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ЗміСт

Дорогі брати і сестри!
Сердечно вітаю всіх вас,

нашу дорогу Церкву з такою
величною подією у її житті і
служінні – 80 років від дня її
народження.

Церква Святошинська –
це Церква Ісуса Христа, де
Він є її Головою.

Він її заснував у 1937
році, Він вів її і благословляв
усі роки її життя…

Спогади кожного брата і
сестри – це великі благословення, якими всі можуть
поділитися, як наш Всемогутній Бог вів Церкву в
тяжкі роки репресій, атеїзму.

Як зростали герої віри, як проливали сльози і
кров наші діди і батьки… о скільки їх пролито…

Як Бог дав свободу нашому народу без револю-
ції, без жодного вистрілу, без краплі крові… Це доказ
того, що Бог вірний, що Він Всемогутній за молит-
вами всіх віруючих, які молилися за нашу країну…

«Якщо Я відкрию двері – то ніхто їх не закриє…»
(Об’яв. 3:7).

Нова генерація, нове покоління прийшло до Гос-
пода в час свободи, Слава Богу за добрий і благо-
словенний час!

Давайте покладемо всі наші сили, всі наші та-
ланти для служінню Богу і спасіння тих, які ще без
Бога…

Я радий, що у 80-річної є так багато дітей, ону-
ків, правнуків… Дякуємо старшому поколінню, що
передаєте віру і естафету служіння своїм дітям,
онукам… Щиро вдячні за нелегке служіння Ваше.

Ми бажаємо з допомогою Божою достойно пере-
дати факел Божої віри, Божої любові наступним по-
колінням. Ми, церква Святошинська, – велика,
дружня Божа сім’я. З ювілеєм, дорога Божа сім’я,
дорога Церква Ісуса Христа.

Божих благословінь і натхнення всім нам слу-
жити Богу, спасати грішників, триматися Ісуса Хри-
ста, Господа нашого Спасителя.

(Повт. Закону 8:2 «Пам’ятай весь шлях, яким вів
тебе Господь Бог Твій…»

З любов’ю і молитвою про вас, 
щиро ваш володимир БОЙКО
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В основу своєї розповіді та іс-
торії нашої Києво-Святошинської
церкви хочу покласти Боже Слово,
яким жила наша церква всі ці роки.
Цим Словом жили і ми з сім’єю,
кожна сім’я дітей Божих. 

Пс. 15:6 «Межі мої пройшли по
прекрасних місцях, і гарна для мене
спадщина моя!»

1Самуїла 7:12 «…Евен-Єзер і
сказав Самуїл: «Аж доти допоміг
нам Господь».

Повторення Закону 8:2
«Пам’ятай всю ту дорогу, що Гос-
подь, Бог твій, вів тебе нею по пу-
стині…». Ось уже 80 років…

- одежа твоя не витиралася
- ноги Твої не пухли
- Господь веде тебе до краю

хорошого…Давид, цар Ізраїльський,
бачив Божу руку і Божу до-
помогу в своєму житті, хоча

пережив багато труднощів; багато
боротьби було як із зовнішніми воро-
гами, так і всередині царства: Саул
переслідував його, рідний син по-
встав і приніс багато проблем, але
Давид уповав на Господа, як і вся
наша церква, кожна християнська
сім’я, кожний віруючий, – і Бог до-
поміг Давиду, допоміг і нам!

І ми з впевненістю можемо ска-
зати ті ж слова: «Межі мої пройшли по
прекрасних місцях…».

Самуїл, Божий пророк, також пе-
реніс багато страждань разом з наро-
дом Божим! Филистимляни, вічні
вороги Ізраїлю, скільки вони завдали
болю та незгод, але Самуїл навчає свій
народ надіятися на Бога, довіряти
Йому, адже Він – захист та допомога! 

Ось відносини з филистимлянами
дійшли до крайнощів, і що робить Са-
муїл? – він молиться, він приносить в
жертву ягня, він звертається до Господа
за Ізраїля – і Господь відповідає. 10-й
вірш говорить: «І загримів Господь
того дня сильним громом на фили-
стимлян, та й привів їх у замішання, і
були вони побиті перед Ізраїлем». Ось
тоді Самуїл і поставив каменя, щоб ні-
коли не забути про велику допомогу
Божу! І промовив: «Аж доти допоміг
нам Господь!». Сам Бог заступився за
свій народ. Не один раз Бог заступався
й за нашу церкву, за нас, коли ми моли-
лися і просили допомоги. І так буде за-
вжди! 

Багато погроз, труднощів пере-
живала та терпіла наша церква, а
разом з нею і християнські сім’ї, ві-

руючі. Я особисто можу підтвердити
ці слова: «Нам до сьогодні допоміг
тільки Господь!».

80-річна історія нашої церкви не
схожа на жодну з історій інших цер-
ков, адже наша церква має свою істо-
рію – важку, особливу… Вона
народилася в найтяжчі роки гонінь,
коли більшовики знищували як слу-
жителів, так і церкви. Заливалася
тоді наша країна кров’ю страждаль-
ців за віру в Господа Ісуса Христа. Це
був страшний 1937 рік… Тоді були
заборони на будь-які зібрання, але
групи віруючих таємно збиралися по
домівках, вивчали Слово Боже, звер-
шували молитви за Україну, за
людей, за покаяння і спасіння нашого
народу. 

Тоді в 1937 р.
у квартирі брата
Григорія Артемо-
вича Добренка
(1902-1993 рр.) та
його дружини Вар-
вари Пилипівни на
околиці Києва зби-
ралися, молилися,
читали Новий Завіт група віруючих
наших братів та сестер. Серед них –
Савелій Федорович Розуваєв з дружи-
ною Єфросинією, які в квітні 1937 р.

приїхали з Ленінграду, Антон Кру-
ценко з дружиною Анною та інші.
Саме ці брати стали початком Києво-
Святошинської церкви. 

Першим пресвітером церкви
було обрано Григорія Добренка, а
дияконом – Савелія  Розуваєва. Гри-
горій Артемович народився 9 лютого
1902 р. Хрищення по вірі прийняв в
15 років в м. Прилуки. Трудився бла-
говісником в Полтавській і Черні-
гівській областях, був засуджений на
10 років, відбував покарання на Ко-
лимі.

У 1937-1941 рр. богослужіння
проходили таємно по домівках ві-
руючих, частіше всього – в будинку
брата Григорія Артемовича. Незва-

жаючи на заборону влади та репре-
сії, всі зібрання проходили під
виглядом святкування днів наро-
дження дітей та дорослих. Віруючі
запрошували сусідів, друзів до себе
на чай, але під час чаювання брати
вставали і в своєму  побажанні іме-
ниннику говорили Слово Боже, на
прикладі свого життя говорили про
спасіння через Ісуса Христа, як по-
клонятися Богу і як служити Йому.
Люди каялися, хотіли служити Бо-
гові – і церква поповнювалася. Але
хрищення через тиск влади звершу-
вати заборонялося.

Присвячується дорогійКиєво-Святошинській церквіз нагоди 80-річного ювілею,що збігся з 25-річчям могопасторського служіння
1937               – 2017

Григорій Артемович та Варвара Пилипівна
Добренки з братами

Г.А. Добренко

Святошинська церква, 1944 р.



ВІйнАОскільки в умовах війни люди ще більше відчу-
вали потребу в молитві, у Божій допомозі, за-
хисті, приміщення церков були переповнені.

Масовими були і навернення до Господа. 
У роки війни зорганізувався хор. Першим регентом

став Григорій Артемович Добренко, який добре знав тео-
рію музики та співу. Також Г.А. Добренко був делегатом
Всесоюзної наради євангельських християн-баптистів,
що відбулася в Москві 26-29 жовтня 1944 р. На ній 
з Союзу баптистів та Союзу євангельських християн було
створено єдиний Союз Євангельських Християн-
Баптистів.

ПІСЛЯВОЄннІ рОКи
З 1946 р. наша церква орендує перший поверх бу-

динку на вулиці Сєвєрній, 33 (нині – Феодори Пушиної),
де зібрання проходили до 1956 р. В цей час церква попов-

нилася молоддю, яка активно почала
трудитися.  

У 1948 р. атеїстична влада закри-
ває дім молитви на вул. Б. Хмельниць-
кого, і частина громади приєднується
до Святошинської церкви. У 1950 р.
церква вже нараховувала 130 членів. 

Оскільки Григорій Артемович
Добренко ніс служіння у багатьох
церквах Києва (через нестачу служи-
телів), пресвітером церкви в 1946 р.
було обрано Сергія Степановича
Матченка. Сергій Степанович наро-
дився 7 жовтня 1894 р. у селі Високе
Коростишівського р-ну Житомир-
ської обл. У 20 років прийняв хри-
щення по вірі. З 1920 по 1935 рр. був
пресвітером у с. Високе, потім пере-
їхав до Києва. 

З 1951 по 1960 рр. служіння па-
стора ніс Іван Антонович Іценко, який
у роки війни був пастором у Запорізь-
кій області, але під тиском влади пе-
реїхав до Києва.  

З 1956 р. Святошинська церква
почала орендувати для своїх богослу-
жінь будинок за адресою вул. Олек-
сандрівська, 33, а в 1961 р., за сприяння
старшого пресвітера по Україні Олексія
Леонідовича Андреєва (який надав
кошти), церква змогла придбати цей бу-
динок для Дому молитви. 

У 1960 р. пресвітером церкви
було обрано Матвія Васильовича
Мельника. Пізніше Матвій Васильо-
вич перейшов у канцелярію старшого
пресвітера по Україні, а в 1972 р. Свя-
тошинську церкву очолив Леонід
Митрофанович Лабунський. Таке рі-
шення для Леоніда Митрофановича
було непростим, оскільки він ніс слу-
жіння пастора Куренівської церкви.
Знадобився тривалий час для моли-
тов, перш ніж церква відпустила його
на служіння. Пасторське служіння
Л.М. Лабунський ніс до 1993 р. 

У 70-і роки Святошинська
церква нараховувала вже 300 осіб. 

Диригентом хору в 70-і рр. був
Віктор Федорович
Іванов. У 1975 р. було
організовано моло-
діжний хор, яким ке-
рував Юрій Мірош-
ниченко, пізніше –
Євген Праник. 

Кількість вірую-
чих зростала, і в 1974 р.
було проведено ре-
конструкцію Дому
молитви: перебудо-
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Хор церкви, 1948 р.

С.С. МатченкоІ.А. ІценкоО.Л. Андреєв
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Дім молитви Святошинської церкви 1956 р.

М.В. Мельник

Л.М. Лабунський

В.Ф. Іванов

Ю.І. Мірошниченко

Я.К. Духонченко

Є. Праник 



  

вано балкон, знесено одну зі стін і добудовано частину
приміщення для хору і служителів. Поступово діти віруючих батьків підростали і вли-

валися в церкву. Молодь активно брала участь у
служіннях, відвідувала інші церкви, допомагала

стареньким членам церкви, хворим. Також молодь почала
займатися з дітьми, що поклало початок організації не-
дільної школи. Але влада категорично забороняла на-
вчати дітей біблійним істинам, тому заняття проводилися
таємно, як правило, під час підготовки до християнських
свят, проведення днів народження.

Членами Святошинської церкви були такі відомі
брати, як Андреєв Олексій Леонідович (1892-1966 рр.),
який був старшим пресвітером по Україні, Яків Кузьмич
Духонченко (1931-1993 рр.), Іван Семенович Гніда (1920-
2003 рр.). 

Оскільки наша церква мала свій Дім молитви, то
часто в нас проходили наради: братерські, обласні, все-
українські з’їзди. 

ДОВГООчІКуВАнА СВОбОДА
Нові прекрасні умови для віруючих прийшли від

Господа, адже за Радянський Союз молилися віруючі з
усього світу. Влада офіційно дозволила відзначити 1000-
ліття Хрищення Київської Русі, християни цього навіть
не очікували. Ми тоді ще не розуміли, що Бог відчиняє
двері для проповіді Євангелія в нашій країні. Прийшла
довгоочікувана свобода!

У 1988 р. святкування 1000-ліття Хрищення
Київської Русі пройшло на високому духовному рівні,

приїхало багато
віруючих, гостей
з-за кордону, було
проведено масове
хрищення нових
душ, євангелізація
проходила на пло-
щах, у парках,
центрах міст, сіл.  

Дім молитви
на той час вже не
вміщував всіх охо-
чих бути на слу-
жіннях, тим паче,
будинок був ста-
рим, декілька
разів перебудову-
вався. Було при-
йнято рішення
будувати новий Дім
молитви. Будівництво розпочалося в 1988 р. після ба-
гатьох клопотань перед владою. Фінансову підтримку
надали члени церкви. Жертвували, хто скільки міг, бо
була велика радість – будувати Дім молитви! 

За час будівництва зібрання проходили в палатці,
пізніше – у збудованому підвальному приміщенні. 

У будівництві Дому молитви брали участь всі ві-
руючі, особливо активно трудилася молодь. Немало зу-
силь доклали такі брати, як Іван Юхимович Козуб,
Павло Филимонович Назаренко, Іван Васильович Хар-
ченко (вони керували будівництвом). Спорудження
Дому молитви стало для церкви великою школою по-
святи, перевіркою кожного з нас, як ми ревно трудилися,
як ревно жертвували на будівництво.

Близько півтора року тривало будівництво, і 10 ве-
ресня 1989 р. відбулося урочисте освячення нового
Дому молитви. Це була велика радість і благословення
для кожного члена церкви, адже ми перші в Україні по-
будували Дім молитви.   

Довгоочікувана свобода принесла великі благосло-
вення, люди зі спраглими по Богу душами масово йшли до
церкви. Так, у 1990 р. у нашій церкві прийняло хрищення і
приєдналося до церкви 222 душі, збільшилася духовна
праця. На служіння було обрано ще 2 пресвітери – Кадаєва
Анатолія Івановича та Бікмана Миколу Григоровича. 

Пройшло зовсім мало часу, і наші пресвітери, брат
Кадаєв та брат Бікман, виїхали у США і Канаду на по-
стійне місце проживання. Через рік виїхав Лабунський
Леонід Митрофанович. Регент Іванов Віктор Федорович
також виїхав у США.

Але Господь прикликав на служіння нових людей.
Так, у 1992 р. на пасторське служіння церква обрала
Бойка Володимира Васильовича, який після від’їзду
трьох пресвітерів активно продовжив служіння. 

У 1994 р. старшим пресвітером нашої церкви став
Гончаров Веніамін Францович, який до цього ніс слу-
жіння заступника старшого пресвітера по Україні.
Церква зростала, і в 1995 р. на пресвітерське служіння
було обрано Петра Андрійовича Полєжако та Богдана
Васильовича Дзіковського. Це був особливий час, коли
люди з відкритими серцями йшли до Бога. Це був час
особливого пробудження. 
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Трохи згодом, у 2005 р.
на пасторське слу-
жіння були обрані:

Григоренко Віктор Миколайо-
вич та Зуєв Олексій Володи-
мирович.

У середині 90-х рр.
церква вже мала 4 хори, дири-
гентами були Мірошни-
ченко Ю.І., Зуєв О.В., їм до-
помагали Валерія Шпаченко,
Микола Глуховський, піані-
стки – Олена та Ірина Поно-
маренки. У кінці 80-х рр.
розпочали своє служіння під-
літковий та дитячий хори, які
і до сьогодні радують церкву
своїми чудовими голосами.
Сьогодні з дитячим хором
прекрасно займаються Сергій
та Анна Мельничуки. 

Музичне хорове слу-
жіння в нашій церкві розвива-
ється, вдосконалюється, вив-
чаються нові псалми, зростає
рівень духовного співу та ви-
конання хорових творів. Ми

дуже цінуємо всі наші
хори. Кожний хор має свій
репертуар та своє слу-
жіння. Молодіжним хором
керує Олександр Борисо-
вич Крещук, який багато
років очолював хорове слу-
жіння в Україні, йому допо-
магає Анаїда Москалюк,
третій хор під керівницт-
вом Вероніки Курочкіної.
Наші хори стали ще профе-
сійнішими,  кожне слу-
жіння ми чуємо нові твори.
Доброю традицією стало
об’єднання молодіжних
хорів та оркестру, особливо
на християнські свята. 
У нашій церкві багато тала-
новитих братів та сестер,
які виконують пісні соло,
об’єднуються в дуети, тріо,
квартети та читають пре-
красні християнські вірші. 

Великим благословен-
ням нашої церкви є недільна
школа, яка запрошує на навчання не лише дітей вірую-
чих батьків, а й усіх бажаючих для духовного зростання.
Згодом вони вірують, приймають хрищення. Уже багато
років Нагірняк Володимир Павлович звершує служіння
директора недільної школи. Корпус школи було збудо-
вано в 2003 р., а це – десять просторих світлих кімнат
для вивчення дітками біблійних історій, дитячих хри-
стиянських псалмів. 

Для духовного зростання, особливо молодих і об-
дарованих членів церкви, у 1999 р. двері відчинила Біб-
лійна школа, а з 2005  – Біблійний інститут. Сьогодні
великим благословенням для нашої церкви є Ірпінська
біблійна семінарія. Наш Ігор Михайлович Яремчук є
ректором, 90% працівників семінарії – члени Києво-
Святошинської церкви. 

Сьогодні в нашій церкві служіння несуть п’ять пре-
світерів: Володимир Васильович Бойко, Віктор Микола-
йович Григоренко, Богдан Васильович Дзіковський,
Арамаїс Лендрушевич Хемчян та Ігор Михайлович
Яремчук.  

Також служіння звершують 30 дияконів, за кожним
закріплена дільниця братів та сестер, за яких диякон несе
відповідальність. Кожен диякон знає своїх людей, їхні
проблеми, потреби. Якщо диякон не в силі вирішити ті чи
інші проблеми, він запрошує пасторів, і ми разом їх вирі-
шуємо. Дияконське служіння в нашій церкві має біблійне
призначення – піклуватися про церковні столи, стіл вечері
Господньої, стіл роздавання потреб для всіх членів
церкви, стіл матеріального служіння в церкві і стіл духов-
ної їжі.

Багато наших служителів несуть пасторське слу-
жіння в інших церквах Київської області і по всій
Україні. У селі Мощун пресвітерське служіння звершує
наш брат Микола Андрійович Ровський, в с. Глеваха –
Василь Лукич Кублій, в с. Козинець – Михайло Анато-
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лійович Глухоман, у с. Горенка – Ва-
силь Іванович Медяник, у с. Висо-
ке – Василь Іванович Боднар, 
у с. Вороньків – Олександр Павло-
вич Купенко, у с. Велика Димерка –
Ігор Миколайович Гриненко, у 
м. Бровари – Борис Іванович Медя-
ник, в с. Головурів – Олег Шкуру-
ній, у м. Бишів – Сергій
Олександрович Свердлов.  

Сестринське служіння в нашій
церкві багато років звершувала бла-
гословенна сестра Таїса Максимівна
Ткачук. Пізніше сестринське слу-
жіння було покладено на Наталю
Леонідівну Артюшенко, яка звершує
його і сьогодні. Сестри активно не-
суть служіння в багатьох напрямах,
особливої уваги заслуговує Група ми-
лосердя, яка відвідує хворих, лежа-
чих у лікарнях  і вдома. Цю групу
очолює Наталя Шабельська. Також

церква має сестринські групи з вив-
чення Слова Божого, сестринські мо-
литовні групи.   

Молодь нашої церкви звершує
служіння в Першому та Другому
молодіжних хорах, викладає в не-
дільній школі, відвідує наших бра-
тів та сестер похилого віку. Група
молоді, яка збирається щопонеділка
ввечері, має благословенне спілку-
вання, вивчає молодіжні псалми,
звершує молитву за церкву, за мо-
лодь, її потреби;  також відвідує
малі церкви, бере участь у служін-
нях нашої церкви, але головне місце
в цій групі займає вивчення Слова
Божого. 

Також молодь бере активну
участь в організації християнських
дитячих, підліткових, молодіжних
таборів як в нашій, так і в інших
церквах, селах, містах. 

Дитяче служіння проходить
не тільки в недільній школі: діти
прославляють Бога в дитячому
хорі, беруть участь в церковних
служіннях, відвідують з програ-
мою інші церкви. Вони беруть
участь у святкуванні таких важ-
ливих християнських свят як
Різдво Христове та Пасха. Також
готують велику програму для
дітей недільної школи та запро-
шених. Молодь завжди бере
участь в організації святкових
програм на високому духовному
рівні. 

Для оздоровлення дітей
нашої церкви в 1996 р. на Закар-
патті було придбано будівлю ста-
рої школи, зроблено в ній

ремонт, – де тепер діти, підлітки,
молодь мають можливість оздорови-
тися та добре відпочити. Також 
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у 1998 р. церква придбала будинок біля моря – у м. Ска-
довську, що також став місцем для відпочинку наших
дітей кожного літа. 

Важливе місце в нашій церкві
займає служіння слабочуючих. Дия-
кон Андрій Сідляренко разом з дру-
жиною Іриною організовують
зустрічі з групою слабочуючих, про-
водять вивчення Слова Божого.
Група також бере участь у церков-
них служіннях, в основному це
псалми з жестами, якими вони про-
славляють Господа та радують
церкву.

Служіння молодим сім’ям роз-
почалося хоч і недавно, але має гарні відгуки від них.
Розпочав це служіння Віктор Миколайович Григо-
ренко разом зі своєю дружиною Анною. 

Для нашої церкви доброю традицією стало від-
значати кожного року свято Біблії. На таке важ-
ливе свято ми обов’язково запрошуємо

невіруючих людей, даруємо їм Біблії. Також ми тісно
співпрацюємо з Українським Біблійним Товариством,
яке друкує та розповсюджує Біблії різного формату та
для людей різного віку. 

Трохи уваги хочу приділити моєму пасторському
служінню, 25-річний ювілей якого в 2017 р. збігся з 80-
річчям Святошинської церкви. 

Перш за все, хочу подякувати Богу за благосло-
вення та допомогу, яку Він надавав мені і моїй сім’ї за
час мого служіння. 

Трохи історії про те, як Бог вів та допомагав мені у
пасторському служінні.

Нашу Києво-Святошинську
церкву я полюбив зі шкільних
років, коли приїхав святкувати та
зустрічати новий 1976 рік з мо-
лоддю. Потім – 1978 р., а потім
була служба в лавах радянської
армії (1979-1981 рр.). Служив я у
Волгоградській області місті
Волзькому. Служба в армії стала
великою школою не тільки для за-
гартовування та випробовування,
але й духовного росту і утвер-
дження віри (багато що Бог за цей
час змінив у моїй душі, за що я Йому дуже вдячний).
Армія допомогла мені твердо вибрати християнський
шлях. 

Після армії я повернувся в нашу церкву, де по-
каявся та прийняв хрищення по вірі в 1982 р. Молодь
наша була завзята в добрих справах та посвячена на слу-
жіння Господу. Усі активні брати і сестри брали участь
у молодіжному хорі, оркестрі, з яким ми служили, в
першу чергу, в нашій церкві, а також виїжджали до
інших церков, прославляючи Господа. Не відмовлялися
ми й від фізичної роботи, як в нашій церкві, так і в
інших. 

Я любив співати в молодіжному хорі та розповідати
християнські вірші, які і зараз пам’ятаю. Моя перша пропо-
відь відбулася 31 грудня 1985 р. на вечірньому молодіжному
служінні. Я її і сьогодні
пам’ятаю. Наш пресвітер,
Леонід Митрофанович, ска-
зав, що тепер я повинен ча-
стіше проповідувати. Я і
боявся, і не хотів, але він з
батьківською наполегливістю
і любов’ю надихав мене, що
дало свої плоди.

