування біблійних порад в різних
життєвих ситуаціях, в 1976 р. видано книгу «Твоя молодість - користайся
нею якнайліпше», а в 1989 р. вийшла книга «Запитання молодих людей.
Практичні поради». Турбуючись про дітей, в 1978 р. опубліковано
ошатно ілюстроване видання «Моя книга біблійних оповідань». Того
ж року з’явилася книга «Дорога до щастя в родинному житті».
У виданій в 1981 р. книзі «Нехай прийде Царство Твоє» підкрес
лювалося, що оскільки Царство Боже в 1914 р. встановлене на небі,
то, без сумніву, є вже дуж е близьке його встановлення на землі.
Керівний центр Товариства не дозволив своїм опонентам із числа
відступників після 1975 р. відволікти Свідків Єгови від головної
мети - проповідування Царства Божого від дому до дому у світовому
масштабі. Три роки згодом, у 1984 р., опубліковано англійською мовою
виправлене видання Біблії «Перекладу Нового Світу» з широкими
додатками, посиланнями, призначеними для ґрунтовного вивчення.
У 1988 р. з великим ентузіазмом презентовано книгу «Об’явлення. Його
величний апогей вже близько!», в якій подано коментар до кожного
вірша євангельської книги Апокаліпсису, або О б’явлення св. Іоана
Богослова. Свідки Єгови отримали двотомну біблійну енциклопедію,
а також багато ілюстровану книгу «Найбільша людина, яка будь коли
жила», в якій розповідається про життя і вчення Ісуса Христа.
Спеціально для людей, які хочуть ознайомитися із вченням Свідків
Єгови, призначалася серія книг: «Ви можете жити вічно в раю на землі»
(1982 р.), «Життя. Як воно виникло? Шляхом еволюції чи творення?»
(1985), «Біблія - слово Боже чи людське?» (1989). Спеціальні видання
призначалися для мусульман, індуїстів і буддистів. В регіонах поширення
цих релігій Свідки Єгови мали певні труднощі, оскільки історія, культура,
релігія, звичаї і ментальність автохтонного населення не завжди
враховувалася під час спілкування з ними в процесі євангелізації.
У 1990 р. опубліковано книгу «Людство в пошуках Бога», в якій подано
історію зародження, основи віровчення і спосіб функціювання цих
релігій в сучасному соціумі.
Упродовж 1976 - 1992 рр. Організація Свідків Єгови в усьому світі
значно зросла. Кількість «вісників Царства», тобто проповідуючих
від дом у до дому, збільшилась майже удвічі і на 1992 р. становила
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4 мільйони 270 тисяч. У цей період організовано понад 29 тисяч нових
«зборів» (тобто громад). Керівний орган в Брукліні призначив нових
наглядачів, функції яких полягали у відвідуванні громад Свідків Єгови
на місцях і надаванні їм необхідної допомоги. Це були так звані «роз'їзні
наглядачі» в різних частинах світу.
Від 1976 р. до 1992 р. кількість членів міжнародної родини «Бетель»
в усьому світі виросла утричі - від 4 тис. до 13 тисяч.
У 1976-1992 рр. у 60 країнах розпочалося будівництво нових філій
Товариства «Вартова башта». У понад ЗО країнах реконструйовано
і розширено існуючі філії.
Політичні зміни в країнах Східної Європи в 1989-1991 рр. ради
кально вплинули на розвиток організаційної діяльності Свідків Єгови.
Колишні соціалістичні країни (Польща, Німецька Демократична
Республіка, Чехословакія, Румунія, Угорщина) одна за другою скасовува
ли заборону Свідків Єгови і легалізовували їхню діяльність. Ці ж процеси
відбувалися і на території колишнього Радянського Союзу, зокрема,
і в Україні, де майже 50 років організація Свідків Єгови була забороненою
і жорстоко переслідувалася. Таким чином, внаслідок краху тоталітарного
режиму в цих країнах, Свідки Єгови, отримавши свободу, відразу
ж взялися до легалізації своїх організаційних структур і активної
проповідницької діяльності.
У 1989 р. в Польщі відбулися три великі конгреси Свідків Єгови під
гаслом «Правдива побожність», в яких брало участь понад 166 тисяч
віруючих з 37 країн. На цих м іж народних конгресах вперше були
присутні Свідки Єгови з Радянського Союзу, зокрема з України. Політика
«перебудови і нового мислення», яку проголосив тогочасний радянський
лідер Михайло Горбачов, сприяла послабленню утисків на віруючих
з боку держави і встановленню свободи совісті. Почався процес
реабілітації віруючих, засуджених за свої переконання. Як повідомляли
засоби масової інформації, «після прощальних слів керівників конгресу,
який відбувався на найбільшому стадіоні Варшави, знялися бурхливі
оплески, які не вщухали більше 10 хвилин. Після завершальної пісні
і молитви оплески знову вибухли з новим ентузіазмом учасників
конгресу. Ніхто не рушав з місця. Такої події чекали Свідки Єгови багато
десятків років під гнітом комуністичної диктатури. Ніхто не хотів, аби
закінчувалось це свято».
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У 1992 р. делегати Свідків Єгови з 28 країн зібралися на міжнародний
конгрес, який відбувся в Санкт-Петербурзі (колишньому Ленінграді).
Це був перший конгрес Свідків Єгови з колишнього Радянського Союзу,
на якому зібралося 46 тисяч віруючих цієї конфесії.
22 грудня 1992 р. на 99 роц і ж иття помер третій прези дент
Товариства «Вартова башта» Фредерік Франц. Виступи Ф.Франца
на м іж народних конгресах Свідків Єгови відзначалися не тільки
експресивно-емоційною формою виголошення, а й новими за змістом
і спрямованістю есхатологічними об’явленнями, «новим світлом із храму
Єгови». На міжнародному конгресі у 1950 р., який відбувся в Нью-Йорку
(на стадіоні «Янкі»), Ф.Франц, будучи тоді віце-президентом Товариства
«Вартова башта», виголосив промову «Нова система речей». Свідки
Єгови «багато років вірили, що ще перед Армагедоном воскреснуть
дохристиянські слуги Єгови, щоб, згідно з пророцтвом Псалма 45:7,
стати князями нового світу»1. Можна собі уявити, який ентузіазм
у стотисячного згромадження Свідків Єгови на цьому конгресі викли
кало інтригуюче запитання Франца: «Чи порадувало б вас повідомлення,
що сьогодні ввечері, саме тут, посеред нас, знаходяться майбутні князі
нової землі?». Після такого збуджуючого повідомлення вибухнула
овація, довготривалі оплески супроводжувалися вигуками радості.
Згодом Франц пояснив, що біблійний термін «князі» стосується не лише
пророків доби біблійної теократії, а й деяких осіб з «інших овець»,
тобто «великої громади» Свідків Єгови, які мають надію отримати
вічне життя на землі в Царстві Божому. Свою промову Франц закінчив
імпульсивним закликом: «Відтак прямуймо вперед як суспільство
Нового Світу!»2.
У 1953 р. на черговому міжнародному конгресі Свідків Єгови Франц
у доволі емоційній доповіді «Суспільство Нового Світу атаковане
з далекої півночі» пояснив значення «атаки Гога з Магог», описаної
в 38 і 29 розділах Книги Єзекіїля. На міжнародному конгресі, який
відбувся у 1958 р. в Нью-Йорку під гаслом «Божа воля», Ф.Франц
знову порушив тему про «атаку Гога з Магог», надавши їй прозорого,
актуального значення: «Комуністичні атеїстичні війська оточують
християнство. Можливо, в найближчий час вони зроблять вирішальну
1 8\уіасІко\¥Іе 1еЬо\уу glosiciele Кл*61е\¥8ґ\уа В о ^ о . - Б.262 - 263.
2 Там само. - 8. 263.
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атаку на нього»1. В наступні роки Франц, вже будучи президентом
Товариства «Вартова башта», не раз повертався до цієї драматичної
і надто збудж ую чої есхатологічні очікування Свідків Єгови теми.
«Атака Гога з Магог» зображалася як «раптове і несподіване знищення
усіх релігій», як «початок великої скорботи», як «ознака наступаючого
Армагеддону». У статті «Скоро наступить кінець фальшивих релігій»
зазначалося: «Отже, так зване християнство з своїми фальшивими
релігіями і священиками не розпадеться повільно через відступлення
його членів. Але, так як гарна ваза, «дорога посудина», раптом падає
з підніжжя, на збентеження глядачів, так само і священики з їхньою
фальшивою релігією будуть раптово знищені»2. Напередодні відомих
сподівань у зв’язку з 1975 роком зазначалося: «Знищення світової
релігії уже наблизилося. Самі релігійні керівники прискорюють своє
знищення, дратуючи політичних діячів своїми діями, бунтівними
промовами, втручанням в політичні справи. Релігія стає наче скалка
в тілі, викликаючи ненависть політичних керівників. Відтак, над світовою
релігією нависло неуникнене знищення. Її занепад може відбутися
за один день і несподівано»3.
«Знаряддям помсти в руках Єгови над релігією» мав виступити
«червоний звір з десятьма рогами», під яким розумілася «антирелігійна
частина ООН». Раптовий напад «червоного звіра» на «фальшиву релігію»
мав завершитися атакою на «істинну релігію Свідків Єгови». Цій темі
надавалося особливого значення в 1975-1977 рр. їй присвячувалося
чимало публікацій у «Вартовій башті» і «Пробудись!» під промовистими
заголовками: «Зусилля протирелігійної «сокири», «Сучасна протирелігійна агентура», «Визволення, від нерелігійної «сокири», що надходить»
(«Вартова башта». - 1977,01.03, ст. 39-44; «Сторожевая Башня». - 1977,
август). Глобальне знищення світової релігійної системи, яка символізує
Великий Вавилон, в період керівництва Товариством «Вартова башта»
президентом Фредеріком Францом надзвичайно актуалізувалося: «Отже,
колись одного дня, ми вірні Свідки Єгови побачимо, як наш Бог Своєю
всемогутньою рукою орудуючи протирелігійною «сокирою», знищить
1 Материалы конгресса «Божья воля» на Янке - стадионе и Полегранд. - НьюЙорк, 1958.-С.4.
2 Вартова Башта. - 1975, березень. - С. 38.
3 Пробудись! - 1972, жовтень. - С. 13.
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Вавилон Великий. Це знищення світової імперії фальшивої релігії буде
дуже страшним! Чи ж нам боятися того часу, коли світові політичні
сили обернуться проти релігії, виявляючи свою ненависть до великої
м іж народної «розпусниці», з якою вони колись мали ненормальні
стосунки!». («Вартова башта». - 1977, 01.03. - С. 44).
У 90-х роках XX ст. тема «нападу Гога із Магог» була мало актуальною.
Після розпаду Радянського Союзу і соціалістичного табору вона тимчасо
во зчезла зі сторінок публікацій Товариства «Вартової башти». Під час
керівництва Товариством «Вартова башта» четвертого її президента
Мілтона Хеншеля (1992-2002 рр.) до неї майже не зверталися.
Ще в 1991 р. «Вартова башта» нагадувала, що актуальним є «останнє
остереження» у зв’язку із закінченням холодної війни і відверненням загрози
ядерної війни. Цим подіям надавалася інтерпретація згідно з текстом
Першого послання до солунян 5:3, а саме: «коли говоритимуть: «Мир
і безпечність», тоді несподівано прийде загибель на них». «Вартова Башта
(1 серпня 1991 р., стор. 7) застерігала: «Так, народи вже багато говорили про
мир і безпеку. Пам’ятайте, Ісус сказав про тих, хто переживе останні дні
в нашому поколінні, які почалися в 1914 році: «Поправді кажу вам: не перейде
цей рід, аж усе це станеться (Матвія 24:34). Так, мир дійсно настане у нашому
поколінні, але не через зусилля народів. Міцно встановлений, справедливий,
праведний мир, який Бог Єгова обіцяє, здійсниться тільки через майбутнє
панування Його Князя миру, ІсусаХриста (Ісая 9:6 [9:7, Н.с.])».
Загострюючи увагу своїх читачів на «великому спірному питанні
про божественний суверенітет над світом», «Вартова башта» нагадувала,
що «вирішення великого суперечливого питання про суверенітет
Єгови» є «найважливішою проблемою сучасності, оскільки це питання
стосується вічного життя». У зв’язку з нагальною потребою вирішення
цього питання ставилася вимога «підкорення суверенітету Єгови».
«Якщо зробите все це, то матимете щасливу надію побачити сповнення
Божественного чудесного наміру. Ви побачите здійснення цієї чудесної
обіцянки» («Вартова башта» - 15 червня 1991 р., стор. 7).
Процитовані тексти з літератури Свідків Єгови мають на меті
засвідчити, що керівний орган організації Свідків Єгови в особі «вірного
і м удрого раба», тобто «небесного класу помазаників», постійно
орієнтує «Товариство Нового світу» бути в стані «уважності, чування
і пильнування» (Марка 13:33, 35-37).
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Водночас Товариство «Вартова башта» визнає, що «надмірний запал,
з яким не раз сприймали виповнення певних пророцтв, не спростував
того факту, що від Першої світової війни постійно накопичуються дока
зи, що людство живе в періоді кінця цієї системи речей»1. «Свідки Єгови
чувають вже кілька десятків років. Чого вони очікують? Того, що Ісус
Христос прийде як Володар Царства, щоб виконати вирок неправильній
системі речей, підлеглій Сатані... оскільки постійно чувають, то бачать,
що «знак» присутності Ісуса видимий уже від 1914 року, і що саме тоді
почалися останні дні сучасної системи речей»2.
Історія Свідків Єгови, викладена в цитованій у цьому розділі
книзі «$\УІасіко\уіе }еЬо\уу § іобісіє1є Кг61е\уз1\уа Bozego», виданій
польською мовою Товариством «Вартова башта», Біблії і трактатів
в 1995 р., доведена до завершення життєвого шляху і теократичного
служіння Ф.Франца. Ця книга закінчується словами Ф.Франца: «Надія
наша є певна, і кожний із 144000 членів малого стада дочекається
цілковитого її сповнення у ступені, що перевершує все, що ми можемо
собі уявити. Ми, помазанники, які жили в 1914 році і надіялися, що уже
тоді всі будемо забрані до неба, не втратили почуття вартості своєї
надії. Навпаки, тримаємося її міцніше ніж будь-коли і цінуємо її ще
більше, чим довше вичікуємо її здійснення. Цього варто чекати навіть
мільйон років»3.
Названа книга звертає увагу на актуальність «знаку» про «завер
шення існуючої системи речей»: Свідки Єгови розуміють, що в міру
наближення часу кінця щораз важче буде постійно чекати на прихід
Ісуса. Незмінно вірять його словам: «Поправді кажу вам: не перейде цей
рід, аж усе оце станеться» (Матвія 24:34). Вираз «усе оце» відноситься
до різних елементів складеного «знаку», який є очевидний від 1914 р.
і досягне кульмінаційного пункту під час «великої скорботи» (Матвія
24:21). Покоління, яке жило в 1914 р. постійно зменшується. Кінець
не може бути далеко»4. Це була остання есхатологічна установка періоду
президентства в Товаристві «Вартова башта» Фредеріка Франца. Згодом
Свідки Єгови поглибили своє розуміння цього вчення.
1
2
3
4

5\¥Іас1ко\уіе ІеИошу glosiciele Кго1е\¥8І\уа В о ^ о . - Б. 714.
Там само. - С. 713.
Там само. - С. 716.
Там само.
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Гуманістична спрямованість християнських цінностей
під час президентства Міптона Хеншеля (1992-2000 рр.)
П ’ятим президентом Товариства «Вартова башта» став Мілтон
Хеншель, який народився в 1921 р. Ще в юності Хеншель почав служи
ти в Головному управлінні Свідків Єгови в Брукліні і продовжував
цю службу упродовж 60 років. Він підкуповував своєю розсудливістю
і щирим інтересом до справи проповідування Царства Божого. У 1939 р.
він став секретарем Натана Норра, який саме тоді був наглядачем
друкарні в Брукліні. Коли в 1942 р. Норр став президентом Товариства
«Вартова башта», він залишив Хеншеля своїм помічником. У 1956 р.
Хеншель одружився з Люсиль Беннетт. Хеншель тісно співпрацював
з президентом Норром до його смерті в 1977 р. Часто супроводжуючи
Норра, разом ним відвідав більше 150 країн, надаючи допомогу місіоне
рам і співробітникам філій Товариства «Вартова башта». Хеншель
виконував важливі доручення Бруклінського центру Свідків Єгови
в країнах, де вони переслідувалися владою. Він вмів знаходити спільну
мову з урядовцями під час вирішення складних справ і домагався лега
лізації діяльності Свідків Єгови. Саме Мілтон Хеншель вів переговори
в Москві і Києві в 1990-1991 р. з представниками влади СРСР і успішно
довів ці переговори до завершення, добиваючись легалізації і правової
реєстрації Свідків Єгови після їхньої довголітньої заборони. Відтак,
як характеризувала Хеншеля «Вартова башта», він «зарекомендував себе
практичною, гнучкою і розсудливою людиною». Співробітники цінували
Хеншельову «акуратність, скромність і почуття гумору». Обдарований
вражаючою пам’яттю, Хеншель приємно дивував багатьох місіонерів
у різних частинах світу тим, що при зустрічі називав їх по імені. Кілька
фраз місцевою мовою і дотепний каламбур він вимовляв з вогником
в очах. Він завжди залишався відкритим, м’яким і добрим. Він любив
повторювати: «Якщо не знаєш, як повестися, поведися милосердно»
(Вартова башта. - 15 серпня 2003. - С. 31).
Саме так по-людяному, тепло і щиро охарактеризувала «Вартова
башта» Мілтона Хеншеля після його смерті 22 березня 2003 року у віці
82 років. Але ще трьома роками раніше, у 2000 р., Мілтон Хеншель
у зв’язку з реорганізацією керівних структур залишив посаду президента
Товариства «Вартова башта», що є безпрецедентним випадком з огляду
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на те, що всі президенти Товариства «Вартової башти» після обрання
на цю посаду виконували свої функції до самої смерті.
Аналіз діяльності Товариства «Вартова башта», літератури, яка
виходила в період президентського служіння Мілтона Хеншеля (19922000 рр.), засвідчує, що в цей час значна увага приділялася позитивним
християнським цінностям, нарощенню моральної, просвітницької,
гуманітарної складової в літературі Товариства «Вартова башта». Майже
зник акцент на апокаліптичну тематику, хронологію есхаталогічних
подій, що було характерним для періоду керівництва Товариством
Фредеріка Франца, як, зреш тою, і для всіх попередніх керівників
Бруклінського центру - від Рассела до Норра. Менше стало категоричних
висловлювань щодо наближення Армагеддону і термінів чи ознак
кінця існуючої системи речей. У літературі (журнали «Вартова башта»,
«Пробудись!») по-сучасному, цивілізовано і на належному науковому
рівні, з позицій здорового глузду, розглядалися соціо-гуманітарні
проблеми, насамперед, виховання і навчання підростаючого покоління,
стосунки батьків і дітей, програми здорового способу життя, ставлення
до суспільства і держави, морально-етичні питання. Актуальними
темами стали боротьба з наркоманією, алкоголізмом, аморальністю,
СНІДом, а також досліджування глобальних проблем сучасності.
Сторінки часописів «Вартова башта», «Пробудись!» збагачува
лися кваліфікованими і привабливими нарисами, кореспонденціями,
замальовками, дослідженнями, ессе історичного, гуманістичного,
патріотичного, соціального, поміркованого релігійного, географічного,
економічного спрямування. Зі сторінок бруклінської літератури постав
новий дуже привабливий портрет релігійної організації Свідків Єгови не фанатичної, не людиноненависницької, не конфронтаційної, але такої,
що виявляє інтерес до громадянського суспільства, демократичних
цінностей, національної культури, виховання віруючих як особистостей,
законослухняних громадян, гармонійно розвинених носіїв культурних,
естетичних і моральних цінностей. Відтак, світське, актуальне, сього
денне виважено поєднувалося з сакральним, есхатологічним. Свідки
Єгови налаштовувалися «жити в цьому світі» і бути «світлом», «сіллю»
для світа.
Література останнього десятиріччя (1 9 9 4 -2 0 0 5 рр.) ор ієн тує
Свідків Єгови на гуманістичні цінності, виховує повагу до різних
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культур, традицій, звичаїв. Про це засвідчують матеріали, які постійно
вміщаються в часописі «Пробудись!» Приміром, протягом 1994-2005 рр.
в цьому часописі опубліковано близько ста п’ятидесяти різноманітних
матеріалів, спрямованих на викриття різних форм соціальної, расової,
національної, релігійної дискримінації і нетерпимості, утвердження
поваги до різних народів, їхніх національних культур, звичаїв, традицій.
Так, наприклад, в журналі «Пробудись!» в 1999 р. опублікована ґрунтовна
стаття «Релігійна нетерпимість в наші дні», в якій під кутом міжнародних
правових актів проаналізовано стан людських прав і релігійних
свобод в різних країнах. Опісля зроблено такий висновок: «У наші
дні в численних країнах, де нетерпимість і дискримінація є суворою
дійсністю, незліченні мільйони людей позбавлені релігійної свободи.
З другого боку, існує чимало суспільств, в яких живуть люди різних
рас, національностей та релігій і свобода гарантується самим законом,
а терпимість, здається, є частиною культури народу». [Пробудись! 8 січня 1999 р. - С. 3.].
Ефективним засобом мінімізації та цілковитого викорінення всіх
форм расової, етнорелігійної дискримінації і нетерпимості Свідки
Єгови вважають «розумну освітню і виховну роботу», «підвищення
ролі засобів масової інформації у вихованні людей», «формування
громадської думки в дусі сприяння взаєморозумінню між народами»
[Там само.]. Своє християнське завдання Свідки Єгови вбачають у тому,
щоб, «вислуховувати як атеїстів, так і людей, які належать до різних
релігій, довідуватися, в що вони вірять, і в свою чергу р о з’ясняти,
в що вірять Свідки Єгови всім тим, хто бажає їх слухати. Таким чином,
Свідки Єгови намагаються сприяти пош иренню знань і розвитку
взаєморозуміння». Вони вважають, що толерантне ставлення до людей
різних переконань, культур, традицій і звичаїв - це ефективний спосіб
виховання терпимості і досягнення порозуміння.
У літературі Свідків Єгови постійно вміщуються матеріали, які
стосуються таких проблем, як расизм і релігія, нація і релігія, політика
і релігія. Ці гострі проблеми сучасності викликають конфліктні ситуації,
живлять релігійний екстремізм і супроводжуються кровопролиттям
в багатьох регіонах світу. У кореспонденції «Расизм і релігія» розпо
відається про проблеми спілкування чорних і білих, коли «навіть
у церквах люди однієї раси не хочуть бути разом з представниками
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іншої раси». Свідки Єгови вважають, що ці нецивілізовані пережитки,
які міцно закорінені навіть в деяких демократичних країнах, можна
подолати за допомогою освіти й виховання, насамперед біблійної освіти
і біблійного виховання. «Біблія допомагає позбутися расових передсудів
навіть в країнах, де лютує етнічна ворожнеча. Кожної неділі в Залах
Царства Свідків Єгови збираються люди різних рас і національностей,
щоб спільно навчатися законів і принципів з Божого Слова, Біблії»
[Пробудись!» - 01.08.99. - С. 32.].
Свідки Єгови відкидають «міф про расову перевагу» якоїсь етнічної
групи чи нації. Не заперечуючи «доречної національної гордості», вони
категорично засуджують «мерзотне обличчя національної гордості,
коли вона породжує надуту самоповагу або спонукає дивитися на інших
з погордою». (Чи варто пишатися своєю расою і своєю національністю?
// Пробудитесь! (рос.мовою). - 22 лютого 1998. - С.25.)
Водночас, у цій публікації відзначається необхідність плекання
національної самоповаги як «здорового і морального почуття», «оскільки
в тому, щоб мати почуття поваги до свого народу, сім’ї, мови, кольору
шкіри і батьківщини нічого неправильного немає. Само собою зрозуміло,
що Бог не став би вимагати, щоб ми соромилися всього цього. Коли
апостола Павла сплутали з якимось злочинцем, він без вагання відповів:
«Я юдеянин із Тарсу, громадянин відомого міста в Кілікії» (Діяння 21:39)
[Тама само. - С. 25-26]. Це є переконливим спростуванням звинувачень
Свідків Єгови в тому, що вони не є патріотами своєї батьківщини, а лише
обивателями, релігійними фанатиками, космополітами, які під впливом
віровчення втратили своє національне коріння і свою національну
сутність. Література Свідків Єгови орієнтує своїх послідовників і читачів
на збереження здорових, демократичних національних цінностей,
традицій, звичаїв і почуттів.
Аналіз журналу «Пробудись!» за 1996-2005 рр. дає підставу зробити
висновок, що в його матеріалах п остій но акумулюються ідеї, які
націлені на подолання пережитків і забобонів, пов’язаних з расовою,
національною, релігійною, соціальною, економічною відмінністю. Свідки
Єгови не допускають в своєму середовищі жодних проявів нерівності,
пов’язаних з національними відмінностями, а також неоднорідним
соціальним або економічним станом. Расові або національні відмінності
жодним чином не впливають на призначення відповідальних братів

495

у християнських зборах» [Вартова башта. - 1999,1 серпня. - С.8]. Свідки
Єгови мають підставу для твердження, що в 230 країнах вони складають
«багатонаціональне християнське братство». Водночас, вони не впадають
в ілюзії, розуміючи, що, «живучи в недосконалому середовищі, вони «не
в стані викоренити нерівність у людському суспільстві, як не змогли
її викоринити багато інших людей, які впродовж століть намагалися
це зробити» [Там само]. Але Свідки Єгови переконані, що в своїх лавах
вони зуміли подолати різні форми нерівності й дискримінації.
Проаналізована література дає підставу заперечити подекуди побуту
юче, а, можливо, й тенденційно поширюване деякими особами твердження
про Свідків Єгови, як про релігійних фанатиків, схильних до обмеженого
власними потребами і релігійними інтересами життя. Стаття «Чи ви любите
життя?» приваблює своєю налаштованістю на життєрадісне, поліфонічне
світосприйняття, орієнтацією на загальнолюдські, суспільні справи. У ній,
зокрема, знаходимо міркування: «Хоча людина таки має основні матеріальні
потреби, вона також має культурні й соціальні зацікавлення, не говорячи
вже про духовні потреби... сотні мільйонів людей, якщо не мільярди,
тільки існують... Вони, по суті, не використовують більш значущі засоби,
які пропонує життя для задоволення розуму й почуттів. Крім того, кожен,
хто намагається вдовільняти лише свої егоїстичні бажання, не тільки
втрачає найліпше в житті, але й завдає збитків своєму суспільству та не
сприяє благу інших» [Вартова башта. - 1999,15 серпня. - С.З].
О цей вихід за межі вузького світу власного «его», орієнтація
на загальнолюдські цінності, широке сприйняття світу, місця і ролі
людини в ньому, зрештою, розумна пропаганда естетичних цінностей:
«життя пропонує багато принад: відпустки в гарних місцевостях, цікаві
книжки, різні дослідження, приємне товариство й милозвучну музику.
Великі й маленькі задоволення ми також отримуємо від інших занять»
[«Вартова башта». - 15 серпня 1999 р. - С. 3], - і може бути переконливим
спростуванням звинувачення Свідків Єгови в людиноненависності,
релігійному фанатизмі і релігійному екстремізмі.
Проблеми шлюбу, сім’ї, стосунків між чоловіком і жінкою, батьками
і дітьми займають одне із чільних місць в цій літературі. З року в рік
ця проблематика набуває все більше питомої ваги в літературі Свідків
Єгови. Ця тема була однією з провідних в 2000-2005 роках в різних
виданнях Свідків Єгови.
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Аналіз цих матеріалів переконує в їхній зорієнтованості на загально
людські цінності, зокрема до активного вияву любові, добра, правди,
краси, здорового способу життя. Ці матеріали мають досить ґрунтовну
основу: педагогічну, освітню, виховну, морально-етичну, медикооздоровчу, психо-реабілітаційну. Вони побудовані на сучасних наукових
методиках, які водночас обґрунтовую ться біблійним и порадами,
вказівками, висновками. Вцілому, їхній позитивний вплив незаперечний,
оскільки вони націлені на зміцнення єдності сім’ї, підготовки молодого
покоління до гармонійного сімейного життя, активного і відповідального
входження в громадянське, суспільне життя.
Шлюб, сім’я, діти — найулюбленіші теми сучасних публікацій
Свідків Єгови. Ці проблеми висвітлюються з урахуванням особистісних
рис і характеристик суб’єктів шлюбу і сім’ї. Так, в статті «Що потрібно
для успіху в подружжі?» під кутом грізної статистики розлучень
і сімейних драм, яка має тенденцію до постійного зростання (наводяться
конкретні цифри цієї «шлюбно-сімейної пандемії» в сучасному світі),
дається досить ґрунтовна морально-етична, психологічна, ментальна
«підготовка до шлюбу»: «Чи я готовий взяти на себе довічне зобов’язання
щодо мого партнера»? «Які риси допомагають мені сприяти успіху
в подружжі? «Чи я маю зрілість, н еобхідн у для підтримки свого
партнера в скрутний час»? «Чи я зберігаю спокій за скрутних обставин,
чи піддаюся неконтрольованому гніву»? і т. д. і т. п. [Вартова башта. 1999, 15 лютого. - С. 4-8.].
Через різні колізії сімейного життя, які розкриваються в процесі
їх подолання, вирішення, подаються повчальні і ненав’язливі для читачів
позитивні взірці сімейного життя. Все це загалом сприяє підтримці
сімейності, цінності сім’ї і дітей у громадській думці. Досить лише
назвати деякі з цих матеріалів: «Справжня допомога для сім’ї» [Вартова
башта. - 1999,1 січня.]; «Що потрібно для успіху в подружжі? [Вартова
башта. - 1999,15 лютого.]»; «Індивідуальні проблеми сімей з названими
батьками» [Вартова башта. - 1999, 1 березня.]; «Чи ви проводите час
у родинном у колі?» [Вартова башта. - 1999, 15 травня.]; «Здорове
спілкування. Ключ до щасливого подружжя» [Вартова башта. - 1999,
15 липня.]. Перелік таких матеріалів можна продовжувати. Наприклад,
журнал «Пробудись!» за один рік опублікував 17 аналітичних статей,
кореспонденцій, читацьких відгуків, які стосуються проблем сучасної
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сім ’ї, шлюбу, виховання дітей, життєвих проблем підлітків і молоді
в цілому. Назвемо деякі з них: «Коли діти залишають батьківській дім»,
«Коли в світі не буде злочинності?», «Ви можете подолати стреси», «Жінки.
Яке в них майбутнє?», «Вуличні банди. Зло охопило світ», «Боротьба
з фобіями», «На що надіятися сучасній молоді?», «Чи переможемо
ми в боротьбі зі СНІДом?» та інші.
Свідки Єгови не залишають поза своєю увагою проблем, пов’язаних
із змішаними інтернаціональними шлюбами, які часто загострюють
стосунки між молоддю та їхніми батьками, що дотримуються традицій
них мононаціональних поглядів на шлюб. Висновки, що випливають
із цих матеріалів, зводяться до пошуку консенсусу, порозуміння, засто
сування виховних факторів, збереження миру в сім’ї та утвердження
рівноцінності людей різних рас і національностей [Пробудись! 1998, 22 січня. - С. 19-21]. Аналізована література призначається
не лише для індивідуального, а насамперед для колективного вивчення.
Сімейні вивчення й обговорення прочитаного, які пов’язуються
з щоденними турботами і потребами людини, безперечно, сприяють
зміцненню о б ’єднувального чинника членів сім’ї, посилюють почуття
сімейної єдності.
Привертають увагу своєю актуальністю, глибоким знанням проб
лем сучасної молоді і сучасної сім’ї, всебічною практичністю такі
публікації, як «Запитання молодих людей. «Практичні поради» (320сторінкове видання) і «Секрет сімейного щастя» (192-сторінкове
видання). Враховуючи перелік проблем, які піднімаються в цих виданнях,
фаховий рівень подачі матеріалів, глибину розуміння підліткової
і юнацької психології, характеристику перепон і спокус, які постають
перед молоддю в процесі її соціалізації і входження в самостійне життя,
ці матеріали можна вважати не стільки богословськими повчаннями,
як досить практичними рекомендаціями, що збагачують процес нав
чання і виховання підростаючого покоління. Вже сам перелік проблем
в цих публікаціях, засвідчує про їхню актуальність і практичність:
взаєм овідносини з домаш німи; стосунки з однолітками; ти і твоя
зовнішність; навчання і праця; секс і моральні норми; побачення, любов
і протилежна стать; алкоголь і наркотики; вільний час; твоє майбутнє.
В цих публікаціях знаходимо підтримку формам офіційно зареєс
трованого шлюбу, всупереч модному нині тимчасовому співжиттю,
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зміцненню соціокультурних ролей чоловіка і жінки, батька і матері,
прародичів - бабусь і дідусів [Пробудись! - 1996, 22 грудня.]. В епоху
надмірного збудження суспільства феміністськими ідеями заклик
до збереження традиційного розподілу внутрішньосімейних ролей
відповідно до християнської етики сімейного життя є надзвичайно
актуальним і безумовно сприяє сімейній єдності.
Досить кваліфіковано і ґрунтовно трактуються питання сексуаль
ного виховання дітей в сім’ї з метою мінімізації і остаточного подолання
сексуальної анархії, яка охопила ниніш ній світ в контексті теорії
сексуальної революції й інституційної кризи сім’ї. Тема сексуального
виховання дітей у сім’ї, із врахуванням культурних традицій і звичаїв
різних народів, висвітлюється в статті «Батьки! О берігайте своїх
дітей!» («Вартова башта». - 15 лютого 1998 р. - С. 8-11). Пояснюючи
необхідність статевого виховання в сім ’ї і пропонуючи ефективну
методику такого виховання, автори даної публікації обґрунтовують
це і посиланням на Біблію, в якій відкрито обговорюються питання,
пов’язані з сексуальними стосунками і статевими органами (Буття
17:11; 18:11; 30:16,17; Левит 15:2). Все це, підкреслюється авторами
цієї публікації, написане для захисту і навчання, а не для того, щоб
збуджувати неправильні бажання (с. 8). Цілком резон н о дається
застереження: «Якщо батьки не спілкуються з дітьми на теми про статеві
стосунки, то за них це зроблять інші, при цьому, як правило, раніше, ніж
припускають батьки; така «наука» швидше за все не буде мати нічого
спільного з Божественними принципами» [Вартова башта. - 1998,
15 лютого. - С.9]. Підкреслюється важливість батьківської моделі
спілкування для дітей [Пробудись! - 1996,22 липня. - С. 11]. Відсутність
«музикальної гармонії» в сім’ї характеризується як одна із головних
причин кризи сучасної сім’ї. Для сімейного згуртування в літературі
Свідків Єгови рекомендуються різні загальносімейні справи, які спільно
виконуються подружжям і всіма членами сім’ї [Пробудись! - 1996, 22
грудня]. Під постійною увагою в публікаціях Свідків Єгови є виховання
в сім’ї поваги до старшого покоління - бабусь, дідусів, прадідів, важ
ливості передачі їхнього життєвого досвіду, мудрості міжсімейних
відносин, збереження «постійного містка» спілкування між поколіннями,
влаштування комфортності, ж иттєрадісності і ж иттєствердженості
в співжитті різних поколінь в сім’ї. Збереження впливу сім’ї на зміцнення
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життя і здоров’я всіх членів сім’ї, профілактика здоров’я, виявлення
причин, симптомів і наслідків захворювань, тобто врахування контексту
сім’ї і взаємозалежності стану здоров’я і духовності окремого члена
сім’ї з благополуччям сім’ї в цілому - такі теми є провідними в цих
публікаціях (серія статей: «Захистіть свою сім’ю від поганого впливу»,
«Коли в сім’ї хтось хворий», «Бережіть мир в своїм домі», «Ви можете
впоратися з проблемами, від яких страждає сім’я», «Якщо шлюб на грані
розпаду», «Разом зустрічати старість», «Шануй батьків в похилому віці»,
«Сприяйте благополуччю ваших підлітків»).
П ідтримка ін сти туту сім ’ї, спадкоєм ності і єдності поколінь,
утвердження родинного середовища як важливої передумови консолі
дації суспільства набуває у цих публікаціях першорядного значення.
А оскільки в популярній літературі такого роду публікацій вкрай
недостатньо, то подібна релігійна література заповнює цю прогалину
щодо ролі сім’ї як основного значущого чинника у гармонізації сус
пільного життя.

Товариство «Вартова башта» на початку XXI ст.:
основні напрямки реорганізації і модернізації
Починаючи з 2001 р., Керівний орган міжнародної організації
Свідків Єгови в Брукліні проголосив три основні напрями розвитку:
«поступове духовне просвітлення»; «вдосконалення і розширення
служіння»; «своєчасні організаційні поправки»1.
Організаційна модернізація постійно відбувається під девізом
«теократичного призначення і керівництва». Ще у 1932 р. було «скасо
вано вибори старійшин і дияконів у зборі, що позначило відхід від
демократичних методів»2 організаційного влаштування. У 1938 р. всі
слуги у зборі почали «призначатись у більшій відповідності з орга
н ізац ійн и м и заходам и теократичного ф ункціонування»3. Таким
чином, організаційні структури Свідків Єгови набули «теократичного
кшталту», тобто послідовного і неухильного здійснюваного призначення
1 Вартова башта. - 15 січня 2001. - С. 18.
2 Там само. - С.20.
3 Там само.
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і підпорядкування Керівному органу в Брукліні. В окремих країнах були
створені філіали Свідків Єгови. Всі призначення на духовні посади
у зборах, районах, областях та філіалах затверджуються Керівним
органом або його представниками на місцях. У філії кожної країни
є «комітет філії» який складається з 3-7 членів. У «комітет філії» від
імені Керівного центру призначається «координатор комітету філії».
Так, наприклад, на загальних річних зборах Пенсільванського біблійного
і трактатного Товариства «Вартова башта», які відбулися 7 жовтня
2000 р., про діяльність Свідків Єгови в Україні доповідав «координатор
Комітету філії Джон Дідур»1.
У 1975 р. набуло чинності розпорядження про те, що над усесвітньою
діяльністю Божої організації Свідків Єгови наглядатимуть комітети
«Керівного органу» в Брукліні. Крім того, були призначені комітети філій,
які мали наглядати за роботою на своїй території2. Відтоді в літературі
Бруклінського центру час від часу уточнюються функції «Керівного
органу» і Пенсільванського біблійного і трактатного Товариства
«Вартова башта». Ці два центри поступово і все більше розмежовуються
в розумінні самої суті їхнього призначення і функціонування.
«Керівний орган» ототожнюється з євангельським «вірним і муд
рим рабом», який «поставлений зверху керувати всіма справами
на землі» (Матв. 24: 45-47). «Керівний орган» вважається «помазаним
духом» (Святим духом) і «призначеним Ісусом Христом»3. До 1971 р.
«Керівний орган» ототожнювався з сімома членами ради директорів
Пенсільванської корпорації. Однак, останнім часом виникла дискусія
навколо того, «чи члени керівного органу і директори та президія
Пенсільванської корпорації - це одне і теж саме, чи може між ними
існує якась різниця?»4 .
У 1971 р. між «помазаними духом» членами «Керівного органу»
та директорами Пенсільванської корпорації було проведено чітку межу.
Але члени «Керівного органу» і далі служили в директораті та президії
Пенсільванської корпорації. І лише в 2000 р. відбулася реорганізація.
Зрештою, було з’ясовано, що не існує біблійної підстави на те, «щоб
1
2
3
4

Вартова башта. - 15 січня 2001. - С. 11.
Там само. - С.20.
Там само. - С.29.
Там само. - С.28-29.

