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У людей побутують найрізноманітніші уяв-
лення про щастя. Одні пов’язують його із 
земними благами, інші – із збереженням 
здоров’я, а треті щасливі, коли перебу-

вають у колі сім’ї та друзів. Отже, існує чимало 
критеріїв для визначення щастя. Спільним для 
щастя є те, що його просять у Бога, що на нього 
очікують: Бог має дати щастя у вигляді грошей, 
здоров’я чи людських взаємин.

Бог істинно бажає нам щастя – не тільки у 
майбутньому Царстві, а й тут, на землі. Однак, 
у Нього інші погляди на щастя. Ісус приніс нам 
Євангеліє і доручив утілювати його у життя. 
Він закликає нас любити Бога понад усе і сво-
го ближнього, як самого себе. Якщо ми посту-
патимемо саме так, то наше серце сповниться 
миром і радістю, – навіть коли зазнаємо фінан-
сову скруту, коли хворіємо чи почуваємо себе 
самотніми. Уже сьогодні на землі Бог бажає 
зробити нас щасливими – незалежно від жит-
тєвих обставин, у які ми потрапляємо. Але для 
цього нам також треба щось робити, зокрема, 
довіряти Богові й приймати Його слово.

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Як здобути 
щастя?
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З авдяки своїй протяжності у 4374 кілометри ріка 
Конго є другою за довжиною в Африці, а завдя-
ки течії води в 41800 м3 у секунду - найбільш 
повноводною. Її верхня течія, що бере початок 

у горах Мітумба і протікає в північному напрямку, нази-
вається Луалаба. Сягаючи водоспадів Бойоми, неподалік 
від Кісангані, вона не тільки отримує нову назву, а й мі-
няє напрямок своєї течії, поки не впаде в Атлантичний 
океан на західному узбережжі Африки дельтою розміра-
ми у 40 кілометрів. Дві держави Центральної Африки, 
для яких ріка Конго є природним кордоном, носять її 
ім'я: колишня французька колонія «Республіка Кон-
го» й незалежна з 1960 року від Бельгії «Демократична            
Республіка Конго» з дванадцятимільйонним столичним 
містом Кіншаса. 86 мільйонів чоловік, які представля-
ють 250 народностей, живуть у другій за величиною 
країні Африки. Її офіційною мовою є французька. Зага-
лом, у ДР Конго розмовляють близько 200 національни-
ми мовами, серед них –лінгала, суахілі, кіконго і чілуба.

4 НС, 03/2021

Демократична Республіка
Конго
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БОГОСЛУЖІННЯ ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КОНГО

МІСЦЕ: м. Страсбург / Франція
ДАТА: 18 жовтня 2020 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА: Послання
до Колосян 1, 12-13
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Душе, пильною
будь ти» (№ 233 в україномовному пісеннику)
ПРИМІТКА: Планом Першоапостола було пе-
редбачено проведення у жовтні 2020 року чоти-
рьох богослужінь у Демократичній Респуб ліці 
Конго. Однак, через пандемію коронавірусу їх 
неможливо було провести, тому для братів і сес-
тер цієї країни Першоапостол провів трансля-
ційне відеобогослужіння з церкви м. Страсбурга

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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С ердечно улюблені брати й сестри у Демократич-
ній Республіці Конго, я вельми щасливий, що 
маю сьогодні можливість з допомогою трансля-
цію бути духовно разом з вами. Звісно, я краще 

б особисто приїхав до вас. Адже я вельми прив’язаний до 
вас і до вашої країни, і сумую, що в цьому році не зможу 
відвідати вас. Я тим більше висловлюю вдячність нашим 
Окружним Апостолам, які організували сьогоднішню зу-
стріч, і ми можемо разом молитися і переживати спільне 
богослужіння.

Готуючись до цього богослужіння, я подумки єднався з 
автором цього Послання до Колосян і розмірковував над 
його словами. Апостол Павло, зокрема, підкреслював, що 
вдячний Богові й не перестає молитися за віруючих людей 
цієї громади, які, як йому стало відомо, виявляють віру в 
Христа і любов. Я погоджуюся з ним і хочу сказати те саме 
про вас, моїх братів і сестер у Демократичній Республіці 
Конго. Я дякую Богові за ваші віру й любов. Я з глибокою 
повагою ставлюся з до вашої віри й вірності Богові. Я дя-

Вдячність за свободу 
у Христі

кую Богові за багатьох моїх братів і сестер цієї великої краї-
ни, які – незважаючи на неабиякі випробовування, труд-
нощі й нужду – зберігають вірність і проявляють Господові 
любов. У Європі й в Америці точиться чимало розмов про 
коронавірус, жертвами якого стала значна кількість людей. 
Він підриває не тільки людське здоров’я, а й економіку. При 
цьому я мимоволі думаю про вас у Демократичній Респу-
бліці Конго. Упродовж багатьох років ви долаєте значно 
більші труднощі, й з року в рік сподіваєтеся, що ситуація 
покращиться, – однак, це не відбувається. Незважаючи на 
це, ви зберігаєте Богові вірність, любите Його і ближнього, 
а також служите Господові. Повторюся: я дякую Богові за 
вас, і шанобливо схиляю голову перед вашою вірою і вір-
ністю Йому. 

У Посланні до Колосян названо низку причин, які 
спонукають проявляти радість і бути вдячними От-
цеві. У нашій цитаті, зокрема, мовиться, що ми має-

мо виявляти вдячність за те, що Отець «зробив нас гідни-

СЛОВО І ВІРА  | БОГОСЛУЖІННЯ

«Дякуйте Отцеві, Який зробив нас гідними 
мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав 
нас із влади тьми й переніс у Царство   
Свого улюбленого Сина».

Цитата з Біблії: Колосян 1, 12–13
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ми мати участь у долі [спадщині] святих у світлі». Дорогі 
брати й сестри, незважаючи на проблеми, які нам дово-
диться вирішувати, це – причина дякувати Богові й про-
являти радість. Спадщина – це багатство, яке отримують 
незаслужено. Отже, спадщину ми здобуваємо не власною 
працею, а отримуємо тому, що хтось прийняв рішення пе-
редати нам її. 

Наша духовна спадщина – вічне єднання на небесах з Бо-
гом – Отцем, Сином і Святим Духом. Ми перебуватимемо 
разом з Ним у Його славі, де не буде ані смерті, ані страж-
дань. Ми житимемо вічно в мирі, радості й блаженстві. Саме 
таку спадщину Господь бажає дарувати нам. Далі мовиться 
про те, що Бог «зробив нас гідними», тобто спроможними 
отримати цю спадщину, бо ми прийняли хрещення Водою 
й святе Запечатання, і таким чином зазнали народження 
згори, Води й Духа. Отже, ми стали Божими дітьми і Його 
спадкоємцями. Тому спроможні осягнути вічне єднання з 
Богом. 

Бог дав нам не тільки можливість, а й – гарантію, бо наді-
лив нас даром Святого Духа. Цей дар – запорука вічного 
блаженства. Коли ми здійснюємо передоплату, то гаран-
туємо свій серйозний намір, а також даємо запевнення, що 
після надання послуги остаточного заплатимо решту. Саме 
таку гарантію дає нам Бог. Він не просто називає нас Свої-
ми дітьми, а, наділивши даром Святого Духа, дає гарантію, 
що ми матимемо долю у Його спадщині. Так Він показує 
серйозність Своїх намірів щодо нашого спасіння і робить 
нас спроможними ввійти в Його Царство.   

У нашій цитаті мовиться ще про «долю [спадщину] свя-
тих». Бог таким чином наголошує, що нам не треба пережи-
вати за духовну спадщину, а працювати над власною святі-
стю, аби ввійти в Боже Царство: нам треба освячувати себе 
й цуратися зла. Аби ввійти в Боже Царство, треба дозволи-
ти Святому Духові формувати у нас нове творіння.