Працював я у той час
на авіаційному заводі фре-
зерувальником, пізніше –

Т.М. Ткачук (справа)

н.Л. Артюшенко

Молодіжна група «18:30»

Дім відпочинку, Закарпаття

В.В. бойко, 1981 р.
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майстром, потім – інженером з підготовки кадрів. Був
час, коли доводилося працювати одночасно на трьох ро-
ботах. Але це не заважало мені брати участь у служін-
нях, співанках, вивченні Біблії і поїздках в інші церкви
з молоддю. Це був прекрасний час…

Дякую Господу Богу, що подарував мені чудову
дружину – Ірину Василівну Федорченко, яка співала в
хорі, любила розповідати вірші... Наше вінчання відбу-
лося 28 липня 1984 р. у рідній Києво-Святошинській
церкві. Бог подарував нам прекрасних діток: Світлану,
Аню, Діану. Маємо поки чотирьох онуків, які люблять
Господа…

У 1990 р. церква обрала мене на дияконське слу-
жіння. Завжди після ранкового служіння на хлібола-
мання я їхав до смт Глеваха, де проводив хліболамання
для братів та сестер (проходило це на квартирі у брата
Василя Скорого). Пам’ятаю, що завжди ще встигав на
вечірні служіння, оскільки електрички ходили дуже
часто…

Коли прийшла свобода (а її ми відчули, коли дер-
жава дала дозвіл на святкування 1000-ліття Хрищення
Київської Русі), це була велика радість! На Трухановому
острові змогли зібратися всі церкви м. Києва та прове-
сти загальне хрищення та Велике Богослужіння. Було
багато гостей, з-за кордону приїхали брати та сестри, які
багато років молилися за нашу країну і допомагали:
і Бібліями, і духовною літературою. 

З приходом свободи в Україні, коли відкрилися пре-
красні можливості для проповіді Євангелії, люди почали
йти до Господа. Церква збільшувалася, і брати-служителі
зрозуміли, що потрібно будувати новий Дім молитви
(старий потребував ремонту та не вміщав постійно зро-
стаючу кількість віруючих). Так, 1-го та 2-го травня 1988 р.
молодь та служителі церкви зібралися та підготували
місце для будівництва. 

У 1989 р. новий Дім молитви було освячено для
служіння. Це був чудовий час: люди йшли в церкву, від-
булося велике пробудження, ми христили по 180–220
нових душ кожного року. Щороку проходило по три хри-
щення (у грудні, квітні і у липні), церква зростала дуже
стрімко. 

У 1992 р. разом зі свободою з’явилась й можливість
виїжджати за кордон. Ось і наші брати та сестри
від’їжджали (більшість – у США), а церкву поповню-
вали нові люди. Саме в 1992 р. церква обрала мене на

пасторське служіння, а в 1993 р. служителі Божі, 
М.М. Чорненький та В.Ф. Гончаров, рукоположили мене
на це відповідальне служіння. 

Це був особливий час – час великого пробудження
та великих духовних змін всієї нашої України. Люди
прагнули Слова Божого, хотіли відвідувати Дім мо-
литви, покаяння було на кожному служінні. Пам’ятаю,
як на суботніх служіннях, у середу  по 5-7 душ виходили
на покаяння, була велика спрага слухати Слово Боже. 

Хрищення нових душ багато років проходило на
Дніпрі. Це завжди було велике свято для церкви: співав
об’єднаний хор, проходило повноцінне служіння, було
багато молоді, дітей, дорослих. Завжди був святковий
обід на природі. А на другий день, в неділю, проходив
спомин страждань та смерті Ісуса Христа, де нові душі
вперше приймали хліб та вино, згадуючи муки та страж-
дання нашого Спасителя.

Зростала церква, збільшувалися служіння в нашій
церкві, і я відчув велику потребу в духовних знаннях.
На той час було відкрито Київську богословську семі-
нарію, студентом якої я з радістю став, і в 2000 р. за-
кінчив чотирирічну програму «Бакалавр богослов’я».
Потім – магістерська програма служіння в Інституті
церковних служителів, який закінчив у 2003 р. 
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Пастор В.В. бойко з сім’єю

Водне хрищення звершує В.В. бойко

Водне хрищення звершує В.Ф. Гончаров



Щороку в нашій церкві створювалися христи-
янські сім’ї, церква завжди благословляла молодих
наших братів та сестер, які знаходили одне одного. 

За 25 років мого пасторського служіння, я повінчав
близько ста пар (щороку – по 4, інколи – по 5-7 пар). Зга-
дуючи кожну сім’ю, радію за них і молюся, щоб Господь

й надалі благословляв ті сім’ї, які
були створені в нашій церкві. Також
молимося за тих, які ще шукають
один одного, моляться за майбутніх
дружину або чоловіка. Боже, дай
мудрості та віри в пізнанні волі
Божої для кожної нової сім’ї…

25 років служіння ми прой-
шли разом, дорога церкво, дорогі
брати-служителі, чудова командо –
усе це завдяки милості Всемо-
гутнього Бога! Для мене це були
роки духовного зростання, на-

вчання. Ми разом з ангелами раділи, коли каялися нові
душі, разом ми плакали, коли диявол крав душі з
церкви, плакали, коли нас залишали дорогі наші брати
та сестри і йшли до Господа, ми сумували, коли страж-
дали наші брати і сестри та проходили долиною смерт-
ної тіні…

Ми разом молимося за рідних, близьких, друзів,
за їх покаяння і всі радіємо при кожному каятті…

Ми живимо в єдності, любові, підтримуючи один
одного…

Ми вдячні Господу за весь шлях благословенний,
який ми пройшли до сьогоднішнього дня. З впевнені-
стю можу сказати разом з Самуїлом: «До цього місця
допоміг нам Господь» (1 Самуїла 7:12).

Усі наші спомини про служіння, про дорогу, якою
вів нас Господь всі ці роки, дорогі і приємні для мене
і моєї сім’ї. Усе це наче відбулося вчора – це живі істо-

рії кожного брата та сестри,
які пліч-о-пліч стояли в мо-
литві, в прославленні, в
служіннях нашої церкви.
Ми всі разом отримували
благословення. І всім нам
потрібно прийти до неба, де
чекає всіх нас Ісус Христос.

Особливі слова подяки
хочу висловити всім, хто під-
тримує мої руки в молитві,
дякую, дорогі брати та се-
стри, за підтримку мене і моєї
сім’ї, за розуміння і єдність,
яку ми мали та маємо… 

Я хочу всіх нас надих-
нути та підбадьорити, як

10
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ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 2017



  ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 2017 11

Цьогоріч всі будем відзначати
Церкви нашої ми ювілей:
Протягом вже восьмого десятка
Літ рятує від гріхів людей –
Ближніх і сторонніх, і нащадків
Вже кількох спасенних поколінь.
Й наша Церква з самого початку
Зазнавала утисків й гонінь
Ворог дуги людських тих переслідував,
Хто знайшов спасіння у Христі.
Та Ісус здійснив Свою обітницю:
«Силам пекла не здолать її».
Протягом 80-річчя
Тисячі історій всіх спасенних.
Що із темряви прийшли до світла,
Зберігає ревно наша Церква.
І читаючи їх у «Світильнику»
Як енциклопедію свідоцтв.
В Слові пригадаємо обітницю.
«Аж доти допоміг нам Господь».
Двері Церкви відкривать нелегко
Нашим попередникам було.
Як й відкрити двері свого серця
Тим, кого Спаситель Сам знайшов.
Й вознесім хвалу сьогодні Богові.
Що спасіння день триває ще.
Й наша Церква нині ще продовжує
Зводитись, міцніти. І росте!
Йдеться не про вигляд будівельний,
Не досягнення архітектурних змін
Йдеться про спасенних душ чисель-
ність,
І зростання наше у Христі.
Церква – це не лише Дім молитви,
Це спільнота віруючих душ,
Образ тіла Господа Спасителя,
Місце дії це Святого Духа.
Кожен з нас камінчиком є в Церкві,
Й Духом всі побуджені Святим,
В вірі Божій і Молитвах ревних
Зводить Церкву в ці останні дні.
Ми звели світ дім тепер на Камені –
І нарішний камінь цей – Христос.
Й дім духовний, зведений що нами,
Не здолає вже тепер до Нього,
Каменя живого, і ми теж,
Як живе каміння, з себе зводьмо

Дім духовний і святе священство.
У Писанні сказано про Нього:
«Я наріжний коштовний Камінь по-
кладу
Вибраний, дорогоцінний у Сток.
Й того, хто увірує, спасу».
Сказано, що ми є храмом Божим,
І живе тепер в нас Божий Дух.
Й викуплені дорогою ціною,
Не собі належимо – Христу.
Не пришельці й не чужі ми з вами,
А домашні Богові Отцю.
Зміцнені тепер ми на підвалинах,
Де наріжний Камінь – Сам Ісус,
На Якому й ми тепер будуємось
Разом в дім, де Божий Дух живе.
Ми – будівля Божа, тож пильнуймо,
На основу кожен що кладе.
Коли хто зведе на цій основі,
Є якою Сам Ісус Христос,
З золота, чи срібла, чи з соломи,
З сіна, чи із каменю коштовного, –
Випробує вогонь діло кожного,
І як наше діло устоїть, –
Той отримає винагороду.
Зводьмо ж дім на Камені Христі.
І Господь не в рукотворних храмах –
У серцях спасенних Сам живе
У служіння рук не вимагає –
Сам життя і дихання дає.
Теж берімо, з Авраама приклад:
Він по вірі ждав не нагород, –
З непохитною основою міста,
Архітектором якого є Сам Бог.
За дотриманням законів ревно,
Зводиться й духовний дім в серцях.
Й Божа Церква із сердець спасенних –
Образ тіла Господа Христа.
І побуджувані Духом Божим,
Як живі камінчики у ній,
Укладаймо в Церкві дім духовний.
В добрій совісті Христу служім.
Приведімо й тих, хто прагне істини,
В церкві, й хай хоча б одна душа
Стане ще одним її камінчиком.
І прийме Господню благодать.

церкву Христову, залишатися не-
похитними у вірі. У Біблії напи-
сано: «Будь вірний до смерті і Я
тобі дам вінця життя»
(Об’явл. 2:10).

Ворог душ людських буде
все робити, щоб похитнути нашу
віру, щоб ми втратили духовний
спокій в Ісусі Христі. Благаю,
тримайтеся Господа, служіть
Йому, тільки Він може зберегти
нас для Царства Небесного. Він –
єдина надія кожного віруючого.
Докладайте зусиль, щоб ввійти в
небо і почути слова «…вірний та
добрий раб!» (Матвія 25:23). 

Не знаємо, скільки часу ще
залишається церкві бути на
землі, але бачимо, що церква
Ісуса Христа ввійшла в особливу
фазу останнього часу перед при-
ходом Сина Божого.

Для кожного віруючого при-
йшов час випробувань та трудно-
щів, але нехай ніщо не зможе нас
зупинити служити нашому Гос-
поду, славити Його за наше «ве-
лике спасіння». На подальше
наше служіння, дорога церкво,
хочу побажати всім нам най-
більшу втіху та підбадьорення з
Біблії: «Хто нас відлучить від
любові Христової? Чи недоля, чи
утиск, чи переслідування, чи
голод, чи нагота, чи небезпека,
чи меч? Як написано: «За Тебе
нас кожний день умертвляють,
нас уважають за овець, прирече-
них на заколення». Але в цьому
всьому ми перемагаємо Тим, Хто
нас полюбив. Бо я пересвідчився,
що ні смерть, ні життя, ні Ан-
голи, ні влади, ні теперішнє, ні
майбутнє, ні сили, ні вишина, ні
глибина, ані інше яке створіння
не зможе відлучити нас від лю-
бові Божої, яка в Христі Ісусі,
Господі нашім!» (Послання Ап.
Павла до Римлян 8:35-39).

З любов’ю до Вас 
і молитвою за Вас,

Володимир бОйКО

ЖИВА ЦЕРКВА БУДУЄТЬСЯ
1 Кор. 3:16 "...ви є храм Божий, і Дух Божий живе у вас"1 Пет. 2:5 "Приступаючи до Нього, до каменя жи-вого, людьми відкиненого для Нього, і ви також, якживе каміння, будуйте із себе дім духовний, свя-щенство святе".
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Я ясно вспоминаю встречу с пре-
красным человеком Григорием Арте-
мовичем ДОБРЕНКО.

19 августа 1991 года я пришла в
православную церковь, был праздник
Преображения Господня. Люди толпи-
лись, держа в руках головки мака,
цветы, и ждали, когда батюшка освятит
их. Я твердо знала, что Бог освящает
все Свое творение, хотя Библию я ни-
когда не видела и не знала, что в ней
написано.

В церкви я очень расплакалась,
встав на колени, молилась (мне было
очень тяжело на сердце). Но с такой же
тяжестью, как я стала на молитву, чув-
ствовала себя и после молитвы, и я
взмолилась: «Господи! Ты меня не
слышишь, и я не слышу Тебя. Выведи
меня, я, видимо, не на том месте
стою». Чьи-то невидимые руки под-
няли меня с колен и вывели на улицу.
Служба в церкви еще продолжалась.
Не понимая, как все это произошло, я
с плачем пошла на работу. Подойдя к
работе, пройдя арку, увидела пожилого
человека, но он показался мне необык-
новенным, я подумала: «Ангел». Подо-
шла поближе, взяла его за руку, все не
веря своим глазам. Показалось мне или
живой ангел – такой красивый, с седой
бородкой и сияющей улыбкой. А он
еще больше приветливо улыбнулся и
говорит: «Сестра, откуда идешь?». По-
чему он назвал меня сестрой? Я нико-
гда ни от кого не слышала такого
обращения, но ответила: «Из церкви,
вот здесь, в Пуще». А он сразу мне го-
ворит: «Хотите услышать о живом
Боге?». У меня появилось огромное
желание, и я даже вскрикнула: «Хочу!»
Он говорит: «После работы зайдите ко
мне в палату № 207». Я с трудом до-
ждалась вечера…

Открываю дверь и говорю: «Вы
идите поужинайте, а я подожду в ве-
стибюле». А он махнул рукой, говоря:
«То дело земное, можно и без него
обойтись». Меня очень удивил этот
ответ, и я подумала: «Кто же этот чело-
век?».

Беседа первый раз была не дли-
тельной, но он понял, что я ничего не
знаю об Отце Небесном, о Сыне
Божьем и Духе Святом. Став на ко-
лени, он начал молиться за меня, опу-
стилась и я на колени. После его
молитвы мне стало так легко и ра-
достно, что домой летела, как на
крыльях.

Каждый день он собирал отдыхаю-
щих и говорил им о Боге, не уставая.
Многих он привел на путь истины. Хо-
чется вспомнить об одном отдыхаю-

щем, Николае Ивановиче КОСТЕНКО,
который играл на гармошке, устраивал
танцы, читал юморески, сам их писал.

Григорий Артемович побеседовал с
ним и сказал: «Брат Николай, все это
пустословие вы сожжете, когда при-
дете к Богу, и будете писать на духов-
ную тему, славя Бога». Николай
Иванович запротестовал, твердил, что
это его многолетний труд, на заводе в
стенгазете постоянно его стихи, как это
можно сжечь, никогда этого не будет!
И его тоже удивило, то что Григорий
Артемович назвал его братом. Однако
благодаря молитвам брата Григория и
беседам с ним Бог открылся ему, при-
вел на истинный путь. Теперь он хри-
стианский поэт, слава Богу!

Григорий Артемович говорил с го-
рячей любовью о Боге, так что невоз-
можно было не полюбить нашего
Господа.

Слава Богу, что в моей жизни
встретился такой богатый духовный
наставник, как я была счастлива, бесе-
дуя с ним. Он в Библии знал не только
главы, стихи, но и страницы, чтобы я
быстрее могла ориентироваться и чи-
тала (он уже плохо видел). Я впервые
взяла Библию благодаря ему, слава
Богу за это.

Сколько Григорий Артемович на-
писал стихотворений, музыки, статей
во славу Господа и сам их исполнял.
Даже в преклонные годы у него был
прекрасный голос. Как я любила все-
гда слушать его пение и беседы. Он
всю жизнь посвятил Господу.

На 94-м году не стало Григория Ар-
темовича. Когда мне об этом со-
общили, я сразу поехала в Ирпень. Был
сильный ветер с холодным дождем.
Купив цветы, плача, я вошла в квар-
тиру. Идя к нему, мне казалось, что
земля уходит из-под ног и что вера в
Бога уйдет без него. Но когда я поло-
жила свою руку на его, то услышала:
«Твоя вера не умрет!».

Слава Тебе, Господи, что Ты послал
на мой путь дитя Божия, который не
умолкал о Боге, всегда был помощни-
ком во взращивании нашей веры. Мы
находились в комнате, продолжал идти
холодный дождь, а когда стали выно-
сить его тело, ветер утих, дождь пре-
кратился. Стало светло и засветило
солнце. Братья у гроба стояли и очень
много рассказывали о нем, о его слу-
жении Богу, о том, что он наставлял
людей, любил их, направлял на пра-
вильный путь жизни, приводил их к
Богу, очень много трудился на Божьей
ниве. За это коммунисты сажали его в
тюрьму, его детям не давали учиться,

жене – работать. Было гонение. Меня
это удивило, так как я никогда не слы-
шала раньше об истинных христианах,
как над ними издевались при советской
власти. Теперь радуюсь, что и я в числе
христиан, омыта кровью Христа, на-
шего Господа.

Сколько буду жить, столько буду
благодарить и славить Бога за Григо-
рия Артемовича. Он не только привел
меня к Богу, но и подарил мне друзей,
много друзей по вере. Но самым доро-
гим другом для меня стала его дочь Ес-
фирь, милая Есенька, моя подруга, и ее
муж Аркадий Михайлович, который
после ухода из жизни Григория Арте-
мовича стал моим постоянным настав-
ником. Он искренний христианин,
любящий Христа всем сердцем, всем
своим существом.

Каждый вечер я прихожу к ним для
общения, изучения Писания и пения
Псалмов. Как мне дороги эти обще-
ния! И где бы я ни была, всегда спешу
к ним, моим родным, любимым
друзьям. Раньше я никогда не пела, те-
перь удивляюсь, как я могла жить без
пения. А когда первый раз пришла
домой к Есфири и Аркадию, они пели
псалом «Чудное озеро Геннисарет-
ское». Он мне так понравился, что каж-
дый раз, когда приходила к ним,
просила, чтобы они его спели. А Ес-
фирь говорит: «Пой и ты с нами», вер-
нее заставила меня петь. 
Я прислушивалась к ее пению голосу,
а она подбадривала меня и всегда гово-
рила, что этим голосом нужно славить
Бога, и я начала петь и действительно
славила Бога. Как мне бесконечно до-
роги стали эти встречи и общения с
моими самыми дорогими друзьями Ес-
фирь и Аркадием. Бог знает, как я их
люблю, общение с ними всегда дает
мне заряд бодрости, наставления и
успокоения.

Любовь ЛиЩЕнКО,
член Куреневской церкви,

друг семьи Добренко-Дудкиных

ÂÑÒÐÅ×À 
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В моей памяти раннего детства со-
вершенно нет отца. То он был на биб-
лейских курсах в Ленинграде, то уехал
на служение в Мариуполь, где был
пресвитером церкви евангельских
христиан.

Все время мы были с мамой, истин-
ной христианкой, любящей верной
женой, преданной Господу, мужу,
детям. Общительная добрая мама Варя.
О жизни в Мариуполе осталось в па-
мяти теплое бесподобно красивое мел-
кое чистое Азовское море. Жили мы у
самого моря, 2 – слободка №73 (на всю
жизнь запомнила адрес). Помню много
рыбы, улов которой сбрасывали на бе-
регу. Еще помню, что один килограмм
картошки меняли на ведро рыбы.

В 1933 году в самом городе голо-
довки не было, люди выживали благо-
даря рыбе, хотя и жили впроголодь. А
те, кто добирался из разных мест до
города, погибали без пищи, без при-
юта, без средств. Умирали просто на
улицах, под заборами, под деревьями.
Помню, как каждое утро их подбирали –
«убирали» улицу. Приезжала подвода
«арба», плетеная, с высокими боками,
в которой обычно перевозили арбузы
и дыни. И вот возница с помощником
подбирала этих несчастных умерших
и полумертвых людей, забрасывали в
«арбу» и отвозили на кладбище в гре-
ческое село. А мы, дети, бежали за
подводой и страшно кричали, увидев,
что кто-то в арбе шевелится: «Дя-
денька, он живой!». Возница ударит
назад длинным кнутовищем, мы раз-
бежимся, потом снова бежим за подво-
дой и кричим: «Там живой!».
Голодные люди, которые добирались
до города, набрасывались на рыбу, не-
удержимо поглощали ее и погибали.Мамочка с соседками старались

как-то помочь этим несчаст-
ным. Помню, выжила только

одна семья – двое деток с мамой. Их
взяли во двор, они были такие слабые,
что вначале кушать не могли, а только
пили рыбную похлебку.

Трудно было с водой. Воду из ко-
лодцев пить нельзя было – соленая. А
брали воду из цистерн утром и вече-
ром, а днем она едва капала. Многие
просили пить, и вот мы, дети, бежали
к цистерне, дежурили там. Одни наби-
рали из крана воду, другие относили
тем, кто не мог прийти, и так целый
день до вечера, а вечером нас прого-

няли рабочие и местные жители. У
крана всегда были очереди, но воды не
всегда всем хватало.

Еще помню, что в собрание при-
несли помощь голодающим, кто что
мог, но пришла милиция и запретила.
Они все забрали и сказали, что сами
знают, что надо делать. Их боялись.
Тогда договорились, что каждый сам
сделает, что сможет, ближнему своему.
Просили помощи у Господа.

В Мариуполе семья верующих Ба-
таковых жила недалеко от приюта для
детей. Мама с сестрой Батаковой на-
ходили живых деток (у которых роди-
тели умерли) и относили или отводили
их к приюту. Детей было очень много,
но их всех принимали. Иногда и нам,
детям, давали по коржику, прянику.
Помню, мне все время хотелось ку-
шать. Мечталось, вот поспеют абри-
косы (было много диких абрикос) и
всем хватит, все насытятся. Так оно и
было. Вначале готовили супы из ле-
беды и листьев свеклы, ели цветы ака-
ции, а насытились фруктами. Уже к
середине лета не было голодающих
людей, лежащих под заборами, протя-
гивающих руки за милостыней. 

Помню молитвы веры и пение
псалмов в нашем доме. Особенно за-
помнился псалом «Страшно бушует
житейское море». Пели его со слезами
на глазах, с верой и надеждой.

Одно время мы жили в селе Деми-
дов под Киевом. Отца преследовал че-
ловек, злословя и насмехаясь. Звали
его Иван Безбожный. Мы думали, что
это его фамилия, но это было про-
звище. Он сидел на перекрестке дорог,
и когда проходил отец, кричал ему
вслед: «Никакого Бога нету, слышишь,
штунда, нету, нет!». Отец старался его
образумить, говоря, что есть Творец
миров, Великий Бог – хозяин Неба. Но
ничего не помогало. «Слова твои без-
умные, – говорил отец, – мне очень
жаль тебя, Иван, бедный ты человек».

Однажды, когда отец вместе со
мной проходил мимо Ивана, то не
остановился и не поздоровался с ним.
Пройдя несколько шагов, вдруг воз-
вратился, пристально посмотрел на
Ивана и, когда тот замолчал, громко и
выразительно произнес: «А если
есть?». Повернулся, крепко взял меня
за руку и, твердо ступая, пошел домой.

В вечерней молитве родители при-
несли этого человека ко Христу. «Гос-
поди, – молилась мама, – прости
Ваню, заступись за него пред Отцом
Небесным, ведь он не знает, что де-
лает. Он не знает Тебя, Твоей великой
любви, Твоего милосердия. Сжалься
над ним, коснись его сердца, чтобы он
стал верующим человеком. Ты все мо-
жешь, Господи!». Комнату освещал
слабый свет от горящего фитиля лам-
падки. С верой и надеждой все уснули.Среди ночи проснулись от силь-

ного стука в окно. Отец открыл
дверь, там стоял Иван, а за ним

его жена. Иван упал на колени, гово-
рил отцу, рыдая: «Помогите мне уве-
ровать! Боже, я великий грешник,
Боже, Боже!» – кричал он. И я запом-
нила ответ отца: «Брат, ты веришь,
сердцем своим веришь, а язык твой
грешит, и только Сам Господь Бог
может тебе послать помощь, Он все
знает, это Он сжалился над тобой. Он
сейчас слышит тебя. Обратимся к
Нему, помолимся Господу, и он снимет
горечь и скорбь твоего сердца, напол-
нит миром душу твою». Молясь, Иван
все повторял: «Боже, я грешный, Боже,
Боже, спаси меня, облегчи меня, поми-
луй меня, Боже! Боже, Ты есть, держи
меня крепко!». Жена его тоже склони-
лась на колени, говоря: «Господи, и я
грешная! Дай нам силы не грешить и
Тебе поклоняться!». А потом молился
отец: «Слава Тебе, Боже! Ты всегда: и
сейчас, и вовеки тот же, слышишь тех,
кто обращается к Тебе, прощаешь, лю-
бишь и даешь мир. Вечная слава Тебе,
прими молитву нашу во имя Отца и
Сына, и Духа Святого. Аминь! Все
скажем: Аминь!».

