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Я
кщо мова заходить про Божу волю, то її найчасті-
ше пов’язують з чимось негативним. Коли з нами 
сталася біда, то тому, що «такою є Божа воля». 
Коли Бог не вислуховує наші молитви, то тому, що 

вони «не узгоджуються з Божою волею». Слова «Нехай буде 
воля Твоя», які містяться у молитві «Отче наш», означають 
для багатьох людей упокорення Божій волі чи певну відмо-
ву. Людина схиляється перед Божою волею – хоча, насправ-
ді, бажає, аби відбувалося по-іншому.

Отже, у чому суть «Божої волі»? Зазнавати удари долі? Не 
знаходити супутника життя? Непосильною працею здобу-
вати копійку на роботі, яка тобі не до душі? Ні! Божа воля 
полягає в Його плані спасіння і відкуплення. Бог бажає, 
аби ми перебували разом з Ним. Ісус чітко наголошував 
на цьому, зокрема, в Архієрейській молитві: «… яких Ти 
Мені передав, перебували там, де і Я» (Від Івана 17, з 24). 
Ісус Христос – Бог – бажає, аби ми жили у вічному єднан-
ні з Ним. Суть Божої волі полягає не втому, аби смиренно 
приймати її, а в тому, аби всім серцем погодитися з нею. 

Імпульс з богослужіння Першоапостола

«Нехай буде воля Твоя»
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Г
отліб Даймлер, Карл Бенц, Фердинанд Порше − це 
імена, які спадають на думку не тільки завзятим 
прихильникам кросвордів чи коли мова заходить 
про піонерів автомобілебудування. Однак, ім’я 

Теодора Берґманна або Йозефа Фоллмера відомі, мабуть, 
лише завзятим автолюбителям. Підприємець і винахідник 
Берґманн у 1894 році заснував компанію «Берґманн Інду-
стріверке» у районі Ґаґґенау в Оттенау та залучив до неї в 
якості інженера Фоллмера, близького по духу партнера. Ра-
зом вони розробили і виготовили бензиновий автомобіль 
класичної форми, який був оснащений одноциліндровим 
двигуном потужністю шість кінських сил. До 1899 року 
вони продали 350 екземплярів «Східного експресу». Інші 
моделі, як от «Liliput», існували доти, поки завод, який у 
той час був відомий як «Південнонімецький автомобіль-
ний завод», у 1907 році не продали конкурентам. Цей завод 
працює досі на тому ж місці під тим же славним ім’ям. Саме 
тому автомобільні заводи Ґаґґенау вважають в усьому світі 
найстаршими у своєму роді й досі діючими підприємствами.  

4 НС, 07/2021
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транслювалося на регіони діяльності 
Окружних Апостолів Краузе і Надольного. 
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С
ердечно улюблені брати й сестри, я дуже вдяч-
ний Богові, що сьогодні в нас проходить це бо-
гослужіння – щоправда, не так, як планувалося 
спочатку. Однак, Бог уможливив цю зустріч. 

Сьогодні ми розуміємо, що не в змозі все контролювати. 
Це прикро. Та в нас немає вибору, як тільки постійно при-
стосовуватися. Але одне безперечно продовжує перебува-
ти під нашим контролем: відносини з Богом. Господь Ісус 
мовив, що ніхто не спроможний вирвати овець з Його рук. 
Апостол Павло писав: «Ніщо не зможе нас відлучити від 
Божої любові». Наші стосунки з Богом залежать тільки від 
нашого власного бажання. Чи то коронавірус, чи хвороба, 

Спасіння для всіх людей

чи смерть, чи щось інше − ніщо не може відлучити нас від 
Бога, якщо ми маємо бажання зберігати Йому вірність. Це – 
наша втіха, дорогі брати й сестри. Отже, наші відносини з 
Богом перебувають під контролем. Якщо я приймаю рішен-
ня: «Щоб не трапилося, я зберігатиму Богові вірність», − то 
вірус не перешкодить. Усе залежить тільки від нашого ба-
жання. Отже, приймімо тверде рішення і зберігаймо Госпо-
дові вірність аж до кінця.   

К
оли я шукав біблійну цитату для сьогоднішнього 
богослужіння, то мені на думку прийшли сло-
ва з 1-го Послання до Тимотея. У мене, щоправ-
да, виникли деякі сумніви: нелегко мати справу 

«Це добре й приємне в очах нашого Спаса Бога, Який хоче, щоб усі люди 
спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також 
і посередник між Богом та людьми − Чоловік Христос Ісус, що дав Себе 
Самого як викуп за всіх: свідоцтво свого часу».

Цитата з Біблії: 1-е Тимотея 2, 3−6



НС, 07/2021 7

з Посланнями до Тимотея, відомими також як пастирсь-
кими посланнями. З одного боку, бо не існує єдиної думки 
щодо того, хто насправді їх написав. Одні кажуть, що Апо-
стол Павло, як про це мовиться в Посланні. Інші експерти 
вважають, що це неможливо, і що хтось інший писав його 
набагато пізніше, посилаючись на ім’я Апостола Павла, на 
його вчення та на його авторитет, аби протистояти тодіш-
нім різним псевдовченням. Мені невідомо, хто є автором 
цього Послання. Якщо я колись з Господньої ласки матиму 
можливість зустрітися з Апостолом Павлом, то запитаю в 
нього про це. Для нас важливо, що Послання до Тимотея є 
частиною Святого Писання. Ми віримо, що його автор був 
натхненний Святим Духом. Ми віримо, що це Послання, як 
і все Святе Писання, необхідно читати і тлумачити в світлі 
Святого Духа. Такою є наша позиція.

Це стосується як авторства, так і змісту 1-го Послан-
ня до Тимофія. Воно містить у собі низку висловлювань, 
які свідчать про знання й умови життя автора – хто б це 
не був. Не всіх їх треба сприймати як вічно діючу Боже-
ственну істину. Наприклад, у ньому мовиться, що Тимо-
тей хворів, бо вживав тільки воду. Йому треба було б, як 
сказано, вживати більше вина, бо воно корисне для шлун-
ку (пор. 1-е Тимотея 5, 23). Рабам він говорить, що вони 
мають виявляти послух, добре служити і поважати своїх 
господарів (пор. 1-е Тимотея 6, 1−2). Павло нерідко вів 
мову про грішного Адама (пор. Рим 5, 12−19); про те, що 
ми маємо перемогти ветхого Адама і стати новим Адамом. 
А тут автор говорить про те, що Адам, насправді, не є вин-
ним: він не поступив би так, якби Єва, його дружина, не 
спокусила його. Тому вона зазнає спасіння, тільки якщо 
народжуватиме дітей (див. 1-е Тимотея 2, 14−15). 

Я вважаю, всі ми погоджуємося з тим, що такі тверджен-
ня не можна розглядати як вічно діючу Божественну істи-
ну. Однак, не турбуйтеся: наша сьогоднішня біблійна ци-
тата є Божественною істиною. Вона однозначно походить 
від Святого Духа, бо узгоджується з Новим Заповітом.

Тут йдеться про те, що ми маємо молитися про спасіння 
всіх людей, адже Бог бажає, аби всі люди спаслися. Це не 
викликає в нас жодних проблем і безперечно відповідає 
Євангелію. Бог бажає, аби всі люди завдяки вірі в Ісуса 
Христа осягнули спасіння. Господь Ісус, Божий Син, прий-
шов на землю до юдеїв, до обраного народу, й запропону-
вати їм спасіння. Однак, незабаром Він дав зрозуміти, що 
спасіння стосується не тільки євреїв, і що Він прийшов 
також до самарян. Це було проблематичним для євреїв. 
Самаряни належали до змішаного народу і ним вони нех-
тували. Однак, Ісус мовив, що самаряни також можуть 
зазнати спасіння. А згодом Він пояснив, що погани, тобто 
не-євреї, також мають змогу осягнути спасіння. Саме тому 
Він послав Апостола Петра до Корнилія. Отже, будь-яка 

людина може зазнати в Ісусі Христі спасіння: юдеї, сама-
ряни чи язичники.

В
ін також підкреслював, що не тільки добрі й правед-
ні люди, а й грішні, як-от перелюбниця чи хабарник 
− згадаймо Закхея − можуть знайти в Ньому спасін-

ня. Це викликало непорозуміння. Людина, яка є корум-
пованою, може також знайти спасіння в Ісусі Христі? Він 
не відкидав також злодіїв, зокрема, вбивцю на хресті. Ісус 
навіть молився про спасіння людей, які мали намір убити 
Його. Він дійсно прийшов до всіх людей: і до добрих, і до 
поганих. Походження людини не мало жодного значення.

