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СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА

Д
орогі брати й сестри, ми озираємось на на-
сичений багатьма подіями рік, під час якого 
не раз переживали близькість і поміч нашо-
го Господа. Адже в будь-якому випадку вір-

но одне: Бог і в 2022 році продовжував вершити Свій 
план спасіння і ще більше наблизив нас до нашої мети – 
участі у воскресінні першому, аби ми, як священники 
служили Христу й правили разом з Ним у Царстві 
Миру. Саме про це мовиться в Одкровенні 20, 6. 

Люди, які в Царстві Миру будуть авторитетом Христа 
наділені повноваженнями, зможуть безперешкодно ви-
конувати своє служіння і доручення. Їхнє служіння по-
лягатиме у тому, аби звіщати Євангеліє і приводити усіх 
людей до Бога. Їхнє правління – це не панування у світі, а 
свідчення про панування Христа, яке втілює в собі Божі 
любов і милосердя. 

Ісус уже сьогодні закликає нас служити й правити у 
Його дусі. Тому девізом на 2023 рік є такі слова: 

Служити й правити з Христом!
Ми вже сьогодні здійснюємо це служіння, коли, поки-

даючи своє буденне життя, відвідуємо богослужіння і 
спільно поклоняємося Богові. Окрім цього, ми служимо 
Ісусу, коли втілюємо Його Євангеліє у своєму повсяк-
денному житті. Наше служіння ближньому полягає в 
тому, аби любити його так, як Христос полюбив нас.

У 2023 році ми також покликані правити з Христом. 
Не панувати над своїм ближнім, а з допомогою Христа 
панувати над власними думками й вчинками:

 Любов Христа не розпорошує, а об’єднує;
 Милість Христа дозволяє нам підніматися після по-
разки, яку зазнали;

 Мудрість Христа допомагає нам вчитися на власних 
помилках.

Ми, таким чином, не піддамося безпорадно спокусам, 
а пануватимемо над гріхом, що чатує біля дверей нашого 
серця.

Найкращий спосіб утримати контроль над своїм жит-
тям – дозволити Христу правити в нашому серці.

Разом з усіма Апостолами бажаю вам сповненого бла-
гословенням нового року!

З сердечними привітаннями,

Жан-Люк Шнайдер

Служити й правити 
з Христом
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Р
озташована на західному узбережжі Африки між Гам-
бією та Гвінеєю, Гвінея-Бісау з площею трохи більше 
36 тис. квадратних кілометрів є однією з найменших 
країн цього континенту. Гвінея-Бісау, де у 659 громадах 

близько 43 тис. братів і сестер сповідують новоапостольську віру, 
належить до реґіону діяльності Окружного Апостола Райнера 
Шторка і після Анголи та Західної Німеччини є його третьою за 
величиною Реґіональною церквою. З 1984 по 2008 рік опіку над 
країною здійснювала Реґіональна церква Гессен або точніше Гес-
сен/Рейнланд-Пфальц/Саарланд. У 1989 році в особі Апостола 
Абубакара Мане Гвінея-Бісау отримала свого першого Апостола. 
У 2008 році з метою об'єднання португаломовних країн Африки 
опіку над цієї країною взяла на себе Регіональна церква Північний 
Рейн-Вестфалія, яку очолює Окружний Апостол  Райнер Шторк. 
Апостол Дімітріос Дініз із Португалії несе відповідальність за 
духовну опіку цієї країни. Тривалий час п'ять столичних громад 
проводили богослужіння у чотирьох орендованих приміщеннях 
і в одній старій церкві. З 2016 року їх об’єднали в одну громаду 
Бісау-Центр, для якої нещодавно збудували центральну церкву.

4 НС, 2/2023

Гвінея-Бісау
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БОГОСЛУЖІННЯ В БІСАУ/ ГВІНЕЯ-БІСАУ

ДАТА: 25 вересня 2022 року
БІБЛІЙНА ЦИТАТА:  Римлянам 16, 19
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Нехай прийде, хто спраглий» 
(№ 92 у російськомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружні Апостоли Джозеф Опемба Еккуя, 
Кубуба Соко та Райнер Шторк, а також Апостоли Ди-
митріос Дініз, Герт Опденплатц й усі Апостоли захід-
ноафриканського регіону діяльності Окружного Апос-
тола Шторка 
СВЯЩЕННОДІЙСТВА: зведення єпископів Донандо 
Мфіку Б'янго, Роберто Жоао Ембумбва, Жоао Альбер-
та Луфунгули й окружного євангеліста Жоао Нсіадіо-
ланда Калайоваку в сан Апостола для Анголи, а також 
єпископа Агостіньо Перейри Нето Барруш душ Анхос 
у сан Апостола для Сан-Томе і Прінсіпі 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ

НС, 2/2023 5
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М
ої дорогі брати і сестри, всі ми, дійсно, хо-
чемо сьогодні на цьому богослужінні пере-
жити близькість Ісуса Христа, відчути Його 
присутність і любов (прим. ред.: після вступ-

ної молитви хор виконав пісню «Боже, до тебе йти»). Бог 
любить людей, тому послав Свого Сина на землю. Божий 
Син прийшов до людей, аби спасти їх. Він приходить та-
кож до нас, бо любить тебе й мене. Він приходить навіть 
до тих, які покинули Його, до заблудлих овець. Він вельми 
любить людей і мовить: «Я люблю тебе, будь ласка, прийди 
до Мене!» Саме так чинить Ісус, чинить Бог. Він приходить 
до всіх людей. 

У вступній пісні є такі слова: «Нехай прийде, хто 
забажає». Отже, нам треба приходити до Нього. Аби 
отримати спасіння, нам треба прийти до Ісуса. Ми 
маємо приходити до Нього й відвідувати богослужіння. 
Ми маємо приходити до Нього і святкувати Святе 
Причастя. Ми маємо також наближатися до Ісуса своїм 
розумом і своїм серцем. Ми маємо залишити позаду 
свої особисті уявлення, прийняти волю Ісуса і втілювати 

Мудрі в послуху

її у життя. Ми маємо перебувати разом з Апостолами 
у Христовому стаді. Ісус приходить до нас і пропонує 
спасіння; але, аби отримати його, нам також треба прийти 
до Нього, до Апостолів, до вівтаря, нам треба прийняти й 
дотримуватися Його вчення. 

У
се це стосувалося також віруючих у Римі. Там була 
велика громада, яка складалася як з юудеїв, так і 
з неюдеїв, та, ймовірно, Апостол Павло знав бага-

тьох з них. Він написав їм прекрасного листа – Послання 
до Римлян. У ньому Апостол ґрунтовно виклав розуміння 
віри в Ісуса Христа. Він, очевидно, передав це Послання 
через Фиву, жінку, яка була його помічницею, дияконе-
сою. Саме вона передала це Послання римлянам і, ймовір-
но, читала його вголос. Апостол Павло на початку цієї гла-
ви пише: «Доручаю вам Фиву, сестру нашу, служительку 
Церкви в Кенхреях…» (Римлян 16, 1–2).