501

директорами Пенсільванського біблійного і трактатного товариства
«Вартова башта» обов’язково були члени «Керівного органу»1. Отже,
Пенсільванська корпорація, як і інші корпорації, зокрема - Нью-Йоркське
біблійне і трактатне Товариство «Вартова башта», Міжнародне Товарис
тво Дослідників Біблії у Великобританії - виступають у ролі юридичних
осіб. «Незалежно від місця розташування, а також складу директорів
та президії, ці ю ридичні знаряддя перебувають під теократичним
управлінням Керівного органу, який ними послуговується»2.
«Керівний орган» у складі 7 «помазаних духом» осіб добровільно
відокремився від юридичного керівництва справами Пенсільванського
біблійного і трактатного товариства «Вартова башта». Члени «Керівного
органу» вважають зайвим і непотрібним для себе брати участь в роботі
раді Нью-Йоркської і Пенсільванської корпорації, директорату і прези
дії. Упродовж багатьох років президент Пенсільванської корпорації
займав найвищ у позицію і в «Керівному органі». Однак в жовтні
2000 р. цей принцип було скасовано. Пріоритет «Керівного органу»
обґрунтовується тим, що його витоки сягають П’ятидесятниці, відколи
«апостоли й старійш ини в Єрусалимі спрямовували і очолювали
діяльність християнських зборів» (Діяння15:2). Правонаступником
керівного християнського органу в перш ому столітті себе вважає
«Керівний орган» Свідків Єгови, обрані члени якого «не належать
до членів жодної юридично зареєстрованої корпорації».
Пояснюючи такі зміни в керівних органах релігійної організації
Свідків Єгови, головуючий на загальних річних зборах Пенсільванського
біблійного і трактатного Товариство «Вартова башта», які відбувалися
7 жовтня 2000 р., член «Керівного органу» Джон Е. Барр наголосив
на тому, що «Вірному і м удрому рабові», а також його «Керівному
органу» доручено «набагато величніші та масштабні завдання, ніж ті,
що пов’язані з юридично зареєстрованими корпораціями». «Статут
кожного такого юридичного органу, - підкреслив Джон Е. Барр, визначає цілі, обмежені за своїми масштабами. Однак наш Господь,
Ісус Христос, призначив клас вірного раба над усім «маєтком», тобто
над інтересами Царства тут на землі»3.
1 Вартова башта. - 15 січня 2001. - С. 29.
2 Там само. - С. 29.
3 Там само. - С. 31.
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Якщо раніше в керівних органах - на посадах директорів та членів
президії - Пенсільванського біблійного та трактатного Товариства
«Вартова башта» були виключно «помазаники», які вважаються,
згідно вчення Свідків Єгови, «останком залишених на землі членів
«небесного класу», що складається зі 144 тисяч (аналогія проводиться
за текстами Об’явлення 7:4-8; 14: 1-5), то нині право на керівні посади
в Пенсільванській корпорації «Вартова башта» отримали й так звані
«інші вівці», тобто не члени небесного класу «помазаного останку»,
які не претендують на участь в «небесному теократичному уряді»,
а «мають земну надію», коли буде встановлене Царство Боже на землі.
Обґрунтовуючи такі інновації, члени «Керівного органу» Даніел Сидлік
і Теодор Ярач пояснили, що хоча «вірному і мудрому рабові» (тобто
Керівному органу) доручено весь Господній земний маєток, це не означає,
що клас раба не може дозволити кваліфікованим особам з «інших
овець» виконувати деякі повсякденні адміністративні обов’язки (Івана
10:16). Також немає жодної біблійної підстави, яка б вимагала, щоб
усі директори юридичних органів Свідків Єгови чи хтось з них були
помазаними християнами1.
Отже, після цього члени «Керівного органу», які займали посади
директорів та членів президії, вийшли з рад директорів усіх корпорацій.
На їхнє місце було обрано «відповідальних братів з класу інших овець»2.
Цим очевидно, пояснюється те, що з постів президента і секретаря
Пенсільванської корпорації «Вартова башта» відійшли Мільтон Дж.
Хеншель і Лайман А. Суінгл, які виконували ці керівні функції з 1992.
їх замінили на посаді президента М.Г.Ларсон і секретаря Г.Ф.Сімоніс.
Така «рокіровка» є безпрецедентною за всю історію Свідків Єгови.
Завжди президент Пенсільванської К орпорації «Вартова башта»
був ключовою фігурою - президентом усіх керівних органів. Такий
порядок був незмінний за всіх президентів - Ч.Рассела, Дж. Рутерфорда,
Н.Норра, Ф.Франца і останнього президента М.Хеншеля, який згідно
з проголошеними трьома основним напрямками розвитку, а саме:
«Постолового духовного просвітлення», «вдосконалення й розширення
служіння», «своєчасних організаційних поправок» (див. Вартова башта,
15 січня 2001 р. - С.18) добровільно залишив посаду президента, що була
1 Вартова башта. - 15 січня 2001. - С.31.
2 Там само.
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пожитєвою для всіх попередніх керівників Товариства. Пояснюючи
такі незвичні зміни, «Керівний орган» в «Спеціальному оголошенні»
підкреслив: «Це рішення принесе велику користь. Завдяки цьому члени
Керівного органу присвячуватимуть більше часу приготуванню духовної
поживи та іншим справам, пов’язаним із задоволенням духовних потреб
всесвітнього братства»1. Водночас заявлено, що «хоча різні юридичні
та адміністративні обов’язки доручено досвідченим наглядачам... усі
вони служать під духовним проводом Керівного органу...»2.
Також відбулися певні зміни в інтерпретації деяких важливих
положень віровчення Свідків Єгови. Спостерігається відхід від колиш
нього хронологічного ригоризму і «поступове духовне просвітлення»
та осучаснення змісту і стилістики віровчення. Останнім віруванням
Свідків Єгови , яке мало безпосередні часові рамки, було переконання,
що ті люди, які пам’ятають події 1914 року (початок Першої світової
війни) мають дожити до початку «великої скорботи», описаної Ісусом
в Євангелії від Матвія, 24-му розділі. Такого висновку дійшли Свідки,
розглядаючи слова Ісуса про те, що «не перейде цей рід (люди, які
пам’ятають події 1914 року), аж усе оце (велика скорбота, після неї
Армагедон) станеться» (Матвія 24:34).
Ще в 1952 році «Вартова башта» писала: «Дехто з людей, які жили
в 1914 році, коли почалися передречені події, будуть жити коли
ті події закінчаться Армагедоном. Усі події прийдуть за життя одного
покоління. Зараз живе сотні мільйонів людей, які жили в 1914 році,
і багато мільйонів з них можуть все ще жити через двадцять а то і більше
років. Коли життя переважної більшості закінчиться Армагедоном,
ми не можемо сказати».3
Через 34 роки, у «Вартовій башті» за 1986 рік ми знаходимо таку
думку: « незважаючи на те, що вже минуло більше як 70 років від
1914 року, то таки ще живуть декотрі люди, які прожили ту еру. Згідно
з Ж ур н а л о м ам ериканського легіону за грудень 1984 року, у Сполучених
Штатах Америки ще живе близько 272000 колишніх солдатів Першої
світової війни, і те саме можна сказати про інші країни. Проте, їхнє
число невпинно зменшується. (...)
1 Вартова башта. - 15 січня 2001. -С .11.
2 Там само.
3 Вартова башта. - 1 вересня 1952 - С.542 .
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Біблія перестерігає: «А про часи та про пори, ... самі ви докладно
те знаєте, що прийде день Господній [Єгови, НС] так, як злодій вно
чі». (1 Солунян 5:1, 2) Чи ж це розсудливо сподіватися, що злодій
посилатиме вам телеграму, щ об оголосити в який час він планує
обікрасти ваш дім?
Згідно до цього, Ісус дає нам цю пораду відносно точної години:
« Уважайте, чувайте й моліться: бо не знаєте, коли час той настане».
(Марка 13: 32-37). Хоч ми не знаємо точного часу, то таки зауважили,
що Ісус говорив про різні події, які будуть відбуватися у житті того
П О К О Л І Н Н Я в и р о к у » 1.

Подібну думку висловлювали Свідки Єгови і в 1988 році : «Знак
(Христової присутності) має з ’явитися протягом одного окремого
покоління, яке бачило початок знаку, також бачитиме його кінець»2
Проте йшли роки, «рід» або «покоління», яке бачило події 1914 року,
все зменшувалося, і, по суті, воно вже відійшло, тому Свідки Єгови знову
вирішили уважно дослідити слова Ісуса з Євангелія від Матвія 24:34.
Досліджуючи Святе Письмо, а також різні праці щодо його перек
ладу, вони звернули увагу на «Довідник до Євангелія від Матвія»,
виданий в 1988 році та розрахований на перекладачів Біблії. Коментуючи
англійський «Новий міжнародний переклад» Біблії та тезу з Матвія
24:34, цей довідник повідомив: «[«Новий міжнародний переклад», англ.]
передає вислів «це покоління» буквально, але в примітці під текстом
говориться: «або рід». Один знавець Нового Завіту вважає, що «Матвій
має на увазі не лише перше покоління після Ісуса, але всі покоління
юдеїв, які відкинули його».
Впродовж декількох років Свідки опрацювали багато різних науко
вих та історичних джерел, намагаючись зрозуміти значення слів Ісуса
з Матвія 24:34. В результаті цього, у «Вартовій башті» від 1 листопада
1995 року містилося три статті, які детально аналізували суть сказаного
Ісусом. Було звернено увагу на те, що Ісус уживав термін «покоління»
до тогочасних людських мас та їхніх «сліпих поводатарів», котрі разом
складали єврейський народ (Матвія 15:14). Описуючи тодішнє покоління,
він часто вживав такі прикметники, як «лукаве і перелюбне», «невірне
і розбещ ене», а також «перелюбне і грішне» (Матвія 12:39, 17:17;
1 Вартова башта - 1 вересня 1986. - С.5.
2 Вартова башта - 15 жовтня 1988. - С.4.
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Марка 8: 38). Не згадуючи більше 1914 року та довжини життя одного
роду чи покоління людей, було зроблено такий висновок: «Сьогодні,
в остаточном у сповненні Ісусового пророцтва, «цим поколінням»
явно є ті люди на землі, які бачать знак Христової присутності, але
не виправляють свого життя»1.
О бговорення у вказаній «Вартовій башті» суттєво не змінило
фундаментального вчення Свідків Єгови про 1914 рік. Тому цілковита
більшість Свідків з радістю сприймала це уточнення і дотепер продовжує
сповідувати свою релігію, чекаючи швидкої зміни Богом життя на краще
та водночас усвідомлюючи, що «Про день той і годину не знає ніхто:
ані янголи небесні, ані Син, - лише Сам Отець... Тож пильнуйте, бо не
знаєте, котрого дня прийде Господь ваш» (Матвія 24: 36-42).
Проте, якими б не були уточнення, щодо того, чи йдеться про
«одне покоління» чи «рід», суттєвим є те, що це було ост аннє вірування
С від ків Єгови, я ке м ало безпосередні часові р а м ки, тобто ґрунтувалося
на хронології, до якої вдавалося Товариство «Вартова башта», почи
наючи від Ч.Рассела аж до Ф.Франца. Точні хронологічні дати, які
застосовувалися до виповнення тих чи інших біблійних образів і про
роцтв чи то в 1914 або 1925, чи 1975 роках збуджували уяву Свідків
Єгови, прирівнювалися до будильника, який «задзвонив завчасно»,
і в кінцевому підсумку приносили розчарування деяким прихильникам
віровчення, які покладали свої надії на ту чи іншу дату «кінця існуючої
системи речей», настання Армагедону чи іншу подію есхатологіч
ного процесу. Водночас це давало опонентам Свідків Єгови підстави
для критики.
Разом з тим, есхатологія як вчення про «кінець світу» залишається
провідною темою всього віровчення Свідків Єгови. Не так часто, як,
скажімо, у 60-80- ті роки XX ст. (за часів керівництва організацією Свід
ків Єгови Н.Норра і Ф.Франца), в сучасній літературі все ж періодично
з являються експресивно-емоційні есхатологічні сюжети, які збуджують
надію і очікування, надають запалу і впевненості у проповідниць
кій діяльності, привертають до них увагу неофітів, яких залучають
до організації Свідків Єгови. Особливо зворушливим є есхатологічний
сюжет про «раптове падіння Великого Вавилону», яке наближається

1 Вартова башта - 1 листопада 1995. - С. 19.
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і яке в контексті сучасності означає «знищення світової системи релігії»
світськими державами , що входять до Організації Об'єднаних Націй
(ООН). Цей сюжет доповнюється іншим апокаліптичним пророцтвом
про «засудження великої розпусниці», тобто тієї ж всесвітньої релігійної
системи, до якої раніше за уявленнями Свідків Єгови належала лише
Римо-католицька церква, а згодом її образ увібрав і інші християнські
і нехристиянські світові і навіть національні релігії1.
Цей сюжет був поданий у конкретній і експресивній інтерпретації
«Вартової башти» 15 січня 2005 р. у підзаголовку «Будьте готові до Божого
великого дня». «Подібно як дим і попіл, які виходячи зі згаслого вулкана,
можуть провіщати близьке виверження, так само ворожість до релігії,
що наростає у багатьох частинах світу, вказує на те, що дні фальшивої
релігії пораховані. Невдовзі Єгова змусить політичні елементи цього
світу оголити і спустош ити духовну блудницю Вавилон Великий
(Об’явлення 17:15-17: 18: 21). Чи слід правдивим християнам боятися
цієї події та подальших етапів «скорботи великої»? (Матвія 24:21). Зовсім
ні! Насправді вони матимуть усі підстави радіти, коли Бог виступить
проти злих людей» (Об’явлення 18:20; 19: 1, 2).
«Знищення світової системи фальшивої релігії», як знак наближення
«великої скорботи», має заверш итися згідно до апокаліптичного
сценарію книги Єзекіїля, «нападом на «Товариство Вартової Башти,
Біблії і трактатів» і всієї світової спільноти Свідків Єгови, що означатиме
початок Армагедону для всієї «злої світової системи речей»: «Після
знищ ення Вавилону Великого Сатана, в ролі Гога із Магог, почне
остаточний наступ на м ирних Свідків Єгови. Орди Гога, подібні
до «хмари, що покриває землю», сподіватимуться легкої перемоги.
Яка ж несподіванка чекає на них! (Єзекеїля 38: 14-16, 18-23)... «Цар
над царями» врятує вірних прихильників Єгови і знищить усіх їхніх
ворогів (Об’явлення 19: 11-21 )2.
Подаючи такі образні коментарі до апокаліптичних пророцтв
старозавітної книги Єзекіїля і новозаповітньої книги О б’явлення,
«вірний і мудрий раб», тобто « Керівний орган» світового центру Свідків
1 Див.: Об’явлення. Його величний апогей вже близько! - Watch Tower bible and
Track Society of Pennsylvania. - 1995. -c .206-209, 235-245.
2 Див.: Об’явлення. Його величний апогей вже близько! - Watch Tower bible and
Track Society of Pennsylvania. - 1995. -c .206-209, 235-245. - C. 19-20.
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Єгови, має на меті водночас «закликати Божий народ духовно чувати
і зберігати пильність». У цитованій статті «Вартової башти» знаходимо
такі звернення: «Чи ти цінуєш ці вчасні нагадування? Чи використовуєш
їх, щоб визначити пріоритети у своєму житі? Чому 6 не запитати себе:
« Чи я маю добрий духовний зір, який дозволяє мені бачити, що Божий
син править у небі? Чи я бачу, що він вже готовий виконати суд над
Вавилоном Великим і рештою системи Сатани?»1. «Вартова башта»
застерігає тих служителів Єгови, які дозволили собі,« щоб їхній духовний
зір затуманився» і які вважають «певну інформацію, опубліковану
«вірним і мудрим рабом», важкозрозумілою»2.
Інший номер «Вартової Башти», актуалізуючи вище названі есха
тологічні події, нагадує Свідкам Єгови про «поживний своєчасний харч»,
що його «вірний і мудрий раб», який сьогодні складається з останку
144000 помазанців, дає Ісусовим послідовникам: «Наближається
кульмінаційний етап вирішення суперечливого питання про верховну
владу Єгови. Як передрікалося у 38 розділі Єзекіїля, невдовзі Сатана
завершить свою роль «Гога, із краю Магога». Це означатиме напад
на слуг Єгови на цілому світі. Це буде остаточна спроба Сатани зламати
непорочність відданих Богові людей. Як ніколи раніше, поклонникам
Єгови треба буде щиро просити, навіть благати Єгову про допомогу...
Як зворушливо буде відчувати близькість Єгови і його рятівну силу,
коли він нищитиме всіх злих! Звичайно у той критичний час, який вже
так близько, Єгова слухатиме тих, хто правдою кличе Його»3.
Процитовані сюжети з найновішої літератури Товариства «Вартова
башта» засвідчують, що есхатологічно-месіанська проблематика (про
«кінець існуючої системи речей» і «встановлення царства Божого»)
посідає чільне місце у сучасному віровченні Свідків Єгови, яке водно
час п оступ ово втратило хронологічний ригоризм (акцентування
на конкретних датах есхатологічно-месіанських подій).
Впадає у вічі і певне коригування тематичної спрямованості мате
ріалів «Вартової Башти». Цей журнал, який видається з липня 1879 р.,
спочатку мав назву «С іонська В а рт ова баш т а і В іс н и к присут ност і
Х р и ст а ». З 1 січня 1909 р. журнал став називатися «Варт ова баш т а
1 Вартова башта. - 15 січня 2005. - С.19.
2 Там само. - С. 19-20.
3 Вартова башта. - 15 січня 2004. -С.20.
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і в іс н и к п р и су т н о ст і Х р и с т а » . Що відображ али ці назви? Згідно
з тогочасним розумінням хронології есхатологічного процесу, «Господня
присутність зачалася від 1874 року. 1878 року перший раз ласка Божа
повернулася назад до Ізраїлю. У тім році британський прем’єр Дезраель
зачав старатися о добро Ізраїля. Кілька років пізніше постав рух так
званий «Сіонізм» і відтоді Ізраїльтяни зачали повертати назад до їх
землі».1 Мабуть, цей есхатологічно-месіанський сюжет відображав
саме таку ідейну спрямованість журналу «С іонська В а рт ова баш т а
і в існ и к п р и сут н о ст і Х р и с т а » . Оскільки з 1909 р. в назві журналу
акцентувалася увага лише на «присутності» Христа, то під цією назвою
президент Товариства «Вартова башта» Дж. Рутерфорд розумів наступне:
«Друга присутність Господа зачалася від 1874 року; від того часу аж до
1914 року був Божий день приготовления; в 1914 році Господь Ісус
перебрав владу над світом і скинув Диявола з неба; 1918 року Господь
прийшов до свого храму2.
Відтак, 1918 рік став посідати друге (після 1914 р.) важливе місце
в розгортанні есхатологічного процесу, оскільки він пов’язувався
з «Христовим приходом до храму», що наповнювало 1918 рік такими
есхатологічно-месіанськими подіями: «Весною 1918 року Христос як цар
прийшов до духовного храму і почав очищувати його»; «Це початок
періоду судження»; «померлі християни, що спали в гробах, воскресли
в духовних тілах і прилучилися до храму»; «живі помазані християни
на землі... будуть з’єднані з храмом через смерть, вони не потребувати
муть спати сном смерти і очікувати на поворот Господа»;« Як представ
ник Єгови в храмі, Ісус розділяє людей на дві кляси, назвавши їх вівцями
і козлами. Оце розлучення відбувається саме тепер, хоч про це многі
є ще не свідом і»3. Цей виклад есхатологічних подій був поданий
1946 р. в презентованій на конгресі «Радісні народи», що відбувся
в Клевленді (штат Огайо, США) 4-11 серпня 1946 р., книзі «Нехай Бог
буде правдивий».
З 1 січня 1939 року повна назва журналу «Вартова башта» змінилася
і він став називатися «В арт ова баш т а і В іс н и к Ц а р ст в а Х р и с т а »,
«оскільки відтоді став робитися більший акцент на тому, що Ісус Христос
1
2
3

Рутерфорд Й.Ф. Сотворения
1927. - С.355.
Там само. - С.267.
Нехай Бог буде правдивий. -1946. -С. 193-195.
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володарює на небі як Цар»1. А з і березня 1989 року «через зміну назви
на «В а р т о ва баш т а оголош ує ца рст во Єгови» звертається головна
увага на Єгову як Суверенного Господа Всесвіту». Як зазначається
в його анотації, « цей журнал спостерігає за світовими подіями, які
сповнюють біблійні пророцтва. Він потішає всіх людей доброю новиною,
що Боже царство незабаром знищить тих, які гноблять своїх ближніх,
і перемінить землю на рай. Він заохочує вірити в Божого правлячого
Царя, Ісуса Христа, пролита кров якого дає людству можливість
отримати вічне життя».
Таким чином, есхатологічно-месіанські терміни «другий прихід
Христа в 1914 р.», «невидима присутність Христа» (з 1874 чи 1914 р.),
«прихід в 1918 р. Христа як Судді до Храму» нині не вживаються або
майже не вживаються в сучасній віросповідній концепції Свідків Єгови.
Акцент змінений на «Правлячого царя» і «Боже Царство». Ця есха
тологічна подія зображується таким чином: «Це народження Божого
Царства в 1914 роц і... стало реальністю, і тоді Ісус, який перебував
на небі вже близько 19 століть, сів на престол як Цар» (О б’явлення
12: 10)2.
Саме ж поняття «Царство Боже» набуває більше практичного, ніж
алегоричного, більше гуманістичного, ніж трансцендентного значення.
Йдеться про реальну перспективу для людства, про реальне «вирішення
під егідою небесного уряду проблем сучасності.» «Царство Боже»
зображується як «світовий уряд», котрий «займатиметься не здійсненням
реформ», оскільки він «зробить докорінні зміни на користь людства».
«Досконалий, справедливий світовий уряд», як більш зрозуміла дефініція
для сучасної людини, зам іню є біблійне поняття «Царство Боже».
Про це сказано у такий спосіб: «Царство Боже - це небесний уряд,
який не буде реформувати і реорганізовувати людське суспільство. Цей
уряд зробить набагато більше - впровадить абсолютно новий устрій
і під своїм правлінням об’єднає все людство. Царство Боже візьметься
за вирішення проблем працевлаштування, здоров’я, освіти, довкілля,
забезпечення житлом і харчами»3.
1 Swiadkowie Jehowy giosiciele Krolewstwa Bozego - Watch Tower Bible and Tract
Society of Pensilwania, 1995. - S.724.
2 Об’явлення . Його величний апогей вже близько! - 1995. - С. 180.
3 Замість реформ - докорінні зміни / Пробудись! - 22 березня 2004. - С. 11.
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Заміна есхатологічно-міленаристських понять «Царство небесне»,
« Царство Боже» на прозорий і зрозум ілий для сучасної людини
еквівалент - «справедливий світовий уряд» актуалізується у зв’язку
із глобалізацією світу і вирішенням соціально-гуманітарних проблем.
«Глобальна співпраця під керівництвом світового уряду» - це й є
«реальне втілення Царства Божого на землі». Такий архетип «Царства
Божого» набуває реальних соціогуманітарних обрисів: «Біблія обіцяє,
що мир на землі настане під правлінням надійного уряду. Біблія називає
цей уряд Божим царством. Мільйони людей, не усвідомлюючи цього,
моляться власне про цей уряд, коли промовляють Господню молитву:
«Нехай прийде Царство твоє; нехай буде воля твоя, як на небі так
і на землі» (Матвія 6 :10)1. Відтак, Царство - це уряд. А Царство, або уряд,
згаданий в молитві, очолює князь миру Ісус Христос». Цей «світовий
уряд» -»Царство Боже» має принести людству справжній «мир і безпе
ку», не тільки скоротити, цілком ліквідувати всі ядерні озброєння»2.
Сучасна інтерпретація біблійних понять - унікальна трансформація
есхатологічно-апокаліптичних ідей у зрозуміле для людини XXI століття
вирішення глобальних, соціальних, гуманітарних, духовних проблем
під егідою «світового теократичного уряду». Проте, як показує досвід
спілкування із Свідками Єгови, осучаснений соціогуманітарний варіант
«Царства Божого на землі» далеко не всіма належним чином сприймається
і усвідомлюється. Більшість Свідків Єгови старшого покоління все
ж схильна до традиційного розуміння біблійних образів і понять. Можна
сподіватися, як про це постійно пишеться у бруклінській літературі,
що «Світло із храму Єгови» все ясніше і конкретніше висвітлюватиме
ключові проблеми віровчення Свідків Єгови (Приповісті 4: 18).

1
2

Пробудись! - 8 березня 2004. - С.9
Нарешті безпечне майбутнє! / Пробудись! - 2 2 серпня 1999. -С.10-11
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III.

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ СВІДКІВ ЄГОВИ
НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ
XIX- ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ.

Поява руху Дослідників Біблії
(Свідків Єгови) в Україні
Як відомо, друга хвиля протестантизму, на відміну від першої,
змогла закріпитися в XIX столітті на українських землях завдяки
тому, що вона охопила низи суспільства, на противагу раннім течіям
протестантизму (лютеранству, кальвінізму, социніанству та іншим),
які в середині XVI ст. прийшли на Україну, яка тоді була під владою
Речі Посполитої і захопили своїм впливом верхи суспільства (магна
тів і шляхтичів) і по суті, стали «панською модою» на Реформацію.
Вплив реф ормаційних ідей Західної Європи та науково-технічний
поступ зумовив дещо більшу свободу друку та мислення. Переклад
та масовий друк Біблії не старослов’янською, а тогочасною російською
та українською мовами дозволив низам суспільства - багатьом простим
людям зазирнути за лаштунки церковних проповідей і звірити їхній
зміст безпосередньо з оригіналом - Святим Письмом.
Вже через декілька років після початку активної діяльності Чарлза
Рассела в США його погляди на життя та Біблію почали поділяти деякі
українці. Ще наприкінці XIX століття на Закарпатті стало відомим
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прізвище Чарлза Рассела як редактора і автора статей журналу «Вартова
башта» та багатьох книг, які видавалися Товариством «Вартова башта»,
Біблії і трактатів. Ці публікації привозили та пересилали мешканці
Закарпаття, які перебували на заробітках в США.
Під час своєї першої закордонної подорожі 1891 року Чарльз Рассел
відвідав чимало країн в Європі та на Близькому Сході. По дорозі
до тодішнього Константинополя (Туреччина) він зупинився в Одесі.
Пізніше, 1911 році, Рассел здійснив тур з промовами в принаймні 10-ти
країнах Європи, побувавши і на українських землях - у Львові.
Для його промов, запланованих на 24 березня 1891 р., було орен
довано великий зал у Львівському Народному Домі. Дев’ять оголошень
у семи місцевих газетах, а також великі афіші запрошували на промову
«Сіонізм в пророцтві», яку мав виголосити «Пастор Рассел - знаний,
славний бесідник з Нового Йорку». Планувалося, що того дня Рассел
двічі виступить з цією промовою. Тут необхідно це раз відзначити,
що Рассел у своїх «Викладах Святого Письма» (7-томній серії книг)
«початок великого тисячолітнього ювілею світу» пов’язував з «особливим
даруванням Божої ласки євреям». Повернення останніх на «обітовану
землю», в Палестину, асоціювалося з відновленням теократичного
царства біблійних часів. В иникнення і активізація сіон ізм у для
Рассела були найпереконливішим доказом сповнення пророцтва про
«повернення Божого благословенства євреям», особливо після того,
як Великобританія на Берлінській конференції 1878 р. домагалася
ухвали про надання їй протекторату над П алестиною і відкрила
еміграцію євреїв до П алестини. З ц ієї п одії Рассел зр оби в такий
висновок: «Якщо хтось виступає проти твердження, що Берлінська
конференція 1878 року та її рішення є очевидним доказом повернення
Ізраїля до Божої ласки, то таким недовіркам прямо можна сказати,
що доказ цей є сильнішим, аніж те, що Бог у свій час відвернув свою
ласку від Єрусалиму»1. У рішеннях Берлінської конференції і зародженні
сіоністського руху Рассел побачив «виявлення міцності і гармонійності
біблійного пророцтва».
Проте доповіді Рассела «Сіонізм у пророцтвах» не привернули уваги
львівських євреїв. По суті, вони були зірвані іудейськими ортодоксами.
Wyklady Pisma Swi^tego. Nadszedl czas. Watch Tower Bible and Tract Society. 1889.- S . 253.
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У залі, переповненій людьми, як пополудні, так і ввечері були присутні
також екстремістські налаштовані проти Рассела євреї, підбурювані
іудейськими рабинами із США. Місцева газета «Вєк Нови» (польськ.)
повідомляла: «Як тільки перекладач [Рассела] переклав перші слова,
сіоністи зчинили галас і крик, почали свистіти і не дозволили місіонеру
говорити далі. Пастор Рассел зійшов зі сцени... Така сама демонстрація,
але в більших масштабах повторилась о 8 годині вечора».
А втім, багато людей прагнули послухати Рассела. Вони зацікавилися
темою і тому попросили біблійну літературу. Згодом Рассел про своє
перебування у Львові висловився так: «Лише Бог знає, якою буде його
воля щодо цих подій... Занепокоєння [євреїв] може спонукати декотрих
людей до глибшого дослідження, чого, мабуть, не сталося б, якби все
відбулося спокійно». Хоча після цього не спостерігалося негайного
відгуку, однак зерна були вже посіяні, і згодом групи Дослідників Біблії
з ’явилися не лише у Львові, а й в інших місцевостях України.
У 1912 році німецька філія Дослідників Біблії опублікувала вели
ке оголошення в календарі, який був поширений також в Україні.
В оголошенні подавалося заохочення читати книги Рассела із серії
«Виклади Святого Писання» німецькою мовою. Після цього німецька
філія отримала близько 50 листів від людей з України, які хотіли
отримати «Виклади Святого Писання», а також передплатити журнал
«Вартова башта». Філія підтримувала зв’язок з цими зацікавленими
особами, поки не спалахнула війна 1914 року.
Після Першої світової війни територія України була поділена між
чотирма сусідніми країнами. Центральна та Східна Україна ввійшли
до складу Радянського Союзу. Західну Україну розділили три інші
країни. Галичина та Волинь опинилися під Польщею, Буковина відійшла
до Румунії, а Закарпаття - до Чехословаччини. В останніх трьох країнах
існувала відносна релігійна свобода, і Дослідники Біблії мали змогу
займатися проповідницькою діяльністю. Саме тому чимале зростання
кількості Дослідників Біблії, як тоді себе називали Свідки Єгови,
відбулося спочатку в Західній Україні.
На початку 20-х років XX ст. українці з Галичини, Волині та Буко
вини, які виїхали на заробітки в США та Канаду, познайомилися там
з американськими і канадськими Дослідниками Біблії. Згодом багато
заробітчан поверталися додому в Україну вже охрещеними Дослідниками
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Біблії. У своїх рідних селах в Західній Україні вони почали поширювати
вчення пастора Рассела та засновувати гуртки Дослідників Біблії.
У 1922 р. в селі К олінківці, що на Буковині, Степан Кольца
став Дослідником Біблії і почав проповідувати. Він став першим
охрещеним Дослідником Біблії в Україні. Згодом до нього приєдналося
ще десять сімей.
У «Вартовій Башті» за 15 грудня 1921 року (англ.) повідомлялося:
«Нещодавно деякі з наших братів відвідали Буковину... Внаслідок
їхнього перебування там упродовж кількох тижнів утворилося сім
нових класів, які вивчають томи [Рассела] та книжку «Намет тінями».
В одному з таких класів близько 70 членів».
Таке захоплення творами пастора Рассела було досить поширеним
у ті роки. У листі, надісланому з Галичини до всесвітнього центру
Дослідників Біблії в Брукліні, зазначалося: «Книжки, видавані вами...
много ран вже загоїли нашим людям і виводять їх на денне світло.
Проте я прохаю вас, вишліть нам ще сих книжок». Інша зацікавлена
особа написала: «Я рішився написати до вас, щоби ви надіслали нам
літературу, котрої тут не можна нігде дістати. Справді, прийшло кілька
книжок тут одному, але люде розхватали так, що й він сам не читав
і тепер ходить, щоби йому звернули».
Аби задовольнити таку зацікавленість, у Львові на вулиці Пекарській
відкрилося бюро Дослідників Біблії. З Галичини та Волині в це бюро
надходило багато заявок на літературу, які потім відправлялися у США
для виконання.
Розповідаючи про місіонерську працю у різних країнах світу,
«Вартова башта» за 1 грудня 1925 року (англ.) зазначала: «Цього року
один брат з Америки був посланий допомагати українцям в Європі...
Внаслідок цього багато доброго було зроблено на територіях під
Польщею. Там існує велика потреба в літературі». Кілька місяців
по тому в журналі «Золотий вік» (тепер «Пробудись!») повідомлялося:
«Тільки в самій Галичині існує двадцять класів [церков]... Деякі з них...
проводять зібрання серед тижня, інші збираються лише в неділю,
а ще інші все ще формуються. Є надія, що будуть створені нові класи,
але існує потреба в людях, які б взяли на себе керівництво».
У 1925 р. на Закарпатті, в селі Великі Лучки та сусідніх селах,
було понад 100 Дослідників Біблії. Після цього на Закарпатті перші
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«повночасні служителі» почали проповідувати і проводити зібрання
по домівках. Багато людей охрестилося.
У 1927 р. в село Ланкове на Волині потрапила одна із книжок
Д ослідників Біблії, в якій доводилося, що пекла як місця вічних
мук для грішників і безсмертної душі не існує, і ці релігійні вчення
не мають підтвердження в Біблії. Оскільки в книжці була адреса бюро
Дослідників Біблії в Лодзі (Польща), селяни напасали туди листа
з проханням відвідати їх і надіслати більше таких книжок і брошур.
Через місяць в село приїхав посланець з польської філії Дослідників
Біблії і організував в Ланковому групу вивчення Біблії. До цієї групи
незабаром приєдналося 15 сімей.
У середині 20-х років XX ст. в Західній Україні діяло багато роз
різнених груп Дослідників Біблії, і деякі з них згодом о б ’єдналися
в організовані збори (громади). Якщо у 1922 р. лише 12 осіб відзначали
свято «Спомин» в Галичині, то у 1927 р. понад 370 осіб були присутні
на «Спомині» в Закарпатті.
Войтех Чехі із Закарпаття, який охрестився 1923 р., почав «повночасну
проповідницьку діяльність» в околицях міста Берегове. 15 «вісників»
разом з Войтехом Чехі отримали доручення «опрацювати територію»
з 24 сіл. Щонеділі вони вирушали в ці села і методично хату за хатою
«опрацьовували», розповсюджуючи літературу. У той час Дослідники
Біблії ще святкували Різдво, і різдвяні свята використовувалися ними
для того, щоб приходити до людей, співати їм пісень (замість колядок)
про свою віру, пропонувати літературу. В результаті такої «пісенної
кампанії» в Закарпатті з’являлися нові «групи вісників».
У травні 1926 р. у Великих Лучках на Закарпатті відбувся перший
конгрес Дослідників Біблії. На ньому були присутніми 150 осіб і 20 осіб
охрестилося. Наступного року 200 чоловік відвідало конгрес, який
проводився просто неба в центральному парку в Ужгороді. Згодом
конгреси відбулися в інших містечках на Закарпатті. У 1928 р. відбувся
конгрес у Львові та в інших містах і селах Галичини і Волині.
На початку 1932 р. конгрес Свідків Єгови (у 1931 р. Дослідники
Біблії, як раніше зазначалося, стали називатися Свідками Єгови)
відбувся в селі Солотвино в Закарпатті, на якому вже зібралося майже
500 осіб. На цей конгрес прибули «відповідальні брати» з Німеччини
та Угорщини. У 1937 р. для подорож і делегатів великого конгресу,
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що відбувся у Празі (Чехословаччина), було орендовано цілий поїзд, який
відправився зі Солотвина і проїжджав через усе Закарпаття. На вагонах
були написи: «Конгрес Свідків Єгови - Прага». Це був надзвичайно
захоплюючий і водночас притягаючий пропагандистський захід, який
привернув до Свідків Єгови увагу значної частини закарпатців. Цілі
села (насамперед це почалося зі Великих Лучок і Солотвина) приймали
нове віровчення і розносили його в інші околиці цього краю.
У той час, коли з являлися все нові й нові групи Дослідників Біблії Свідків Єгови, виникла потреба у приміщеннях для проведення біблійних
зібрань - студій. Перший будинок для зібрань - «Зала Царства» - був
збудований в 1932 р. в селі Діброва (Закарпаття). Згодом ще дві «Зали
Царства» з’явилися в сусідніх селах - Солотвино та Білій Церкві. Деякі
«Зали Царства» були зруйновані під час війни, а інші конфісковані.
Проте сьогодні в селі Діброва є 8 «Залів Царства», і ще 18 розташовані
в шістьох поблизьких селах.
В період між першою та другою світовими війнами Свідки Єгови
стали відомими скрізь у Західній Україні завдяки св оєм у актив
ному проповідуванню. Вони розносили і безкош товно роздавали
людям літературу - книжки й брош ури українською мовою, такі
як «Де є померлі?», «Що таке пекло?», «Царство Боже - надія світу»,
«Фашизм чи свобода?», «Всесвітня криза - де вихід?», «Всесвітня війна
близько», «Справедливий володар», «Лік» та інші. Така література
привертала увагу читачів до актуальних світоглядних, релігійних
і світових проблем. Посилаючись на біблійні тексти, Свідки Єгови
критикували догмати про безсмертність душі, пекло як місце віч
них мук, чистилище, Трійцю. Антиклерикальна, антифашистська
спрямованість публікацій і радіопроповідей стосувалися головним
чином папства, католицької ієрархії, сою зу християнського кліру
з фашизмом і нацизмом.
Свідки Єгови у 20-30-х роках почали використовувати технічні засоби
(грамофони, кінофільми) для проповідницької діяльності. У 30-х роках
у багатьох містечках і селах Закарпаття відбувся показ «Фото-драми
сотворення», авторство якої належало Чарлзу Расселу. Це була восьмигодинна
програма з використанням слайдів і кінофільмів, які супроводжувалися
біблійними коментарями на грамофонних платівках. Запрошуючи громад
ськість на перегляд цього фільму, Свідки Єгови роздавали листівки,
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вивішували афіші. Цікавість людей до такої форми проповідування була
надзвичайною. Тисячі людей переглянуло цей фільм на Закарпатті і Галичині.
Сотні після цього поповнювали громади Свідків Єгови.
Хоча більшість Дослідників Біблії - Свідків Єгови були незамож
ними, однак виявляли готовність багато чим жертвувати, щоб отримати
літературу та грамофонні платівки. Микола Волочій із села Космачі
в Галичині, який охрестився 1936 р., продав одного з двох своїх коней,
щоб купити грамофон. Можна собі уявити, що означало для селянина
продати коня! Хоча він мусив дбати про чотирьох дітей, проте вирішив
обходитися одним конем. Завдяки награним на платівках біблійним
проповідям і пісням українською мовою багато осіб було навернено
в громади Свідків Єгови.
У 1928 р. в Польщі було 300 «вісників», які поширювали вчення
Д ослідників Біблії. У 1939 р. їх було вже більше 1100, і половина
з них - це українці в Галичині і Волині. Щоб підтримати і належним
чином організувати нові групи в «збори» (громади), філія Свідків Єгови
в Польщі, якою керував Вільгельм Шайдер (центр тоді знаходився
у Лодзі), послала у Галичину і Волинь (території, які були під Польщею)
досвідченого проповідника Людвіга Кініцького як «роз’їзного нагля
дача». Родина Кініцького на початку XX ст. емігрувала з міста Чортків
на Тернопільщині до Сполучених Штатів. Там Кініцький став охрещеним
Свідком Єгови і, повернувшись на батьківщину, почав надавати духовну
підтримку своїм землякам. Коли восени 1936 р. на польське видання
«Золотий вік» було накладена заборона, а його редактора посадили
у в’язницю, Кініцький був призначений редактором журналу «Новий
день», який виходив замість забороненого «Золотого віку». У 1944 р.
гестапо заарештувало Кініцького і заслало в концентраційний табір
Маутхаузен-Гузен, в якому він і загинув.
Отже, на початку рух Дослідників Біблії - Свідків Єгови поширю
вався на Західній Україні. Згодом він став відомим і на сході України.
На початку 1900-х років швейцарець на прізвище Трумпі, Дослідник
Біблії, приїхав працювати інженером у вугледобувний район на сході
України. Він був першим з відомих нам Дослідників Біблії в тій міс
цевості. У 1920-х роках завдяки його проповідницькій діяльності
в селі Любимівський Пост, що поблизу Харкова, утворилася група
Дослідників Біблії.
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У 1927 році інший Дослідник Біблії із Західної Європи також приїхав
працювати інженером на шахті, що на хуторі Калинівка в Донбасі. Він
привіз повну валізу біблійної літератури, з якою проповідував серед
невеличкої групи баптистів, котрі дуже зацікавилися надією на Царство
Боже. Через деякий час цей інженер повернувся додому, однак після
нього залишилася невеличка група Дослідників Біблії. У «Вартовій
Башті» за 1927 рік повідомлялося, що 18 чоловік на хуторі Калинівка
відзначали свято «Спомину» смерті Христа. У п облизьком у селі
Єпіфанівка на «Спомин» прийшло 11 осіб. Окрім цього, у той же рік
ще ЗО чоловік були присутні на «Спомині» в Любимівському Посту.
Свідки Єгови із всесвітнього центру в Брукліні особливо цікавилися
тим, як розвивалися події в Радянському Союзі, намагаючись легалізу
вати проповідницьку діяльність. З цією метою Джордж Янґ з Канади
прибув до СРСР у 1928 році. Під час свого перебування він відвідав
Харків, де організував і провів невеличкий триденний конгрес з місцевою
групою Дослідників Біблії. Протидія з боку органів влади змусила його
залишити країну. Він писав, що в той час групи Дослідників Біблії
існували також у Києві та Одесі.
Джордж Янг повідомив керівний центр Свідків Єгови в Брукліні
про ситуацію в Радянському Союзі. За його рекомендацією, український
Дослідник Біблії Даниїл Старухін був призначений, щоб представляти
у переговорах з радянською владою Дослідників Біблії не лише в Україні,
а й у цілому СРСР. Кілька років перед візитом Джорджа Янґа Старухін
зміг захистити Біблію в дискусії з Анатолієм Луначарським, який тоді був
наркомом освіти. У листі до Дж. Ф. Рутерфорда із всесвітнього центру
в Брукліні Джордж Янґ написав: «Даниїл Старухін ревний і діяльний.
Коли йому було лише 15 років, він дискутував зі священиком про Біблію.
Священик так розізлився на нього, що взяв свій хрест і вдарив ним
хлопця по голові, а той непритомний впав на підлогу. У нього й досі
є шрам на голові. Даниїла мали повісити, але оскільки він був непов
нолітнім, то його лише кинули у в’язницю на чотири місяці». Даниїл
Старухін намагався зареєструвати місцеву громаду Свідків і отримати
дозвіл друкувати в Україні біблійну літературу, проте радянська влада
цього не дозволила.
Звіти показують, що невеликі групи Дослідників Біблії, які діяли
в радянській Україні зберегли свою структуру у ті тяжкі часи, хоча
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не мали жодного контакту з із одновірцями за кордоном. Деякі з них
через свою віру провели чимало років у в’язницях. Подружжя Трумпі
та Гаузерів, Даниїл Старухін, Андрій Савенко — це імена лише кількох
осіб, які проводили проповідницьку діяльність в кінці 20-х років
на теренах Східної України в жорстких умовах комуністично-атеїстич
ного пригнічування і переслідування НКВС.