Щ е однією причиною для радості, про яку тут 
йдеться, є те, що Бог «вирвав нас із влади тьми». 
Ми є вільними у Христі. Так, ми все ще потер-

паємо від зла і наслідків неправильних рішень та вчинків 
людей; ми потерпаємо від несправедливості; ми хворіємо 
і помираємо; ми ведемо боротьбу зі злом. Від усього цього 
ми остаточно звільнимося лише у Божому Царстві. 

Але в нашій цитаті мовиться про те, що Він «вирвав нас 
із влади тьми». Загадаймо про Ісуса: диявол привів у рух 
усі важелі, аби спокусити Його і спонукати зректися Свого 
Отця. Ісусові все життя зазнавав страждань. Сатана знову 
й знову піддавав Його нападкам, Його несправедливо суди-
ли і Він помер на хресті – однак, дияволові не вдалося роз-
лучити Ісуса з Отцем. Син зберіг Отцеві вірність і довіряв 

Йому до кінця. Ісус, незважаючи на постійні нападки з боку 
зла, не впокорився йому. Він постійно, до самого кінця, 
указував сатані, що йому годі здобути владу над Ним. Са-
тана завдавав Ісусові неабияких страждань, та все ж не зміг 
розлучити Його з Отцем.    

Дорогі брати й сестри, ми прийняли дар Святого Духа, 
тому звільнені від посягань і влади зла. Поки ми зберігаємо 
Богові вірність, то сатана ніколи не розлучить нас з Богом. 
Він завдаватиме нам страждань – іноді нестерпних. Однак, 
поки я зберігаю Богові вірність, то сатана не змусить мене 
відректися від Нього. Усе залежить від мого власного ба-
жання, від моєї волі. Поки я хочу зберігати вірність Богові, 
то зберігаю її. Ось у цьому полягає наша свобода. Ми – не 
раби зла. Ми вільні в тому, що  перебуваємо з Богом до кін-
ця. 

Ми не є також рабами суспільства, в якому 
живемо. Бог звільнив нас від влади зла. Я 
наведу вам приклад, який є повчальним 

не тільки для Конго, а й для всіх інших країн: люди скар-
жаться на корупцію і на те, що вона є великим злом. Але 
оскільки всі інші поступають так, то ти – також. Однак, 
якщо представники влади не вдаватимуться до корупції, 
то й всі інші – також. Молоді люди кажуть, нехай старші 
люди подадуть їм приклад, який вони наслідуватимуть. І 
вкінці кінців нічого не відбувається. Бо люди стали раба-
ми й заручниками системи.  

Однак, ми в змозі розірвати це порочне коло. Нам не тре-
ба чекати, поки можновладці, багаті і старші люди – хто б 
там не був – зроблять перший крок. Ми – вільні у Христі. 
Нам треба добровільно прийняти рішення, зробити пер-
ший крок і сказати: «Я проявлю сміливість і першим прояв-
лю чесність і правдивість; я першим почну жити відповід-
но до Божих Заповідей. Навіть якщо опинюся наодинці. Я 
боротимуся зі злом. Це рішення я прийняв добровільно!»

Не оправдовуймо свою поведінку поступками інших лю-
дей. Ні! Візьмімо на себе відповідальність за власні вчинки. 
Адже, ми – вільні у Христі. Нехай нас не цікавить, як по-
ступають інші. Вільні у Христі звільнені від зазіхань і влади 
зла.   
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Поки я хочу зберігати вірність, 

то я зберігаю її. Ось у чому полягає 

        наша свобода. Ми – не раби зла. 

                   Ми вільні в тому, що перебуваємо 

                             з Богом до кінця.
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Не будьмо також рабами матеріальних благ і мирських 
бажань. Ми, як й усі інші люди, їмо, п’ємо й заробляємо на 
життя; у нас є певні бажання і мрії, усе це притаманно лю-
дям. Однак, не будьмо рабами тілесних потреб і мирських 
бажань. Зрозуміло, що всім ми прагнемо заробляти гроші 
й бути багатими. Але не шляхом обману, шахрайства чи 
вбивства. Нехай жодна людина не зведе нас до обману, то-
бто не спокусить казати, писати чи підписувати те, що не 
відповідає істині. Не будьмо також рабами земних потреб. 
Людям властиво задовольняти земні потреби, але не ціною 
порушення Десяти Заповідей. Шануймо Божий Закон. Ми 
задовольняємо земні потреби, і це нормально; але ніхто не 
дозволяє нам робити це за рахунок інших людей. Це межа, 
за яку не можна переступати. Поважаймо Божі Заповіді, 
поважаймо ближнього. Якщо ми в цих межах задовольняє-
мо власні потреби, то це добре. Однак, ніколи не пересту-
паймо через межу дозволеного. 

Не будьмо також рабами гордощів. Якщо хтось заподіяв 
мені зло, то не треба за нього мстити. Бог звільнив мене від 
влади пітьми; і навіть якщо хтось завдає мені страждання, 
то я не мщу, а прощаю. Брати й сестри, Христос зробив нас 
вільними. Не будьмо рабами гордощів. 

І останній пункт: не будьмо рабами свого минулого, 
рабами допущених нами помилок і недоліків. Навіть 
якщо нам довелося зробити чимало помилок, то все ж 

не будьмо рабами свого минулого. Усім нам властиво мі-
нятися, ставати кращими. Господь проявляє до нас Свою 
милість, пропонує Святе Причастя і Своє слово, і таким 
чином дає можливість кожному розпочати все спочатку. 
Не будьмо рабами помилок, які ми допустили в минулому, 
не будьмо рабами власної історії і недоліків. Христос дає 
нам можливість розпочати усе з самого початку. Дорогі 
брати й сестри, це є  причиною радості й вдячності. 

Бог звільнив нас від влади пітьми. Не відрікаймося від 
Бога, навіть якщо сатана завдає нам неймовірних страж-
дань. Не рівняймося на поганий приклад. Якщо ми захоче-
мо, то будемо першими, а, можливо, й одинокими, аби тво-
рити добро, і таким чином принесемо користь самим собі. 
Не будьмо  рабами земних потреб і мирських бажань; по-
вага до Божого Закону, а також до ближнього – це межа, за 
яку не можна переступати. Не будьмо рабами власних гор-
дощів; виявляймо готовність прощати і не будьмо рабами 
власних недоліків і свого минулого; Бог дає нам можливість 
розпочати все спочатку. 

Отже, першою причиною радості й вдячності є те, що Бог 
зробив нас спроможними успадкувати вічне блаженство. 
Другою причиною є те, що Він вже сьогодні звільняє нас від 
влади зла. Ми, якщо захочемо, можемо творити добро. Не 
причиняймо нікому зла. Ми завдяки Святому Духові отри-
мали здатність і владу казати сатані «ні». 
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Людям властиво задовольняти земні 

                      потреби, але – не ціною 

                            порушення Десяти Заповідей.
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чення посланців Ісуса полягає в тому, аби звіщати спасін-
ня і готувати душі до Другого Пришестя Ісуса Христа. Ми, 
Апостоли, не можемо поступати по-іншому. Бо саме цим 
дорученням Господь наділив нас. Це – Його Церква, Церква 
Божого Сина. Усе, що в ній відбувається, відбувається згід-
но з Його владою.

Ч имало віруючих людей вбачають у служителях 
Церкви тільки чоловіків чи жінок, які наділені ве-
ликою владою і виконують певні повноваження. 