Як я вже казав, Апостол Павло знав переважну більшість 
членів громади. Він був радий, що більшість із них були 
слухняними, проявляли послух. Тому писав їм таке: 

«Ваша слухняність дійшла до всіх. Ви – моя радість, але я хочу, 
щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті».

Цитата із Біблії: Римлянам 16, 19



НС, 2/2023 7

«Я знаю, що ви слухняні. Усі знають, що ви є такими. Але 
знайте, якщо ви хочете спастися, то цього недостатньо. Ви 
маєте бути не тільки слухняними, а й мудрими в доброму і 
чистими від зла». 

Перенесемо ці слова безпосередньо на наш час: ми 
маємо бути слухняними, проявляти послух, але цього 
недостатньо. Треба ще чогось більшого. Ми маємо бути 
мудрими й чистими. Проявляти послух означає поступати 
так, аби тут, у Бісау, усі бачили, що ми є християнами. 
Ми маємо виконувати заповіді, ходити на богослужіння, 
молитися, славити Бога піснями, служити Йому і 
приносити пожертвування. Добре, якщо люди бачитимуть 
і розпізнаватимуть у нас християн. Але Святий Дух 
закликає нас також проявляти мудрість і чинити добро.

Ц
я мудрість полягає насамперед у наступному – 
Апостол Павло свого часу писав приблизно таке: 
«Будьте слухняними, чи я присутній з вами, чи ні» 

(пор. до Филип’ян 2, 12). Добре, якщо люди бачитимуть 
нашу слухняність, але ми маємо проявляти послух Богові 
навіть тоді, коли вони нас і не бачать. 

Я пригадую слова, які один Окружний Апостол з 
Африки, мій добрий приятель, не раз повторював: «Коли 
злодій хоче вкрасти твої гроші, то він дивиться направо, 
дивиться наліво, він озирається назад і думає: «Ніхто 
мене не бачить» і тоді виймає гроші з твого гаманця. Він 
забуває, що за ним завжди хтось спостерігає. Це – Бог. 
Отже, така людина поступає не мудро, бо не розуміє, що 
Бог завжди все бачить. Бути мудрим означає проявляти 
слухняність, поважати заповіді незалежно від того, чи 
бачить нас хтось, чи ні. Це – перший крок до мудрості.

Бути мудрими й слухняними означає також проявляти 
послух Богові не з боязні перед покаранням. Людина 
має виконувати заповіді не з примусу, а дотримуватися 
Божого закону з власного переконання і довіри до Бога. 
Це – прекрасний прояв мудрості. Це – істинна мудрість. 
Ми не повинні казати: «Я буду слухняним, інакше Бог 
покарає мене і зі мною може трапитися щось жахливе». Ні! 
Ми маємо казати: «Я виконую Божу волю, бо абсолютно 
переконаний: моє рішення є правильним і найкращим для 
мене». Це другий крок до мудрості. 

З третім кроком трохи важче. Чимало людей проявляють 
Богові послух, виконують заповіді й поступають так, як Він 
велить, а потім звертаються до Бога і кажуть: «Тепер мені 
належить нагорода. Благослови мене! Я був слухняним 
Божим дитям, робив усе, що Ти велів мені. А тепер, будь 
ласка, благослови і винагороди мене за це!» Це не мудро. 

Мудрий чоловік знає: «Ісус Христос уже дав мені все. Він 
віддав Своє життя за мене. Він гарантує мені прощення 
гріхів. Він вибрав мене, аби я увійшов у Його Царство. Він 

дарує мені вічне життя. Він ділить зі мною Свою славу, і 
я за це вельми вдячний і слухняний Йому». Це – істинна 
мудрість. Людина має проявляти Богові послух не для того, 
аби щось отримати взамін. Вона проявляє Богові послух, 
бо вже і так чимало отримала від Нього. Це третій крок до 
мудрості.

Не всі християни погоджуються з цим. Багато хто вважає: 
«Бог має винагородити мене за те, що я слухаюся Його». 
Це прикро, але не мудро. Якщо ти очікуєш на особливе 
Боже благословення як нагороду за свою слухняність, то 
це означає, що ти ще не збагнув цінності того, що Бог уже 
подарував тобі.

Ч
етвертим кроком до мудрості є прояв смиренності. 
Деякі люди гадають, якщо вони знають Божу волю 
і відповідно поступають, то можуть збагнути Його 

діяння. Я розумію тільки Божі очікування, які він має до 
мене. Однак не мудро думати, що можна цілковито збаг-
нути Божі діяння. Можна спізнати й зрозуміти, що Бог ви-
магає від нас, людей, але неможливо остаточно збагнути 
всі Його діяння. Сподіваюся, що це всім зрозуміло. Жодна 
людина не здатна збагнути Божі діяння.

Мені, Першоапостолові, віруючій людині, не раз 
доводиться запитувати в Бога: «Боже, я не розумію 
Тебе. Чому Ти вчинив це?» А Бог не відповідає: «О, мій 
улюблений Апостоле, Я поясню тобі». У Бога є завжди одна 
й та ж відповідь: «Тобі годі збагнути Мої діяння, просто 
довірся Мені!» З нами не раз відбуваються драматичні 
ситуації і ми запитуємо в Бога: «Боже, чому Ти допустив 
це? Чому ти не вирішив цю проблему? Чому не допоміг 
мені? Чому цьому брату чи цій сестрі довелося померти?» 
А Він відповідає: «Тобі годі збагнути Мої діяння, просто 
довірся Мені». Мудрість – це коли ми збагнули, що Бог 
очікує від нас, але не розуміємо Його діяння.

Бути смиренним означає довіряти Богові, навіть тоді, 
коли не розуміємо Його діянь. Бути смиренним означає 
також збагнути: тільки тому, що ми слухаємось Бога, ми 
не можемо вимагати від Нього, аби Він вислуховував 
нас. Проявляючи Богові вірність і послух, ми не можемо 
вказувати Йому, що слід робити.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Істинна мудрість:
  проявляти послух Богові не для того,
        аби отримати нагороду від Нього,
            а бути слухняним Йому, бо вже 
                    чимало отримали від Нього.
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Згадайте про спокусу Ісуса Христа. Диявол підійшов 
до Нього і сказав: «…кинься звідсіль додолу; писано бо: 
Він ангелам своїм велітиме про Тебе, щоб Тебе зберігали; 
і: Вони знімуть Тебе на руки, щоб Ти, ногою Своєю не 
спіткнувсь о камінь». Диявол спонукав Ісуса до того, 
аби Небесний Отець утрутився. Але Ісус розпізнав цю 
небезпеку й відповів: «Сказано: Не спокушуватимеш 
Господа, Бога Твого» (пор. від Луки 4, 9–12).