До самого утра они были у нас, бе-
седовали, читали Евангелие, моли-
лись, каялись в своих грехах. Ваня
рассказал, что слова отца «А если
есть?», как молния, ударили ему в
сердце. Он все время слышал их,
сердце его горело так, что он не вы-
держал и вместе с женой Анютой по-
бежали к нам. И вот по дороге он
начал уже молиться: «Боже, дай чтобы
Добренко был дома, я ему все скажу!».

На следующий день наша семья и
Ваня с Анютой собрались в доме брата
Петренко и его жены Палегеи Пет-
ровны – искренних наших друзей. И
неизреченной радостью наполнились
их сердца в общении, молитвах, чте-
нии Слова Божия. Ваня, Анюта и дочь

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÑÒÀÐØÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ 

Ã.À. ÄÎÁÐÅÍÊÎ 
ÅÂÀÍÃÅËÈÍÛ (ÅÂÛ)

Те, кого Мир весь недостоин,
Жили где попало, как попало,

Ели что – то скромное, простое,
бодрствовали много, спали мало

Верили в обещаное слово
и с надеждой твердой умирали,

А обетования святого исполнения
Так и не ведали.

Отцы и матери, добра наставники,
Какие в жизни мы следы оставили
В сердцах детей, в сердцах людей?

ГОЛОД В МАРИУПОЛЕ

А ЕСЛИ ЕСТЬ?
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Петренко – Мария приняли крещение.
Стали собираться для молитвы в
домах Петренко и Вани Чижа –
Божьих детей, прекрасных людей,
наших друзей.Батька викликали в школу для

бесіди, щоб він не прищеплю-
вав дітям свою віру в Бога.

Батько купив найбільший пшеничний
хліб «Разовку» і пішов. У кабінеті ди-
ректора було повно вчителів. Приві-
тавшись, він підійшов до директора і,
підносячи йому хліб, промовив: 
«В знак моєї поваги до вас прийміть

хліб. Бо ж хліб вживає людина для
свого життя, для фізичного здоров’я.
Але є ще один хліб для нашої без-
смертної душі – Божий хліб, Слово
Боже. Хто вживає його і вірує, має
вічне життя. Я маю це щастя. Тож
нехай кожного з вас благословить Сам
Бог, щоб ви були сильні, здорові і фі-
зично, і духовно, щоб були щасли-
вими!». Вчителі підвелися, деякі
зніяковіли і не знали, що робити. А ди-
ректор вийшов із-за столу, прийняв
хліб і, вклонившись у відповідь, заго-
ворив: «Я і мої колеги щиро дякуємо
вам за цей хліб і за добрі нам поба-
жання, які ми вперше почули в своїй
вчительській практиці». «Слава Бо-
гові», – схвильовано мовив батько.Директор ще говорив, що в

нашій країні – свобода, і кож-
ний має право вірити чи не ві-

рити в Бога, але світогляд наш
відрізняється від капіталістичного, і
ми, вчителі, маємо про це пам’ятати.
Але вчителі вже мало слухали. Дехто
підходив до батька вихвалюючи дітей,
і питав, як йому вдалося так гарно ви-
ховати їх. Дзвінок покликав учителів
на уроки. Батько побажав усім успіху
в їхній почесній вчительській роботі.
Коли всі вийшли, директор ще раз по-
дякував батькові і висловив своє ба-

жання мати книгу Біблію. Батько по-
обіцяв, придбав її у брата Юнікова і
передав директору.

Батьки жили тоді в Ірпені, а троє
дівчат – Люба, Соня і Віра – вчились в
Києві в музичній школі. Після тієї зу-
стрічі в школі до батька приїздили
двоє вчителів для бесіди. І сам дирек-
тор з дружиною теж відвідував батьків
«на дому».

Пройшло кілька років. Одного разу
в Києві на Хрещатику батька зупинила
жінка: «Здрастуйте, Добренко!». –
«Здрастуйте, – відповів батько, – а хто
ви така?». «Я вчителька ваших дітей.
Пам’ятаєте школу, хліб? А тепер я

ваша сестра по вірі, прийняла хри-
щення, відвідую церкву в Дарниці». –
«Отже, це про вас розсказував мені
пресвітер Кунець?». Поговоривши, ра-
дісні, дякуючи Господеві, вони згаду-
вали слова про «Вічний хліб», які
вперше від батька почула вчителька
тоді в кабінеті директора школи. Слава
Богу!

Уже перед війною нас переселили
з району, де почав будуватися авіацій-
ний завод імені Антонова у Свято-
шино. Відвели ділянку, де тепер
Академмістечко, дали підйомні гроші,
і ми почали зводити свою хату. Глину
возили тачками з яру, воду носили теж
з яру, тільки там та ще в Біличах були
криниці. Води треба було багато. День
носили воду, другий день «строїлись».

Одного разу батько побачив чоло-
віка, що теж копав глину і все поглядав
на нього. Батькові захотілося з ним по-
знайомитись. Він підійшов до того чо-
ловіка і сказав: «Вол знает владетеля
свого  и осел ясли господина свого».
«А Израиль не знает Меня, народ Мой
не разумеет Меня, – відповів той, ки-
нувши лопату, і підійшов після того до
батька, – то ми – браття!». Вони, обій-

маючись, вітали один одного. Так по-
знайомились батько і Сидір Козанчук.
Потім вони допомогли один одному
вивезти тачку з яру і радісні поверта-
лись додому.

Наші сім’ї були схожі, багатодітні.
Ми швидко здружились і майже кож-
ного дня спілкувались. Якось батьки
запросили їхню всю родину до нас на
чай. Вони привели з собою ще рідну
сестру Сидорової дружини – Тетяну з
сином Філіпом. Філя був серйозним
віруючим хлопчиком, а дівчата Ко-
зачуків були дуже слухняні, роботящі.
Вони всі – доброзичливі та люблячі
діти Божі – були нашими щирими та
добрими друзями.

І навіть тепер, через багато років,
хто живий з нас, ми втішаємось один
одним, згадуємо наше життя, дружбу,
служіння в церкві і спільну Божу віру
батьків, що вони з Божої ласки пере-
дали своїм дітям. Слава Богові, слава!

Усі діти Козачуків віруючі. Най-
менша дочка Сидора Максимовича
Світлана і зараз живе у Ворзелі з чоло-
віком, дияконом Ворзельської церкви,
та сином Романом, членом цієї ж
церкви. А правнук Григорія Артемо-
вича Добренка Даниїл оженився на
правнучці Сидора Максимовича Лесі.
Вони також члени церкви. Добрі, лас-
каві, милосердні – прекрасне христи-
янське подружжя. Нехай сам Бог
благословляє ці дружні щирі родини!

Батьки наші мали віру Божу. З нею
вони пройшли через своє земне життя.
Був і голод, і холод, і переслідування,
і гоніння, і страждання, але вони з лю-
бов’ю і сильною вірою несли свій
хрест. Все перенесли, перетерпіли, ви-
жили, вистояли і залишились вірними
дітьми Божими. Свою віру і любов до
Бога і людей вони передали нам, своїм
дітям. А було нас, живих, семеро. Що
вони могли дати нам, окрім любові та
віри? Найбільше вони вчили нас лю-
бити людей, любити ближніх своїх, як
вчив Христос. Коли хто-небудь гово-
рив про когось «Яка це страшна лю-
дина», то вони відповідали «То ж яка
вона бідна, нещаслива, а Господь же її
любить. Може, ми щось добре зро-
бимо для неї, то й вона подобрішає».

Одну нашу сусідку називали
«злая». Якось запросила наша мама її
до нас «на чай». Каже: «Я хочу з вами
побути, познайомитись». А та відпові-
дає: «Я ж «злая», мене ніхто до себе
ніколи не запрошував». А мама у від-
повідь: «Всі ми люди грішні, святий –
один Бог. Господь віддав своє життя не
за праведних, а за грішних». І вона
прийшла, а звали її Катя. Мама їй роз-
казала про себе, а Катя, заспокоївшись,
про себе, про свої печалі, горе, про
п’яницю чоловіка. Як могла, мама її
втішала і говорила: «А ми будемо ди-
витися на тих, кому ще важче, то й нам
полегшає, а особливо, коли вже дуже
буде важко, треба помолитися. Мені

Григорій Артемович та Варвара Пилипівна Добренки з братами

ХЛіб

ЗнАйОМСТВО

ВіРОю ТА ЛюбОВ’ю
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молитва допомагає», – говорила мама.
«Та я не знаю ні однієї молитви», –
каже Катя». «Та можна й так, не по
пам’яті, а просто від серця розказати
Богові про свої печалі. Своїми сло-
вами, аби від усієї своєї душі. Господь
почує, простить і допоможе, і стане
легше на душі. А чоловік у вас добрий.
Ми попросили його допомогти латати
дах, і він зміниться. Будемо молитися.
Господь допоможе. Заходьте до нас,
будь ласка», – говорила мама, прощаю-
чись і дякуючи Каті за її відвідини. І
передала синочку її коржиків. А си-
ночку тому було вже років 20.

«Щось не чути нічого в сусідів, і
«злої» не чути», – говорили між собою
сусіди. – «Та що ви говорите? Вона ж
зовсім не зла, а добра людина, то в неї
нерви «болять», – заперечувала 
мама.За декілька днів прибігла до

нас стурбована Катя і сказала,
що захворів її чоловік – ви-

разка шлунку. А вона бачила в нас
вазон алое, то чи не дасть мама де-
кілька лис-точкиві, бо лікар казав,
що добре лікує виразки сік алое.
Мама взяла той вазон і сказала: «Не
тільки листочки, а весь вазон беріть.
Ось я піду з вами, і ми приготуємо
ліки». І вони приготували сік алое,
але треба було ще дістати прополісу
й меду. На станції «Біличі» коло
брата по Вірі Антона Круценка жив
пасічник. Якраз батько був удома,
тож зразу пішов туди і вже вночі
приніс і мед, і прополіс. Стали ліку-
вати Катиного чоловіка, і за місяць
він вилікувався, а головне – припи-
нив пити. Батько часто провідував
його, вони мали бесіди на духовні
теми, говорили про Бога, молилися,
хто як міг, каялись у своїх гріхах,
просили Божого благословення і
стали для для батьків наших і всієї
нашої сім’ї добрими друзями. І вже
з сусідів ніхто не говорив «злая», а
називали їх за іменами: мати –  Катя,
син – Жора, дочка – Люда, а на чоло-
віка того говорили батько Жори або
чоловік Каті. То й ми не запам’ятали
його імені. А наші батьки в молит-
вах приносили цю сім’ю до Господа,
щоби було над ними Його благосло-
вення.

Через півроку почалася війна. Під
час окупації Жора працював на заліз-
ниці. Влаштував туди на роботу й
мене. Нам видавали пайки, це була ве-
лика поміч для нашої сім’ї, а мене не
відправили до Німеччини.

Коли я пішла до школи, ми жили
на Святошино. Коло яру, де була кри-
ниця, ми брали питну воду.

Один чоловік жив у тому яру, зро-
бивши собі печеру. 10 років він був у
засланні, бо був осуджений. Звіль-
нившись, не мав куди йти, куди при-
тулитися. Справжнє ім’я його було
Гуро, але ми всі називали його Яків або
Яша. Люди цуралися його, обходили

стороною, і був він зовсім самотній. 
У холоді і голоді він був дуже нещас-
ний, один у своїй земляночці-печері.
Особливо докучали йому хлопчаки,
дратували та насміхалися, обзиваючи
Яшу «трясучкою», бо в нього труси-
лися ноги.

Мої мама та батько жаліли цю лю-
дину. Навідували його, щось прино-
сили поїсти чи з одежі, тому й ми,
діти, жаліли Яшу. Одного разу мама
напекла пиріжків з вишнями. «А яке
сьогодні свято?» – питаємо, бо «пи-
ріжки пеклися лише на свята. – «Яке?
– сумно якось перепитала і вже весе-
ліше додала. – Свято святкових пи-
ріжків!». Поклала мама в хустинку
тих пиріжків і попросила віднести їх
у яр до Гуро. 

Скажіть, що ці «святкові пи-
ріжки» передала Варя, нехай покуш-
тує. Чемно привітайтеся та
дізнайтесь, як його здоров’я. Не за-
будьте сказати, що ми його
пам’ятаємо і любимо. Ми, діти, самі
ще до Яші не ходили, тому що було
боязко. Але з охотою пішли. Я – спе-
реду з пиріжками, Есфірочка – за
мною. Коло печери зупинилися і
стали кликати Якова. Він не виходив.
Стоїмо... Тихо... Подумали може його
вже нема, може, помер? Есфірочка по-
чала плакати. Я голосніше покликала,
і він вийшов. «Хто там?» – а сам
такий немічний, ледве стоїть на
ногах і весь якось труситься. А ми ра-
дісно закричали: «Це ми, це від Варі
принесли пиріжки, вони святкові,
скуштуйте їх. Ще мама казала, що ми
вас любимо».

Взяв Яша вузлика з пиріжками і
почав їх їсти... Як він їх їв! Захли-
нався, стогнав, кашляв, і сльози ка-
пали з очей. Попросив принести
води, а сам сів на травичку. Напив-
шись води, хотів підвестися, але не
було в нього сил, і він ліг, і вже, ма-
буть, забув про нас. Ми побігли до-
дому і розказали мамі про все, що
бачили.

«Боже, – заплакала мама –
зглянься над ним, це він від голоду
знесилив». Пішла вона до віруючої
Тетяни Казачук, потім вони ще по-
кликали Поліну. Взявши теплої їжі,
пішли до одних людей, знали, що
вони добрі, і все їм розказали. Про-
сили щось тепліше з одягу, ті дали
кожуха. Ту сім’ю прозвали «україн-
цями». І от вже вчотирьох пішли до
яру. Яків досі лежав біля входу до
печери. Надворі було тепло, проте
Яків сильно мерз. Жіночки затягли
його до печери, закутали в кожух і
напоїли теплим чаєм з хлібом. Су-
сідка Дар’я пообіцяла принести хво-
рому Якову теплого козячого молока
і сіна під голову. До вечора прибули
подруги – Варя, Тетяна та Поліна –
коло хворого Якова, а батько проси-
дів з ним всю ніч. Увечері Дар’я при-
несла і сіно, і молоко.

Найближче до яру жила Женя 
Бевз – добра, жаліслива жінка. Мати

попросила її, і вона вранці принесла
Яші ріденької каші, а потім кожного
ранку приносила теплу рідку їжу.

Більше тижня вдень доглядали
Якова жіночки, а на ніч приходив
батько. Днів через десять Яків почав
одужувати: спочатку міг лише сидіти,
а потім вже став ходити.

Батько постійно приходив до
Якова з Біблією і майже завжди гово-
рив про Божу любов і милосердя до
людей. Перед сном батько молився, а
Яків тихо плакав. Одного разу він
спитав у батька, чи може Бог його
простити, бо ж люди не простили.
Він убив людину, за це його судили,
і пробув у страшній в’язниці десять
років. Він знав, що винний, і терп-
ляче переносив покарання. «Треба
тоді, Яша, покаятися перед Богом,
просити в нього прощення. Він роз-
бійника простив на хресті і тебе про-
стить». Яків, ридаючи покаявся.
Ридали обоє: і Яша, і батько. На
ранок Яків посміхнувся вперше за
всі ті роки і сказав: «Я вірю Богові,
Він є, тільки Він може простити. А
ви не люди землі, а люди неба», – і
поцілував батькові руки. «Я від усь-
ого серця вітаю тебе, брат Яша!», –
сказав батько і поцілував Якова. А
той кинувся до батька в обійми, і
вони знову молилися, дякуючи Гос-
поду, що і Якова Він полюбив, і за
нього на хресті проливалась кров Бо-
жого Сина. Так, слава Богу, Яків оду-
жав і тілом, і душею.

Коли вранці я з мамою і Тетяною
прийшли змінити батька, побачили
велику переміну на їхніх обличчях –
вони аж світилися радістю та щас-
тям. Не можна забути сяючих очей
Якова! «Я – ваш брат по вірі, –
скрикнув він, – Сам Бог мене про-
стив і прийняв до Себе. І Григорій
Артемович мене прийняв, а чи ви
приймаєте?». Як же ми всі раділи!Через кілька днів Якова забрали

з нашого поселання, усі знали
про Якова, чули, що він каявся

та став віруючою людиною. Вони
попросили, хто що мав з одягу, і вже
ніколи від нього не відверталися, на-
впаки, їм цікаво було поговорити з
ним. Помитий, в охайному одязі, він
лежав під вишнею у сусідки і до всіх
щасливо посміхався та бажав щастя
від Бога. І нам здавалось, що сусіди
наче подобрішали, охоче приходили
до нас, слухали Слово Боже і почи-
нали вірувати та навертатися до
Бога. Покаялись і прийняли хри-
щення Дарія Іванівна, Поліна та
інші.

Тетяна Трохимчук дала Яші куто-
чок у своїй теплій хаті. Вдячний Яків
спокійно жив там. А всі ми дякували
Богові за Його любов та милосердя
до всіх нас. Яків любив Слово Боже,
охоче його читав, особливо Псалтир.
Читаючи, завжди плакав, а ще любив
співати «Страшно бушует житейское
море...» і «Я люблю Тебя, Боже,
люблю всей душой...».

СВЯТКОВі ПИРіЖКИ



Песню «Церковь Божья» мы часто поём общим
пением. Поём не только голосом, а и сердцем с
особым вдохновением. А как же иначе? Ведь

поёться о самом дорогом для христианской души здесь,
на земле – о Церкви Христовой, т. е. о нас. Ведь мы и есть
Церковь. И среди многих характеристик мы называем
Божью Церковь «своей семьёй».

14 лет назад в день крещения мне подарили открытку,
на которой было написано: «Поздравляем со вступлением
в Божью семью». Простой на первый взгляд текст. Но я
до сих пор не могу подобрать слова, чтобы  описать пере-
живания, буквально захлеснувшие меня, когда я этот текст
прочитала. Теперь я уверена, что причина крылась в слове
«семья», которое человеческая душа воспринимает как:
«Ты не одинок. Ты любим. Ты защищён. Ты значим».

Все последующие годы подтвердили, что слова на от-
крытке не были просто словами. Они отражали суть осо-
бых отношений в особом сообществе – Божьей семье.

Интересно, что Писание не употребляет в отношении
Церкви Христовой слово «семья».

Можно сказать, что это человеческий взгляд на Цер-
ковь. Но мало ли чего не придумают люди. Что даёт нам
основание называть Церковь семьёй?

Церковь, как и семья, – это идея не человеческая, это
замысел Бога, о котором повествуют два места Писания:

Быт. 2:24 (закон брака) и Мф. 16:18: «...Я – говорит
Христос, – создам Церковь Мою, и врата ада не одоленом
её».

Между этими идеями лежат тысячелетия.
По Божьему замыслу брак и семья должны были стать

основой правильных человеческих взаимоотношений,
фундаментом человеческого общества.

Приход Иисуса Христа и Его искупительная жертва от-
крывают новую эру в истории человечества.

В обществе появились новые люди, «которые не от
крови, и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от
Бога родились». (Ин. 1:13). Действительно, чтобы  стать
членом семьи, нужно родиться физически. К вхождению
в Божью семью приводит особое рождение, которое
Иисус в беседе с Никодимом (Ин. 3:3) назвал «рождением
свыше».

Во 2-й главе книги «Деяния апостолов» говорится о
том, как происходит рождение людей свыше: под воздей-
ствием Духа Святого они верой принимали Евангелие,
крестились, присоединялись к учению Христа. Совер-
шали это «охотно», т. е. без принуждения, движимые же-
ланием спасаться «...от рода этого развращённого». (Деян.
2:40).

Этим людям Бог дал власть быть детьми Божьими (Ин.
1:12), а также позаботится о том, чтобы они не были оди-
ночками во враждебно настроенном мире, а создал из них
новое сообщество – Церковь Христову.

Книга «Деяния апостолов» (2:41-46) описывает сози-
дание Церкви с первых дней её жизни. Эта жизнь, прин-

ципы, на которых она строилась, напоминала жизнь
семьи и имела сильное воздействие на окружающих.
(Деян. 2:47).

Миру было явлено доселе невиданное сообщество
людей, которые называли друг друга братьями и сё-
страми, не будучи при этом кровными родствениками.
Их связала «драгоценная кровь Иисуса Христа» (1 Пет.
1:19), оправдавшая (Рим. 5:9), искупившая (1 Пет. 1:18,
Еф. 1:7), сделавшая их близкими (Еф. 2:13). Это духов-
ное родство во Христе, как Он и предсказывал (Мф.
19:29, Мк. 10:29-30), оказалось сильнее кровного фи-
зического родства.

Хочется отметить, что в Быт. 2:24 говорится о необхо-
димости «оставить отца и мать», для создания собствен-
ной семьи.

Иисус предупреждал учеников, что нужно будет по-
жертвовать родством кровным ради родства духовного.
История Церкви полна таких примеров.

Заметьте, что у нас нет возможности выбрать себе
семью для рождения физического. Получить спасение, ро-
диться свыше, войти в число Божых детей или нет – это
выбор человека, и тут каждый решает сам за себя.

Как и положено в семье, у всех входящих в это новое
сообщество был и есть «один Отец, который на небе –
Бог» (Мф. 23:9; 1 Хор. 8:6; Еф. 4:6; 1 Фес. 3:11).

И как хорошая здоровая семья представляет собой еди-
ный организм, так и Церковь предстаёт по замыслу Божь-
ему, как одно тело, с главой – Христом (Еф. 1:21-23; 4:15;
5:23; Кол. 1:18).

Неправда ли, как немного общего даже в терминологии.
Но самое важное то, что отношения главы – Христа со

своей Церковью Писание называет брачными отноше-
ниями.

Для Христа Церковь – Невеста (Отк. 21:8), за которую
Он проливал кровь (Деян. 20:28), святая и чистая она
должна хранить верность Жениху даже «до смерти» (Отк.
2:10), готовиться к встрече с Ним, находясь в ожидании.

Это ожидание Его прихода было для первых христиан
той общей целью, которая объединяет членов семьи, «Гос-
подь близко» (Кол. 4:5) – это вдохновляло, побуждало к
освящению, к служению. Живая Церковь выполняла за-
дачу, поставленую Главой – «Ищите и научите все народы
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». (Мф.
28:19).Никто не станет возражать, что надёжным фунда-

ментом для созидания семьи являемая любовь. Не
переживания вспышки эмоций, страсти, как это

принято считать в наш современный и последний век. А
та любовь, которая побуждает человека действовать: дол-
готерпеть, милосердствовать, не превозноситься, не зави-
довать, не бесчинствовать, не раздражаться, не мыслить
зла... (17 Сор. 13:4-8).

Это не цветы дарить или серенады петь. Это – от себя
отречься.

«ЦЕРКОВЬ БОЖЬЯ – СЕМЬЯ МОЯ ВЕРНАЯ...»
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Именно к такой любви призывал и призывает Гос-
подь Свою семью, Свою Церковь. Этот призыв
прозвучал в Нагорной проповеди, когда ни

Церкви, ни учения о Церкви не было. Тем, кто впослед-
ствии стал у истоков Церкви, Иисус сказал: «А я говорю
вам: любите врагов ваших...» (Мф. 5:5).