І якщо вони відходять, то виникають проблеми. Першо-
апостол в будь-який момент може помінятися, а церква 
продовжить існувати. Апостол виходить на заслужений 
відпочинок і на його місце приходить інший, який ви-
конує ті ж повноваження. А вчення Церкви не міняєть-
ся. Вона продовжує жити, бо важливою є не людина, а 
служіння і повноваження, якими Ісус наділив Апостолів. 
Отже, важливим є не Апостол, а повноваження, якими він 
наділений, зокрема, здійснювати таїнства й проповідува-
ти Євангеліє. Вони є незмінними, незалежно від того, хто 
обіймає цей сан. 

Брати й сестри, у цьому полягає сила нашої Церкви. Не 
забуваймо про це. Це – Церква Ісуса Христа. Він – Спаси-
тель. Спасіння, яке дарує Христос, не залежить від задатків 
і здібностей Його слуг. Це момент, на якому я хочу особли-
во зупинитися. У нас є служителі церкви, які тою чи іншою 
мірою наділені задатками й здібностями. Звичайно, добре, 
якщо служитель церкви змістовно проповідує. Але є також 
менш талановиті служителі і це позначається на їхніх про-
повідях під час богослужіння. У залежності від здібностей 
служителя церкви вирішуються питання організації життя 
громади. У залежності від компетенції служителя залежить 
також вирішення конфліктів. Отже, компетенція людини 
впливає на якість проповіді, на вміння організувати життя 
церкви й на людські взаємини.

Однак, очевидно одне: недоліки служителів церкви не пе-
решкоджають Ісусові дарувати Своєму народові спасіння в 
Церкві. Спасіння Ісуса не залежить від задатків і здібностей 
Його слуг. Ісус завжди дарує спасіння, бо це Його Церква. 
Мене особисто це неабияк заспокоює. Мені приємно зна-
ти: навіть якщо ми інколи проявляємо недоліки й неком-

Третьою причиною вдячності є те, що Бог привів нас у 
Царство Свого улюбленого Сина. Мова тут йде не тільки 
про Друге Пришестя Господа; а й – про сьогоднішній день. 
Якщо Бог звільняє нас від влади зла і переносить у Своє 
Царство, то насамперед дарує нам вічне блаженство. Кожен 
з нас має гарантоване місце біля Божого престолу. Воно уже 
там існує. Адже Господь Ісус прийняв рішення, аби ми були 
спадкоємцями Його слави і готує нам надійне місце. Чи ви-
явимося ми достойними, аби посісти його, це інша річ; але 
це місце надійно збережене для нас і ніхто не спроможний 
позбавити нас його.   

Б оже Царство, про яке йдеться у нашій біблійній ци-
таті, передбачає також ще щось інше. Боже Царство 
– або Царство Сина – указує на Христову Церк-

ву. Бог прийняв нас у Церкву Свого улюбленого Сина, у 
Церкву Ісуса Христа. Ми неабияк радіємо, знаючи, що це 
не Церква Апостолів чи Першоапостола, а – Ісуса Христа. 
Саме Він править у Своїй Церкві й приймає рішення. У 
Христовій Церкві усе відбувається в Ім’я Ісуса Христа. 
Він приймає рішення і наділяє дорученнями щодо праці 
в Його Церкві. 

Апостоли діють тільки в Ім’я Ісуса й виконують Його 
волю. Коли Ісус був на землі, то чітко мовив: «Царство Моє 
не від світу цього» (Від Івана 18, 36). Єврейський народ 
очікував, що Ісус звільнить їх від римського поневолення. 
Ісус розумів, що людям було нестерпно нести тягар римсь-
кого гніту. Однак, Він наголошував, що прийшов на землю 
не для того, аби вирішити цю проблему. Ісус не вирішив 
проблеми суспільства, в якому жили тоді люди, і тим самим 
викликав у них розчарування. 

Ісус привів нас до Своєї Церкви. Бо це – Його воля. 
Церква, яку очолюють Апостоли, не має доручення втру-

чатися в проблеми суспільства і вирішувати їх. Ми не маємо 
для цього жодних законних повноважень. Люди приходили 
до Ісуса з надією, що Він, приміром, вирішить проблеми їх-
ньої спадщини. Та Він не вирішував їх. Бо це не було Його 
дорученням. Він запитував у людей: «Чоловіче, хто наста-
новив Мене суддею або подільником над вами?» (Від Луки 
12, 14). Отже, це не було дорученням Божого Сина. Апосто-
ли та їхні соратники також не наділені дорученням вирішу-
вати правові питання. Не для цього вони діють сьогодні.

Юдеї ішли вслід за Ісусом, бо Він творив чудеса. Одно-
го разу це неабияк обурило Його. Він докоряв їм, що вони 
нічого не розуміють й мовив: «Ви шукаєте Мене не тому, 
що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися» (Від 
Івана 6, 26). Ісус давав їх хліба, аби показати, що може дати 
спасіння. Він прийшов і приніс їм спасіння. А вони прихо-
дили до Нього, бо Він давав хліб. Ісус, якщо хотів, то чинив 
чудеса, але не наділив Апостолів цим дорученням. Дору-
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Не причиняймо нікому зла. 

Ми завдяки Святому Духові отримали

                       здатність і владу 

                                         казати сатані «ні». 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми дякуємо Богові за духовну спадщину, яку Він 
готує для нас. Бог звільнив нас, аби ми слідувати 
за Христом, не зважаючи на нужду, незважаючи на 
своє оточення, а також на власні недоліки й слаб-
кості. Ми радіємо, що є членами Церкви, яку очо-
лює Ісус Христос.

помилки служителів Церкви не є перешкодою на шляху 
до спасіння.

І наприкінці, являймо собою істинно Христову Церкву і 
для цього не робімо різницю між людьми; виконуймо Божу 
волю, бо ми любимо Бога, бо це притаманно нашій природі. 

Готуючи громаду до святкування Святого Причастя, 
Першоапостол сказав наступне:

Узагалі-то з самого початку було заплановано запросити 
на це богослужіння деяких Апостолів. Однак, у зв’язку з по-
гіршенням епідеміологічної ситуації у Німеччині, Франції 
й по всій Європі запроваджені обмеження на поїздки. Тому 
сьогодні тут тільки я, та – не один, Бог з нами.

Бог сьогодні знову пропонує нам прощення гріхів. Остан-
нім часом я чимало розмірковував над долею людини, яку 
Христос неумисно звільнив від смерті: про Варавву. Він був 
злочинцем, точніше вбивцею і жив у час Ісуса. У Біблії неба-
гато розповідається про нього. Я спробую поставити себе 
тепер на його місце: за те, що я когось убив, мене справед-
ливо засуджено до смерті. Я чекаю у в'язниці на страту, та 
раптом до мене приходять і кажуть, що страти не буде, що 
мене звільняють з в’язниці. Інша людина, Ісус з Назарету, 
помре за мене. Уявіть-но собі цю картину!

Хіба це не показово для нас? Ми нікого не вбивали і не 
коїли злочину, але Ісус віддав Своє життя, аби ми могли 
прийняти прощення гріхів. Гріх – це не тільки крадіжка, 
убивство чи ще якісь проступки. Згадаймо слова Господа: 
«... усе, що ви зробили одному з Моїх братів найменших – ви 
Мені зробили.» (Від Матвія 25, 40). Коли ми завдаємо шко-
ду своєму ближньому, то шкодимо водночас Господові. До-
бро, яке ми не чинимо своєму ближньому, ми не чинимо й 
нашому Господові. З огляду на це список наших гріхів може 
бути дещо довшим, ніж ми гадаємо. Як часто ми завдава-
ли біль іншим людям, навіть якщо не бажали цього? Ісус 
не каже нам: «Нічого, це страшно!». Він каже: «Цю біль ти 
причинив Мені!» Ми не хотіли заподіяти біль Ісусові і все 
ж заподіяли, коли завдали біль своєму братові, своїй сестрі 
чи своєму ближньому. Ми в полоні власної провини. Та ось 
приходить звістка: ти вільний! Христос звільнив тебе! Якщо 
ти віриш у Нього і щиро каєшся, то Бог пробачає тобі гріхи. 