Ми не сміємо вимагати від Бога, аби Він виконував 
наші бажання. Бог не повинен слухатися нас тільки 
тому, що ми проявляємо слухняність Йому. Так думати 
негоже. Це не мудро. Ми можемо просити в Бога: 
«Любий Небесний Отче, я щиро благаю Тебе виконати 
те чи інше». Але щоразу добавляти: «Нехай буде Твоя 
воля, а не моя». Проявляти смиренність Богові – це 
мудро!

Отже, мудра людина проявляє смиренність Богові й 
розуміє, що вона ніколи не виконає того, що Бог очікує від 
неї. Вона добре знає: «Я уповаю на Божу милість!» Не буду 
давати пояснень, бо і так усе ясно. 

Отже, четвертий крок до мудрості: прояв смиренності. 
Ми розуміємо, що нам годі збагнути Божі діяння. Але 
ми розуміємо й те, що Бог очікує від нас. Ми не можемо 
змусити Його слухатися нас. Але виявляємо послух Йому. 
І навіть якщо б ми виконали все, що Бог очікує від нас, то 
все ж не заслуговуємо на спасіння. Бо ми потребуємо Його 
милості.

К
рок п'ятий: тільки тому, що ми слухняні, чи при-
наймні намагаємося бути слухняними, ми не маємо 
права судити чи бажати покарання тому, хто не та-

кий, як ми. Це помилка, яку не раз допускали учні Христа. 
Якось, прийшовши в одне селище, учні побачили, що сама-
ряни не хотіли прийняти Ісуса, і бажали, аби вогонь з неба 
зійшов і знищив їх. Та Ісус докорив їм: «Ні, це не мудро, це 
безглуздо, не в цьому суть справи» (пор. від Луки 9, 52–55).

Коли Апостол Петро відсік вухо слузі первосвященника 
під час арешту Ісуса, то Господь сказав: «Ні, це не так!» 
(пор. від Івана 18, 10–11). Ми не сміємо засуджувати чи 
карати неслухняних людей.

Ісус розповів притчу про фарисея і митаря. Фарисей 
був переконаний: «Я виконую все, що Бог велить мені. Я 
добрий, я справді слухняний, а митар – ні!». Та Ісус проявив 
милість митареві, а не фарисею (пор. від Луки 18, 9–14).

Бути мудрими означає знати, що всі ми є грішними. 
Навіть якщо я проявляю Богові послух, то все ж не є 
кращим за свого ближнього, і не маю права засуджувати 
чи карати грішних людей. Це – істинна мудрість.

Б
ути мудрим означає також уміти правильно розстав-
ляти акценти: визначати, що головне, а що другоряд-
не. Це можна легко пояснити на прикладі життя Ісуса 

Христа. Він, будучи віруючим іудеєм, знав, що треба прино-
сити жертовні дари у храм і схвально ставився до цього. Ісус, 
проявляючи Богові послух, приносив жертовні дари у храм. 

      Той, хто вірить у Божі обітницю і слово, знає:
                             усе зміниться на краще і невдовзі прийде спасіння!
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

КУБУБА СОКО:

Окружний Апостол 
Соко (Замбія) у своїй 
співпроповіді вів мову 
про всюдисущість Бога: 
«Він сущий. Він усюди, 
і це ще більше спонукає 
нас робити те, що Йому 
до вподоби». Окружний 

Апостол продовжив: коли ми виконуємо якусь 
роботу, то треба дивитися не на людей, а на Бога. 
Він розповів історію про Каїна й Авеля: «Каїн був 
зарозумілий і відповів на Боже запитання про 
Авеля: «Хіба я сторож брата мого?» (Буття 4, 9). 
Він думав, що Бог не бачив, що він накоїв. Адже 
нікого іншого не було. Але Бог бачив усе, бо Він 
усюдисущий. Тому, дорогі брати і сестри, потур-
буємося про те, аби виконувати Божу волю, неза-
лежно від того, чи спостерігає за нами хтось, чи 
ні. Бо Бог завжди спостерігає за нами.

Він також наголошував, що коли йдеш у храм і розумієш: 
«У мене є проблема з моїм братом. Бо мій ближній має 
щось проти мене», то треба залишити свій дар перед 
жертовником і спершу піти й помиритися зі своїм братом, а 
потім знову прийти у храм й принести свій жертовний дар 
(пор. від Матвія 5, 24).

Недостатньо проявляти Богові послух і виконувати 
Його повеління. Треба обов’язково виконувати заповідь – 
любити Бога і свого ближнього. Це найголовніше в законі. 
Яка користь з того, що ти працюєш на благо Божої справи, 
але не любиш свого ближнього. Як ти можеш казати, що 
любиш Бога, якщо не любиш свого ближнього. Мудра 
людина знає, що мірилом її любові до Бога є любов до 
ближнього.

Тепер я підсумую: мудра людина любить Бога і любить 
свого ближнього; істинна мудрість полягає в тому, аби 
любити Бога й любити свого ближнього. Мудра людина 
виявляє Богові послух, бо любить Його і вдячна Йому. 
Вона не просить в Бога надзвичайного благословення 
чи нагороди за проявлений послух. Бо Ісус Христос є 
дарунком для неї. Мудра людина є смиренною й уповає 
на Божу милість. Вона знає: «Роблячи добро своєму 
ближньому, я роблю добро Ісусові». Вона любить свого 
ближнього так, як Ісус любить її. Вона не засуджує і не 
бажає покарання своєму ближньому.

Т
епер ми переходимо до другої частини нашої біблій-
ної цитати. Апостол Павло рекомендує римлянам 
також бути чистими від зла. Тобто бути праведним 

і непорочним. Праведна людина не йде на компроміс зі 
злом, а цілковито слухається Бога. Вона добре знає, кого 
слухатися, а кого – ні! Вона відмовляється від компромісу 
зі злом. Що б не відбувалося, праведна людина продовжує 
йти шляхом послуху й любові. Це – істинний шлях. І вона 
за будь-яких обставин не звертає з цього шляху.

Бути чистим і праведним означає також довіряти Богові й 
виконувати Його повеління. Деяким людям – саме це відбулося 
з Адамом і Євою – треба завжди спершу самим перевірити, 
чи є істинним те, що каже Бог. Коли Бог каже їм: «Облиш, це 
не приведе до добра», то вони відповідають: «Дозволь мені 
спершу спробувати самому!» І якщо вони самі вирішують, що 
це не приведе до добра, то не виконують цього.