Свідки Єгови під час Другої світової війни
(1939-1945 рр.)
З початком Другої світової війни в 1939 р. робота Свідків Єгови
перейшла в глибоке підпілля. Вони почали збиратися меншими груп
ками, так званими «гуртками», та проповідували з більшою обережністю.
На Закарпатті, яке окупувала Угорщина, представники влади наклали
заборону на діяльність Свідків Єгови, закрили «Зали Царства», брутально
поводилися з ними, майже всіх чоловіків за відмову служити в угорському
війську запроторили до угорських в’язниць. Угорська влада вважала
Свідків Єгови небезпечнішими за комуністів. В Галичині з приходом німців
по селах прокотилася хвиля жорстоких переслідувань. У будинках Свідків
вибивали шиби, багатьох жорстоко били. У січні 1942 р. в одному з сіл через
відмову класти на себе знак хреста, декотрих чоловіків та жінок - Свідків
Єгови насильно загнали в холодну воду на кілька годин. Інших жінок
били палицями по 50 ударів. Чимало Свідків Єгови тоді загинуло.
Гестапо закатувало Іллю Говучака, гуцула з Верховинського району
Карпат, за доносом католицького священика, який вказав на Іллю
Говучака як активного проповідника Божого Царства.
Свідки Єгови допомагали своїм співвірникам («братам і сестрам»),
наражаючи своє життя на небезпеку. У місті Станіславі (тепер ІваноФранківськ) матір єврейка та її дві дочки стали Свідками Єгови. Вони
ж или в єврейськом у гетто. Свідки Єгови дізналися, що фашисти
планують розстріляти всіх євреїв у місті і організували втечу для тих
трьох єврейок. Ризикуючи власним життям, Свідки Єгови - українці
переховували цих єврейок впродовж усієї війни.
Підчас Д ругої світової війни Свідки Єгови в Західній Україні
тимчасово втратили контакт з керівним центром у Брукліні і філією
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в Польщі і не знали, в якому напрямку йти. Деякі вважали, що початок
війни означав початок Армагеддону. Поширення таких помилкових
поглядів на деякий час дезорієнтувало Свідків Єгови.
Під час німецької окупації Свідки Єгови в Західній Україні не виві
шували нацистських прапорів, як цього вимагали окупанти. Не вітали
Гітлера. Відмовлялися брати участь у будівництві військових об’єктів
(траншей, окопів, дзотів). За це багатьох Свідків було арештовано,
заслано до концтаборів, розстріляно.
Багато українців, які потрапили до німецьких концтаборів, позна
йомилися там із вченням Свідків Єгови від в’язнів, які були заарештовані
за відмову співпрацювати з нацистським режимом. Навіть перебуваючи
в концтаборах, німецькі Свідки Єгови не переставали проповідувати
Царство Боже.
Наприкінці 1944 р. в Західну Україну прийшли радянські війська
і оголосили загальну військову мобілізацію. Крім того, загони українсь
ких повстанців вели воєнні дії проти німецьких та радянських військ.
Вони теж змушували приєднуватися до них. Така ситуація стала для
Свідків Єгови новим випробуванням щодо збереження нейтралітету.
За відмову воювати чи то в лавах українських повстанців, чи у Червоній
армії, декотрі з них або загинули або були засуджені на 10 років. Така доля
спіткала Івана Максим’юка та його сина Михайла, які були страчені за те,
що відмовилися взяти до рук зброю і вступити до лав партизан. За це
ж були страчені Юрій Фреюк та його 17-річний син Микола. За відмову
воювати в лавах УПА було страчено деяких Свідків Єгови і на Волині.
Журнали Свідків Єгови «Золотий вік» і «Вісник потіхи» неоднора
зово звертали увагу на стрімку мілітаризацію Німеччини. У 1929 році,
більш ніж за три роки до Гітлерового приходу до влади, у німецькому
виданні «Золотого віку» сміливо заявлялося: «Націонал-соціалізм є...
рухом, що діє... безпосередньо на руку ворогу людини, Дияволу».
Напередодні приходу Гітлера до влади «Золотий вік» від 4 січня
1933 року попереджав: «З’являються обриси грізної скелі націоналсоціалістського руху. Здавалося, що не можливо, аби така незначна
при заснуванні й така єретична політична партія змогла за декілька
років набрати масштабів, що затьмарили структуру державного уряду.
Однак, Адольф Гітлер із своїми націонал-соціалістами (нацистами)
домігся у цьому виняткового успіху».
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Гітлер став прем’єр-міністром Німеччини ЗО січня 1933 р., а через
декілька місяців, 4 квітня 1933 року, Магдебурзька філія Свідків Єгови
була заборонена. Незважаючи на явно вороже ставлення гітлерівського
режиму, Свідки Єгови організували 25 червня 1933 р. в Берліні конгрес.
На ньому зібралося близько 7000 чоловік. Вони публічно й недвозначно
заявили про свої наміри: «Наша організація не є політичною у жодному
плані. Ми лише наполягаємо на праві навчати людей Слову Бога Єгови
й бажаємо робити це без перешкод». Свідки Єгови щиро доклали усіх
зусиль, аби відстояти свою позицію. Але безкомпромісна нейтральність
Свідків Єгови разом з їхньою вірністю й відданістю Божому Царству
не влаштовували гітлерівський уряд. Одразу після закінчення берлінського
конгресу нацисти 28 червня 1933 р. вдруге і вже остаточно розпустили
філію у Магдебурзі. Вони вривалися на зібрання Свідків Єгови і проводили
повальні арешти. Свідків Єгови почали масово звільняти з роботи. На їхні
доми влаштовувалися облави, їх били й арештовували.
Проте Свідки Єгови залишалися непорушними й публічно засуд
жували нацистський режим. У «Вартовій Башті» від 1 листопада 1933 р.
вміщено статтю «Не бійтеся їх». Вона була підготовлена насамперед
для німецьких Свідків Єгови і закликала їх бути відважними перед
лицем ще більшого переслідування. Дев’ятого лютого 1934 р. Джозеф
Рутерфорд, президент Товариства «Вартова Башта», надіслав Гітлерові
ультиматум: «Ви можете успішно протидіяти будь-яким людям, але
ви не можете успішно протидіяти Богові Єгові... В ім’я Бога Єгови
та Його помазаного Царя Ісуса Христа я вимагаю, щоб ви наказали
усім своїм державним керівникам та службовцям дати право Свідкам
Єгови в Німеччині мирно й безперешкод поклонятися Богові».
Рутерфорд визначив крайній термін - 24 березня 1934 року. Він
сказав, якщо до цього часу переслідування Свідків Єгови у Німеччині
не припиниться, то факти про це будуть публікуватися по цілій Німеч
чині, а також по всьому світі. Нацисти відповіли на вимогу Рутерфорда
ще жорстокішим переслідуванням, ув’язнюючи багатьох Свідків Єгови
в концентраційних таборах, які вони тільки-но збудували. Гітлерівський
уряд неодноразово отримував протести від Свідків Єгови з усього світу.
Сьомого жовтня 1934 р. усі збори Свідків Єгови в Німеччині зібралися, аби
зачитати листа, надісланого представникам гітлерівського уряду. У ньому,
зокрема, говорилося: «Між вашим законом і Божим є пряма суперечність..
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Тому ми повідомляємо вам, що будь-якою ціною слухатимемось Божих
наказів, збиратимемось разом для вивчення Його Слова й поклонятимемось
та служитимемо Йому так, як Він наказав нам». Того самого дня Свідки Єгови
в 49 інших країнах зібралися на спеціальні конгреси й надіслали Гітлеру
телеграму наступного змісту: «Ваша наруга над Свідками Єгови шокує усіх
людей доброї волі на землі й ганьбить Боже ім’я. Припиніть переслідування
Свідків Єгови, інакше Бог знищить вас та вашу нацистську партію».
Нацисти відгукнулися майже одразу, посиливши переслідування.
Сам Гітлер верещав: «Це кодло буде викорінене з Німеччини!». Але
з посиленням опору зростала непохитність Свідків. У 1935 р. «Золотий
вік» розповів про інквізиторські тортурні методи нацистського режиму.
У ньому також було сказано, що мета організації «Гітлерова молодь»
полягала в «очищенні німецької молоді від віри в Бога». Наступного
року в результаті кампанії, яку гестапо провело по цілій країні, було
арештовано тисячі Свідків. 12 грудня 1936 р. Свідки Єгови відповіли
на це своєю» кампанією, поширюючи в Німеччині десятки тисяч копій
резолюції з протестом проти переслідування.
Двадцятого червня 193? р. ті Свідки, що ще були на волі, поширили
документовану інформацію, в котрій дуже детально описували факти про
нацистське переслідування, називалися імена арештованих, дати й місця
переслідувань. Гестапо лютувало від такого викриття. Свідки Єгови
застерігали німців не піддаватися обману геббелісівської пропаганди,
не вірити обіцянкам нацистів про «тисячолітнє правління «третього
рейху». «Ми мусимо говорити правду і давати осторогу, - говорилося
в брош урі «Пізнай правду», опублікованій 1938 р. - Ми заявляємо,
що тоталітарний уряд... є витвором Сатани замість царства Божого».
Свідки Єгови були серед перших жертв нацистської наруги, але вони
також повідомляли про звірства проти євреїв, поляків, а також калік
та інших. Резолюція «Пересторога!», прийнята 1938 р. на конгресі Свідків
Єгови в Сіетлі (штат Вашингтон, США), звіщала: «Фашисти, нацисти
й радикальні політичні організації несправедливо взяли під контроль
багато країн Європи... Усіх цих людей буде уніфіковано, у них буде забрано
усі свободи, й вони будуть змушені підкорятися правлінню деспотичного
диктатора, і таким чином, давня інквізиція повністю відродиться».
Президент Товариства «Вартова Башта» Рутерфорд регулярно виходив
в радіоеф ір і виголошував викривальні промови про «сатанинську
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природу нацизму». Ці лекції передавалися по цілому світі та друкувалися
мільйонним тиражем для поширення. Другого жовтня 1938 р. Рутерфорд
виголосив промову «Фашизм чи свобода», в котрій недвозначними словами
звинуватив Гітлера: «У Німеччині звичайні люди »є миролюбними, оповіщав Рутерфорд, - Диявол призначив свого репрезентанта Гітлера
утримувати контроль над ними; ця людина божевільна, жорстока,
злісна та немилосердна... він ж орстоко переслідує євреїв, бо вони
колись були в угоді з Єговою, носили його ім’я, а ще тому, що Ісус був
євреєм». Тим часом, як лють нацистів проти Свідків Єгови сягнула свого
піку, прилюдний осуд з боку Свідків Єгови ставав дедалі нещаднішим.
У номері журналу «Вісник потіхи» за 15 травня 1940 р. зазначалося:
«Гітлер є настільки досконалим виплодком Диявола, що його промови
та рішення подібні до стічних вод на славу зробленої каналізації».
Хоча широкому загалу здебільшого не було відомо про існування
концентраційних таборів аж до 1945 року, їхній детальним опис часто
з'являвся у публікаціях Товариства «Вартова башта» у 30-х роках.
Наприклад, 1937 р. журнал «Вісник потіхи» розповів про експерименти
з отруйним газом у Дахау. До 1940 р. у публікаціях Свідків Єгови
згадувалося 20 різноманітних німецьких таборів і повідомлялось про
жахливі умови життя у них.
Чому Свідки Єгови були настільки добре обізнані з концентраційними
таборами? Коли в 1939 р. вибухнула Друга світова війна, в Німеччині було
ув’язнено 6000 Свідків Єгови. Німецький історик Детлеф Гарбе підраховує,
що в той час Свідки Єгови складали до 10 відсотків усіх ув’язнених!
На одному семінарі про Свідків Єгови та Голокост-Гарбе сказав: «Із 25 000
чоловік, які визнали себе Свідками Єгови на початку «третього рейху»,
близько 10 000 було ув’язнено на різні строки. З них 2000 перебували
в концентраційних таборах. Це свідчить про те, що з усіх релігій них груп,
за винятком євреїв, есесівці найбільш переслідували Свідків Єгови».
У червні 1940 р. часопис Свідків Єгови «Вісник потіхи» писав: «Коли
Німеччина почала свій «бліцкриг», у Польщі налічувалось 3 500 000
євреїв... і, якщо вірити повідомленням, котрі діставав західний світ, їхнє
винищення, здається, йде повним ходом». «Вісник потіхи» 1943 р. зазначав:
«Цілі народи, як, наприклад, греки, поляки та серби, систематично
винищуються». У журналах «Золотий вік» та «Вісник потіхи» вміщено
детальний опис 60 нацистських в’язниць та концентраційних таборів.
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Хоч нацисти і намагалися перекрити потік надходження літератури
Товариства «Вартова Башта», один урядовець з Берліна визнав: «Важко
знаходити таємні місця, де в Н імеччині до цього часу друкується
література Дослідників Біблії; ніхто з них не знає імен інших чи їхніх
адрес і ніхто з них нікого не зраджує». Попри несамовиті зусилля,
гестапо ув’язнило лише меншу половину від загальної кількості Свідків
Єгови у Німеччині. Розвідувальна система нацистів так і не змогла
перекрити потік їхньої літератури, яка потрапляла на вулиці й навіть
просочувалась крізь огорожу з колючим дротом до концентраційних
таборів. Нацисти, що вважалися майстрами у ламанні людської волі,
відчайдушно намагалися зламати стійкість віри Свідків Єгови.
У 1938 р. Свідки Єгови опублікували німецькою, польською
й французькою мовами книжку «Хрестовий похід проти християнства».
У ній було детально задокументовано нацистські злочини і п ом і
щено схеми розташування концентраційних таборів у Заксенгаузені
та Істервегені. Лауреат Нобелівської премії доктор Томас Манн написав:
«Ваша книжка і жахливі задокументовані дані у ній викликали у мене
сильні почуття. Я не можу описати змішаного почуття відрази та огиди,
яке наповнювало моє серце, коли я читав ці повідомлення про людське
виродження та звірячу жорстокість... Мовчання лише б слугувало
моральній байдужості світу... Ви виконали свій обов’язок, опублікувавши
книжку й висвітливши ці факти».
Мадам Ж енв’єв де Голль, племінниця колишнього президента
Франції Шарля де Голля, брала участь у французькому Русі Опору.
Після того, як 1944 р. її схопили й ув’язнили в концентраційному таборі
Равенсбрюк, вона зустрілася там із Свідками Єгови. По закінченні Другої
світової війни мадам де Голль читала лекції, в котрих часто згадувала
непорушність та відвагу Свідків Єгови. В інтерв’ю 20 травня 1994 р. вона
сказала про них: «Вони були серед перших засланців у концтаборах.
Багато з них вже повмирало. (...) Ми розпізнавали їх по їхніх відмітних
значках. (...) їм повністю заборонялося розмовляти про свої переконання
чи мати будь-які релігійні книжки, а особливо Біблію, котра вважалася
антиурядовою книгою номер один. (...) Я знаю про одного (Свідка Єгови),
і мені також розповідали про інших, що були страчені, бо мали декілька
сторінок біблійного тексту... Мене дивувало в них те, що вони могли
в будь-яку мить залишити табір, лише підписавши зречення від своєї віри.
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Врешті-решт ці жінки, що виглядали такими безсилими та виснаженими,
були сильнішими за есесівців, котрі мали владу та усі підручні засоби.
Свідки Єгови володіли міццю, і їхню силу волі ніхто не міг зламати».
Ж урнал Свідків Єгови «Вісник потіхи» за 26 вересня 1945 р.
зазначав, що у майбутньому робитимуться спроби переглянути істо
рію й заперечити історичні факти. У статті «Чи нацизм знищено?»
писалось: «Пропагандисти гадають, що у людей коротка пам’ять.
Вони, намагаючись стерти минуле з історії і виставляючи себе у світлі
добродійників, приховують те, в чому їх звинувачується». Цей журнал
проникливо застерігав: «Аж поки Єгова не розпочне Армагеддон,
нацистська потвора і далі житиме».
Історик Крістін Кінг, проректор Стаффордширського університету
(Англія), зазначила: «Свідки Єгови не мовчали. Вони не мовчали
про це на самому початку. Вони говорили одностайно. І говорили
із надзвичайною відвагою, а це добрий урок для кожного з нас».
Доктор Лоренс Барон з Державного університету в Сан-Дієго,
професор сучасної німецької та єврейської історії пише: «Гідне подиву
те, як Свідки Єгови противились будь-якій співпраці з третім Рейхом.
Свідки поставили свою віру в Бога вище за вимоги нацистської дер
жави. Вони вважали культ Гітлера світською формою поклоніння
і не обож ню вали його, салютуючи або говорячи «Хайль Гітлер»...
Оскільки Бог наказав любити ближніх і нікого не вбивати, Свідки
відмовлялися йти на військову службу. Коли третій Рейх наказав
їм припинити служіння, вони відповіли: «Ми повинні слухатися Бога
більше, ніж людей». Через це багатьох Свідків у європейських країнах
висилали в концентраційні табори, катували й навіть страчували».
На відміну від інших груп ув’язнених в гітлерівських концтаборах,
Свідки Єгови могли вийти на свободу відразу, підписавши заяву про
зречення від свого вірування. Проте, переважна більшість Свідків свідо
мо і розумно вибирала швидше утиски, аніж компроміс з нацизмом.
З двадцять шостого по двадцять восьме січня 2000 р. голови держав
та представники 48 урядів з усього світу зібрались у столиці Швеції
Стокгольмі, аби взяти участь у Міжнародному форумі з приводу Голокосту. Деякі твердження, котрі прозвучали з трибуни, показали, що сві
тові лідери побоюються відродження нацизму. Колишній ізраїльський
прем ’єр-міністр Єгуд Барак сказав: «На цій конференції пролунав
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заклик до людей по всьому світі: більше ніколи не можна допустити,
щоб у будь-якому куточку землі запанував режим зла, душогубства
й дискримінації на підставі релігії, раси чи кольору шкіри».
Делегати Міжнародного форуму у Стокгольмі були явно стурбовані
відродженням нацизму. Професор Єгуда Бауер, директор Міжнародного
центру вивчення Голокосту при Інституті сучасного єврейства (Ізраїль),
висловився з того приводу: «Оскільки це сталось колись, воно може
повторитися знову, хоча не в такій формі і не обов’язково зроблять це ті
самі люди й тим самим людям, але будь-хто і будь-кому. Тоді не було
прецеденту, але тепер він є».
Багато людей по всьому світі пов’язують слово «голокост» лише з євре
ями. Однак були й інші жертви. На церемонії, присвяченій пам’яті Голокосту
євреїв, яка відбулась під час форуму у Великій синагозі в Стокгольмі,
прем’єр-міністр Швеції зазначив, що слід відкрити доступ до всіх архівів
у світі, щоб поінформувати людей про Голокост. «Треба повідомити людям, сказав він, - про геноцид циган, масове вбивство інвалідів, переслідування
і винищення гомосексуалістів, інакодумців і Свідків Єгови».
Уряд Швеції видав книжку про Голокост за назвою «Розкажіть вашим
дітям», яку безкоштовно поширювали по свій країні серед родин, що мають
дітей. У публікації підкреслюється, що «Свідки Єгови відмовлялись прися
гати на вірність Гітлеру й нацистській Німеччині. Такий опір був винятковий,
оскільки лише підписання документа про їхню відданість новому урядові
поклав би край переслідуванню - проте тільки деякі погодились на це».
За останні роки відбулося декілька судових процесів, пов’язаних
з Голокостом. їх результатом стало врегулювання приватних та державних
угод за різними взірцями і позовними процедурами. Наприкінці 1996на початку 1997 року декілька судових процесів пройшло у Окружному
суді США по Східному регіону Нью-Йорку проти швейцарських банків
на користь жертв нацистського переслідування.
У серпні 1998 р. досягн уто угоди про врегулю вання п озов у
на суму 1,25 мільярда доларів США. Угода між жертвами Голокосту
і швейцарськими банками була підписана 26 січня, а ЗО березня 1999 року
вона набрала чинності. За цією угодою окружним судом США було
затверджено план розподілу грошей.
Розрахунковий фонд 1,25 мільярда доларів США створено для компен
сації вкладів у швейцарські банки, які належали жертвам Голокосту, але
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які не були повернені їх спадкоємцям, а також для виплат компенсацій
колишнім учасникам примусових робіт і деяким іншим жертвам нацистсь
кого режиму. До жертв голокосту включено п’ять категорій осіб, котрі
були переслідувані за часів нацистського режиму: гомосексуалісти,
інваліди (включно з особами з фізичними або розумовими вадами),
цигани, євреї та Свідки Єгови. Цікаво, що серед усіх релігій світу лише
це християнське віросповідання визнано жертвою Голокосту.
За вимогами Судового процесу, щоб врегулювати питання про
майно жертв Голокосту, було засновано М іж народну організацію
з міграції (МОМ). Окружним судом США МОМ була включена до числа
організацій, відповідальних за виконання Угоди про врегулювання.
2 серпня 2000 року у Німеччині набрав чинності Закон про впро
вадження фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». МОМ є його
партнерською організацією. В Україні цей фонд взаємодіє з партнерським
фондом «Взаєморозуміння і примирення». Кошти з фонду «Пам’ять, від
повідальність і майбутнє» виплачуються особам, які в період націоналсоціалізму виконували примусові роботи на нацистський режим.
МОМ звернулась до Головного управління Свідків Єгови в місті
Нью-Йорку, США, за допомогою у сприянні пошуку жертв Голокосту
в зборах Свідків Єгови. Керівний орган Свідків Єгови заснував спе
ціальний некомерційний фонд під назвою «Фонд Свідків Єгови, які
пережили Голокост» (ФСЄПХ). Мета фонду обмежується пошуком
жертв нацизму у зборах Свідків Єгови, консультаціями при заповненні
анкет та збиранням документальних доказів.
22 березня 2002 року між МОМ і ФСЄПХ було укладено «Договір про
надання фінансової підтримки гуманітарним програмам для нужденних
осіб і осіб похилого віку - жертв нацистського переслідування».
Програма допомоги має назву «Гуманітарні та соціальні програми»
(ГСП). Інтереси ФСЄПХ в нашій країні представляє Управлінське бюро
релігійної організації Свідків Єгови в Україні.
В Україні кількість заявників Свідків Єгови по програмі виплат
компенсації жертвам голокосту становить близько 1300 осіб, як Свідків,
так і їх тодіш ніх дітей та зацікавлених осіб. Сучасні Свідки Єгови
допомагають знайти таких людей та інформують про них ФСЄПХ,
який, у свою чергу, повідомляє про цих людей МОМ.

528

IV.
СВІДКИ єгови
У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

Тотально репресована і заборонена конфесія
Зі встановленням радянської влади в Західній Україні відразу
почалися репресії проти Свідків Єгови: масові арешти, групові судові
процеси, моральний тиск. Причинами репресій була відмова брати
до рук зброю, служити в Червоній армії, брати участь у голосуванні
за «сталінський блок комуністів і безпартійних» в 1946 році. Свідки
Єгови не вихваляли комуністичних вождів, їхні діти в школі ухилялися
від патріотичного виховання за комуністичними зразками. Такі дії
кваліфікувалися тоталітарною комуністичною державою (як і раніше
тоталітарною нацистською) як «підривна антидержавна діяльність».
У 1944-1950 рр. Свідків Єгови судили, як «особливо небезпечних
злочинців»; «ворогів народу» військові трибунали, вироки також
виносили так звані «особливі наради», «двійки» і «трійки». Вироки
були суворі й однозначні: від 10 до 25 років, з обмеженнями у п р
авах після відбування покарання на 5 років і з конфіскацією май
на. У 1946 і 1947 рр. відбувалися масові ареш ти і групові судові
процеси над Свідками Єгови у Львівській, Станіславській (нинішній
Івано-Ф ранківській), Тернопільській, Волинській і Рівненський
областях. У кожному такому судовом у процесі на лаві підсудних
було по 10-15 віруючих, здебільшого жінок і похилого віку чоловіків,
а деколи навіть підлітків до 14 років (чоловіки призивного віку були
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засуджені ще в 1944-1945 рр. за відмову брати до рук зброю і служити
в Червоній армії).
Тотальні репресії не злякали і не зламали Свідків Єгови, які міцно
трималися своїх релігійних переконань і не боялися влади. Це викликало
у неї неадекватну реакцію. Особливо масові арешти відбулися у січні
1946 р., напередодні виборів до Верховної Ради СРСР. Свідки Єгови
заздалегідь, ще при складанні списків виборців, заявляли, що вони вже
«віддали свій голос за Ісуса Христа і Його Царство» і не збираються
голосувати за будь-яку земну, людську, світську владу. У своєм у
«теократичному виборі» Свідки Єгови були доволі категоричними,
оскільки на той час вони ще й дотримувалися поглядів, що текст пос
лання ап. Павла до Римлян, 13 розділ, в якому йдеться про «підкорення
вищій владі», стосується «вищої теократичної влади Бога Єгови і Його
Царя Ісуса Христа», а не світської влади, тим більше комуністичної
і атеїстичної, яка «знаходиться під повним контролем Диявола». Тому
Свідки Єгови категорично відмовлялися голосувати за «сталінський
блок комуністів і безпартійних» під час виборчої кампанії 1946 року.
Діти Свідків Єгови не вступали до шкільних організацій жовтенят,
піонерів, комсомольців, відмовлялися сприймати в школі комуністичну
ідеологію, славити у піснях і віршах революційних комуністичних
вождів, заможне і щасливе життя в комуністичному раю.
Така безкомпромісна й відверта позиція Свідків Єгови в умовах
тоталітарного режиму, який залякав своїм терором і підкорив майже
всіх людей, зробивши їх слухняними виконавцями волі комуністичної
партії і вказівок радянсько-партійних органів, сприймалася владою
і її каральним органом - державною безпекою як «виклик», «протест»,
«ворожа антирадянська пропаганда». У засобах масової інформації
Свідків Єгови зображали не інакше як «американськими агентами»,
«шпигунами», які діють під орудою ЦРУ та інших «імперіалістичних
спецслужб». Це безглузде, нічим не підтверджене і не доведене в жодному
суді звинувачення доволі ефективно спрацьовувало при формуванні
ворожої до Свідків Єгови громадської думки.
Правоохоронні органи (КДБ, суди) в СРСР вважали, що література
Свідків є «антирадянською». їх звинувачували в діяльності, яка підриває
державний устрій країни. За таку діяльність в СРСР засуджували до роз
стрілу. Свідкам Єгови замінювали це покарання на 25-річне ув’язнення.
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Післявоєнними арештами та судами над Свідками Єгови влада
давала зрозуміти, що вона не розуміє Свідків Єгови, оскільки вони
діють нелегально. Тому деякі керівники районних і обласних структур
організацій Свідків Єгови вирішили спробувати зареєструватися
в СРСР, сподіваючись, що це припинить переслідування Свідків Єгови.
У 1949 р. троє «старійшин» з Волині (Микола П’ятоха, Ілля Бабійчук
та Михайло Чумак), склавши листа-прохання, надіслали його в Москву.
Проте згодом всіх трьох Свідків Єгови з Волині, які підписали цей лист,
було заарештовано та ув’язнено на довгі строки. В секретній вказівці,
яку було дано з Москви Головою Ради в справах релігійних культів
при Раді М іністрів СРСР уповноваженому по Волинській області
зазначалося, що «релігійний культ Свідків Єгови є яскраво вираженою
антирадянською течією, тому не підлягає реєстрації». Уповноваженому
у справах релігії на Волині було наказано строго контролювати Свідків
Єгови, слідкувати за їхньою діяльністю та повідомляти про них у «від
повідні органи», тобто МДБ.
Комуністичний уряд України, яка тоді входила до складу СРСР,
не терпів будь-яких проявів вільнодумства. Свідків Єгови звинувачували
у тому, що вони підтримували зв’язок із своїм Міжнародним центром
у Нью-Йорку, таємно отримували й поширювали літературу, в якій
комунізм, як і нацизм, викривався як тоталітарна ідеологія, яка ігно
рувала демократичний вибір, права і свободи людей.
Як засвідчують архівні слідчо-судові справи, у 1944-1980 роках
в Україні було заарештовано і засуджено більше трьох тисяч Свідків
Єгови на довготривалі строки - від 10 до 25 років, а їхнє майно конфіс
ковано. Як правило, ці вироки виносилися на підставі статті 54-10,
ч. II, 54-11 Карного Кодексу УРСР, в якій йшлося про злочини, які
кодифікувалися як «антирадянська пропаганда і участь в релігійній
антирадянській організації».
В роки радянської влади Свідки Єгови були, по суті, оголошені
забороненою, репресованою конфесією. 19 лютого 1951 р. міністр
державної безпеки СРСР Абакумов надіслав на ім’я Сталіна «доповідну
записку» під грифом «цілком таємно», озаглавлену «Про необхідність
виселення із 13 західних областей України і Білорусії, Молдавської,
Латвійської, Литовської і Естонської PCP учасників антирадянської
секти єговістів і членів їх сімей». У цьому поданні Сталіну доповідалося:
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«органами МДБ впродовж 1947-1950 рр. було викрито і ліквідовано
декілька антирадянських організацій і груп нелегальної секти єговістів,
які проводили активну ворожу роботу в західних областях України і Біло
русії, в Молдові і Прибалтійських республіках». У цій записці зазнача
лося, що органами державної безпеки за вказані 4 роки «арештовано 1048
ватажків і активістів цієї секти», «ліквідовано 5 підпільних друкарень»
і «конфісковано понад 350 тис. примірників брошур, журналів та іншої
єговістської антирадянської літератури».
О днак, судячи з тон ал ьн ості і сп р ям ован ості ц ієї «Записки
МДБ СРСР», проведені органами держбезпеки «заходи з ліквідації
єговістського підпілля» виявилися малоефективними. Вони не зупинили
проповідницької діяльності Свідків Єгови, а головне - не залякали тих
послідовників цього віровчення, які залишалися на волі після тотального
розгром у організаційної мережі Свідків Єгови у 1947-1950 рр. Це,
вочевидь, визнає сам керівник Міністерства державної безпеки СРСР
Абакумов. Він переконує Сталіна в необхідності здійснення більш
радикальних репресивних заходів з метою «остаточного припинення
діяльності» Свідків Єгови, використовуючи при цьому абсурдні,
фальшиві звинувачення. Процитуємо їх мовою цієї записки: «Однако
оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают вести активную
антисоветскую работу и вновь предпринимают меры к укреплению секты.
Учасники иеговистского подполья проводят злобную антисовестскую
агитацию, распространяют провокационные измышления о советской
власти, ведут пропаганду об установлении в СССР теократичес
кого строя, при котором власть должна принадлежать духовенству.
Иеговисты выступают против м ероприятий партии, Советского
правительства, особенно по колхозному строительству, призывают
к отказу от службы в Советской Армии, распространяют среди населе
ния антисоветскую литературу».1
Абакумов доповідає Сталіну, що вже після вчиненого органами
М ДБ в 1947-1950 розгр ом у релігійної організації Свідків Єгови,
їй вдалося знову відновити підпільну структуру й надати своїй діяльності
ще більших масштабів. «Органами МГБ... выявлено свыше 300 человек
руководящ его актива иеговистов, в т о м числе 13 руководителей

1

Архив Президента Российской Федерации. -- Ф.З, оп. 58, дело 180, лист 52-53.
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областных иеговистских организаций, 40 руководителей районных
организаций и 250 руководителей сектантских ячеек и активистов»1.
Завершивши перелік уявних загроз з боку релігійної організації
Свідків Єгови радянському ладу та СРСР в цілому як державі, в якій
Свідки Єгови нібито намагаються «встановити теократичний лад»
і «передати владу своєму духовенству», тобто «всесвітньому єговістсь
кому центру в Брукліні (США)», Абакумов просить Сталіна дати дозвіл
на наступний етап тотального розгрому цієї релігійної організації з метою
остаточної її ліквідації: «В целях пресечения дальнейшей деятельности
иеговистского подполья, МГБ СССР считает необходимим наряду
с арестом руководящих участников иеговистского подполья выселить
из пределов Украины, Белорусии, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии
выявленных иеговистов с семьями в Иркутскую и Томскую области.
Всего выселению подлежат 8576 человек (3048 семей): по Украинской
ССР - 6140 человек (2020 семей); по Белоруской ССР - 394 человека (153
семьи); по Молдавской ССР -1675 человек (670 семей); по Латвийской
ССР - 52 человека (27 семей); по Литовской ССР - 76 человек (48 семей);
по Эстонской ССР - 250 человек (130 семей).
С екретарь ЦК К П (6) Украины тов. М ельн ик ов, сек р етар ь
ЦК КП(б) Белорусии тов. Патоличев, секретарь ЦК КП(б) Молдавии
тов. Брежнев, секретарь ЦК КП(6) Латвии тов. Калнберзин; секретарь
ЦК КП(б) Литвы тов. Снечкус, секретар ЦК КП(6) Эстонии тов. Кэбин
также считают необходимым выселения иеговистов, и этот вопрос
с ними согласован.
Проект постановления Совета М инистров СССР по указаному
воопросу представляю. Прошу Вашого решения. Абакумов»2.
Відтак, акція виселення Свідків Єгови з України та інших тодішніх
західних республік СРСР була узгоджена з вищим партійним керівництвом
цих республік на рівні перших секретарів ЦК компартії. Україна у цьому
списку посідає ключове місце, оскільки саме тут проводилися найбільш
драконівські акції з розгрому організації Свідків Єгови. З України було
виселено понад 70% запланованих з усіх республік віруючих цієї конфесії.
Постановою Ради Міністрів СРСР від 13 березня 1951 р. (№ 667-339
«Цілком таємно»), підписаною Сталіном, віддано лаконічні, конкретні
1
2

