
 

 

 

 

 

 

 

 

ановні друзі! Сердечно вітаю 
Вас із чудовим святом 
П’ятидесятниці! 

Християнська Церква під назвою 
«П’ятидесятниця» розуміє 50-й день 
після Пасхи, в який святкується подія 
злиття Святого Духа на Апостолів.  

Досліджуючи Писання ми бачимо, 
що П’ятидесятниця – це свято сед-
миць та першого плоду. 

Перед цим днем ми читаємо, що 
учні Ісуса знаходились в єдності та в 
молитві. Вони випробували на собі ря-
туючу силу Ісуса Христа. Вони визнали 
у Ньому свого Господа та Спасителя. І 
знаходячись у молитві вони зустріли 
цей день П’ятидесятниці, в який був 
вилитий Святий Дух «на усяке тіло» 
(Дії 2:17). 

Для нас, християн, це свято має 
більш широке і глибоке значення. П'я-
тидесятниця була днем заснування або 
посвячення Церкви Ісуса Христа. У цей 
день Церква розпочала виконання сво-
го призначення – зміна всього світу. 
При читанні другого розділу Дій Святих 

Апостолів нам 
знову стають важ-
ливими великі 
істини; істини, 
яких ми потребує-
мо і сьогодні. 

Біблія не ви-
користовує термін 
«Трійця», «триє-
дність», або що-
небудь подібне. Є 
тільки два тексти, 
які «визначають» Трійцю. «Тож ідіть, 
і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я 
Отця і Сина і Святого Духа ...» (Мф. 
28:19) і «Бо троє свідчать на небі: 
Отець, Слово й Святий Дух; і ці Троє 
Одно» (1 Ів. 5:7). 

Бажаю щоб Ваше життя у силі Свя-
того Духа, зодягнулось у благодать та 
правду, що з’явилися через Ісуса Хрис-
та та принесло рясні плоди у служінні 
людям і Богові. Нехай Господь посилає 
своє благословення для Вас, Вашої 
сім’ї, усієї родини та в усі служіння, в 
яких Ви приймаєте участь. 
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Християнський спортивно-туристичний табір «Фавор» 
розпочинає літній сезон 2015 року в Карпатах! 

 

Заїзди: 
Дата виїзду з 

Києва в Карпати 
Дати перебування в Карпатах 

Дата повернення  

в Київ з Карпат 

1-й заїзд 07.06.2015 08.06.2015 17.06.2015 ранок 18.06.2015 

2-й заїзд 19.06.2015 20.06.2015 29.06.2015 ранок 30.06.2015 

3-й заїзд 01.07.2015 02.07.2015 11.07.2015 ранок 12.07.2015 

4-й заїзд 13.07.2015 14.07.2015 23.07.2015 ранок 24.07.2015 

5-й заїзд 25.07.2015 26.07.2015 04.08.2015 ранок 05.08.2015 

6-й заїзд 06.08.2015 07.08.2015 13.08.2015 ранок 14.08.2015 
  

Додаткову інформацію Ви зможете завантажити  
на сайті ц. «Фавор» www.favor3.kiev.ua або за наступними телефонами: 

(050) 1720772   (067) 32 33 177   (093) 3433908    Любов Григорівна 
(099) 4005152   (097) 555 59 89   (093) 7335383    Світлана Дмитрівна 

 

В. Хільковець, 
священнослужитель  

к и ї в с ь к о ї  х р и с т и я н с ь к о ї  ц е р к в и  « Ф а в о р »  
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10.05 – Поїздка присвячена святкуванню річниці церкви в с. Кийлів о 
10:00. 
Недільне Богослужіння о 14:00. 

16.05 – Загальноцерковний пікнік разом із соціальною службою.  
Парк «Партизанської слави» о 12:00. 
Прохання заздалегідь повідомити про присутність,  
а також внести кошти (орієнтовно 70 грн.) 

17.05 – Недільне Богослужіння о 14:00, а також сестринська зустріч о 
17:00 в офісі церкви, завершення курсу «Як опанувати руйнівні 
емоції» 

24.05 – Нед. Богослужіння о 14:00. Останній дзвоник у недільній школі. 
28.05 – Домашні групи. 
29.05 – Нічна молитва. Початок опівночі з п’ятниці на суботу. 
31.05 – П’ятидесятниця. Святкове недільне Богослужіння о 14:00. 
6, 13, 20, 27 (середи) – Заг. служіння. Дослідження Писання. Молитви. 

План заходів на травень 2015 р. 