Довіряймо Богові! І якщо Бог каже мені, що це недобре, 
то не варто експериментувати.

Я вірю в це, бо довіряю Богові. І коли Бог каже: «Ні», 
то я також кажу: «Ні». Якщо хтось каже: «Це отрута», 
то ніхто не відповідає: «Дай мені спершу спробувати, 
чи це так». А коли істинний і всемогутній Бог каже нам: 
«Облиш, це зло», то ми тим більше маємо довіряти Йому і 
відмовлятися від зла.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

ДЖОЗЕФ О. ЕККУЯ:

Окружний Апостол 
Еккуя (Східна Африка) 
наголосив: бути мудри-
ми означає знати, звід-
ки ти прийшов і куди 
йдеш. Наша обітниця – 
вічне єднання з Богом, 
тому духовні благосло-

вення є для нас важливішими від земних. «Бог 
дарує нам можливість увійти в Його Царство. 
Через народження з Води й Духа Він учинив нас 
Своїми дітьми. Він звільнив нас від рабства зла. 
Ми можемо споживати Тіло і Кров Христа й та-
ким чином зростати у сутність Ісуса. Ми зазна-
ємо власне воскресіння, навіть якщо доведеться 
померти на землі. Яке це благословення! Тому 
ми не скаржимося, якщо не отримали особли-
вих благословень у земному житті, бо маємо ду-
ховну спадщину з усім необхідним для нас!»
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Вони вважають: «Я ще пізніше зможу виконати Божу 
волю». Це не мудро! Мудра людина знає, що не багато часу 
відведено їй. Треба вже сьогодні проявляти Богові послух, 
бо Ісус може прийти в будь-який час. Отже, уже сьогодні 
треба виконувати те, що Ісус очікує від нас. Будьмо не 
тільки слухняними, а й мудрими у послуху! Уже тепер, бо 
скоро Ісус гряде!

Чисте й праведне серце спонукає також людину 
усвідомлювати схильність до гріха. Тому будьмо 
обережними й не ображаймо свого ближнього. Не 
все, що походить від нашого розуму і серця, є чистим і 
добрим. Отже, будьмо обережними у ставленні до свого 
ближнього. Не ображаймо і не ранимо його. Будьмо 
вельми обачливими щодо зла. Бо ми не є досконалими. 
Тримаймо під контролем власні думки й слова, аби бути 
впевненими, що ми творимо добро, а не зло.

О
тже, дорогі брати і сестри, я поділився з вами 
декількома думками. Проявляймо слухняність, 
але й цього недостатньо. Проявляймо також му-

дрість. Не йдімо на компроміс зі злом. Будьмо чистими 
від зла. Ми знаємо про свої власні недоліки й слабкості, а 
тому будьмо обережними, не ображаймо й не ранимо сво-
го ближнього. Якщо ми поступатимемо так, то Бог допо-
може нам і подарує Свою милість.

Після співпроповіді двох Окружних Апостолів 
Першоапостол сказав: Як щойно сказав Окружний 
Апостол, ми отримали прекрасну обітницю. Ісус обіцяв, 
що Він прийде вдруге й візьме нас у Своє Царство. Аби 
увійти в Боже Царство, нам треба проявляти слухняність. 

Ісус також обіцяв, що невдовзі прийде вдруге. Деякі 
люди свідомі того, що мають дотримуватися Божого 
закону й виконувати Божу волю. Утім, вони не поспішають 
із цим. Бо бажають сповна насолодитися земним життям. 

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Яка користь людині з того, що вона пра-
цює на благо Божої справи, а не любить 
свого ближнього. Як вона може казати, 
що любить Бога, якщо не любить сво-
го ближнього. Мудра людина знає, що 
мірилом її любові до Бога є любов до 
ближнього.

                            Наші вірність і послух не означають, 
                        що ми сміємо вказувати Богові, як Йому слід робити.
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П
ід час поїздки Західною Африкою у вересні 
2022 року Першоапостол Жан-Люк Шнайдер 
відвідав країну Гвінея-Бісау, якою опікується 
Реґіональна церква «Західна Німеччина». Гві-

нея-Бісау – одна з найбідніших країн Землі; охорона здо-
ров'я тут на вельми низькому рівні. Очікувана тривалість 
життя людини, яка народилася у 2022 році, складає 58 
років. Для порівняння, у Німеччині цей показник стано-
вить 81 рік. Утім, населення неухильно зростає приблиз-
но на 2,5 відсотка в рік. У цій країні є багато дітвори, яких 
можна зустріти скрізь на вулицях міст. 

Утім, більшість дітей живуть у селах, у глибинці. Вони 
переважно неписьменні, бо немає шкіл. Багатьом дітям 
з раннього віку доводиться допомагати своїм батькам у 
господарстві, аби вижити, тому вони не можуть відвіду-
вати школу. Перспективи для молодих людей також не 
райдужні. Декілька років тому під час однієї з поїздок до 

Гвінеї-Бісау я відвідав острів Комо. Після шести годин 
їзди гравійно-піщаними дорогами і ще трьох годин на 
моторизованому каное ми врешті-решт дісталися грома-
ди, що знаходилася глибоко в лісі. Під відкритим небом 
зібралося близько 400 братів і сестер. Переважно діти.

Очевидною і відчутною була бідність. У мене залиши-
лося неприємне почуття від того, що цим дітям годі нада-
ти повноцінну допомогу. І все ж ми, церква, намагаємося, 
наскільки це можливо, допомагати й підтримувати їх. У 
зв'язку з цим я пригадую ситуацію, описану в Євангелії 
від Матвія. Дітей хотіли привести до Господа, аби Він 
благословив їх. Та Його учні перешкоджали цьому. У 13 
і 14 віршах 19-го розділу Євангелія від Матвія ми читає-
мо: «Тоді приведено до Нього дітей, аби Він, поклавши 
на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав 
їм: «Пустіть дітей! Не бороніть їм приходити до Мене, бо 
таких є Царство Небесне». Зрозуміло, що батьки несуть 
відповідальність за виховання своїх дітей. Утім, нехай у 
кожній громаді, де б вона не знаходилася, щиро ставилися 
до дітей і підтримували їх. Вони за це будуть нам вдячні! 

Райнер Шторк

Благословення дітей
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 

РАЙНЕР ШТОРК 

Прибуття Окружного Апостола Шторка на каное
на острів Комо (Гвінея-Бісау), 2019 р.