Архив Президента Российской Федерации. - Ф.З, оп. 58, дело 180, лист 52-53.
Там само.
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накази союзним міністерствам внутрішнім справ, шляхів сполучення,
фінансів, держпостачу беззастережно виконати заявку МДБ СРСР
на виселення Свідків Єгови та їхніх сімей, а саме: «Провести конфіскацію
всього їхнього майна і передати його місцевим органам радянської влади»,
«житлові й господарчі будівлі, сільськогосподарський та інший інвентар,
а також худобу передати колгоспам безкош товно з зарахуванням
в неподільний фонд», «продукти, зерно і технічні культури передати
державі». Так було здійснено матеріальне пограбування Свідків Єгови,
яким дозволялося везти із собою лише те, що можна взяти в руки, не більше 150 кг на сім’ю.
Міністерство шляхів сполучення СРСР зобов’язувалося «надати
н еобхідну кількість залізничних товарних вагонів» і «забезпечити
просування ешелонів» з виселенцями до місця призначення на правах
військових перевезень».
У місцях проживання Свідків Єгови місцевими органами держав
ної безпеки були затверджені «Заходи з виселення активних учасників
антирадянської секти єговістів і їхніх сімей», які нагадують плани
ретельно підготовлених фронтових наступальних операцій. У районах
формувалися оперативні групи, очолювані начальниками обласних
і головами республіканських органів МДБ і виконавчих комітетів
Рад народних депутатів. Напередодні виселення проводилися опера
тивні наради оперативного складу міськвідділів і райвідділів МДБ
з «ретельним інструктажем з питань організації і проведення операції
з виселення». Відповідні інструктажі також проводили спеціально
відряджені з Москви і Києва високі чини МДБ на «нарадах офіцерського,
сержантського і рядового складу МВС і міліції,» що були задіяні
в операції виселення.
Отже, підготовці «операції виселення» було надано важливого
державного значення, оскільки йшлося про знищення «організованого
антирадянського підпілля» і «нейтралізації впливу на населення злісних
ворогів народу і радянської влади». Ось фрагмент плану «Заходів...»: «В
каждом районе, где будет проходить операция по выселению, составить
план операции, в котором предусмотреть: организацию опергрупы,
место концентрации оперсостава, войск и автотранспорта; место
проведения инструктажа оперсостава и актива, порядок проведения
операции; связь с опергруппой и станцией погрузки. Исполняют
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начальники горототделов, райотделов и уполномоченые МГБ СССР».
І ще таке розпорядження: «Накануне операции в районе операции
выбросить необходимое количество оперсостава, офицеров и солдат.
Расчет потребностей каждого района утвердить 25 марта 1951 г.» ...
«На оперативною группу возложить обязаность поднять две выселяемые
семьи, довести их до станции погрузки и сдать в еш елон»... «Для
обеспечения безперебойности связи и конспирации проводимы х
мероприятий (уточнимо: що саме для конспірації акція виселення
Свідків Єгови була здійснена всього за одну ніч, між першою і третьою
годинами - П.Я.) на узлах связи обеспечить дежурство офицерского
состава и связистов войск МГБ»... «В населенных пунктах с большой
концентрацией выселяемых как на время операции, так и на период
работы комисии по описи имущества усилить по линии милиции охрану
общественого порядка, выбросив на место необходимое количество
работников милиции».
Абсурдність загрози для радянської держави з боку Свідків Єгови,
намічених до виселення, демонструє і така вказівка: «На время операции
усилить охрану границы и провести необходимые мероприятия по линии
погранохраны, способствую щ ие задержанию в погранполосе лиц,
которые попытаются скрытся от выселения».
Ось так на Свідків Єгови, наче на страшних диких звірів, «затятих
ворогів народу», як доповідав шеф МДБ Сталіну, була спрямована
вся міць тоталітарної держави. Повторилося те, що кількома рока
ми раніш е зазнали Свідки Єгови з бок у нацистського реж им у,
коли тисячі послідовників ц ієї релігії були кинуті в концтабори
і фізично знищені.
Зберігання літератури було ще одним «важким злочином» Свід
ків Єгови в Україні під час заборони їхньої діяльності. У кінці 40-х
за зберігання літератури Свідків Єгови судили на 25 років, в 50-х на початку 60-х років - на 10 років, пізніше це каралося штрафами,
а література відбиралася і знищувалася. Тому Свідки Єгови ретельно
продумували, як зберігати літературу. Дехто тримав її в родичів, які
не були членами релігійної організації Свідків Єгови, або сусідів, дехто
в металевих банках та пластикових пакетах закопував на присадибних
ділянках. Літературу ховали в тих приміщеннях, якими користувалися
й інші люди: на горищі, в коридорі та інших місцях комунального
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користування. Потім прочитані журнали скручувалися у трубку,
в скляну банку і закопувалися на городі.
Городи та садибні приміщення постійно прощупувалися спеціаль
ними «щупами» військовими загонами органів державної безпеки,
міліцейськими групами. Іноді вони буквально перекопували всю
земельну ділянку навколо будинків, щоб позбавити віруючих необ
хідної їм «духовної поживи», розірвати зв’язок з Бруклінським цен
тром, який конспіративно Свідки Єгови називали «теократичним
каналом», матір’ю».
У 1965 р. нібито з’явилися ознаки послаблення репресій: вийшов указ
Президії Верховної Ради СРСР (№ 4020-УІ від ЗО вересня 1965 р.) «Про
зняття обмежень по спецпереселеню з учасників секти Свідки Єгови». Це був
таємний закритий документ, який не підлягав опублікуванню у відкритій
пресі. Він, зокрема, приписував зняття обмежень зі спецпереселення
і звільнення з-під адміністративного нагляду усіх Свідків Єгови та членів
їхніх сімей. Однак скасування обмежень не передбачало повернення майна,
конфіскованого під час виселення. Для повернення в місце попереднього
проживання в Україні потрібно було отримати дозвіл місцевих органів вла
ди, на що останні були аж надто скупі. Фактично повернення репресованих
Свідків Єгови в Україну гальмувалося. Це було ще однією помилкою КД Б.
Свідки Єгови з Сибіру почали перебиратися до Казахстану, Киргизії,
Грузії, Північного Кавказу. Незабаром у цих краях з’явилися громади
Свідків Єгови, які поповнювалися і активізовували свою діяльність
з участю місцевого населення. Так, українські Свідки Єгови «обробляли»
і «засівали» зернами свого віровчення все нові і нові терени колишнього
СРСР. А в місцях сибірської висилки вони залишали добре організовані
вже з місцевого населення громади Свідки Єгови в Іркутській, Читинській,
Томській областях, Красноярському краї, на Далекому Сході.
Указ про зняття обмежень з спецпереселенців мало що змінив
в громадянському, правовому становищі Свідків Єгови й у ставленні
до них радянської держави, з її налаштованістю на насильнецьке
вирішення релігійних проблем і атеїзацію всього населення СРСР. Громадскість була дезорієнтована примітивною партійною антирелігійною
пропагандою, яка намагалася дискредитувати цю релігійну організацію,
змальовувала її чорними фарбами, надаючи їй характеристик «ворожої»,
«антирадянської», «людиноненависницької», «американської».
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Якщо під час перших років хрущовського розвінчування «культу
особи» Сталіна багато Свідків Єгови були звільнені з таборів ГУЛАГу,
то на початку 80-х років накотилася нова хвиля гонінь. 29 травня 1980 р.
Рада у справах релігій при Раді Міністрів СРСР видала постанову «Про
стан та заходи посилення роботи з викриття і припинення протизаконної
діяльності Свідків Єгови». Ця постанова вимагала від місцевих органів
влади посилення репресивних заходів проти цієї конфесії, а від партійної
номенклатури - огульного осудження їхніх переконань і дій.
Пропонувалося використовувати всі засоби тиску на Свідків Єгови
з метою внесення в їхні ряди хаосу та розколу, щоб таким чином приму
сити відмовитися від спільного вивчення біблійної літератури й активної
проповідницької діяльності. Місцевому партійному і комсомольському
активу рекомендувалося ширше використовувати методи дискредитації
Свідків Єгови, винахідливо і вигадливо налаштовуючи проти них
громадскість: членів трудового колективу, де працюють ці віруючі,
місцевих пропагандистів атеїзму та радянських активістів, вчителів,
сусідів, які мали шпигувати за Свідками Єгови і доносити на них. Знову
постійно робилися обшуки, вилучалася і знищувалася література, яка
була цінною для Свідків Єгови і яку вони дбайливо ховали, виявляючи
дивовижну винахідливість у конспірації. Усе це називалося «пресечение
деятельности и разоблачение реакционной идеологии иеговизма».
ЦК Компартії України приймав спеціальні таємні постанови
(у 1967, 1975, 1981 і навіть у 1986 роках) про «посилення атеїстичної
та контрпропагандиської роботи», спрямовані проти Свідків Єгови.
Партійні органи турбувало, що, не зважаючи на ж орстокі реп ре
сії, чисельність Свідків Єгови з року в рік зростала, утворювалися
нові організаційні структури в місцях спецпоселення та в Україні,
підтримувався, всупереч «залізній завісі», постійний зв’язок з зарубіж
ними центрами Свідків Єгови, насамперед із всесвітнім Бруклінським
центром - Товариством «Вартова башта» в СІЛА. З Бруклінського центру
надходила література («Вартова башта», «Пробудись!»), туди ж над
силалися звіти про проповідницьку діяльність Свідків Єгови в СРСР.
Саме це найбільше турбувало радянський тоталітарний режим.
Репресована конфесія - це означення стосується не тільки релігійної
організації Свідків Єгови в цілому, а майже кожного віруючого, який
був її членом до 1990 р. Якщо у 1991 р. (на час реєстрації цієї релігійної
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організації) у ній нараховувалося 25 448 «вісників», то майже 80% із них
відбули термін покарання у так званих виправно-трудових таборах або
були на засланні, або жорстоко каралися адміністративними заходами
(штрафами за проведення біблійних зібрань і студій у своїх оселях,
постійними звільненнями з роботи, відмовою у прописці за місцем
проживання, - і як результат постійною вимушеною міграцією з одного
місця проживання до іншого. Майже 30% Свідків Єгови, які відбули
10-15-річне ув’язнення і важкі каторжні роботи в північно-східних
таборах, стали інвалідами.
Ж орстоко карала радянська влада не лише керівників різних
службових ланок цієї організації, а й простих (як в протоколах КДБ
ф іксувалося, «рядових») вірую чих, в тому числі вагітних жінок,
матерів, неповнолітніх дітей, а також підлітків (судили навіть 14-літніх).
Щоб наочно показати, яких розмірів і форм сягав репресійний прес,
звернемось до конкретних доль і фактів.
Марія Томілко зустрілася із Свідками Єгови в нацистському кон
центраційному таборі в Равенсбрюці в 1942 р. Повернувшись після
закінчення війни на свою рідну Дніпропетровщину, Марія почала
розповідати сусідам і знайомим про свою віру, про Свідків Єгови
(німкень, француженок, польок та представниць інших національнос
тей), які знаходилися і помирали в цьому таборі смерті за свої релігійні
переконання. За це військовий трибунал МВС в 1948 р. засудив Марію
до 25-річного ув’язнення. Відбувши 8 років ув’язнення, Марія Томілко
в 1955 р. була звільнена за амністією і повернулася до свого рідного
Д ніпропетровська. Проте, вже в 1959 р. Марію Томілко засудили
на 10 років табірного утримання строгого режиму (як невиправну
рецидивістку) і на 5 років заслання після відбуття 10-річного табірного
терміну. У судовому вироку, винесеному в її справі, написано: «Зберігала
і читала літературу та рукописи... єговістського змісту» та «проводила
активну роботу, поширюючи антирадянське єговістське віровчення
серед свого оточення». Через 7 років її звільнили за інвалідністю.
Марія Томілко загалом провела 18 років життя в ув’язненні: 3 роки
в нацистському таборі і 15 років - в радянському ГУЛАзі.
Марію Попович заарештували 27 квітня 1950 р. на п’ятому місяці
вагітності. 18 липня дали їй десять років. Разом з нею судили чотирьох
чоловіків і 2 жінок - Свідків Єгови, яким також дали по десять років.
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13 серпня у вінницькій в’язниці народився син Марії - Віктор. Протягом
двох років він перебував у в’язничному сирітському будинку. Потім
родичі добилися, щоб його відіслали до батька, який в цей час перебував
на висланні в Сибірі. Коли Марію Попович звільнили з в’язниці, її синові
було шість років. Але вже в 1970 р. 20-річний Віктор Попович, народже
ний у в’язниці, був засуджений на 10 років ув’язнення, як зазначалося
у вироку, «за недозволену проповідь віровчення». Під час триденного
слухання його справи в суді, КДБ знайшов 35 свідків, які свідчили,
що Віктор Попович «читав їм з Біблії» і «говорив про Царство Боже».
Радянському судові цього було досить, щоб засудити «єговіста».
Влада доклала особливих зусиль, роз’єднуючи сім’ї Свідків Єгови.
Часто органи державної безпеки ставили віруючих перед вибором: Бог
або сім’я, в’язниця або воля. Нуцу Бокоч із Закарпаття був арештований
за активну проповідницьку діяльність. Дружина Ганна розповідає:
«Під час перебування у в’язниці мій чоловік зазнав чимало знущань. Він
провів шість місяців в одиночній камері, де не було ліжка, а тільки один
стілець. Його жорстоко били і морили голодом. За кілька місяців схуд
так, що важив 36 кілограмів - половину своєї нормальної ваги». Ганна
залишилася сама з маленькою донькою, яка народилася після арешту
чоловіка. Оперуповноважений КДБ примушував Бокоча до «співпраці
з органами» і обіцяв йому свободу. Коли це не допомогло, велів принести
новонароджену донечку і, показавши її Бокочу, наказав вибирати: або
донька, або смерть. Бокоч не пішов на будь-який компроміс з КДБ.
Був засуджений на 25 років, з яких 11 років провів у в’язниці.
Подружня пара із Запоріжжя Олексій та Лідія Курдаси були заареш
товані в березні 1958 р., через 17 днів після народження їхньої доньки
Галинки. Разом з ними заарештували ще 14 Свідків Єгови з тієї місце
вості. Олексія Курдаса засудили на 25 років виправно-трудових таборів,
а його дружину - на 10 років. їх розлучили: Олексія вислали у мордовські
табори, а Лідію з маленькою донечкою до Сибіру. Курдас Лідія розпо
відає: «Нас шістьох: мене з донькою, Надію Вишняк з немовлям, яка
лише кілька днів перед тим народила у в’язниці під час слідства, а також
ще двох наших сестер - помістили у камеру вагона, розраховану тільки
на двох в’язнів. Ми поклали дітей на нижню полицю, а самі протягом
усієї подорожі сиділи навпочіпки на верхній полиці. їж у приносили
лише на чотирьох дорослих ув’язнених. На наших немовлят ми не

539

отримували нічого». Після прибуття на місце призначення Лідію Курдас
з дитиною помістили у в’язничну лікарню. У цій розпачливій ситуації
допомогли її одновірці. 18-річна Тамара Буряк (тепер Равлюк), яка була
зовсім не знайома з Лідією Курдас, забрала її доньку Галинку з в’язниці,
коли їй було 5 місяців і 18 днів. І виховувала дівчинку аж 7 довгих років,
поки її мама вийшла з ув’язнення і о б ’єдналася з донькою.
У 1959 р. в СРСР вийшла амністія. Вона поширювалася на матерів, які
мали дітей до семи років. Але начальник в’язниці сказав, що застосувати
амністію до Лідії Курдас дозволять лише тоді, коли вона відмовиться
від своєї віри. «Я не погодилася, - розповідає Л.Курдас, - і тому далі
залишилася у в’язниці». Олексій Курдас звільнився у 1968 р., відсидівши
15 років, в тому числі 8 років у в’язниці строгого режиму. Повернувшись
на Україну після ув’язнення, сім’я Курдасів змушена була переїжджати
з місця на місце, оскільки органи влади не давали права на проживання,
постійно звільняли як «закоренілих єговістів» з місця роботи. Спочатку
вони мешкали в С хідній Україні, потім у Західній Грузії, а згодом
на Північному Кавказі у місті Невинномиську. Зрештою, вони перебра
лися до Харкова, де й зустріли у 1991 р. довгоочікувану свободу.
Бела Мейсар із Закарпаття 21 рік провів у в’язницях і таборах.
Уперше його заарештували 1956 р. і засудили на 8 років позбавлення
волі. Повернувшись із в’язниці, він не мав права виїжджати за межі свого
села. Щопонеділка йому треба було з’являтися до відділення міліції для
реєстрації. Оскільки Бела відмовився, як Свідок Єгови піти на військову
перепідготовку, у 1965 р. його засудили вдруге. Після ув’язнення він
повернувся додому і залишався Свідком Єгови. У 1975 р. його втретє
засудили: після 5-річного перебування у в’язниці його заслали на 5 років
у Якутію. По-каторжному працюючи в шахті, він втратив здоров’я і став
інвалідом. У віці 57 років Мейсар повернувся в своє рідне село Ракошино,
де його 21 рік чекала дружина Реґіна, водночас відвідуючи його в місцях
ув’язнення і заслання упродовж цього періоду ув’язнення. Але й після
звільнення працівники КДБ постійно тримали в своєму полі зору Белу
Мейсара, навідуючись до нього або викликаючи на допити.
Органи КДБ докладали особливих зусиль, щоб дослідити і розгро
мити підпільні друкарні, в яких друкувалася література Свідків Єгови.
Для таких друкарень будувалися спеціальні бункери в підвалах будинків,
на пагорбах, лісах. У 1960-х роках один з таких бункерів-друкарень
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побудовано в Східній Україні. Він був обладнаний вентиляцією і елек
трикою. Вхід у бункер замаскували настільки вдало, що міліціонери
і держбезпека цілий день, маючи відповідну «наводку», ходили над
ним, проштрикуючи грунт металевими щупами, але так і не змогли
виявити. Література, яка друкувалася у цьому бункері, переправлялася
в Донецьк, Крим, Москву і Ленінград (тепер Санкт-Петербург).
Такий бункер було збудовано також у Нововолинську Волинської
області. Він був настільки таємним і «законспірованим від сторонніх очей»,
що лише дев’ять років після легалізації Свідків Єгови в Україні (у 2000 р.)
нововолинці дозволили іншим Свідкам Єгови оглянути його.
Подібний бункер діяв також в карпатських горах. Підведена з потіч
ка вода оберта/*а невеликий генератор, який виробляв струм для
освітлювання бункера, але друкарський верстат приводився в рух руками.
У тому бункері було вироблено багато духовної продукції Свідків Єгови.
Працівники КДЕ помітили, що в регіоні з’явилася друкована продукція
і почали шукати друкарню. Вони перекопали багато землі в Карпатсь
ких горах. Коли стало зрозумілим, що бункер з часом виявлять, юний
Іван Дзябко з села Ганичі запропонував, що сам один буде наглядати
за друкарнею, оскільки був неодружений і хотів зберегти інших своїх
братів по вірі від арешту для їхніх сімей і дітей. У кінці літа 1963 р.
бункер, зрештою, виявили, а Івана Дзябка застрелили. Місцева влада
організовувала до цього бункеру-підпільної друкарні екскурсії, щоб до
вести, що у цьому місці «єговісти виходили на зв’язок з Америкою через
радіопередавач». Хоча це і було брехнею, але всім людям у цій місцевості
став відомим вчинок молодого хлопця Свідка Єгови і його самовіддана
діяльність по розповсюдженню друкованої біблійної продукції.
У Свідків Єгови не лише конфісковували літературу, їх не тільки
штрафували, ув’язнювали і катували, а й позбавляли життя. Деяким
з них довелося зазнати сильного горя, коли у них забирали власних дітей.
Така доля спіткала Лідію ГІерепьолкіпу, матір 4 дітей. Її чоловік подав
на розлучення, с скільки він, як офіцер МВС «не хотів зіпсувати свою
кар’єру через д). /жину-єговістку». Її двійнят, дочку і сина, яким було
по сім років, віддали чоловікові. Суд водночас присудив відіслати інших
двох дітей у притулок для сиріт. Лише материнська любов і відданість
до дітей дозволила Лідії Перепьолкіній піс/ія семи років розлуки зібрати
всю свою четвірку до себе і «навчити їх правди».
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Побачивши, що виселеннями, ув’язненнями, фізичним насил
лям й тортурами організацію Свідків Єгови неможливо знищити
ні в Україні, ні в цілому СРСР, органи КДБ змінили свою тактику.
Вони вирішили розколоти організацію, посіявши в ній внутрішні
протиріччя й атмосферу недовіри, а потім окремо розбити кожну
з частин організації. Початок, здається, був успішним для КДБ, проте
згодом організація Свідків Єгови перегрупувалася, вилучивши зі своїх
рядів «сумнівних» членів і залишилася й надалі «твердим горішком»
для тоталітарного режиму.
Як приклад, наведемо доповідну записку начальника Львівського
облуправління КДБ. Він доповідав Львівському обкому Компартії
України: «Нами ведеться робота для припинення ворожої діяльності
єговістських ватажків, для компрометації їх в очах одновірців, створення
в їхньому середовищі атмосфери недовіри з метою посилення розколу,
що існує в секті. Проведені органами КДБ заходи дозволили розколоти
цю секту на два ворожих угруповання: одне з них об’єднує послідовників
ватажка єговістів Зятека, який тепер відбуває покарання, а друге скла
дається з прихильників так званої «опозиції». Ця обставина створила
сприятливі передумови для внесення ідейного розбрату в середовище
пересічних учасників і для подальшого розкладення організацій
них єговістських ланок»1. Проте у «доповідній записці» визнається,
що зусилля КДБ наштовхнулися на перешкоди: «Найбільш реакційна
частина єговістських ватажків вживає кроки для протидії нашим
заходам, намагається усіляко зміцнити організаційні єговістські ланки».
Авжеж, Свідки Єгови продовжували виконувати працю об’єднання і,
очевидно, небезуспішно.
Хоча у в’язничних таборах по всьому СРСР в’язні виконували важку
підневільну працю та жили у скрутних обставинах, проте Свідки Єгови
часто називали табір «духовним санаторієм», оскільки тут було багато
літератури та зрілих одновірців, котрі допомагали зростати духовно.
В одному з жіночих таборів, де жінки - Свідки Єгови закопували літера
туру в землю, тюремні наглядачі казали, що двір табору треба перекопати
на 2 м і пересіяти, щоб «очистити від антирадянської літератури».
1 «Докладная записка о деятельности нелегальных сект в области» № 2/5/3135
от 09.06.1964. Начальник Управления КГБ по Львовской области В. ШевченкоСекретарю Львовского обкома КП Украины В. С. Куцеволу.
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Декого з віруючих цієї конфесії влада вважала особливо небезпеч
ними рецидивістами й ув’язнювала їх в табори особливого режиму.
Проте вони м уж ньо перетерпіли всі лиха та знущ ання. Олексій
Курдас, який пережив не лише табори але й закриті тюрми, згадує,
що в ті роки дозволяло йому вижити: «По-перше, глибока віра в Єгову
та Його Царство як в єдиний орієнтир в житті, теократична діяльність
у в’язницях та регулярні молитви. По-друге, впевненість в тому, що чиню
правильно. По-третє, постійна зайнятість. Лихом усіх тюрем є нудьга, яка
справляє руйнівний вплив на людську особистість, доводячи багатьох
до різних форм психічних захворювань. Тому я намагався займатися
теократичними справами, а якщо це було неможливо, то замовляв
в бібліотеці табору книги про стародавню історію, географію та біологію.
Читаючи їх, я вишукував місця, які підтримували мої погляди на життя,
і так я утверджував свою віру».
Проповідування в умовах нелегального становища і цілковитої
заборони велося дуже обережно. Зацікавлені люди не одразу дізнавалися
про те, що до них приходять Свідки Єгови, а набагато пізніше. Подібні
обставини були й з проведенням релігійних зібрань. В багатьох місцевос
тях Свідки Єгови збиралися на зібрання тричі на тиждень о 4-й годині
ночі, займалися при гасових лампах, вікна завішували тканиною. «Вартові
Башти» часто отримували по одному примірнику на громаду, причому
цей журнал був не оригінальний, а переписаний від руки. З часом почали
отримувати журнали надруковані на ротаторі або перефотографовані.
їх і вивчали на регулярних щотижневих зібраннях. Якщо працівники
КДБ захоплювали Свідків під час таких зібрань, то, безумовно, карали
їх за це. В 40-х та 50-х роках всі учасники таких зібрань арештовувалися
і засуджувалися на тривалі терміни увязнення. В 60-х роках ситуація
почала змінюватися. У випадку викриття релігійного збору Свідків
Єгови влада складала список всіх присутніх, а на господаря квартири
накладала штраф у розмірі півмісячного заробітку. Деколи доходило
до абсурдів: чоловік з дружиною прийшли в гості до свого сина, який
жив окремо від них. Відразу приїхала міліція, всіх переписали, склали
акт і оштрафували за нелегальне зібрання «секти єговістів».
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Організаційні структури
Свідків Єгови під ударами КДБ
Міністерство державної безпеки (згодом ця каральна інституція
стала називатися Комітетом державної безпеки) використовувало всілякі
заходи, методи, форми з метою заборони, нейтралізації організаційної
діяльності Свідків Єгови. Ці правоохоронні державні органи діяли
всупереч праву, оскільки радянська Конституція, на сторож і якої
вони мали стояти, все ж гарантувала громадянам СРСР свободу
сповідувати будь-яку релігію. На Свідків Єгови був навішений жупел
«антирадянської організації». До всіх її членів, насамперед до керівників
різних організаційних ланок - «слуг гуртків», «слуг зборів», районних
і обласних наглядачів, не кажучи вже про керівників «крайового комі
тету» та його членів, - застосовувалася грізна стаття Карного кодексу:
«антирадянська пропаганда», «антирадянська релігійна організація».
Ж орстокі м етоди стеж ення, переслідування застосовувалися
і до інших протестантських конфесій - баптистів, адвентистів, п’яти
десятників. Але Свідків Єгови звинувачували насамперед у зв’язках
із закордонними центрами своєї організації, починаючи від Польщі
(філією польських Свідків Єгови в Лодзі), Ш вейцарії (Бернським
східноєвропейським філіалом Свідків Єгови), ФНР (згодом тут утво
рився східноєвропейський центр Свідків Єгови у місті Зельтерс, в якому
видруковувалися мільйонними накладами часописи «Вартова башта»,
«Пробудись!», книжки і брошури 20 мовами, в тому числі російською
й українською і розсилалися по всій Центральній і Східній Європі).
О собливо небезпечним «антикомуністичним центром» вважався
Бруклінський центр - Товариство «Вартова башта», Біблії і трактатів.
Найбільшою небезпекою для радянського тоталітарного режиму була
література Свідків Єгови, канали постачання якої з-за кордону були
в центрі уваги радянських органів державної безпеки. Відтак завдання
МДБ-КДБ полягало у тому, щоб перекрити канали зв’язку Свідків
Єгови зі своїми закордонними центрами, куди з СРСР надсилалася
інформація, звіти Свідків Єгови про становище їхньої організації, обсяги
проповідницької діяльності Свідків Єгови (кількість використаних
для розмови з людьми годин, кількість зроблених відвідин у будинках
і квартирах «зацікавлених осіб», кількість хрещених осіб, які приймалися
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в організацію, - отже весь ланцюжок проповідницько-євангелізаційного
процесу, структурних ланок організації, форм і методів залучення
нових членів).
Така діяльність і така інформація про неї, що складалася щомісячно
і періодично нелегальними шляхами пересилалася до Бруклінського
центру в Нью-Йорку, звичайно, не могла не «зацікавити» органи
радянської державної безпеки. Крім того, у звітах про свою діяльність
«крайовий комітет» Свідків Єгови в СРСР подавав інформацію про
кількість «вісників» (особи, які щомісячно звітували про кількість годин
своєї проповідницької роботи), кількість «зборів» (громад) Свідків Єгови,
а також кількість присутніх на єдиному щорічному святі - «Спомині».
На те, щоб здобути таку інформацію, виявити її організаторів, носіїв,
канали передачі за «залізну завісу», і було спрямовано розш уковооперативну діяльність КДБ. Виявити керівників орган ізац ійн и х
ланок - служителів «гуртків», «зборів» (груп), районних і обласних
наглядачів, не кажучи вже про керівництво «крайового комітету», місця
друкування, розмноження, пересилання літератури в СРСР - на цьому
була зосереджена вся оперативно-розш укова робота спеціального
управління в системі КДБ - «церковно-сектанського нагляду».
Це була таємна, добре організована чекістсько-шпигунська сис
тема, яка передусім намагалася «здобути інформ ацію », залучити
(«завербувати») до своїх таємних послуг насамперед «керівних осіб»
в організації Свідків Єгови. Чи вдавалося це їм досягнути? Мабуть,
не варто ні недооцінювати, ні переоцінювати успіхів органів державної
безпеки на таємному фронті боротьби з «церковно-сектанською»
мережею в СРСР. Громадськість знає, деякі таємні матеріали із «закритих
сейфів» КДБ були обнародувані, і вони засвідчують, що «густа й інтен
сивна мережа «добровільних помічників» (сексотів - «секретних
сотрудников») була впроваджена в усі церкви (православну, римокатолицьку, греко-католицьку) і протестантські конфесії (ЄХБ, ХВЄ,
АСД), а також в іудейські й мусульманські громади. Причому таємно
співпрацювали з КДБ не прості віруючі, а глави церков, патріархи,
митрополити, єпископи. Зрозуміло, що організація Свідків Єгови
у цьому сенсі не могла бути винятком.
П ростежимо історію боротьби КДБ з релігійною організацією
Свідків Єгови. Після звільнення території України від німецької
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окупації Свідки Єгови існували лише в західних областях України:
на Волині й Буковині, в Галичині і Закарпатті. Організаційна мережа цієї
конфесії зберігалася навіть після жорстокого переслідування Свідків
Єгови гітлерівським режимом та його каральним органом - гестапо.
У перші роки радянської влади на західноукраїнських землях канали
зв’язку Свідків Єгови в Україні були налаштовані на Польщу. У той час
в Україну з Польщі було репатрійовано (згідно з договором укладеним
між СРСР і Польщею) майже півмільйона українців, серед яких було
чимало Свідків Єгови. Під час переселення з Польщі перемістилися
цілі збори цієї конфесії. Керівники організаційних ланок, які виїхали
з Польщі, отримували нові «теократичні призначення» в Україні. Отже,
репатріація зміцнила організаційну мережу Свідків Єгови. У «Щорічнику
за 1947 рік» Бруклінський центр повідомляв: «все це переміщення людей
з місця на місце посприяло швидкому поширенню правди на теренах,
які за звичайних обставин було б тяжко досягнути. Таким чином, навіть
не легкі обставини відіграли свою роль у прославленні імені Єгови»1.
У перші роки нової історії Свідків Єгови в Україні (1944-1945рр.)
керівником «крайового бюро» був Павло Зятек, який ще в 30-роки, коли
Західна Україна знаходилася під владою Польщі, був «повночасним
піонером», тобто виконував за дорученням польської філії Свідків Єгови
в Лодзі працю з розповсюдження брошур і книжок у Львівській області,
і був підзвітний «крайовому бюро» в Лодзі. Павла Зятека як «відданого
слугу Єгови» добре знав керівник «крайового бюро» в Лодзі Вільгельм
Шайдер і рекомендував його після встановлення польсько-радянського
кордону на своєрідного «куратора» від імені польського «крайового
бюро» Свідків Єгови в СРСР. Слід зазначити, що керівна структура
Свідків Єгови в СРСР в 50-60 роках підпорядковувалася польському
бю ро Свідків, а пізніш е, майже до розвалу СРСР тримала зв’язок
з міжнародним центром Свідків Єгови в Брукліні (СІЛА) через філії
Свідків Єгови в Німеччині..
Відтак, Павло Зятек вважався призначеним «крайовим бюро»
в Лодзі (Польща) «слугою краю в Україні», а згодом - у Радянському
Союзі. Ще двох добре знаних Вільгельму Шайдеру Свідків Єгови Станіслава Бурака і Петра Токара - призначено як помічників Павла
1 Щорічник Свідків Єгови за 2002 рік. - Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. - 2002. - C. 156.
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Зятека. Отже, ця трійка, можна вважати, і репрезентувала перше
українське «крайове бюро» Свідків Єгови в 1945 році, яке з перших днів
установлення радянської влади на західноукраїнських землях вже діяло
нелегально, підпільно і знаходилося у Львові. Зі Львова канал зв’язку вів
до Польщі, звідки привозили літературу, яку перекладали, видруковували
і пересилали зі Львова до інших областей України. До Львова стікалася
інформація про діяльність Свідків Єгови на місцях - в «гуртках»
(по-польськи - «кілках»), «зборах» (групах), «стрефах» (районних
структурах організації) і «округах» (обласних і навіть міжобласних
і регіональних структурах).
Проте, в кінці 1945 р. Зятека заарештовано і засуджено до 10 років
ув’язнення. Замість нього обов’язки «слуги краю» став виконувати
Станіслав Бурак. За неповними даними, що збереглися, кількість Свідків
Єгови на перший квартал 1946 р. в Західній Україні досягла 5218 осіб,
серед яких було «четверо помазанців»1, тобто тих, які вважали себе
приналежними до «небесного класу» - «невісти Христової», тобто
144 тисяч обранців, які творитимуть на чолі з Христом «теократичний
уряд» на небі.
У червні 1947 р. уЛьвові відбувся масовий арешт керівної ланки
Свідків Єгови. Яким чином органам державної безпеки вдалося здійсни
ти тотальну акцію з розгрому добре законспірованої організації Свідків
Єгови? Якими методами діяли чекісти? Був арештований на вулиці
Свідок Єгови, який переправляв щ ойно видрукувану літературу.
Був це випадковий арешт чи, навпаки, спланований - залишається
таємницею, яка, мабуть, вже ніколи не буде розкрита. Органи державної
безпеки підступно зламали опір заарештованого, запропонувавши
йому «зареєструвати організацію Свідків Єгови», якщо він повідомить
імена і адреси її керівників, місця друкування літератури. Свідки Єгови
в перші роки радянської влади ще, мабуть, не знали, якими витонченими,
підступними методами діяли органи державної безпеки. Арештований
довірливо назвав імена ЗО функціонерів організації, в том у числі
й Станіслава Бурака. Відтак, усіх заарештували.
Заарештованих перевезли до київської в’язниці для подальшого слідства
і суду. Невдовзі, не витримавши застосованих до нього у Лукянівській тюр-
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мі методів дізнання на слідстві, Станіслав Бурак помер у в’язниці. Він був
закатований чекістами. «Це було вперше, коли держбезпеці за одним разом
удалося заарештувати так багато відповідальних братів, а також працівни
ків підпільних друкарень», - зазначається у Бруклінському «Щорічнику»1.
Заарештованих звинувачували і судили у «воєнному трибуналі» за те,
що вони намагалися «повалити радянський лад» і тому «являли собою
для державного ладу СРСР особливо небезпечних злочинців», «агентів
імперіалістичних спецслужб», зокрема, «американського ЦРУ». Багатьох
засуджено до смертної кари. Окремі смертні вироки замінено на 25-річне
ув’язнення у виправно-трудових таборах.
На волі після арешту Бурака і розгрому «крайового бюро» у Львові
залишився репатрійований із Польщі українець Микола Циба, який
жив у селі Горохівського району, що на Волині, і виконував обов’язки
«слуги округу» (області): фактично був керівником всієї підпільної
структури Свідків Єгови у Волинській і Рівненській областях. За дору
ченням «крайового бюро» в Лодзі (Польща) Микола Циба отримав
«повноваження здійснювати працю нагляду в Україні та в цілому
Радянському Союзі»2.
У період з 1947 до 1950 року було заарештовано 1048 керівни
ків низових і середніх ланок організації Свідків Єгови, ліквідовано
5 підпільних друкарень і конфісковано понад 350 тис. примірни
ків, як вказувалося у звітах Міністерства державної безпеки СРСР,
«єговістської антирадянської літератури». Безумовно, це був тотальний,
але не смертельний розгром організації Свідків Єгови. У 50-60-ті роки
органам КДБ вдавалося виявляти і знищувати кілька складів «крайового
комітету» Свідків Єгови в СРСР. Вже в 1952 р. заарештовано Миколу
Ц ибу і його помічницю Марію Веретельник в таєм ном у бункері,
в якому друкувалася література. М .Ц ибу засудж ено до 25-річного
терм іну у в ’язнення і він провів багато років у в’язниці. Згодом,
в Івано-Франківську арештовано «слугу крайового комітету» Миколу
Дубовинського та інших «відповідальних служителів» різних ланок
організації. У 60-ті роки центр Свідків Єгови знаходився в Закарпатті,
оскільки Сталін, з якихось відомих тільки йому мотивів, заборонив
вивезення закарпатських Свідків Єгови до Сибіру.
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У 1956 р. Павло Зятек був звільнений після відбування 10-річного ув’язнення і в 1957 р. знову почав виконувати обов’язки «слуги
крайового комітету», до складу якого на той час входило «вісім від
повідальних братів»: четверо були із «сибірського округу», а інші
четверо - із «західного округу», до якого належала Україна. Уже в цей
період органи державної безпеки набули певного досвіду боротьби
з «єговістським підпіллям». Вони діяли не тільки методами репресій, а й
підступно, вишукано, намагаючись «підірвати єговістську структуру»
за допомогою «внутрішнього її розкладу, дезорганізації і хаосу». І слід
визнати, що їм на певний період вдалося досягти своєї мети.
В організації Свідків Єгови (насамперед у «східному окрузі» сибірському, який складався з депортованих з України в 1951 р. Свідків
Єгови) стали поширюватися плітки про Павла Зятека та інших членів
очолюваного ним «крайового комітету», передусім із «західного округу».
Зятека і його українських соратників стали звинувачувати у співпраці
з органами КДБ. У «Щорічнику» зазначається: «Говорилося ніби брат
Зятек співпрацює з органами держбезпеки, побудував собі великий
будинок на гроші, які мали іти на працю свідчення, і нібито його
бачили у військовій формі. Хтось записав такі наклепи у зошит і вислав
обласним і районним наглядачам у Сибір. Жодне з цих звинувачень
не було правдивим»1.
Зрештою, у березні 1959 р. деякі «районні наглядачі» організаційної
структури Свідків Єгови, які входили до «східного округу» в північносхідних областях СРСР, перестали підкорятися «крайовому комітету»,
очолю ваному Павлом Зятеком: не надсилалися щ ом ісячні звіти
з проповідницької діяльності, а також грошові внески на організаційні
потреби. Утворилася паралельна «опозиційна структура», яка діяла
на свій розсуд, і яка переслідувала «благородну» мету - «зберегти чисто
ту організації», «не допустити проникнення агентури КДБ в її службові
ланки». «Опозиція» шукала каналу виходу на Бруклінський центр
в обхід «крайового комітету», очолюваного Зятеком, через польський
«крайовий комітет». Лідерам «сибірської опозиції» вдалося переправити
за кордон деяку «компрометуючу» Зятека і його помічників інформацію.
Деякий час навіть керівник польських Свідків Єгови Вільгельм Шайдер
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схильний був повірити у «щирість домагань» сибірської опозиції, однак
він несхибно довіряв Зятеку, якого знав особисто ще з довоєнних часів
як «відданого слугу Єгови». Все ж цей «розкол» і поділ Свідків Єгови
в СРСР був поверховим, він зачепив верхню і середні ланки організації,
внісши недовіру, дезорганізацію, підозру до «кожного служителя», який
співпрацював із Зятеком. «Більшість зборів (громад) Свідків Єгови навіть
не відали, що їхні звіти про служіння не доходять до Комітету краю, тож
таке відокремлення практично не впливало на діяльність зборів»1.
Центр «крайового комітету» в 1957-1961 рр., знаходився на Заході
України. Тут було місце постійного нелегального перебування Павла
Зятека, який звідси кілька разів особисто виїжджав до «східного округу»,
центр якого знаходився в Іркутській області, щоб добитися «об’єднання
братів». Йому це давалося важко: недовір’я було досить великим. Оче
видно, розкол був вигідний КДБ, яке вважало, що своєї мети він досяг,
оскільки відбувалися взаємні виключення з організації «відповідальних
служителів», як з боку «крайового комітету», очолюваного Зятеком, так і з
боку опозиційної структури, яка звинувачувала і виключала з організації,
як їй здавалося, «служителів, які співпрацювали з КДБ».
Після повернення з чергової «службової» поїздки до Сибіру у січні
1961 р. Зятек був заарештований в поїзді на станції Зима (Іркутська
область). Він знову отримав 10-річний термін ув’язнення, але цього
разу в «особливому» трудовому таборі в Мордовії.
У цей період Бруклінський центр докладав зусиль, щоб « примирити
розділених братів» в СРСР. Особисто президент Товариства «Вартова
башта», Біблії і трактатів Натан Норр звернувся з листом на «захист
брата Зятека», у якому, зокрема, зазначалося: «Товариство визнає
брата Павла Зятека і братів, які з ним співпрацюють, як відповідальних
християнських наглядачів у СРСР. Слід ухилятися як від компромісів,
так і від крайнощів у поглядах. Ми повинні виявляти здоровий глузд,
поміркованість, гнучкість, а також незламність щодо Божих принци
пів»2. Цей лист президента Н.Норра з Брукліна, а також факт, що Зятека
засудили до десяти років ув’язнення, сприяли до певної міри об’єднанню
розколотої організації Свідків Єгови. Протягом наступних десяти
років розпочався повільний процес о б ’єднання, хоча, як зазначається
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у цитованому «Щорічнику», «цілковите об’єднання братів залишилося
й далі нелегким завданням»1.
У цей період КДБ реалізовував інший сценарій «розкладу і нейтралізації
впливу на рядових віруючих підпільних структур єговістської організації».
На початку 1960-х років по суті, знову виявилися два центри організації
Свідків Єгови: у Сибіру «обов’язки слуги краю почав виконувати Іван
Пашковський»2, який отримав службове уповноваження від польського
«крайового комітету». На Закарпатті утворився «крайовий комітет», який
очолив Костянтин Поташов. Останній претендував на свою сферу впливу
на всі організаційні ланки Свідків Єгови в СРСР. «Крайовий комітет», очо
люваний Констянтином Поташовим, який особисто переїхав зі «східного
округу» і був прийнятий закарпатськими Свідками Єгови, почав активно
поширювати свій вплив насамперед в західних областях України.
Згодом органи держбезпеки провели широкомасштабні арешти
в Закарпатті, під час яких виявлено місця підпільного друкування
літератури, ув’язнено велику групу «відповідальних служителів» в Закар
патській області. На судовому процесі над ними Поташов заявив про свій
вихід із організації Свідків Єгови, «покаявся перед радянською владою»
(якій він вочевидь і раніше служив) і дав вигідні показання для слідства
і суду. Він був звільнений з лави підсудних, під час коли інші його одновірці
були засуджені до різних термінів ув’язнення - від 5 до 10 років. Після цього
Поташов довгий час використовувався органами держбезпеки як активний
пропагандист атеїзму. Він проживав останні роки у м. Мукачево.
Починаючи з 1963 р., «крайовий комітет», очолюваний Іваном
Пашковським, зміг консолідувати всі організаційні структури Свідків
Єгови в СРСР і почав діяти, як легітимний орган від Бруклінського
центру, надсилаючи звіти про діяльність Свідків Єгови. У той час в СРСР
існувала така організаційна структура Свідків Єгови: 14 «районів»
і 4 з них на території України. Невдовзі в Україні було сформовано
7 організаційних «областей». Задля конспірації кожна «область»
називалася ж іночим іменем, яке фігурувало у звітах і внутріш ній
організаційній комунікації. Східна Україна - «Алла», Волинь - «Устина»,
«Галичина» - «Люба», на Закарпатті було кілька областей - «Катя»,
«Христина» і «Маша».
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У першій половині 60-х років намітився новий розкол Свідків Єгови
в кількох регіонах - на Волині, Буковині й Закарпатті. Цей розкол був
викликаний публікацією серії статей у «Вартовій Башті», в яких по-новому
подавалася інтерпретація 13 розділу Послання апостола Павла до Римлян.
Товариство «Вартова башта» висвітлювало проблему «підкорення вищим
властям», визнавши апостольську версію «вищих властей», однозначно,
як підкорення світській, державній владі, а не - «вищій теократичній
владі в особі Бога Єгови і Його Царя Ісуса Христа», як інтерпретувався
цей текст раніше. «Нове світло із храму Єгови» (так Свідки Єгови
пояснюють можливі періодичні зміни в тлумаченні і розумінні деяких
положень свого віровчення) не було сприйняте з покірністю окремими
служителями, які міцно і непорушно трималися попередньої версії
тлумачення «вищих властей», сформульованої ще в 30-40-х роках,
коли вони перебували в лавах організації. Групи волинських Свідків
Єгови під керівництвом ПилигГюка і Савчука з підозрою поставилися
до нової літератури, в якій знаходили ті чи інші «інновації», зміни,
оскільки вважали, що такі теократичні установки не можуть походити
з керівного центру в Брукліні. «Вірний і мудрий слуга», тобто «керів
ний центр» помазаників, на їх погляд, знаходиться під «натхненням
Божого Духа» і «не може допускати помилок і змін в інтерпретації
Святого Письма». Вони виявили недовіру не лише до нової літератури,
а й до «крайового центру», який таку літературу поширює. Знову впала
підозра на підступні дії КДБ з метою «забруднення чистого вчення».
Ці групи, як вони себе вважають, «істинних», «чистих», «традиційних»
Свідків Єгови ще й досі існують в Волинській, Чернівецькій областях.
Вони не сприймають бруклінської літератури періоду президентства
Н.Норра (за якого почали фіксуватися, на їх погляд, разючі й неприйнятні
для них зміни) і дотримуються лише літератури періоду президентства
Рутерфорда. По суті, вони стоять на консервативних, надто фанатичних
позиціях. І навіть зустрічі в умовах свободи, яка настала в незалежній
Україні, з чільними авторитетами з «керівного центру» в Брукліні
не похитали їхньої позиції про «відступництво вірного і мудрого слуги
від правильного вчення».
У 1971 р. «слугою крайового комітету» в СРСР призначено Михайла
Дасевича. «Комітет» у той час складався з трьох членів із Західної України,
двох - з Росії, одного - із Казахстану. Територія, за якою «наглядали»
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українські члени комітету була досить обширною. Степан Кожемба був
«відповідальним» за «обслуговування» Закарпаття, Олексій Давидюк
«обслуговував» решту території Західної України, а також Естонію,
Латвію і Литву. Сам Михайло Дасевич здійснював»службові подорожі»
для «обслуговування» Східної України, Західної і Центральної Росії,
Північного Кавказу і М олдавії1. Всі члени «крайового комітету»
регулярно відвідували свої території, проводили там зустрічі з район
ними і обласними наглядачами, збирали «звіти про служіння» і надси
лали їх до Бруклінського центру.
Цей «крайовий комітет» - останній в умовах радянської влади
і найбільш тривалий і стабільний - проіснував у найважчі 70-ті і 80-ті
роки. У цей період налагодився зв’язок кур’єрів - зв’язкових Бруклін
ського центру, які приїжджали з-за кордону як туристи і привозили
літературу і пошту. Викликає подив той факт, що «від кінця 1960-х
років до часу свободи у 1991 році противники не змогли перешкодити
обміну поштою ж одного р азу»2.
У 1972 р. «Керівний центр» у Брукліні дав вказівку «підготувати
письмові рекомендації для призначення старійшин», тобто йшлося
проте, щоб «крайовий комітет» в СРСР надіслав до Брукліна кадрові
характеристики на конкретних осіб, які призначалися на «теократичне
служіння». Нелегальним каналом вони мали бути надіслані до Брукліна.
У багатьох «служителів» ця вказівка викликала побоювання, що в процесі
пересилки або й навіть підготовки до пересилки ці списки опиняться
на службовому столі КДБ. Перед тим такі списки не складалися і в
Бруклін не надсилалися. «Спочатку, - як про це повідомляється в «Що
річнику», - було рекомендовано служити старійшинами лише кількох
осіб, оскільки багато братів не хотіли, щоб їхні прізвища з ’явилися
у списках. Але після того, як такий порядок існував уже деякий час без
поганих наслідків, інші змінили свою думку, були рекомендовані і взяли
на себе відповідальність служити старійшинами у зборах3.
У 1982 р., після чергової зміни політичного керівництва СРСР (настала
пора Андропова, керівника КДБ, якого обрано Генеральним секретарем
ЦК КПРС), в Україні прокотилася ще одна хвиля переслідування.
1
2
3