Думаю, они были потрясены тем, что услышали. Тем
более, что прозвучало это не как рекомендация: «Ну, если
захотите...», а как повеление, и в этом должно было про-
явиться совершенство Божьих детей (Мф. 5:4-8).

Но, если так любить врагов, то как же тогда любить
своих?

Заканчивая своё служение на земле, давая ученикам
последние наставления, Иисус отвечает на этот вопрос:
«...да любите друг друга, как Я возлюбил вас». (Ин. 15:12).

Он придал этим словам статус заповеди, от исполне-
ния которой зависит ни мало ни много, а «пребывание в
Его любви» (Ин. 15:10).

Любите и будьте готовы в подтверждение этой любви
положить «душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). И, как
всегда, Его слова не разошлись с Его делами и в этот раз.
(1 Ин. 3:10). Он показал пример Великой и непостижимой
для человеческого разума Любви.

Это было непросто – созидать новое сообщество из аб-
солютно разных людей, положив в основу взаимоотноше-
ний безусловно жертвенную любовь друг ко другу, и к
внешним.

Я думаю, и в то время, как и сейчас, в Божьей семье,
Божьи дети в молитвах говорили: «Господи: Я всего лишь
человек. Я не могу любить его (её), мне он (она) непри-
ятны» и т. п.

Поэтому апостольские послания буквально взывают к
Церкви: «стремитесь к любви» (1 Кор. 14:1); «Будет лю-
бить друг друга» (1 Ин. 4:7). Дается четкое обоснование,
почему это необходимо:

– Это Его заповедь (1 Ин. 3:23);
– Любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога

и знает Бога (1 Ин. 4:7);
– Кто не любит, тот не познал Бога (1 Ин. 4:8);
– Он возлюбил нас (1 Ин. 4:11);
– Если ты любим друг друга, то Бог в нас перебывает

(1 Ин. 4:12).
Такой своеобразный тест для христиан всех времён.

Поставьте вопрос: «А я?», – и ответьте честно.
Обратите внимание, что в посланиях (за исключ. 1 Ин.

4:11) не говорится: «Вас должны любить!», а: «Любите»
Т. е. любовь не втесняется в дом (попробуйте представить
себе любовь по долгу), она – естественное состояние хри-
стианской души, в неё нужно «облечься» (Кол, 3:14), как
в одежду без лишних слов.

Всё это требует больших усилий и для человека плот-
ского недостижимо и непостижимо. 

Но не для Божьих детей, в которых живет Дух Святой,
и они старались, прилагали усилия, являли миру непри-
творную любовь.

Божья семья росла, Бог создал её через послушных Его
воле людей.

И мы приходили к ещё одному принципу, который иг-
рает жизненно важную роль  и в семье, и в Церкви. Этот
принцип не нравится людям всегда, а нашим современни-
кам особенно – повиновение.

Идея о повиновении друг другу в церкви и в семье

буквально пронизывает всё Писание (1 Кор. 16:16; Евр.
13:17; Еф. 5:21-24; 6:1-5; 1 Пет. 2:13, 5:5).

Там, где этот принцип не в чести, всегда возникают
конфликты (Иак. 4:1), там никогда нет мира и порядка.

Необходимо отличить, что, как и семья, так Церковь,
состоит из представителей разных поколений. Как в
семье, так и в Церкви старшие поколения наставляют и
передают свой духовный и жизненный опыт молодым, а
не наоборот. Как в семье, так и в Церкви есть дети непо-
корные, самовольные, заблудившееся. Но, как для семьи,
так и для Церкви, они остаются детьми, которых любят и
ждут. В этом верность.

Нет, не просто так мы поём «Церковь Божья – семья
моя верная». Есть для этого основание.

Но в отличии от земной семьи, с которой сравнивается
Церковь Божья, семья помышляем «о горнем» и находится
в пути. Здесь, на земле, мы только прохождение, мы сюда
не надолго. В конце пути сияет Божий град, куда Господь
захотел ввести спасённых.

Церковь Божья – семья моя... Не религия, не конфес-
сия, не здание и не адрес, а семья.

В семью нельзя просто ходить от случая к случаю. Ей
надо принадлежать. И Церкви тоже пренадлежать всем
своим естеством.

Часто приходиться слышать: «Сейчас не то время.
Церковь охладела, нужно вернуть апостольское время».

Но ведь «Всему своё время» и время ранней церкви
прошло. Но остался неизменным Божий взгляд на Цер-
ковь, как на великую тайну (Еф. 5:32), и остались не-
изменными принципы, по которым она живёт уже почти
2 тыс. лет. Разве как-то по другому происходит рождение
свыше? Разве каким-то другим путём человек входит в
Божью семью? Разве вместо «Любите», Бог сказал «Не
любите"? Разве отменено или изменено великое поруче-
ние Христа, которое определяет смысл существования
Церкви? Разве Церковь в ХХІ веке не ожидает прихода
Господа? Взгляды на Церковь неизменны, как и сам Бог.
И только от каждого члена Божьей семьи зависит, практи-
ковать учение о Церкви в своей жизни или просто знать
его (или о нём) и вздыхать о давно минувших временах,
вместо того, чтобы смотреть вперёд, стремиться вперёд и
идти вперёд, в Небеса, куда ведет нас Господь.

Божья семья не принадлежит земле – ни государствам,
ни властям, она принадлежит Тому, кто «Превыше всякого
начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого
имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем»
(Еф. 1:21).

Этим определяет её особое место и положение в об-
ществе. Это поднимает её на такую высоту, которую и
представить невозможно. Это придаёт ей силы и венчает
славой. И каждый из нас, как член Божьей семьи, прича-
стен к этой тайне, к этой славе, к этому положению.

Спасибо, Господи! За то, что в этой Семье Ты пред-
усмотрел место и для меня.

Церковь Божья!
Люблю всей душой тебя.
Во Христе ты надежда
И Жизнь моя (знак препинания – точку, восклицательный

или вопросительный знак – пусть каждый поставит сам).

наталья ПАСЕчниК

17ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 2017  



ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 201718

Загальне прославлення Господ-
нього імені через спів та му-
зику набуло організованого

розвитку після виходу народу Ізраїлю
з Єгипту. Після переходу через море
«заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини
оцю пісню Господеві. Та й проказали,
говорячи: «Я буду співати Госпо-
деві!»... І ще: «Моя сила та пісня Гос-
подь! І Він став на спасіння мені! Це
мій Бог!» – і прославлю Його; Він Бог
батька мого! – і звеличу Його!» (Вихід
15:1-3).

Коли ж, за повелінням Господа, в
пустелі був виготовлений Ковчег За-
віту і була облаштована скинія, то було
також повеління від Господа: «Зроби
собі дві срібні сурми! … І будуть вони
тобі на скликання громади та на ру-
шання таборів»  (Числа 10:2).

У дні царювання Давида музичне
служіння у скинії було піднесено на
високий рівень організації і досягнуло
288 співаків та музикантів (див. 1 Хро-
нік 16 і 25), а через деякий час вже
було «чотири тисячі тих, що славлять
Господа на музичних знаряддях, які я
[Давид] зробив для славлення» (1 Хро-
нік 23:5).  

Коли Соломон став царем, при ос-
вяченні новозбудованого Єрусалим-
ського храму багаточисельний хор та
оркестр левитів та священиків, одяг-
нутих у вісон (білий одяг), надзви-
чайно урочисто звеличували Господа:
«І як загримів голос на сурмах, і на
цимбалах, і на музичних знаряддях, і
як хвалили Господа: Добрий бо Він, бо
навіки Його милосердя! – то дім, дім
Господній наповнився хмарою! І не
могли священики стояти і служити
через ту хмару, бо слава Господня на-
повнила Дім Божий!...» (2 Хронік
5:12-14).

Все те, що відбувалося у древні
часи, слугує прообразом і наочним
прикладом для всіх нас, хто сприйняли
спасіння Нового Завіту. 

«Чи не знаєте ви, що ви Божий
храм, і Дух Божий у вас пробуває? …
Бо храм Божий святий,  а храм той –
то ви!» (1 Коринтян 3:16-17).

«Але ви приступили до гори
Сіонської, і до міста Живого Бога, до
Єрусалиму небесного, і до десятків
тисяч ангелів, і до церкви первородже-
них, на небі написаних, і до судді всіх
Бога» (Євреям 12:22-23).

Церква Христова – таємниця, яка
«не була оголошена людським синам,
як відкрилась тепер через Духа Його
святим апостолам і пророка… Щоб
тепер через церкву була оголошена по-
чаткам та владам на небі найрізніша
мудрість Божа» (Ефесян 3:5, 10).

Отже, знання і практичне дослід-
ження прикладів, які описані у Ста-
рому Завіті, а також застосування
вчення апостолів щодо співу та музи-
ки – є фундаментом, на якому базу-
ється вчення і практика застосування
музики у церкві. 

На перший погляд, у Новому Завіті
мало написано про музику у покло-
нінні та у житті церкви. Саме тому
особливо звертає на себе увагу те, що
апостол Павло, як мудрий наставник,
у різних Посланнях двічі говорить про
призначення співу та музики та про
жанри, які можуть використовуватися
християнами. Господь різними способами збу-

довує Свою церкву як духовне
тіло.  Для цієї мети Він визна-

чив та настановив служителів, «щоб
приготувати святих на діло служби для
збудування тіла Христового, аж поки
ми всі не досягнемо з’єднання віри і

пізнання Сина Божого»… щоб більш
не були ми малолітками, що хи-
таються й захоплюються від усякого
вітру науки за людською оманою.»
Тому апостол Павло пише: «… краще
наповнюйтесь Духом, розмовляючи
поміж собою псалмами, і гімнами, і
піснями духовними, співаючи й
граючи в серці своєму для Господа, дя-
куючи завжди за все Богові й Отцеві в
Ім'я Господа нашого Ісуса Христа, ко-
рячися один одному у Христовім
страху» (Ефесян 5:18-21). 

Навчаючи перших християн щодо
впорядкованості церковного служіння,
апостол Павло найперше закликає
пильнувати і «зберігати єдність духа в
союзі миру. Одне тіло, один дух, як і
були ви покликані в одній надії вашого
покликання. Один Господь, одна віра,
одне хрищення, один Бог і Отець
усіх…» (Ефесян 4:3-6).

Це твердження є надзвичайно акту-
альним для кожної помісної церкви
ХХІ століття, коли часто з’являються
ті, хто через застосування музики на-
магаються роз’єднати Тіло. 

Повеління апостола Павла навчати
одне одного і прославляти Бога піс-
нями було дано не тільки для Ефеської
церкви, але і для церкви у Колосах (Ко-
лосянам 3:16-19). Ми бачимо, як 
Христос різноманітними способами
використовує своє Слово для духов-
ного збудування та настановлення осо-

МУЗИКА У ЦЕРКВІ
у сучасному християнстві існує безліч ідей щодо музики у церкві, про її
жанри та стилі. Щоб мати зрозумілий орієнтир у нашому щоденному
житті та церковному служінні, необхідно поглянути на першоджерела.
у біблії детально описано походження музики, її призначення, вимоги
щодо керівників, принципи навчання співаків та музикантів, визначено
критерії оцінки щодо якості виконання, змісту виконуваних текстів.
Сформульовано духовні принципи, яких ми маємо дотримуватися, щоб ду-
ховно зростати та сприймати благословення.

Олександр Крещук



  ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 2017 19

бисто кожного християнина і церкви в
цілому. 

Для церкви є найціннішими ті
пісні, які через поетичний переклад
Божого Слова наповнюють наш розум
істинами про характер Бога, фор-
мують наш світогляд через пізнання
Божих істин.  Музика допомагає нам
краще запам’ятати Слово. Тому не-
обхідно найчастіше співати ті пісні, в
яких використовується Боже Слово у
повноті.

Саме тому давні євреї практику-
вали постійне вивчення та виконання
Псалмів, через які від покоління до по-
коління передавалося вчення про Бога
та Його дивні діла серед народу. Загальний спів євангельських

гімнів слугує для зростання
єдності церкви на твердих 

підвалинах зрозумілого біблійного
вчення та практики християнського
життя. Справжнє глибоке повчання та
настановлення відбувається тоді, коли
виконувані пісні закликають та нади-
хають нас розуміти та застосовувати
вчення Ісуса Христа, а не тоді, коли
емоційне піднесення видається за
справжнє поклоніння.

Спів духовних гімнів впорядковує
наші думки і слова. Ми отримуємо
нові фрази для вираження нашої мо-
литви, хвали та поклоніння. Таким
чином, Збірник християнських гімнів
слугує нам підручником, який вказує
на Біблійні істини. Яке надзвичайне
благословення для кожного з нас спі-
вати або чути, коли вся церква співає
однодушно, піднесено, від усього
серця!

Говорячи про музичні жанри, апо-
стол Павло виокремлює три категорії:
псалми, гімни та духовні пісні. Хоча в
античній культурі існувало понад 30
різних жанрів, у тому числі різнома-
нітні розважальні та сатиричні пісні,
хорова театральна музика, танцю-
вальна та інструментальна музика
тощо. Свідоме виокремлення трьох
жанрів свідкує про необхідність обме-
ження у виборі музики на вузькому
християнському шляху. Визначення
трьох жанрів, а не одного свідчить од-
ночасно про багатство, різноманіт-
ність та єдність духовної музики, саме
музики, яка слугує задля духовного
зростання християнина. 

Особливою цінністю церковної му-
зики є єднання віруючих у спільному
поклонінні Господу.

«Ходіть, заспіваймо Господеві, по-
кликуймо радісно скелі спасіння на-
шого, бо Господь Бог великий, і
великий Він Цар над богами всіма!
Прийдіть, поклонімося, і припадім, на
коліна впадім перед Господом, що нас
учинив!» (Псалом 95:1,3,4,6).Поклонятися Творцеві –

обов’язок та привілей кожного
християнина. У Біблії ясно

видно, що Господь чекає від нас по-
клоніння. Й особисте індивідуальне і
спільне загальне поклоніння ґрунту-
ється на Біблійному вченні. Так само,
як читання Біблії і проповідь вичерпно
представляють нам Бога та Його дії.
Також псалми, гімни та духовні пісні
співаються для того, щоб виразити іс-
тину про Бога. Спів є вираженням на-
шого поклоніння Господу, нашою
реакцією на почуте Слово.

Але істинне поклоніння відбува-
ється лише тоді, коли ми повністю зо-
середжуємося на Богові, і роздумуємо
про Бога.  

Музика у зібранні церкви може як
сприяти роздумам про Бога та Його
велич, так і заважати поклонінню. По-
єднання різних звуків, темп виконання,
зміна динаміки, застосування гармонії,
модуляцій, використання музичних ін-
струментів можуть бути важливими ін-
струментами-провідниками, які під-
креслюють глибину та значимість ви-
конуваних текстів. Коли слова зли-
ваються в одне ціле з музикою – це
допомагає поклонникам відчути зна-

чення слів, сприяє зосередженню при
поклонінні Господу. Але особливого
значення набувають музичні твори, які
без слів передають і формують гли-
бину думки, яка зосереджена на Гос-
поді та Його Істині. 

Використання музичних засобів,
музичних стилів у церковному бого-
служінні відзначається суттєвими змі-
нами, які відбулися від часів апостолів
і аж до сьогодення. Тому в церковній
музичній культурі існує значне розма-
їття музичних форм, які відображають
певні періоди в історії церкви. Христи-
янська музика – багата скарбниця ду-
ховної спадщини, з якої музиканти та
співаки використовують ресурси для
оновлення служіння. 

Ось чому ми прагнемо поєднувати
різні музичні форми та стилі, зберігати
музику минулих часів і додавати су-
часні твори. Заради того, щоб під час
загального богослужіння усі присутні,
представники різних поколінь та різ-
них народів могли разом і згадувати, і
проголошувати, і навчатися, і дякувати,
і святкувати спасіння в Ісусі Христі.

«Співайте для Господа пісню
нову! Уся земле, співайте для

ГОСПОДА!
Співайте для Господа! Благослов-

ляйте Ім’я Його! З дня на день спові-
щайте спасіння Його!  Розповідайте
про славу Його між поганами, про чуда
Його між усіма народами! Бо великий
Господь і прославлений вельми! Він
грізний понад богів усіх!» (Псалом
96:1-4).

Олександр КрЕЩуК
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«Когда мы обращаем к Нему свой
взгляд, молимся Ему, думаем  

о Нем, служим  Ему, поклоняемся
Ему, посвящаем Ему наше 

дело, повинуемся  Ему и любим Его
всем сердцем своим, всей

душой своей, всем разумением
своим  и всеми силами

своими, – тогда сквозь все наши
скромные дела сияет Его 

красота. И тогда каждым делом
своим мы прославляем Его!»

Элизабет ДЖОрЖБог сотворил мужчину и жен-
щину для определенной
цели в жизни. Женщина –

уникальна по своей природе, это удиви-
тельное Божье творение: «И сотворил
Бог человека по образу Своему, по об-
разу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их» (Быт.1:17).

Женщина, как и мужчина, сотворена
по образу Божьему и является отраже-
нием Его славы, Его могущества и ве-
личия. Как Божье творение, мы,
женщины, имеем ум, сердце, способ-
ность мыслить, творить. Для окружаю-
щих людей мы – отражение Бога.
Поэтому рассмотрим на основании
Слова Божьего роль женщины и ее слу-
жение в семье, церкви и обществе.

Слово Божье и история показывают,
как Господь действовал через женщин
на протяжении всей истории. 

Прежде всего, женщина должна
была выполнять обязанности матери и
хозяйки дома (Пр.31). Она призвана
была растить и воспитывать детей. 

В ветхозаветные времена, когда Бог
поставлял израильскому народу Своих
пророков, через которых открывал
Свою волю, Им были избраны такие
пророчицы, как Мариамь, сестра Мои-
сея и Аарона, и пророчица Девора, жена
Лапидофа, которая была даже судьей
Израиля. Во времена Моисея женщины
участвовали в сооружении скинии: «И
все женщины, мудрые сердцем, пряли
своими руками и приносили пряжу го-
лубого, пурпурного и червленого цвета
и виссон» (Исх.35:25). Израильские
женщины откликнулись всем сердцем,
отказавшись от своих драгоценностей,
приносили «золото, серебро, медь»
(исх. 35:6), как добровольный дар Гос-
поду.

В 1 Цар. 1:2 мы встречаем женщину
по имени Анна, свидетельницу великой
Божьей благодати. Господь положил ей
на сердце мысль вымолить ребенка не
только для себя, но посвятить его Богу.
Анна имела особенную ревность в мо-
литве.

На страницах Священного Писания
мы видим еще один образ – вдова Ное-
минь, которая смогла всей своей
жизнью и словом передать невесткам
веру в живого Бога. В Новом Завете мы
также видим прекрасные образы жен-
щин, примеры их самоотверженного
труда и служения для Господа и ближ-
ним: пророчица Анна, Мария, Марфа,
Мария Магдалина, Саломия, Тавифа,
Лидия и многие другие женщины.

Вдовы помогали другим нуждаю-
щимся женщинам в нуждах молитвами
и постом. Они ухаживали за больными,
помогали бедным. 

Когда мы приходим к Господу, то
знаем, что уже не чужие, а Его избран-
ный народ.

Мы – особые сосуды, которые Гос-
подь наполняет, чтобы мы служили Ему
и другим. В доме Господнем могут быть
разные сосуды, для разного употребле-
ния. Каждая женщина особенная, непо-
вторимая и призвана раскрыть то, что
Бог дал именно ей, те дары, которыми
Он наделил ее. «Сокровище это мы
носим в глиняных сосудах, чтобы пре-
избыточная сила была приписываема
богу, а не нам» (2Кор. 4;7).

Труд женщин в церкви разнообразен
и приносит благословение. Дар служе-
ния – Божий дар, которым Господь на-
делил и женщин, помогая им духовно
возрастать.  

Женщины могут наставлять жен-
щин (Тит.2:3-5). Они могут лучше по-
нять проблемы другой женщины,
нуждающейся в совете и помощи. Стар-
шая женщина может наставлять моло-
дых жен любить мужей и детей, делясь
опытом в воспитании детей.

Также нужно сказать и о материн-
стве – этом удивительном даре от Бога.
В этот «немощнейший сосуд» Господь
заложил прекрасные качества: любовь,
сострадание, милость, ласку, доброту,
искренность. Женщина призвана взра-
щивать и созидать истинную духовную
красоту, а воспитывая детей и передавая
все прекрасное, закладывать правиль-

ное духовное основание в маленькие
сосуды: «уста свои открывает с муд-
ростью, и кроткое наставление на
языке ее» (Пр.31:26). Этими словами описываются дей-

ствия женщины, боящейся Гос-
пода. Ее внутренний сосуд

наполнен мудростью. Такая женщина
будет не только искусно управлять
домом, но будет благословением для
церкви в служении Господу. Она в пра-
вильном духовном состоянии и верно
выполняет назначенную Богом роль. 

С благодарностью хочется вспом-
нить многолетнюю труженицу на ниве
Божьей, которая уже в вечности, – Таи-
сию Максимовну Ткачук. Она была от-
ветственной за сестринское служение в
нашей церкви,  где многие годы совер-
шала этот благословенный труд.

Также большая благодарность Гос-
поду за труд, который совершают
сестры нашей церкви, ведь они яв-
ляются частью строения Царствия
Божьего. 

Сегодня сестринское служение в
Святошинской церкви развивается в
4-х направлениях:

- изучение Слова божьего,
- молитвенное служение,
- служение в группах милосердия,
- служение сестер в деле евангели-

зации.
В группах по изучению Слова про-

водятся  занятия по изучению Слова
Божьего, способствующие духовному
росту наших сестер.  Пройдя такие
курсы, они могут самостоятельно орга-
низовывать новые группы по изучению
Слова Божьего, приглашая неверую-
щих. Часто сестры организовывают се-
минары на различные темы и
принимают активное участие в благове-
стии. Отвественные сестры за это на-
правление: Таня Тимошенко,  Надя
Коломоец и Зинаида Ракова. Каждое
воскресенье сестры собираются после
служения для проведения занятий.

Следующее направление в служе-
нии сестер – молитвенное.

Мы знаем, что молитва играет важ-
ную роль в жизни христианина. В
нашей церкви много молитвенных
групп, которые имеют регулярные мо-
литвенные общения. 

Молитвенная группа на дому
«Мамы в молитве» (ответственная Та-
мара Залищук).

Молитвенная группа в среду  (ответ-
ственные – Эмма Борисовна Грекова,
Мария Александровна Горкавенко).

Каждое воскресенье перед служе-

ÖÅÍÍÎÑÒÜ
ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÅÍÈß



   ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 2017 21

нием сестры собираются для молитвы.
Возносят молитвы за Церковь: за

служителей, молодежь, христианские
семьи, детей.

Молятся за нашу страну, за еванге-
лизацию и другие нужды.

Когда я спрашивала сестер, как Гос-
подь отвечал на их просьбы, то они сви-
детельствовали о многих примерах
чудных Божьих ответов.

Третье направление сестринского
служения – группа милосердия.

Милосердие – способность сочув-
ствовать или сострадать от всего сердца.

Высокое призвание – быть доброй
и «учить добру» (Тит.2:3)! «Добрый» в
переводе означает благой, кроткий, вни-
мательный, дружелюбный. Женщины,
как особые Божьи сосуды, наполнены
этим прекрасным качеством – добротой.
Они не только научают добру, но и тво-
рят добро,  вдохновляя других на доб-
рые дела. Такие сестры находят себя в слу-

жении другим, посещая боль-
ных на дому и в больницах. 

Хочется поблагодарить  сестру
Дину Павловну Курандину, которая
много лет  трудилась и была ответствен-
ной за группу милосердия. Сейчас от-
ветственная за это направление Наталья
Шабельская, которая с командой сестер
неустанно трудится в деле милосердия. 

Сестры продолжают трудиться, по-
сещая больных в больницах и на дому.
Когда есть необходимость,  дежурят, чи-
тают Слово Божье, молятся, а в больни-
цах свидетельствуют неверующим о
Господе. 

Такой труд особенно важен тем, что
сестры не только посещают больных, но

и несут свидетельство незнающим Хри-
ста, раздавая духовную литературу. Они
поддерживают телефонную связь с жен-
щинами (поздравления с днями рожде-
ния, праздниками, беседы на духовные
темы).