Ісус прийшов до живих; однак після Своєї смерті Він 
зійшов у потойбічний світ, прийшов до померлих і звіщав 
їм спасіння. Він звіщав їм, що вони також можуть осягну-
ти спасіння. Отже, Ісус прийшов як до живих, так і до по-
мерлих. Бог дійсно бажає, аби всі люди спаслися. У цьому 
й у потойбічному світах.

Отже, мова йде про те, що існує лише один шлях до 
спасіння − віра в Ісуса Христа. Це узгоджується з Єван-
гелієм. Сам Ісус Христос мовив: «Я - путь [...]; ніхто не 
приходить до Отця, як тільки через Мене» (Від Івана 14, 6).
Влучніше годі висловити, і все ж не всі християни з цим 
погоджуються. Існують з цього приводу різні точки зору. 
Одні кажуть: «Людей, які померли і не вірили в Ісуса або 
ніколи не чули про Нього, Бог також бажає спасти». Інші 
кажуть: «Людям, які чинили добро, Бог також в кінці 
кінців, під час страшного суду, подарує милість». Треті 
дотримуються думки: «Люди, які вірили в Бога − правед-
ний єврей, праведний мусульманин, − які дійсно вірили в 
Нього, до таких Бог також виявить Свою прихильність». 
Існує ще чимало інших точок зору, і ми ставимося до них 
з повагою. Однак ми, Апостоли Ісуса Христа, не пропові-
дуємо про це. Ми дотримуємося такої думки: існує лише 
один шлях, що веде до Бога, який був даний нам, людям, 
для того, аби осягнути спасіння; це − Ісус Христос. Люди-
на, яка бажає ввійти в Боже Царство, має вірити в Ісуса 
Христа і слідувати за Ним.

У нас немає проблем з тим, бо ми віримо, що спасіння 
можна осягнути й у потойбічному світі. Євангеліє звіщають 
також у потойбічному світі. Там також здійснюються таїн-
ства для душ. Незабаром прийде Тисячолітнє Царство миру.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Він дійсно прийшов до всіх людей: 
  і до добрих, і до поганих.
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Тоді у кожної людини буде можливість почути євангель-
ську звістку і зустрітися з Ісусом Христом. Тоді кожна 
людина матиме змогу розпізнати, що Ісус є шляхом до 
спасіння, прийняти рішення на Його користь і слідува-
ти за Ним. Ми, новоапостольські християни, послідовно 
слідуємо цьому вченню. Мені це подобається. Ми віримо, 
що спасіння можливо тільки через Ісуса Христа: тут, у по-
тойбічному світі, а потім під час Тисячолітнього Царства 
миру. Таким є наше переконання: Ісус Христос помер за 
всіх людей. Він бажає, аби у всіх була можливість йти вслід 
за Ним і таким чином осягнути спасіння. Він – Бог. Він 
бажає, аби всі люди спаслися завдяки вірі в Ісуса Христа.

Н
ас закликають молитися про спасіння всіх людей і 
ми поступаємо саме так. Ми молимося про спасін-
ня живих і померлих, аби й вони зазнали спасіння 

в потойбічному світі. Ми молимося за всіх людей. Ми, та-
ким чином, виражаємо свою віру у всемогутність й силу 
Євангелія і довіряємо силі Божої любові. Усі люди, дійсно, 
можуть зазнати спасіння через віру в Ісуса Христа, через 
проповідь Євангелія; навіть найгірший грішник. Коли ми 
говоримо, що молимося про спасіння всіх людей, то тим 
самим кажемо: ми віримо, що проповідь Євангелія може 
торкнутися навіть найгіршої людини. Вона може увірува-

ти і помінятися. Вона може зректися зла, прийти до Бога, 
покаятися і йти вслід за Господом Ісусом. Таким є зміст 
наших молитов, тому ми в молитві кажемо: «Господи, да-
руй милість усім людям!» Так ми свідчимо про свою віру в 
те, що любов Ісуса Христа є вельми великою, а Боже слово 
є настільки дієвим, що здатне творити будь-що. Це одне. 
Тепер до молитви. 

Н
аша молитва – це вираженням нашої любові 
до ближнього. Ми віримо не тільки в дієвість 
Євангелія. Ми віримо не тільки в силу Божої лю-

бові. Ми любимо людей! Ми хочемо, аби вони, як і ми, 
осягнули спасіння. Ми хочемо, аби вони також могли 
отримати те, що Бог бажає дарувати всім людям. Усім 
без винятку. Ми не поступаємо, як працівники у вино-
граднику з притчі Ісуса, які прийшли раніше від інших і 
бажали отримати більшу платню, ніж ті, що працювали 
лише одну годину. Ні, ми молимося за всіх людей, аби 
вони отримали те саме, що й ми. Ми не очікуємо, аби 
вони, як і ми, зберігали тривалий час вірність; аби стра-
ждали, як і ми, й переживали те, що ми переживаємо. 
Ні! Головне, аби вони вірили в Ісуса Христа і народили-
ся з Води й Духа. Тоді вони зможуть отримати те, що ми 
отримаємо. 

Ми віримо, що проповідь Євангелія може торкнутися навіть 
найгіршої людини. Вона може увірувати й помінятися.
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Цим пророк хотів сказати, що тільки тому, що вони 
були євреями і вірили в Бога, їхнє життя не стане кращим, 
аніж у решти населення міста. Вони мали бути солідарни-
ми зі всіма людьми. Коли людям з їхнього оточення було 
погано, то і їм, віруючим людям, також було погано; а коли 
іншим людям жилося добре, то й у них було все гаразд. 
Саме ця думка знаходить тут своє відображення: якщо в 
людей з мого оточення все гаразд, то й у вас буде також 
все добре. Коли населенню погано, то і вам буде погано. 
Сьогодні відбувається те саме. Ми − християни, віруючі 
люди, але наші справи йдуть так само, як й у інших. Ось 
що стоїть за цим.

Але тут мова йде про щось значно більше, що має від-
ношення до заклику Ісуса любити своїх ворогів. Якщо 
автор послання пише, що слід молитися за імператора, 
то потрібно знати, що християн переслідували саме мож-
новладці. Їх переслідували євреї, але також і римляни, 
бо вони в їхніх очах становили політичну загрозу. Вони 
не визнавали імператора богом. Вони вважали його пра-
вителем, але не богом. Однак, римський імператор хотів, 
аби його шанували так, як бога. Тому вони переслідували 
християн. А тут мовиться про те, що християни мають мо-
литися за римлян. Згідно з Христовим вченням це означає: 
треба молитися також за тих, хто завдає нам зло.  Дійсно, 

Ми не бажаємо бути більшими від інших людей. Нена-
че брат блудного сина, який бажав бути більшим від сво-
го брата. Ні, ми молимося за всіх людей. Всі вони мають 
осягнути спасіння. Ми також не очікуємо, аби вони були 
такими, як і ми, і жили таким же життям. Вони повинні 
народитися згори, Води й Духа, і жити вірою − у своє-
му культурному середовищі, у свій час, у своїх життєвих 
умовах. Їм не обов’язково робити те, що я роблю. Голов-
не, щоб вони слідували за Ісусом Христом. Саме такою 
є наша любов до людей. Ми молимося за всіх людей, аби 
вони спаслися.

Тут, у 1-у Посланні до Тимотея, міститься відомий 
вірш: «Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися про-
хання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів 
і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокій-
но вести життя з усією побожністю та пристойністю» 
(1-е Тимотея 2, 1−2). Отже, ми маємо молитися і за людей, 
які перебувають при владі, у той час це був імператор. Це 
трактують по-різному. Особисто у мене немає проблем 
з цим. Такими були традиції. Єремія свого часу від імені 
Бога просив в’язнів Вавилона молитися за тих, хто три-
мав їх у полоні. Вони повинні були молитися за місто, в 
якому жили. Якщо в ньому все гаразд, то й у євреїв було 
все добре.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

АПОСТОЛ 

ГЕЛЬҐЕ МУЧЛЕР:

Апостол Мучлер (Північна і Схід-
на Німеччина) сказав у своєму 
співслужінні, що він розмірковував 
над Посланням Апостола Павла до 
Римлян, в якому мовиться: «Бо я 
певний, що ні смерть, ні життя, ні 

ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, 
ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе 
нас відлучити від Божої любови, що в Христі Ісусі, Господі 
нашім» (Римлян 8, 38−39). Він поставив питання: як ми 
сприймаємо свого ближнього, який, можливо, недобро-
зичливо ставиться до нас: «Також і його ніщо не може 
відлучити від любові Божої, яка діє або повинна діяти 
через мене?» Він сказав, що молиться за те, аби Бог дав 
нам сил бажати спасіння всім людям і молитися за них. 
Ми ніколи не повинні боятися сповідувати свою віру: 
«Бо кожну людину, яка сповідує Його, Ісуса Христа, Він не 
відкине». 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 