Щорічник Свідків Єгови за 2002 рік. - С.224.
Там само. - С. 225.
Там само..
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У 1983-1984 роках у Східній Україні відбулося кілька групових судових
процесів. Свідків Єгови позбавляли волі на менші терміни - чотирип ять років. Для їх відбуття засуджених вже не відправляли до Сибіру
чи Казахстану, а залиш али в Україні. У цей період, що передував
«перебудовному», КДБ перестав висувати політичні звинувачення
Свідкам Єгови, а натомість висував їм звинувачення в порушенні
законодавства про релігійні культи, зокрема у тому, що Свідки Єгови
збираються (для своїх книговивчень чи обговорення статей «Вартової
Башти») без дозволу місцевої влади, без юридичної реєстрації гро
мад. В якості покарань у цей період здебільшого використовувалися
штрафні санкції.
У другій половині 1980-х років (за часів Горбачовської «перебудови»
і «нового мислення») опір з боку влади майже ослаб. Після багатьох
років боротьби зі Свідками Єгови радянська влада почала пом’якшувати
своє ставлення до цієї конфесії, як, зрештою, до всіх церков і релігійних
організацій. М ихайло Горбачов демонстрував новий, демократич
ний спосіб управління державними процесами, який отримав назву
«перебудова». Свідків Єгови тепер запрошували на зустрічі з цивільними
представниками обласних відділів у справах релігій. Рада у справах
релігій при Раді Міністрів УРСР рекомендувала своїм уповноваженим
на місцях вступати в контакт зі Свідками Єгови, закликати їх звертатися
до Бруклінського центру, щоб він дозволив реєструвати їхні громади
на підставі дію чого законодавства, так як цього добивалися інші
протестантські течії в Україні - баптисти, адвентисти, п’ятидесятники.
До налагодження контактів із Свідками Єгови та їхніми служителями
районної та обласної мережі залучалися науковці-релігієзнавці. Спочатку
Свідки Єгови вважали це пасткою. Десятиріччя нелегального, підпіль
ного, забороненого і репресованого стану закарбували у свідомості
Свідків Єгови недовіру, обережність до всіх дій, слів, обіцянок влади.
Але часи дійсно змінювалися. У 1987 р. влада почала звільняти
з таборів і в’язниць Свідків Єгови. У 1989 Свідкам Єгови дозволили
виїхати із СРСР на конгрес до Польщі. Це вже була очевидна зміна
на краще. У 1989 р. Бруклінський центр порекомендував «крайо
вому комітету» Свідків Єгови в СРСР почати переговори з органами
радянської влади про реєстрацію релігійної організації Свідків Єгови.
Більше того, з «керівного центру» в Брукліні вперше за 50 років вільно
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і відкрито приїхали в СРСР президент Товариства «Вартова башта»
Мілтон Геншель і Теодор Ярач.
Прийшов період реабілітації Свідків Єгови. Це було визнано Указом
Президента СРСР М.С. Горбачова від 13 серпня 1990 р. «Про відновлення
прав всіх жертв політичних репресій 20-50-х років». 17 квітня 1991 р.
Верховна Рада Української PCP прийняла Закон «Про реабілітацію
жертв політичних репресій». Тисячі Свідків Єгови були звільнені
з таборів і в’язниць і визнані радянською владою як «жертви політичних
репресій» та реабілітовані. Проте процес реабілітації Свідків Єгови
відбувся надто складно: багатьом з них конфісковані будинки і майно
не було повернене, натомість сплачені лише мізерні суми грошової
компенсації. Проте Свідки Єгови отримали найцінніше - свободу, якої
вони не мали упродовж 50 років.
У кінці 1990 р. «крайовий комітет» сформував групу, яка представ
ляла Свідків Єгови під час переговорів про реєстрацію в Раді у справах
релігій при Раді М іністрів УРСР. Віллі Поль з німецького філіалу
Товариства «Вартова башта» , Біблії і трактатів очолював цю групу.
У результаті тривалих зустрічей з представниками радянського уряду
в Москві й Києві питання про реєстрацію було вирішене. 28 лютого
1991 р. в Україні офіційно зареєстровано «Релігійну організацію Свідків
Єгови». Рада у справах релігій при Раді Міністрів УРСР видала Свідоцтво
№ 11 про реєстрацію «Статуту про управління релігійної організації
Свідків Єгови». Через місяць, 27 березня 1991 р., організацію Свідків
Єгови зареєстрували також у Російській Федерації.
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ДОДАТКИ
КОПІЇ ОБВИНУВАЛЬНИХ ВИСНОВКІВ
І СУДОВИХ ВИРОКІВ
ЗАПИСКА МГБ СССР
о необходимости выселения из западных
областей Украины и Белоруссии, Молдавской,
Латвийской, Литовской и Эстонской ССР
участников антисоветской секты иеговистов
и членов их семей
19 февраля 1951 г.

С О В ЕРШ Е Н Н О С Е К РЕ Т Н О
Сталину И.В.
Докладываю, что органами МГБ в течение 1947-1950 годов было
вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций
и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную
вражескую работу в западных областях Украины и Белоруссии,
в Молдавии и Прибалтийских республиках.
За это время было арестовано 1048 человек главарей и активистов
секты, изъято 5 подпольных типографий и свыше 35.000 экземпляров
листовок, брошюр, журналов и другой иеговистской антисоветс
кой литературы.
Однако оставшиеся на свободе сектанты-нелегалы продолжают
вести активную антисоветскую работу и вновь предпринимают
меры к укреплению секты.
Участники иеговистского подполья проводят злобную анти
советскую агитацию, распространяют провокационные измышления
о советской власти и ведут пропаганду об установлении в СССР
теократического строя, при котором власть должна принадлежать
духовенству. Иеговисты выступают против мероприятий партии
и Советского правительства, особенно по колхозному строительству,
призывают к отказу от службы в Советской Армии, распространяют
среди населения антисоветскую литературу и вербуют в секту
новых участников.
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По агентурно-следственным материалам устанавливается, что
вражеская деятельность секты иеговистов направляется «Всемирным
иеговистским центром» в Б руклине (СШ А). (С п равка о секте
иеговистов прилагается).
Органами МГБ Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы
и Эстонии выявлено свыше 300 человек руководящ его актива
иеговистов, в том числе 13 руководителей областных иеговистских
организаций, 40 руководителей районны х о р ган и зац и й и 250
руководителей сектантских ячеек и активистов.
В целях пресечения дальнейшей антисоветской деятельнос
ти иеговистского подполья, МГБ СССР считает необходимым,
наряду с арестом руководящих участников иеговистской секты,
выселить из пределов Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии,
Литвы и Эстонии выявленных иеговистов с семьями в Иркутскую
и Томскую области.
Всего выселению подлежит 8576 человек (3048 семей), из них:
по Украинской ССР - 6140 человек (2020 семей);
по Белорусской ССР - 394 человека (153 семьи);
по Молдавской ССР - 1675 человека (670 семей);
по Латвийской ССР - 52 человека (27 семей);
по Литовской ССР - 76 человек (48 семей);
по Эстонской ССР -250 человек (130 семей).
С екретарь ЦК КП(6) Украины тов. М ельников, секретарь
ЦК КП(6) Белоруссии тов. Патоличев, секретарь ЦК КП(6) Молдавии
тов. Брежнев, секретарь ЦК КП(б) Латвии тов. Калнберзин, секретарь
ЦК КП(6) Литвы тов. Снечкус и секретарь ЦК КП(б) Эстонии тов.
Кэбин также считают необходимым выселение иеговистов и этот
вопрос с ними согласован.
Проект постановления Совета Министров СССР по указанному
вопросу при этом представляю.
Прошу Вашего решения.
АБАКУМОВ
Архив Президента Российской Федерации.
Ф.З. Оп. 58 Д. 180. Л. 52-53.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР
о выселении активны х участников антисоветской
нелегальной секты иеговистов и членов их
семей, п рож и в аю щ и х в зап ад н ы х областях
Украинской и Белорусской ССР, М олдавской,
Латвийской, Литовской и Эстонской ССР
Ф евраль 1951 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Совет Министров Союза ССР постановляет:
1.
П ри н ять предлож ение М и н и стерства государственной
безоп асн ости С С С Р о вы селении участн и ков ан тисоветской
нелегальной секты иеговистов и членов их семей с территории
западных областей Украинской и Белорусской ССР, Молдавской,
Латвийской, Литовской и Эстонской ССР
МГБ СССР (т. Абакумову) выселение произвести навечно
в Иркутскую и Томскую области в конце марта 1951 года по решению
Особого Совещания при МГБ СССР.
Распространить на выселяемых действие Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «Об уголовной
ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного
поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза
в период Отечественной войны».
2.Обязать Министерство внутренних дел СССР (т.Круглова)
обеспечить конвоирование и перевозку выселяемых из западных
областей Украины и Белоруссии, из М олдавии,Латвии, Литвы
и Эстонии к местам их поселения.
3.Разреш ить выселяемым брать с собой лично им п ринад
лежащие ценности, домашние вещи (одежду, посуду, мелкий сельс
кохозяйственный и ремесленный инвентарь) и запас продовольствия
на каждую семью общим весом до 1500 килограммов.
Все остальное им ущ ество конфисковать и передать пред
ставителям местных органов власти.
Конфискованное имущество выселяемых обратить на покрытие
недоимок по государственным обязательствам; оставшуюся после
погашения недоимок часть имущества (жилые и хозяйственные
постройки, сельскохозяйственный и другой инвентарь, а также
скот) передать колхозам бесплатно с зачислением в неделимый
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фонд. П родовольствие, зерно и технически е культуры п ер е
дать государству.
4. Обязать Министерство путей сообщений (т. Бещева) выделить
по заявке М инистерства внутрен н и х дел С С С Р необходим ое
количество железнодорожных вагонов, оборудованных для людских
перевозок в зимних условиях и обеспечить продвижение эшелонов
с выселяемыми к месту назначения на правах воинских.
5. Обязать Министерство финансов СССР (т. Зверева) выделить
Министерству государственной безопасности СССР дополнитель
ные средства на 1951 год на содержание спецкомендатур за счет
союзного бюджета, а также выделить М инистерству внутренних
дел СССР средства на оплату расходов по питанию и медицинскому
обслуживанию выселяемых в пути их следования.
О бязать Госснаб СССР (т. К агановича) в первом квартале
(т. Байбакова) поставить по заявке Министерства государственной
безопасности СССР 100 тонн бензина для перевозок выселяемых
от места жительства до ж елезнодорожных станций и по заявке
Иркутского и Томского облисполкомов 125 тонн бензина для перевозок
выселяемых от железнодорожных станций до мест расселения.
Обязать Иркутский и Томский облисполкомы обеспечить пере
возку выселяемых от железнодорожных станций до мест расселения,
а также трудоустроить и обеспечить расселяемых жильем.
Председатель Совета Министров Союза ССР
Управделами Совета Министров Союза ССР
Архив Президента Российской Федерации. Ф.З. Оп. 58. Д. 180.
Л. 54-56.

ПРИГОВОР
И менем Сою за С оветских С о ц и ал и сти ч ески х Р еспублик
1946 года июня 20 дня Военный Трибунал войск МВД Львовской
области в гор. Львове на закрытом судебном заседании в составе:
Председательствующего капитана юстиции Филимонова, членов:
1) капитана Осипова, 2) лейтенанта Колесниченко, при секретаре
Савченко рассмотрел дело по обвинению:
1. Зятек Павла Григорьевича, 1905 года рождения, уроженца
с.Борислав, Дрогоб. обл., из рабочих, холостого, поляк, гражданин
СССР, с низшим образованием, беспартийного, несудимого;
2. Голятович Иванны Йосиповны, 1907 года рождения, уроженки
г. Стрый, Дрогобычской области, из рабочих, вдова, полька, граж
данка СССР, с низшим образованием, беспартийная, несудимая;
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3. Семенюк Павлина Йосифовна, 1919 года рождения, уроженка
села Льдина, Калужского р-на, Станиславской области, из рабочих,
зам уж н яя, полька, граж данка СССР, с низш им образованием ,
беспартийная, несудимая;
4. Сосновского Корнея Павловича, 1895 года рождения, уро
женца станции Монастыриска, Бучачского р-на, Тернопольской
области, из рабочих, женатого, поляка, гражданина СССР, с низшим
образованием, беспартийного, несудимого, все в преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 54 - 10 ч.2, 5 4 -1 1 УК УССР.
Материалами дела и судебного заседания установил:
Зятек Павел, Голятович Иванна, Семенюк Павлина, Сосновский
Корней, состоя в антисоветской религиозной секте «Свидетели
Иеговы», в 1945 - начале 1946 года заним ались антисоветской
агитацией среди населения путем распространения антисоветской
литературы и листовок, изготовленных в подпольной типогра
ф ии на к вартире прож иваю щ ей в городе Л ьвове подсудимой
Голятович. П ри аресте у Голятович и зъяты две пиш ущ ие м а
ш и н ки , на к оторы х м ассовы м ти раж ем н елегальн ы м путем
изготовл ял ась разная антисоветская ли тер ату р а и листовки,
а затем всеми подсудим ы м и расп ростран ялась среди населе
ния. В некоторых из листовок, в частности, изъятых при аресте
подсудим ой Семеню к, п роп аган д и р о вал о сь о н еи збеж н ости
распада советского государственного строя и создание вместо
него государственного управления под руководством «великого
Армагеддона» с участием «Свидкив Еговы», в то же время призыва
лось население бойкотировать предстоящие выборы кандидатов
в депутаты Верховного Совета СССР.
На осн ов ан и и излож енного В оенны й Т рибунал п ризнал
всех подсудимых виновным в совершении преступления, предус
мотренного Статьей 54 - 10 ч. 2, 54 - 11 УК УССР и руководясь
ст.ст. 296, 297 УПК,

ПРИГОВОРИЛ:
Зятека П авла Григорьевича, Голятович И вану Йосифовну,
Семенюк Павлину Йосифовну и Сосновского Корнея Павловича
на основании статьи 54-10 ч. 2-я УК УССР с санкцией ст. 54-2
УК к лишению свободы с отбытием в ИТЛ сроком на десять лет,
с последующим поражением в правах, предусмотренных пунктами
«а», «б», «в» ст. 29 УК на три года каждого, с конфискацией лично
принадлежащего имущества.
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Срок отбытия наказания с учетом предварительного содержа
ния их под стражей исчислять: Зятек, Голятович и Сосновскому
с 12 января 1946 года и Семенюк с 10 января 1946 года.
Приговор окончателен и обжалованию в кассационном порядке
не подлежит.
Председательствующий:
Члены: (подписи)

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Управлением М инистерства Государственной Безопасности
по Ровенской области в декабре 1945 года и январе - марте 1946 года
арестованы и привлечены к следствию участники - группа сектантов
так наз. «иеговистов», проводивших антисоветскую агитацию среди
населения, направленную на срыв мероприятий советской власти
по укреплению обороноспособности государства и хозяйственных
политических мероприятий.
Привлеченные к следствию по настоящему делу обвиняемые Андрей
ко Степан Васильевич, Лустюк Борис Александрович, Васюк Василий
Иванович, Юра Иван Никифорович, Онищук Евдокия Филипповна,
Поповская Надежда Владимировна, Шамрай Домна Васильевна, Муляр
Вера Петровна, Шамрай Анна Васильевна, Балицкий Василий Васильевич,
Андрейко Любовь Федоровна, Раевская Вера Васильевна, Савченко
Василий Никифорович, Зелент Иоанна Войцеховна, Годебская Меланья
Яковлевна, Годебский Степан Лукьянович входили в состав антисоветской
сектантской организации, имевшей низовые кружки в селах Шпанов,
Басов Кут, Тютьковичи Ровенского района и с. Русивель Гощанского
района, во главе которых были руководители кружков, получившие
непосредственно указания от руководителя секты.
У ч астн и к и секты «иеговистов» у к л о н я л и с ь от п р и зы в а
в Красную Армию, не выполняли мероприятий советской власти,
направленных на укрепление Красной Армии, распространяли
среди населения нелегальную литературу, брошюры, листовки,
призывающие бойкотировать советские законы, осуждали дей
ствия правительства, проводили активную вербовку в секту, под
держивали связь с заграничными «иеговистами», получая шифры
и нелегальную литературу.
Участники указанной секты регулярно еженедельно проводили
собрания кружков, где, изучая брошюры и материалы «иеговистов»,
обсуждали вопросы и задачи секты, невыполнения проводимых
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мероприятий органами власти, усиления агитационной работы среди
населения по разъяснению идейных задач «иеговистов».
Участники секты вносили денежные средства, которые исполь
зовались для приобретения литературы, распространявшейся среди
населения, и нужд руководства.
Привлеченные по делу «иеговисты» поддерживали связь и пере
писку с осуж денными и сосланными сектантами-иеговистами,
от которы х получали сведения о расп ростран ени и последни
ми агитации и вербовки в секту «иеговистов», давали сведения
о ходе агитационной работы иеговистов в Ровенской области
и количественном составе секты.
П роизведенным по настоящ ему делу расследованием уста
новлено:
Обвиняемый АНДРЕЙКО С.В., проживая в с. Басов Кут Ровенского района, в 1943 году вступил в секту «иеговистов» и был назначен
руководителем кружка «иеговистов» в селе Басов Кут.
И сполняя ф ункции руководителя круж ка на п ротяж ении
1944-1945 гг., регулярно еженедельно проводил собрания участников
кружка, на которых читал нелегальные «иеговистские» ж урн а
лы, брошюры и листовки, коллективно обсуждали мероприятия
советской власти, с целью их бойкотирования и невыполнения.
Принимал от сектантов с. Басов Кут ежемесячные отчеты о работе
их и проведении агитационных бесед среди населения, собирал деньги
для нужд секты и передавал вышестоящему руководству, проводил
антисоветскую сектантскую агитацию среди населения сел Басов
Кут и других сел, призывая уклоняться от участия в оборонных
и других хозяйственно-политических мероприятиях советской
власти, вербовал в секту «иеговистов» новых членов из числа жителей
с. Басов Кут (л.д. 14-16, 29-31).
Кроме того, АНДРЕЙКО С.В. в беседах с жителями указанного
села и другими лицами, встречавшимися с обвиняемым, высказывал
клеветнические измышления против советского строя и советского
Правительства (л.д. 29,30).
Как руководитель кружка «иеговистов» на протяжении 1945 г.
собрал с членов секты 2000 рублей денег и передал руководству
секты (л.д. 31).
Обвиняемый ЛУСТЮК Б.А., проживая в с. Шпанов, Ровенского
района, весной 1944 г. вступил в антисоветскую секту т.н. «иеговис
тов» и по указанию руководителя секты БАСЮК В. принял исполне
ние функций руководителя кружка «иеговистов» с. Тютьковичи,
Ровенского района (Т. 1, л.д. 52)
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Являясь руководителем кружка секты, ЛУСТЮК на протяжении
1 9 4 4 - 1945 гг. осущ ествлял руководство указанны м кружком,
проводил собрания, читал литературу и брошюры, получал указания
от вышестоящего руководства и проводил их в жизнь. Проводил
сбор денег на нужды «иеговистов», проводил агитацию среди
населения с. Шпанов и учащихся ветеринарной школы, направленную
на срыв и невыполнение мероприятий советской власти на отказ
от службы в Красной Армии и оказания материальной помощи армии.
В антисоветском духе критиковал политику Советского Правительства,
высказывая клеветнические измышления по адресу руководителей
советского государства и Красной Армии (Т.1, л.д. 59-60).
В начале ф евраля с.г. провел собрание членов круж ка, где
п ред лож ил сек тан там б о й к о ти р о в ать вы б о р ы в В ерховн ы й
Совет СССР.
На протяжении 1944-1945 гг. проводил одновременно с анти
советской агитацией вербовку в члены секты «иеговистов» жителей
с. Шпанов и других сел Ровенского района (л.д. 57-61).
Обвиняемый ВАСЮК В.И., проживая в с. Басов Кут Ровенского
района, в 1940 г. вступил в секту «иеговистов» и до марта 1944 г.
являлся рядовым ее участником.
В марте 1944 г. ВАСЮК был призван в Красную Армию, но,
отказавшись от военного обучения и защиты Родины, в г. Брянске
был арестован и выслан на работу в Архангельскую область (Том
1. л.д. 76).
Н аходясь в А рхангельской области, о бви н яем ы й ВАСЮК
не прекращал вести антисоветской агитации и вовлечения в секту
«иеговистов», где последним регулярно ежемесячно проводились
беседы с жителями мест. Н яндома с целью вербовки их в секту
и разъяснения антисоветских идей и задач «иеговистов».
В Архангельской области ВАСЮК завербовал несколько жителей
местечка Няндома, с которыми регулярно проводил собрания,
читал литературу «иеговистов», воспитывал их в антисоветском
духе и вражде к существующему строю, а также призывал их не
выполнять законы советской власти (Том 1, л.д. 71).
Прибыв в с. Басов Кут Ровенской области осенью 1945 года, обв.
ВАСЮК принял активное участие в работе секты, посещал собрание
кружка с. Басов Кут, проводил антисоветские сектантские беседы
с населением указанного села, отчеты о проделанной работе переда
вал руководителю секты Ровенской области - ЗЕЛЕНТ Иоанне.
В декабре 1945 г. ВАСЮК по указанию прибывшего на собрание
секты «иеговистов» Ровенской области - ЗАЖИЦКОГО, занимавшего
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руководящ ее положение «иеговистов» Ровенской и Волынской
областей, п ри н ял исполнение ф ун кц и й руководителя секты
«иеговистов» Ровенской области и до дня ареста осущ ествлял
руководство указанной сектой, проводил собрания кружков,
давал конкретные указания руководителям кружков, принимал
от последних денежные взносы и ежемесячные отчеты о проведенных
агитационных беседах.
Проводил антисоветскую агитацию среди населения с. Басов
Кут, высказывал клеветнические измышления по адресу руководства
и Правительства Советского Союза, Красной Армии и существу
ющего государственного строя (Том 1, л.д. 70 - 73, 78 - 80).
Обвиняемые ЮРА И.Н., вступивший в антисоветскую секту
«иеговистов» в 1944 г., ОНИ1ЦУК Е.Ф., вступившая в секту в 1942 г.,
ПОПОВСКАЯ Н.В., вступившая в секту в 1944 г., ШАМРАЙ Д.В.,
вступивш ая в секту в 1942 г., МУЛЯР В.П., вступивш ая в секту
в 1944 г., ШАМРАЙ А.В., вступившая в секту в 1941 г., проживая
в с. Шпанов, являясь участниками указанной секты «иеговистов»,
регулярно каждую неделю собирались на сборище, читали «иеговистские» брошюры и материалы, обсуждали вопросы, связанные
с п ровод им ы м и м ероп ри яти ям и органам и советской власти,
не вы полнять ряд м ероприятий, направленны х на укрепление
Красной Армии и оборонной мощи Советского Союза.
Обвиняемые, будучи убежденными «иеговистами», распрос
траняли антисоветские клеветнические измышления и агитировали
за бойкотирование и невыполнение законов советской власти, служ
бы в Красной Армии, проводили агитацию с целью вербовки в секту
«иеговистов» новых членов, распространяли литературу, брошюры
и листовки антисоветского сектантского содержания среди населения
сел Шпанов, Тютьковичи и других Ровенского района (Том 1, л. д.
109-117, 134-138,147-151,153-155,166-171,184-186,195-201,215-217,
226-228, 230-233, 242-250, 260-267).
Обвиняемые АНДРЕЙКО Н.В., АНДРЕЙКО Л.Ф., РАЕВСКАЯ В.
В. и САВЧЕНКО В.Н., проживая в селе Басов Кут, Ровенского района,
Ровенской области, в конце 1942 г. и в начале 1943 г. вступили
в антисоветскую секту так наз. «иеговистов» и на протяжении 19441945 гг. проводили активную агитацию среди населения с. Басов
Кут, распространяя идеи «иеговистов» и вербуя в секту других лиц
из жителей указанного села, а также других сел.
Перечисленные обвиняемые составляли кружок секты «иеговис
тов» в селе Басов Кут во главе с руководителем АНДРЕЙКО Степаном,
привлеченным в качестве обвиняемого по настоящему делу.
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Кроме того, указанные обвиняем ы е регулярно собирались
в доме АНДРЕЙКО Степана, где наряду с читкой нелегальных
журналов, брошюр и других сектантских материалов, с враждебных
позиций обсуждали действия органов советской власти, выносили
реш ения о невыполнении мероприятий, идущих на укрепление
мощи советского государства и Красной Армии.
В проводимых беседах с населением все обвиняемые высказывали
клеветнические измышления о советском строе, дискредитировали
руководителей Партии и П равительства, агитировали за отказ
от службы в Красной Армии, от работы на оборонных предприя
тиях и военны х стройках, проводили агитацию за неоказание
помощи сущ ествующ ему строю, службы в адм инистративны х
органах советской власти, бойкотирование государственных воен
ных займов.
Осенью 1945 года указанные обвиняемые вели антисоветскую аги
тацию среди населения с. Басов Кут, направленную на срыв мероприя
тий советской власти по заготовке хлеба в фонд Красной Армии.
Наряду с этим осуждали систему обучения детей в советских
школах, выступали против обучения школьников в школах воен
ному делу, патриотизму к Родине, любви к руководителям нашего
государства и Правительству. Отчеты о проводимых антисоветских
беседах с населением обвиняемые передавали руководителю кружка
в устной и письменной форме (л.д. 275-282,294-299, 309-318; Том I,
л.д. 11-16).
Обвиняемая ЗЕЛЕНТ Й.В. в 1939 г. прибыла на постоянное место
жительства в Ровенскую область одновременно с мужем - ЗЕЛЕНТ
Карл из г. Гдыни. Некоторое время проживала в г. Ровно.
В мае 1941 г. муж обвиняемой - ЗЕЛЕНТ Карл был арестован
органами советской власти за антигосударственную деятельность,
как «иеговист», осужден и сослан.
ЗЕЛЕНТ ИОАННА, являясь участницей секты «иеговистов»
с 1934 года, привезла с собой из г.Гдыни «иеговистскую» литературу,
брошюры и листовки и с 1941 года начала распространение указанной
литературы среди населения сел Ровенской области и активную
агитацию за создание антисоветской секты «иеговистов»(Том II,
л.д. 33, 36, 10).
Не имея постоянного места жительства и будучи без определен
ных занятий, обвиняемая ЗЕЛЕНТ на протяж ении 1943-1944 гг.
посещала села Шпанов, Басов Кут, Тютьковичи, Русивель, Тудоров
Ровенской области, проводила агитацию против государственного
строя и советской власти, вербовала жителей указанных сел в секту
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«иеговистов» и в 1944 г., создав сектантские кружки в селах Басов Кут,
Шпанов и Русивель, организовала в Ровенской области антисовет
скую секту «иеговистов» (Том II, л.д. 36).
После этого обвиняемая ЗЕЛЕНТ на протяжении 1944-1945 гг.
систематически посещала собрания участников секты в селах, давала
инструктивные указания о невыполнении мероприятий советской
власти, направленных на укрепление оборонной мощи Советского
Союза и Красной Армии, неоказания помощи советскому государству
ввиде добровольных военных займов и хлебных фондов. Осуждая
систему обучения в советских школах, агитировала жителей сел
не посылать детей в советские школы.
Н аряду с этим о б ви н яем ая ЗЕЛЕНТ, вы п олн яя ф ункции
руководи тел я секты , в 1944 и 1945 гг. до дня ареста п оддер
ж и в ал а с в язь с вы ш есто ящ и м рук о во д ство м «иеговистов»,
ли чн о посещ ал а участн и ко в сек тан то в В олы нской области,
принимала руководителей секты Львовской области, в частности
ЗАЖИЦКОГО и ВИЛЬКОВСКОГО, получала от последних указа
ния по активизации деятельности секты, усилению антисоветской
агитации среди населения, получала нелегальную литературу
и расп р о стр ан ял а ее по круж кам секты. П оддерж ивала связь
с осужденными участниками-сектантами и, пользуясь специальным
ш ифром, вела с последними переписку, получая сведения о рас
пространении сектантского влияния на населения в областях, где
отбывали сроки наказания осужденные, а также информировала
их о деятельности и росте секты в Ровенской области. Собирала
деньги с участников секты, которые передавала руководству секты
и употребляла на личные нужды как руководителя (Том II, л.д.
27, 2 9 ,3 1 ,3 4 ,4 1 ).
Обвиняемые ГОДЕБСКАЯ М.Я. и ГОДЕБСКИЙ С.Л., проживая
в с. Русивель, Гощанского района, Ровенской области, в конце
1943 года вступили в состав антисоветской секты «иеговистов» и,
руководствуясь указаниями руководителей секты «иеговистов»,
проводили антисоветскую агитацию среди населения села Русивель,
направленную на дискредитацию советского государства, подры
ва мощи и обороноспособности Родины, бойкотировании всех
мероприятий существующего строя в нашем государстве.
Н аряду с этим обвиняемые посещали сборища иеговистов,
проводимые руководством в селе Шпанов, и получали указания
об активизации деятельности и агитационной работе, направленной
на вовлечение новых участников в секту из числа жителей с. Русивель
(Том II, л.д. 54-55, 67-69).
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О бвиняем ы й ГО ДЕБСКИ Й С.Л., будучи доп ри зы вн и ком ,
уклонился от прохождения военного обучения и призыва в Красную
Армию (Том II, л.д. 68).
Все обвиняемые виновны в преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 54-10 ч.П и 54-11 УК УССР.
О бвинительное заключение составлено «20» апреля 1946 г.
в г. Ровно.

ПРИГОВОР
Именем Союза Советских Социалистических Республик
1946 года июня 8 дня ВОЕННЫ Й ТРИ БУН А Л войск МВД
Ровенской области в составе председательствующего майора Гниденко
и членов лейтенанта П лугатаренко и Ткаченко при секретаре
Буяновой без участия обвинения и защиты в закрытом судебном
заседании, в помещении клуба УМГБ Ровенской области, в гор.
Ровно, рассмотрел дело по обвинению граждан СССР:
Андрейко Степана Васильевича, 1927 года рождения, уроженца
села Басов Кут Ровенского района, той же области, крестьянинаединоличника, украинца, беспартийного, грамотного, холостого,
несудимого;
Лустюка Бориса Александровича, 1929 года рождения, уроженца
с. Ш панов, Ровенского района, той же области, кр естьян и н аединоличника, украинца, беспартийного, холостого, с низш им
образованием, несудимого;
Васюк Василия И вановича, 1916 года рож дения, урож енца
села Басов Кут, Ровенского района, той же области, крестьянинаединоличника, украинца, беспартийного, холостого, грамотного,
несудимого;
Ю ра И вана Н иколаевича, 1912 года р ож д ен и я, урож ен ц а
села Шпанов, Ровенского района, той же области, крестьянинаединоличника, украинца, беспартийного, малограмотного, женатого,
несудимого;
Онищук Евдокии Филипповны, 1909 года рождения, уроженки
села Басов Кут, Ровенского района, той же области, крестьянкиединоличницы, украинки, беспартийной, грамотной, замужней,
несудимой;
Поповской Н адежды Владимировны, 1923 года рож дения,
уроженки села Шпанов, Ровенского района, той же области, крес
тьянки-единоличницы, украинки, грамотной, беспартийной, неза
мужней, несудимой;
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Шамрай Домны Васильевны, 1907 года рождения, уроженки
села Ш панов, Ровенского района, той же области, крестьянкиединоличницы, украинки, беспартийной, малограмотной, незамуж
ней, несудимой;
Муляр Веры Петровны, 1915 года рождения, уроженки села
Шпанов, Ровенского района, той же области, крестьянки-единолични
цы, украинки, грамотной, беспартийной, замужней, несудимой;
Ш амрай Анны Васильевны, 1920 года рождения, уроженки
села Ш панов, Ровенского района, той же области, крестьянкиединоличницы, украинки, грамотной, беспартийной, незамужней,
несудимой;
Балицкого Василия Васильевича, 1903 года рождения, уроженца
г. Жибочи Станиславской области, жителя гор. Ровно, ул. Папанина,
№10, служащего, украинца, беспартийного, грамотного, женатого,
несудимого;
Андрейко Надежды Васильевны, 1923 года рождения, уроженки
с. Басов Кут, Ровенского района, той же области, крестьянкиединоличницы, украинки, грамотной, беспартийной, незамужней,
несудимой;
Андрейко Любови Федоровны, 1901 года рождения, уроженки
села Басов Кут, Ровенского района, той же области, крестьянкиединоличницы, украинки, беспартийной, неграмотной, вдовы,
несудимой;
Раевской Веры Васильевны, 1920 года рождения, уроженки
села Басов Кут, Ровенского района, той же области, крестьянкиединоличницы, украинки, грамотной, беспартийной, замужней,
несудимой;
Савченко Василия Никитовича, 1905 года рождения, уроженца
села Басов Кут, Ровенского района, той же области, крестьянинаединоличника, украинца, беспартийного, малограмотного, женатого,
не судимого;
Годебской Меланьи Яковлевны, 1906 года рождения, уроженки
села Русивель, Гощанского района, Ровенской области, крестьянкиединоличницы, украинки, беспартийной, вдовы, малограмотной,
несудимой;
Годебского Степана Лукъяновича, 1928 года рождения, уроженца
села Русивель, Гощанского района, Ровенской области, крестьянинаединоличника, украинца, беспартийного, холостого, грамотного,
несудимого;
Зелент Иоанны Войцеховны, 1908 года рождения, уроженки
Ткабиня, Ж евецкого района, Краковского воеводства (Польща),
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проживающ ей с 1939 года в Ровенской области, без определен
ных занятий, польки, беспартийной, грамотной, замужней, несудимой, ВСЕХ ПО СТ. 54-10 Ч. II УК УССР.