Благодарность молодежи, которая
подключилась к служению милосердия,
посещая больных с небольшой про-
граммой.Наше пожелание, чтобы и впредь

молодежь больше ревновала в
деле посещения больных. Их

труд очень вдохновляет и укрепляет и
служит хорошим свидетельством для
неверующих родственников.

Благодарим сестру Надежду Ива-
новну Гришко за служение вдовам.
Сестры поддерживают связь и посе-
щают вдов, которые прикованы к по-
стели. В нашей церкви проводятся
конференции для вдов.

И труд четвертого направления –
евангелизация.

Хочется отметить ревность в этом
труде группы милосердия. Кроме посе-
щений, которые они совершали на дому
и в больницах, где могли свидетельство-
вать неверующим, они несут Евангелие
другим, часто чужим людям. Наших се-
стер находили даже через интернет и
просили посетить их родственников,
чтобы засвидетельствовать о Божьей
любви.

Группа молодежи, где трудятся
много сестер во главе с Ольгой Ле-
щенко, посещает села  с целью еванге-
лизации детей, подростков, молодежи.

Наши сестры задействованы в слу-
жении в летних христианских лагерях,
где есть неверующие дети и взрослые.

В работе евангелизационного на-
правления еще много нужд, мы призы-
ваем всех женщин, чтобы каждая из нас
задалась целью и проявила активность
в евангелизации неверующих женщин:
своей соседки, сестры, сотрудницы. А
также приглашать неверующих женщин
на служение в группы и молиться о них.

В прошлом году были проведены те-
матические и праздничные сестринские
общения. В марте  каждого года прово-
дится Всеукраинский день молитвы се-
стер. Вначале  ноября –  Всемирный
день молитвы сестер-баптисток.

Благодарим каждую сестру за
скромный, но очень важный труд в деле
строительства Церкви.

«Делая добро, да не унываем; ибо в
свое время пожнем, если не ослабеем»
(Гал.6:9).

В церкви есть много и другого труда
для сестер. Это и преподавание в Вос-
кресной школе, и прославление Господа
пением, и труд в христианских лагерях.
Женщина-христианка может открыть
свой дом для гостей, для проведения со-
браний и занятий малых групп.

Дорогие сестры! Господь хочет,
чтобы, совершая труд для славы

божьей, мы  наполняли свой внут-
ренний сосуд вечными, нетленными
ценностями, чтобы мы были образ-
цом внутренней красоты, которую

так желают видеть в нас, женщинах,
чтобы через нас благоухание Хри-
стово распространялось на всех

окружающих людей. 

наталия АрТЮШЕнКО,
ответственная за сестринское 

служение церкви
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Жінка, як і чоловік, є образом Божим: «І Бог на
Свій образ людину створив, на образ Божий її Він
створив, як чоловіка та жінку створив їх» (Бут. 1:27).
Жінка створена після Адама, і це вказує на її особ-
ливі функції, а не на право переваги чоловіка над
жінкою. Вона отримала особливе призначення, яке
не виключає її цінності, гідності перед Богом на рівні
з чоловіком.

Біблія вчить, що жінка має абсолютне право на са-
мовираження, тому що створена рівноцінною з чоло-
віком. Поруч із цим Євангеліє проголошує рівність
чоловіка і жінки в церкві: «...нема чоловічої статі чи
жіночої статі, бо всі ви один у Христі Ісусі» (Гал. 3:28).
Саме тому чоловіки мають сприймати жінок як рівно-
правних членів Царства Божого: «...виявляйте їм
честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя...»
(1 Петр. 3:7). Також Біблія відкриває, що на небі не
буде подружнього життя, тому жінки не відрізняти-
муться від чоловіків, а «будуть, немов анголи ті на
небі» (Мр. 12:25).

Жінка отримала право на управління разом із чо-
ловіком: «І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них:
Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю,
оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і
над птаством небесним, і над кожним плазуючим
живим на землі!» (Бут. 1:28). Пригадаймо фемініст-
ський рух (рух за права жінки) – результат гріховного
протистояння чоловічої і жіночої статі. Це реакція на
чоловічий шовінізм. Культурний, соціальний, політич-
ний фемінізм розвивається через безвідповідаль-
ність чоловіків та пригноблення ними жінок.

Ми повинні дуже чітко розуміти ці речі. Для нас, ві-
руючих людей, не є завданням з'ясовувати, хто із нас

більш здібний, хто вищий, хто має більше прав. Ми
повинні мати абсолютно тверезий і здоровий погляд
на все, тим паче, коли говоримо про чоловіків і жінок.

покірність – ключова якість, яка створює сімей-
ний комфорт. Жінка знає своє призначення і тому під-
корюється: в сім'ї, в церкві, в суспільстві. «Так само,
дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто
не кориться слову, були приєднані без слова повод-
женням дружин, коли побачать ваше поводження
чисте в страху. Бо так само колись прикрашали себе
й святі ті жінки, що клали надію на Бога й корились
своїм чоловікам» (1 Петр. 3:1-3). «Дружини, коріться
своїм чоловікам, як Господеві...» (Еф. 5:22; Кол.
3:18). Гріховне бажання контролювати – головна про-
блема слабкої статі: «... до мужа твого пожадання
твоє, а він буде панувати над тобою» (Бут. 3:16).
Жінка має сама добровільно підкорятися чоловіку –
чоловік не покликаний підкоряти собі дружину, вона
сама приймає це рішення.

Які ж особливості підкорення християнки? Підко-
рення – це не лише жіночий обов'язок, але і всіх ві-
руючих: чоловік – Христу, діти – батькам, члени
церкви – пасторам.

Пам’ятаймо, у підкоренні чоловік не замінює для
дружини Христа. Підкорення не є ознакою безумов-
ного рабства! Жінка має право говорити і давати по-
ради, ідеї, спільно вирішувати питання. Підкорення –
це не вимушене мовчання. Підкорення не є позбав-
ленням слова. І це не пасивність (не виключає ви-
явлення потенціалу жінки (див. Пр. 31). Підкорення
не означає «нижчий сорт», адже Христос теж підко-
рив Себе.

Підкорення жінки вказує на її мудрість і здатність

НЕПОСИЛЬНИЙ ТЯГАР 
ЧИ ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ

бог має великі очікування щодо
жінки, бо він заклав у неї особли-
вості і можливості. наслідування

біблійних принципів для жінки-
християнки робить її благословен-

ною у будь-якій сфері і в
будь-якому середовищі.

біблійний погляд
на жінку-хриСтиянку

головні риСи жінки-хриСтиянки
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приносити благословення в сім'ю і
церкву через правильні стосунки з
Богом. Жінка визнає авторитет
Біблії і любить Бога, тому для неї
підкорення – добровільне рі-
шення. Це не разовий, а постійний
процес. Підкорення не може бути
вибірковим (коли заслужить). Воно
має бути очевидним фактом, по-
мітним для інших. Підкорення – не
безвихідність, але радість життя
та служіння, бо є внутрішнім пере-
конанням, а не показовим обря-
дом (для людей).

Що сприяє розвитку покірли-
вого характеру? Визнайте лі-
дерство чоловіків як біблійний
принцип. Не ідеалізуйте лідерство
чоловіків. Допомагайте чоловікам
у різних сферах, і тоді розвивати-
метеся в покірності.

Пам'ятаймо, церква і сім'я отри-
мують благословення через покір-
ливих жінок. «Мудра жінка будує
свій дім, а безумна своєю рукою
руйнує його» (Пр. 14:1). Якщо
жінка не підкоряється, вона пере-
стає впливати! Дім не матиме сі-
мейної атмосфери без покірності
жінки.

лагідніСть
«...Захована серця людина

лагідного і мовчазного духа...»
(1 Петр. 3:4). Жінка, яка виявляє
лагідність, розкриє чоловіка. Ла-
гідні жінки впливають на чоловіків
і змінюють їх. «... М'якенький язик
ломить кістку» (Пр. 25:15). За-
уважте, не сокира, а м'який язик.
Лагідність завжди приваблює чо-
ловіків. Вона виражається в одязі,
поведінці, стосунках... Жінка пере-
стає бути схожою на жінку, якщо в
неї немає цих характеристик. Ті
речі, які асоціюються з лагідністю,
завжди хочеться погладити.
А кострубатість – обійти. Без ла-
гідності справжня жіночність не-
можлива!

мовчаЗний дух
Якщо жінка вміє мовчати і гово-

рити – це рідкісне явище, але мож-
ливе. «Свої уста вона відкриває на
мудрість, і милостива наука їй на
язиці» (Пр. 31:26). Проблема не-
стриманості язика неодноразово
порушується у Слові: «...жінка

сварлива – як ринва, що з неї за-
вжди тече вода» (Пр. 19:13),
«Ліпше жити в куті на даху, ніж зі
сварливою жінкою в спільному
домі» (Пр. 21:9; 25:24), «Ліпше си-
діти в пустинній країні, ніж з свар-
ливою та сердитою жінкою» (Пр.
21:19). Жінки покликані вчитися
розуміння, коли і як потрібно гово-
рити і мовчати: «Щоб старі жінки в
своїм стані так само були, як нале-
жить святим, не обмовниці...» (Тит.
2:3).

Жінка за природою більш емо-
ційна, і тому, передаючи інформа-
цію, ділиться враженнями, не
розуміючи, що цим може обмов-
ляти. Для жінки важливо пережи-
вати, як сказали, як реагували, що
інші говорили, що відповідали?
Балакучість часто стомлює чоло-
віків, і вони сприймають емоційні
відчуття жінок як «рекламу радіо-
станції перед випуском новин».

Проблема язика приводить до
проблем у стосунках. Брати між
собою, родини, члени церкви
стають ворогами через довгі язики
дружин.
Сором’яЗливіСть 
та невинніСть

Сором'язливість та невинність
розкривають жінку як цінність.
«Так само й жінки хай вбираються
непишно із сором'язливістю і цнот-
ливістю; прикрашають себе не за-
плітанням кіс, не золотом, не
перлами, не коштовними вбран-
нями, а добрими ділами, як ото й
належить жінкам, що посвятили
себе побожності» (1 Тйм. 2:9-10).
Жінка-християнка серйозно турбу-
ється про свій внутрішній світ – це
приваблює чоловіків.

Жінкам властиво багато часу
проводити перед дзеркалом, у са-
лонах краси і соляріях. Фізична
краса і догляд – це правильні речі.
Та іноді жінкою керує самообман:
нафарбуюся, візьму запашні пар-
фуми, адже головне, щоб я йому
сподобалася, тоді любитиме. Сек-
суальна привабливість не створює
довірливих стосунків і не зміцнює
шлюб, якщо жінка не зберігає со-
ром'язливості та невинності. Не-
винність у поведінці видає чистоту

думок і бажань. Пам'ятаймо, що
жінка красива і нерозумна схожа
на, даруйте, свиню в золоті: «Зо-
лота сережка в свині на ніздрі – це
жінка гарна і позбавлена розуму»
(Пр. 11:22).
контроль бажань

Жінкам необхідне вміння конт-
ролювати свої бажання: «Старші
жінки також хай поводяться, як ли-
чить святим, – щоб не були на-
клепницями, не віддавалися
пияцтву, щоб навчали добра...»
(Тят. 2:3). Вміння контролювати
свої бажання – ознака зрілості. Це
коли жінка не підпадає під нега-
тивний контроль вина, телесеріа-
лів, соціальних мереж, телефону,
шопінгу. Взагалі, жінці властиво до
чогось прикипати, прив'язуватися, –
вона цьому віддається занадто
сильно – це її особливість. Саме
тому вона і може належати чоло-
віку і зберігати йому вірність, але
коли вона віддається чомусь не-
правильному, це стає надто небез-
печним.
доброчинніСть

Жінка-християнка вирізняється
«добрими ділами, як ото й нале-
жить жінкам, що посвятили себе
побожності» (1 Тим. 2:10). Висока
ціна чеснотної жінки: «Хто жінку
чеснотну знайде? Ціна її більша
від перлів» (Пр. 31:10). Доброчин-
ність виявляє шляхетний харак-
тер жінки, її вміння служити,
допомагати, доповнювати – це
мета допомоги і підтримки чоло-
віка.

У Бога великі очікування щодо
жіночої статі, бо Він заклав у неї
особливі риси і можливості. Ні
культура, ні традиції, ні час, ні
умови, ні чоловіки чи батьки не мо-
жуть бути причиною, щоб жінка
сказала: «Мені це не під силу».
Наслідування біблійних принципів
для жінки-християнки робить її
благословенною в будь-якій сфері,
де б вона не перебувала. Нехай
Бог вас благословить, щоб ці риси
були вашими, тоді ви будете бла-
гословенними всюди! 

Валерій АНтОНюК, 
пастор, голова ВСЦ ЄХБ



ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 201724

Коли я був маленьким хлопчиком,
щоранку перед тим, як відправитися в
школу, моя мати обіймала мене біля
дверей і веліла молитися вивченими
напам’ять словами з Псалма 18:15
«Щоб слова уст моїх і думки мого
серця перед лицем Твоїм, Господи,
твердиня моя й мій Спасителю!». Бу-
дучи підлітком, я почав ставитися до
молитов більш пристрасно. Одного
разу під час лютневого свята мої
плани розбилися вщент. Хоча, озираю-
чись у минуле або з точки зору доро-
слої людини, це могло видатися не
настільки важливим. Але тоді для
мене на цьому світ клином зійшовся.
Я був удома один, засмучений. Мої по-
чуття являли собою дивовижну суміш
сліз, гніву і жалю. Почуття безпорад-
ності змусило мене стати на коліна і
вголос молитися у своєму ліжку – це
було щось таке, чого, скільки я себе
пам’ятаю, добровільно ніколи не
робив. Я сповідав Богу, що повстав
проти Нього, і попросив допомоги. Цей
момент виявився поворотним у моєму
житті.

У дорослі роки я молився занадто
багато, щоб перелічити:

ранкові молитви під час щоден-
ної «тихої години»; 

молитви пізно ввечері над хво-
рими дітьми або в очікуванні під-
літків додому; 

молитви з ясними, прямими від-
повідями від Бога;

молитви, які, здавалося, ніколи
не були почуті;

тисячі загальноприйнятих мо-
литов перед їжею;

молитви, ретельно записані в
мій щоденник; 

спонтанні молитви, викликані
невідкладністю того чи іншого мо-
менту; 

молитви наодинці;
молитви на публіці.
Хтось може подумати, що по-

єднання часу і практики перетворили
мене в якогось експерта з молитов,
однак сам себе я вважаю в кращому
випадку новачком. Ця книга про мо-
литву для мене як пошук розуміння, і
як повідомлення своїх відкриттів.

Чи могло бути так, що багато моли-
тов, якими я молився, насправді зовсім
не були молитвами? Коли Бог не від-
повідав на мої очікування, чи було це
тому, що я не просив, як потрібно?

Ні – саме тому, коли молитва – не
молитва.

Особистий досвід говорить, що Бог

і не відповідав на мої молитви на-
стільки часто, як мені здавалося.Ні – тому, коли молитва – не молитва

Він, може, взагалі нічого не гово-
рив, тому що нічого не чув. І справа не
в тому, що Бог глухий або Йому все
одно, просто наші молитви насправді
не були молитвами. Те, що ми нази-
ваємо молитвою, часто буває не
більше, ніж уявне міркування або роз-
мова з самим собою. Що ж таке мо-
литва насправді?

Словникове визначення слова
молитва допомагає не особливо.
Книги про молитву на моїй книжковій
полиці, здається, завжди припус-
кають, що перш ніж відкрити першу
сторінку, читач вже знає, що таке мо-
литва. Молитва – це більше, ніж про-
хання, хоча більшість молитов
просять Бога про щось. Молитва
включає в себе прославляння, по-
клоніння, сповідування, роздуми, під-
порядкування, клопотання, подяку,
слухання і навіть тишу. Складання
хвали, що включає в себе настільки
широкий спектр складових, схожий
на складання визначення любові.
Любов і молитва значно краще ви-
значаються за допомогою досвіду,
ніж слів.

Хочете моє найкраще коротке ви-
значення? Молитва – це спільність і
спілкування з Богом.

Спілкування – це щось більше, ніж
обмін інформацією. Хоча обмін інфор-
мацією з Богом служить підставою для
будь-якої молитви. Автовідповідачі та
голосова пошта служать засобами ко-
мунікації, проте їх навряд чи можна
назвати спілкуванням. Я часто підтри-
мую зв’язок з людьми, які телефо-
нують мені на голосову пошту і
залишають повідомлення, а потім я
телефоную їм на голосову пошту і за-
лишаю повідомлення, а вони переві-
ряють свою голосову пошту і
прослуховують моє повідомлення. Ми
обмінюємося інформацією. Ми відчу-
ваємо особисті думки і почуття, але
очевидно, що це не одне і те ж, як роз-
мова один з одним.Молитва – це єдністьта спілкування з Богом

Спілкування означає обмін інфор-
мацією, який включає в себе прямі,
близькі взаємини. Це обмін інформа-
цією без слів між матір’ю та дитиною,
яку вона годує грудьми. Тісний зв’язок
між найкращими друзями. Розмова

між закоханими чоловіком і жінкою.
Молитва – це спілкування і спіль-

ність з Богом, що характеризує відно-
сини між Богом і людиною. «Воістину,
вся молитва, – сказав св. Августин, –
це ніщо інше як любов». Коли молитва
підноситься до того рівня, де має
бути, вона стає вираженням любові.
Відносини любові стоять на першому
місці; молитва виступає каналом
зв’язку для цих відносин любові.
Може, нам не треба питати, відпові-
даючи на наші молитви, але любимо
ми Бога і спілкуємося в рамках цієї
любові?

Християни – особливий народ, чиї
відносини з Богом будуються через
Ісуса Христа. Вони вступають у ці від-
носини через молитву та підтримують
їх через молитву. Як і будь-які міжосо-
бистісні зв’язки, у них є злети і падіння.
Згрішивши, ми віддаляємося від Бога і
повертаємося до Нього через спові-
дання і молитву. Але ми наближаємося
до Бога, ділячись з Ним нашими сер-
дешними, нікому іншому не відомими
секретами. Бог один по-справжньому
розуміє нас і розділяє з нами висоти
наших радощів і глибини наших 
печалей.

Спілкування з Богом – це близький
зв’язок, що являє собою невимовну
суміш відносин між батьком і дитиною,
між двома пристрасними закоханими,
між найкращими друзями, між братами
і сестрами, між монархом і його підда-
ними.

Молячись, ми ділимося цим над-
природним зв’язком не тільки за допо-
могою слів, а й у думках, і в тиші.
Молитва – це мова душі із Самим
Богом.

Я знаю, що подібне визначення і
опис молитви потенційно бентежать.
Воно так сильно перевершує нашу
звичайну молитву. У кризовій ситуації
людина зневірилася, волає до Гос-
пода, Якого ледве знає. Чи робить це
молитву недійсною? Може.

Порівняйте наші відносини з Богом
з нашими відносинами з іншими
людьми. Вони зав’язуються повільно і
з великої дистанції. З часом вони або
прискорюються і стають ближчими,
або втрачають свою силу через дис-

ЩО ТАКЕ
МОЛИТВА?
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танціювання. У нас різні очікування
щодо клопотання, вираженого щойно
прийнятим на роботу, і тим, хто про-
працював багато років, першого поба-
чення і багаторічного шлюбу,
новонародженого немовляти і підлітка,
котрий виріс в будинку. Ми з готовністю
вибачаємось незграбне спілкування у
щойно створених відносинах, проте
очікуємо більшого від багаторічних
взаємин. Бог може вибачити невігла-
ство чи нечутливість з боку неві-
руючого чи новонаверненого, очікуючи
при цьому значно більшого від учня,
зобов’язаного знати краще. Між усім
спілкуванням і відносинами є неро-
зривний зв’язок.

Кращий приклад молитви в тому,
якою вона має бути, ми знаходимо в
Ісуса.

Молитва християнина будується за
зразком молитви Ісуса: «Коли ж хре-
стився весь народ, і Ісус, охрестив-
шись, молився, розкрилося небо, і Дух
Святий зійшов на Нього в тілесному
вигляді, як голуб, і голос із небес, що
мовив: Ти Син Мій Улюблений, що
Його Я вподобав!» (Луки 3:21-22).

Натовпи людей хрестилися в річці
Йордан. Щоб залишити приклад для
Своїх учнів, Ісус також добровільно
прийняв хрещення, і, подібно до того
як наше хрещення ототожнює нас із
Ним, Його хрещення ототожнює Його з
нами.

Думки Ісуса були не про глибину
або температуру води. Його увага була
зосереджена не на натовпі або тому,
що думали про Нього люди. Ісус мо-
лився, спілкуючись з Богом Отцем
через Своє хрещення. Сталося щось
приголомшливе – відкрилися небеса.

Молитва подібна ключу, який від-
криває небеса для нас, що живуть на
землі. Молитва торкається Божого
серця за допомогою двостороннього
спілкування любові і відносин.

Нічого не записано про те, що Ісус
сказав у Своїй молитві, можливо, Його
молитва була занадто особистою для
стороніх вух. А, можливо, тому, що
слова самі по собі були не важливі.

Такий зразок молитви для хри-
стиян: ми повинні практикувати мо-
литву як спілкування любові з Богом,
який відкриває небеса, коли ми моли-
мося. «А вранці, вставши дуже рано,
вийшов і пішов у безлюдне місце, і там
молився» (Марка 1:35).

Марк записав дивовижну деталь з
особистого життя і розкладу дня Хри-
ста. Він прокидався дуже («дуже» –
прим. перекл.) рано вранці – до сходу
сонця, – щоб помолитися наодинці.

Цей запис звучить ще більш дивно,
коли ми читаємо, наскільки зайнятий
Ісус був напередодні. Попередні сто-
рінки розповідають, що Ісус проповіду-
вав в синагозі, проти Нього публічно
виступив чоловік, який противився
Йому,  потім вигнав з цієї людини біса,
і при цьому за Ним всюди ходив натовп
людей, які вимагали, щоб Він навчав

їх, і зцілював хворих.
Більшість пасторів зі-

знаються, що після
проповіді вони
емоційно і фі-
зично виснажені,
а тому недільний
післяобідній сон
нормальне явище
в розкладі дня па-
стора. Всі ми
знаємо, як на нас
впливає, якщо до
нас починає чіпля-
тися хтось, кому ми
не подобаємося,
особливо якщо така
людина сповнена
злом. Це виснажує
неймовірно. Ісус був
людиною, як і ми. А
тому, коли Він дістався
до ліжка в той вечір, Він,
мабуть, був втомленим і
виснаженим. Однак Він
встав «вельми рано
вранці». Це було важко.
Коли Він молився, Він, ма-
буть, був сонним.

Очевидно, що молитва була для
Ісуса справою надто важливою, щоб її
пропустити. Що більші вимоги пред’яв-
лялися до Нього, і що сильніше було
Його виснаження, то більше Він потре-
бував молитви.Молитва подібна до ключа, який відмикаєнебеса для нас, які живуть на землі

«Він [Ісус] відходив на місце само-
тнє й молився» (Луки 5:16).

У Ісуса був ще один дуже заванта-
жений і виснажливий день. Було б
нормально в кінці такого дня розсла-
битися і зняти напругу або ж раніше
піти спати. Ісус встояв перед цими ба-
жаннями і знайшов відокремлене
місце, щоб закінчити Свій день молит-
вою. І справа не в тому, що Ісус не мо-
лився на публіці, очевидно, що Він
робив це, тому що Новий Завіт пові-
домляє нам слова Його публічних мо-
литов. Аналіз пріоритетів і розкладу
дня Ісуса, однак, показує, що Його пуб-
лічні молитви складали тільки малу
частину Його молитов. Більша ж ча-
стина молитовного спілкування з
Богом Ісуса була прихована від людсь-
ких очей. Одного разу Він пояснив це
Своїм послідовникам, сказавши, що
«Ти ж, коли молишся, увійди до своєї
комірчини, зачини двері свої, і помо-
лися Отцеві своєму, що в таїні, і Отець
твій, що бачить таємне, віддасть тобі
явно» (Матвія 6:6 ).