ВОЛЬФҐАНҐ НАДОЛЬНИЙ:

Окружний Апостол Надольний 
(Берлін-Бранденбург) на початку 
своєї співпроповіді зізнався, що 
йому важко осягнути безмеж-
ну любов Бога. Як швидко нам, 
людям, знову і знову приходять 

погані думки про ближнього. Подивімося на самих себе: 
«Хіба це не має бути нашою вимогою до себе? Той, хто 
бачить мене, бачить частину Христа. Звісно, не такого 
досконалого, як Господь. Але саме такою має бути наша 
вимога до себе!» Віруючі люди мають бути дороговказом 
Христа: «Якби вказівний знак вказував сьогодні в одному 
напрямку, а завтра − в іншому, то чи був би він правиль-
ним?» Він закликав братів і сестер бути непорушними, а 
також навів яскравий приклад: «Інколи повз вказівний 
знак пробігає собака ... однак, це не означає, що ним треба 
нехтувати. Він продовжує бути дороговказом».
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог бажає, аби всі люди спаслися через віру в Ісуса 
Христа. Ми молимося за всіх людей: за живих і за по-
мерлих. Ми хочемо зробити свій вклад в їхнє спасін-
ня завдяки своїм свідченням як словом, так і ділом.

прийняв наше свідчення через наше віросповідання, че-
рез наш приклад, через наші дії і вчинки. Ми були листом 
Христовим, яке він прочитав; і це допомогло йому. Чи тут 
і тепер, чи в потойбічному світі або в Тисячолітньому Цар-
стві миру − ми надали йому допомогу. Будьмо терпеливи-
ми! Сповідуймо Христа, будьмо листом Христовим для 
всіх людей. Поступаймо так, навіть якщо нам здається, що 
цього ніхто не помічає. Це не пройде даремно.

Ми молимося за спасіння всіх людей, тому що знаємо: 
аби осягнути спасіння, вони повинні народитися згори, 
Води й Духа. Це відбувається завдяки Апостольству. Аби 
люди могли сьогодні досягти цілковитого спасіння, необ-
хідна Церква Христова, необхідно апостольське служіння. 
А також: яка користь від того, якщо ми будемо молитися 
про спасіння всіх людей, а Апостоли не виконуватимуть 
своєї праці й не буде Христової Церкви? Отже, молитва 
про спасіння ближнього передбачає молитву за Апостоль-
ство й Церкву, а також нашу активну співпрацю і підтрим-
ку праці Апостолів.

І останнє: коли ми молимося за спасіння всіх людей, то 
завжди кажемо: «Господь, прийди незабаром!» Не тому, що 
я хочу уникнути всього, аби, нарешті, зазнати відкуплен-
ня, а тому, що чим швидше прийде Господь, тим швидше 
Він зможе запровадити Своє Царство миру на землі, в 
якому Євангеліє буде нарешті вільно звіщатися всім лю-
дям. Це наша найбільша мотивація: «Господь, прийди яко-
мога раніше й розпочни наступний етап плану спасіння, 
аби Євангеліє, нарешті, стало доступним для всіх людей».

Таким є наше доручення, дорогі брати і сестри. Бог 
бажає спасти всіх людей. Він бажає дати кожній людині 
можливість познайомитися з Євангелієм, прийняти рі-
шення на користь Ісуса − у вірі й слідуванні − і тим самим 
зазнати відкуплення. У Бога є для цього всі можливості, а 
ми маємо бути інструментом у Його руках. Ми молимося 
про спасіння людей в цьому й у потойбічному світі − без-
застережно і безперешкодно. 

треба молитися за всіх людей, в тому числі й за тих, що 
переслідують нас. Ще одна делікатна думка: коли я молюся 
за імператора, то це означає, що імператор також підпо-
рядковується Божій всемогутності ... 

Отже, молімося і за спасіння тих людей, які ставляться 
до нас погано. Молімося за своїх ворогів. 

Ми знаємо, як саме вони можуть осягнути 
спасіння: через пізнання істини, через 
спізнання Ісуса Христа. Тому я не можу 

просто молитися: «Милостивий Боже, спаси усіх їх». Тоді 
Бог відповість: «Ти маєш рацію, але ти ж знаєш, що треба 
робити. Вони мають почути Євангеліє і прийти до віри і 
пізнання істини; саме таку допомогу ти можеш їм нада-
ти. Молитва − це добре, але потрібно щось більше: ти 
повинен молитися і працювати». Коли ми молимося за 
спасіння людей, то ми просимо також у Бога про мужність 
сповідувати Євангеліє і звіщати його всім людям, аби вони 
мали змогу почути його. Інакше вони не зможуть осягну-
ти спасіння. Ми маємо молитися правильно: «Боже, додай 
мені мужності, аби я сповідував свою християнську віру. 
Додай мені мужності, аби я вів мову про Христа». Пре-
красно, якщо ми перед іншими християнами сповідуємо 
Христа й звіщаємо про Нього. Це не проблема. Однак, ми 
також повинні вміти без страху і докорів сумління, абсо-
лютно відкрито сповідувати: «Ми християни», коли веде-
мо бесіду з євреєм, мусульманином чи атеїстом. Інколи в 
нас виникають сумніви й ми кажемо собі: «Він не вірить 
у це». Як таке може бути? Вам не потрібно проповідувати 
Христа, а просто казати: «Я християнин, і як християнин я 
бачу це ось так, і я вчинив би це в такий спосіб». Сьогодні 
через соціальні мережі про людей відомо все. Майже все. 
Чи знають інші, що ти є християнином? Давайте щиро й 
без сорому сповідувати Христа! Ми молимося: «Господи, 
дай мені мужності, аби я був істинним християнином й 
звіщав Євангеліє усім людям!»

Й
демо далі: «Господи, допоможи мені! Дозволь мені 
бути листом Христовим!» Це є також частиною мо-
литви про спасіння всіх людей. Дивлячись на моє 

життя, люди повинні бачити, що я виявляю тверду віру в 
Бога, довіряю Йому і люблю Його. Тоді мені не потрібно 
багато говорити, бо це і так видно. Господь Ісус мовив, що 
наша молитва має бути наполегливою. Це вельми важ-
ливо. Ми не повинні втрачати мужності й думати, що це 
нікого не цікавить і не сприймається ніким. Невтомно 
сповідуймо Ісуса Христа й свідчимо про Нього! Ти дійс-
но знаєш, що ніхто не сприймає твого свідчення? Одно-
го разу, можливо, ми дізнаємося, що надали неабияку 
допомогу комусь, кого ми навіть не помічали, однак він 
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П
ід час богослужіння нашого Першоапостола 
28 лютого 2021 року Апостола Гельге Мучлера 
призначили помічником Окружного Апостола 
регіональної церкви Північна і Східна Німеччи-

на. У своїй проповіді Першоапостол зупинився на словах 
Апостола Мучлера, який сказав, що візьме на себе цю ве-
лику відповідальність з любові до Бога і до свого Окруж-
ного Апостола.

Це свідчить про те, що любов є важливою мотивацією у 
бажанні надавати допомогу, а тому, виявляючи любов до 
Бога і до свого ближнього, ми завжди можемо бути поміч-
никами в Господній справі. Бог полюбив нас ще до ство-
рення світу. Він демонструє нам Свою любов у багатьох 
відношеннях і по-різному. Відведімо час і поміркуймо 

над дарами Його любові. Чим більше ми будемо роби-
ти це, тим більшим ставатиме наше бажання відповісти 
на Його любов і з радістю та відданістю служити Йому 
(Псалом 100, 2). 

Допомагаймо з любові своєму ближньому. Було б доб-
ре, якби ми трохи менше зосереджували свою увагу на 
власних турботах та проблемах і звертали більше уваги 
на проблемах інших людей. Якщо кожен з нас саме так по-
ступатиме в своїй громаді, то ми зможемо віддзеркалюва-
ти образ нашої церкви і громада стане місцем, де кожен, 
оточений турботою, почуватиме себе як вдома. 

На панахиді нашого брата по вірі одна знайома зі сльо-
зами на очах сказала, що він, будучи важко хворим, при 
кожній зустрічі запитував, як у неї справи. Він робив це не 
лише з ввічливості, − вона відчувала, що її благополуччя 
було важливим для нього і що він дійсно турбувався про 
неї. Він у цю мить приділяв їй усю свою увагу. Проста та 
водночас щира і справжня турбота про ближнього може 
бути великим джерелом утіхи й допомоги.