УСТАНОВИЛ:
Подсудимые, состоя в секте «иеговистов»в 1944-1945 годах,
саботировали м ероприятия Советской власти по укреплению
обороноспособности Советского Союза и одновременно, используя
религиозны е предрассудки, систематически п роводили среди
н асел ен и я к о н тр р ев о л ю ц и о н н у ю аги тац и ю , н ап р а в л ен н у ю
на срыв мероприятий Советского государства по укреплению его
военной мощи.
На основании изложенного Военный Трибунал признал всех
подсудимых в совершении преступления, предусмотренного СТ.
54-10 ч. II УК УССР. Учитывая обстоятельства дела, деятельность
каждого подсудимого, исключительно молодой возраст Лустюка
и руководствуясь ст.ст. 296 и 297 УПК УССР,
ПРИГОВОРИЛ
Андрейко Степана Васильевича,
Васюк Василия Ивановича,
Шамрай Анну Васильевну,
Балицкого Василия Васильевича,
Андрейко Надежду Васильевну,
Андрейко Любовь Федоровну
Раевскую Веру Васильевну,
Зелент Иоанну Войцеховну,
Годебскую Меланью Яковлевну
на основании ст. 54-10 ч. II УК УССР с санкцией ст. 54-2 того
же УК лишить свободы в ИТЛ сроком на десять (10) лет каждого
с конфискацией лично принадлежащего им имущества, с поражением
всех, кроме А ндрейко С тепана как не достигш его к м ом енту
совершения преступления совершеннолетия, в политических правах
сроком на 5 лет каждого.
Юра Ивана Николаевича,
Онищук Евдокию Филипповну,
Поповскую Надежду Владимировну,
Шамрай Домну Васильевну,
Муляр Веру Петровну,
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Савченко Василия Никитовича
на осн ован и и ст. 54-10 ч. II УК УССР с санкцией ст. 54-2
того же УК лиш ить свободы в ИТЛ на восемь (8) лет каждого
с конфискацией всего лично принадлежащего имущества, с пора
жением в политических правах на пять (5) лет.
Лустюк Бориса Александровича,
Годебского Степана Лукьяновича
на основании ст. 54-10 ч. II УК УССР с санкцией ст. 54-2 того
же УК лиш ить свободы в ИТЛ сроком на пять (5) лет каждого
с конфискацией всего личного принадлежащего им имущества,
без поражения в политических правах ввиду несовершеннолетия
их к моменту совершения преступления.
Приговор кассационному обжалованию не подлежит.
Председательствующий
Члены: (Подписи)

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению ТОКАРЬ Петра Николаевича и
ПАШКОВСЬКОГО Ивана Петровича в совершении преступлений,
предусмотренных CT.CT.54-10 часть 2 и 54-11 УК УССР.
Управлениию МГБ Львовской области стало известно, что
в г. Л ьвове на нелегальном полож ении п рож иваю т руководи
тели иегови стской о р ган и зац и и Т О К А РЬ П етр Н и колаевич
и ПАШКОВСКИЙ Иван Петрович, которые проводят активную
антисоветскую работу.
На основании этих данных 1 июля 1947 года Токарь и Пашковский были арестованы.
П роизведенны м по делу расследованием установлено, что
в Западной Украине, с центром в г. Львове, существовала глубоко
законспирированная антисоветская иеговистская организация,
ставивш ая своей задачей борьбу за свержение Советской власти
и установлении т.н. теократичного строя.
Руководители этой организации ТОКАРЬ И ПАШКОВСКИЙ
поддерживали связь с иеговистским центром в г. Лодзе (Польша),
откуда получали антисоветскую литературу и указания по проведе
нию на территории Советского Союза враждебной деятельности.
/л.д.21,29,55, 74, 83, 107/.
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В отношении каждого из обвиняемых следствием установлено:
О бвиняем ы й ТО КА РЬ в 1940 году вступил в нелегальную
иеговистскую организацию и по ее заданию среди населения про
водил активную антисоветскую агитацию. В своих проповедях
ТОКАРЬ возводил клевету на Советскую власть, распространял
провокационные слухи о якобы неизбежной гибели Советской власти
и установлении теократического строя. В связи с этим он призывал
население отказываться от службы в Советской Армии, не браться
на военный учет, не участвовать в выборах в Верховные органы
Советской власти и не подписываться на государственные займы,
/л.д 50-52, 73,80, 107-108/
Обвиняемый ТОКАРЬ проводил активную работупо вовлече
нию в антисоветскую иеговистскую организацию новых учасников.
В 1941 году им лично были завербованы в организацию Рожак
и Трусь, /л.д. 108/
В 1946 году, после ареста органами МГБ руководителя иеговистской организации Западной Украины ЗЯТЕКА, Т О К А РЬ
по личной инициативе возглавил деятельность этой организации
и до дня ареста являлся т.н. «слугой» иеговистов Западной Украины,
/л.д. 21, 56-57/
Через выехавшую в Польщу участницу иеговистской организа
ции ИЛЬНИЦКУЮ в мае 1946 года ТОКАРЬ направил в польский
иеговистский центр письмо, в котором сообщил об аресте советски
ми органами Зятека и других иеговистов, просил дать указания
по проведению дальнейшей иеговистской работы в Западной Украине
и выслать иеговистскую литературу.
В июне 1946 года ТОКАРЬ поручил выехавш ему в Польшу
БИНЬКОВСКОМУ доложить польскому иеговистскому центру
о деятельности иеговисткой организации в Западной Украине и про
верить, получено ли им письмо, переданное через ИЛЬНИЦКУЮ.
/л.д.37-38/
В целях изготовления антисоветской иеговистской литературы
ТОКАРЬ в июне 1946 года по личной инициативе в г. Львове организо
вал нелегальную типографию, для которой приобрел пять пишущих
машинок, множительный аппарат и другие предметы, необходимые
для печатания литературы, /л.д. 21, 29, 31, 53-54, 58-60/.
Тогда же, в июне 1946 года, ТОКАРЬ установил связь с при
бы вш им из П ольш и участн и ком иегови стско й о р ган и за ц и и
обв. ПАШ КОВСКИМ , доставивш им в г.Львов антисоветскую
иеговистскую литературу, и поручил ему п ерепечаты вать эту
литературу в подпольной типографии, /л.д 31,61, 94/.
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Изготовляемую в подпольной типографии антисоветскую лите
ратуру ТОКАРЬ лично направлял слугам «стреф» Станиславской,
Дрогобычской, Тернопольской и других областей Западной Украины
для распространения среди населения. / л.д. 42 об., 54, 95-96/.
В помещении нелегальной типографии ТОКАРЬ хранил в боль
шом количестве антисоветскую литературу, в т. ч. брошюры «Фашизм
или свобода», « Посмотри фактам в глаза» и др., изъятую во время
его ареста, /л.д. 86-88, 90-91/
В течении 1946-1947 гг. Токарь распространил среди участников
иеговистской организации около 50 тысяч экземпляров различной
антисоветской литературы, /л.д. 75-112/
Кроме того, следствием установлено, что ТОКАРЬ по заданию
польского иеговистского центра заним ался сбором сведений
о реп ресси рован н ы х органам и С оветской власти участниках
иеговистской организации. С этой целью в июне 1946 года он рас
простран и л среди слуг «стреф» Западной Украины 200 анкет
специально установленого образца, /л.д. 69-70, 81-82, 99-100/.
В предъявленном ему обвинении ТОКАРЬ виновным себя
признал.
Кроме того, в антисоветской деятельности изобличается
п о к а з а н и я м и обв. П А Ш К О В С К О ГО и БУРАК, св и д етел ей
КОРНИЛЕЙКО и КОЗАК, /л.д. 28-29, 107-112,215, 222/.
и вещественными доказательствами (в отдельном пакете).
Обвиняемый ПАШКОВСКИЙ, проживая в Польше, в 1942 году
вступил в антисоветскую иеговистскую организацию.
В апреле 1946 года в качестве переселенца ПАШКОВСКИЙ
прибыл в г.Львов, куда доставил в большом количестве антисоветскоиеговистскую литературу (журналы «Башня стражи». «Инструктор»
и др. /л.д. 63, 667, 132, 142 об., 143/
В июне 1946 года ПАШ КОВСКИЙ установил связь с руко
водителям иеговистской организации Западной Украины ТОКАРЬ,
по предложению которого возглавил подпольную иеговистскую
типографию, /л.д.61, 140-142, 152/
По заданию ТОКАРЬ ПАШКОВСКИЙ систематически печатал
в типографии антисоветские иеговистские журналы «Башня стражи»,
«Инструктор», листовки и другую антисоветскую литературу, /л.д.
145, 163, 172, 178, 180/
Вследствие своих антисоветских убеждений ПАШКОВСКИЙ
не взялся на военный учет, отказался от участия в выборах в Верхов
ный Совет УРСР и до дня ареста находился на нелегальном поло
жении. /л.д.144, 151,170/
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В предъявленном ему обвинению ПАШКОВСКИЙ виновным
себя признал.
Кроме того, в проведении антисоветской деятельности и зо
бличается показаниями арестованных ТОКАРЬ, БУРАК, свидетеля
БЕРЕЗИНСКОЙ (л.д. 135-136, 197-202, 213, 215, 218) и веществен
ными доказательствами (в отдельном пакете).
На основании имеющихся в деле материалов обвиняются:
1. ТОКАРЬ Петр Николаевич, 1912 года рождения, уроженец
с. Серники Горишни, Бурштинского района, Станиславской облас
ти, украинец, гражданин СССР, из крестьян, беспартийный, с низ
шим образованием, холост, ранее не судим, до ареста проживал
в г. Львове на нелегальном положение, без определенных занятий, в том, что:
С 1940 года являлся участником нелегальной антисоветской
иеговистской организации, а с 1946 года до дня ареста - руководи
телем этой организации Западной Украины.
По заданию этой организации среди населения проводил
активную антисоветскую агитацию, возводил клевету на Советскую
власть и высказывал провокационные измышления о неизбежности
гибели советского строя.
П ризывал населения отказы ваться от службы в Советской
Армии, участия в выборах в Верховные органы Советской власти
и подписки на государственные займы.
Занимался вербовкой в организацию новых лиц.
В 1946 году организовал в г.Львове нелегальную типографию,
для работы в которой привлек обвиняемого ПАШКОВСКОГО.
Лично распространял среди населения изготовленную в под
польной типографии антисоветскую литературу.
Информировал польский иеговистский центр о деятельности
иеговистской организации в Западной Украине и собирал для
отправки в Польщ у сведения о иеговистах, репрессированны х
органами Советской власти, то есть в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 54-10 ч.2 и 54-11 УК УССР.
2.
ПАШКОВСКИЙ Иван Петрович, 1918 года рождения, уроженец
села Чеховичи, Грубешовского района, Люблинского воеводства
(Польша), украинец, граж данин СССР, из крестьян-бедн яков,
беспартийный, с низшим образованием, ранее не судим, до ареста
проживал в г. Львове на нелегальном положении, без определенных
занятий, в том, что:
С 1942 года является участником антисоветской иеговистской
организации, а с 1946 года руководили нелегальной типографией
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этой организации. В этой типографии печатал в большом количестве
антисоветскую литературу, которая затем распространялась среди
населения.
Вследствие антисоветских убеждений не взялся на военный
учет и находился на нелегальном положении, то есть в совершении
преступлений, предусмотренных ст.ст. 54-10 ч.2 и 54-11 УК УССР.
Руководствуясь ст. 204 УПК УССР, следственное дело № 148940
по обви н ен и ю Т О К А РЬ П етра Н иколаеви ч а и П аш ковского
И вана П етровича через П рокурора Украинской ССР направить
на рассмотрения облсуда.

ПРИГОВОР
Именем Украинской Советской Социалистической Республики
1950 года, сентября 28-29 дня судколлегия в уголовных делах Ровенского облсуда в составе: председательствующего МАКСИМЕНКО,
нар. заседателей КА ЛИ Щ УК, С Е М Е Н О В О Й , при секр етар е
АЛЕКСАНДРОВОЙ, с участием прокурора ЕЛЬЧИЩЕВА, адвокатов
САНЖАРОВСКОГО и ГЕРЦМАНА, рассмотрела в закрытом судебном
заседании в г.Ровно дело по обвинению САВЧУК Федора Степановича,
1929 года рождения, уроженца и жителя с.Савчуки, Козинского района,
Ровенской области, украинца, гр-на СССР, 6/п, образование 4 кл.,
холост, ранее не судим, работал в хозяйстве родителей;
ГРОГУЛЬ Ананий Семенович, 1928 года рождения, уроженец
и житель с. Птичье, Вербского района, Ровенской области, украинец,
гр-н СССР, 6/п, образование 4 класса, холост, в 1945 году судим
по ст. 54-18 ч. II УК УССР по одному году ИТЛ, меру наказания
отбыл, до ареста занимался сельским хозяйством в своих родителей.
Его отец ГРОГУЛЬ Семен Данилович в 1944 году осужден по ст. 193
и 13 УК РСФСР к 10 годам ИТЛ;
БРАТАСЮК Михаил Иванович, 1929 года рождения, уроженец
г.Жмеринка, украинец, гр-н СССР, 6\п, образование 4 класса, холост,
ранее не судим, до ареста проживал в селе Ново-Николаевке, НовоТроицкого района, Херсонской области, работал трактористом МТС;
ПАГЦУК Ананий Трофимович, 1929 года рождения, уроженец
с.Берег, Вербского района, Ровенской области, украинец, гр-н
СССР, 6/п, образование 2 класса, холост, работал в хозяйстве, ранее
не судим;
МЕЛЬНИК Михаил Николаевич, 1914 года рождения, уроженец
и житель с.Птичье, Вербского района, Ровенской области, украинец,
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гр-н СССР, б/п, образование 4 класса, женат, до ареста работал в своем
хозяйстве. В 1944 году был осужден по ст. 193 п. 13 УК РСФСР к 10
лет ИТЛ;
ГРОГУЛЬ Вера Семеновна, 1926 года рож дения, урож енка
и жительница с.Птичье, Вербского района, Ровенской области, гр-ка
СССР, 6/п, малограмотная, незамужняя, до ареста работала в своем
хозяйстве, отец ее ГРОГУЛЬ Семен Данилович осужден в 1944 году
по ст. 193 п. 13 УК РСФСР к 10 лет ИТЛ;
ДЕЙНЕКО Демьян Ефимович, 1905 года рождения, уроженец
и житель с. Птичье, Вербского района, Ровенской области, украинец,
гр-н СССр, б/п, образование 4 класса, женат, до ареста работал
в Вербском заготзерно чернорабочим. В 1944 г. осужден по ст. 193
п. 13 УК РСФСР к 10 лет ИТЛ;
ЗИНЧУК Тихон Федорович, 1930 года рождения, уроженец
и житель с. Берег, Вербского района, Ровенской области, украинец,
гр-н СССР, б/п, образование 3 класса, холост, до ареста работал
в хозяйстве родителей;
МЕЛЬНИК Ирина Марковна, 1913 года рождения, уроженка
села Свинцево, Демидовского района, Ровенской области, украинка,
гр-ка СССР, 6/п, м/грамотная, замужняя, до ареста работала в сво
ем хозяйстве;
ДЕЙНЕКО Ксения Яковлевна, 1925 года рождения, уроженка
и жительница с.Птичье, Вербского района, Ровенской области,
украинка, гр-ка СССР, б/п, образование 2 класса, незам уж няя,
несудимая, до ареста работала в хозяйстве родителей, брат ее МАЗУР
Дмитрий Макарович осужден в 1944 году военным трибуналом
за участие в банде ОУН к 20 года (ИТЛ) каторжных работ;
М АЗУРЧУК К апитолина М акаровна, 1929 года рож дения,
уроженка и ж ительница с. Берег, Вербского района, Ровенской
области, из крестьян, украинка, гр-ка СССР, б/п, образование 2 класса,
незамужняя, несудимая, до ареста работала в хозяйстве родителей.
Все обвиняются по ст. 54-10 ч.П и 54-11 УК УССР.

Предварительным и судебным следствием, УСТАНОВЛЕНО:
В селах Вербского, Козинского и Демидовского района Ровенской
области существовала и активно действовала антисоветская неле
гальная организация иеговистов, которой руководил подсудимый
САВЧУК Федор Степанович.

575

Указанная организация, в которую входили все подсудимые,
систематически устраивала нелегальные сборищ а, на которых
изучали антисоветскую литературу и распространяли ее среди насе
ления, отказываясь от службы в Советской Армии и саботировали
проводимые советской властью мероприятия на селе. Подсудимый
САВЧУК в 1946 года являлся активным участником антисоветской
нелегальной организации иеговистов, а с 1948 года до дня ареста
являлся руководителем - занимал положение «слуги группы».
Через связную иеговистского подполья по имени Анна САВЧУК,
как руководитель иеговистов, был связан с краевым буро иеговистов,
от которы х получал указания по акти ви зац и и антисоветской
деятельности иеговистского подполья в указанных районах, получал
антисоветскую иеговистскую литературу для распространения среди
своих единомышленников, а также получал денежные средства для
оказания материальной помощи участникам организации иеговистов,
находящихся в Местах заключения.
В 1948 году вместе с подсудимой ГРОГУЛЬ Верой выезжал
в г. Черногорск, Красноярского края с целью создания группы
иеговистского подполья, для чего получил от краевого бюро
иеговистского подполья деньги на проезд и антисоветскую литера
туру для распространения среди населения.
С такой же целью весной 1948 года вместе с ГРОГУЛЬ Верой
выезжал в г. Подкаменье, Львовской области.
С овместно со своими подчиненны ми ГРОГУЛЬ Ананием,
БРАТАСЮК Михаилом, ПАГЦУК Ананием в селах Птичье и Берег,
Вербского района, Ровенской области проводил организационную
работу среди участников иеговистского подполья с целью активи
зации их совместной деятельности, снабжал своих подчиненных
иеговистской литературой и неоднократно участвовал в нелегаль
ных сборищах.
Подсудимый ГРОГУЛЬ с 1948 года являлся активным участником
антисоветской нелегальной организации иеговистов. В 1945 году
отказался от военного обучения в Вербском РКВ, мотивируя свой
отказ по религиозным убеждениям, за что в том же году был осужден
нарсудом к одному году лишения свободы, однако и после этого
свою антисоветскую связь с иеговистским подпольем не прекратил,
а наоборот установил с ним связь и занимал положение «слуги килки»
по с. Птичье, Вербского района, Ровенской области.
Будучи «слугой килки», неоднократно проводил нелегаль
ные сборища со своими единомышленниками: ГРОГУЛЬ Верой,
МЕЛЬНИК Михаилом,
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М Е Л Ь Н И К И ри н ой , Д Е Й Н Е К О Д ем ьян о м и Д Е Й Н Е К О
Ксенией, на которых изучалась антисоветская литература, а также
хранил в себя в квартире антисоветскую литературу, которая была
обнаружена и изъята.
Поде. БРАТАСЮК и ПАЩУК с 1948 года являлись активными
участниками антисоветской нелегальной организации иеговистов
в с. Берег, Вербского района, Ровенской области и до их ареста
занимали положение «слуг килок». По заданию подсудимого Савчука
неоднократно проводили сборища со своими единомышленниками,
на которых изучали антисоветскую иеговистскую литературу
и занимались распространением ее среди своих участников.
МЕЛЬНИК Михаил и ДЕЙНЕКО Демьян в 1944 году, будучи
призванными в ряды Советской Армии и находясь на службе, отказались брать в руки оружие, мотивируя своим религиозным
убеждением, за что были осуждены к 10 годам ИТЛ каждый. В 1944
г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР ОТ 1.
УП.45 г. М ЕЛЬНИК и ДЕЙНЕКО были амнистированы , однако
по прибытию домой установили связь с организацией иеговистов.
Кроме того, МЕЛЬНИК по заданию иеговистского подполья зани
мался распространением антисоветской иеговистской литературы,
с которой был задержан на территории Тернопольской области.
ГРОГУЛЬ Вера, ЗИНЧУК Тихон, МЕЛЬНИК Ирина, ДЕЙНЕКО
Ксения, МАЗУРЧУК Марфа и МАЗУРЧУК Капитолина, являясь
участниками антисоветсткой нелегальной организации иеговистов,
находились в последней до дня ареста, посещали сборища, на кото
рых изучали иеговистскую литературу, за что все и преданы суду.
В судебном заседании все подсудимые виновными себя в инкреминируемом им преступлении не признали, однако не отрицают
своих действий, за которые они привлечены к уголовной ответ
ственности.
Рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение подсудимых
и показания свидетелей, суд считает, что все подсудимые совершили
преступления, предусмотренные ст.ст. 54-10 ч. II и 54-11 УК УССР,
которое по делу полностью доказано.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 216, 297
УПК УССР, ПРИГОВОРИЛ:
САВЧУК Федора Степановича, ГРОГУЛЬ Анания Семеновича,
БРАТАСЮК Михаила Ивановича, ПАЩУК Анания Трофимовича,
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МЕЛЬНИК Михаила Николаевича, ДЕЙНЕКО Демьяна Ефимовича,
ГРОГУЛЪ Веру Семеновну, ЗИНЧУК Тихона Федоровича, МЕЛЬНИК
И рину М арковну, ДЕЙНЕКО Ксению Яковлевну, МАЗУРЧУК
Марфу Макаровну и МАЗУРЧУК Капитолину Макаровну признать
виновны ми п ост. 54-10 ч.Н и 54-11 УК УССР и в соответствии
с санкцией ст. 54-2 УК УССР подвергнуть:
САВЧУК Федора Степановича, ГРОГУЛЬ Анания Семеновича,
БРАТАСЮК Михаила Ивановича, ПАЩУК Анания Трофимовича,
МЕЛЬНИК Михаила Николаевича, ДЕЙНЕКО Демьяна Ефимовича,
ГРОГУЛЬ Веру Семеновну, ЗИНЧУК Тихона Федоровича, МЕЛЬНИК
Ирину Марковну и МАЗУРЧАК Марфу Макаровну заключению в ИТЛ
сроком на двадцать пять (25) лет каждого, с поражением в правах
по п.п. а, 6, в, ст. 29 УК УССР на пять лет каждого, с конфискацией
всего имущества осужденных.
ДЕЙНЕКО Ксению Яковлевну и М АЗУРЧУК К апиталину
М акаровну подвергнуть заключению в ИТЛ сроком на десять (10)
лет каждую с поражением в правах по п. а, б, в, ст. 29 УК УССР
на пять лет каждую с конфискацией всего их имущества с зачетом
предварительного заключения:
САВЧУК Федора Степановича с 11.III.50 г. по день суда, ПАЩУК
Ананию Трофимовну и ЗИНЧУК Тихону Федоровичу с 17.IV.50 г.
по день суда.
МЕЛЬНИК Михаилу Николаевичу с 21.IV.50 г. по день суда.
БРАТАСЮК Михаилу Ивановичу с 25.IV.50 г. по день суда.
ГРОГУЛЬ Вере Семеновне с 8.1У.50 г. по день суда.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу
оставить прежнюю - содержание под стражей.
Взыскать со всех осужденных солидарно судебные расходы
по вызову свидетелей в судебное заседание триста девяносто три
рубля, такж е солидарно взыскать со всех осужденных в пользу
Ровенской ЮК за выступление адвокатов по делу одну тысячу
восемьсот рублей.
Срок обжалования приговора облсуда в Верховный суд УССР
пять дней.

ПРИГОВОР
Именем Украинской Советской Социалистической Республики
1951 года мая м-ца 28-29 дня, в городе Киеве, Верховный Суд
Украинской ССР в составе:
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Председательствующего Председателя Верховного суда УССР - НОЩЕНКО
Народных заседателей - КОРОЛЕНКО и КАЗИМИРЕНКО
при секретаре ГОНЧАРУК
с участием Прокурора - пом. Прокурора УССР,
Советника юстиции УТИНОЙ
Рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело
по обвинению:
1. ГРИНЧУКА Д м итрия К лим овича, 1927 года рож ден и я,
уроженца села Диковины, Берестечковского района, Волынской
области, украинцы, гр-на СССР, 6/п, не судимого, малограмотного,
до ареста прож ивавш его на нелегальном положении. О тец его
привлекался к уголовной о тв етствен н о сти и бы л судим , как
участник секты иеговистов за отказ за налоговым обязательством,
два его брата также были судимы за отказ от службы в Советской
Армии.
2. ПИЛИПЮКА Николая Степановича, 1927 года рождения,
урож енца села М арковичи, Гороховского рай он а, Волынской
области, украинца, гр-на СССР, из семьи крестьянина-середняка,
с низшим образованием, б/п, холостого, в 1944 году судимого к 5 лет
ИТЛ за отказ от службы в Советской Армии и отбывавшего нака
зание. До ареста работавшего плотником в Киверецком дорож но
эксплуатационном отделе Волынской области.
3. ЯЩУК Валентины Феофановны, 1926 года рождения, уроженку
села Бушковичи, Локачинского района, Волынской области, украинку,
гр-на СССР, б/п, ранее не судимую, малограмотную , до ареста
проживавшую на нелегальном положении.
4. СОСЯЛЮКА Михаила И ософовича, 1899 года рождения,
уроженца с.Суходолы, Заболотцевского района, Львовской области,
поляка, гр-на ССР, б/п, малограмотного, не судимого, до ареста
проживавшего в г. Броды, Бродовского р-на, Львовской области.
5. МОРОЗ Марии Николаевны, 1922 года рождения, уроженку
села Лучицы, Сокальського района, Львовской области, б/п, мало
грамотную, ранее не судимую, до ареста проживавшую в колхозе
с.Подберезье, Гороховского района, Волынской области.
6. ЦАП Палегею Ивановну, 1896 года рож дения, урож енку
села Стрептов, Нового-Милятинского района, Львовской области,
не судимую, малограмотную, до ареста проживавшую в селе Каменка
Бугская, Каменко-Бугского района Львовской области.
Всех перечисленных подсудимых обвиняется в преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 54-10 ч. II и 54-11 УК УССР, материалами,
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имеющимися в деле, предварительным и судебным следствием, установил:
На территории Западных областей Украины с 1947 по 1950 год
сущ ествовала и провела активную враж дебную деятельность
против Советского государства реакционная антисоветская секта
«Свидетелей Иеговы».
И еговистская орган и зац и я свою деятельность проводила
нелегально, имела свою разветвленую конспиративную сеть, разби
тую на группы, звенья, имела свою зашифрованную отчетность.
Р уководство иеговистским подпольем осущ ествляло т.н.
«Краевое бюро», которое в свою очередь получало установки
и направлялось «Восточно-Европейским бюро» иеговистов, нахо
дящимся в г. Лодзи.
«Краевое бюро» располагало своими подпольными типографи
ями, несколькими конспиративными квартирами, материальными
средствами, собранны м и среди участников секты иеговистив,
а также кадрами связников и проповедников для проповедование
Библии и вовлечения новых участников в организацию «Сви
детелей Иеговы».
Члены «Краевого бюро» размножали и распространяли среди
населения и своих участников антисоветскую иеговистскую литера
туру, полученную из заграницы, проводили активную агитацию под
видом «исследования библии» против всех мероприятий Советского
Правительства и Партии, высказывали различные антисоветские,
провокационные измышления по отношению политического строя
в СССР.
Участники «Краевого бюро» широко практиковали денежные
обязательства по сбору средств среди членов иеговисткой секты.
Только в 1950 году было ими собрано 499559 руб., значительная часть
из которых была израсходована на изготовления и распростране
ние антисоветской литературы, содержание и оборудование конс
пиративных квартир, на приобретение золотой валюты, часов и др.
ценностей, а также на другие организационные цели.
Как видно из отчета, изъятого и приобщенного к делу, о деятель
ности иеговистов, только в 1949-1950 гг. участниками подполья
изготовлено и распространено 47165 экзем п ляров различной
по своему содержанию антисоветской литературы - брошур, ж ур
налов, информационных листовок и т.п.
Под руководством «Краевого бюро» проводилася организацион
ная работа по проведению нелегальних зборищ, на которых под видом
молений высказывались антисоветские настроения по установлению
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святи с иеговистами в различных областях УССР и в некоторых
областях РСФСР.
В 1950 году проведено 31488 таких зборищ участников подполья
по различным вопросам активизации сектантской, антисоветской
деятельности.
Конкретно преступны е действия каж дого из подсудим ых
выразилися:
1.
ГРИНЧУК участником секты иеговистов является с 1942 года.
Зная, что иеговистская организация носит контрреволюционный
характер, боясь ареста и преследований, с 1947 года перешел на неле
гальное положение. ГРИНЧУК в организации «Свидетелей Иеговы»
занимал руководящее положение. После ареста в 1947 году участников
руководящего центра сектантского подполья, вместе с другими иего
вистами восстановил деятельность руководящего «Краевого бюро» и,
перейдя на нелегальное положение, вошел в состав вновь созданного
иеговистского центра под кличкой «Петр» и «Стефко».
ГРИНЧУК практически занимался организацией подпольных
типографий, подыскиванием конспиративных квартир, размноже
нием и распространением иеговистской литературы, имел переписку
антисоветского содержания с руководством иеговистского центра в г.
Лодзи и получал письма от ШАЙДЕРА с различными установками
антисоветским истолкованием Советской деятельности.
Поддерживая организационные связи с руководителями иеговисткого подполья Литви КАЗЛАУСКАСОМ, ГРИНЧУК в 1949 году
пытался через него нелегальным путем направить в Лодзинский
центр иеговистов пакет с документами антисоветского содержания,
отчет о деятельности «Краевого бюро», а также инструктировал
Казлаускаса по вопросам активизации антисоветской иеговисткой
деятельности среди населения Литвы.
ГРИНЧУК, будучи враждебно настроен к Советской власти,
проводил среди населения в западных областях антисоветскую
агитацию, клеветал на советские порядки, существовавшие в СРСР,
призывал население отказываться от службы в Советской Армии,
не вступать в колхозы, отказы вался сам и требовал от других
участников секты не принимать участие в выборах в Верховный
Совет СССР, УССР, местные Советы депутатов трудящихся и при
выборах народных судей.
В 1949 г. ГРИНЧУК три раза вместе с другими иеговистами
по заданию «Краевого бюро» выезжал в Москву, где предпринимали
попытки добиться легального существования и регистрации дея
тельности секты «Свидетелей Иеговы». После каждой поездки
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ГРИНЧУК, возвращаясь, из разных городов посылал заготовленные
письма о, ходе переговоров в Москве по вопросу о секте, в Лодзинский центр, в гор. Краков и Варшаву.
2. Подсудимый ПИЛИПЮ К участником нелегальной секты
иеговистов состоит с 1940 года. Под видом проповедования библии
проводил активную антисоветскую деятельность. В 1944 году был
судим за отказ служить в Советской Армии, затем после отбытия
наказания не только не прекратил, а еще более активизировал
враждебную сектанскую деятельность.
ПИЛИПЮК в 1947 году установил организационную связь с руко
водителем «Краевого бюро» иеговистов ЦЫБОЙ Николаем, которым был
назначен «слугой стрефы» № 1 и возглавил деятельность иеговисткого
подполья в Волынской, Львовской и Ровенской областях.
Выполняя задания руководства «Краевого бюро» ПИЛИПЮК
приобретал и распространял среди участников секты различную
литературу, проводил сборища участников подполья, занимался
вербовкой сектантов и проводил эту работу через своих связных.
Собирал среди участников организации денежные средства
и отбирал от руководителей низовых организаций секты денежные
обязательства. Всего в 1949-1950 гг. было собрано 78 тыс. рублей,
кроме средств, полученных за иеговисткую литературу.
В 1948-1950 гг. ПИЛИПЮК направлял своих связных ЯЩУК
В.Ф., КУХАРСКОГО В.К. и других связных и проповедников в Вин
ницкую, Запорожскую, Сумскую, Житомирскую и др. области длл
связи с иеговистами и выявления новых участников, для объеднение
их в низовые сектантские звенья. Через связных распространялась
в этих областях среди иеговистов различная литература сектантского,
антисоветского содержания, проводились сборища и давался инструк
таж, как проводить в подполье иеговисткую деятельность.
3. ЯЩУК является активной иеговисткой с 1942 года. На протя
жении многих лет занимается распространением библии, проводила
среди населения антисоветскую агитацию, распространяла иего
висткую литературу.
В составленых ею двух кратких рефератах проводится анти
советская мысль о том, что на земле люди будут жить хорошо только
при божьем царстве, при так называемом «теократическом» устройстве,
призывала участников секты не служить в Советской Армии и не брать
оружие, отказывалась участвовать в выборах органов Советской
власти и требовала от других иеговистов поступать также.
Будучи связной у « слуги стрефы» ПИЛИПЮКА, Ящук по его
заданию выезжала в Запорожскую, Винницкую, Ж итомирскую,

582

Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области,
а также в г. Воронеж для проведения сборищ с иеговистами, выявле
ния и вербовки новых участников, распространения иеговистской
литературы и для создания новых сектантских групп и звеньев.
Весной 1949 года ЯЩУК установила связь с руководителем
«Краевого бюро» ЦЫБОЙ.
По заданию руководства подыскивала конспиративную квартиру,
у нее на квартире в г. Львове на улице Леси Украинки проходили
сборища, а также состоялись явки руководителей «Краевого бюро»
ЦЫБЫ, ВЕРЕТЕЛЬНИК, ГРИНЧУКА, БОРУЦКОГО и др.
ЯЩУК доставляла для типографии чистую бумагу. В 1949 году
по заданию «Краевого бюро» выезжала с ГРИНЧУКОМ, ПЯТОХОЙ
И БАБИЙЧУКОМ в Москву по вопросу регистрации свободной
и легальной деятельности иеговистской организации.
После ареста ПИЛИПЮКА ЯЩУК продолжала свою деятельность
в качестве связной по заданию ПЯТОХИ. Для связи с иеговистским
подпольем и выявлением новых участников, ЯЩУК по заданию
ПЯТОХИ выезжала в Киевскую область и в Белорусскую ССР.
4. Подсудимый СОСАЛЮ К состоит иеговистом с 1936 года.
С 1948 года установил связь с руководителем «Краевого бюро» и по его
заданию и на средства организации иеговистов восстановил и обору
довал конспиративную квартиру в г.Броды, Львовской области.
СОСЯЛЮК еще до знакомства с ЦЫБОЙ вел себя активно как
участник секты и проявлял себя враждебно по отношению всех
мероприятий Советской власти, посещал нелегальные сборища,
изучал и распространял иеговистскую литературу и предоставлял
свою квартиру для таких сборищ.
Являясь содержателем конспиративной квартиры, где укрывались
участники «Краевого бюро» ЦЫБА, ВЕРЕТЕЛЬНИК, БОРУЦКИЙ
и ГРИНЧУК, оказывал им помощь в размнож ении на ротаторе
антисоветской литературы, которую затем распространял среди
иеговистского подполья.
СОСЯЛЮК отправлял литературу по заданию «Краевого бюро»
в г. Львов, привозил оттуда писчую бумагу для нужд подпольной
типографии.
В своей квартире в ноябре м-це 1950 г. оборудовал специальный
тайник, в котором хранил значительное количество различной
иеговистской литературы, архив иеговистского «Краевого центра»
и принадлежности для размножения литературы.
5. Подсудимая М О РО З, являясь участницей иеговистского
подполья, 1944 году установила связь с ПИЛИПЮКОМ, по заданию
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которого проводила среди населения антисоветскую агитацию,
занималась вовлечением в секту новых лиц.
В 1949 году, в ы п о л н яя задан и я П И ЛИ П Ю КА , вы езж ала
неоднократно в г. Львов, где от участников подполья принимала
и доставляла иеговистскую литературу.
На квартире М ОРОЗ «слуга стрефы» проводил нелегальные
сборища сектантов.
Подсудимая МОРОЗ отказывалась участвовать в выборах органов
Советской власти, проявляла себя враждебно ко всем мероприятиям
Советской власти, клеветнически отзывалась о колхозах.
В 1949 году по заданию члена «краевого бюро» БОРУЦКОГО
хранила у себя пишущую машинку и писчую бумагу, предназначен
ную для размножения иеговистской литературы.
1. Подсудимая ЦАП среди населения проводила антисоветскую
агитацию, призывала население к саботированию мероприятий
Советской власти, участвовала как иеговистка на нелегальных
сборищах, хранила и распространяла иеговистские антисоветского
содержания брошюры и журналы.
Поддерживая организационную связь с членами «Краевого
бюро» иеговистов ВЕРЕТЕЛЬНИК А. и БОГУЦКИМ, ЦАП по их
заданию в специально оборудованном тайнике хранила ротатор,
пишущую машинку и большое количество восковок.
Предъявленные обвинения по всем фактам сектантской, иего
вистской деятельности, проводившейся в подполье, все подсудимые
признали, однако в силу своих иеговистских убеждений виновными
себя не считают. Кроме их признания совершенных преступлений,
все подсудимые достаточно изобличены показаниями свидетелей,
очными ставками, вещественными доказательствами, изъятыми
у подсудимых во время обысков и при арестах. Руководствуясь ст.
ст. 246, 297, УПК УССР,
ПРИГОВОРИЛ:
1 . ГРИНЧУКА Дмитрия Климовича
2. ПИЛИПЮКА Николая Степановича
3. Я1ЦУК Валентину Феофиловну
4. СОСЯЛЮКА Михаила Иосифовича
на основании ст.ст. 54 - 10 ч. II и 54 - 11 УК УССР, по совокуп
ности совершенных ими преступлении, с санкции ст. 54-2 УК УССР
и в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета ССР от 2/У - 1947 года «Об отмене смертной
казни», - заключить в ИТЛ сроком на (25) двадцать пять лет каждого,
с конфискацией всего имущества. После отбытия меры наказания
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лишить их прав, предусмотренных п. п. «а,б,в» ст. 29 УК УССР на 5
лет каждого.
5. МОРОЗ Марию Николаевну
6. ЦАП Пелагею Ивановну
учитывая, что они являются второстепенными участниками
в антисоветской иеговистской организации, подвергнуть их на
основании ст.ст. 54-10 ч. II и 54 - 11 УК УССР по совокупности
совершенных преступлений, - заключению в ИТЛ сроком на 10
лет (десять) каждую с конфискацией имущества и с поражением
в правах по п. п. «алв» ст. 29 УК УССР на 5 лет каждую.
Меру наказания исчислять:
ГРИНЧУКУ Д.К. - с 23/111 - 1950 года,
ПИЛИПЮКУ Н.С. - с 1/ГУ - 1950 года,
ЯЩУК В.Ф. -с 26/Ш - 1950 года,
СОСЯЛЮКУ М.И. - с 13/ХП - 1950 года,
МОРОЗ М.И. - с 13/Х1 - 1950 года,
ЦАП П.И. - с 4/ХП - 1950 года.
Изъятые при аресте у ГРИНЧУКА Д.К. часы и 64 руб. денег
конфисковать в доход государства.
Изъятые во время обыска и ареста участников «Краевого бюро»
золотые часы, золотые монеты и др. ценности также конфисковать
и передать в доход государства.
Две пиш ущ ие м аш инки, ротатор, вали ки , писчую бумагу
и восковку также конфисковать.
Вещественные доказательства - иеговистскую литературу, архивы
иеговистской секты, их отчетность передать УМГБ УССР для уничтоже
ния. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
Представительствующий (НОЩЕНКО)
Народные заседатели КОРОЛЕНКО,
КАЗИМИРЕНКО.
Верно: Председательствующий
(подпись)

ОБЗОР
По архивно-следственному делу №382241 на осужденных 1. ВОРОПАЙ Анастасию Ивановну, 1926 года рождения, уро
женку и жительницу пос. Ворожба, Белопольского района, Сумской
области, украинку, гр-ку СССР, с образованием , 7 класов.
2. МАЛЕЦ Андрея Степановна, 1923 года рождения, уроженца
и жителя пос. Ворожба, Белопольского района, украинца, образо
вание 4 класса.
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3. ПОЛЯКОВА Н иколая Тихоновича, 1925 года рож дения,
уроженца и жителя села Вирки, Белопольского района, Сумской
области, украинца, с образованием 6 классов
4. КУРОЩ ЕПОВА Сергея Климовича, 1891 года рождения,
уроженца и жителя села Вирки, Белопольского района, украинца,
гр-на СССР, малограмотного.
5. ПОЛЯКОВУ Анну Назаровну, 1896 года рождения, уроженку
и жительницу с. Вирки, Белопольского района, русскую, гр-ку СССР,
малограмотную.
В ноябре 1949 года - январе 1950 года Управление УМГБ Сумской
области были арестованы за проведение активной ан тисовет
ской деятельности и принадлежность к иеговистскому подполью
ВОРОПАЙ А.И., МАЛЕЦ А.С., ПОЛЯКОВ Н.Т., КУРОЩЕПОВ С.К.
И ПОЛЯКОВ А.И.
Следствием установлено, что ВОРОПАЙ в период Отечественной
войны в 1942 году добровольно выехала в фашистскую Германию, где
в концлагере в 1945 году вступила в секту «Свидетели Иеговы».
Будучи вывезена немцами в Данию, ВОРОПАЙ после капи
туляции последних окончила трехмесячную иеговистскую школу,
готовившую кадры для иеговистского подполья.
Возвратившись в порядке репатриации в Белопольский район,
Сумской области, ВОРОПАЙ среди населения и особенно баптистов
стала вести соответствующую работу по обработке и вербовке в секту
иеговистов новых участников. Для чего систематически посещала
баптистские соб рания, на которы х вы ступала с проповедям и
иеговистского вероучения.
Так, ею в разное время были вовлечены в секту жители Белопольского района, осуж дены по настоящ ему делу МАЛЕЦ А.,
ПОЛЯКОВ Н., КУРОЩЕПОВ И ПОЛЯКОВА А., которые в своих домах
организовывали нелегальные сборища, где изучали антисоветскую
иеговистскую литературу, издаваемую в Америке Бруклинским
центром иеговистов, и обсуждали вопросы саботирования меро
приятий, проводимых органами советской власти (не участвовать
в выборах Советов, не подписываться на заем и т.д.).
В 1946 - 1947 гг. ВОРОПАЙ установила письменную связь
с руководителями антисоветского иеговистского подполья в Литве
КАЗЛАУСКАС Чесловасом и ВАРТЕРИСОМ, от которых получила
организационные указания и иеговистскую литературу для распро
странения ее среди населения.
В н о яб р е 1948 года В О Р О П А Й вы езж ал а в Латвию , где
встречалась с активными участниками иеговистского подполья
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КАЗЛАУСКАСОМ, ВЕРТЕРИСОМ и ЦИБОЙ Николаем, которые
снабдили ее антисоветской иеговистской литературой (журналы
«Башня стражи» и книга «Арфа Божа»), а также дали ряд указаний
на активизацию деятельности организации.
Являясь активной участницей антисоветского иеговистского
подполья, ВОРОПАЙ сознательно уклонялась от подписки на госу
дарственны е заемы иучастия в 1949 году в вы борах народных
судей и народных заседателей. Начиная с 1948 года, ВОРОПАЙ
неоднократно принимала у себя связников организации иеговистов
ЛЯШКО, КУХАРСКОГО и ТИМАЩУК, приезжавших из западных
областей Украины и г.Киева, которые передавалией антисоветскую
литературу и листовки.
Через этих же связников ВОРОПАЙ передавала специальные
рапорта о проделанной ею антисоветской иеговистской деятельности,
которые также ежемесячно пересылала в заш иф рованном виде
по почте.
В предъявленном обвинении ВОРОПАЙ и друге однодельцы
себя признали полностью.
28 июля 1951 года ВОРОПАЙ А.М., МАЛЕЦ А.С., ПОЛЯКОВ
Н.Т., КУРОЩЕПОВ С.К. и ПОЛЯКОВА А.Н. Особым совещанием
при МГБ СССР были осуждены по ст.ст. 54-10 ч.2 и 54-11 УК УССР
к различным срокам наказания.
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V.
СВІДКИ є г о в и
В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

У 1991 р. - після більш ніж 70-річного періоду існування Свідків
Єгови в Україні під гнітом польської, угорської, румунської, німецької,
радянської влади - розпочався процес їхньої легалізації і поступового
виходу із підпілля. Правова реєстрація надала цій релігійній організації
статусу законослухняної щодо демократичної держави та прозорої
і відкритої до суспільства конфесії, позбавленої сектантських рис.