Потаємні відносини Ісуса з Богом
живили силами Його публічне життя.
Звичка ставити молитву на перше
місце і знаходити відокремлене місце
для молитви найефективніше зігріває
відносини з Богом і постачає енергією 

для всього іншого в нашому житті –
все, від важких довгих днів до злих
випробувань, до хвороби і навіть
війни з демонами. Це зразок христи-
янської молитви. «У ті дні зійшов Він
на гору помолитися і перебув цілу ніч
на молитві до Бога. Коли ж настав
день, покликав Своїх учнів і вибрав з
них дванадцятьох, яких і апостолами
Він назвав: Симона, якого й Петром
Він назвав, і Андрія, його брата,
Якова та Івана, Пилипа й Варфоло-
мія, Матвія й Хому, Якова Алфієвого
й Симона, званого Зилотом, Юду
Якового та Юду Іскаріота, що й зрад-
ником став» (Луки 6:12-16).

Вибір перших дванадцяти апосто-
лів був одним з найбільш важливих
рішень Ісуса. Правильний вибір
включав Петра, який проголосив
Ісуса Христом; Матвія, Іоанна та
Якова, які написали велику частину
Нового Завіту, і Хому, який перетво-
рився з людини, що сумнівається,
став апостолом в Індії. Це були люди,
які мали донести благу звістку Ісуса
всьому світу і всім майбутнім поколін-
ням. Вибір просто повинен бути пра-
вильним.

Всю ніч перед прийняттям оста-
точного рішення Ісус молився. Нас
може здивувати, що Ісусу, з усією
Його надприродною мудрістю і
силою, потрібна була настільки серй-
озна підготовча молитва. Його при-
клад повинен пробудити нас зі сну.
Ми приймаємо наші головні рішення,
володіючи значно меншою мудрістю
і силою, а тому потребуємо, як міні-
мум, такої ж підготовчої молитви.

лейт АНДЕРСОН,
християнський письменник

молитва св. франциска ассизького
господи, зроби руки мої свідоцтвом миру.

і туди, де ненависть, дай мені принести любов.
і туди, де образа, дай мені принести прощення.

і туди, де розбіжності, дай мені принести єдність.
і туди, де омана, дай мені принести істину.
і туди, де сумнів, дай мені принести віру.

і туди, де відчай, дай мені принести Світло.
і туди, де смуток, дай мені принести радість.

допоможи мені, господи!
не стільки шукати потіхи, скільки втішати,

не стільки шукати розуміння, скільки розуміти,
не стільки шукати любові, скільки любити.

бо, хто віддає – той отримує.
хто забуває себе – знову себе знаходить.

хто прощає – тому прощається.
хто вмирає – той відроджується до вічного життя.
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Ми славимо Бога за Києво-Свято-
шинську церкву.

У 2010 році ми потоваришували з
Ольгою Лещенко через служіння
ТЄД. Невдовзі Ольга попросила нас
проводити недільний молодіжний
клас у Святошинській церкві. Ми
швидко закохалися у цей клас та в
молодь, що його відвідувала, і в ре-
зультаті почали регулярно відвіду-
вати цю церкву.

У 2012 році ми почали проводити
англійський клуб під час літнього та-
бору у церкві і продовжуємо робити
це вже протягом шести років. Під час
цього служіння Бог благословив нас
знайомством з багатьма чудовими мо-
лодими людьми, а також можливістю
спостерігати за тим, як діти з юного віку
зростають у любові до Бога та Його
церкви.

Радістю для нас було спостерігати, як
Бог зрощував наше служіння в інших на-
прямах, пов’язаних зі Святошинською

церквою. З 2013 року ми прово-
димо щорічний літній підлітковий
табір у Карпатах, а з 2014 року – ор-
ганізовуємо та проводимо і моло-
діжний табір.

Бог також благословив нас уча-
стю у молодіжній групі 18:30, що
збирається по понеділках. На ній
ми викладали два глибоких уч-
нівських курси, а також брали
участь у молодіжних поїздках
групи до сільських церков Київсь-
кої області з метою служіння і про-
славлення Бога співом. 

Ми вдячні Господу за дану Ним
можливість через співпрацю зі Свя-
тошинською церквою допомагати в



організації та проведенні більш ніж 35 різ-
них таборів у Києві та по всій Україні за
останні 6 років. Ісус сказав: «Пустіте дітей,
щоб до Мене приходили, і не забороняйте
їм, бо таких Царство Боже». 

Ми з Лоріанн маємо неймовірне благо-
словіння через дружбу з пастором Володи-
миром Васильовичем, а також з багатьма
іншими друзями, яких ми зустріли у Свято-
шинській церкві. І звичайно, тьотя Оля має
особливе місце у наших серцях! Дружні сто-
сунки, побудовані тут, будуть цінними для
нас все наше життя. 

Вітаємо Святошинську церкву з 80-річ-
ним ювілеєм! Для нас це честь – мати свою
маленьку роль в її довгій та багатій історії.
І, якщо Бог дозволить, ми матимемо ще
багато років спільної праці на Господній
ниві.

Ми дуже любимо слова Христа, запи-
сані в Ів. 13:35: «По тому пізнають усі, що
ви учні Мої, як будете мати любов між
собою».

Нехай свідоцтво Святошинської
церкви буде таким, що її члени люблять
один одного Христовою любов’ю. 

Джол і Лоріанн МачаК
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Двічі на місяць у Святошинській церкві проходять мо-
лодіжні служіння. Вони присвячені певній темі, що є і ак-
туальною, і цікавою, наприклад, найнеобхідніші якості
християнина, управління особистими фінансами, відно-
сини, компроміс зі світом та інші. Є час і для глибокої  про-
повіді, є час і для обговорення теми, до якого кожен може
долучитися, озвучити свою позицію, почути думки інших.
У смс-режимі можна поставити питання щодо проповіді, і
обов’язково пізніше прозвучить на нього відповідь. Часто
на молодіжних служіннях проповідують гості: Олексій
Чернов, Любомир Матвєєв, Олександр Купенко, подружжя
Константинників.

Навесні молодь збирається на пікніки, активно відпочи-
ває, грає у спортивні ігри, спілкується.  Також для відпо-
чинку і водночас духовного зростання молодіжний актив
церкви традиційно проводить молодіжний відпочинок у
Воронькові. Цього року тема табору була медичною, а про-
грама звертала увагу на ті проблеми і «хвороби», що руй-
нують відносини віруючих один з одним та з Господом. Це
лицемірство, гордість, егоїзм, непрощення. Останнє слу-
жіння у Воронькові було особливим, атмосфера – відкри-

тою, слова покаянь – щирими. Напевно,
цей вечір і прийняті на ньому рішення
сприяли тому, що молодь дуже активно
послужила у літніх дитячих євангеліза-
ційних таборах, яких було більш ніж 15
у Києві та селах області.

Також молодь має можливість слу-
жити в хорі, у недільній школі, на від-
відуваннях наших стареньких братів і
сестер. Працює сайт нашої церкви, там
можна дізнатись про важливі церковні
події, поцікавитись, якою буде тема на-

ступної молодіжки, або просто переглянути фотографії з
якогось заходу.

Більшу частину молоді складають студенти, що при-
їхали на навчання з усієї України. Вони часто поєднують
навчання і роботу. Нелегко буває з такою зайнятістю всти-
гати багато бути в служінні. Також свої переживання і про-
блеми мають молоді сім’ї. Часто це фінансові проблеми,
житлові або і ті й інші разом. Дійсно, нелегко все встигати,
буває складно правильно розподілити свій час. Тому мо-
лодь просить усю церкву молитися за неї і поставитись з
розумінням до усіх труднощів.  Також дуже потрібні мо-
литви за єдність усієї молоді в служінні. 

Найближчим часом на молодіжці глибше буде розкрито
тему служіння, його види, важливість служіння кожного
члена церкви. Плануються також нові види активностей –
заохочення усіх до глибокого вивчення Біблії, план читання
Біблії, брейн-ринг, квести. 

Тож ми чекаємо на вас на молодіжці! Будемо раді
бачити всіх! 

P.S. Ніяких вікових обмежень, приходьте усі, хто душею
молодий!

Ельвіна ОГнЕВА

МОЛОДіЖнЕ СЛУЖіннЯ
СВЯТОшИнСЬКОї

цЕРКВИ



  



Біблія – це найдорогоцінні-
ший скарб, вічне і незмінне Боже
Слово.

Святкове Богослужіння роз-
почалося прославленням Бога –
церковний хор виконав псалом
«Как лань желает к потокам
воды живой».

Андрій Сідляренко звернувся
до членів церкви і запрошених із
проповіддю на тему «Благодать
та мир вам нехай примножаться
в пізнанні Спасителя Ісуса Хри-
ста» (2 Петра 1:2). Він нагадав
усім зі Святого Письма два аргу-
менти для вибору кожним із нас
християнської істини. Перший –
прославлений христос: «Він
честь та славу прийняв від Бога
Отця, як до Нього прийшов від
величної слави голос такий: «Це
Син Мій Улюблений, що Його Я
вподобав!» (2 Петра 1:17). Петро
був очевидцем Його величі. Про-
славлений Христос став осно-
вою життя, як і основою життя
нашого.

Другий аргумент – іти і зві-
щати людям євангелію. Про-
роцтво звіщали люди, про-
ваджені Духом Святим – про-

роцтво ніколи не було з волі
людської.

Андрій Сідляренко закликав
кожного будувати своє життя на
Слові Божому.

Членів церкви та запрошених
привітали й діти з недільної
школи, декламуючи вірші про
найдорожчий дар – Слово Боже.
Вустами дітей глаголить істина:
«Найкраща книга книг – Біблія.
Якщо полюбиш її від усього
серця, повіриш у її слова – то
будеш спасенний. Бо це – Од-
кровення, це – Заповіт, даний
Всевишнім Всесвіту для мину-
лих і прийдешніх літ».

Із привітанням до церкви від

Біблійного Товариства виступив
брат Юрій, нагадавши Пс.
118:46: «Буду розкошувати
Твоїми заповідями, бо їх полю-
бив, буду роздумувати про Твої
постанови… Твоє слово оживляє
мене». Брат закликав кожного
християнина як позаштатного
працівника Біблійного Товари-
ства підтримати проект «Слово
зцілення»: сіяти Слово Боже в
серцях людей – учасників АТО,
членів їхніх родин, переселенців.
Багато з них поранені і фізично,
і духовно і конче потребують
Благої Вістки. Свідчення цьому –
відеоролик, що його показали
під час Богослужіння.

ДЕНЬ БІБЛІЇ
«Словом твоїм оживи мене Господи»

(Пс. 118:107)
26 листопада цього року наша Церква від-

значала день біблії. день особливої книги, яка
пережила тисячоліття. книги,

яку читають мільйони людей впродовж віків.
книга, яка рятує безліч життів. 
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Пастор Володимир БОЙКО звернувся до чле-
нів церкви і запрошених зі щирим проханням при-
нести Богу подяку за Біблію – найдорожчий
подарунок людям: у Слові Божому передана Його
любов до нас.

Книга пророка Наума нагадує: «На тебе йде
знищувач, – твердині свої стережи, виглядай на
дорогу, зміцни свої стегна, міцно скріпи свою по-
тугу» (Наума 2:2). Це було сказано до Ніневії, на-
роду, котрий відійшов від Бога і погряз у тяжких
гріхах, за що мусив бути через 40 днів знищений.
Сьогодні це слово говорить і до нас.

Слово Боже, проповідане ніневітянам Іоною,
навернуло грішників до покаяння, і Бог вряту-
вав їх.

«Так само Україна, як колись і Ніневія, потребує
сьогодні духовного зцілення. Гріхи знищують
людей: наркоманія, алкоголізм. Ворог душ людсь-
ких ще на світанку історії людства знищив Адама
і Єву, які впали в гріх. Внаслідок гріхопадіння при-
йшла смерть: диявол знищує все найкраще в
людях, сім’ях, країні. Та «щеплення» від гріха –
тільки в Ісусі Христі. Прощаймо ж одне одного, як
Бог простив нас».

Пастор Володимир Бойко нагадав церкві ду-
ховні поради пророка Наума. Перша – «твердині
свої стежки». Наявність твердої основи важлива
при будівництві. При духовному будівництві  – так
само: будуймо віру на Ісусі Христі. У Матвія 16:14
Ісус запитав учнів: «За кого вважають Мене
люди?» Петро відповів: «Ти Христос, Син Бога
Живого». Це істинна наша твердиня, на якій побу-
дована Церква. Це твердиня нашої віри. Всі інші
віри, які сьогодні пропонує «знищувач» – фаль-
шиві. Слава Богові, ми маємо тверду основу, на-
ріжний камінь якої – Христос. «Зводьте свій дім на
Камені» (Луки 6:47). «Блаженний, хто читає Мої
слова і виконує», – навчає і сьогодні нас Спаси-
тель.

«Як основи зруйновано – що тоді праведний
зробить? (Пс. 10:3). Сьогодні в Україні зруйноване
сільське господарство, промисловість, наука,
освіта, культура. Диявол замахнувся навіть на
Церкву: з’явилося багато лжепророків із лжевчен-
нями. Іде «знищувач» – і це стосується не лише
Ніневії, а й України. У Слові Божому – живе дже-
рело віри: «Віра від слухняння, а слухняння – від
Слова Божого». Дорожімо Словом Божим.

Друга порада пророка Наума – «стерегти до-
рогу».

«Рівняйте дорогу, збирайте каміння» (Ісайї
62:10). Диявол завалює дороги «камінням» гріхів
до сім’ї, до істини. Ми, християни, – люди, котрі бу-
дують ближнім і стороннім дорогу до Бога, яку

ворог душ людських завалює гріхами. Осія навчає:
«розорюйте в себе цілину». Яке наше серце –
такий у нім грунт для Слова Божого: або кам’яний,
або благодатний. Є особлива дорога до наших
сердець – по ній іде Христос, Він несе на Собі най-
тяжче. Тож не складаймо власних рук на Божій
ниві, не біймося труднощів: головну працю робить
Дух Святий. «Час збирати каміння» – говорить Ек-
лесіат 3:5. Тому збираймо каміння, розорюймо ду-
ховну цілину і засіваймо і в собі, і в інших зерно
Слова Божого.

Порада третя – «зміцнюй свої стегна».
«Отже, стійте, підперезавши стегна свої прав-

дою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши
ноги в готовність Євангелії миру» (Ефесян 6:14).
Ми живемо в останній час: очікуймо пришестя Гос-
поднього. Адже бути підперезаним – ознака готов-
ності. Не будьмо ж «підперезаними» гріхами і
зневірою.

Й остання порада – «готуйся силою».
Попереду – найсерйозніший іспит для кожного

християнина: зустріч із Ісусом Христом.
Царство Боже береться силою. Будьмо по-

стійно в молитвах, не залишаймо зібрання свого.
Сили у кожного мало, проте Господь із нами: все
можемо в Господі, Котрий кріпить нас». «Сила у
Бога» – Пс. 61. Ісус, перенісши смерть, має силу і
дасть її нам перенести усі труднощі, скруту, горе:
Він несе на Собі найтяжче.

Будьмо ж у постійному, щоденному дослідженні
Слова Божого. Ми отримали дари Духа Святого по
благодаті спасіння.

«Збережімо їх, – нагадав церкві пастор 
В. Бойко, – бо Господь гряде!».

Із привітальним словом до членів церкви та за-
прошених звернувся пастор Арамаіс Хемчян.

Святкова програма Богослужіння була багатою
і чудовою. Церква слухала спів дуету сестер Гор-
латенко і Захарченко «Християне стоят маяками»,
братів Григоренка і Соприка «Сказочно и безза-
ботно». Всі приєдналися до співу: 

«Отче наш, Ты нас за это прости,
Разные в жизни бывают пути,
Отче наш, слава Тебе и хвала,
Без Тебя нету любви, нет добра».
Наталія Пасічник прочитала вірш «Якби нам

Господь не залишив Писання».
Церковний хор закінчив Богослужіння псалмом

«Бог наш Творець».
Після Богослужіння усі запрошені мали змогу от-

римати найдорожчий і благословенний дарунок –
Біблію. Тепер Слово Боже буде сіятися у їхніх сер-
цях. Нехай же серця наші будуть благодатним
грунтом для духовного зерна.

Світлана погуляйло
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на початку... бог праЦював
Чи шокує це вас? Ми можемо

легко зробити помилку, вважаючи,
що робота з’явилася внаслідок по-
карання за гріх. Однак істина поля-
гає в тому, що однією з найперших
речей, яку ми дізнаємося про Бога
в Біблії, є істина, що Він працює.
Бог Біблії є Творцем, і створення
Ним неба та землі описано в Бутті
2:2 Його роботою.

Яке ж тоді значення має
наша робота для Бога? Яке зна-
чення вона має для нас?

Бог, використовуючи силу Свого
Слова, зробив усе з нічого. Також 
у першому розділі книги Буття ми
бачимо, що Його робота є система-
тичною, ретельно спланованою і
блискуче виконаною. Вона є над-
звичайно творчою і повністю про-
дуктивною. В самому кінці кожної
стадії Бог робив такі речі – Він зна-
ходив задоволення в тому; і на-
решті, Він відпочивав. Вирішаль-
ною деталлю для нашого розуміння
є те, що Бог задоволений Своєю
роботою.

В свою чергу, ми знаємо, що
були створені за подобою Божою

(Бут. 1:26). Це означає, що Він роз-
ділив із нами Свою здатність зна-
ходити приємність у використанні
наших талантів, коли ми звер-
шуємо працю. Це підтверджується
тим, що, за своєю суттю, ми знахо-
димо задоволення в успішно вико-
наній роботі й отримуємо в цьому
натхнення на нові справи. Мудрий
Екклезіст у своїй книзі сказав
(3:13), якщо людина знайшла в
праці насолоду та задоволення,
вона отримала дар від Бога.

профеСії для життя
Буття 1:26-28 говорить нам про

ціль, для якої ми були створені, а
саме: володіти Божим творінням.
Слід пам’ятати, що цей, наданий
Богом обов’язок, описаний в кон-
тексті тих подій, коли Адам і Єва
мали близькі та особисті відносини
з Богом, і коли гріх ще не ввійшов
у них.

Володіння, до якого закликає
людей Бог, характеризується від-
повідальністю і підзвітністю Богові.
Таке володіння не є, як деякі гово-
рять, відкритими дверима до екс-
плуатації природи, але, більше
того, є запрошенням доглядати за

світом, що був створений Творцем.
Ця ідея знаходить свій розвиток у
другому розділі Буття, де Адам
має доглядати за Едемом (2:15).
Вжите в цьому місці єврейське
слово стосовно роботи говорить,
що Адам робив свою роботу з від-
чуття обов’язку, вірності та слу-
жіння Богові. Як і наше
прославлення Бога і наше слу-
жіння Йому відбуваються з метою
прославлення Його, так само і ро-
бота, яка звершується нами в
межах Божого творіння, може про-
славляти Його – навіть якщо за
словом «робота» стоїть завдання
обрізати троянди в садку.

Отже, на початку історії люд-
ства ми бачимо два різні аспекти
людської роботи. З одного боку,
вона є частиною нашого змодель-
ованого Богом характеру, який от-
римує задоволення, коли ми добре
використовуємо наші таланти та
навички, а з іншого боку, робота є
частиною Божої цілі для Свого тво-
ріння, яка полягає у піклуванні за
світом заради Бога та з відпові-
дальністю перед Ним.

понівечений план
Кожному відомо, що життя на

Землі вже більше не є таким, яким
Бог його задумав. В третьому роз-
ділі Буття Адам і Єва вперше звер-
шують гріх, повертаючись спиною
до Бога та до Його настанов. Бог
карає кожного з них окремо сло-
вами, які часто називаються «про-
кляттям». Для Єви частиною
покарання стало те, що народ-
ження дітей (її основна можливість

для одних людей, в найкращому випадку, робота є засобом за-
робляння коштів, а для інших – нащасним випадком всього життя...
Цікаво, а чи з’явилася робота до гріхопадіння чи вже після нього?
чи справді вона є частиною накладеного на людство божого пока-
рання? а може, біблія говорить дещо зовсім інше про наше профе-
сійне життя?

праЦя – Це дар чи боже 
покарання?



  

взяти участь у творчому процесі
Бога) стає надзвичайно болісним.
Тим часом рівноцінним покаран-
ням Адама є те, що його робота
вже більше не буде легкою, як ра-
ніше, а навпаки – мозолястою,
тією, що приносить розчарування
та дуже часто тією, що не дає ви-
нагороди. Знов-таки шанс людини
бути причетною до Божого плану
розвитку творіння, що забезпечу-
вав реалізацію творчого потен-
ціалу людини, став елементом,
який Бог вирішив використати для
покарання.

Бажання знаходити втіху та за-
доволення у власній праці ніколи
не покидає людину, так само як і
потенціал цілеспрямованого піклу-
вання про створений Богом світ ні-
коли не покидає нашу працю. Але
після гріхопадіння ці аспекти ро-
боти стають дедалі рідкіснішими.
Навколо ми бачимо багато тих
людей, що розчаровані в роботі,
яка не достатньо відкриває їхній
потенціал і таланти; ми бачимо ве-
лику кількість робочих місць, які не
мають на меті ефективно управ-
ляти Божим творінням та піклува-
тися про нього, а навпаки.

чи є Ще надія?
Позиція Старого Завіту щодо

роботи полягає в тому, що найваж-
ливішим, що стосується нашої ді-
яльності, є відповідь на питання:
«Чому ми це робимо?» або «Для
кого ми це робимо?». Екклезіаст
говорить про марність усього, що
робиться «під сонцем», що і по-
яснює нікчемність всього, що ро-
биться без Бога в розумі. Саме це
пояснення дає чітке визначення
сенсу роботи в світському, безбож-
ному суспільстві. Однак Екклезіаст
також каже нам, що хоч би хто що
робив у своєму житті, він має ро-
бити це з серцем і розумом, нала-
годженим на хвилю послуху Богу.
Лише діючи так, ми будемо знахо-
дити сенс своєї праці.

Отже, ми можемо робити будь-
яку роботу з прагненням бачити
Бога прославленим через те, як ми
працюємо, і немає різниці, що це
за праця. Ейден Тозер  написав:
«Священність чи світськість ро-
боти визначає не те, чим людина
займається, а її ставлення до цієї
праці».

В Бутті 11 ми читаємо епізод
про Вавилонську вежу. Споруд-

ження проекту, ймовірно звершу-
валося знудженими інженерами-
конструкторами, які намагалися
залізти на небеса та здобути собі
славу архітекторів з великої літери
(4 вірш). Оскільки об’єктом їхньої
роботи була особиста слава, Бог
дивиться на це та оцінює як нічого
не варте. В кінці кінців Він приймає
рішення збентежити їх і розпоро-
шити по всій землі. Навпаки, вроз-
ділі 6 чоловік на ім’я Ной будує
човен посередині пустелі завбіль-
шки як Олімпійський стадіон, вико-
ристовуючи неймовірні запаси
дерева гофер! Це надзвичайний
проект. Лише три людини, а саме
його сини, допомагали йому вбу-
дівництві та подальшій кропіткій
роботі. Хоча цей проект був дуже
важким, Ной робить його для Бога
і заради Нього, знаючи, що він
буде використаний Господом для
спасіння людської раси.

Ці дві паралельні історії з пара-
лельним змістом будівництва є
гарним прикладом, як одна праця
може служити Богові та бути Йому
радістю, а інша може бути повні-
стю безславною по суті, чи не так?

викуплена мета
Новий Заповіт передає нам те

ж саме послання, але вже більш
чітко: ми можемо завжди розгля-
дати нашу роботу, як дещо, що
може бути зроблене «немов для
Господа, а не для людей» (Колос.
3:23). Павло переконує, що ми є
викупленими через смерть Ісуса
на хресті та очікуємо Його повер-
нення. Саме тому ми маємо жити
в світлі Його минулого викуплення
та нашої майбутньої надії. Це є ос-
новою життя кожного християнина,
яка має мотивувати нас «поводи-
тися належно щодо Господа»
(Колос. 1:10). Оскільки творіння

вже є викупленим у Христі, наша
робота може також вважатися чи-
стою від гріха за природою і доб-
рою за походженням, звісно, якщо
вона має на меті прославити
Творця. Більше того.ю в Тита 2:9-
10 Павло розкриває ще один сенс
професійної діяльності, а саме:
робота може стати фундаментом
для поширення Євангелії!