У нашому житті може також трапитися так, що ми по-
требуватимемо допомогу. Потрапивши у нелегку ситуа-
цію, смиренно і з вдячністю просімо про допомогу. Важ-
ливо, аби ми, проявляючи повне смирення, приймали 
допомогу, яку наш Небесний Отець пропонує нам через 
Своїх посланців. Дозволимо великому «Помічникові» на-
дати нам допомогу.

Девід Гейнс

Бу ти помічником у Господній справі 
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С
вітло − це дорогоцінний дар 
Творця. Великий крок у культур-
ному розвитку людства відбувся 
завдяки вмінню поводитися з 

вогнем і світлом. Відтоді люди мали змогу 
готувати їжу, опалювали й освітлювати свої 
оселі. Лише 150 років тому людина винайшла 
штучне світло. Упродовж тисячоліть вона 
добувала вогонь природним шляхом, тобто 
внаслідок удару блискавки чи виверження 
вулкану. Згодом люди навчилися добувати 
вогонь самотужки. Про це свідчить соснова 
скіпа, яка походить з тієї епохи. Просоче-
ний смолою шматок дерева горів протягом 
декількох хвилин. Смолоскипи − декілька 
годин. Домашнє вогнище, яке являло собою 
звичайне багаття, дбайливо оберігалося.

Кам’яні чаші, наповнені тваринним жиром, 
освітлювали оселі людей. Згодом це джерело 
світла вдосконалили винаходом ґніту. Вико-
ристовуючи свічки, масляні й газові лампи, 
люди отримали можливість продовжити день 
і запалювати світло у темряві. Лише в 1879 
році електрична лампа розжарювання знай-
шла своє практичне застосування. З тих пір 
люди винаходять усе нові види світла: люмі-
несцентні та галогенні лампи і, нарешті, світ-
лодіодні й лазерні джерела світла.

Сьогодні ми, люди, маємо змогу вночі освіт-
лювати яскравим світлом великі міста і навіть 
цілі регіони. Ми можемо практично цілодо-
бово працювати, здійснювати покупки й ро-
зважатися. Однак, не все золото, що блищить. 
Ми порушуємо земний ритм дня і ночі, що не-
гативно позначається на житті як людей, так 
тварин. Про це також треба вести мову.

Звернімося до зовсім іншого виду «світла», 
до світла пізнання. Таке світло одразу охо-
пило перших людей, як тільки сталося гріхо-
падіння: вони спізнали, що є нагими. Згодом 
вони на прикладі власної дитини пізнали, 
що таке смерть. Але й у цю темну епоху Бог 
проливав яскраве світло. Він обіцяв прихід 
Месії, Який Своїм яскравим світлом проже-
не темряву гріха. 

Однак, людям нерідко не вистачало світлих 
моментів у житті. Вони помічали, що знан-
ня і розум нечасто впливали на їхні думки й 
вчинки. Автор 90-го Псалма добре знав про 
цей недолік: «Навчи ж нас дні наші рахувати, 
щоб ми дійшли до розуму доброго» (вірш 12).
Ми, люди, не тільки винайшли сонцезахис-
ні окуляри й темне скло, які не пропускають 
світло, а розробили безліч методів, аби не 
допускати до себе неупереджене світло віч-
ності. Ми чемпіони світу з витіснення, ми 
будуємо фантастичні повітряні замки й віри-
мо в їхнє існування; ми хочемо ні про що не 
думати й жити безтурботним життям.

Марі Шмалєнбах, дружина Вестфальського 
пастора, написала вірш про світло вічності: 
«Нехай небосхил проллє світло вічного жит-
тя». Ісус Христос − це Світло, Яке допомагає 
нам тут, на землі, відрізняти мале й незначне 
від великого й важливого. Він водночас про-
ливає світло і на майбутнє, яке обіцяв Своїм 
послідовникам. Ісус проголошує милість і 
милосердя, доступ до спасіння всіх людей. У 
тому числі – померлих.  

«Осявай нас в світі цьому, будь нам силою 
й порадою, і радістю перемог».

Світло вічного життя... 

Ф
от

о:
 ©

 Ja
n 

– 
sto

ck
.a

do
be

.co
m

МІРКУВАТИ –

СЛІДУВАТИ



НС, 07/202114

Навчальний посібник "Зібрання Окружних Апостолів" дає пояснення і доповнює 

положення Катехізису про подібність людини до Бога (богоподібність) щодо 

рівності чоловіків і жінок. Ми публікуємо його у двох частинах. Перша частина 

присвячена двом біблійним розповідям про створення світу, які являють собою 

важливу теологічну основу. У другій частині ми подамо повчальні висновки.

Чоловік і жінка
як подоба Бога (частина 1)

НАСТАНОВИ ДО ВЧЕННЯ
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У 
Катехізисі Новоапостольської церкви (КНЦ) 
йдеться про те, що людина є подобою Бога, і зо-
крема, підкреслюється: «Чоловік і жінка в одна-
ковій мірі є подобою Бога, у цьому сенсі вони 

є рівними за своєю суттю. Вони були створені не тільки 
один з одним, але й – один для одного. Їм обом був да-
ний той самий наказ: «панувати» над землею, тобто об-
лаштовувати й зберігати її» (КНЦ, п. 3.3.2). У Катехізисі 
тема «Чоловік і жінка як подоба Бога» розглядається стис-
ло. Нижче ми подаємо додаткові роз’яснення щодо цього 
важливого теологічного питання. При цьому слід мати 
на увазі, що твердження про людину як про образ Бога 
(Imago Dei - лат. «Образ Бога») має вирішальне значення 
для розуміння людини як самої себе, так і свого завдан-
ня відносно творіння (створеного Богом світу). Окрім 
того, богоподібність можна трактувати як найважливішу 
біблійну основу людської гідності, тобто як рівнознач-
ність і рівноправність усіх людей, незалежно від статі. На-
далі ми детально зупинимося на біблійних текстах, у яких 
йдеться про богоподібність людини взагалі, а також про 
стосунки між чоловіком і жінкою, які основані на ній. На 
підставі біблійних досліджень ми пояснимо у другій ча-
стині положення Катехізису. 

Обидві розповіді про створення світу, які знаходяться в 
Бутті 1, 1−2, 3 і 2, 4−25, є важливою теологічною основою 
для того, аби вести мову про людину як про Боже створін-
ня. Якщо перша розповідь про створення світу здається 
радше абстрактною, то друга з Буття 2, 4−25, яку ми роз-
глянемо детальніше, носить виразно розповідний характер.

Перша розповідь про створення світу

Твердження про те, що людина є образом і подобою 
Бога, ґрунтується на текстах Буття 1, 26−27. Окрім того, у 
Бутті 5, 1−2 і Бутті 9, 6 йдеться про богоподібність людини. 
Дослідник Старого Заповіту Андреас Шюле зазначає, що 
«образ Бога є, можливо, найбільш впливова концепція 
Старого Заповіту з точки зору історії»1. У першій розповіді 
про створення світу (Буття 1, 1 − 2, 3) Бога показано як 
Того, Хто за шість днів, тобто за шість відрізків часу лише 
Своїм Словом організував чи впорядкував реальність. Тут 
зокрема сказано, що все суще постало завдяки Божому 
Слову. На завершальному етапі творіння, на шостий день, 
на землі спершу з’явилися тварини (Буття 1, 24−25). А 
згодом, після тварин, Бог приступив до створення людини: 
«Тож сказав Бог: «Сотворімо людину на Наш образ і на 
Нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над 
птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими 
звірями й над усіма плазунами, що повзають на землі. 
І сотворив Бог людину на Свій образ; на Божий образ 
сотворив її; чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив 

їх Бог і сказав їм: Будьте плідні й множтеся і наповняйте 
землю та підпорядковуйте її собі; пануйте над рибою 
морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що 
рухається по землі» (Буття 1, 26−28).

Створення людини відрізняється від будь-якого 
іншого створіння. Це проявляється вже в тому, що тут 
не сказано нейтрально: «Нехай буде ...», як у випадку з 
іншими творіннями, а скоріше в формі самозвернення: 
«Сотворімо людину...». У догматичній традиції цю фразу 
інтерпретують як посилання на триєдину сутність 
Бога: три Божих Іпостасі в однаковій мірі є Творцями 
(Пор. КНЦ, п. 2.4.1 і 3.2.1). Заклик Бога до Самого Себе 
сотворити людину розширюється і підсилюється тим, 
що Бог безпосередньо пов’язує Себе з людиною, адже 
вона має бути «образом» і «подобою Нашою». Бог, таким 
чином, ставить Себе у тісні стосунки з людиною, а людина 
також перебуває в нерозривному зв’язку з Богом.