Статут релігійної організації Свідків Єгови
Релігійна організація Свідків Єгови має чітку управлінську структуру,
яка відповідає міжнародним стандартам, що упродовж 130 років (1879 2005 рр.) склалися у цій світовій конфесії. Цілі, завдання, засади діяльності
Свідків Єгови, принципи членства в зборах (громадах), методи і форми
функціонування цих громад, спосіб надходження коштів (добровільні
пожертви) та управління майном засвідчують відповідність її статутних
положень і практичної діяльності вимогам Конституції України і Закону
України «Про свободу совісті та релігійні організації», а також міжнарод
ним правовим актам про свободу совісті, релігію, переконання.
«Статут Управлінського бюро релігійної організації Свідків Єгови»
у відповідності з українським законодавством зареєстровано ЗО березня
1992 р. Радою у справах релігій при Кабінеті міністрів України. Цей
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Статут є частиною тексту «Типового статуту релігійної громади Свідків
Єгови», затвердженого керівним комітетом релігійної організації Свідків
Єгови в Україні ( протокол засідання №2 від 6 грудня 1999 р.). Реєстрація
органами державної влади в Україні понад 400 статутів місцевих релігійних
громад Свідків Єгови - доказ визнання державою того, що їхнє віровчення
та релігійна діяльність не суперечать українському законодавству.
Сам факт р еєстр ац ії в держ авних органах України «Статуту
Управлінського бюро релігійної організації Свідків Єгови» і статутів
місцевих релігійних громад Свідків Єгови підтверджує, що держава
не мала жодних застережень щодо цілей, завдань та основних форм
діяльності громад Свідків Єгови в Україні, які чітко визначені в їхніх
статутах, а саме: «Ця діяльність полягає у проведенні основаного
на Біблії християнського служіння як частини поклоніння Свідків
Єгови, в що входить наступне:
>
Проведення богослужінь та здійснення обрядів у відведених для
цього місцях, на цвинтарях, у квартирах та будинках громадян,
в установах, організаціях та на підприємствах відповідно до чин
ного законодавства в Україні;
>
Проповідування громадами доброї новини про Царство Боже
на чолі з Ісусом Христом як прилюдно, так і удома;
>
Навчання людей, які виявляють зацікавленість біблійною правдою,
а також проведення з ними безкоштовних біблійних вивчень для
збагачення їхньої духовності та морального вдосконалення;
>
Безкоштовне навчання біблійних норм, вивчення біблійної
історії та біблійної літератури для підвищення рівня їхніх знань
та вдосконалення їхньої релігійної освіти»1.
>
Член громади Свідків Єгови зобов’язаний визнавати ці норми
Статуту і діяти згідно зі статутними цілями громади, керуючись
принципами і нормами, які ґрунтуються на Біблії.
> Члени громади Свідків Єгови мають право:
>
Брати участь у релігійній діяльності громади;
>
Проповідувати добру навину про Царство Боже, очолюване
Ісусом Христом як в громадських місцях, так і по домах2.
1 Типовий статут релігійної громади Свідків Єгови . - Пункти 2.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3;
2.2.4.
2 Там само. - Пункти 3.5; 3.6.1; 3.6.2.
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Згідно статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації», «Статут (положення) релігійної організації, відповід
но до цивільного законодавства, визначає її правоздатність, підля
гає реєстрації у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.
Статут (полож ення) релігійної організації не повинен суперечи
ти чинному законодавству» (Стаття 12. Статути (положення) релі
гійних організацій).
Форми і методи діяльності Свідків Єгови, як і будь-якої церкви,
(релігійної організації), статути яких зареєстровані у встановленому
законом порядку, дозволені й гарантовані Конституцією України: «Кож
ному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження
своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати,
використовувати і поширювати інформацію, усно, письмово або в інший
спосіб на свій вибір» (Конституція України. Стаття 34); «Кожен має
право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу
сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно
відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні
обряди, вести релігійну діяльність» (Конституція України. Стаття 35).
Ці положення Конституції України та Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» дозволяють Свідкам Єгови проповідувати
в громадських місцях і ходити від дому до дому, щоб таким чином
розповсюджувати свою релігійну літературу, розмовляти з людьми, які
виявили бажання поспілкуватися з ними. Можливо, деяким, зокрема,
так званим традиційним церквам, насамперед Православній і Грекокатолицькій Церкві, не подобається така форма проповідницькомісіонерської діяльності, яку вони вважають прозелітизмом, що спонукає
деяких вірних їхніх громад змінювати свої попередні конфесійні упо
добання і відповідно міняти свою релігійну приналежність. Саме тому
звинувачення в прозелітизмі, іноді з боку православних і католицьких
церков, адресується протестантським проповідникам і місіонерам,
в тому числі й Свідкам Єгови. З точки зору чинного українського
законодавства такі звинувачення безпідставні. «Кожному громадянину
в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право включає
свободу м ат и, прийм ат и і зм іню ват и релігію або п ереконання за своїм
вибором і свободу одноособово або разом з іншими сповідувати будь-яку
релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито
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виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання.
Ніхто не може встановлювати обов’язкових переконань і світогляду.
Не допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином
свого ставлення до релігії, до участі або не участі в богослужіннях,
релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії» (Закон України «Про
свободу совісті та релігійні організації». Стаття 3).
Ці положення Закону України «Про свободу совісті та релігій
ні організації», зокрема про «свободу мати, приймати і змінювати
релігію», «відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні
або атеїстичні переконання» відповідають міжнародним правовим
документам, зокрема «Загальній декларації прав людини», проголошеній
Генеральною Асамблеєю ООН від 10 грудня 1948 року, Європейській
Конвенції «Про захист прав людини і основних свобод» від 4 листопада
1950 року (ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 р.),
Міжнародному пакту «Про громадянські і політичні права», прийнятому
Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року (ратифікований
Указом Президії Верховної Ради Української PCP 19 жовтня 1973 р.),
Підсумковому документу Віденської зустрічі представників державучасниць Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 15 січня
1989 року, Декларації ООН «Про ліквідацію всіх форм нетерпимості
та дискримінації на підставі релігії чи переконань» (проголош ена
Генеральною Асамблеєю ООН 25 листопада 1981 р.).
У названих міжнародних правових документах, яким відповідає
або має відповідати українське законодавство, чітко фіксуються
і відповідно гарантуються такі права і свободи, як «зміна своєї релігії або
переконань»; «пошук, отримання, поширення різноманітної інформації
або ідей, незалежно від державних кордонів, усно, письмово або через
пресу чи художні форми вираження, або ж іншим способом вираження
за своїм вибором»; «дозвіл релігійним культам, установам та організаціям
виробляти, імпортувати і поширювати релігійні видання та матеріали»;
«писати, випускати та розповсюджувати відповідні релігійні публікації»;
заборона і засудження «нетерпимості та дискримінації на ґрунті релігії
або переконань, а саме: будь-які розрізнення, виключення, обмеження
або переваги, базовані на релігії або переконаннях, метою або наслідком
яких є знищення або зменшення визнання використання або здійснення
на ґрунті рівності прав людини та основних свобод».
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У зв’язку з вище наведеним тлумаченням значення виразу «нетер
пимість та дискримінація на грунті релігії або переконань» необхідно
послатися на такий прецедент. Європейський суд з прав людини
в Страсбурзі 19 квітня 1993 року виніс судове рішення у «Справі
Коккінакіса проти Греції». Цим рішенням Грецію визнано країною,
яка порушила права громадянина Греції Коккінакіса, члена релігійної
організації Свідків Єгови в Греції, на користування свободою релігії для
проповідування публічно від дому до дому. Європейський суд визнав
неправомірним застосування грецькими судами Закону про «Заборону
прозелітизму» для обмеження свободи Свідків Єгови проповідувати
публічно і по домах.
Справа Коккінакіса набула широкого розголосу, оскільки, по суті, була
першою справою про свободу релігії, яку було подано до Європейського
суду від початку його заснування. Справу Коккінакіса порушено в той
час, коли ООН і ЮНЕСКО проголосили міжнародний рік, присвячений
терпимості, який повинен був посприяти застосуванню на практиці
прийнятої в 1981 році, після 20 років переговорів, Декларації ООН
«Про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі
релігії і переконань».
Завдяки гарантіям Конституції України та діючого українського
законодавства про свободу совісті та релігійні організації Свідки Єгови
в Україні, вперше за всю історію нелегального та забороненого існування
і статусу фактично репресованої конфесії, отримали можливість вільно
влаштовувати своє релігійне життя і поширювати публічно, зокрема,
ходячи від дому до дому, свої релігійні переконання у формі усних
проповідей, розмов з людьми, які їх слухають, та розповсюджувати свою
релігійну літературу. Така діяльність, примножена запалом і енергією
їхніх «вісників», не забарилася дати щедрі плоди.

Стан і тенденції розвитку Свідків Єгови
в незалежній Україні
Якщо в 1991 р., напередодні незалежності України, кількість активних
віруючих (вісників) в українських громадах Свідків Єгови дорівнювала
25448, то вже в 1992 р. їх стало 34459, у 1993 р. - 40205, а у 1994 р. - 51069
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«вісників»1, тобто у порівнянні з 1991 р. кількість «вісників» збільшилася
удвічі. У 1994 р. в Україні постійно проповідницькою і місіонерською
діяльністю у ранзі «піонерів» було зайнято 2643 особи («піонер», згідно
діючих в організації Свідків Єгови установлень, повинен щомісячно
присвячувати не менше 70 годин на проповідницьку діяльність від
дому до дому, тобто не менше двох годин щоденно).
1994
р. «вісниками» і «піонерами» на публічну проповідницьку
діяльність від дом у до дом у загалом затрачено 9 млн. 355 годин
(кожен «вісник» і «піонер» щомісяця звітує перед своєю громадою «збором» про результати своєї праці: кількість годин, присвячених
проповідницькій діяльності, кількість примірників розповсюдженої
літератури і особливо влаштованих в приватних квартирах і будинках
зацікавлених людей - майбутніх неофітів - «біблійних вивчень». Загалом
по всій Україні в 1994 р. «вісникам» і «піонерам» вдалося організувати
в приватних помешканнях зацікавлених їхнім віровченням осіб 35123
«біблійних вивчень»). І ці форми проповідницько-місіонерської праці
дали результати. У 1994 р. 17402 неофіти прийняли водне хрещення
і стали членами релігійної організації Свідків Єгови, тобто фактично
відбулося істотне поповнення рядів «вісників» і «піонерів»2.
«Вісники» і «піонери» - найбільш діяльна, динамічна частина Свідків
Єгови. Загалом же кількість тих, що відвідували зібрання Свідків
Єгови і вивчали Біблію за допомогою їхньої літератури, зокрема, були
учасниками щорічного теократичного свята - «Спомину», в 1994 р.
становила понад 131 тисячу осіб3.
У 1995 - 1997 роках щ орічний приріст «вісників» (публічних
проповідників від дому до дому) в Україні дорівнював 20%, 1995 р. 60111; 1996 р. - 71224; 1997 р. - 85242. Фактично в ці роки темпи
зростання «вісників» з усіх фіксованих показників (кількість «вісників»,
«піонерів», охрещених, запроваджених біблійних домашніх вивчень
у зацікавлених віровченням Свідків Єгови осіб) безупинно зростали.
У 1997 р. про свою проповідницьку працю від дому до дому звітувало
78264 «вісники» і 7217 «піонерів». За три роки (1995 - 1997) охрестилося
1 Див.: Всемирный отчет Свидетелей Иеговы за 1994 служебный год. - Стороже
вая башня. - Нью-Йорк, 1995, январь. - С. 1 2 -1 5 .
2 Там само. - С. 15.
3 Там само. - С. 15.
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36740 нових членів організації. 225 тисяч осіб відвідували в 1997 р.
святкове зібрання Свідків Єгови - «Спомин». Кількість зборів у цей
рік досягла 710.
З 1998 року темпи зростання кількості «вісників» стабілізувалися
і почали зменшуватися з 20% (1995 р.) до 11% (1999 р.), 8% (2000 р.),
6% (2001 р.), 4% (2002 р. і 2003 р.), 3% (2004 р.), 2% (2005 р.). Однак
кількісний приріст був високим. Щорічно майже на 10 тисяч зростала
кількість «вісників», які регулярно проповідували від дому до дому:
1998 р. - 90076, 1999 р. - 99998, 2000 р. - 108184, 2001 р. - 114377,
2002 р. - 125892, 2003 р. - 129137, 2004 р. - 122152, 2005 р. - 137210
«вісників». Якщо в 1997 р. «піонерським служінням» (нагадаємо:
норма «піонерського служіння» - 70 годин проповідницької діяльності
в місяць) було зайнято 7217 осіб, 2001 р. - 14289, 2002 р. - 15675 осіб,
2004 р. - 17562, то у 2005 р. - 17937 осіб1.
У 1998 - 2001 роках охрещ ено 43 тисячі неофітів, проте темпи
охрещення почали падати: 1998 р. - 11768,2000 р. - 10306,2001 р. - 8702,
2002 р. - 7740,2003 р. - 8246,2004 р. - 6652,2005 - 5624 охрещених. Хоча
зусилля по залученню нових членів зростали. Про це свідчить показник
«біблійні домашні вивчення в зацікавлених осіб»: 1998 р. - майже 54
тисячі таких «вивчень» проводилося в квартирах зацікавлених осіб, 1999
р. - 62 тисячі, 2000 р. - 69 тисяч, 2001 р. - 75 тисяч, 2002 р. - 87 тисяч,
2004 р. - 90 тисяч, 2005 р. - 87 тисяч (цифри заокруглені)2. У 2001 р.
функціонувало 1183 збори (громади) Свідків Єгови в Україні (у 2005 р.
їх кількість зросла до 1434). Учасників щорічного свята «Спомин» у 2005
р. було 264514. Отже, в порівнянні з 1994 р. у 2005 р. загальна кількість
Свідків Єгови та їхніх потенційних послідовників та прихильників
зросла більше ніж удвічі: 1994 р. - 131 тис., 2005 р. - 264 тис.
Українські Свідки Єгови були невід’ємною частиною організації
Свідків Єгови в СРСР. Тому деякі дані стосовно Свідків, які проживали
на території України, як показано в наступній таблиці, є неповними
до 1993 року.

1 Див.: Всемирный отчет Свидетелей Иеговы за 2005 служебный год. - Стороже
вая башня. - Нью-Йорк, 2006, февраль. - С. 30.
2 Див.: Всемирный отчет Свидетелей Иеговы за 2001 служебный год. - Стороже
вая башня. - Нью-Йорк, 2002, январь. - С. 22.
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Таблиця 1.

Динаміка зростання вісників, охрещених,
зборів, запроваджених домашніх вивчень,
учасників Спомину (1993-2007 рр.)
.
Рік

Вісники

Зріст Охрещено ,

^
^

Пропорція:
Кількість
1 вісник
присутніх на кількість
на Спомині мешканців
України

1939

1 000____________________________________________________

1946

5 218_____________________________________________________

1947

10 840_____________________________________________________

1982

12 628____________________________________________________

1986

13 433_____________________________________________________

1987

14 088_____________________________________________________

1990

21 113_____________________________________________________

1991

25 448_____________________________________________________

1992

34 459_____________________________________________________

1993

40 205___________ 6 098

379

103,346

1:1 293

1994

51069

23%

17 042

472

131 224

1:1 030

1995

60 011

20%

10 639

527

165 832

1:868

1996

71 224

17%

13 029

621

193 412

1:721

1997

85 242

20%

13 612

710

224 988

1:597

1998

101 755

15%

11 768

823

229 328

1:496

1999

107 045

11%

12 320

937

247 193

1:468

2000

112 720

8%

10 306

1 043

251 953

1:439

2001

120 028

6%

8 702

1 183

282 358

1:411

2002

125 030

4%

7 740

1 279

272 621

1:385

2003

129 137

4%

8 246

1 333

270 505

1:370

2004

133 152

3%

6 652

1 401

279 353

1:356

2005

137 210

2%

5 624

1434

264514

1:343

2006

135013

-1,6%

6115

1463

262008

1:347

2007

140197

4%

6775

1500

276126

1:332
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Таблиця 2.

Динаміка зростання Свідків Єгови
за 10 років (1995-2005)
в деяких регіонах
Регіони

1995 рік

2005 рік

Зріст

Київщина

2785

9700

3,5

Харківщина

2684

8700

3,2

Доибзс
(Донецька і Луганська обл.)

7033

26000

Крим

2790

6700

2,4

Отже, можна зробити висновок, що темпи зростання Свідків
Єгови, починаючи з 1997 р., стабілізувалися. Щ орічний масовий
приплив нових членів, починаючи з 1991 року, пояснюється тим,
що релігійна організація Свідків Єгови вийшла з підпілля, набула
статусу офіційно діючої, зареєстрованої релігійної спільноти. Можна
зрозуміти, з яким запалом проповідницької енергії, бажанням привести
неофітів до своїх зборів почали працювати ті Свідків Єгови, які раніше
перебували на засланнях, в ГУЛАГах чи під постійним тиском і контро
лем тоталітарної влади. Крім того, зростанню громад і поповнення
їх новими членами охрещених осіб сприяло й те, що люди побачили
діючу, а не підпільну спільноту. Не фанатиків і сектантів, як їх намагалася
зображати радянська влада, а цілком нормальних, цивілізованих людей,
працьовитих, законослухняних, морально стійких.
І якщо в незалежній Україні в деяких засобах масової інформації
і, нажаль, в конфесійній практиці (православній, католицькій) зас
тосовується означення «секта», «сектанти» як ярлик-жупел щодо
таких портестанських течій, як баптисти, адвентисти, п ’ятидесят
ники і особливо стосовно до Свідків Єгови, то це слід кваліфікувати
не лише як ганебний пережиток мислення за зразками самодержавноправославної та радянсько-атеїстичної системи, а й як свідомий
засіб оббріхування і приниження гідності віруючих інших конфесій,
обмеження конституційних прав на рівність громадян перед законом,
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незалежно від їхнього ставлення до релігії, зрештою, як розпалювання
міжконфесійної ворожнечі. Права і законні інтереси кожної релігійної
організації, статут якої приведений у відповідність до вимог чинного
законодавства України і визнаний Українською державою, захищений
законом. «Держава захищає права і законні інтереси релігійних орга
нізацій, сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної
терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або
не сповідують її, між віруючими різних віросповідань та їх релігійними
організаціями, бере до відома і поважає традиції та внутрішні настанови
релігійних організацій, якщо вони не суперечать чинному законодав
ству» (Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»).
Відтак, статус зареєстрованої, а отже визнаної Українською дер
жавою легітимної релігійної організації дуже посприяв як внутрішній
трансформації, так зовнішньому, більш позитивному сприйняттю
її українським суспільством. Вихід з підпілля, а отже, із суспільної
ізоляції, можливість вільно проводити свою проповідницько-місіонер
ську діяльність (організувати велелюдний конгрес на столичному
стадіоні Києва і упродовж п’яти днів демонструвати особливості
свого християнського служ іння і свою бездоган н у цивілізован у
поведінку, свій спосіб співжиття у суспільстві) засвідчують як про
суттєві зміни в теоретичному богослов’ї цієї релігійної організації,
так і у буденній свідомості її послідовників. Адже десятками років
підпілля і переслідування накопичувалася відчуженість «від цього
світу». Ще кілька років тому Свідки Єгови не вірили у можливість
такої свободи, бо жили щоденним очікуванням «кінця сучасної сві
тової системи», зокрема, кінця апокаліптичного «царя півночі», тобто
тоталітарної системи комунізму, Армагедону. Але як виявилося, система
«агресивного північного царя», зображ еного в і ї розділі Пророка
Даниїла, розвалилася іншим, мирним способом . Світ змінюється.
І Свідки Єгови змінюють свій в минулому дещо крайній, оскільки був
зорієнтований на певну есхатологічну-апокаліптичну дату, світогляд
на спокійне, реалістичне сприйняття дійсності, намагаються знайти
своє місце в сучасному світі.
Нині спостерігаємо цілком нове сприйняття дійсності членами цієї
релігійної організації. Все більше Свідків Єгови намагаються здобути
вищу світську освіту. Серед студентів вищих навчальних закладів
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чимало юнаків і дівчат із сімей послідовників цього віровчення. Замість
колишньої ізоляції і надто неприхильного, підозрілого, ставлення
до контактів із світською громадськістю, нині навпаки, поступово
створюється відповідні структури в організації Свідків Єгови для
налагодження таких зв’язків, зокрема «Служба зв’язків з громадськістю».
Ця служба активно контактує з академічними і вузівським установами,
редакціями газет і журналів, правоохоронними органами, іншими
державними організаціями і установами. Вона намагається відкрито,
толерантно, вирішувати, узгодж увати проблеми і пропозиції, які
випливають із внутріш нього ж иття ц ієї організації і стосую ться
державно-церковних, суспільно-конфесійних відносин і стосунків.
Як в перспективі буде розвиватися конфесійне життя Свідків
Єгови в Україні? Безперечно, що апогею (за темпами приросту нових
членів, зокрема хрещених неофітів) було досягнено в 1997 році. Відтоді
щорічні темпи зростання кількості «вісників» уповільнилися: від
20% в 1997 р. до 2% в 2005 р. Ця тенденція спостерігається в багатьох
європейських країнах. Скажімо, в Польщі (де організація Свідків Єгови
своїми особливостями виникнення, функціонування, пристосування
до суспільно-політичних змін, а також внутріш німи проблемами
і навіть історичними польсько-українськими зв’язками в лоні однієї
організації дуже подібна до організації Свідків Єгови в Україні) апогей
зростання Свідків Єгови припадає на перші роки їх легалізації в 1988
р. Починаючи з 1995 р., в Польщі спостерігається спад приросту нових
членів: 1994 р. - 5%, 1995 р. - 4%, 1996 р. - 2%, 1997 р. - 1%, 1998 р. - 0%,
1999 р. - (-) мінус 1%, 2000 р. - 0%, 2001 р. - 0%, 2005 р. - 0% росту.
Це свідчить про те, що ресурс поповнення за рахунок неофітів в деяких
країнах поступово вичерпується.
Зрештою, самі Свідки Єгови вважають, що, як показує практика,
ріст їхньої організації стабілізується в середньому на рівні 0,3 населення
країн християнського світу. Для України цей показник (0,3%) становить
в середньому 150-160 тисяч. Стабілізація чи спад темпів приросту
не означає постійної консервації цієї величини. За певних обставин
вона може як зростати, так і спадати. Зрештою, для Свідків Єгови
в Україні межа стабілізації (0,3) ще не досягнута. Тим більше, що ресурс
для зростання вісників є (279 тис. учасників Спомину). У 2005 р. один
Свідок Єгови в Україні припадав на 343 мешканців (див. таблицю 1).
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Концентрація громад Свідків Єгови в різних областях України
неоднорідна. Більша третина їхньої кількості припадає на три області Закарпатську, Львівську, Донецьку. Так, наприклад, із 312 зареєстрованих
і 290 незареєстрованих громад Свідків Єгови в Україні в 1999 році (За
даними Державного комітету України у справах релігії станом на 1 січня
2000 р.) 138 громад знаходилися в Закарпатській, 9 6 - у Львівській, 80 у Донецькій області. Тобто, в цих трьох областях зафіксовано половину
українських громад Свідків Єгови і дві третини (1050) із загального числа
(1529) священнослужителів (керівників крайового, обласного, районного
рангу), а також зборових служителів - старійшин в громадах (зборах).
Чим пояснюється така регіоналізація і концентрація Свідків Єгови?
Закарпатська область - традиційний регіон скупчення Свідків Єгови,
оскільки саме на Закарпатті в 20-30 роках XX ст., а згодом і в другій
половині XX ст. кількість Свідків Єгови дорівнювала половині їхньої
кількості в усій Україні. Закарпаття - край інтернаціональний. Майже
половина Свідків Єгови в цій області - румуни і угорці. Донеччина
також інтернаціональна. Вплив православ’я тут дуже послаблений.
Донецькі міста і робітничі селища з постійною міграцією населення,
загостреними соціальними проблемами, створюють сприятливий
грунт для проповідницької діяльності різних протестантських течій
і новітніх релігій. Найбільше громад Свідків Єгови саме в містах
і робітничих селищах Донеччини. Що ж стосується Львівщини, то ця
область традиційно виокремлювалася з інших областей Західної України.
На Львівщині завжди була розгалуженою організаційна структура
Свідків Єгови, тут діяли її краєві (загальноукраїнські) керівні центри.
Релігійні трансформації останніх 50 років на Львівщині (заборона
Греко-католицької церкви, православно-греко-католицький конфлікт,
відновлення діяльності УГКЦ) сприяли поповненню громад Свідків
Єгови розчарованими греко-католиками і православними.
Отже, підводячи підсумок щодо причин регіоналізації і концентрації
громад Свідків Єгови в названих трьох областях - Закарпатті, Донеччині,
Львівщині, - необхідно назвати передусім етноконфесійне середовище,
наявність глибоких релігійних трансформацій, демографічні міграції,
міське індустріальне середовище.
Основними традиційними регіонами концентрації зборів і активі
зації Свідків Єгови в минулому були Закарпаття, Івано-Франківщина,
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Львівщина, де була зосереджена половина організаційної мережі Свід
ків Єгови в Україні. Нині фіксуються нові регіони активізації Свідків
Єгови з високими темпами зростання релігійних громад і кількості
«вісників»: Харківщина 1995 р. - 2684 вісників; 2004 р. - 8700 вісників;
Київщина у 1995 р. - 2785 вісників, 2004 р. - 9600 вісників; Донбас
(Луганська і Донецька обл.) у 1995 - 7033 вісника, 2004 р. - 26 400 вісни
ків. Ця тенденція підтверджує і аналітичні висновки, що сприятливими
регіонами для активізації проповідницької діяльності є великі індус
тріальні міста, робітничі селища та етноконфесійні регіони.
Але в низці областей - Івано-Ф ранківській, Тернопільській,
Волинській, Рівненській, які, починаючи з 20-30- х років XX ст..,
були, так би мовити, автохтонними регіонами становлення релігійної
мережі Свідків Єгови в Україні, нині спостерігається незначний, якщо
не нульовий приріст громад.
Загалом у названих чотирьох областях в 2000 р. діяло 64 громади,
а в 2001 р. - 79 громад. На 1 січня 2005 р. в цих чотирьох областях
діяло 163 громади Свідків Єгови. Проте, у порівнянні з центральними
і східними областями, в цих областях не тільки різко сповільнилися
темпи приросту громад, а й фіксується стан відносної стабілізації
Свідків Єгови (Для порівняння див. таблицю 3). Це можна пояснити
декількома чинниками: постійний без різких міграційних коливань,
склад населення, яке вже упродовж багатьох десятків років спостерігає
за цією релігійною організацією і виробило певні стереотипи сприйняття
вірування Свідків Єгови. У цих областях вичерпаний масовий ресурс
поповнення громад Свідків і в основному вони зростають за рахунок
відтворення сімейної релігійності або незначного притоку неофітів
з числа раніше індиферентної щодо релігії частини населення.
Отже, організаційна мережа Свідків Єгови за останні роки в основ
ному зростає в східних і південних областях України, насамперед
у великих індустріальних центрах (Харків, Донецьк, Дніпропетровськ,
Запоріжжя) та місті Києві, де загалом діє 210 громад. В Автономній
республіці Крим також фіксуються високі темпи приросту Свідків
Єгови (1995 р. - 2790 осіб, 2005 р. - 6700 осіб).
« З а л и Ц а р с т в а » - м і с ц я для б о г о с л у ж і н ь Сві д к і в
Є г о в и . Свідки Єгови впродовж столітнього існування в Україні були
(насамперед під час німецької окупації і за радянської влади) заборонені,
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знаходилися на нелегальному становищ і. їх н і біблійні зібрання,
вивчення літератури відбувалися таємно, коли збиралися невеликі
групи кількістю 5-10 осіб в приватних квартирах, часто в лісових хащах
та в інших безлюдних місцях. Скрізь за ними шпигувала агентура КДБ,
міліція, партійно-радянський, комсомольський актив. Вперше їхні
публічні зібрання, богослужіння почалися в Україні після юридичної
реєстрації в 1991 р. у пристосованих для цього приміщеннях - так званих
«Залах Царства» Наявність «Залів Царства» свідчить про стрімкий ріст
організації Свідків Єгови. «Залами Царства» Свідки Єгови називають
свої місця для поклоніння. Починаючи з 1999 р., будівництво «Залів
Царства» щорічно набирає темпів. Якщо до 2001 року було побудовано
132 зали, то в 2001 році збудовано 60 залів, 2002 р. - 76,2003 р. - 61 зал,
в 2004 р. - 46 залів. На 1 липня 2005 року всього в Україні побудовано
400 «Залів Царства».

Таблиця 3.

Кількість збудованих «Залів Царства» в 1991-2007 роках
Кількість
зб о р ів
(громад)

Кількість
Залів
Ц арства

АР Крим

76

18

Миколаївська

38

13

Вінницька

23

3

Одеська

57

18

Волинська

26

12

Полтавська

40

17

Дніпропетров.

82

21

Рівненська

21

7

Донецька

198

58

Сумська

27

14

Житомирська

18

5

Тернопільська

34

13

Закарпатська

152

104

Харківська

89

16

Запорізька

73

21

Херсонська

39

18

Івано-Франків.

88

34

Хмельницька

20

6

Область

Область

К ількість
зб о р ів
(гром ад)

К ількість
Залів
Ц арства

601

Київська

101

13

Черкаська

25

З

Кіровоградська

26

7

Чернівецька

38

24

Луганська

74

22

Чернігівська

13

4

Львівська

130

40

ВСЬОГО:

1508
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Будівництво «Залів Царства», як і вся інша діяльність Свідків
Єгови, підтримується за рахунок добровільних внесків, які надходять
від усіх співвірую чих в Україні, а також з-за кордону. Успішному
будівництву «Залів Царства» сприяють ще деякі чинники. Один з них це простота і функціональність проектів, за якими споруджуються
зали. Відсутність зайвих архітектурних деталей пришвидшує будів
ництво і здешевлює його. Зали позбавлені помпезності, яка б вимагала
додаткових ф інансових і трудових ресурсів. Таким чином, вони
більше пристосовані для головної мети - навчання людей Біблійної
правди. Саме тому в них передбачені зручні місця для сидіння, добре
озвучення і освітлення. Там тепло в холодну пору року і прохолодно
в спеку. Тому тих, хто приходить безкош товно навчатися Божому
Слову, ніщо не відволікає. Такі зали прості у використанні, їх легко
експлуатувати і підтримувати у належному стані. Такі зали є гарним
свідченням для оточуючих і тих, хто вперше приходить на зустрічі,
які проводять Свідки Єгови.
«Зали Царства» будуються добровольцями з місцевих громад
Свідків Єгови, але за допом огою і під керівництвом досвідчених
спеціалістів здебільшого з числа одновірців. Ніхто не отримує жодної
заробітної платні. Усі оцінюють таку участь у будівництві як привілей,
як можливість щось зробити для Бога та співвіруючих.
Ще одним чинником, який сприяє успішному просуванню будів
ництва, є програма навчання найновіш им методам у цій галузі.
Для того, щ об навчити українських Свідків Єгови прогресивних
методів будівництва, з-за кордону приїжджали їхні одновірці, які
є досвідченими фахівцями у цій справі. Впродовж декількох років,
добр овіл ьно працюючи пліч-о-пліч з місцевими Свідками, вони
передавали їм свої знання і досвід. Зараз під час будівництва своїх
«Залів Царства» місцеві Свідки Єгови послуговуються сучасними
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будівельними матеріалами і інструментами, а також використовують
найновіші методи будівництва.
Так, «Зал Царства», побудований у місті Арциз Одеської області,
зайняв перше місце у номінації «Зразково-показовий о б ’єкт». Цей
конкурс проводився органами архітектури та містобудування, які
відзначили, що культова будівля Свідків Єгови «побудована у повній
відповідності з вимогами євростандартів, починаючи з питань органі
зації проектування, охорони праці, енергозбереж ення, культури
виконання будівельних робіт і до досконалості зовнішнього та внут
рішнього оздоблення, внутрішнього дизайну та благоустрою прилег
лої території»1.

Управлінський центр Свідків Єгови в Україні
Після розпаду СРСР в 1991 р. «крайовий комітет» Свідків Єгови,
як керівний центр цієї релігійної організації в Україні, діяв з радянсь
ких часів у такому складі: Михайло Дасевич («слуга краю» з 1971 р.),
Олексій Давидюк, Степан К ожемба та А наній Грогуль. До нього
згодом увійшли ще троє членів: Степан Глінський, Степан Микевич
та Роман Юркевич.
Після юридичної реєстрації (28 лютого 1991 р.) «крайовий комітет»
в першу чергу потурбувався про безперебійне надходження вантажів
з літературою із Зельтерсу (Німеччина). Перший вантаж літератури
прибув 17 квітня 1991 року. У Львові було організовано склад літератури,
з якого відправлялася література вантажівками, поїздами і літаками
по всій Україні, а також до Росії, К азахстану та інш их республік
колишнього СРСР. «Крайовий комітет» уЛьвові, по суті, до 1993 р.
обслуговував усіх Свідків Єгови від Карпат до Владивостока.
У 1992 р. до Львова прибули співробітники філії Свідків Єгови
в Німеччині, щоб надавати допомогу в організації управлінського
центру і налагодженні справи проповідування. Вони заклали основу
для діяльності майбутнього «Бетелю». Згодом прибули до Львова
спеціальні посланці Свідків Єгови з Канади та Сполучених Штатів,

1
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щоб організувати «нагляд за навчанням» кадрів новоутвореної філії
уЛьвові.
Випускники «Школи службового вдосконалення» в Польщі прибули
з метою надання допомоги таким організаційним структурам Свідків
Єгови в Україні, як місцеві збори (громади), районні і обласні об’єднання.
Кілька подружніх пар з Канади і Сполучених Штатів зосередили увагу
на вдосконаленні районних ланок організаційної структури Свідків
Єгови. «Районними наглядачами» в Україні служать також Свідки Єгови
з Італії, Словаччини, Угорщини, Чеської республіки. Закордонні центри
Товариства «Вартова башта», Біблії і трактатів ще за радянських часів
«здійснювали опіку» над українськими Свідками Єгови. Так, до 1960-х
років «над працею в Україні наглядала польська філія», потім «здійснювати
нагляд почала Німецька філія»1. «У вересні 1998 року Україна стала
окремою філією від всесвітнього центру в Брукліні»2. Відтоді сформувався
«Комітет філії» для управління і вирішення організаційних справ у складі:
Роман Юркевич (голова), Юрген Кек, Степан Глінський, Степан Микевич,
Андрій Семкович та Ярослав Клюйник - члени комітету.
За допом огою «Регіонального інж енерного бюро» в Зельтерсі
(Німеччина) упродовж 1999-2001рр. в містечку Брюховичі біля Львова
побудовано приміщення Управлінського центру Свідків Єгови в Україні.
19 травня 2001 р. відбулося «присвячення» філії. Н ац ій події були
представники Свідків Єгови з 35 країн. На спеціальному зібранні, яке
пройшло наступного дня, було понад 72 тисяч присутніх. Теодор Ярач
(член «Керівного центру» в Брукліні) звернувся до аудиторії із ЗО тисяч,
яка зібралася у Львові, а Герріт Леш (представник «Керівного центру»
у Брукліні) виступав перед 41 тис. осіб у Києві.
Управлінський центр Свідків Єгови в Україні, який відтоді почав
функціонувати у Львові, є, власне, українською філією Товариства
«Вартова башта», Біблії і трактатів у Брукліні (США). Він здійснює
нагляд за 1434 зборами (громадами), 58 районними і 6 обласними
організаційними структурами Свідків Єгови в Україні (станом на 1
січня 2006 р.).
Самі Свідки Єгови називають цей управлінський центр «Бетель»,
що означає «Божий дім». Це біблійна назва, і вона дуж е доречна,
1
2
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бо тут живуть і служать 150 добровольців. Усі вони присвятилися
Богу і своїм повночасним служінням підтримують всесвітню працю
проповідування Царства Божого. Родина «Бетелю» складається з людей
різних національностей і вікових груп. Але вони вважають себе єдиною
родиною, оскільки разом служать Богу, разом проживають і разом
вивчають Біблію. Крім того, члени родини «Бетелю» беруть участь
у праці проповідування. їх призначено до поблизьких релігійних громад,
де чимало з них є старійшинами і службовими помічниками. По цілому
світі є понад 100 таких Управлінських центрів, або філіалів, які дбають
про організацію проповідницької праці. Діяльність філій координує
Керівний орган Свідків Єгови в Брукліні (Нью-Йорк, США).
Два житлові корпуси філії уЛьвові мають 100 кімнат. Ці будинки
з’єднані коридорами з адміністративними і офісними корпусами, а також
із «Залою Царства». У бібліотеці й кімнатах відпочинку служителі
«Бетелю» можуть читати, вивчати Біблію або відпочивати. Призначені
члени «Бетелю» виконують різні важливі види служіння. Наприклад,
одні добровольці служать у відділі чистоти і прибирання кімнат,
допомагаючи родині підтримувати високі норми гігієни. Інші готують
на кухні поживну їжу для всієї родини, ще інші - охороняють об’єкт
вночі і т.д.
Будинки і приміщення Управлінського центру, а також різні машини
й обладнання потребують регулярного догляду та обслуговування.
Добровольці забезпечують роботу водопровідної системи й електро
мережі. Серед них є маляри, столяри і ті, хто доглядає за прилеглою
територією. Тому будинки і устаткування підтримуються в належному
стані, рідше стаються аварії, ефективніше працюють різні машини
та обладнання. Те ж можна сказати і про механіків, які дбають, щоб
автомобілі управлінського центру завжди були в доброму стані.
В і д д і л с л у ж і н н я наглядає за проповідницькою діяльністю
Свідків Єгови в Україні. Добровольці у цьому відділі листуються
з роз’їзними наглядачами, старійшинами і піонерами, а також з окреми
ми людьми, які живуть на території України. Крім того, відділ сл уж ін н я
планує проведення районних, спеціальних одноденних та обласних
конгресів і регулярно організовує різні школи. Він також призначає
кож ном у зб о р у територію для служ іння й опрацьовує звіти про
проповідницьку діяльність.

605

В і д д і л б у д і в н и ц т в а « З а л і в Ц а р с т в а » координує
працю шести бригад, які будують «Зали Царства» в Україні. Кожна
бригада складається з добре підготовлених служителів, які можуть
побудувати одну «Залу Царства» за кілька тижнів. Після закінчення
будівництва бригада переїжджає в інше місце, щоб зводити наступний
«Зал Царства».
С л у ж б а л і к а р н я н о ї д о в і д к и ( С Л Д ) надає місцевим
комітетам зв’язку з лікарнями найновішу інформацію про різні методи
безкровної медицини. А старійшини, які служать у тих комітетах,
передають інформацію лікарям, які згодні лікувати Свідків Єгови без
застосування крові.
П е р е к л а д а ц ь к и й в і д д і л перекладає з англійської мови
українською книжки, журнали, брошури, буклети, відеофільми і про
мови. Англійський текст цих публікацій приходить в електронній формі
з Всесвітнього центру з Брукліну (Нью-Йорк). Текст перекладають
і ретельно звіряють з англійським оригіналом. Потім роблять коректуру,
а далі - комп’ютерну верстку, при якій використовують багатомовну
систему електронного фотонабору (МЕРБ). Готовий матеріал висилають
до німецької філії для друку.
У «Бетелі» багато роботи виконується на комп’ютерах. Тому там
є К о м п ’ ю т е р н и й в і д д і л , який встановлює та обслуговує різні
електронні програми, якими користується Управлінський центр. Відділ також
навчає користувачів комп’ютерів і надає їм необхідну технічну допомогу.
Ю р и д и ч н и й в і д д і л допомагає відстоювати переконання
Свідків Єгови та законним чином захищати їхнє право проповідувати,
а працівники В ід д іл у перевезень розвозять зборам по всій Україні
книжки, брошури і журнали -щ отижня близько 60 тонн.
Кожен член родини «Бетелю» виділяє час для особистого вивчення
Біблії. Родина «Бетелю» може користуватися бібліотекою, в якій містяться
публікації Свідків Єгови та різні довідники. Усі члени родини «Бетелю»
проходять «Школу для нових служителів». Вона сприяє поглибленню
біблійних знань і допомагає пристосовуватися до життя в «Бетелі». Учні
цієї школи мають обов’язок прочитати цілу Біблію впродовж першого
року служіння в «Бетелі».
Щодня, крім неділі, родина «Бетелю» приходить у їдальню на сніданок,
де спочатку обговорюється біблійний вірш. Це 15 -хвилинне обговорення
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по черзі проводять призначені головуючі, а коментарі до вірша роблять
члени родини. Після обговорення один із служителів від імені родини
виголошує молитву, а тоді починається сніданок. Кожного понеділка
ввечері родина «Бетелю» збирається на вивчення Біблії за допомогою
журналу «Вартова башта». Деколи для родини виголошуються навчальні
промови. Біблійні обговорення, які проводяться щодня зранку і кожного
понеділка увечері, - це важлива частина бетелівського життя.
Багато людей приходять щодня до Управлінського центру на екскур
сію, причому це не лише Свідки Єгови, але й представники інших
релігій. Гостям тут завжди раді.