Отже, Біблія вчить нас, що ро-
бота є подарунком Бога, через
який ми можемо шукати можли-
вість прославляти Його та привер-
тати увагу інших до Творця, для
Якого ми і працюємо. Тим не
менш, робота є подарунком, на
якому є печатка прокляття, що
призводить до нашого неповного
задоволення роботою, неможли-
вість реалізувати свої дари по-
вною мірою, до чого мивсі
прагнемо як Божі створіння. Такий
погляд на працю настільки відріз-
няється від загальновживаного,
що ми маємо уникати роботи, не
бажати працювати заради грошей,
які є гріхом і пожадливістю. Як хри-
стиянам, Бог дав нам Своє Слово,
яке в змозі показати правильну
перспективу, в якій ми можемо
розглядати нашу професійну ді-
яльність.

З англійської переклала 
Лідія ЧОРНА

у той час, коли наша церква святкує ювілей свого створення, пи-
тання праці є надзвичайно актуальним, тому що без праці звичай-
них, посвячених, відповідальних перед богом людей у минулому,
ми б не могли насолоджуватися зараз тим, що маємо. а маємо ми
надзвичайно багато, правда ж?

у перекладеній мною статті я хотіла передати думку, що кожна
праця, яку ми робимо, не важливо чи в церкві, чи поза нею, є чудо-
вою можливістю прославити бога своїм послухом і показати ото-
чуючим нас людям, що бог, у якого ми віримо, є живим, що є
причиною, чому ми йому служимо кожен тими здібностями і талан-
тами, які отримав.

кожна робота може стати надзвичайним благословінням для тих,
з ким ви працюєте і проводите переважну частину свого життя.

ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 2017 33



ÑÂІÒÈËÜÍÈÊ №2 (33) 201734

1517 рік від Різдва Христового.
Церква в Німеччині, як і по всій Захід-
ній Європі, одна – Римсько-Като-
лицька. Багаторічне монопольне
становище, природно, сприяло накопи-
ченню недоліків як у богословській,
так і в адміністративній та обрядовій
діяльності церкви. І не дивно, що на
всіх рівнях тогочасного західного хри-
стиянського суспільства було багато
невдоволених.

У різних місцях чесні освічені
люди почали виступати проти безмеж-
ної влади церкви. Їх відразу ж затавру-
вали «Єретиками», піддали різним
тортурам та смерті. Щирі християни,
які не бажали бути послідовниками
нового вчення, організовувалися у
секти. Зокрема, у Франції, Іспанії, Ні-
меччині та Чехії отримав поширення
рух вальденсів, названий так за ім’ям
свого засновника купця П’єра Вальдо,
який 1176 року заснував першу Єван-
гельську громаду.

Там же, у Західній Європі, сформу-
валися громади китарів («чистих»),
вчення яких перейняли альбігойці, від
назви французького міста Альби. Усі

вони наражалися на небезпеку нещад-
ного фізичного винищення офіційною
церквою. Для реалізації цієї мети 1215
року Латеранський (у Римі) собор на
чолі з папою Інокентієм ІІІ заснував
«інквізицію для розслідування Єре-
сей». Для неї характерними були: та-
ємне слідство, застосування тортур,
конфіскація майна засуджених, поши-
рення засудження на родичів і нащад-
ків до третього покоління включно. За
деякими авторитетними джерелами,
сотні тисяч людей стали жертвами ін-
квізиції, мільйони – підслідними.

Головним рушійним мотивом ви-
никнення протестантизму став ряд об-
ставин, що привели вже на початку
середніх віків, на зорі Реформації 
(лат. «перетворення», «виправлення»),
до антицерковних настроїв, що мали
своєю метою перебудову католицизму
в дусі Євангельських ідеалів.

Свого часу Ватикан сконцентрував
у собі всю повноту навіть державної
влади у країнах Західної Європи. Ко-
ролі та інші самодержці змушені були
визнавати повноту його влади та пла-
тити Риму данину. Звичайно ж, усе це

не могло йти на користь церкві, а слу-
жило особистому збагаченню вищого
духовенства. Надто велика частина ду-
ховенства, починаючи з верхніх щаблів
ієрархії, вела аморальний спосіб
життя:

1. Широко розквітнув АбСЕн-
ТиЗМ: зайнявши декілька церковних
посад і отримуючи від них доходи,
єпископи навіть не брали участі у бо-
гослужіннях.

2. Значна частина кліру була по-
гано освічена чи взагалі не отримала
ніякої освіти.

3. багато хто з парафіяльних свя-
щеників призначався феодалами з
числа їхніх кріпаків.

4. Вище духовенство формува-
лося, як правило, з байдикуючих на-
щадків знатних родів, які із самого
дитинства готувалися до танців,
війн та полювань. Тому немає нічого
дивного в тому, що вони продовжу-
вали цим займатися і після посвя-
чення у духовний сан.

5. «розквітла» «симонія» – ку-
півля і продаж церковних посад.

6. Став нормою «непотизм» –
роздача римськими папами прибут-
кових посад, вищих церковних звань,
земель своїм родичам.

Викинувши і зміцнивши на цьому
ґрунті, антиклерикалізм поширювався
як серед мирян, так і духовенства і став
найважливішою складовою реформа-
ційного руху. Люди переставали вірити
і довіряти продажним римським ієрар-
хам, переконувалися в нездатності
останніх до вдосконалення та сприй-
няття нових ідей.

Стосовно Німеччини, що дала світу
Лютера, то державна роздробленість,
відсутність єдиного
правлячого адміні-
с т р а т и в н о г о
центру для її за-
хисту давали
змогу папству
безперешкодно
в и к а з у в а т и
кошти. Римська
церква володіла
також значними зе-

ПРОТЕСТАНТИ

Джон Вікліф

«...так як Ваша Королівська Величність і ваші князівські високо-
сті хотіли б мати просту відповідь, я дам її без будь-яких викру-

тасів. Якщо я не буду переконаний свідченнями Писання і
прозорими доказами розуму – тому що я не вірю ні пані, ні собо-

ром, оскільки очевидно, що часто вони помилялися і протирічили
самим собі, – якщо таким способом мою совість не зв’яжуть
Словом Божим, то я не можу і не хочу ні від чого відрікатися,

адже неправомірно і не проведено роботи що-небудь проти сові-
сті. На тому стою і не можу інакше. Допоможи мені Боже!

З відповіді Мартина Лютера імператору Карлу V.
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мельними угіддями в Німеччині. Національний дух в по-
єднанні з обуренням стосовно вивезення багатств з Німеч-
чини у своєму поєднанні створили реальне підґрунтя для
повстання проти Риму.

Цілком справедливо можна стверджувати, що перший ка-
мінь у фундамент релігійного протестантизму заклав професор
Оксфордського університету Джон Вікліф (1320-1384 рр.),
який висунув вимогу підпорядкування католицької церкви
в Англії у питаннях державноцерковних відносин королю
як главі держави.

1360 року Вікліф виступив проти поборів римських пап
з Англії, відкинув матеріальний характер таїнства «перетво-
рення» (рос. «пресуществления»), засудив культ святих, ре-
ліквій та паломництва. Він не визнавав індульгенцій, мес

померлих, проте вірив у наявність чисти-
лища.

Вікліф обрав, щоб найпростіший
селянин мав змогу читати і розуміти
Біблію, тому він керував перекладом
Біблії розмовною англійською
мовою.

Водночас панські укази містили
різку критику поглядів та діяльності

Вікліфа, і на Лондонському соборі
1382 року він був засуджений, а Кон-

стантський собор засудив 267 його «по-
милок». Згідно з цим рішенням прах Джона

Вікліфа був ексгумований, спалений, а потім викинутий у
річку («Зовсім по-християнськи»). Його послідовників на-
зивали лоллардами («ті, що тихо моляться»). Цей рух значно
вплинув на підготовку майбутньої Реформації та на подібні
рухи в інших країнах.

Особливий розвиток він отримав у Чехії. Оксфордські
студенти – чехи завезли ідеї Вікліфа додому і вони надих-
нули Яна Гуса. Виходець із селянської сім’ї став професором
Празького університету. Одночасно Гус був провідником у
Віфлеємській часовні у Празі. Тут він почав проповідувати
та навчати народ правді, що ієрархія перетворила Христове
вчення на засоби збагачення і наживи, тим паче, що ще 1229
року церковний собор у Тулузі ухвалив рішення про абсо-
лютну заборону мирянам читати Біблію. Переклавши Єван-
геліє з латинської мови на чеську, Ян Гус дав народу
можливість вивчати Слово Боже зрозумілою мовою. Обма-
ном та хитрістю церковні ієрархи заманили його на кон-
станський собор, де засудили та відправили на аудодаре, а 6
липня 1415 року Яна Гуса було публічно спалено на вогнищі.
Коли вогонь охопив його тіло, він молився за
своїх катів, дивлячись, як обдурені люди
підкладають у вогнища дрова, вигукнув:
«О санкта симпліцітас» (лат. «О свята
простота»).

Одержавши звістку про вбивство
Яна Гуса, Чехія повстала. Під прово-
дом Яна Жижки народ розбив імпера-
торсько-папське військо, і справа Гуса
не загинула.

Фундатором протестантизму справед-
ливо вважається і є Мартин Лютер (1483–
1546 рр.). Він народився у сім’ї багатого гірника
з м. Ейслебека. 1505 року отримав диплом магістра права в
Ерфуртськом, був викладачем богослів’я у щойно створе-
ному Віттенберзькому університеті в Саксонії.

1517 року папа Лев Х активізував продаж індульгенцій

(лат. «милість»). Первісний опис індульгенції – помилу-
вання грішника, що розкаявся, звільнення його від пока-
рання, яке накладається главою Церкви папою Римським
(повний титул Папи: «Єпископ Риму, намісник Ісуса Хри-
ста,  намісник князя апостолів, верховний понтифік все-
ленської церкви, патріарх, патріарх Заходу, примас Італії,
архієпископ і митрополит Римської провінції, монарх дер-
жави – міста Ватикан, раб рабів Божих»). Проте за часів Лю-
тера індульгенції стали довідками, які продавалися для
будь-якого гріха, як колишнього, так і майбутнього. Їх ку-
пували для себе, для родичів і знайомих. Ця операція отри-
мала цинічну назву «святий торг». Вважалося, що папа має
право «зачинити ворота пекла і відчинити ворота до раю».

Напередодні свята Всіх святих, 31 жовтня 1517 року, че-
нець Мартин Лютер, професор богослів’я у новому універ-
ситеті міста Віттенберга, запропонував влаштувати диспут
про індульгенції і прибив до вхідних дверей свого собору
передбачені для цього 95 тез.

На той час це не було актом непослуху чи закликом до
повстання, тому що вхідні церковні двері завжди служили
ще й дошкою оголошень.

Ці знамениті 95 тез похитнули всю систему спасіння,
відпрацьовану римським католицизмом протягом століть.

Що ж писав Лютер у своїх тезах?
– «Папа може звільнити лише від покарання, яке він на-

клав за власним бажанням або за законами церкви».
– «Людським вченням займаються ті, хто говорить, що

як тільки гроші задзвенять у ящику, душа звільняється із чи-
стилища. Ні, як тільки гроші задзвенять у ящику – з’яв-
ляється ганебна торгівля і нажива».

– «Слід навчити християн, що той, хто подає бідному і
нужденному, кращу справу робить, ніж той, хто купляє ін-
дульгенцію».

Своїми тезами Лютер поставив під сумнів владу папи
відпускати і прощати гріхи, а правда індульгенцій викрита
як ганебна прибуткова торгівля.

95 ТЕЗАМИ Мартин Лютер показав, що повсякденна
практика церкви підриває саму ідею спасіння, проте ще не
закликав до реформування церкви. Він, як і багато інших
людей, бачив, що торгівля індульгенціями суперечить і Пи-
санню, і розуму, і церковній традиції, штовхає людину до
гріха. Адже, купивши індульгенцію, люди вже не думають
ні про Христа, ні про Боже прощення.

Лютер продовжував висловлювати свої погляди у про-
повідях, університетських лекціях. Кількість його прибіч-
ників стрімко зростала, і 95 тез Лютера почула вся Європа.

Написані у досить стриманому тоні тези спрямовувалися
в основному колегам-богословам, проте звістка про них
швидко охопила університети і релігійні центри. Скромний
ченець-августинець із невідомого університету розбурхав
увесь християнський світ.

1518 року в Гейдельберзі Лютер провів диспут зі своїм
августинським орденом, того ж року – із представниками
1519 року в Лейкуізі.

У червні 1520 року папа Лев Х засудив 41 помилку Лю-
тера, оголосив його єретиком і запропонував у двомісячний
термін відректися від своїх поглядів, погрожуючи відлучен-
ням від церкви. Проте, вже у листопаді Лютер пише свою
нову роботу «Свобода християнина», в якій, опираючись на
слова апостола Якова «Віра без справ мертва», обґрунтував
3 висновки, що стали ядром його богословської теорії:

1. Віра, яка не продукує жодних справ (результатів),
взагалі не є вірою.

Лев Х
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2. не справами спасається людина.
3. Справи – це всього лише результат спасаючої віри,

але вони – основний результат, адже без них не існує самої
віри.

У січні 1521 року папа Римський офіційно відлучив Лю-
тера від Церкви, а згодом імператор Священної Римської ім-
перії Карл V оголосив його поза законом, тобто таким, що
підлягає смертній карі. Таким чином, Лютер був змушений
протиставити себе і духовній, і світській владі. Папську буллу
(грамоту) про відлучення він публічно спалив у Віттенберзі,
а зустрівшись віч-на-віч з імператором Ісарлом V Габсбургом
у м. Ворис, відважно заявив: «Моя совість покірна лише
Слову Божому».

На щастя, Лютера підтримав курфюрст Фрідріх Саксонсь-
кий, який фактично спас реформатора церкви.

Влаштовувати диспути, перекладати Біблію німецькою
мовою Лютеру допомогало немало вчених, і насамперед його
молодший колега, високоосвідчений і талановитий Филип
Меланхтон (1497–1560 рр.).

Лютер писав книгу, безстрашно проповідував, намагався
донести німецькомовну Біблію до серця і свідомості кожного
чоловіка, кожної жінки і навіть дитини, написав велику кіль-
кість релігійних гіленів. Звіти про кожний зі своїх диспутів
із Римом він публікував, щоб люди могли судити про них
самі. Кількість прибічників Лютера зросла. Героїчне проти-
стояння Лютера одночасно папі й імператору розпалювало
свідомість європейців. Майже вся північ Німеччини, князі
стали на його бік.

Дехто вважає, що слово «протестант» виражає протест
проти Католицької церкви. Це не зовсім так. А сталося ось
що: Шпейєрський рейхстаг 1529 року проголосував за не-
терпиме ставлення до лютеранства в Німеччині. Імператор
Карл V, щоб завадити розділенню церкви, вирішив фізично
знищувати прибічників Лютера. У відповідь шість чер-
манських князів та 14 міст «оголосили протести». Так ви-
никла назва «протестанти». Цей «протест» був одночасно
запереченням, закликом і утвердженням. В його основі ле-
жало питання про те, що є істинною святою Церквою.

Позиція Ватикану про пошуки Бога містила, на думку
Лютера, грубу помилку. Вона налаштовувала кожного ві-
руючого на довгий шлях «повернення» до Бога, закликала
підійти до Бога якомога ближче і чекати, чи прийме Він лю-
дину.

Проте біда не в тому, що Бог далеко і шлях до Нього ви-
магає мужності і подвигу. Не Бог відійшов від людини –
людство, занурившись у гріхи, віддалилося від свого
Творця. Бог у Ісусі Христі вже пройшов увесь шлях, не-
обхідний для звільнення людства. У цьому не було нічого
нового – це церква стерла звістку про милість Божу, яка за-
губилася з виду за століття середньовіччя.

Реформація знову відкрила євангельську суть спасіння
у Христі. Набувши цю істину, протестанти звільнилися від
попереднього богослів’я, що на їхнє переконання, затума-
нювало істину, яка звертається до Бога у Христі, опирається
виключно на Біблію, і намагається стати тією Церквою, яка
описана у Новому Завіті.

3 точки зору протестанства, віруючий завжди безпосе-
редньо пов’язаний із Христом – Єдиним і всеохопним дже-
релом милості і благодаті. Благодать Христа Святий Дух
дарує кожному християнину через проповідь Слова Божого.
Таким чином, вже не потрібно посередництво Діви Марії і

святих, зменшується роль священика, який клопочеться за
своїх парафіян перед Богом.

Справді, протестанти вважають себе не стільки новато-
рами, скільки прихильниками традиції, яка заново відкрила
давні первинні біблійні істини. В основі Реформації лежить
відмова від середньовічних новаторів, намагання оживити
вчення Біблії і ранніх християнських  богословів. Віра в пря-
мий і особистий зв’язок віруючого з Ісусом Христом визна-
чає три основних принципи Реформації, а саме:

а) виключний авторитет Слова божого;
б) спасіння душі лише особистою вірою;
в) священство всіх віруючих.

А. «Лише Біблія» (лат. «Сола скріптура»). Вважається,
що лише Святе Письмо повинно правити у Церкві, тому що
воно – Слово Боже.

бібЛіЯ – єдине джерело божественного одкровення,
вищий авторитет як в церковному, так і в повсякденному
житті. Традиція (вчення церкви) може лише допомогти у
роз’ясненні Писання, але його істинний, духовний зміст –
у буквальному значенні, а не в алегоричних тлумаченнях.
Бог говорить із людьми за допомогою біблійних текстів, за-
писаних пророками й апостолами. У Своєму одкровенні Бог
із любов’ю звертається до людей, яких Він створив, і люди,
відроджені милістю Божою, чують Його і відповідають
Йому своєю щирою вірою. Віра і церковна практика помил-
кові, якщо вони розходяться з буквою Писання.

Середньовічні ж богослови ставили між віруючим і Біб-
лією авторитет Церкви і опиралися на декрети пап. Проте-
станти ж прагнули до первісної простоти віри. Основні
розбіжності між протестанством і католицизмом були сфор-
мульовані пізніше і не відразу.

б. «Лише благодать» (лат. «Сола граціа»). Протестанти
вірять, що спасіння – це дар Божий, втілений у спокутуваль-
ній смерті і воскресінні Ісуса Христа. Спасіння досягається
виключно вірою. Лютеранське Аугсбургське сповідання
віри (1530 р.) стверджує: «Люди не можуть заслужити про-
щення гріхів та виправдання перед Богом своїми власними
заслугами, ділами чи обітницями, але ми одержуємо про-
щення гріхів, і стаємо праведними перед Богом по благодаті
Христа вірою, якщо віруємо, що Христос страждав за нас, і
що заради Нього наші гріхи прощено, і нам дано правед-
ність, і вічне життя».

Впевненість у спасінні – найважливіша риса протестан-
ства, яка грунтується на євангельській обіцянці.

Спасіння «виключно особистою вірою» (лат. «Сола
фіде») – друга сторона цього ж великого принципу Рефор-
мації. Протестанти вірять, що лише дією Бога, смертю і вос-
кресінням Ісуса вони закликані від гріха до нового життя у
Христі. Завдяки дії Бога сходять дари Святого Духа, тобто
любов і добрі справи, народжувані милістю Божою.

В. Кожен віруючий – священик. Третій великий принцип
Реформації зазвичай називають священством всіх 
віруючих.

У ранній Церкві не існувало якихось особливих посе-
редників між віруючими і Господом. В Євангеліях нічого
не сказано ні про це, ні про особливу владу, якої набуло
духовенство у Європі в кінці середньовіччя. Тому проте-
станти відстоюють право кожної хрещеної по вірі людини
вільно постати перед Богом у Христі, не потребуючи до-

народження протеСтантСтва
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помоги від посередників. Пастир і проповідник різняться
обов’язками, але не духовним станом.

Протестанти відкидають середньовічне протиставлення
життя мирян життю і служінню священства і чернецтва. За
визнанням Лютера, «труд ченця і священика в очах Божих
нічим не перевищує труд селянина чи домогосподарки».
Існує одне Євангеліє, одне спасіння силою віри; перед
Богом всі рівні: чоловік і жінка, священик і мирянин.

Таким чином, протестанти не визнають за духовен-
ством виключного права на владу над церквою. Вони вва-
жають, що Бог закликає і приймає всіх. Глава сім’ї і
селянин, професор і пастух, робітник і солдат – кожен
може служити Богу. Тому протестанство вимагає від кож-
ного віруючого регулярно читати Біблію, брати активну
участь у житті Церкви (і своєї місцевої в першу чергу) та
суспільства. Крім того, всі протестанти не визнають владу
папи Римського, індульгенцій, посередництво Діви Марії,
заступництво святих, а також священнодії, які не дарував
Христос. Протестанство не вірить у чистилище, в дієвість
молитов про померлих, не вважає необхідним безшлюб-
ність духовенства і використання древніх мов в богослу-
жіннях тощо.

Крім того, у протестантів відсутні і багато інших цер-
ковних традицій: святої води, мощів, вервиці, ікон, скульп-
тур і свічок у храмі та багато чого іншого.

Народження лютеранської церкви фактично відбулося
у 1530 році, коли в німецькому місті Аугсбурзі проте-
станти сформулювали основні положення своєї віри. Аугс-
бургське віросподівання і в наш час залишається
Символом віри лютеран. Воно було складено богословом
Пилипом Меланхтоном, найближчим соратником і другом
Лютера, у співдружності з ним та представлено Аугс-
бургському рейхстагу.

Перша частина Аугсбургського символа «Статті віри
та вчення» містить 21 статтю з основних питань віров-
чення; друга, «Статті про виправлені» – 7 статей, які кри-
тикують католицизм з питань церковної організації і
практики.

Проте князі, що зберегли вірність католицизму, відмо-
вилися прийняти нове віросповідання. Скориставшись
цим, імператор Священної Римської імперіі Карл V своєю
владою призупинив роботу рейхстагу і оголосив війну но-
вому церковному руху.

У відповідь протестанти заснували Шмалькальденську
лігу – свого роду оборонний союз. Після декількох спроб
знайти компроміс між католиками і протестантами у 1546
році вибухнула трагічна Шмалькальдентська війна. У ви-
рішальній битві біля міста Мюльберг у Саксонії імператор
розбив протестантів і захопив у полон їхніх вождів. Згодом
сили Саксонського курфюрста Моріця, який став на бік Ре-
формації, завдали поразки військам імператора. У 1552
році було укладено мирний договір, який узаконив проте-
станство. Цей договір, який відомий як Аугсбургський не-
мічний мир, був підтверджений папським рішенням 25
вересня 1555 року. Цим лютеранство оримало статус дер-
жавної релігії.

У 1580 році була опублікована «Книга злагоди», у якій
викладено основи лютеранства. Вона включає текст Аугс-
бургського віросподівання, «Апологію Аугсбургського ві-
росподівання», написану Меланхтоном у відповідь на
критику лютеранського Символа віри католиками, два ка-
техізиси Лютера, Шмалькальденські статті 1537 року та
нову «Формулу злагоди».

Продовження в наступному номері.
Анатолій ЛАХнО
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– Мф. 17:1–9; або:
– Мрк. 9:1–9; або:

– Лук. 9:28–36.Чи задумувалися ми, чому серед
багатьох подій земного життя
Христа Церква особливо виді-

лила Преображення і навіть присвятила
йому особливе свято 19 серпня? Адже
свідками події було всього три людини;
якогось видатного місця в Історії Спа-
сіння вона, ймовірно, не займає. І все ж
таки є у цьому святі щось, що стосу-
ється самої суті Боговтілення.

На якусь мить абстрагуймося від
наших віросповіданих знань, спро-
буймо побачити Ісуса очима Його су-
часників, і тоді зрозуміємо, якої віри
вимагало сповідування апостола Петра.

