Відповіді на поширені запитання про
жінок у церкві

Передмова
Вітаю кожного, хто тримає в руках цю невелику брошуру. В ній я
коротко, часто тезами, висловив відповіді на запитання, які задали
брати і сестри в нашій помісній церкві стосовно жінок у церкві.
Ці питання турбували віруючих завжди і історія має багатий досвід
як у різні часи люди знаходили на них відповіді. В даній роботі я не
ставив ціль дати вичерпні відповіді на поставлені запитання, але хочу
дати Біблійну основу і заохотити до самостійного дослідження цих
питань. Проте, щоб внести ясність яка позиція саме в нашій церкві і як я
як пастор навчаю, я даю деякі конкретні відповіді і чіткі поради. Також
хочу, щоб ви розуміли, що дана брошура це не абсолютна істина, це мої
роздуми над Біблійними текстами, і тому відкритий до доповнень чи
поправок, які ви можете висловити при особистій бесіді. Молюсь, щоб
прочитання цієї праці вселило радість в серця жінок, від усвідомлення їх
унікальної ролі, а також молюсь за чоловіків, щоб вони поводились з
сестрами так, як написав апостол Петро: «...як зо слабішою жіночою
посудиною, і виявляли їм честь, бо й вони є співспадкоємиці
благодаті...» 1 Петра 3:7.
З турботою про вас ваш брат, чоловік і батько чотирьох доньок
Черняк Олександр

Запитання

Одного осіннього дня я зібрав сестер, щоб послухати їх і почути
що саме їх турбує в житті церкви як жінок. Як результат я записав 7
основних запитань. Ось вони:
1. Чи може жінка приймати участь на загальному зібранні церкви.
Як саме може це робити?
2. Чи має жінка право приймати участь в обговоренні питань на
членському зібранні?
3. Як поводитись жінці, якщо бачить, що чоловіки в церкві
помиляються?
4. Що означає «запитувати чоловіка» і що робити, якщо чоловіка
немає?
5. Чи потрібно одягати хустинку в нашій церкві?
6. Яка позиція у нашій церкві щодо одягу, косметики і прикрас?
7. Як поступати жінкам, якщо є непорозуміння з своїм чоловіком?
Як основу для відповідей на ці запитання хочу нагадати що
Біблія показує про положення жінки. Величезною скарбницею для
дослідження теми про жінок є Старий Заповіт, але в даній роботі я
приведу короткі висновки в основному з Нового Заповіту, оскільки в
ньому достатньо матеріалу, щоб дати відповіді на поставлені запитання.

Біблійна основа
Жінки і Євангелія

Жінки були соціально незахищені, якщо не було чоловіка.
(приклади про положення вдів)
 Ісус піднімає гідність жінки. Бачить у них особливу віру. (Матв.
15:28, Лук. 8:48)
 Ісус приймає служіння від жінок. (Лук. 7:37:38, Лук. 8:1-3)
 Навчав жінок особисто. (Марія, Марта, самарянка і інші)
 У воскресінні перше з’являється жінкам (Марія Магдалина)
Але не бере жодної жінки в число 12 апостолів. Не наділяє жінок
владою яку дав апостолам.


Дії апостолів

молились разом з чоловіками (Дії 1:14)
самі збирались на молитву (Дії 16:13)
служили своїми дарами (Дії 9:36)
приймали апостолів у себе в домах (16:14,15)
Прискила допомагала чоловіку в проповіді Євангелії (Дії 18:26)
дочки Пилипа пророкували (Дії 21:8,9)
Але не були серед апостолів на першому соборі, і не приймали участі
в обговоренні догматичних питань.







Деякі тексти з послань Павла

1 Кор. 14:34,35
34 нехай у Церкві мовчать жінки ваші! Бо їм говорити не
позволено, тільки коритись, як каже й Закон.
35 Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають
своїх чоловіків, непристойно бо жінці говорити в Церкві!
Послання до Коринтян написане для врегулювання хаосу в церкві.
Весь 14 розділ про поведінку на загальному зібранні. Спочатку пише
про порядок для чоловіків,

щоб зрозумілою мовою,

по черзі, по 2-3

і головне щоб все було на збудування.
Про жінок пише, щоб мовчали.