Перспективні форми і методи
євангелізаційної праці Свідків Єгови
Управлінський центр Свідків Єгови в Україні з оптимізмом оцінює
перспективу створення нових зборів (громад) в селах і невеликих містах
центральної України (Чернігівська, Житомирська, Вінницька, Черкаська
обл. та ін.), тому що кожного місяця отримує сотні листів від людей з цієї
території з проханням про проведення домашнього біблійного вивчення
і надання біблійної літератури. Люди також просять надати інформацію
про проведення зібрань Свідків Єгови в їхній місцевості. В усіх обласних
містах України і в більшості районних центрів є громади Свідків Єгови,
і тому з бажаючими проводяться біблійні вивчення, і ці особи приходять
навчатися на зібрання Свідків Єгови. Однак в багатьох невеличких містах
і селах центральної України ще немає зборів Свідків Єгови.
Збори Свідків Єгови звертаю ться до Управлінського центру
уЛьвові з проханням надати їм інформацію про місцевості, в яких
потрібно проводити зібрання і проповідувати. Дуже часто це збори
зі східних областей України, де багато Свідків Єгови (наприклад, тільки
в одній Донецькій області мешкає близько 20 тисяч Свідків Єгови).
Управлінський центр повідомляє про таку місцевість і призначає збір
для проповідування в конкретних населених пунктах. Таке «теократичне
опрацювання» території у більшості випадків проводиться під час
канікул та відпусток (Наприклад, в деяких населених пунктах Вінницької
області проповідують Свідки Єгови з Закарпатської області.).
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З метою проповідування на нових теренах деякі Свідки Єгови
переїжджають на постійне місце проживання в ту місцевість. Філія
у Львові повідомляє про такі місцевості, і тоді бажаючий переїхати
приймає особисте рішення. У багатьох місцевостях України з’явилися
громади Свідків Єгови саме після того, як туди переїхали на постійне
проживання з метою проведення проповідницької діяльності Свідки
Єгови. Відтак, спосіб життя цієї групи віруючих стає найбільш пере
конливим євангельським свідоцтвом і практично морально-етичним
взірцем, що приваблює до конфесії неофітів.
Як свідчить статистика, громади Свідків Єгови з’являлися і зрос
тали числом в обласних та районних центрах, де досить розвинена
інфраструктура, насамперед транспортні засоби, а також є можливості
для працевлаштування. Але відбувається й зворотній процес, коли Свідки
Єгови з великих промислових центрів переїздять в село, щоби забезпечу
вати себе засобами для життя, а також проповідувати там, де ще люди
не мають можливості отримати інформацію про цю релігійну організацію.
За останні роки з’явилися нові громади Свідків Єгови у невеликих містах
Полтавської (Лубни, Оржиця, Лохвиця, Гадяч, Кременчук, Світлогорське,
Нова Галещина), Черкаської (Городище, Тальне, Шпола) та Вінницької
(Жмеринка, Хмельник, Гайсин, Тростянець) областей. Три міста в Україні,
Київ, Харків та Львів, нараховують понад 50 громад Свідків Єгови
в кожному з них. їх чисельність є досить великою в таких обласних
центрах як Запоріжжя (41 громада), Дніпропетровськ (20), Донецьк (31),
а також в таких містах як Маріуполь (34), Макіївка (17), Горлівка (15),
Кривий Ріг (25), Краматорськ (12), Червоноград (9 громад).
У великих містах ріст конфесії зумовлений передусім кращими
економічними факторами та можливістю знайти роботу, котра б забирала
небагато часу, скажімо, половину робочого дня. Тоді з’являється час
для проповідницької діяльності, оскільки у зборах Свідків Єгови
кожен з них є проповідником і має кваліфікацію передавати ці знання
іншим зацікавленим громадянам. В той самий час переїзд до сільської
місцевості на короткий чи довготривалий час пов’язаний з деякими
незручностями та й фінансовими і матеріальними втратами. При
цьому Свідки Єгови використовують свої особисті заощадження, котрі
дозволяють їм певний час проживати у віддалених поселеннях, щоби
більше часу приділяти проповідницькій справі.
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Філія Свідків Єгови координує таку діяльність, якщо хтось осо
бисто чи групою бажає проповідувати «добру новину» у віддаленій
території. Такі особи можуть отримати інформацію, наприклад, про
те, скільки Свідків Єгови проживає в тій чи іншій місцевості і скільки
там проживає людей, котрим можна проповідувати та пропонувати
вивчення Біблії. Наприклад, це можна бачити з такої пропорції: на одного
Свідка у Чернігівській області припадає 1195 мешканців цієї області,
в Житомирській - 980, у Вінницькій - 1046. Водночас в таких областях
як Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській - від 88 до 223
мешканців. Таку статистику неважко підрахувати і по кожному місту
чи селищу. На такому співвідношенні добре видно ті адміністративні
пункти, де є більша потреба у навчанні людей з Біблії.
Оскільки Свідки Єгови майже 100 років том у починали свою
діяльність в західних областях України, то відповідно в цих областях
за останні десятиліття утворилося багато зборів у сільській місцевості.
Пізніше, особливо у 90-ті роки XX сторіччя, вони змістилися до східних
областей, зосередившись переважно в містах. Тепер, коли є багато зборів
у обласних центрах, Свідки Єгови знову зосередились на провінції.
Нові осередки утворюються в сільській місцевості. У східних регіонах
в громадах цієї релігійної організації значно більше молоді, людей
середнього віку, які в 1995-2005 роках стали віруючими. М етоди
і форми проповідування в сільській місцевості для здобуття неофітів
активно використовуються добре організованими громадами, які мають
кваліфікованих «вісників» Євангелії.
Так, наприклад, вісники зі зборів у Києві на вихідні дні виїжджають
до сільських районів області, щоб там протягом одного чи двох днів
регулярно від дому до дому обходити населені пункти, пропонуючи
людям свою літературу і водночас влаштовуючи домашнє вивчення
Біблії за допомогою цієї літератури. Багато людей відгукуються на такі
пропозиції, приймають літературу та ведуть змістовні розмови на під
ставі Святого Письма.
У цій діяльності важливу роль відіграє адміністративний центр
Свідків Єгови, який її координує. Відтак, Свідки Єгови, на відміну від
інших протестанських конфесій, проводять планомірну, систематичну
проповідницьку місіонерську діяльність, опрацьовуючи конкретні
терени для пошуку нових членів своєї організації.
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Філія Свідків Єгови у Львові отрим ує щ омісяця сотні листів
з проханням вислати духовну літературу або відвідати зацікавлених
осіб. «Вісники» з приємністю виконують ці доручення свого центру
і відвідують цих людей за місцем їхнього проживання. Таким чином,
кожного року в Україні Свідки Єгови проводять в середньому майже 90
тис. біблійних вивчень, розповсюджують сотні тисяч публікацій (книжок,
буклетів, журналів та Біблій) і витрачають більше 26 000 000 годин
щорічно на таку працю. Зовні ця праця, можливо, не є такою помітною,
але вона старанно і з запалом виконується, оскільки «вісники» і «піонери»
вважають таку форму служіння як свою посвяту служити Богу.
Свідки Єгови практикують різноманітні й досить ефективні фор
ми проповідницько-місіонерської праці зі специфічними групами
населення в Україні.
Ф о р м и п р а ц і у м і с ц я х п о з б а в л е н н я в о л і . Кожного
місяця на адресу філії Свідків Єгови у смт. Брюховичі, Львів, надходять
десятки листів з місць позбавлення волі. В’язні звертаються з проханням
надіслати їм Біблію та біблійну літературу. Ведеться листування
зі 160 виправними закладами в Україні. Упродовж 2002-2003 років
було відправлено 804 листа, адресованих в’язням, котрі звернулись
до філії. їм було надіслано 151 Біблію, 357 книжок, 348 брошур та 4005
журналів. Деякі з тих, хто, знаходиться у виправних закладах, стали
Свідками Єгови. На початок 2004 року таких осіб було - більше
40, не враховуючи тих, хто вже звільнився і став законослухняним
громадянином України.
Проводячи свою проповідницьку роботу в місцях позбавлення
волі, Свідки Єгови йдуть до відповідальних офіційних осіб і просять
письмового дозволу на відвідини в’язниці, пояснюючи при цьому свою
мету: навчати в’язнів, як поліпшити своє життя, стати повноцінними
громадянами, приносити користь суспільству і служити Богові в приєм
ний йому спосіб. Посадові особи цінують біблійні настанови, які
отримують в’язні. В’язнична влада переконалася, що Свідки Єгови дотри
муються вимог безпеки, котрі запроваджені в таких установах. Вони
дозволили цим відвідувачам-служителям користуватися приміщеннями
закладу для проведення зібрань.
Праця Свідків Єгови в таких місцях дуже цінується. Деякі відпо
відальні особи в цих закладах навіть рекомендують зібрання Свідків
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Єгови як «терапію» для швидшої реабілітації в’язнів. У результаті
діяльності Свідків Єгови багато в’язнів пройшли повну реабілітацію.
Часто буває так, що колишні в’язні, повернувшись на волю, знову
починають вести злочинне життя. Але ті, хто щиро прийняв Боже Слово,
змінюються повністю. Що спонукує убивць, ґвалтівників, паліїв, злодіїв
та інших злочинців змінюватися настільки, що вони починають жити
християнським життям? Свідки Єгови вірять, що цих людей змінює
сила Божого Слова й добре товариство насправді побожних людей.
Ф о р м и п р а ц і з д е ф е к т о л о г і ч н и м и г р у п а м и . Особливі
зусилля Свідки Єгови докладають, щоби знайомити з Біблією глухих
громадян України. Вони ставляться до таких людей, не як до інвалідів,
а як до іншомовної групи населення нашої країни. Щоби допомагати
цим людям, вісники Свідків Єгови вивчили мову жестів. В результаті
багато глухих людей стали Свідками Єгови і у багатьох містах України
з ’явилися групи з мовою жестів, які належать до місцевих зборів.
Усі пункти програми зібрань збору перекладаються мовою жестів.
Також на багатьох конгресах Свідків Єгови здійснюється переклад
на мову жестів. Вже діють 5 повноцінних церков (зборів) з мовою
жестів в Києві, Львові, Вінниці, Одесі та Харкові. Богослужіння в цих
релігійних громадах проводяться виключно тільки мовою жестів. Також
організовуються великі богослужіння (конгреси), які також проводяться
виключно мовою жестів. Наприклад, 2 листопада 2003 року у Києві
відбувся такий конгрес, на якому були присутні 1137 таких осіб і 5
із них охрестились безпосередньо на конгресі. Для навчання глухих
людей Свідки Єгови підготували відеокасети з біблійною інформацією
мовою жестів. Також для сліпих людей надруковані біблійні публікації
шрифтом Брайля.
Ф о р м и п р а ц і з н а ц і о н а л ь н и м и м е н ш и н а м и . Свідки
Єгови на території України розповсю дж ую ть біблійну літературу
на 36 мовах. Багато людей прагнуть вивчати Біблію рідною мовою.
В Україні, окрім україномовних та російськомовних зборів Свідків Єгови,
у 81 церквах (зборах) богослужіння відбуваються румунською мовою,
у 23 - угорською. Також проводяться конгреси угорською мовою в місті
Берегово і румунською мовою в селі Нижня Апша (Закарпаття).
Релігійні журнали «Вартова башта» і «Пробудись!» замовляються
і безкош товно розповсю джую ться в Україні не лише українською
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і російською мовами, але й арабською (більше 50 примірників), англійсь
кою (1100), китайською (80), польською (120), азербайджанською (370),
вірменською (530), угорською (4800) та румунською (10400) мовами.
Тут наведено лише деякі з 36 мов, якими розповсюджується література
цієї релігійної організації. Це допомагає людям з різних національних
менш ин, зберігаючи свою національну самобутність та культуру,
задовільняти свої релігійні потреби.
Ф о р м и п р а ц і з г р у п а м и р и з и к у . СвідкиЄговиприділяють
багато уваги у своїх виданнях проблемам, котрі стосуються людей з так
званих груп ризику. Час від часу у своїх публікаціях вони обговорюють
проблеми, пов’язані з СНІДом, наркоманією та іншими негативними
явищами. Розповсюджуючи у великій кількості такі публікації, вони
допомагають людям долати свої проблеми та труднощі, застосовуючи
біблійні поради. Користь з цих видань отримують і родичі осіб з груп
ризику. Таких осіб Свідки Єгови часто зустрічають під час своєї
проповідницької діяльності. Вони намагаються відвідати кожний дім,
кожну квартиру декілька разів на рік, шукаючи нагоди порозмовляти
кілька хвилин з господарем квартири про те, що турбує чи цікавить
людей у тій місцевості або взагалі у світі. Для обговорення може бути
запропоновано одну або дві біблійні цитати, і, якщо господар квартири
виявляє зацікавлення, Свідок Єгови домовляється з зацікавленою
особою прийти знову для подальшої розмови у зручний для неї час.
Пропонується Біблія та література, яка її пояснює, і, якщо господар
квартири бажає, проводиться домашнє вивчення Біблії. По всій Україні
з окремими людьми і цілими родинами регулярно проводиться десятки
тисяч таких корисних вивчень Біблії.
Свідки Єгови використовують кожну нагоду, щ об розпочати
розмову і налагодити контакт з метою проповідування. Це може бути
декілька слів із сусідом або з попутником в автобусі чи поїзді, довша
розмова з товаришем або родичем чи дискусія зі співробітником під
час обідньої перерви. У такий спосіб Свідки Єгови щорічно здобувають
тисячі нових послідовників свого віровчення, в тому числі і серед тих,
хто належав до так званих груп ризику, людей, які уже втратили себе
для нормального життя або ще не знайшли свого місця у суспільстві.
Саме таку діяльність Свідки Єгови розцінюють як служіння Богові
і освітньо-виховну роботу на користь суспільства.
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К о н г р е с и С в і д к і в Є г о в и . Одна із ефективних масових
форм організаційного єднання, проповідницької діяльності, зрештою,
найважливішого свята для Свідків Єгови та їхньої репрезентації для
зовнішнього світу є конгреси - районні, обласні, а особливо міжнародні,
на які заїжджаються сотні тисяч одновірців і запрошуються зацікавленні
віровченням Свідків Єгови люди. На міжнародних конгресах, які про
довжуються здебільшого 3-4 дні на величезних стадіонах в літню пору,
виступають відповідальні члени Бруклінського керівного центру, які
виголошують нові положення віровчення, презентують нову літературну
духовну продукцію. На таких конгресах відбувається обмін досвідом
проповідницько-місіонерської діяльності, демонструються в художніх
образах і сценах відтворені біблійні сюжети. Апогеєм міжнародних
конгресів є масове водне хрещення неофітів.
Після виходу із підпілля і реєстрації в 1991 р. Свідки Єгови почали
проводити щорічні районні й обласні конгреси. У серпні 1991 р. відбувся
перший обласний конгрес у Львові. На місцевому стадіоні зібралося
17531 осіб і 1316 неофітів (тобто новонавернених) охрестилися. Такий
же обласний конгрес у серпні 1991 р. відбувся в Одесі, де на стадіоні
зібралися 12115 Свідків Єгови і 1943 особи охрестилося.
Проте визначною подією для українських Свідків Єгови став
міжнародний конгрес «Божественне навчання», який відбувся у Києві
у серпні 1993 р. На цей конгрес прибуло десятки тисяч делегатів
з ЗО країн. Програми, які передавалися англійською мовою, синхронно
перекладалися 16 мовами.
На Олімпійському стадіоні упродовж п’яти днів було присутньо
64714 осіб. Кияни і гості столиці пам’ятають, що у ці серпневі дні
1993 р. столиця України була переповнена людьми з відповідними
нагрудними плакетками з написом «Учасник міжнародного конгресу
Свідків Єгови», що давало їм право безкоштовного проїзду в усіх видах
столичного транспорту. Столичні готелі, гуртожитки навчальних закла
дів заздалегідь були за відповідну оплату віддані учасникам конгресу.
На цьому конгресі охрестилося 7402 особи (це найбільша кількість
охрещених на одному конгресі).
Київський конгрес 1993 р. надав могутнього імпульсу для розгор
тання масових проповідницьких кампаній Свідків Єгови в Україні,
кількісному зростанню їхньої організації здебільш ого у великих
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містах - Києві, Львові, Донецьку, Запоріжжі, Сімферополі тощо. Вже
наступного, 1994 року кількість «вісників» сягнула 46575, тобто зросла
у порівнянні з 1993 р. на 23%. У 1994 охрестилося 17042 осіб, які влилися
в нові збори, кількість яких виросла до 527. Майже удвічі збільшилась
кількість задіяних у «піонерському служінні»: 1993 р. - 2643,1994 -4388.
166 тисяч осіб почали відвідувати зібрання Свідків Єгови. Важливим
показником в організаційно-проповідницькій активності є залучення
зацікавлених осіб до влаштування в їхніх квартирах систематичного
вивчення біблійної літератури, так званих « дом аш ніх біблійних
вивчень». Це фактично відкриває перспективу до залучення цих людей
до організації Свідків Єгови через їхнє хрещення. Якщо в 1993 р. таких
«біблійних вивчень» було 35223, то в 1994 р. - 48828і.
Другий міжнародний конгрес Свідків Єгови в Україні відбувся
7-10 серпня 2003 р. на тому ж київському стадіоні «Олімпійський». Цей
міжнародний конгрес став непересічною подією в релігійному житті
України. Всесвітній центр Свідків Єгови в Брукліні високо оцінив
проповідницько-місіонерську працю, яку проводять українські Свідки
Єгови і вдруге за останні 10 років (1993-2003) дозволив провести в Україні
міжнародний конгрес, який відбувався під гаслом «Віддайте Богові славу».
Управлінський центр Свідків Єгови в Україні вважає, що ця релігійна подія
належним чином репрезентує Україну як демократичну державу, де люди
можуть вільно поклонятися Богу, і цим повинна пишатися українська
влада, оскільки не в кожній країні Свідки Єгови отримують привілей від
Керівного центру проводити конгреси міжнародного статусу.
Такі конгреси Свідків Єгови належним чином репрезентую ть
їхнє реноме (репутацію, популярність, славу). І справа тут не лише
в тому, щ о після чотирьох чи п'яти днів святкових богослуж інь
на стадіоні НСК «Олімпійський» не було сміття, а більше 73 тисяч
учасників конгресу відчутно поповнили бюджет міста, користуючись
туристичними послугами, закладами харчування і проживання. Під час
цього релігійного свята Свідків Єгови було ще раз продемонстровано,
що єдність духу, щира любов, працьовитість та чесність -ц е не порожні
слова, а позитивні християнські риси, які досягаються, коли віровчення
не розходиться з реальним життям віруючих.
1 Див. :Всемирный отчет Свидетелей Иеговы за 1994 служебный год. - Стороже
вая башня. - 1995, январь. - С. 15.
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Свідки Єгови віддають належне українській владі. Усі її гілки,
починаючи від Кабінету М іністрів України, Державного комітету
України у справах релігій та закінчуючи відповідними службами
Київського міськвиконкому, як відзначив Управлінський центр
Свідків Єгови в Україні, «вдало спрацювали, аби цей міжнародний
форум пройшов на належному рівні». Не було помпезних прийомів
і салютів, але й не було серйозних проблем з проїздом, проживанням
та харчуванням для більше ніж 70 тисяч делегатів конгресу. Голова
Управлінського центру Свідків Єгови в Україні Роман Юркевич вважає,
що українській владі «вдається втримувати відповідний баланс,
рівновагу в українському поліконфесійному середовищі, різноманітному
релігійному світі, що дозволяє різним конфесіям, незалежно від кількості
членів, обрядовості, віровчення, почуватися в Україні рівноправними
та приносити користь суспільству».
Особливістю міжнародного конгресу 2003 р. було те, що паралельно
з Києвом у шести інших містах України зібралося багато Свідків Єгови
і тих, хто поділяє їхні погляди: у Львові - 26859 осіб, з яких 631 було
охрещено; у Харкові - 24273 особи, охрещено 682; в Горлівці - 10884
особи, охрещено 258; в Донецьку - 5460, охрещено 166; в Сімферополі 6727 осіб, охрещено 166; Маріуполі - 4485 осіб, охрещено 103 особи.
Всі промови за допомогою Інтернету з Києва відразу транслювалися
і перекладалися з англійської у всіх шести містах України.
Міжнародний конгрес у Києві був одним із низки конгресів, які
у 2003 р. відбувалися у 29 містах 14 країн світу. У Київ прибуло більше
16 тисяч делегатів з Білорусі, Казахстану, Вірменії, Грузії, Молдавії,
Естонії, Латвії, Литви, Ізраїлю, Італії, Польщі, Росії, СІЛА, Фінляндії.
Місіонери, які довгий час працюють у різних країнах світу, поділилися
досвідом проповідницької діяльності. У програму конгресу було
включене обговорення реальних випадків життєдіяльності Свідків
Єгови в Україні. Цікавими були доповіді й повідомлення про «знаки
часу», які передрікаються в Біблії. Делегати конгресу з ентузіазмом
дивилися і реагували на біблійну театральну програму, показану
у живому виконанні на стадіоні «Олімпійський» під гаслом «Сміливо
проповідуйте, не зважаючи на переслідування», а також вислухали
надихальні промови: «Хто сьогодні віддає славу Богові?» та «Діти - наша
дорогоцінна спадщина».
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Такого роду конгреси дають Свідкам Єгови заряд натхненності
для виконання їхньої проповідницько-місіонерської та організаційної
теократичної роботи на довгу перспективу, аж до чергового міжнарод
ного конгресу. У цьому якраз і полягає особливість Свідків Єгови,
яка виокремлює їх з-пом іж інших церков і релігійних організацій,
їхн ій динам ізм , зразкова організованість, всесвітня солідарність,
теократичний принцип підпорядкованості від низових зборів (громад)
до Керівного центру в Брукліні і передусім націленість на різні форми
і методи євангелізаційної праці з метою придбання неофітів дозволяє
зробити висновок про Свідків Єгови як особливий феномен сучасної
релігійності.
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ДУХОВНИЙ І МОРАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ В ДІЇ
(післяслово редактора тому)

За минуле століття пізньопротестантські конфесії пройшли тернис
тий шлях свого становлення і розвитку в умовах несвободи, імперських
і тоталітарних заборон. Лише за останні 18 років, в незалежній, демо
кратичній Україні, вони отримали можливість в умовах свободи совісті
задовольняти свої релігійні потреби, розбудовуватися у відповідності
зі своєю власною ієрархічною та інституційною структурою, обирати,
призначати, замінювати служителів згідно своїх віросповідних вимог.
Баптисти, п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови, користуючись
конституційними гарантіями, розширили простір свого віросповідного
виявлення і застосування. За 18 років свободи ці конфесії досягли
високого рівня інституалізації і постали перед українським суспільством
як динамічні церкви з міцним духовним і моральним потенціалом дії.
Віруючі пізньопротестантських церков отримали право не лише са
мим сповідувати, й вільно та публічно поширювати свої релігійні вчення,
навчатися не лише в сім’ї, а й у релігійній громаді (недільні й суботні
школи, біблійні студії і книговивчення, різні гуртки, конференції,
конгреси) і за кордоном (в навчальних закладах своїх закордонних
релігійних центрів); відкривати власні навчальні заклади з метою
релігійної освіти населення; отримали право засновувати підприємства
з виготовлення власної релігійної літератури, а також благодійницькі
заклади; нарівні з громадськими організаціями користуються не лише
власними, а й державними засобами масової інформації.
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Розш ирилася сфера відправлення богослуж інь, різних форм
навчання релігії: на квартирах і будинках громадян, в установах,
організаціях, лікарнях, шпиталях, будинках людей похилого віку
та інвалідів, сиротинцях, у місцях позбавлення волі. У кожному випадку
це відбувається за згодою громадян, за ініціативою місцевих громад,
за погодженням з адміністрацією і відповідних установ.
Майже всі пізньопротестантські конфесії в Україні підпорядковані
(чи координують свою діяльність) своїм зарубіжним центрам: адвен
тисти - Генеральній конференції Церкви АСД, Свідки Єгови - Керівному
центру М іж народної організації Свідків Єгови в Брукліні (США),
п’ятидесятники входять у світову спільному п’ятидесятницьких церков,
координуючі конференції яких відбуваються кожні 3 роки. Якщо в умо
вах тоталітарної радянської влади така підпорядкованість зарубіжним
релігійним центрам чи навіть координація своєї діяльності з ними
обмежувалася або й вважалася злочином, який карався як «зв’язок
з антирадянськими закордонними організаціями», то в незалежній
Україні вона отримала законодавчий захист. Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації» визнає правомірність такої взаємодії
релігійних організацій і віруючих, які одноособово або разом з іншими
мають право встановлювати і підтримувати міжнародні зв’язки і прямі
особисті контакти, включно з виїздом за кордон, для участі в зібраннях,
конференціях, для навчання та інших заходів (ст. 24).
Саме це дало можливість залучити закордонний потенціал пізньопротестантських релігійних центрів, місій, благодійницьких організацій
для широких євангелізаційних і доброчинних акцій в Україні. Динаміч
ний приплив неофітів до майже всіх пізньопротестантських громад
в Україні відбувався у 1990 - 1995 роках. Масові форми євангелізації
(на стадіонах чи в закритих залах, які наповнювали тисячі зацікавлених
осіб) привели до баптистських, адвентистських, п’ятидесятницьких
громад, релігійної організації Свідків Єгови тисячі нових охрещених
членів. Ці люди не мали попереднього релігійного виховання, але мали
свої особисті й життєві проблеми. Баптистські громади за цей період
оновилися на 50%. Майже наполовину оновилися під час «мітингової»
євангелізації громади адвентистів.
Традиційні протестантські служителі виявилися не зовсім готовими
допомогти частині неофітів «мітингової» євангелізації звільнитися від
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негативних звичок, особливо від алкогольної, наркотичної чи окультної
залежності. В результаті лише невелика частина з них залишилася у цих
протестантських церквах. Саме цей масовий відхід поставив питання
про ефективність проведення таких форм масової євангелізаційної
роботи, які були характерні для першої половини 90-х років, зокрема,
так званої євангелізації за участю іноземних місіонерів.
Оцінюючи початкову і кінцеву ефективність таких форм єван
гелізації, українські протестантські церкви скорегували форми і методи
євангелізації. У другій половині 90-х років акцент змістився в сторону
індивідуальної євангелізації. До нових ефективних форм індивідуальної
роботи, як вважають керівники всіх протестантських церков в Україні,
належить євангелізація людей з різними вадами здоров’я (глухих,
слабочуючих, інвалідів); євангелізаційно-виховна робота серед дітей,
що знаходяться поза церквою, зокрема, серед безпритульних; спеціальні
євангельські програми для засуджених й утворення у місцях відбування
покарання протестантських громад; євангелізаційно-реабілітаційна
робота з групами ризику, наркоманами і алкоголіками.
У Церкві християн Адвентистів сьомого дня функціонує відділ
здоров’я, який проголошує та впроваджує в життя принципи здорового
способу життя за допомогою просвітницьких методико-профілактичних
семінарів, тематично спрямованої євангелізації. З цією метою створені
медико-місіонерські школи, в яких навчаються відповідні кадри.
Діяльність відділу здоров’я спрямована як на членів Церкви АСД, так
і на різні верстви позацерковного населення. Реалізуються програми
з профілактики алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії, раціональ
ного розвитку особистості. Адвентистський міжнародний медичний
центр в Києві, відділ здоров’я Церкви АСД активно співпрацюють
із Всеукраїнським товариством медиків-християн, М іж народним
конгресом з запобігання алкоголізму та наркоманії.
Релігійні сім’ї, як і раніше, нині залишається основним джерелом
поповнення протестантських громад. У церквах Євангельських християнбаптистів діє понад півтори тисячі недільних шкіл, в яких навчається 50
тисяч дітей. З ними працює майже 5 тисяч вчителів. Церква Християн віри
євангельської України (п’ятидесятників) у своїх недільних школах (на 1
січня 2006 р. діяло 1349 таких шкіл) навчає майже 38 тис. дітей, залучаючи
до цієї роботи понад 3 тис. своїх вчителів. У суботніх школах Церкви АСД
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в Україні навчається 24 тисячі молодих людей та дітей. Суботня школа, згідно
вчення адвентизму, - це релігійний фундамент місцевої адвентистської
громади. Її першочергове завдання - навчати фундаментальних доктрин
Церкви АСД, вчити членів і відбудовувачів Церкви, як реалізувати біблійні
принципи в повсякденному житті. Специфічні форми і методи виховання
підростаючого покоління та підготовки майбутніх «вісників» застосо
вуються і Свідками Єгови, зокрема у Школі теократичного служіння.
Важливою формою роботи з підлітками є євангельська програма
АВАНА, яка, по суті, є своєрідним пристосуванням скаутської програми
для ознайомлення дітей, а через них - і їхніх батьків з баптистським
віровченням. У 2005 р. працювало 230 клубів АВАНА, в які охопили
8500 дітей - учнів 1-9 класів. Ефективною формою роботи з молоддю
баптисти вважають «Молодіжні християнські клуби і кафе», на базі
яких формуються нові баптистські церкви, у яких значну кількість
членів складає молодь. Активною формою євангельського виховання
є дитячі табори - літні, а також під час шкільних канікул цілорічно.
Організовуються стаціонарні дитячі табори, для чого орендуються
колишні піонерські табори й дитячі санаторії. Для подальшої єван
гельської роботи з дітьми, що відвідали такі табори, створюються
«Християнські дитячі й молодіжні клуби спілкування». Утворена
«Асоціація християнських таборів і клубів» з метою підготовки лідерів
для роботи в клубах, обміну досвідом і поширення євангельської клубної
роботи серед юнацтва. Розроблені спеціальні методики такої роботи.
Відділ сім’ї, молоді, дітей вважається одним із самих перспективних
в структурі Церкви АСД в Україні. Він враховує сучасну тенденцію
омолодження адвентистських громад і зростання молодіжної ініціативи
в житті суспільства та церкви. І тут Церква працює на перспективу. Робота
з молодіжними лідерами дозволяє виховувати нові кадри та здійснювати
їх постійну ротацію. М олодіжний і дитячий підструктурні відділи
в першу чергу звертають увагу на тих, хто в майбутньому поповнить
ряди церкви. У період з 2003 по 2005 рр. ці ланки організаційної
структури Церкви АСД працювали майже з ЗО тис. молоді, серед якої:
діти до 9 років - 9 тис.; підлітки 1 0 - 1 5 років - 6 тис.; молодь від 16
до 20 років - 15 тис. Більшість з них - близько 17 тис. - позацерковна
молодь. Такі форми і методи роботи з молоддю дають можливість
щорічно отримувати 4-5 тис. новоохрещених членів Церкви АСД.
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Так, протестантські церкви в Україні демонструють альтернативний
підхід до християнського виховання на відм іну від православної
і католицької церков, які намагаються впровадити викладання «Хрис
тиянської етики» в загальноосвітні державні школи, що породж ує
суперечності у контексті конституційного принципу відокремлення
школи від церкви.
Благодійництво - один із важливих напрямків гуманітарної діяльнос
ті протестантських церков. Адвентистська агенція допомоги і розвитку
(АДРА) - одна з найбільших релігійних благодійницьких організацій
в Україні. АДРА - незалежна неурядова міжнародна асоціація, яка
керується християнськими принципами служіння ближньому. В Україні
АДРА працює з 1985 р.: розподіляє гуманітарну допомогу, організовує
допомогу для потерпілих та потребуючих. У 1993 р. Міністерство юстиції
України зареєструвало АДРА як частину Всесвітньої організації АДРА
і відтоді українська філія АДРА втілила в життя 150 гуманітарних
проектів: забезпечення одягом та продуктами харчування потребуючих,
багатодітних, інвалідів; матеріальна та медична допом ога дітямінвалідам, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;
оздоровлення дітей, що проживають в екологічно забруднених районах
шляхом вітамінізації харчування та виведення радіонуклідів з організму;
забезпечення пенсіонерів у м. Харкові безкоштовним хлібом; допомога
дитячим будинкам в Херсонській і Миколаївській областях тощо.
Крім того, місцеві громади і регіональні конференції Церкви АСД
надають допомогу потребуючим, опікуються дитячими будинками,
будинками для престарілих, сиротинцями. Таку ж допомогу надають
п’ятидесятницькі церкви, отримуючи гуманітарну допомогу із різних
країн Європи і США, вони розподіляють її серед потребуючих. У 2006
р. працювало ЗО благодійницьких місій цієї Церкви. П’ятидесятницькі
громади опікуються сиротами, безпритульними і бездомними дітьми.
Реабілітаційні центри для наркозалежних та алкозалежних у 18 містах
працюють майже на самофінансуванні завдяки трудотерапії пацієнтів.
Опікуючись цими реабілітаційними центрами, п’ятидесятницькі громади
вважають цю працю своїм «жертовним служінням» у справі утвердження
«культури життя» і подолання «культури смерті». Організовуючи
доброчинні акції допомоги бідним, бездомним, безпритульним, Церква
християн віри євангельської України (п’ятидесятників) вважає таку
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діяльність своїм «духовним служінням суспільству» у вирішенні його
соціальних проблем.
Україна є важливим місіонерським форпостом для проведення
євангелізації на території країн - колишніх республік Радянського
Союзу і в південно-західних країнах Європи. Понад 400 українських
баптистських місіонерів працює в країнах Кавказу, Середньої Азії,
Прибалтики і на Балканах. Останній з’їзд Всеукраїнського союзу об’єд
нань євангельських християн-баптистів (ВСО ЄХБ) поставив завдання
перед кожною церквою створити свої дочірні церви в цих країнах.
24 п’ятидесятницькі місії, в яких працює більше тисячі українських
місіонерів, ведуть проповідницько-місіонерську роботу на теренах
східної і північної частини Російської Федерації. За останні 10 років
українськими п’ятидесятницькими місіями створено більше двохсот
церков християн віри євангельської - п’ятидесятників в Карелії, Комі,
Удмуртії, Марі, Чувашії, Мордовії, Якутії, на Чукотці, Камчатці, Сахаліні,
а також в середньоазійських країнах.
Така ж форма проповідницько-місіонерської праці застосовується
і Свідками Єгови, яку здійснює місіонерський корпус так званих «піонерів».
У 2007 р. в Україні працювало 13,5 тис. постійних піонерів і 9 тис. підсобних
піонерів, а також 140 тис. «вісників», які запровадили у приватних квартирах
і будинках зацікавлених віровченням Свідків Єгови людей 87 тис. «біблійних
студій» і залучили до відвідування своїх «Залів Царства» 276 тис. осіб. У
результаті охрещено 8839 осіб, а кількість громад збільшилась до 1500.
Євангельсько-виховна робота Свідків Єгови також має на меті виправлення
колишніх злочинців в місцях позбавлення волі і повернення їх до нормаль
ного способу життя. Реабілітаційна роботи з групами ризику - наркома
нами, алкоголіками, профілактична виховна робота з попередження СНІДу
та інші морально-етичні виховні заходи у підлітковому та молодіжному
середовищі - актуальні теми сучасної літератури свідків Єгови.
Активно включаючись у соціогуманітарні та соціокультурні процеси,
пізньопротестантські церкви в Україні зміцнюють свій кадровий ресурс,
створюють різноманітні форми і методи громадського життя, тобто
стають активними су б ’єктами громадянського суспільства. Відтак,
діяльність протестантизм у відзначається творенням відповідних
професійних спільнот. Функціонує Українська асоціація християнпідприємців, яка об’єднує баптистів, що займаються підприємницькою

622

діяльністю. Асоціація ставить собі за мету сприяти розвиткові активності
та підприємництва серед християн, надавати консультативну допомогу
з економічних та юридичних питань, брати участь у здійсненні благодій
ницьких програм, сприяти розвитку християнської освіти для підприєм
ців, проводити семінари з християнської етики та організації бізнесу,
здійснювати євангельського у підприємницькому середовищі.
Медична асоціація ЄХБ України об’єднує понад тисячу членів, з них
250 лікарів. Відповідно діють обласні християнські асоціації, основним
завданням яких є євангелізаційна діяльність в середовищі медиків
і благодійна діяльність - надання безкоштовної медичної допомоги
і ліків, створення постійно діючих християнських шпиталів.
Демократичні процеси, встановлення свободи совісті в Україні
стимулювали істотні зміни у соціально-політичних поглядах віруючих
баптистів, адвентистів, Свідків Єгови, п’ятидесятників. Насамперед
відбувається соціальна «розгерметизація» цих пізньопротестантських
громад. Віруючі загалом позитивно сприйняли розбудову української
державності. Певним свідченням цього є поступова українізація
служіння в цих протестантських церквах. Як зазначав колишній
президент Всеукраїнського С ою зу о б ’єднань ЄХБ Г.І.Комендант:
«Ми навчаємо членів наших церков любити Бога й бути свідомими
громадянами нашої України. Члени наших церков докладають усіх зусиль
для відбудови незалежної держави, для того, щоб Україна посіла гідне
місце у світовому співтоваристві вільних держав». Президент Церкви
християн віри євангельської України (п’ятидесятників) М.С.Паночко,
реагуючи на новітні харизматичні течії, сказав: «У нас багато зауважень
до новітніх харизматичних рухів. Треба відокремити полову від зерна.
Харизмати не враховують менталітету українців. Ми, п’ятидесятники
любимо українську мову, звершуємо богослужіння українською мовою,
плекаємо патріотизм, любов до Батьківщини».
Свідки Єгови віддають належне українській владі. Голова Управ
лінського центру Свідків Єгови в Україні Р.К.Юркевич вважає, що «укра
їнській владі вдається втримувати відповідний баланс, рівновагу
в українському поліконфесійному середовищі, різноманітному релі
гійному світі, що дозволяє різним конфесіям, незалежно від кількості
членів, обрядовості, віровчення, почуватися в Україні рівноправними
та приносити користь суспільству». Оцінюючи злагоджену роботу різних
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гілок влади - від Кабінету Міністрів України до відповідних служб
Київського міськвиконкому, які сприяли в проведенні стотисячного
міжнародного конгресу Свідків Єгови 7 - 1 0 серпня 2003 р. на київсь
кому стадіоні «Олімпійський», Р.К.Юркевич заявив, що «ця релігійна
подія належним чином репрезентує Україну як незалежну демокра
тичну державу, в якій люди можуть вільно поклонятися Богові, і цим
повинна пишатися українська влада, яка має всі підстави вважатися
демократичною і європейською».
Сегмент пізньопротестантських церков в конфесійному просторі
України посідає незначне місце. Загальна чисельність віруючих в бап
тистських, адвентистських, п’ятидесятницьких громадах і Свідків Єгови
не досягає навіть 1 мільйона. Але це потужний релігійний сегмент, який
відзначається активною проповідницькою діяльністю, ініціативністю
різних форм і методів місіонерської, виховної, доброчинної діяльності.
Протестантські церкви виступають як фактор конфесійної рівноваги,
толерантності й стабільності українського суспільства.
Позиція протестантських церков в Україні стосовно глобалізаційних
процесів, зокрема євроінтеграції, відзначається гнучкістю, реалізмом,
ш ироким загальнолюдським, а не вузькоконфесійним, поглядом
на цю проблему. У цьому сенсі чітко і послідовно вона сформульована
в соціальній концепції Церкви АСД. Глобалізація, а відтак, і євроінтеграція розглядається як нове явище у світовій історії, як новий історичний
етап людського співтовариства. Така о б ’єктивна оцінка ґрунтується
на тому, що глобалізація охоплює всі сфери людського життя, об’єдну
ючи політичні, економічні й соціальні процеси світового соціуму.
Створення єдиного інформаційного простору, розширення економічних,
наукових і культурних зв’язків - все це, вважає Церква АСД, прискорює
ходу історії. Підштовхують рід людський до о б ’єднання і негативні
фактори: загроза екологічної кризи, міжнародна злочинність і тероризм,
нові небезпечні хвороби, які загрожують цілим континентам, і багато
інших викликів і небезпек планетарного і космічного характеру. Все
це, як підкреслюється в «Основах соціального вчення АСД в Україні»,
вимагає термінових скоординових зусиль всіх народів і держав.
Разом з тим, оцінюючи о б ’єктивні й загальнокорисні фактори
глобалізації, протестантські церкви звертають увагу і на негативні
тенденції: зростаю чу матеріалізацію інтересів сучасного людства
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і його духовне зубожіння; моделювання інтересів і запитів населення
за допомогою засобів масової інформації; спроба реконструювання
державно-релігійних союзів та інші.
Своє завдання в умовах глобалізації і євроінтеграції протестантські
Церкви в Україні бачать у зміцненні таких світоглядних і моральноетичних основ, як: активна життєва позиція і участь у всіх творчо
значимих процесах українського і європейського суспільства; молитва
про дарування мудрості й успіхів українським держ авним діячам
у сфері світової глобальної політики з урахуванням національних
інтересів України; неучасть в антиглобалістських програмах та інших
екстремістських акціях і діях.
Усі протестантські церкви задоволені тим, що Конституція Укра
їни відображає основні положення міжнародних правових актів Всезагальної декларації прав лю дини, Є вропейського пакту про
громадянські і політичні права, Декларації про ліквідацію всіх форм
нетерпимості і дискримінації на підставі релігії чи переконань - і,
відповідно, гарантує і захищає свободу совісті громадян України. Віруючі
протестантських церков високо оцінюють положення Конституції
України про основні права і свободи і вважають, що необхідно пильно
стежити за правозахисною практикою цих конституційних норм,
сприяючи тому, щ об законотворчий процес не був спрямований
на порушення прав і свобод громадян, зокрема, права на свободу
совісті. Пам’ять про репресивну антирелігійну політику тоталітарних
держав минулого, зокрема нацистського і комуністичного режимів, від
яких зазнали переслідувань тисячі віруючих - баптистів, адвентистів,
свідків Єгови, п’ятидесятників - стоїть і нині на сторожі їхнього права
на свободу совісті.
Протестантські церкви турбує те, що останнім часом в низці країн,
зокрема і сусідів України, все частіше проявляється нетерпимість
та екстремізм на релігійному ґрунті, міжконфесійна ворожнеча та інші
форми ксенофобії. Відносини в суспільстві (в тому числі й міжконфесійні)
не набули ще такого ступеня толерантності, коли б всі без винятку
політичні, громадянські й релігійні організації послідовно й безумовно
дотримувалися принципів демократичного правопорядку і громадянсь
кої згоди. Дуже небезпечною тенденцією вважається політизація релігії,
заангажованість церков і навколоцерковних організацій в політичні
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процеси і піаракції, що засвідчили передвиборні кампанії в Україні
2004-2006 років, а також політичні події 2007 року.
І саме том у протестантські церкви в Україні стоять на ґрун
ті конф есійної рівноваги, толерантності й стабільності українсь
кого суспільства, відокремлення церкви від держави і школи від
церкви, рівноправності громадян незалежно від їхнього ставлення
до релігії. Встановлення будь-яких переваг або обм еж ень одн ієї
релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших віруючі
протестантських церков вважають недопустимим і антиконституційним.
Саме таким - вільним, відкритим, демократичним - бачать свій розвиток
протестантські конфесії в Україні, працюючи на її духовне та моральне
відродження.
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