петентність, то спасіння нам завжди забезпечене – завдяки 
Ісусові Христові.  

Х ристова Церква, Царство Божого Сина, в якому ми 
вже сьогодні знаходимося, має бути передчуттям 
і передсмаком прийдешнього Божого Царства. У 

громаді вже сьогодні все має відбуватися так, як у майбут-
ньому Божому Царстві. Жоден із нас не є досконалим, од-
нак, усі мають розуміти, що ми вже сьогодні відображаємо 
Боже Царство. Я знаю багато громад у Конго, життя яких 
вже сьогодні має ознаки Божого Царства і є передсмаком 
майбутнього єднання людей з Богом.

З Богом у Його Царстві завжди все відбувається відповід-
но до Його волі, яку всі виконують. Отець, Син і Святий 
Дух об’єднані й не суперечать один одному. Отже, у Божому 
Царстві всі виконують Його волю. Такою є природа цих лю-
дей, такими вони створені. Поступаймо у Христовій Церкві 
також відповідно до Божої волі. Не тому, що ми очікуємо 
винагороду чи боїмося покарання, а тому, що принципово 
й завжди погоджуємося з Божою волею. Бог формує у нас 
нове творіння у Христі. І якщо це творіння розвивається у 
нас, то нам і не треба докладати особливих зусиль, аби ви-
конувати Божу волю. Ми виконуємо її , бо це притаманно 
нашій природі.  

У Божому Царстві всі ми будемо подібними до Ісуса. Усі 
там матимуть однаковий статус. Уже сьогодні ми маємо так 
жити і не робити різницю між багатими і бідними. Бог лю-
бить високоосвічених людей так само, як і людей, які ніколи 
не відвідували школу. Не треба робити різницю між людь-
ми різного соціального походження. Бог любить однаково 
усіх людей: чоловіків, жінок і дітей – Він любить усіх. Отже, 
якщо ми хочемо вже сьогодні відображати Боже Царство, 
то не повинні робити між собою різниці. Важливим є тіль-
ки те, що всі є моїми брати і сестрами, яких Бог любить так 
само, як і мене.    

Д орогі брати й сестри, нехай вище сказане викли-
кає у нас радість. Бог привів нас до Свого Царства. 
Ісус прийняв рішення, що в Його Царстві важ-

ливими є не земні статки, а – спасіння. Він прийшов не 
для того, аби вирішити суспільні проблеми і суперечки чи 
творити чудеса. Ісус прийшов, аби принести нам спасіння. 
Його Він дарує нам через служителів Своєї Церкви. Осо-
ба, яка обіймає сан, не є важливою. Важливими є повно-
важення, якими Бог наділив служителя Церкви. Недоліки 
служителів церкви не завжди роблять легким наше жит-
тя,  однак, вони не є перешкодою для осягнення спасіння. 
Це заспокоює нас, служителів Церкви, а також стимулює 
працювати над собою, підвищувати свою кваліфікацію і 
компетенцію. Бог благословить такі намагання. Однак, 
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У Нагірній проповіді Господь наголошував: «Бла-
женні миротворці, бо вони синами Божими на-
звуться» (Від Матвія 5, 9). Завдяки народженню 
згори, Води й Духа, ми стали Божими дітьми, 

тому наше завдання – творити мир. Мир – це не продукт, 
який легко творять. Для досягнення миру треба іноді 
докладати чимало зусиль. Шлях до миру пролягає через 
любов. Любов Божа влита Святим Духом у наші серця 
(Римлян 5, 5). Отже, від нашого бажання залежить: жити 
в мирі з Богом і бути джерелом миру для ближнього.  

Жити в мирі з Богом – означає перебувати в гармонії з 
Ним. Ісус мовив: «А в любові моїй перебуватимете, коли 
заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого 
Отця і в його любові перебуваю» (Від Івана 15, 10).

Жити в мирі з людьми вимагає від смирення. Апостол 
Павло рекомендує «…поводитися достойно»: «...в повноті 
покори й лагідности, з довготерпеливістю, терплячи один 
одного в любові» (Ефесян 4, 2).

Любити ближнього на ділі – ось запорука істинного 
миру. Служімо з любов’ю своєму ближньому. Служіння 
з любові творить мир. Проявляймо, як радить автор По-
слання до Євреїв, непорушну братерську любов. Так ми 
виконаємо Господню волю і творитимемо мир.

Чічі Чізекеді

Бути джерелом миру
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К рай дороги розташований вели-
кий будинок, інтернат для людей 
похилого віку. Ще до початку ко-
ронавірусу багато людей почували 

себе в ньому одиноко й самотньо. «Під час 
спільного обіду, окрім стукоту столових при-
борів і посуду, зовсім не було чутно людсь-
кого гомону, - ділилася зі мною враженнями 
одна відвідувачка. – Кожен їв сам по собі й 
не помічав іншого. Це – самотність, яку годі 
передати словами!»
       У час пандемії упродовж багатьох 
тижнів нікому не дозволяли входити в 
цей будинок-інтернат для літніх людей. 
Це ще більше підсилювало самотність 
її мешканців. Чи можна таке витерпіти: 
бути тижнями замкненим у своїй кімнаті, 
маючи можливість лише прогулюватися 
по довгих коридорах? Подібне розчулює 
навіть найчерствішу людину. Знайомі, 
мати яких живе в цьому будинку, щодня 
розмовляють з нею по телефону і при першій 
нагоді відвідують її. Це – моменти радості у 
час самотності. Та не всі літні люди мають 
родичів, які піклуються про них. Під час 
пандемії ще більше посилилося відчуття, що 
тебе поховано заживо. 
Одна сестра по вірі щонеділі зі сльозами 
радості стежила за богослужінням, яке 
транслювалось по телефону, і при цьому 
підспівувала знайомі їй пісні. Це – моменти 
радості, миру і наснаги. Завдяки цьому, 
принаймні, раз на тиждень тягар самотності 
ставав легшим. Теплий дощ для висохлої 
душі.
Двоє інших літніх людей поралися із 
самотністю по-іншому. На другому поверсі 
біля вікна сиділа одна літня жінка. Як тільки 
хтось проходив повз будинок-інтернат, 
то вона голосно й енергійно стукала по 
склу вікна. Перехожі зазвичай реагували 

роздратовано й озиралися, шукаючи, 
звідкіля доноситься стукіт. Щойно вони 
побачили літню даму на другому поверсі, яка 
спричинила шум, то вона привітно махала 
їм рукою. Широка посмішка розпливалася 
на її обличчі, коли люди відповідали на 
її привітання й посилали повітряний 
поцілунок. Маленьке щастя, що розвіювало 
самотність. Адже її побачили, її вітали. Вона 
викликала посмішку й з нею віталися. Усе 
тому, що першою зробила крок назустріч.
Інший мешканець будинку престарілих 
відкрив своє вікно на третьому поверсі 
й грав на губній гармошці. Репертуар у 
нього був вельми багатим. Іноді люди 
внизу зупинялися, слухали, а потім щиро 
аплодували. Невідомо, чи від почуття 
гумору, чи від початку недоумства він 
виконував восени різдвяні пісні. Однак, він 
таким чином долав самотність і контактував 
зі сторонніми людьми. Якщо прохожі 
ігнорували його, то він грав просто для себе.  
Для нас, з одного боку, це – приклад для 
наслідування, а, з іншого, - неабияке завдання.  
Приклад, як вести себе, коли почуваєш 
себе самотнім: проявляти активність і дати 
волю фантазії для налагодження контакту 
з людьми. Завдання: чутливо реагувати на 
самотність людини, вступати з нею у контакт 
і спрямовувати проміння Божої любові у її 
життя.
У народі кажуть: «Самотністю диявол 
спокушував Христа». Існує ще одна народна 
мудрість: «Самотність без Бога – надто 
важкий тягар». Навіть якщо відчуття 
присутності Бога не завжди позбавляє 
самотності, то все ж викликає почуття, 
наче ти надійно та впевнено перебуваєш у 
гамаку: «Я з вами по всі дні». У цьому – наша 
непорушна надія!