Важливим аспектом богоподібності людини є Божий 
наказ панувати над створеним Ним світом − тваринами 
й усім іншим творінням. «Можна припустити, що це має 
бути владарювання, яке відповідає діянню Бога і покликане 
впорядковувати й оберігати творіння, та яке не узаконює 
людської тиранії над світом»1. Людина представляє Бога 
в створеному Ним світі і, будучи образом Бога, являє 
Його сутність у світі й перед усіма іншими створіннями. 
Вона «представник Бога на землі» і «хранитель творіння». 
Псалом 8, 6−7 намагається висловити виключне 
положення людини по відношенню до решти створінь 
такими словами: «Мало чим зменшив єси його від Ангелів, 
славою й честю увінчав його. Поставив його володарем 
над творами рук Твоїх, усе підбив йому під ноги».

Згодом у Бутті 1, 27 описується, як Бог сотворив людину 
«на Свій образ» як «одиницю множини чоловіка й жінки»2. 
По-перше, термін «чоловік» використовується як видовий 
термін і набуває свою змістовну конкретизацію через 
біологічну специфікацію «чоловік і жінка». До людини, 
створеної на образ і подобу Бога, з самого початку й 
субстанціонально належать обидві статі. «Чоловік і 
жінка в сукупності відображають велич Бога, і разом 
продовжують творіння Бога. [...] Над ним (чоловіком) 
стоїть лише Бог. Таким чином, він перебуває посередині 
між Богом і світом»3. Чоловік або жінка, тобто «людина», 
у рівній мірі є подобою Бога; вони перебувають в 
ідентичній, тобто безпосередній та безумовній залежності 
від Бога. Отже, чоловік і жінка виконують один і той же 
творчий наказ, а саме: «панувати» і представляти Бога у 
творінні. Окрім того, «одиниця множини» вказує на те, 
що людина в егоцентричному і самоізольованому стані не 
може по-справжньому реалізувати свою людську сутність, 
тобто богоподібність. Ця одиниця стає «конкретною 
у взаємному переході на ти» 2. Отже, чоловік і жінка 
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в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істо-
тою ... 18 Тоді сказав Господь Бог: Не добре чоловікові 
бути самому; сотворю йому поміч, відповідну для нього.19 
І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів 
і всіляких птахів піднебесних і привів їх до чоловіка 
побачити, як він назве їх; як саме чоловік назве кожне 
живе сотворіння, щоб воно так і звалось. 20 І дав чоловік 
назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному 
і всякому звіреві польовому, але для чоловіка не знайшлося 
помочі, йому придатної. 21 Тоді Господь Бог навів глибокий 
сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер 
і затулив те місце тілом. 22 Потім з ребра, що його взяв 
від чоловіка, утворив Господь Бог жінку і привів її до 
чоловіка. 23 І чоловік сказав: Це справді кість від моїх 
костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, 
бо її взято від чоловіка. 24 Так то полишає чоловік свого 
батька й матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони 
одним тілом. 25 А були вони обоє, чоловік і його жінка, 
нагі, та (одне одного) не соромилися».

У вірші 7 мовиться про те, що Бог сотворив людину 
з земного пороху. Бог, немов гончар, створює людську 
постать з пороху. Слово Адам «не має гендерного 
підтексту, а позначає просто «протопласт»4 (грец. 
prōtos − перший; plastós − виліплений, утворений). 
Назва «Адам» указує на «адамах», землю, з ґрунту якого 
була створена людина. Примітним є те, що поняття 
богоподібність, яке відповідно до Буття 1, 27−28 має 
фундаментальне значення у створенні людини, тут 
відсутнє. Однак, існує явний еквівалент у тому, що Бог 
вдихає в людину і наділяє її диханням життя. Постать, 
яку Бог створив з земного пороху, була безпосередньо 
наділена Ним диханням життя. Бог звертається до 
людини в попереджувальний, навіть в інтимний спосіб, 
як не звертався до жодного із творінь. «Дихання життя», 
яке отримує сформована глина, не тільки приводить до 
фізичної активності людини, що характерна також для 
тварин, а й створює передумови людської персоніфікації. 
Дихання життя − це водночас дихання Бога а, отже, 
основа унікальності людини серед інших створінь. 
Таким чином, «створення людини в едемській історії 
подано також в контексті її богоподібності»1. Особливе 
становище людини, її доручення бути «образом Бога» 
серед творінь, виражається також у другій розповіді 
про створення світу. Людина стає «живою душею», вона 
може і має формувати своє оточення: «Узяв Господь Бог 
чоловіка й осадив його в Едемському саді порати його й 
доглядати його» (Буття 2, 15). «порати» і «доглядати» − 
це конструктивна діяльність, що покладена на людей; 
тут присутня чітка паралель з «пануванням» з Буття 1, 
26 і далі. 

належать один одному, бо людина з самого початку 
створена для спільноти.

Чоловік і жінка благословенні Богом, Він звертається до 
них і дає наказ: «Будьте плідні й множтеся і наповняйте 
землю та підпорядковуйте її собі». Отже, людям було 
дано наказ розмножуватися, аби виконувати доручення 
представляти Бога в творінні та в історичному розвитку. 
Шюле вказує на те, що дещо різку термінологію в Бутті 1, 
28 ( «підпорядковуйте її собі») слід розглядати в контексті 
Буття 9, 6−12: людина має «запобігати й стримувати 
поширення насильства»1. 

Термінологія Буття 1, 27−28 повторюється у Бутті 5, 1−2 
і, так би мовити, розглядається як передумова історичного 
розвитку: «Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив 
людину, Він створив її на подобу Божу. Сотворив Він їх − 
чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім’я "людина" 
тоді, коли сотворив їх». 

Спершу ми звертаємо вашу увагу на створення людини і 
ще раз підкреслемо, що вона була створена на образ і подобу 
Бога, чоловіком і жінкою. Чоловік і жінка отримують від 
Бога імена «людина», а також наказ розмножуватися. Те, 
що людина, дотримуючись цього наказу, розмножується і 
формує довірений їй світ, показано виразно далі у формі 
генеалогічного списку (Буття 5, 3−32). 

Підводячи підсумок, можна сказати, що не тільки різна 
стать людини, а й рівноцінність чоловіка й жінки є творчим 
задумом Божої волі. Обидві статі разом становлять образ 
Бога і відзначені однаковим достоїнством. Згідно з Книгою 
Буття 1, підпорядкування жінки чоловікові суперечить 
творінню як не богоугодне; воно не є частиною добре 
створеного Богом світу.

Друга розповідь про створення світу

У той час як перша розповідь про створення світу 
розглядає світ в цілому і ділить його на шість етапів 
творення, то друга (Буття 2, 4−25) подана у вигляді історії 
з дійовими особами, які взаємодіють один з одним. Шюле 
підкреслює, що виклад першої розповіді про створення 
світу хоча і є самостійним, однак вимагає «продовження». 
Це «продовження» представлено другою розповіддю 
про створення світу, хоча було написано раніше і має 
іншу традиційну лінію. Обидві розповіді про створення 
світу не є ізольованими одна від одної, а об’єднані в нову 
одиницю. «Історія Едему» − це коментар, поглиблення, а 
також коригування історії про створення всього живого в 
цілому і зокрема людини1.

Ось уривок з Біблії про створення людини, який 
ми далі розглянемо детальніше: «7 Тоді Господь Бог 
утворив чоловіка з земного пороху та вдихнув йому 
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тому є страждання жінок під час пологів [...] і порушені 
відносини між чоловіком і жінкою, що виражаються 
пануванням чоловіка над жінкою (пор. Буття 3, 16)».2 
Панування чоловіка, про яке йдеться після гріхопадіння, 
і яке можна розглядати як наслідок гріха, знаходить своє 
перше безпосереднє вираження в тому, що Адам дає жінці 
ім’я: «… Ева, бо вона була мати всіх живих» (Буття 3, 20). 
Тепер жінка стає підпорядкована чоловікові.

У Старому Заповіті існує низка прикладів, які свідчать 
про те, що богоподібність жінки − як і людини в цілому − 
здається, не відіграє жодного значення. Гріх і насильство 
настільки поширюються, що людина зовсім перестає 
виконувати наказ, що отримала від Бога, бо перестала 
усвідомлювати свою богоподібність. Людина, яка 
перебуває в полоні гріха, не може самотужки виправдати 
богоподібність, адже забула про неї. Отже, людина не 
виконує Божу волю, вона провинилася і її протилежність 
також.