Павло посилається на Закон (в синагозі жінки не говорили)

Пояснює що для жінки пристойно, а що ні.

Павло врегульовує: Не можна жінкам задавати запитання
щоб не породжувати непотрібних дискусій. Варто було
запитувати своїх чоловіків вдома.
1 Тим. 2:9-15
9 Так само й жінки, у скромнім убранні, з соромливістю та
невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся,
не коштовними шатами,
10 але добрими вчинками, як то личить жінкам, що
присвячуються на побожність.
11 Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі.
12 А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але
бути в мовчанні.

13 Адам бо був створений перше, а Єва потому.
14 І Адам не був зведений, але, зведена бувши, жінка попала в
переступ.
15 Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі й
любові, та в посвяті з розвагою.







Павло навчає як жінка повинна відноситись до свого
зовнішнього вигляду (одяг, зачіски і прикраси) і основний
акцент на добрих вчинках.
Не дозволяє жінкам навчати всю церкву з чоловіками.
Може навчатись, але мовчки, без коментарів чи запитань.
Пояснює що це не культурна особливість якоїсь церкви, це
положення жінки після гріхопадіння.
Підкреслює унікальну роль жінки у суспільстві – це
материнство.

Тита 2:3-5
3 Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить
святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра,
4 щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити
дітей,
5 щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм
чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово.
 Павло пояснює про обов’язок старших жінок навчати
молодших.
 Сфера навчання в основному стосується характеру жінки, її
поведінки і стосункам з чоловіком і дітьми.
 Показує взаємозв’язок поведінки жінки і авторитету Божого
Слова в суспільстві.
Отож:
 З даних текстів можна зрозуміти загальну картину, що Новий
Заповіт підкреслює цінність жінки у Божому задумі для людства і
церкви, але роз’яснює особливості ролі жінки і як їй слід діяти,
якщо вона хоче бути слухняною Слову Божому.
 Ці істини є незмінні у всі часи і у любій культурі, але може бути
змінним їх практичне застосування. Тому нижче подаю відповіді на
практичні запитання нашої церкви.

Запитання і відповіді:
1. Чи може жінка приймати участь на загальному зібранні
церкви. Як саме може це робити?
 Може, з урахування того, що вона жінка і враховуючи, що у






сучасному суспільстві пристойно.
Може молитись, свідчити про дію Божу в своєму житті.
Може прославляти Бога піснями, віршами.
Не може проповідувати, навчати чоловіків, поправляти
проповідників, критикувати служителів чи церкву.
Не личить жінці повчальним тоном розповідати що не так у
суспільстві.
Не личить жінці критикувати проповідника після зібрання, але
можна особисто запитати, якщо щось незрозуміло.

2. Чи має жінка право приймати участь в обговоренні питань на
членському зібранні?
 Членське зібрання веде вповноважений служитель. Це в

основному інформативні зібрання для членів церкви. Слід
найперше погодити з ним питання які мають обговорюватись.
 Якщо йде якесь обговорення, жінкам по особливому слід
дотримуватись порад Павла.
 Можуть висловлюватись якщо їх запитують.
 Непристойно нікому і тим більше жінкам, щось яро доказувати
чи вчити який має бути устрій церкви, для цього Господь
ставить пресвітерів.

3. Як поводитись жінці, якщо бачить що чоловіки в церкві
помиляються?
 Так як навчає Писання всіх людей: «Отож, мої брати любі,

нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна
говорити, повільна на гнів.» (Як.1:19)
 Запитати думку свого чоловіка.
 Якщо це питання гріха то згідно Матв. 18:15-17 піти і сказати
особисто чи в присутності свого чоловіка.