Самотність
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».
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Б лагословення − це обітниця СПАСІННЯ І БЛА-
ГОПОЛУЧЧЯ, а також НАДІЛЕННЯ СИЛОЮ 
з боку Бога чи людини. Боже благословення 
є завжди обітницею ТРИВАЛОЇ ПРИХИЛЬ-

НОСТІ Всевишнього. Людині годі заслужити на благо-
словення, вона отримує його БЕЗЗАСТЕРЕЖНО завдяки 
добровільному рішенню Бога. Отже, жодна людина не в 
змозі претендувати на Боже благословення. ПРОКЛЯТ-
ТЯ, навпаки, нерідко трактується в Біблії як форма Божої 
ВІДПЛАТИ. 

Боже благословення – це ОСНОВА ІСНУВАННЯ лю-
дини: Бог, сотворивши людей, благословив їх. Людина в 
своєму житті цілковито залежить від Божого благословен-
ня. У Біблії мовиться про те, що Бог благословляє також 
окремих жінок і чоловіків. АВРААМ отримав Боже благо-
словення, аби стати благословенням для всіх людей землі. 

У Біблії мовиться ще про те, що люди благословляють 
інших людей: Ісаак благословив свого сина Якова ПЕРВО-
РОДНИМ БЛАГОСЛОВЕННЯМ. 

У писаннях Старого Заповіту благословення виражало-
ся насамперед у благополуччі, довголітті, численному по-
томстві, відсутності воєн і багатому врожаї. 

Благословення у писаннях Нового Заповіту завдяки Ісу-
сові Христові набуло нового, духовного значення. Спасін-
ня, відкуплення, богосинівство й обітниця майбутньої 
слави – це «духовне благословення», про яке мовиться у 
Посланні до Ефесян.

ІЗ  БІБЛІЇ

Благословення 
і прокляття
У писаннях Старого Заповіту нерідко зустріча-

ються поняття «благословення» і «прокляття». 

Обидва поняття стосуються як людей, так і 

предметів чи місцевості.

Змій спокушає Адама і Єву.
Скульптура на західному фасаді Собору
Паризької Богоматері

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО«МИ, ДІТИ»
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Яків з розмаху жбурляє гумову кульку в стелю. Йому дуже подобається, як вона гучно вда-

ряється і падає додолу. А мамі – ні! Вона боїться, аби кулька не влучила у вазу й не розбила 

її, тому наполягає, аби він перестав нею гратися. Але Яків знову щосили розмахується і 

жбурляє кульку, яка вдаряється у шибку вікна, та так гучно, що він аж здригнувся. Упав-

ши, кулька сховалася десь на підвіконні за вазоном. Не знайшовши її, Яків підходить до 

мами і запитує: «Бог, напевно, сховав мою кульку, бо я був нечемним?» Мати довго розмір-

ковує, як відповісти на питання сина.

Ти  смієш  робити  помилки

          БОГ НЕ К АРАЄ

Ф
от

о:
 ©

 P
ix

el
-S

ho
t 

- 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |  ДІТИ І ЦЕРКВА



НС, 03/202116

М ати Якова влаштувало те, що він припинив 
гратися кулькою і сам знайшов собі пояс-
нення, чому вона зникла. Вона вирішила цю 
проблему просто: погодилася з сином і захо-

вала кульку. Якщо Яків буде знову неслухняним, то вона 
нагадає йому: «Бог усе бачить, Він про все знає!». Усім 
нам, очевидно, з дитинства відома подібна погроза: «Будь 
чемний! Бог усе бачить!» Нею батьки досі послуговують-
ся. Така погроза виявиться ефективною доти, поки Яків 
не помітить, що це всього лиш погроза. Матері, щоправда, 
треба було б чесно сказати Якову, що Бог нічого не заби-
рає. Він рано чи пізно взнає, що його обманули. І це може 
змінити його уявлення про Бога й похитнути довіру до ма-
тері. Обман, до якого вдалася мати, викликав у сина страх 
перед Богом, Який карає. Хіба таке уявлення про Бога ми 
маємо прищеплювати дітям?   

Бог не потребує покарання

Батьки вдаються до покарання, аби демонструвати дітям 
свою владу й відстоювати сильну позицію. Винуватець має 
зазнати щось вельми неприємне і запам’ятати: якщо його 
поведінка буде негідною, то до нього застосують силу у ви-
гляді покарання. Що його принизять і скажуть: «Ти посту-
пив неправильно, ти провинився і тому тебе покарано». 
Так дітей учать вести себе правильно. Однак, такий метод 
у довгостроковій перспективі є малоефективним. Пози-
ція людини, яка вдається до насилля й карає винуватця, є 
неправильною. Адже їй треба щоразу придумувати дедалі 
жорсткіше покарання, аби ламати волю дитини й утри-
мувати її в покорі. Людина може використовувати силь-
ну позицію доти, поки покарання виявиться ефективним. 
Саме це свідчить про те, що Богові не треба вдаватися до 
покарання. Усемогутньому Богові не треба демонструвати 
свою силу, тим паче – малоефективними методами. По-
караннями годі виховати дитину чи домогтися від неї по-
зитивного результату. Дитина, яку карають, від безвиході 
погоджується з покаранням, а її подальша поведінка зво-
диться лише до того, аби в майбутньому уникати його. Та-
кий метод виховання не вчить дитину самостійно аналізу-
вати свою поведінку й розуміти, що правильно, а що ні. 
Тоді вона зосереджує свою увагу тільки на вимогах того, 
хто її карає, і догоджає йому. Таким методом годі прище-
пити дитині віру в Бога, Який любить. Якщо людина буде 
зосереджуватися виключно на тому, аби догоджати Богові 
з метою уникнення суворих покарань, то це викликати-
ме в неї тільки страх перед Ним. Такий метод не сприяє 
формуванню у людини уявлення про Бога, Який любить. 

Так вона ніколи не навчиться брати на себе відповідаль-
ність перед Богом, бо приймає рішення не самостійно й 
виконує Божі Заповіді з хибних міркувань. Божі Заповіді 
будуть для неї лише непомірно важким тягарем. Здорова 
віра передбачає: любити Бога понад усе, шанувати Його 
Заповіді й таким чином викликати у Нього радість. Тоді 
допущені помилки не здаватимуться невдачею, за яку 
треба понести покарання, а будуть шансом успішного ро-
звитку на особистому шляху віри.  