Підбиваючи підсумок, можна зазначити, що в другій 
розповіді про створення світу не згадується про 
підпорядкування жінки чоловікові. Відповідно до Книги 
Буття, глави 2, чоловік спершу існує сам і не наділений 
статевою ознакою. У чоловіка немає протилежності, 
яка відповідає йому. З тієї причини Бог створив гідну і 
рівноцінну противагу, аби подолати людську самотність. 
Чоловік і жінка створені, аби підтримувати один 
одного і поступати так, аби кожен з них мав змогу вести 
богоугодний спосіб життя.
  

1 Шюле Андреас, Доісторичний період (Буття 1-11). − Цюріх − 
2009.

2 Стінглхаммер Германн, Вступ до теології створення. − 
Дармштадт, − 2011 року.

3 Хаг, Герберт, Розповідь про створення світу. У біблійному 
лексиконі. - 2-е вид-во, - Айнзідельн, Фрайбург, Кьольн, − 1968. 

4 Під «протопластом» тут розуміють архетипову форму 
людини, яка ще не була диференційована з точки зору 
статевої приналежності.

У вірші 18 виражається принцип, згідно з яким людина 
має жити суспільним життям: «Не добре чоловікові бути 
самому». У буквальному перекладі вірш 18 звучить 
«допомогу як протилежність йому». Шюле вказує на 
те, що «протилежність» означає «допомогу»: «Людина 
повинна [...] мати протилежність, яка не тільки "з" і "при" 
ньому, і яка повинна перебувати з ним на одному рівні та 
у присутності якої Адам пізнає себе»1.

Після цього в 19-у вірші розповідається про створення 
тварин, які так само, як і людина, були створені з 
земного пороху. Особливість людини серед творіння стає 
очевидною, коли Бог приводить до неї тварин, аби вони 
дали їм імена. Людина називає тварин по імені й таким 
чином наводить порядок в створеному Богом світі. Але 
тварини не можуть скласти людині спільноту і надати їй 
належну допомогу (вірш 20).

Про те, хто саме відповідає людині і хто є її протилежністю, 
йдеться в 22-у і 23-у віршах. Протилежність створена 
не з земного пороху, а з плоті людини. «Ребро», з якого 
створена жінка, є символом того, що тіло людини і його 
протилежності мають той самий склад і сутність. Про 
фізичну єдність людини та її протилежність мовиться 
зокрема так: «Це справді кість від моїх костей і тіло 
від мого тіла. Вона зватиметься жінкою, бо її взято від 
чоловіка». Адам, людина, якій не була притаманна жодна 
гендерна характеристика, та в якій немов би перебував 
потенціал статевої приналежності, тепер може завдяки 
протилежності позначити і розпізнати себе як чоловіка, 
а іншого/іншу – як «дружину», жінку. Між ними існує 
фізична єдність, вони зроблені з одного й того ж 
«матеріалу». Ідея ієрархії чоловіка і жінки через творче 
діяння Бога в цьому контексті відсутня. У вірші 23 чоловік 
швидше висловлює свою радість, що тепер у нього є 
протилежність, яка відповідає йому. 

У той час, як у вірші 23 єдність чоловіка й жінки 
обґрунтовується однією природою, то вірш 24 («Так то 
полишає чоловік свого батька й матір і пристає до своєї 
жінки, і стануть вони одним тілом») свідчить про те, що 
єдність чоловіка й жінки виникає через «потяг», взаємне 
тяжіння і залежність один від одного. Тут міститься 
посилання на особливе емоціональне ставлення, яке може 
виникнути між представниками різних статей і яке є 
тіснішим від будь-яких родинних стосунків.

Хоча при створенні чоловіка й жінки в їхніх відносинах 
була відсутня ієрархія, після історії про гріхопадіння 
(Буття 3) у Бутті 3, 16 можна знайти висловлювання, які 
започатковують або, принаймні, передбачають ієрархічні 
стосунки між обома статями. Католицький теолог Герман 
Стінглхаммер з цього приводу зауважує, «що віддаленість 
від Бога знижує здатність людини жити добре. Прикладами 

ЖИТИ ВІРОЮ | МІЙ ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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У СТАРОМУ ЗАПОВІТІ дружба є 

такою ж важливою, як і спорід-
неність чи СІМ’Я. Друг може вия-
витися навіть ближчим, аніж рід-

ний брат. Друг дає слушні поради, проявляє 

розуміння і завжди перебуває поруч. Йому 

можна ДОВІРЯТИ в будь-якій ситуації й за 

будь-яких скрутних обставин. Другові да-

рують подарунки, оберігають його життя і 

діляться з ним хлібом і болем. Однак, у Біблії 

мовиться також про те, що дружба іноді ПО-

ТРАПЛЯЄ ПІД ЗАГРОЗУ. Не завжди можна 

довіряти своїм друзям. Одні друзі є, немов 

брати, а інші бажають погибелі: «Бувають 

приятелі на погибель; але буває друг від бра-

та прихильніший» (Приповідки 18, 25).

Коли друг відвертається чи навіть стає 

ВОРОГОМ, то це призводить до неабияких 

страждань. Тоді немає на кого покластися. 

ІОВ зазнав на собі, як друзі, які бажали вті-

шити його, стали противниками і переслі-

дували його: «Змилуйтеся, змилуйтесь надо 

мною, мої друзі, бо рука Божа мене доторкну-

лась! Чому, як Бог, женетеся за мною, не наси-

чуєтеся моїм тілом?» (Іов 19, 21−22).
ІСУС називає Своїх УЧНІВ у НОВОМУ 

ЗАПОВІТІ друзями, якщо вони виявляють 

готовність виконувати Його волю: «Коли ви 

робите все, що Я вам заповідаю, то ви − друзі 

Мої» (Від Івана 15, 14). ЛАЗАР однозначно 

був другом Ісуса, а також його сестри Марія 

і Марта, до яких Ісус виявляв дружелюбне й 

прихильне ставлення. Він регулярно відвіду-

вав їх, вів з ними довірливі бесіди і плакав ра-

зом з ними, коли показали Йому могилу Його 

друга Лазаря. Ісуса зрадив один з Його учнів 

і друзів. Однак Ісус довів Своїм друзям Свою 

велику любов, віддавши за них Своє життя.

ІЗ БІБЛІЇ

Дружні стосунки в Біблії нічим не відрізняються від сьогоднішніх: 

вони характеризуються глибокою довірою, та водночас можуть 

закінчуватися розчаруванням.

Дружба в Біблії

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»ВІВІІІРАРАРАРАРАРАРАААА ІІІІІІІІІІІІІІІІ СССССССССССССССССССССУСУСУСУССУСУССУУСУСУССУСУСУСУСУССУСУСУУСУУУСУСУСУСУСУСППІПІПІПППІІПІПІППІПІПІПІПІПІП ЛЛЬЛЬЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ СТС ВОВОО || «М«МИ,И, ДДДІТІТИ»И»

У цій статті ми публікуємо додатковий матеріал до рубрики «Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».
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Звичайний недільний ранок. Тім дрімає за сніданковим столом і не може отямитися. 
Батько запитує: «У чому річ, Тіме? Ти не радієш сьогоднішньому дню?» Тім нахмурився. 
«Раніше я з нетерпінням чекав недільної школи. Але відколи Філіп поїхав, то в церкві 
не залишилося жодного мого ровесника. Я почуваюся там одиноко».

Хто піде зі мною?Хто піде зі мною?

ЯК ДІТИ ЗНАХОД ЯТЬ ДРУ ЗІВ У ГРОМА ДІ

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА
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Б
атьки, учителі й священнослужителі докладають 
чимало зусиль, аби допомогти молоді здобути 
міцну основу віри, аби вони продовжували відві-
дувати богослужіння і після Конфірмації спові-

дували свою віру. Однак, як правильно досягнути цього? 
Надати молодим людям право вільного вибору, аби вони 
не почували себе скутими? При цьому існує ризик, що 
тоді людина може поступати, як їй заманеться. Якщо вона 
не живе істинно своєю вірою, то не зможе надати молоді 
підтримку і наштовхується на супротив. То який шлях 
кращий? Надати дітям якомога більше знань про новоа-
постольське віровчення, аби вони могли самостійно прий-
няти рішення на користь віри?

Наша віра − це більше, ніж просто вчення. Вона прояв-
ляється у взаємних стосунках. Діти, які зростають разом 
з своїми ровесниками в громаді, мають змогу знайти собі 
близьких друзів. А якщо в громаді немає дітей або їх неве-
лика кількість, або якщо вони не встановили спілкування 
один з одним? Тоді дітям потрібні інші особи, яким вони 
довіряють, з якими вони палко прагнуть зустрічі й залюб-
ки спілкуються. Таку роль можуть взяти на себе вчителі й 
священнослужителі, а також брати і сестри у співпраці з 
сім’єю та громадою.