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 24.01.1958 р.
ПРОФЕСІЯ: дипломований інженер;
бізнесмен у галузі будівництва
АПОСТОЛ з 23.02.2014 року
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Західна Німеччина та ще 43 країни й території: 
Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Вірменія, Афганістан, Бельгія, 
Буркіна-Фасо, Східний Тимор, Гамбія, Гваделупа, Гвінея-Бісау, Греція, Грузія, 
Єгипет, Йорданія, Іран, Кабо-Верде, Косово, Латвія, Ліван, Литва, Люксембург, 
Мавританія, Малі, Мальта, Марокко, Мартініка, Монако, Нігер, Нідерландські 
Антильські острови, Нідерланди, Нова Каледонія, Португалія, Сан-Томе 
і Прінсіпі, Сене Сирія, Сурінам, Таїті, Туніс, Туреччина і Кіпр, Франція, 
Французька Гвіана.

СЛОВО І ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Б
ажаємо читачам нашого часопису 
благословенного 2023 року! Нехай 
він принесе усім вам відчуття 
«небесного» настрою! Добре 

побажання, яке, очевидно, здійсниться 
тільки для поодиноких людей. Що ми маємо 
на увазі, коли прирівнюємо щось до «небес»? 
«Небесним» на смак може бути шоколад для 
людей, які полюбляють солодощі. А тим, хто 
любить каву, мало не «небесними» можуть 
здатися деякі її сорти.

«Небесними» ми називаємо почуття не-
перевершеної радості, глибокого спокою, 
несподіваного благополуччя чи приємного 
спілкування, бо воно, неначе підносить нас 
увись, буквально на «небеса». Але якщо ке-
руватися здоровим глуздом, то навряд, чи у 
2023 році нас завжди сповнюватимуть «не-
бесні» почуття. Для цього не треба володіти 
даром пророцтва. Є низка факторів, що не 
дозволять нам сповнитися такими почут-
тями. Економічні проблеми, дорожнеча, 
неспокій, хвороби, війни... Бували роки, 
які ми, відповідно до світової ситуації, зу-
стрічали з більш оптимістичним настроєм. 
Нинішня ситуація подібна до тієї, яка опи-
сана в 55-му Псалмі: війна, поневіряння, 
біда і, як наслідок, страх. Псалмоспівець 
бажає злетіти голубом увись, аби вреш-
ті-решт отримати спокій. Метафоричний 
образ, який добре відомий усім нам. Просто 
злетіти ввись і покинути земні страждання. 
Утім, псалмоспівець знаходить вихід із цієї 
страхітливої ситуації: «Залиши на Господа 
твою турботу, і Він тебе підтримає: повіки 
не допустить, щоб справедливий захитався» 
(Псалом 55, 23). Ґрунтом серця, на якому 
зростало й сьогодні росте таке розуміння, 

є надія: «…я ж, Господи, надіюся на Тебе» 
(Псалом 55, 24). Про надію щодо «небесних» 
відчуттів ми читаємо у 55-му Псалмі. Бог 
вислуховує молитву. Бог приходить на до-
помогу. Бог спасає. Такою є «небесна» надія 
на Божу поміч. Добре, тоді як саме має відбу-
ватися ця Божа поміч?

Першоапостол Шнайдер не раз нагадує нам 
про те, яку допомогу Бог уже надав нам: Він 
обрав нас ще до створення світу. Ми зазна-
ли в Ісусі Христі спасіння і прощення гріхів. 
Бог щедро наділяє нас Своєю милістю, дарує 
пізнання і мудрість. Він відкриває нам тайну 
Своєї волі. Бог дозволяє нам чути Його слово 
істини, Євангеліє нашого спасіння. Він запе-
чатав нас Святим Духом, Який є запорукою 
нашої спадщини. Ми цілковито належимо 
Богові. 

Хтось запитає: «Прекрасно, але хіба я можу 
цим заплатити за квартиру, наситити своїх 
дітей, утамувати нестерпну біль чи позбутися 
пресингу на роботі?»

Тут порушено дві складові: наше світоба-
чення і шкала цінностей. У Нагірній про-
повіді Ісус наголошував: «Шукайте перше 
Царство Боже та Його справедливість, а все 
те вам докладеться» (Від Матвія 6, 33). Апо-
стол Павло лише одним реченням сфор-
мулював свою шкалу цінностей: «…  женусь 
до мети, по нагороду високого Божого покли-
кання в Христі Ісусі» (До Филип’ян 3, 14). Пот-
рібно визнати: як перше, так і друге звучить 
для людей XXІ століття, неначе крайності, й 
нереалістично. Але кожен з нас самостійно 
вирішує, яку мету ставити перед собою: зем-
ну чи «високу», «небесну». Господи, прийди 
якомога швидше й візьми нас у небеса!

МІРКУВАТИ –

СЛІДУВАТИ

Небеса!
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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П
ісля закінчення середньої школи 
наш син розпочав стажування в 
автосалоні, яке успішно завер-
шив.

Згодом він залишив батьківський дім й 
почав вивчати у великому місті промисло-
ве будівництво. Для написання дипломної 
роботи він повернувся додому. 

Отримавши диплом інженера, він не 
одразу шукав роботу. Та коли почав розси-
лати своє резюме на працю, то отримував 
відхилення. Тому наш син багато років жив 
разом з нами і був безробітним.

Важко було дивитися на молоду людину 
з прекрасною освітою, та без перспективи. 
Ми почали ще більше молитися і просили 
в Бога, аби ситуація змінилася на краще і 
життя приносило нашому синові радість. 
Ми просили також свого духовного на-
ставника про молитовну підтримку. Роки 
минали, але нічого не відбувалося. 

Тоді наш син висловив побажання здобу-
ти ще одну, дуже складну професію. 

Навчання мало тривати понад два роки і 
він сам фінансував його. Він уліз у великі 
борги й почав з неабиякою старанністю на-
вчатися. У цей час він працював у соціаль-
ній службі, де підробляв.

І раптом несподівана хвороба нашо-
го сина зробила його подальше навчання 
неможливим. Великі борги не дозволяли 
йому здобути омріяну професію.

Утім, на тимчасовій роботі в соціальній 
службі йому запропонували роботу на пос-
тійній основі. Нам здалося, що Господь 
урешті-решт вислухав наші молитви.

Ми дуже вдячні, що наш син знайшов 
свій шлях у житті. У нього є невеличка 
квартира й нещодавно з'явилася кохана ді-
вчина.

Ми дякуємо Небесному Отцеві й про-
довжуємо молитися за свого сина. Ми 
переконалися, що Бог приходить на до-
помогу; вона, щоправда, може зайняти 
багато часу й не завжди бути такою, як 
ми думаємо.

Давно не
чув?!