Діти хочуть подобатися

Діти народжуються з бажанням подобатися. Вони лю-
блять своїх батьків і бажають виконувати їхні прохання. 
Вони радіють, коли їхні батьки чи родичі хвалять їх. Діти 
втрачають рівновагу лише тоді, коли хтось, зловживаючи 
владою, ламає їхню волю. Якщо хтось вважає, що йому 
треба тримати дітей у покорі, аби захистити свою уявну 
владу, то реагує на, як йому здається, погану поведінку 
дітей погрозами чи покараннями, які не сприймають-
ся дітьми і здебільшого несумісні з їхньою поганою по-
ведінкою. Це викликає в дитини такі міркування: «Я не 
такий, як інші. Я все роблю не так. Мене люблять тіль-
ки тоді, коли я виконую вимоги, які мені не завжди під 
силу. Я просто беззахисний перед сильнішим». Дитина 
таким чином ніколи не навчиться поступати по совісті й 
приймати правильні рішення. Адже її увага зосереджена 
виключно на тому, аби не викликати у дорослого, який є 
значно сильнішим, негативну реакцію. Утім, це не озна-
чає, що батьки мають виконуватися будь-які побажання 
і примхи своєї дитини. Діти обов’язково мають рівнятися 
на добрий зразок, зокрема, на людей зі свого оточення, які 
власним прикладом терпляче й наполегливо навчають, як 
треба поступати правильно. І лише згодом вони навчаться 
давати правильну оцінку своїй поведінці й приймати пра-
вильні рішення. Не треба надто рано ставити перед діть-
ми високі вимоги. Виховний процес треба організовувати 
так, аби привчати дітей нести відповідальність за скоєні 
збитки й відшкодовувати заподіяне. Якщо я завдав шко-
ду, то її треба неодмінно відшкодувати. Таке виховання не 
має нічого спільного з приниженням чи застосуванням 
сили. Відшкодування, щоправда, має бути для дитини по-
сильним. Так вона вчиться відшкодовувати завдані збит-
ки і залагоджувати конфлікт. Так дитина не ставить себе 
в залежність від людини, якій завдала шкоду, і не боїться 
покарання. Адже міра покарання з боку дорослого нерід-
ко несумісна з провиною дитини.  
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Зрілість віри

Божий авторитет незаперечний. Щоправда, є люди, які 
сумніваються в існуванні Бога. Однак, їхні сумніви не при-
меншують всевладдя Бога. Бог, володіючи суверенітетом, 
наділив людину вільною волею. Тому ми, люди, сміємо ро-
бити помилки і приймати неправильні рішення. Це – вияв 
Божої любові до нас. Завдяки жертві Ісуса Христа для нас 
завжди відкритий шлях до Бога. Бог створив людину, яка 
значно краще реагує на мотивацію, аніж на приниження. 
Дитина, яка зростає у вірі до Бога-Любові, також має ба-
жання проявляти любов і поступати правильно. Вона лю-
бить Бога, виконує Його волю і таким чином викликає у 
Нього радість. Для цього їй треба знати, яка поведінка є  
правильною, а яка – ні. Як у житті з вірою, так й у суспіль-
ному житті дитина має рівнятися на людей, які на влас-
ному прикладі показують, як треба жити і виконувати 
Божі Заповіді. Тоді віра дітей стає значно швидше зрілою. 
При цьому дитині треба прищеплювати впевненість, що 
Бог любить її, тому наділив правом самостійно приймати 
рішення. Діти повинні знати, що вони, живучи за вірою, 
сміють приймати також неправильні рішення, і при цьо-
му не боятися Божого покарання. Це не означає, що вони 
можуть вести себе так, як їм заманеться. Бог є любов’ю, 
та водночас Він є вимогливий. Бог чітко показує, що таке 
гріх і провина. Він наділив нас даром Святого Духа, а та-
кож розумом й інтелектом, аби спізнавати істину. Тому 
людина спроможна нести відповідальність за свої вчин-
ки, а, коли треба, то навертатися на путь істини. Ісус Хри-
стос показав єдино правильний шлях до Бога. Як батьки 
не залишають своїх дітей напризволяще у світі, так і Бог 
– Своїх дітей самотніми на шляху віри. Христос прийшов 
на землю й об’явив нам Боже Царство. Завдяки апостоль-
ському служінню ми знову й знову отримуємо настанови 
на шляху віри, де Бог бачить і супроводжує нас. На цьому 
шляху Він є для нас – і це очевидно – Наставником. Наші 
діти, торуючи духовний шлях, потребують Божі настано-
ви, аби бути зрілими християнами. Перед тим, як взяти на 
себе під час Конфірмації відповідальність за своє життя 
з вірою, діти мають знати, як треба жити відповідно до 
Божої волі, а також розуміти, що мають право самостійно 
приймати рішення і бути впевненими, що шлях навернен-
ня до Бога є для них завжди відкритий.  

Марайке Фіннерн
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Контрацепція (запобігання вагітності), донорство органів, штучне запліднення та евтаназія 
(практика навмисного закінчення життя людини з метою полегшити її біль і страждання) – це 
пряма й особиста постановка питання про життя і смерть. Офіційно розроблена концепція 
«Початок і кінець людського життя» висвітлює це питання з точки зору новоапостольського 
віровчення і дає віруючим орієнтир для прийняття рішень відповідно до положення Церкви про 
персональну відповідальність. 

Початок  людського  життя

Початок людського життя описують з різних точок 
зору. Біологічна наука опирається на природни-
чо-наукові пізнання. Точка зору етики залежить 
від основних моральних цінностей суспільства, 

а також від наукових досягнень етичних дисциплін (зо-
крема, теологічної чи медичної етики). З точки зору хри-
стиянського віровчення авторитетними є висловлювання 
Біблії та Євангелії. 

Погляд з точки зору біології

Людське життя з точки зору біології розпочинається піс-
ля запліднення яйцеклітини. Унаслідок злиття яйцеклітини 
із клітиною сперми утворюється ембріон, який зазнає по-

стійного розвитку і значною мірою залежить від спадкових 
факторів. Відомий поділ на стадії розвитку – це лише ре-
зультат наукових досліджень. Близько семи днів, упродовж 
яких запліднена яйцеклітина остаточно прикріплюється до 
матки матері – це період, який з огляду на застосування кон-
трацептивів і застосування біомедичних методів, приміром, 
штучного запліднення, вважають критичним. 

Під час кожної наступної стадії розвитку гине частина за-
пліднених ембріонів через наявні помилки чи відсутність 
сприятливого середовища. Отже, значна частина ембріонів 
гине перед тим, як прикріпитися до матки.  Учені вважають, 
що переважна більшість ембріонів відмирає природнім шля-
хом. 

ВЕРА И ОБЩЕСТВО | БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ СЕГОДНЯ
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Мікеланджело «Створення Адама»: 
«І сотворив Бог людину на Свій Образ» (Буття 1, 27). 

Погляд з точки зору етики

Етика займається дослідженням людських цінностей та 
відповідальності, й шляхом раціонального підходу з’ясовує, 
що є добре і моральне. Етичні дослідження є нерідко осно-
вою для прийняття законів і правил біомедицини.  

Релігійна етика також займається дослідженнями почат-
ку й зародження людського життя. Вона опирається на бо-
гословські істини й розробляє загальноприйняті норми. А 
медична етика є частиною практичної етики. Вона формує 
морально обумовлені позиції й дає відповіді на індивіду-
альні питання, які виникають у зв’язку з існуючою сьогодні 
можливістю медицини втручатися в процес зародження й 
розвитку людського життя. 

Погляд з точки зору нашого віровчення

Людське життя з точки зору нашого віровчення виникає 
тоді, коли тіло об’єднується з душею, тобто, коли відбуваєть-
ся вселення душі в тіло, а закінчується, коли душа покидає 
його. Біблія не дає чіткої відповіді на питання щодо почат-
ку людського життя й вселення душі в тіло, на основі якого 
можна сформулювати наукове пояснення. 

Філософсько-богословські дослідження на тему вселен-
ня душі в людське тіло сягають ще дохристиянської епохи. 
Міркування щодо того, як розуміти вселення душі в тіло, а 

також, як і коли це відбувається, залежить від різних точок 
зору й наукових досягнень, подібно до того, як по-різному 
визначають момент запліднення й розвиток ембріону в ма-
теринському тілі. Тому впродовж багатьох століть дотриму-
валися різних поглядів.

«Вселення душі в тіло» – історія поняття

Ранні висловлювання щодо «вселення душі в тіло» похо-
дять з грецької філософії (Платон), коли поняттям «душа» 
характеризувалося те, що формує людське тіло та надає йому 
життя і розвиток, а під час вмирання покидає його. 