Знайти опору в громаді

Дитина знаходиться у громаді близько 60 годин в році. Цьо-
го часу недостатньо, аби збудувати й підтримувати близькі 
стосунки. Як для душі недостатньо шукати близькості з Бо-
гом тільки під час богослужіння, так і для того, аби зав’язати 
життєздатні відносини з братами і сестрами та знайти надій-
ну опору в громаді. Навіть якщо дитина з нетерпінням очікує 
на недільну школу, залюбки спілкується з учителями та ін-
шими дітьми і легко засвоює біблійні історії, то батьки і гро-
мада все ж можуть спільно запропонувати дитині набагато 
більше, ніж одну годину радості в тиждень. Тому наша спів-
праця з дітьми не повинна обмежуватися лише заняттями 
недільної школи, а має сприяти побудові відносин: нам необ-
хідні тривкі відносини між дітьми, між дітьми і вчителями, 
між учителями й батьками, між батьками і громадою та гро-
мадою і дітьми. Важливо, аби батьки, вчителі й уся громада 
пам’ятали: перед ними стоїть одна мета.

Громада має довіряти батькам у правильному вихованні 
своїх дітей і батьки мають також довіряти громаді. Якщо 
всі переслідують одну й ту ж мету, то можна об’єднати 
можливості впливу. Тоді діти матимуть  у громаді такі ж 
авторитети, як їхні батьки.

Навчитися вірити

Батьки докладають чимало зусиль, аби готувати своїх ді-
тей до дорослого життя. Для цього вони залучають їх до 
богослужінь для дорослих. Діти мають здобути навики, 
які знадобляться їм у дорослому житті. Самотужки їм годі 
збагнути, що означає бути дорослим. Дорослі в свою чергу 
не повинні забувати, що означає бути дитиною. Діти вель-
ми швидко здобувають нові знання. Однак, їм необхідно 
чимало років, перш ніж вони виявляться готовими брати 
участь у богослужіннях для дорослих. Зріла людина може 
черпати духовний харч і під час богослужіння, яке відбу-
вається зрозумілою для дітей мовою. Замість того, аби 
підштовхувати дітей швидше дорослішати, дорослі мають 
змогу вчитися разом з дітьми упродовж усього життя. Ми 
маємо ставити дітей у центр своєї уваги, а тому не вважає-
мо, що заняття недільної школи і богослужіння для дітей є 
засобом для дорослих, аби вони мали змогу спокійно пере-
бувати на богослужінні. Діти і підлітки є повноправними 
членами громади і отримують пропозиції, що відповіда-
ють їхньому рівню розвитку. Діти і підлітки − це не лише 
майбутнє громади, а й невід’ємна частина її сьогодення.

Поставити дітей у центр своєї уваги

У заходах для дітей може брати участь вся громада. Бого-
служіння для дітей і молоді не повинні бути додатковими 
заходами, що пересікаються з життям громади. Сім’я і па-
рафіяни мають приділяти час дітям і молоді, брати участь 
у заходах для них і проявляти живий інтерес. Найпростіше 
запитати: «Як пройшла недільна школа?» На такі питання 
у більшості випадків відповідають: «Добре!» Однак, якщо 
дорослі відводять час і приділяють дитині більше уваги, 
поділяють її думки і почуття, а не лише очікують почути 
від неї звіт про заняття, то гра «питання-відповідь» пере-
творюється у змістовну розмову, а дитина знатиме, що має 
змогу обговорювати зі своїм співрозмовником питання 
віри й зростати у ній. Громада може надавати допомогу 
батькам і підтримувати їхніх дітей, а також обговорювати 
на зібраннях питання віри. Народження дитини − це жит-
тєвий етап, який спонукає багатьох людей розмірковувати 
про сенс життя і пошук орієнтирів. Якщо громада відкри-
та до сім’ї, якщо всі моляться разом і разом обмінюються 
думками, то сім’я встановлює з громадою тісний зв’язок, 
який передається дитині.

Важливою є не кількість майна, яку батьки залишать 
своїм дітям у спадок. Спільні розмови і переживання мають 
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набагато більше значення. Також у громаді. Якщо дитина 
відчуває, що її приймають у громаді, що вона належить до 
неї і займає у ній чільне місце, що розвиток її віри є дійсно 
важливим, то у неї з’являються всі передумови, аби гро-
мада була для неї опорою. Недостатньо, аби діти і підлітки 
лише час від часу брали участь у гарних заходах.

Будь-яка людина має потребу почувати себе важливою 
частиною громади. У деяких сім’ях прихильне ставлення 
означає, коли членів сім’ї жаліють, не надто напружують і 
частіше дають їм поблажки. Проте, таке відношення може 
викликати у членів сім’ї почуття непотрібності й неза-
цікавленості. Краще, аби батьки разом зі своїми дітьми 
брали участь у житті громади.

Створення простору для участі

Дослідження показують, що люди приходять до віри у 
віці до 16 років. До тих пір вони мають засвоїти, що до 
них дослуховуються у сім’ї й у громаді, і що вони ма-
ють змогу активно брати участь у житті громади. Діти 
набувають статус молоді на чутливому для них етапі. 
Аби вони стали частиною громади і почували себе в 
ній безпечно, то мають перед Конфірмацією проявляти 
впевненість: «Усе знаходиться в моїй руках». Активна 
співпраця є ключем до духовного зростання. Дітям тре-
ба надавати можливість брати участь у житті громади. 
Вони таким чином стають частиною громади і здобу-
вають досвід: «Я маю змогу щось віддавати, а не тільки 
брати». Якщо очікувати, поки діти стануть дорослими і 
виявлять самостійне бажання працювати, то їм не виста-
чить потрібного досвіду. Чим раніше наділяти дітей до-
рученнями, тим швидше їхнє оточення виявить готов-
ність прийти на допомогу у випадку невдачі. При цьому 
необхідна тісна співпраця між батьками і громадою, аби 
використовувати сильні сторони і схильності дитини, 
аби вона почувала себе частиною громади, а не тільки 
взаємозамінною ланкою. Для цього недостатньо помі-
стити дітей у хор чи спонукати до прибирання церкви. 
Дітям потрібно доручати завдання, аби вони відчували 
свою важливість у вірі; відчували, що потрібні Богу (не 
в тому сенсі, що «Бог є залежний від мене», а в сенсі: «Я 
маю змогу працювати для Нього») і що міняються завдя-
ки Богові. Чим раніше діти за допомогою своїх батьків і 
громади зможуть проявляти й застосовувати свої дари й 
брати на себе відповідальність, тим більшу впевненість 
вони матимуть у тому, що як вони, так і їхні дари стано-
влять цінність.

Громада необхідна

Чимало сімей потерпають від кризи у стосунках, від впли-
ву засобів масової інформації та бідності. Тому стійкі 
відносини, надійні співрозмовники і перспектива май-
бутнього стають усе більш затребуваними. Африканське 
прислів’я: «Аби виростити дитину, треба залучити все 
село» стосується також громади. У багатьох громадах 
дітей небагато, заняття нерідко проводять для дітей з 
декількох громад. Однак, так ми ризикуємо розірвати від-
носини всередині самої громади. Діти потребують контак-
ту з однолітками так само, як і з надійними довіреними 
особами. Якщо діти зустрічаються на заняттях недільної 
школи один раз на місяць, то цього недостатньо. Учителі 
зазвичай розподіляють свою працю і тому бачать дітей 
лише декілька разів на рік. Дитина стрімко розвивається 
у цей період часу. У такому випадку навряд чи можливо 
будувати і підтримувати стійкі відносини. Отже, аби діти 
знайшли своє надійне місце в громаді, їм необхідне спіл-
кування й підтримка громади. Поодинці вчителям годі з 
цим впоратися, тим паче, що вони усе частіше проводять 
заняття для дітей, які походять з різних громад. Будь-яка 
дитина потребує помічників у позаурочний час, тобто не 
в час недільної школи чи заняття з конфірмантами; поміч-
ників, які слухають її і серйозно ставляться до неї. Для 
цього необхідна тісна співпраця між батьками, учителя-
ми, священнослужителями і всієї громади, які вміло ви-
користовують доступні технічні засоби, аби своєчасно до-
лучатися до швидкого розвитку кожної дитини зокрема.
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | АПОСТОЛ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

ПЕРЕБУВАННЯ АПОСТОЛА АНАТОЛІЯ БУДНИКА 
В РЕГІОНІ «УКРАЇНА-ЗАХІД»
Апостол А. Будник у громадах Луцька й Рівного 

У неділю, 24 січня 2021 року, Апостол Анатолій Будник проводив свої 
перші в цьому році богослужіння в регіоні «Україна-Захід» у гро-
мадах Луцька й Рівного. Його супроводжували відповідальний за 

округ  окружний старійшина П. Бих та його помічник окружний євангеліст 
В. Підгайний.