Ремісник із провінції, зневажува-
ний вчителями, духовенством, оточе-
ний грубими мужиками і покидьками
тогочасного суспільства, претендує на
роль посланця Божого, навіть дозволяє
Собі виправляти Священне Писання.

У Назареті від Нього відвернулися,
навіть родичі не вірять Йому. Іуда? Їх
можна з легкістю пояснити сатанинсь-
ким чородійством. Його слова для ба-
гатьох звучать просто блюзнірством.

Чимало учнів залишили Його, бу-
дучи не в змозі сприйняти те, що Ісус
говорив про себе. Дійсно...

А де ж Його полки і сонми ангелів,
які викинуть язичників зі святого
града? Ні, не таким уявлявся Месія на-
родові.

Проте знайшлося декілька людей,
які виявилися духовно вищими архі-
єреїв і законників, людей мудрих і по-
божних. І їхня віра, переборовши всі
бар’єри, визнала Ісуса Христа у Його
зневаженому вигляді.

1. Вивів же їх на гору, щоб пока-

зати їм, Хто Син і Чий Син. Адже,
коли запитав їх: «За кого люди почи-
тають Меня, Сына Человеческого?,
они отвечали ему: «За Илию, а иные за
Иеремию, или за одного из пророков»
(Мф. 16: 13–14).

Тому виводить їх на гору і показує
їм, що Він не Ілія, а Бог Ілії, і також не
Ієремія, а Той, Хто освятив Ієремію ще
в утробі матері, і не один із пророків,
а Господь пророків, Який посилав їх
на служіння.

Показує їм, що Він – Господь
живих і мертвих, тому що звелів небу
і зійшов Ілія, дав команду землі і вос-
кресив Мойсея. 

2. Вивів їх на гору, щоб показати їм
Славу Божества і дати їм знати, що Він –
Іскупитель Ізраїля, як оголосив про це
через пророків, і щоб не спокусилися
про Нього, бачачи Його свідомі страж-
дання, які Він мав перенести за нас.
Адже знали Його як людину і не розу-
міли, що Він – Бог. Знали Його як
Сина Марії, як людину, яка живе з
нами на землі.

І на горі дав їм зрозуміти, що Він –
Син Божий і Бог. Бачили, що Він їв і
пив, втомлювався і відпочивав, дрімав і
засипав, чогось боявся і проливав піт, –
все це було ознаками Його людської
природи. І тому виводить їх на гору,
щоб Сам Отець проголосив Його
Сином і показав їм, що Ісус дійсно
Син Божий і Бог. 

3. Вивів їх на гору, показав їм Своє
Царство напередодні, ще до Своїх
страждань, Свою силу ще до Своєї
смерті Свою Славу ще до Свого пору-
гання і Свою честь ще до Свого безче-
стя, щоб, коли буде заарештований і
розп’ятий іудеями, учні знали, що Він
розіп’ятий не з-за нікчемності, а по
Своєму благоволінню, добровільно,
для спасіння всіх людей.

4. Вивів їх на гору, і показав їм Славу
Свого Божества задовго до Воскре-
сіння, щоб, коли воскресне із мертвих у
Славі Своєї Божественної природи, пі-
знали вони, що не за Свої труди набув
Він цю Славу, а що спокінвіку належала
Йому Слава з Отцем і в Отця, як згодом
скаже Ісус, сходячи на добровільні
страждання: «Прославь Меня Ты, Отче,
у Тебя Самого славою, которую Я имел
у Тебя, прежде бытия мира». (Ин. 17:5).

Таким чином, цю Славу Свого Бо-
жества, невидиму і непізнану до цього
моменту жодною людиною, Христос
показує апостолам на горі. «И вот яви-
лись им Моисей и Илия, с Ним бесе-
дующие» (Мф. 17:3). Суть цієї бесіди
така: вони свідчили Ісусу подяку, що
Його пришестям справдилися їхні
слова і всіх пророків. Віддаючи Йому
поклоніння за спасіння світу, тобто
всього роду людського, і за те, що ре-
ально реалізував таємницю, яку вони
описували свого часу.

І дивилися одні на одних: пророки –
на апостолів, апостоли – на пророків.
Побачили там один одного: вожді
Давнього Завіту – вождів Завіту Но-
вого. Святий Мойсей  побачив освяче-
ного Симона. Один розсік море, щоб
народ пройшов серед хвиль, другий
захотів поставити курінь (кущу), щоб
заснувати Церкву.

Петро сказав: «Господи! Хорошо
нам здесь быть». (Мф. 17:4). Що ми
говорили, Симоне? Якщо тут залиши-
лося, хто здійснить слова пророків?
Хто справдить сподівання віруючих?
Якщо тут залишилося, на кому справ-
дяться слова: 

– Пс. 21:17 «Пронзили руки мои и
ноги мои». 

До кого буде відноситися сказане: 
– Пс. 21:19 «Делят ризы мои

между собою, и об одежде моей бро-
сают жребий».

А з ким збудеться це:
– Пс. 68:22 «Дали мне в пищу

желчь, и в жажде моей напоили меня
уксусом».

А кого стосується оце:
– Пс. 87:6 «Между мёртвыми бро-

шеный».
Якщо тут залишилося, нездійснен-

ним залишиться все сказане проро-
ками.

5. Коли учні дивувалися, було по-
чуто з неба голос Отця: «Сей есть Сын
Мой Возлюбленный, в Котором Моё
благоволение; Его слушайте» 
(Мф. 17:5).

Після цих слів Отця Небесного
Мойсей повернувся на своє місце, і
Ілія відбув у місце свого буття, і апо-
столи попадали обличчями на землю,
а Ісус залишився один, тому що Його
одного стосувалися ці  слова.

Отець навчав їх, що Домобудів-
ництво Мойсеєве здійснено, і апо-
столи мають слухати Сина, тому що
Мойсей, як раб, говорив, що Йому
було велено, і проповідував те, що
Йому було сказано.

ПРЕОБРАЖЕННЯ 
ГОСПОДНЄ

Саме про них Ісус сказав, що
вони не пізнають смерті до
того, як не побачать образ
його пришестя. Їх Він вивів на
гору і видимим чином показав,
яким чином Христос прийде
останнього Дня у Славі Свого
божества і у Тілі Сина Людсь-
кого. Мета? Обміркуємо. 
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Так же говорили і пророки, поки не прийшов Примири-
тель: «Не отойдёт скипетр от Иуды и законодатель от чресл
его, доколь не прейдет Примиритель, и Ему покорность на-
родов». (Быт. 49:10). А цей Примиритель є Ісус, який є Син,
а не домочадець, Господь, а не раб, Владика, а не підвлад-
ний, Законодатель, а не Той, хто підкоряється Закону.

Що було ще незрозуміло апостолам, те Отець відкрив
їм на горі. Сущий проголошує Сущого, Отець оголошує
Сина.

Таким чином, Отець і Син зі Святим Духом – одна при-
рода, одна сила, одна сутність і одне Царство.

ВИСнОВКИ ДЛЯ нАС
Ставши за допомогою покаяння і хрищення учасниками

тайни Воскресіння, прообразом якого є Преображення,
християни і ми з вами покликані до того, щоб вже тут, в
земному житті, стати:

– по-перше, дедалі більш преображеними дією Господа
Ісуса Христа: «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа». (2 Кор. 3:18).

– по-друге, не сумніватися в істинності майбутнього
преображення щиро віруючих в час Другого пришестя Спа-
сителя: «Который уничижённое тело наше преобразим так,
что оно будет сообразно славному телу Его (Христа),
силою, которою Он действует и покоряет Себе ВСЁ».
(Фип.3:21).

Подякуймо ж в наших молитвах Господу Ісусу Христу
і за цей урок для зміцнення і підтримки віри нашої! Амінь!

Анатолій ЛАХнО

Господь в людській подобі був звичайним.
Таким, як браття й сестри, кожен з нас –
Лиш очі випромінювали сяйво
Любові й істини – і повсякчас.

Всі віки художники Його
Ревно відтворити намагались.
В храмах завжди тисячам ікон
Всі віряни щиро поклонялись.

Та чи варто нам іконам цим
Поклонятись і вважати Спасом?
Ми Його не бачили таким –
Лиш духовним зором ми побачимо.

У небесній славі Він прийде
Й Церкву забере як наречену.
Дні лишились лічені тепер.
Дні, очікувані для спасенних.

І коли Господь був на Землі.
Ще до жертви і до воскресіння, –
Він з’явився учням в славі цій,
Щоб у маловірності прозріли.

На горі Фавор Він показавсь
Учням у своїй небесній славі.
І вони, побачивши Христа,
Із обличчям сяючим, упали.

Заслонила учнів хмара там
Й голос їм почувсь Отця із хмари:
«Це мій син Улюблений, що Я
Вподобав Його», – Отець сказав їм.

«Слухайтесь Його» – тоді додав
Кожному із нас Отець Небесний.
Та Ісус мовчати всіх навчав,
Доки Він у славі не воскресне.

ВИПРОМІНЮЙМО СВІТЛО  ХРИСТА
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«...і вона і служила
їм» (Мф. 8:15)

Накритий зі смаком стіл – центр
дружньої трапези. Урочистості і по-
рядності надає йому багато що і, в
першу чергу, скатертина ідеальної
білизни, старанно випрасувана. Її
кінці звисають з боків на 20-30 сан-
тиметрів. А щоб скатертина не ко-
взала на полірованій поверхні і
лежала рівно, під неї підставляють
цупку важку тканину. Цим також
приглушується стукіт приборів.

Естетичну роль разом зі скатер-
тиною відіграють і серветки. Випра-
сувані і мистецько складені, вони
посилюють красу святкового (бан-
кетного) столу. Зауважимо, що для
декого з ваших гостей серветка –
предмет загадковий, хоча і з’яви-
лася вона на святковому столі
більше двох тисяч років тому. Не
знаючи, не будучи навченим, як
нею користуватися, серветку часто
або ігнорують, або використовують
не за призначенням. А її призна-
чення просте – збереження одягу
від бризок і крапель їжі.

За правилами етикету серветку
розгортають і стелять на коліна. За-
кладати її за комір чи утримувати
на грудях означає виглядати старо-
модним. Використання серветки як
рушника, а тим паче замість носо-
вої хустини сформує неприємне
про вас враження. Не витирають
серветкою і посуд – такі манери об-
ражають господиню дому.

Важливим елементом святко-
вого столу, поза сумнівом, є посуд.
Його однорідність за фасоном й
оздобленням надає столу додатко-
вої витонченості кожному гостю –
тарілка для основної страви і тарі-
лочка для холодних закусок, на яку
кладуть згадану вище серветку.
Посуд розставляють на столі пря-
мою лінією біля самого краю.

Ложку і ніж кладуть праворуч від
тарілки, не забудьмо – ложка ввіг-
нутою поверхнею вниз, а ніж лезом
до тарілки, а не до сусіда. Такий ще
за сивої давнини склався символ
миролюбства. Виделка кладеться

ліворуч від тарілки зубцями вгору.
Солянки й інші пристосування для
спецій розставляють по всьому
столу. Бажано прикрасити стіл
вазою з живими квітами (не надто
духмяними).

Бували часи – і не такі вже й
давні, – коли багатьом людям зда-
валося найважливішим не те, що
вони будуть їсти, про що будуть го-
ворити, яким буде настрій цієї уро-
чистості, а те, яке місце їм
відводять за столом.

У наш час запрошених також
розсаджують у певному порядку,
особливо шановних – на почесні
місця, так, щоб всі присутні почува-
лися добре. Усі гості для нас рівною
мірою дорогі, але ми зобов’язані
брати до уваги їхній вік, духовні за-
слуги, духовний сан, положення в
сім’ї, роль, яку вони відіграють у сус-
пільному житті, а у деяких випадках
і залежно від  святкової події.

Наприклад, жінку, якій хочуть
виказати особливу пошану, веде до
столу господар; чоловіка, присут-
ність якого високо цінують, – госпо-
диня. Почесні місця – по обидва
боки від господині. Чоловіки сі-
дають не поруч своїх дам, а на-
проти (візаві).

Якщо всіх гостей розмістити в
одній кімнаті неможливо, то для
молодших ставлять стіл в іншій.
Незалежно від свого віку, господарі
завжди залишаються з гостями
більш статечного віку. Дітей реко-
мендується посадити за окремий
стіл – це зручніше і для них, і для
дорослих. Якщо дітей мало (1-3),
то їх саджають поруч із батьками.
Взагалі ж, гості вчинять правильно,
якщо не приведуть із собою дітей,
а доручать приглянути за ними ко-
гось із домашніх або знайомих.

Розсаджуючи гостей, слід враху-
вати, щоб поруч опинилися люди,
котрі мають спільні інтереси, що
дасть змогу їм вести цікаву бесіду.

Запрошуючій стороні необхідно
про все потурбуватия, все проду-
мати, все передбачити, щоб свято
пройшло для задоволення всіх. Го-
стям не слід знати, яких зусиль до-
велося докласти.

На званий обід чи вечерю гості
приходять у святковому одязі.

Серед наших співвітчизників
зустрічаються такі, які думають,
що викличуть до себе інтерес,
якщо прийдуть на урочистість з
деяким запізненням. З’являтися
вчасно на роботу, на Богослу-
жіння, на побачення з друзями, в
гості – означає показати себе дис-
циплінованим, організованим, ви-
хованим, з повагою поставитися
до інших людей, які чекають ва-
шого приходу або з якими у вас
призначена зустріч. Приходити
раніше призначеного часу не за-
вжди доречно. Пунктуальність –
це головне.

Господар дому і члени його
сім’ї вітають прибулих гостей і зна-
йомлять їх з тими, з ким вони ще
не знайомі. Гостям (особливо жін-
кам) одразу пропонують сісти і за-
повнити час очікування чимось
цікавим. Гості самі можуть допо-
могти цьому, розпочавши спільну
бесіду і потурбуватися про те, щоб
ніхто не сидів одиноко в кутку.
Людей статечного віку слід в
першу чергу оточити доброзичли-
вою увагою.

Коли вже всі гості зібралися і час
розпочати трапезу, господиня запро-
шує пройти до столу. Господар бере
під руку жінку, якій бажає виявити
особливу пошану (беруться до уваги
її вік, заслуги тощо) і першою підво-
дить до святкового столу. Молоді
люди йдуть до столу останніми, не-
зважаючи на більший, ніж у стар-
ших, апетит. Останньою йде
господиня з чоловіком, кому вона
виявляє особливу повагу. Чоловіки
допомагають жінкам сісти, лише
після цього сідають самі. Молодь
чекає, поки всядуться старші і зай-
муть почесні місця.

Якщо ви з певних поважних
причин не маєте змоги прийти у
призначений час, то краще попро-
сіть заздалегідь вибачення і не
йдіть зовсім, щоб не порушувати
святкову урочистість своїм запізні-
лим приходом. З іншого боку, не
прийти, якщо ви пообіцяли, також
недобре. Залишається єдине: са-
моорганізуватися таким чином,
щоб прийти вчасно.

Столовим набором гість має ко-
ристуватися легко і просто, не засто-
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совуючи фізичну силу. Вже  стало
майже анекдотичним висловом су-
дження про ніж і рибу. Традиційні
правила етикету вимагають: рибу
їдять за допомогою двох виделок;
однією відокремлюють кістки, а це
вже небезпечно. Слід намагатися
зберегти хребет цілим. Якщо кі-
сточка опинилася у роті, її кладуть
на виделку, а потім на тарілку.

Випльовувати рибні кісточки –
вершина безкультур’я. Якщо в ре-
зультаті їжі рибний хребет зали-
шився неушкодженим – то ви
проявили майстерність вживання
їжі.

Можливий і такий спосіб. Із
рибою розбираються лише за допо-
могою однієї виделки. Виделка – у
правій руці, зліва підтримують
окрайчиком хліба без ножа.

Відносно недавно у певних колах
стали використовувати ніж для
риби, причому ним рибу не ріжуть, а
лише розбирають, відокремлюючи
від хребта, або притримують порцій-
ний шматочок риби, а виделкою ві-
докремлюють невеликими шматоч-
ками. Якщо риба м’яка, розсипа-
ється, її за допомогою рибного ножа
накладають на виделку, яку повер-
тають зубцями вгору, використо-
вуючи як ложку.

Стосовно страв із птахів, то тут
допускається два способи їх вжи-
вання.

Якщо кожному гостю подається
посудина з водою для ополіскування
пальців, то допускається взяти ру-
ками залишки пташини або дичини і
доїсти м’ясо з кісточок, але лише
після того, як за допомогою ножа і
виделки з’їдять основну частину
м’якоті.

Якщо ж ополіскування пальців не
передбачено, то користуються ви-
ключно ножем і виделкою, акуратно
зрізаючи м’ясо з кісточок. Навіть
якщо трохи м’яса залишилося на кі-
сточках, руками брати пташину не-
припустимо.

Навчитися володіти ножем –
справа не надто складна. Його три-
мають не вертикально, а під кутом,
щоб уникнути ковзання по гладень-
кій поверхні тарілки, неприємного
скреготу та розкидання їжі у різні
боки. Ніж ніколи не доторкається до
рота. Лише окремі циркові артисти
беруть ножі до рота – це їхній фах. І
ще про ніж. Ніж, як і виделку, не кла-
дуть на стіл, а постійно тримають в
руці. Ним не ріжуть хліб, не беруть
сіль із солянки. Ніж використовують
виключно для особистого користу-
вання.

Коли користуються виделкою і
ножем, то виделку тримають у лівій

руці, а ніж – у правій. Коли їдять од-
нією виделкою, то тримають її у пра-
вій руці.

Коли їжа якісно приготовлена, і
ви умієте користуватися «інструмен-
тами», то різати ножем доводиться
мало, як правило, лише м’ясо.
Рухом ножа до себе відрізають по-
ступово шматок за шматочком в
міру того, як шматочки з’їдаються.
Їсти з ножа, щоб це не було, непри-
пустимо.

Ложку слід тримати, поклавши на
неї великий палець зверху. Їжу по-
трібно набирати з тарілки у на-

прямку до себе. Не годиться брати
до рота всю ложку чи переважну її
частину. Слід підносити ложку не по-
перек, не широкою стороною, а
лівою частиною переднього краю.
Дути в їжу, помішувати її ложкою,
щоб охолодити, – дуже некрасиво.
Краще почекати, поки їжа дещо охо-
лоне. Вживати їжу слід обов’язково
негучно. Коли їжа з’їдена, ложку кла-
дуть на тарілку, і ніяк інакше.

Якщо на столі стоїть корзинка з
нарізаним хлібом, то, взявши шма-
точок пальцями, не ріжте його, не
відгризайте від нього, а відламуйте
невеликі шматочки й їжте.

Якщо ви захотіли під час їжі зро-
бити короткочасну перерву (взяти
хліб, шматочок м’яса тощо), то по-
винні відкласти ніж і виделку на та-
рілку у тому ж вигляді, у якому ви їх
тримали до цього, тобто ніж руків’ям
праворуч, виделку – ліворуч. Якщо
ж ви закінчили вживати їжу і брати
вже нічого не збираєтесь, покладіть
ніж і виделку на тарілку разом ру-
ків’ями праворуч.

Діставати шматочки їжі, що за-
стрягли між зубами, дозволяється

зубочистками, і тільки не перед при-
сутніми. Якщо вам це вкрай не-
обхідно, то зробіть швидко,
непомітно, прикривши рот лівою
рукою. Взагалі ж дуже неестетично
колупатися в зубах за столом. Після
використання зубочистку розла-
майте, щоб випадково нею не ско-
ристався хтось інший, і покладіть на
край своєї тарілки.

Використану паперову серветку
кладуть на тарілку, а не на стіл.

Хоч би як добре було в гостях,
зловживати своєю присутністю не
рекомендується. І для господарів, і
для гостей важливо не перейти
межу між бажанням продовження
свята і необхідністю його завер-
шення вчасно.

Гостинні господарі і виховані
гості уміють визначити ознаки за-
вершення духовної зустрічі. Ба-
жано, щоб сигнал про завершення
подав почесний гість, який зали-
шає гостинний дім першим. За
ним поспішають й інші. Не за-
будьмо щиро подякувати гостин-
ним господарям за радість
спілкування і чудовий стіл. «І вам
спасибі за те, що прийшли» – тра-
диційні слова господині. Проводи
гостей можуть закінчуватися пода-
рунками від господарів, частуван-
ням  «на дорогу».

Запрошення в гості – це своє-
рідна форма обміну «подарун-
ками». Той, хто запросив першим,
чекає взаємного запрошення. За
традицією, добре один раз їсти
борщ у нас, а другий – у Вас.

анатолій ЛАХНО
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добрий кінеЦь – 
Святковому Столу вінеЦь



дух, що серце нам втішає
і до нас, як птах, летить,
все любов’ю зігріває,
радістю в душі бринить!

дух небесний, вічний, божий,
людям світла дорогий.
дух, що все здолати може,
кращий в світі – дух Святий!

дух любові і надії,
правди неба на землі.
та даєш по нашій вірі
і в тяжкі втішаєш дні.

понад два тисячоліття
нескінченний, рятівний
ти дари різноманіття
Щедро сієш, дух Святий!

нам до уст вкладаєш Слово,
ти – у серці і в думках.
і чудовий вієш знову
на землі і в небесах.

полум’я з небес спадає –
Сили більшої нема.
дух, що діє, не чекає –
добра людям новина!

дітям божим всім відомо:
Зараз твій блаженний час –

чути в небі голос грому:
дух величний йде до нас!

душа співа христу спасення
і серце радістю бринить.
народ святий, благословенний
прославить господа в цю мить!
За сонця промені яскраві,
За неба чистого блакить,
лани пшеничні золотаві,
дарів, щедрот різноманіть.

тобі вклоняємось, живому,
єдиному на всі часи,
За те, що ти ведеш додому,
до краю правди і краси.

За милість, за плоди благодаті,
За грона соком налиті,
За хліб і сіль у нашій хаті,
За все, що ти даєш в житті.

прийми подяку й покоління
душі живої, божий Син,
За те, що маєш вже спасіння,
Що постраждав за всіх один.

хвала тобі, господь, і Слава
За цей дарований врожай,
Земля прекрасна і яскрава
та прагне серце в світлий рай!

тобі ми, дякуємо, боже,

дух, Що СерЦе нам втішає

душа Співа хриСту СпаСення
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За нескінченну ту любов,
Що все на світі, Спасе, може,
Що кличе всіх до неба знов!

якби всі наші почуття
З’єдналися ми в одне єдине

і зазирнули в майбуття,
минулі дні, віки, години,

шукаючи найкращу мить
від створювання богом світла...
є неповторна, в ній бринить
душа, у господі розквітла.

Ця мить – народження христа
Спасителя людей навіки!
хай сповіщають всі вуста –
життя у Спасі ллються ріки.

бо він, прекрасний, поєднав
чужу нам землю з небом божим,
тяжкий наш гріх Сам розіп’яв,
Щоб кожний cтав на нього 
схожим.

бо ж він заради нас прийшов,
малим дитятком народився,
і в світі кожного знайшов – 
життя давати Спас з’явився.

Сьогодні вранішня блакить

по-іншомуна небі сяє.
душа від радості тремтить:
є з нами той, який спасає!

долоні промені свої
різдвяна зірка простягнула,
нам освітила шлях в пітьмі
і в кожну душу зазирнула.

Святе у яслах немовля –
Син божий – тихо спочиває.
і дивиться господь здаля,
як мати Сина колисає.

йому вклоняються царі,
всі янголи христу співають.
і чутно стало на землі,
як в небі бога прославляють.

яка благословенна мить!
подяка батькові за Сина.
у Спаса прощення просіть,
Спадає хай гріха провина.

якби всі наші почуття
З’єднали ми в одне єдине!..
нема дорожче за життя,
нема життя без бога-Сина!

прийшов з небес ісус до нас.
різдво все людство хай святкує.
народження святого час.
тобі, Син божий, алілуя!

ріЗдво

  



«... Я звіщаю вам велику радість,
яка буде для всього народу: для вас
сьогодні в місті Давида народився

Спаситель, 
Який є Христос Господь»

(Луки 2:10-11)