4. Що означає «запитувати чоловіка» у 1 Кор. 14:35 і що робити,
якщо чоловіка немає?
 Запитувати чоловіка, це не наговорювати своєму чоловіку на

інших братів, а щиро запитати, те що незрозуміло. Можливо
заохочувати свого чоловіка, щоб зміг розібратись і вирішити ту
чи іншу ситуацію.
 Якщо немає чоловіка:
- молитись, щоб Господь дав чоловіка, часто відсутність
чоловіка породжує в жінок надмірну цікавість і лепетливість
(1 Тим 5:13-14)
- молитись щоб Господь Сам пояснив, чи щоб Він змінив
ситуацію.
- Звертатись до служителів, які поставлені над цими
сестрами. (Перші диякони якраз були обрані для вдів, щоб
турбуватись про їх питання)

5. Чи потрібно одягати хустинку в нашій церкві?
Єдиний текст Біблії в якому піднімається це питання це 1 Коринтян
11:1-16
 Найперше тут відкривається задум Бога про розподіл ролей
для виконання земної місії і порядок головування: БогХристос-чоловік-жінка.
 Далі відкривається, що є певна символіка, знак влади, щоб
цей порядок нагадувався. Чоловік молиться з відкритою
головою, жінка з покритою.
 Пояснюється про особливості культури, що тоді було
пристойно, а що ні. Жінці не пристойно з непокритою,
чоловіку навпаки.
 Приводяться аргументи з фізіології жінки і чоловіка.
Прагнення жінки мати довге волосся, а в чоловіка ні.
 Як висновок Павло рекомендує жінкам покривати голову під
час офіційних зібрань церкви, але в останньому вірші показує
що для когось це може бути привід для суперечок, проте він
вважає, що про ці звичаї він сперечатись не збирається.

Офіційна позиція церкви в Турійську. При заснуванні
церкви вважали, що заміжній жінці слід покривати голову під час
загальних зібрань.
 Основний аргумент – це вищенаведений текст з Слова Божого.
 Додатковий аргумент – це пристойність жінки у нашій місцевості.
Серед основної маси населення вважається непристойним жінці
бути на релігійних зібраннях з непокритою головою. Серед
євангельських церков нашої місцевості переважає таке розуміння
також.
Спірна позиція:
 Культура пристойності змінюється і у багатьох народах як
західних так і східних покривало для жінок не є умовою
пристойності.
 Неясність, що значить «знак влади для ангелів».
 В суспільстві хустинка не трактується як знак влади чоловіка. В
кожній культурі з’являється інша символіка, наприклад обручка.
 У новоутворених євангельських церквах в містах цей звичай
відійшов взагалі.
 Відірваність церковної культури від побутового життя. Жінкам
незручно, а інколи відчувають докори сумління оскільки в побуті
одні, а на зібранні церкви мають бути інші.
 Окрім того сучасна «церковна» хустинка це зовсім не те
покривало яким покривали себе жінки у біблійні часи.
Що ж робити?
 Побачити в тексті 1 Коринтян 11 розділ головну істину, яка там
чітко висвітлена і повторюється в багатьох інших текстах Біблії. А
саме – покора жінки чоловіку і саме за цим слід пильнувати.
 Слід визнати, що Біблія більше ніде не вказує про важливість
символічного відображення цієї чесноти і що ми не можемо
твердо стояти на тому, що цього вимагає Господь від жінок у всі
часи і в кожній культурі.
 Отож, добре поступають ті жінки, які одягають косинку і я вважаю
що вони поступають краще, оскільки це буквальне виконання
написаного тексту і не дають поводу для суперечок в нашій
культурі.
 Але не слід вважати гріхом, якщо жінка не покриває голову. Хіба
якщо вона вважає, що це вірно, але відмовляється з причин бунту.

6. Яка позиція у нашій церкві щодо одягу, косметики і прикрас?
Основні вимоги до одягу для жінок ми беремо з тексту:
«Так само й жінки, у скромнім убранні, з соромливістю та
невинністю,...» (1Тим.2:9)
 Одяг повинен бути скромним, тобто не привертає надмірну
увагу.
 Такий, який приховує «сексуальність» жінки, а не навпаки
підкреслює, як це є в сучасній моді.
Про прикраси говорить друга частина вірша:
«...нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не
коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить
жінкам, що присвячуються на побожність»
 Біблія не забороняє прикраси і косметику. У Старому Заповіті
можна зустріти тексти, де сам Бог говорить позитивно про
прикраси і косметику для жінок (Єз. 16:9-14). Жінкам
природньо прагнути до красоти, бо такими їх створив Бог. Але
Біблія неодноразово показує марність красоти, якщо немає
внутрішніх якостей (Пр 11:22). І для християнок Нового Заповіту
є заклик прикрашати себе саме добрими якостями характеру і
добрими вчинками.
 Кожна жінка і дівчина в церкві повинна собі задавати питання:
«яку красоту у мені помічають оточуючі?»