Об 11.00 год. Апостол провів богослужіння для громади Луцька, в 
основу якого поклав біблійну цитату з Послання до Римлян 8, 26: «Так 
само й Дух допомагає нам у немочі нашій; про що бо нам молитися як слід, 
ми не знаємо, але сам Дух заступається за нас стогонами невимовними». 
Брати й сестри громади готувалися до святкового богослужіння 
Апостола й запросили на нього своїх знайомих,  приятелів і друзів. 
Після богослужіння вони спілкувалися з Апостолом, ставили чимало 
запитань. Прощаючись, парафіяни й гості громади просили його, аби 
він незабаром знову приїхав до них у гості.

Наступне богослужіння цього ж недільного дня Апостол провів у 
громаді міста Рівного. На нього запросили братів і сестер громади 
Нетішина. В основу цього богослужіння Апостол поклав біблійну 
цитату з Послання до Колосян 1, 12-13: «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…». Знаменною подією 
цього богослужіння було Святе Запечатання Руслани З. та її немовля 
Іванка. Руслана багато років тому отримала від своєї матері свідчення 
про Новоапостольську церкву й тривалий час досліджувала цю віру, 
й лише тепер прийняла рішення стати разом зі своїм сином під руки 
Апостола й отримати дар Святого Духа. Ця святкова подія викликала 
неабияку радість не тільки у хрещениці, а й у громади, адже тепер вона 
поповнилася на ще 2-х членів. Після богослужіння відбулося жваве 
спілкування з Апостолом. Присутні гості ставили Апостолові чимало 
запитань, цікавилися засадами Новоапостольської церкви.

Фото: НАЦ України
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2 травня 2021 року в Україні відзначали свято Пасхи. З нагоди цього свята Апостол А. Будник провів богослужін-
ня у громадах Турійська та Нововолинська, де на нього чекали з неабиякою радістю. Адже свого часу Апостол 
стояв біля витоків заснування цих громад і тривалий час регулярно проводив у них богослужіння, а також 

здійснював духовну опіку.  

В основу обох святкових пасхальних богослужінь Апостол поклав біблійні слова з 1-го Послання Апостола Павла до 
Корінтян 15, 20: «Алеж Христос таки справді воскрес із мертвих, Первісток померлих». Перед проповіддю відповідно 
до богослужебної літургії відбулося читання з Біблії, зокрема з 1-го Послання до Корінтян 15, 3–8; 20–28. 

На початку своєї проповіді Апостол підкреслив: «У громаді Корінту були люди, які не вірили у воскресіння померлих 
(1-е Корінтян 15, 12). Апостол Павло перед тим, як навести істинні аргументи, нагадав їм про передання щодо воскресіння 
померлих, які він особисто отримав (1 Корінтян 15, 3–8). Нашою біблійною цитатою Апостол Павло підкреслював, що 
воскресіння Ісуса є запорукою воскресіння віруючих, і що Христос є Первенцем воскресіння». «Ми також віримо, – продовжив 
Апостол, – у воскресіння померлих. Його запорукою є воскресіння Ісуса Христа, 
яке свідчить про всемогутність Бога. Ісус був першою Людиною, Яка, отримавши 
воскресле тіло, увійшла в Божу славу. Він обіцяв повернутися й взяти з Собою 
Своїх вірних у небесну славу (Від Івана 14, 3; 17, 24). Коли Христос повернеться, 
то померлі воскреснуть, а живі зазнають преображення (1-е Корінтян 15, 
51–52). Надія на воскресіння померлих – це істотний елемент християнської 
віри. Не всі християни, на жаль, поділяють сьогодні цю віру й вважають, що 
воскресіння Ісуса та померлих є символічними. Сучасні Апостоли, як й Апостол 
Павло, мають доручення звіщати про воскресіння Ісуса Христа, Його Друге 
Пришестя, а також – про воскресіння померлих», – завершив проповідь Апостол 
А. Будник. 

Після богослужіння у громаді Турійська влаштували невеличкий 
пасхальний концерт за участю старших і менших дітей: декламували вірші, 
виконували духовні пісні. А після цього відбулося жваве спілкування з 
Апостолом. На згадку зробили спільне фото з Апостолом, окремо з дітьми 
та зі всією громадою Турійська й Нововолинська. Брати й сестри громади, 
а також запрошені гості цих громад, наснажені проповіддю Апостола, 
з радістю та завзяттям поверталися додому. Тепер вони з нетерпінням 
чекатимуть на нову зустріч з Апостолом. 

Богослужіння Апостола А. Будника з нагоди Пасхи 
у громадах Турійська і Нововолинська
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Ґрасау розташований у районі Траунштайна, дещо південніше озера Кімзее, на 
мальовничій місцевості перед Альпами. Ще 1000 років тому в невеличкому рин-
ковому містечку була побудована церква. Вежа величної парафіяльної церкви 
сягає XIII століття, а її неф був зведений у декілька етапів між 1639 і 1767 роками 
в стилі бароко. На завершальному етапі працював Йоганн Непомук делла Кро-
че (1736−1819), австрійський художник з Тіролю. Йоганн Непомук делла Кроче, 
ймовірно, більше відомий датованим 1781 роком портретом сім’ї Моцартів, на 
якому зображені Вольфґанґ Амадей, його сестра і батько, ніж його церковними 
роботами. Однак, художник залишив прекрасні фрески, які можна побачити та-
кож у церкві в Ґрасау. Йоганн Непомук делла Кроче жив і працював у сусідньому 
замку, в якому він двічі був одружений і мав чимало нащадків з талантом до ху-

дожнього мистецтва; він помер − що було рідкістю для того часу − від старості в Лінці в 1819 році. На нашій ілюстрації зобра-
жений епізод з життя праотця Якова, а саме його боротьба поблизу ріки під назвою Яббок. На фресці написані слова: «Не пущу 
тебе, хіба-що поблагословиш мене» з Книги Буття 32, 27 тодішньою німецькою мовою. 
ЯК ЯКІВ НАЗВАВ МІСЦЕ БОРОТЬБИ І БЛАГОСЛОВЕННЯ?
Відповідь див. На стор. 2.

1. До якого періоду церковного року належить 
П’ятидесятниця?

А)  до різдвяних свят
Б)  до Великого посту
В)  до періоду Адвенту
Г)  до періоду Пасхи

2. Які свідки з потойбічного світу були присутні 
під час преображення Ісуса?

А)  Ісая й Амос
Б)  Мойсей й Ілля
В)  Єлисей і Йона
Г)  Яків й Ісав

3. Де знаходиться Гетсиманський сад?
А)  на Оливній горі
Б)  у Ливані
В)  на горі Карміл
Г)  на горі Сінай

4. Хто такий Еліфаз з Теману
А)  первосвященник у час Ісуса    
Б)  єгипетський посланець при дворі в Єрусалимі
В)  один із друзів Іова
Г)  один із посадовців Соломона

5. Коли Христова Церква вперше в історії проявила себе?
A) на свято П’ятидесятниці під час злиття Святого Духа
Б) під час каменування Стефана біля воріт Єрусалиму
В) під час започаткування Святого Причастя Ісусом
Г) у пасхальний понеділок під час з’явлення Воскреслого 
   учням, які йшли в Емаус

6. Хто написав текст пісні «Цар наш вознісся» 
(№ 48 у російськомовному пісеннику)

А)  Твіла Періс
Б)  Йоганн Зігмунд Кунт
В)  Макс фон Шенкендорф
Г)  Семюель Прайсверк

7. Скільки псалмів знаходиться в книзі Псалмів у перекладі 
Лютера?

А) 155 
Б)  150
В)  145
Г)  123

8. Хто такий Мелхіседек?
А)  родич царя Давида
Б)  брат персидського царя Кіра
В)  дядько Марії Магдалини
Г)  цар-жрець у час Авраама

9. Де знаходиться згадка про всім відомого невіруючого 
Фому?

А) у Посланні до Євреїв
Б)  у Євангелії від Івана
В)  у Посланні до Римлян
Г) у Євангелії від Марка

10. Хто є автором струнного квартету «Сім останніх слів 
нашого Спасителя на хресті»?

А) Людвіг ван Бетховен
Б) Ріхард Штраус
В) Франц Йозеф Гайдн 
Г) Міхаель Гайдн
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