Християнська церква «ФАВОР» запрошує Вас 

 

Адреса: 
м. Київ, вул. Серафимовича, 15-А, 
(к-р «Старт»); 
 
Часи Богослужінь: 
Щонеділі о 14.00, щосереди о 19.00 
 

Контакти: 
тел.: +38 (099) 1622557; 
тел.: +38 (097) 7519738;  
сайт: www.favor3.kiev.ua; 
VK: www.vk.com/favor3; 
FB: www.facebook.com/groups/favor3 
 

Вітаємо зі святом 

П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ! 

file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.favor3.kiev.ua


оркнувшись теми П’ятидесятниці,  

давайте зупинимося більш докладно  

на святковому календарі, якого   

дотримуються українці. Цікаво те, що 

значна кількість дат співпала із погансь-

кими святами, для того, щоб новій релігії 

було простіше накластися на національ-

ну культуру країни, що наверталася в 

християнство.  

Наприклад, свято проведення русалок 

Русалії присвятили до П’ятидесятниці. У 

народі це свято називають «Поминальні 

дні», «Гробки», «Проводи». В ці дні 

здійснюють панахиди та моляться за по-

мерлих. Оцерковлені християни вважа-

ють, щоб більше догодити Богу потрібно 

дотримувати цих традиційних календарів 

та їх вказівок. Однак, Біблія подає прик-

лади, які вказують на те, що між раєм і 

пеклом існує непересічна прірва. Ось як 

Ісус це пояснив: «поміж нами та вами 

велика безодня поставлена, так що ті, 

що хочуть, переходити не можуть і 

звідси до вас, ані не переходять і звідти 

до нас» (Лук. 16:26). 

Якщо ми молимось за померлих чи 

приймаємо активну участь в процесії 

поминальних днів то виходить, що нех-

туємо жертвою Спасителя Христа. Адже 

Т 
5-26 квітня молодь це-

ркви «Фавор» відвідала 

церкву «Слово істини»  

в селі Руська Поляна що на 

Черкащині. Важко описати 

словами всю мальовничу 

красу цього краю, що ство-

рив Господь і яку молоді 

брати та сестри змогли по-

бачити на власні очі.  

Тепле та дружнє спілку-

вання з нашими братами і 

сестрами, залишаться гар-

ними спогадами в наших 

серцях надовго. Бог благос-

ловив нас у цій поїздці гар-

ною погодою та відпочин-

ком. Молодь місцевої церк-

ви організувала для нас екс-

курсію по м. Черкаси. Повер-

нувшись, мали гарне спілку-

вання разом з місцевою гро-

мадою.  

На центральному служінні 

у неділю, наша молодь актив-

но приймала участь. Пропові-

дували С. Біляк, О. Коваль та 

Р. Левченко, декламували по-

езію Т. Куприненко та А. Хі-

льковець. Молодіжний хор і 

група «Криниця» служили 

гарним співом.  

Дякуємо Богу за Його бла-

гословіння і церкві «Фавор» 

за молитву, а також всіх тих, 

хто приймав участь. Божих 

вам благословінь! 

Р. Левченко 
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07.05 – Хижняк Віта 

09.05 – Хижняк Святослав  

14.05 – Мартін Богдан  

15.05 – Степанов Михайло  

20.05 – Бережанський Андрій   

23.05 – Шарлай Наталія  

24.05 – Степанова Наталія  

29.05 – Фесенко Валентина  

29.05 – Гана Світлана  

31.05 – Кучерова Тетяна  

 

можна заплатити кошти священику, який 

«вимолить» у Бога перехід із пекла в рай 

грішної померлої людини. У Писанні 

читаємо: «людям призначено вмерти 

один раз, потім же суд» (Євр. 9:27). 

Тобто суд Божий звершуватиметься на 

основі земного життя людини. Цей суд 

буде справедливий, адже справедливість 

— характеристика Всевишнього. 

Якщо Ви бажаєте прибрати могилу 

від буряну та сміття, ми радимо зробити 

це за кілька днів до «Проводів (Гроб-

ків)». В такий спосіб могили померлих 

будуть чисті та не буде нарікань зі сто-

рони людей. 

За матеріалами християнського 

 порталу «Апологетика»  

http://www.apologetica.ru/kniga/13-1.html 

ТОЧКА ЗОРУ БІБЛІЇ НА «ПОМИНАЛЬНІ ДНІ» 

 

ПОЇЗДКА МОЛОДІ НА ЧЕРКАЩИНУ 

 

МОЛИТОВНІ ПОТРЕБИ НАШОЇ ЦЕРКВИ 

 ● За пастора та служителів; 

● за єдність; 

● за якісний та кількісний ріст; 

● за місце та будівництво молитовного 

будинку; 

● за стаціонарне будівництво табору; 

● за молодіжне і підліткове служіння; 

● за братське, сестринське та музичне 

служіння; 

● за соціальне та тюремне служіння; 

● за навернення до Господа українсь-

кого народу; 

● за місцеву та всеукраїнську влади, 

що бояться Бога; 

● за цілісну Україну; 

● за припинення військових дій; 

● за поранених та сім’ї померлих в 

зоні АТО; 

● проти корупції та криміналу; 

● за покаяння наших родин. 