Арістотель не вважав, що душа є невмирущою, а вбачав 
у ній початок, який формує і надає плоті життя, яке завер-
шується смертю. Невмирущим духом, на його думку, є лише 
те, що створено інтелектом людини. Він дотримувався дум-
ки про те, що душа, як і тіло, проходить різні стадії розвитку. 
Вселення душі, розпочинається під час зачаття з «живильної 
рослинної душі», на зміну якій приходить «тваринна, наділе-
на почуттями душа», а після народження людини – «мис-
ляча, наділена свідомістю, душа». Такі стадії розвитку душі 
називають послідовним «вселенням душі».

Відповідно до християнської традиції душа розглядається 
як щось чисто духовне. Спосіб і момент вселення душі опи-
сують по-різному. Августин не дає остаточної відповіді на 
питання, чи походить людська душа з душі Адама й під час 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО  |  БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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зачаття передається від одного покоління до другого, а чи 
вона твориться Богом кожного разу (креацинізм).    

Фома Аквінський дотримувався думки про те, що душа, 
найважливіший елемент людини, не передається від людини 
до людини, а твориться Богом, зокрема, у той момент, коли 
формується людське тіло. Фома Аквінський, як й Арісто-
тель, вважає, що душа проходить стадії розвитку, які завер-
шуються значно раніше (після 40–90 днів). Найвищу стадію 
розвитку душі, інтелектуальну душу, творить Бог і вселяє її 
у людську плоть. 

Узагалі, в епоху пізньої Античності й Середньовіччя вва-
жали, що вселення душі відбувається на пізніх стадіях. Од-
нак, дослідження біології розвитку й особливо генетики 
показують, що момент початку й зародження людського 
життя, а значить вселення душі в тіло відбувається на значно 
ранніх стадіях. 

Про значення різних точок зору

З давнини й до епохи Просвітництва у країнах західної 
Європи церква володіла повним правом тлумачення щодо 
початку й розвитку людського життя. Після епохи Просвіт-
ництва й медичних досягнень нового часу етика й особливо 
медицина набули неабиякого значення. Встановлення норм 
біомедицини значною мірою залежить сьогодні від техніч-
них можливостей медицини. Навіть палкі прихильники 
християнства вважають відносним право тлумачення церк-
ви в галузі медицини. На право тлумачення, замість церкви, 
претендують сьогодні суспільні й етичні установи. 

Через існуючі відмінності суспільних норм і законів прин-
ципові положення біомедичної галузі в окремих державах 
лише частково втілюється у життя. Такі рішення дедалі біль-
ше приймаються складом етичних комітетів чи під особисту 
відповідальність окремої людини. Особиста відповідаль-
ність людини з точки зору нашої церкви немає нічого спіль-
ного з свавіллям, а пов’язана з критичним поглядом на по-
ставлені наміри. 

Протиріччя різних точок зору

Якщо порівняти різні точки зору щодо початку людського 
життя, то з’ясуємо певні протиріччя. 

Закони і правила, встановлені на основі етичних норм, 
лише частково співпадають з християнськими цінностями. 
Сьогодні застосовуються чи відхиляються методи, які су-
перечать християнським цінностям, однак за них не несуть 
покарання. Безкарним, як виявляється, є те, що дозволено. 
Якщо вселення душі в тіло, як мовить церква, співпадає з на-
уково підтвердженим поєднанням яйцеклітини з клітиною 
сперми, то внаслідок відомої загибелі ембріонів у процесі 

природного розвитку гине значна частина ненароджених 
людей. Таким чином, переважна частина ненароджених душ 
гине, про що батьки навіть й не здогадуються.

 Церква не знає достеменно, коли саме відбувається вселен-
ня душі в людське тіло. Важливим є те, щоб через рішення чи 
втручання людини – незалежно від існуючих законів – не по-
рушувався процес зародження людського життя і не коїлося 
вбивство. Такі міркування дають церкві підстави  давати біо-
медичні рекомендації віруючим людям, на які вони можуть 
орієнтуватися, приймаючи ґрунтовно продумані рішення 
відповідно до персональної відповідальності.

Оскільки момент вселення душі в людське тіло не встанов-
лено, то ми не можемо робити висновок про те, що внаслідок 
вмиранням заплідненої яйцеклітини (ембріона) відходять 
душі ненароджених людей у потойбічний світ.  

Укінці кінців, нам невідомо, як саме відбувається вселення 
душі в людське тіло, це – прерогатива Бога. Церква в цьому 
відношенні не займає остаточну позицію, бо це не впливає на 
практичну організацію повсякденного життя людини.

Точка зору Новоапостольської церкви щодо 
початку життя і вселення душі в тіло

 ■ З метою кращого захисту людини, яка створена на 
подобу й образ Божий, церква з повагою ставиться до 
людського життя з моменту його зародження і відхиляє 
будь-які спроби його омертвлення. Людське життя за-
слуговує на необмежену людську гідність. 

 ■ Момент вселення душі в тіло – це прерогатива Бога, 
людина не дослідила остаточно це питання. З метою 
кращого захисту людського життя, наділеного душею, 
церква вважає, що вселення душі в тіло відбувається 
в момент зачаття, тобто поєднання яйцеклітини із 
спермою. 

 ■ Церква приймає будь-які біомедичні методи й терапію, 
які не ведуть до зумисного вбивства заплідненої яй-
цеклітини (церква проти селекції).

 ■ Церква знає про те, що відбувається природна біоло-
гічна селекція, під час якої значна частина заплідненої 
яйцеклітини (ембріонів) гине без втручання людини. 

 ■ Наша церква займає позицію, що треба вдаватися до 
обмежень можливостей того, на що спроможна сьогод-
ні медицина. Такі обмеження треба робити, виявляючи 
довіру до Бога, бо Він дарує людині життя, яке принци-
пово заслуговує на повагу.   
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | РІЗДВО В УКРАЇНІ

ВІДЗНАЧЕННЯ НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ 
СВЯТ 2021 РОКУ  В ОКРУГАХ УКРАЇНИ

У цьому році, незважаючи на короновірусну пандемію, 
у громадах трьох українських округів Новоапостоль-
ської церкви «Україна-Схід», «Україна-Центр» і 
«Україна-Захід» відбулися Новорічні й Різдвяні бого-
служіння. Духовну опіку над цими громадами здійснює 
Апостол Анатолій Будник. Йому надають допомогу 
настоятелі цих округів та їхні помічники, окружні 
старійшини й окружні євангелісти, а також священ-
нослужителі й диякони цих громад. 

Через пандемію коро-
новірусу не всі брати й се-
стри вже тривалий час мають 
змогу приходити в церкву на 
богослужіння, тому з церк-
ви громади Києва щонеділі 
транслюються відеобогослужіння каналами «YouTube». Таке відеобогослужіння з 
нагоди Нового року в неділю, 3 січня 2021 року, провів Апостол Анатолій Будник. 
Воно транслювалося на всю Україну.  

