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Чтобы, ...ты знал, как должно поступать в доме 
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Українські мислителі про Реформацію 
  

«Наша Україна була найближча до тих думок, котрі довели всю 
Європу до зміни церковної (реформації) якраз тоді, коли наші 
прості люди найбільше повставали за свою волю, а наша порода 
була найближче до спільності всіх своїх громад» (Михайло Дра-
гоманов, «переднє слово» до «Громади», 1878 p.). 
«Реформація принесла українському народові багато нових ідей, 
здійснення яких відразу підвищувало нашу духовну культуру; не 
всі ці ідеї були зовсім новими, але їх широке становлення й шви-
дке поширення до самих народних низів були зовсім нові і при-
несли нам загальне зацікавлення тими питаннями, про які давні-
ше тільки марили окремі одиниці» (Іван Огієнко, «Українська 
Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви // Ост-
розька Біблія 1581 року»). 
«Таким чином, і в Україні, як то ми бачили, і в інших європейсь-
ких та слов’янських народів Реформація покликала до життя 
народну мову як мову літературну. До того часу літературною 
мовою була в нас мова церковнослов’янська, як у народів като-
лицьких — латина. Це тільки з часу Реформації прийнято в Украї-
ні мовою літературною живу народну мову, і стали вже нею пи-
сати книжки; до цієї доби не маємо ані одної книжки, писаної 
живою українською мовою. Українська жива мова, ставши з по-
ловини XVI ст. мовою Св. Письма й церкви, тим самим вже става-
ла й мовою літературною» (Іван Огієнко, «Українська Церква. 
Нариси з історії Української Православної Церкви // Реформація 
в Україні»). 
«Коли реформаційні ідеї докотилися до Польщі, вони дуже шви-
дко поширилися й по українських землях. Найперше на нові ідеї 
накинулася українська інтелігенція, що відразу глибоко захопи-
лася ними (Іван Огієнко, «Українська Церква. Нариси з історії 
Української Православної Церкви // Реформація в Україні»). 
«Реформація реалізувала і в Україні вживання народної мови в 
церкві: залунала тут проповідь уже живою народною мовою. Та 
не тільки проповідь — стали читати й Євангеліє та Апостола тією 
ж таки мовою (Іван Огієнко, «Українська Церква. Нариси з історії 
Української Православної Церкви // Реформація в Україні»). 
«Але найголовніша ідея, яку скріпила й зреалізувала Реформа-
ція, була та сама, що ми її бачимо в Європі, в Чехії та в Польщі, — 
це переклади Св. Письма на живу народну мову, а також вжи-
вання народної мови в богослужінні. Правда, не Реформація 
вперше занесла цю ідею в Україну — занесли її ще ті попередні 
релігійні рухи, які докочувалися через Чехію та Польщу й до 
України; але тільки Реформація поставила цю ідею серед україн-
ського народу вже зовсім виразно, і не тільки поставила, але й 
зреалізувала її» (Іван Огієнко, «Українська Церква. Нариси з істо-
рії Української Православної Церкви // Реформація в Україні). 
«Вище всіх протестантських перекладів, безумовно, стоїть Берес-
тейська Біблія 1563 р… Найбільшим ділом Радивила як кальвініс-
та було видання Біблії, що звичайно й зветься Радивилівською… 
З погляду критичного Біблія Берестейська, чи Радивилівська, 
стоїть дуже високо» (Іван Огієнко, «Українська Церква. Нариси з 
історії Української Православної Церкви // Реформація в Поль-
щі»). 
«Скажу натомість загально, що енергія, інтенсивність, сміливість 
українського національного руху (не бозна які, беручи їх абсолю-
тно, але несподівані й через це дивні після довгого попередньо-
го застою і безвладности) виявились не без зв’язку з реформа-
ційним рухом, і так само потім підупали тут, в західньоукраїнсь-
ких землях, у XVII ст. не без зв’язку з занепадом реформаційного 
табору! Український корабель плив повними вітрилами під віт-
ром реформації, і спустив вітрила, коли цей вітер опав і не стало 
ні цих сміливих союзників, ні їх бадьорих прикладів!» (Михайло 
Грушевський, «Реформація та її відгомін на Україні»). 
«Євангельський рух зробив сильне враження в православній 
суспільності. Хоча оживлення православного життя, яке позначи-
лось XVI століттям, почалось, незалежно від впливів реформації, 
скорше, ніж ті могли викликати в нім які-небудь відгомони, про-
те реформація заважила на його розвитку дуже поміт-

Расписание служений  

С 12 по 18 декабря 

 

Понедельник 

- 09.00 - общецерковная молитва 
  

Вторник 

- 19.00 - общецерковный пост и молитва 
за дочерние церкви. 

Четверг 

 - 14.00 - прием пастора 

Пятница 

- 18.00 - занятия Библейского института 
 

Суббота  

- 09.00 - занятия Библейского института 

- церковь убирает бригада Вовчук Ма-
рии 

- мужская бригада Марценюка Максима 
 

Воскресенье  

- 10.00 - богослужение, ВШ для детей, 

ярмарка ВШ 

- 16.00 - молодежное служение 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вышгород 

ул. Шолуденко, 15в 

ЦЕРКОВЬ БОГА ЖИВОГО 

Телефон: 067  235 12 48 

Факс: 045 96 22 180 

Наш сайт: www.livinggod.org.ua  

http://www.reformed.org.ua/?wl=3&id_mat=46
http://www.reformed.org.ua/?wl=3&id_mat=46


!!!ВНИМАНИЕ!!! 

 

15 декабря в 11:00  

в РЦ «Дрім Дім»  

Детская барахолка  

«Ох, Мамочки». 

С вопросами обращайтесь 
к Филлипс Лесе. 

 

  

 

!!!ВНИМАНИЕ!!! 

Приглашаем всех на  

Рождественскую ярмарку, 

которая состоится  

18 декабря  

(после служения) 

 

 

Обратите внимание! 
 

Всех, кто желает знать и пони-
мать основы христианской ве-
ры: о спасении, крещении, мо-
литве и т.д. приглашаем на наши 
уроки классов ЧСМ.  

Занятия проходят  
с 19 сентября 

по воскресеньям, 
после окончания богослужения  

 

Чтобы записаться на уроки,  

обращайтесь к Петрову Ю.А. 
 

 

  

 В нашей церкви проходит 16-ти не-

дельная ЕШЛ.  

 

Братья и сестры, не 
упустите шанс 

научиться благовест-
вовать!  

 

 

 

 

 

 

 

  

На этой неделе свой день  
рождения отмечают: 

 

12.12 -  Бондаренко Ольга 

12.12 -  Даниленко Людмила 

13.12 -  Воронина Татьяна 

13.12 -  Колодько Анна 

17.12 -  Попович Татьяна 

 

 

 

 

 

 

Если у вас есть нужда  
в молитве, звоните на  

телефоны офиса:  
067  235 12 48 
045 96 22180 

 

Поздравляем и желаем  

Божьих благословений! 