Вкласти все в Божі 
руки і молитися про 
допомогу? – Так! Але 
як бути, якщо допо-
мога не приходить? 
Одна сестра по вірі 
розповідає.
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МАРІЯ, МАТИ Ісуса, жила в Назареті в Галілеї 
і була заручена з теслею Йосипом. Вона народила 
Ісуса, не спізнавши чоловіка. Він – Божий Син. Вона 
неодноразово, як повідомляється, повністю корила-
ся Божій волі. Марія не мандрувала разом з Ісусом 
країною, коли Він звіщав Своє вчення. Але вона була 
поруч з Ним, коли Він звершив Своє перше чудо в 
Кані Галілейській. Вона була також поруч з Ним, 
коли Він помирав на хресті. Ісус довірив її Своєму 
улюбленому учневі Іванові. Після вознесіння Ісуса 
Христа Марія разом з Апостолами Єрусалиму че-
кала на зішестя Святого Духа.

Дві сестри МАРТА І МАРІЯ жили зі своїм бра-
том Лазарем у Віфанії, у селі неподалік 
Єрусалиму. Вони завжди 
гостинно приймали Ісу-
са. Обидві сестри стали 
свідками воскресіння 
Ісусом Лазаря з мертвих.

Ісус зустрічався також із 
САМАРЯНКОЮ біля крини-
ці на шляху до Галілеї. Він 
попросив у неї води. Вона 
здивувалася, що Він саме її по-
просив про це, хоча вона була 
жінкою, і до того ж юдеї знева-
жали самарян. Учні здивувалися, 
коли побачили, що Ісус розмовляє з 
нею.  

Ісус зцілив МАРІЮ З СЕЛА МАГДАЛУ 
від важких недуг. Згодом вона віддала Ісу-
су частину своїх коштів, аби Він та Його 
учні купили собі щось поїсти. Вона була 

також присутня під час Його розп'ят-
тя і разом матір’ю Марією прийшла 

в пасхальний ранок до гробу 
Ісуса, аби помазати Його Тіло. 

Після воскресіння Ісус з’яви-
вся Марії Магдалині та 

розмовляв з нею.
Фарисеї привели до 

Ісуса жінку, спійма-
ну на ПЕРЕЛЮБІ. За 
це жінок тоді карали 
смертю. Фарисеї хоті-
ли довідатися, чи Ісус 
схвалить її поступок. 
Однак Ісус виразно 
вказав їм на їхні гріхи 
й мовив, що вони не 
сміють засуджувати 
цю жінку. Тоді фари-
сеї відмовилися від 
свого наміру вбити її.

ІЗ БІБЛІЇ

Ісус та жінки
Відносини Ісуса з жінками були дуже незвичними для новозавітної епохи: Він ставився до жінок так 
само, як і до чоловіків. Головним для Ісуса була їхня віра в Нього. У Новому Заповіті розповідається 
про багатьох жінок, які безпосередньо спілкувалися з Ісусом. Повідомляється також про те, що 
деякі з них подорожували країною разом з  Ним, як і Його учні. 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

У цій рубриці ми публікуємо додатковий матеріал до теми 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».
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Батьки Філіпа схвильовані: уже тривалий час їхній 11-річний син 
скаржиться вранці на головний біль, а також біль у животі й не 
хоче йти до школи. Чи не пов’язане це з тим, що він не встигає в 
школі? Ні! Йому просто важко зосередитись. Чим викликане це? 
Батьки Філіпа хочуть спитати про це у його друзів. Та до них у 
гості вже давно ніхто не приходить. Філіпа уникають? А, можливо, 
його навіть цькують? Як бути його батькам?   

«Мене ніхто не любить»«Мене ніхто не любить»

       ЯК ВБЕРЕГТИ ДІТЕЙ ВІД МОБІНГУ?
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА

К
оли дитині погано, то батьки роблять усе мож-
ливе, аби допомогти їй. А коли вони не знають 
істинних причин страждання своєї дитини, то 
почувають себе невпевнено, починають малю-

вати в своїй уяві найгірші сценарії та почувають себе 
безпомічними. Якщо дитина почуває себе самотньою, то 
виникає підозра й навіть побоювання, що її піддають ць-
куванню. Чим більше батьки ознайомлюються з умовами 
й наслідками соціальної ізоляції своєї дитини аж до її ць-
кування, тим кращу допомогу вони можуть надати їй.

Мобінг стосується всіх

За даними опитування, майже кожна друга дитина зазна-
вала у шкільні роки мобінг – у ролі жертви, затійника-
кривдника чи співучасника. Утім, мобінг – це лише одна із 
форм соціальної ізоляції людини. Мобінг – це коли людина 
регулярно й упродовж тривалого часу піддається переслі-
дуванню, приниженню, фізичним нападкам чи шантажу з 
боку однієї чи декількох осіб з метою виключення її із певної 
соціальної групи. Хоча слово «мобінг» має вкрай негативні 
конотації, його все ж нерідко не сприймають всерйоз або 
применшують його значення. Однак вплив і наслідки мобін-
гу можуть бути руйнівними  – і не тільки для його жертви.

У ситуації мобінгу всі учасники виконують певну 
роль: окрім жертви й однієї чи кількох основних кривд-
ників-затійників, є група учасників та їхні помічники. Тут 
існує дисбаланс сил, тому жертва майже завжди прире-
чена на беззахисність. А зламати цю фатальну ситуацію 
можна тільки тоді, коли на бік жертви стануть учасники, 
що спостерігають за тим, що відбувається. Батьки можуть 
підтримати своїх дітей, якщо радитимуть їм позбутися чи 
змінити ту чи іншу роль у ситуації мобінгу.

Жертва і кривдник-затійник

Якщо дитина не приводить друзів додому та її ніхто не 
запрошує у гості, якщо вона боїться чи не хоче ходити в 
школу, якщо в неї пропадає апетит або вона страждає на 
часті головні й черевні болі, то це може бути ознакою того, 
що вона зазнає цькувань і що її виключили із товариства, 
приміром, з класної спільноти. Це супроводжується по-
рушенням сну, відсутністю концентрації уваги та стійким 
поганим і сумним настроєм. Жертви шкільного булінгу 
часто намагаються уникнути болісної ситуації мобінгу 
та, приміром, обирають інший шлях до школи, аби не зу-
стрітися з нападниками, чи здобувають гроші, аби запла-
тити кривдникам, які їх шантажують. 

Жертвою булінгу може стати будь-хто, однак є певні 
передумови, що сприяють йому. Цькуванню часто підда-
ються фізично слабкі чи боязливі діти з низькою самоо-
цінкою, або ті, які виділяються з загального натовпу ха-
рактерними ознаками, як-от носінням окуляр чи зайвою 
вагою. Надмірна опіка дітей з боку батьків також може 
бути приводом для цькування. 