7. Як поступати жінкам, якщо є непорозуміння з своїм
чоловіком?
Це надто широке запитання, щоб висвітлювати в маленькій брошурі,
але тут варто зазначити декілька ключових думок.
 Непорозуміння жінки і чоловіка це в певній мірі норма у стосунках
після гріхопадіння, їх неможливо позбутися повністю, тому слід до
цього відноситись спокійно. Непорозуміння між чоловіком і
жінкою часто зменшуються, коли обоє намагаються жити згідно
задуму Божого для сім’ї, де чоловік любить як Христос церкву, а
жінка покоряється як церква Христу.
 Отож, якщо виникло непорозуміння в сім’ї жінці найперше слід
перевірити, чи вона живе згідно Божого задуму для жінки і
виявляє покору.

 Якщо ж це чоловік не виявляє належну любов, жінка може

молитись за нього, може сприяти тому, щоб він ближче був з
Богом, Який і буде навчати його любити.
 Якщо жінка бачить, що чоловік грубо порушує заповіді Божі вона
не повинна приховувати його гріхи, але спочатку попередити його
що це гріх, а потім, якщо не послухає звернутись про пораду чи
допомогу до служителів церкви.
 Щоб було порозуміння між чоловіком і жінкою потрібно багато
складових, це фізичні, душевні і духовні фактори. Добре якщо
жінка може звертатись до більш зрілих жінок у яких є досвід і буде
навчатись від них, як про це радить Павло у Тита 2:3-5.

Додаток

Сьогодні є багато ресурсів для жінок де вони можуть отримати
відповідь. Одним із простих і доступних ресурсів, є поради пастора
О.Коломійцева у передачі «Библия говорит». Тут приводжу посилання
на деякі запитання про жінок. Якщо ви користуєтесь електронною
версією, то просто натисність на посилання, або скопіюйте і вставте в
рядок пошуку. Якщо друкованою, то в пошуку введіть питання і Гугл
переадресує на цю передачу.
Жены в церкви да молчат? | "Библия говорит" Редакторский выпуск – 41
https://www.youtube.com/watch?v=dCs37dmM_nY
Как жена должна повиноваться мужу? | "Библия говорит" | 1061
https://www.youtube.com/watch?v=Gkzui0N2YSs
Что значит «...к мужу твоему влечение твоё?» | "Библия говорит" | 822
https://www.youtube.com/watch?v=cmaEfWYXXE8
Что значит «бояться мужа»? | "Библия говорит" | 763
https://www.youtube.com/watch?v=A1jyTOhPke0
Муж — не лидер: как быть? | "Библия говорит" Редакторский выпуск - 27
https://www.youtube.com/watch?v=1cnFp8NHnAg

Как уважать мужа, когда его не за что уважать? | "Библия говорит" | 761
https://www.youtube.com/watch?v=GEcvhwEtTUI
Что значит «добродетельная жена»? | "Библия говорит" | 864
https://www.youtube.com/watch?v=-RLNfpIsJ8U
Как жить в несчастливом браке | "Библия говорит" Редакторский выпуск - 48
https://www.youtube.com/watch?v=yawsF3o0P40
Нужно ли женщине носить косынку или покрывало? | "Библия говорит" | 751
https://www.youtube.com/watch?v=ARhxfAFjJgI
Как правильно одеваться в церковь? | "Библия говорит" | 1048
https://www.youtube.com/watch?v=TyusYcx0oZk
Всё о женской красоте | "Библия говорит" - Редакторский выпуск - 8
https://www.youtube.com/watch?v=2vu43MyfdGE
Как красить глаза для славы Божьей? Вам не кажется что христиане чересчур
буквально трактуют Библию?
https://www.youtube.com/watch?v=YPpQJmce1k8&list=PLz4410-rLG3zqeYnc9WXalti5P9bwbce&index=35
Флирт, интим, старение и запреты мужа / женский блиц выпуск | Редакторский
выпуск - 66
https://www.youtube.com/watch?v=ZQfhZD2joFs
Женщина, семья, карьера | "Библия говорит" - Редакторский выпуск - 13
https://www.youtube.com/watch?v=X2IpGCy438o
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