         На початку проповіді Апостол зупинився на словах призначеного Першоапо-
столом Жаном-Люком Шнайдером девізу нашої церкви на 2021 рік: «Христос – наше 
майбутнє». Він привернув увагу учасників цього богослужіння до Новорічного по-
слання Першоапостола. У ньому, зокрема, зазначено: «Минулий 2020 рік пройшов 
під зна-
ком коро-

навірусної пандемії. Однак, ця криза не змогла 
відібрати у нас одного: довіри до Бога! Бог був 
і є нашим Небесним Отцем. Довіра до Бога й 
віра у Нього й надалі визначатиме наше май-
бутнє. Ми не знаємо, що готує нам 2021 рік, та 
розпочинаємо його з упевненістю: Ісус гряде 
скоро! Це – мета нашої віри, яка відображена 
в цьогорічному девізі! «Цей девіз, - продовжив 
Апостол, - узгоджується з біблійною цитатою 
з Євреїв 12, 1–2, що покладена в основу бого-
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служіння з нагоди Нового року. У ній, 
зокрема, мовиться: «Біжімо витривало 
до змагання, що призначене нам, вдив-
ляючись пильно в Ісуса, Засновника й 
Завершителя віри». Наша мета – осяг-
нути вічне єднання з Господом у Його 
Царстві. Вона спонукає нас готуватися 
до Другого Пришестя Ісуса Христа. Таке 
духовне підготування порівнюється 
тут зі спортивним змаганням. Віруюча 
людина, немов атлет, докладає чимало 
зусиль і старань; вона ніколи не занепа-

дає духом і зберігає активність аж до кінця, аж до фінішу. Для 
цього ми черпаємо силу й мотивацію у Христі. Духовне май-
бутнє, до якого ми прагнемо, має визначати наше повсякденне 
життя. Аби осягнути вічне життя з Христом, ми вже сьогодні, 
тут, на землі, шукаємо єднання з Ним та узгоджуємо свої рі-
шення з Його вченням. Євангеліє Ісуса Христа – це фундамент, 
на якому ми будуємо своє подружнє й сімейне життя, а також 
– стосунки з ближнім». Свою проповідь Апостол завершив та-
кими словами: «Наше духовне майбутнє залежить від довіри 
до Христа. Вдивляючись пильно в Ісуса Христа, ми неодмінно 
осягнемо славну мету нашої віри». 

7 січня 2021 року Апостол Будник проводив богослужіння з 
нагоди Різдва у громадах Турійська й Нововолинська. Це гро-
мади, які він створив і якими опікувався ще на початку 90-х 
років. В основу цих богослужінь Апостол поклав слова з Єван-
гелії від Івана 1, 9: «Справжнє то було Світло – те, що просвіт-
лює кожну людину. Воно прийшло у цей світ». Перед почат-
ком проповіді, відповідно до богослужебної літургії, відбулося 
читання з Біблії; зачитувалися біблійні цитати з Ісаї 9, 5–6 та 
Галатів 4, 4–7. 
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 «Християни всього світу відзначають Різдво Ісу-
са Христа. У залежності від місця проживання вони 
святкують Різдво у люту зиму чи в спекотне літо. Одні 
люди живуть у достатку, інші – у злиднях; одні –у колі 
великої родини, а інші – одиноко й самотньо. Однак, 
різдвяна радість є скрізь однаковою, адже вона ґрун-
тується на спільній вірі: Бог – це любов; Він послав 
Свого Сина на землю, аби принести нам спасіння», - 
цими словами Апостол А. Будник розпочав свою про-
повідь. Він також наголосив, що Божий Син прий-
шов на землю, аби принести людям світло істинної 
сутності Бога та Євангелія. Народження, діяльність, 
смерть і воскресіння Ісуса, а також обітниця Його 
Другого Пришестя освітлюють усе наше життя. Хри-
стос освітлює також нашу сутність і вчить нас пізна-
вати самих себе. Беручи з Нього приклад, ми здатні 
давати правильну оцінку своїй духовній зрілості. І на завершення Апостол 
підкреслив: «Несімо й ми Господнє світло людям зі свого оточення. Як 
сонце, так і місяць освітлюють землю, але – по-різному. Сонце – джерело 
світла, а місяць відбиває сонячне світло. Аби нести світло своєму ближньо-
му, нам треба відображати світло Христа, та словом і ділом нести людям 
Євангеліє. Наше свідчення буде ефективним, якщо Христос житиме у нас. 
Так ми зможемо виконати покладене на нас доручення: бути світлом для 
народів і нести спасіння аж до краю землі». 

Чимала кількість дітей взяла участь у цих двох богослужіннях. Після бо-
гослужіння вони залюбки виступили з невеличким концертом: виконува-
ли Різдвяні колядки і декламували вірші. Після концерту Апостол вручив 
дітям Різдвяні подарунки, чим, звісно, викликав у них неабияке захоплен-
ня. 

Визначною подією богослужіння в громаді Нововолинська було Свя-
те Запечатання Апостолом трьох малолітніх дітей. Це викликало велику 
радість не тільки у батьків, а й в усіх присутніх на богослужінні. Адже Божа 
сім’я поповнилася тепер на ще трьох членів.
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Для цієї ілюстрованої загадки ми обрали непересічний мотив. Він взятий із сте-
льової фрески, виготовленої в 1765 році Маттеусом Ґюнтером. Фреска знаходить-
ся у Малому Золотому Залі колишнього Єзуїтського коледжу м. Ауґсбурга. Разом 
з Ґюнтером над оформленням Залу працював також Йоганн Міхаель Фейхтмай-
ер, якому, власне, належить цей зліпок. Окрім Маттеуса Ґюнтера (1705−1788) та 
Йоганна Міхаеля Фейхтмайера (1709−1772), до роботи були залучені також най-
більш знані на той час художники стилю рококо. На стельовій фресці Ґюнтера 
зображений пророк Ісая і старозавітній цар. Ісая дає обітницю царському дому 
в Єрусалимі: «... Ось дівиця зачала, і породить Сина і дасть Йому Ім’я Еммануїл» 
(Ісаї 7, 14). Такі ж слова промовив Ангел, коли звістив Йосипові про народження 
Ісуса, давши Йому ім’я «Еммануїл», що означає «з нами Бог» (Мт 1, 23). Слова Ан-
гела мають неабияке значення: завдяки цьому Дитятку, на Якого чекала Марія, 
Бог перебуватиме разом зі Своїм народом. Велике значення обітниці Ісаї, яку від 
давав цареві, передано на цій стельовій фресці зображенням променів світла, що 

простягаються від небес до серця царя. ЯК ЗВАЛИ ЦАРЯ, ЯКОМУ ІСАЯ ДАВ ЦЮ ОБІТНИЦЮ? 
(Відповідь див. на стор. 2)

1. Як називають час церковного року, що передує Пасхі?
А  страсний час
Б  час П’ятидесятниці
В  час Пасхи
Г  час Трійці

2. У якому з Євангелій мовиться про обрізання Ісуса?
А  в Євангелії від Матвія
Б  в Євангелії від Луки 
В  в Євангелії від Івана
Г  в Євангелії від Марка

3. Хто співав відомі у латинському виконанні слова «Нині 
відпускаєш»?
А  Ангел Гавриїл
Б  Марія, Мати Ісуса
В  Пророчиця Анна
Г  Симеон

4. У якому з Євангелій знаходиться причта про мудрих і 
немудрих дів?
А  в Євангелії від Матвія
Б  в Євангелії від Луки 
В  в Євангелії від Івана
Г  в Євангелії від Марка

5. Хто написав текст пісні «Господи, прости наш гріх»» (№ 59 
в російськомовному пісеннику)?
A Ганс Георг Лотц
Б Фрідріх Лінде
В Карл Йоганн Філіпп Шпітта
Г Гедвіг фон Редерн

6. Де в Святому Письмі знаходиться книга Ісуса Сираха?
А  відсутня, бо є небіблійною книгою
Б  у Новому Заповіті
В  у Старому Заповіті 
Г  в Апокрифах

7. Кого з пророків названо плачучим?
А Наума
Б  Софонію
В Єремію
Г Міхея

8. Як звали митаря, якого Ісус закликав зійти із смоківниці?
А  Захарія
Б  Закхей
В  Захарій
Г  Садок

9. Куди був посланий пророк Йона?
А в Єрусалим
Б  у Самарію
В  в Ефес
Г  у Ніневію

10. Коли відбулося останнє Зібрання Апостолів в Олбері?
А у липні 1830 року
Б у червні 1829 року  
В у березні 1828 року
Г у вересні 1835 року
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