Діти з надмірною упевненістю в собі, які домінують 
над іншими, з більшою ймовірністю стають затійника-
ми мобінгу. Головними затійниками мобінгу є діти, які 
обирають жертву й піддають її постійному цькуванню. 
Однолітки вважають їх лідерами й наслідують їхній 
приклад. Такі лідери часто перевершують інших дітей у 
фізичному розвитку й схильні діяти імпульсивно. Їхня 
поведінка є наслідком нестримної агресії або виклика-
на бажанням здобути серед однолітків славу. Соціальна 
ізоляція певних осіб у групі посилює почуття спіль-
ності та є демонстрацією влади. Затійники-кривдни-
ки, як правило, не усвідомлюють, що їхня поведінка, 
зокрема образи, плітки, наклепи чи погрози, є право-
порушенням. Вони уважно спостерігають за своїм ото-
ченням і по поведінці, зоровому контакту, ході й одягу 
свого одногрупника оцінюють, хто може бути їхньою 
жертвою. Чимало затійників мобінгу з віком стають 
злочинцями, тому дуже важливо, аби їхні батьки вчи-
ли їх відповідально ставитися до влади, якою наділили 
їх одногрупники. Коли їхні діти вдаються до мобінгу, 
то батьки мають рішуче присікати це й говорити: «Я не 
схвалюю твій поступок, але люблю тебе». 

Мобінг (від англ. mob – агресивний натовп, бан-
да) – форма психологічного насильства над окремою 
людиною з боку групи у будь-якому контексті, при-
міром, у сім'ї, групі однолітків, школі, на робочому 
місці, в житловому районі, спільноті чи в інтернеті з 
метою витіснити когось із суспільства за допомогою 
чуток, інсинуацій, залякування, приниження, дис-
кредитації та ізоляції. Різновидом мобінгу є булінг 
(від англ. bullying - тиранити, знущатися, дошкуля-
ти), коли психологічний терор відбувається у гори-
зонтальній площині, тобто походить від одноклас-
ників, колег тощо.
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Хто відвертається, той співучасник

Поряд з головними затійниками-кривдниками існує 
велика група співучасників, які хочуть отримати частину 
їхньої влади, але не є достатньо сильними, аби уникнути 
такої поведінки, чи бажають догодити своєму лідеру й са-
мим не зазнати від нього цькувань. Вони почувають себе 
у безпеці, якщо бачать, що головний затійник мобінгу не 
чіпає їх. Агресивна поведінка кривдників є часто наслід-
ком побаченого у ЗМІ.

Спостерігачі мобінгу виконують переважно ту саму 
роль, що й головні затійники-кривдники. Людина, яка па-
сивно спостерігає за процесом цькування, чи навмисно 
відвертається, підсилює і заохочує затійників. Окрім цьо-
го, спостерігачі є своєрідною аудиторією для кривдників, 
що підсилює привабливість цькування і водночас робить 
його нестерпним для жертви. Страх опинитися на місці 
жертви нерідко заважає спостерігачам активно втрутити-
ся в ситуацію булінгу чи стати на бік жертви. Хоча вони 
могли б рішуче покласти цьому край. Замість терпіти таку 
ситуацію, спостерігачі можуть активно втрутитися і стати 
на бік жертви чи звернутися по допомогу до дорослих, і 
таким чином припинити цькування. Адже так вони поз-
бавляють затійника-кривдника підтримки й заохочення 
і порушують дисбаланс сил, не залишаючи «ворога» нао-
динці з «жертвою».

Зробити дітей сильними

Батьки можуть допомогти своїм дітям, якщо спонука-
тимуть їх не реалізувати себе в жодній із згаданих ролей 
мобінгу, та якщо приділятимуть увагу своїм дітям і вчас-
но втручатимуться у ситуацію. Аби додати дітям упевне-
ності  в собі, батьки мають дати їм зрозуміти, що люблять 
їх. Діти не повинні терпіти ситуацію, у якій почувають 
себе некомфортно, навіть якщо мобінг не торкається без-
посередньо їх. Тому батьки мають спонукати своїх дітей 
вчасно звертатися по допомогу. Важливо також, аби діти 
знали свої права, приміром, що ніхто не може публікува-
ти чи передавати без їхньої згоди приватні фотографії, а 
також вміли захистити своє особисте життя, зокрема, не 
видавати іншим свою сугубо приватну інформацію. Діти 
повинні також відчувати, що до них ставляться серйозно 
і до них прислухаються. Найперше батьки мають бути в 
цьому прикладом для них.   

Якщо батьки підозрюють чи бачать, що їхня дитина під-
дається соціальній ізоляції чи мобінгу, то перше, що вони ма-
ють зробити, дати їй зрозуміти, що вона ні в чому не винна, 
що не є самотньою і нічого злісного не скоїла. Будь-яка дити-
на має право на те, аби її любили. Вона має знати, що люди, 
які оточують її, не схвалюють мобінг й насильство. Батьки 
мають заохочувати дітей докладно розповідати про випадки 
мобінгу. Діти мають детально розповісти, коли й де відбувся 
подібний випадок. Батьки можуть також разом з дитиною 
скласти план уникнення мобінгу, а також розповісти, де вона 
у випадку мобінгу може отримати допомогу. Такий план не 
передбачає спроб підкупу грошима чи цукерками, а також 
потурання шантажу. Якщо батьки бачать, що випадки со-
ціальної ізоляції чи мобінгу є не поодинокими, а частими, 
то мають разом з дитиною задокументувати окремі деталі й 
звернутися по допомогу (приміром, до класного керівника, 
якщо це відбувається у школі, чи до консультаційного цен-
тру). Батьки, аби сформувати в дітей здорову самооцінку і 
почуття, що їх люблять й оберігають, мають розповідати їм 
про правильні й важливі цінності й відповідно вести себе. 
Якщо дитина допустила помилку, то батьки мають предмет-
но вести з нею про це мову, а не критикувати її. Діти мають 
відчувати любов і прихильність з боку своїх батьків, а також 
бачити, що вони є послідовними у вихованні й готові всту-
питися за них і підбадьорювати їх. 

Батьки сприяють доброму розвитку для своїх дітей, 
якщо вірять у їхні можливості, думають про них позитив-
но й захищають їх від серйозних помилок і небезпек, які 
вони ще не спроможні самостійно оцінити та їм запобіг-
ти. Аби діти змогли впоратися зі складними ситуаціями, 
потрібна підтримка з боку батьків, які вміють правильно 
розпізнавати й застосувати простір для маневру. Батьки 
мають заохочувати своїх дітей бути самостійними.

Коли ввечері батьки Філіпа люб’язно запитують у сина, 
чи є у нього якісь проблеми, то він розповідає, що група 
хлопців насміхається з нього, бо він щонеділі ходить у 
церкву. Вони вважають це несучасним і «заразили» цією 
думкою інших однокласників. Коли батьки почули про 
це, то, з одного боку, стривожилися, а, з іншого, відчули 
полегшення, бо тепер вони знають, що існує проблема, і 
можуть разом з Філіпом розмірковувати, як вирішити її. 
Вони спершу вкладають тривогу Філіпа у вечірню молит-
ву, а наступного дня зв’язуються з класним керівником і 
радяться, що їм робити. Це неабияк утішає Філіпа й він з 
відчуттям захищеності засинає.

Ф
от

о:
 ©

 S
to

ck
 R

oc
ke

t –
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



НС, 2/2023 19

У червні 2022 року на Міжнародному Зібранні Окружних Апостолів було прийнято рішення 
про наділення в майбутньому і жінок повноваженнями й дорученнями сану. У третій із п’яти 
статей на цю тему йдеться про роль жінок у громадах новозавітної епохи.

Жінка, зведена у сан Жінка, зведена у сан 

Про наділення жінок повноваженнями й дорученнями Про наділення жінок повноваженнями й дорученнями 

сану (частина 3)сану (частина 3)

ЖІНКА У САНІ

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Свідоцтва Нового Заповіту
про становище жінки у громаді

Богоподібність людини свідчить про ідентичність сут-
ності чоловіка й жінки. Такий висновок є підставою для 
того, аби їм обом рівною мірою довіряти сан і служіння в 
Церкві та в місцевій громаді. Якщо проаналізувати свід-
чення Нового Заповіту щодо цього питання, то картина є 
неоднозначною. Роль жінки в Церкві в першому столітті, 
тобто в епоху Нового Заповіту, була вельми неоднознач-
ною.

Жінки у Євангеліях

У синоптичних Євангеліях (Від Марка, від Матвія, від 
Луки), як і в Євангелії від Івана, повідомляється про те, 
що Ісус розмовляв з жінками, наставляв їх (Від Луки 
10, 38–42), зцілював їх і переймався їхніми потребами. 

У безпосередньому оточенні Ісуса, відповідно до свідчен-
ня Євангелія від Луки 8, 1–3, були не тільки чоловіки, а й 
жінки. Деяких Ісус зцілив, а «багато інших» – тобто тих, 
яких переконала Його проповідь про близькість Божого 
Царства, – приєдналися до громади учнів і «…їм допома-
гали зі своїх маєтків».

У Євангелії від Івана 4, 5–42 повідомляється також 
про те, що одна самарянка, з якою зустрівся Ісус, спо-
відувала свою віру в Нього як у Месію не тільки перед 
Ним, а й перед іншими самарянами, мешканцями її 
міста. Чимало самарян, що особливо підкреслюєть-
ся, увірували в Ісуса завдяки свідченням цієї жінки 
(Від Івана 4, 39).

Деякі жінки, які належали до Його учнів, були при-
сутніми під час розп'яття Ісуса (Від Матвія 27, 55–56; 
Від Марка 15, 40–41; Від Луки 23, 49). У Євангелії від 
Івана повідомляється про те, що жінки спостерігали за 
розп'яттям і смертю Ісуса не здаля, а у безпосередній
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близькості (Від Івана 19, 25–27). Жінки були також свід-
ками воскресіння Ісуса, про що вони розповіли Його 
учням. У повідомленнях про воскресіння Ісуса йдеться 
також про те, що жінки були наділені особливим дору-
ченням, зокрема, поширювати ранньохристиянську ке-
ригму (звістку Апостолів) про Його воскресіння. Звістка 
про воскресіння Ісуса є суттєвою передумовою проголо-
шення Церквою Євангелія.

Діяльність жінок
у ранньохристиянських громадах –
свідчення послань
Апостола Павла

Нашу увагу привертає той факт, що Апостол Павло 
наприкінці свого Послання до Римлян (Римлян 16) зга-
дує і передає вітання однаково як чоловікам, так і жін-
кам. Спершу він згадав про «Фиву, сестру нашу, служи-
тельку (діаконесу) Церкви в Кенхреях» (Римлян 16, 1).
Фива служила в громаді й, окрім цього, була важливою 
помічницею й надавала допомогу Апостолові й грома-
ді.

У Посланні до Римлян 16, 3 Апостол Павло просить 
римську громаду привітати двох співробітників, При-
скиллу та Акилу, ймовірно, подружню пару. Апостол 
хвалить їх обох за те, що вони «за мою душу шию свою 
клали» (До Римлян 16, 4). Вони очолювали «домашню 
Церкву» (До Римлян 16, 5). Апостол Павло згадує про 
них також у 1-му Посланні до Корінтян 16, 19, коли пе-
редає привітання від них та їхньої домашньої Церкви.

У Посланні до Римлян 16, 7 Апостол Павло передає 
також вітання чоловікові й жінці, ймовірно, подруж-
ній парі: «Вітайте Андроніка та Юнію, родичів моїх і 
співв'язнів, що є визначні між Апостолами, які випере-
дили мене в Христі»1. Останнім часом цей уривок при-
вертає до себе чимало уваги, насамперед тому, що деякі 
екзегети дотримуються думки, що Юнія – це жінка, яку 
названо Апостолом.

Зі згаданих прикладів стає очевидним, що в христи-
янських громадах, з якими Апостол Павло підтримував 
зв’язок, жінки відігравали важливу роль: вони пере-
бували на керівних посадах у громаді й брали активну 
участь у проголошенні Євангелія язичникам.

У 1-му Посланні до Корінтян згадується про правильну 
поведінку чоловіків і жінок під час богослужіння, згідно з 

якою чоловік і жінка беруть активну участь у богослужін-
ні: вони моляться і пророкують. 

Пророцтво в аргументації Апостола Павла відіграє – 
на відміну від суто екстатичного, незрозумілого, що по-
требує мовного тлумачення – істотну роль: «Хто ж про-
рокує, то говорить людям: на повчання, попереджен-
ня, розраду. [...] хто ж пророкує, той повчає Церкву» 
(1-е До Корінтян 14, 3 і з 4). «Пророцтво» виконує таку 
ж роль як і проповідь, зокрема, представляє Євангеліє 
в доступній формі.

У своєму коментарі до 1-го Послання до Корінтян 
Вольфґанґ Шраґе зазначає: «Оскільки згідно з розділом 
12, 1 і далі йдеться головним чином про діяння Святого 
Духа в громаді, дари Якого поширюються на всіх без ви-
нятку християн […], то мова йде не про делегування чи 
заборону санів або про гендерно-специфічний поділ, бо 
розмежування між специфічними функціями чоловіка й 
жінки є абсолютно неприйнятними. Раніше навіть не було 
натяку на те, що певні обдарування і критерії були прита-
манні тільки чоловікам».2

Відхилення діяльності жінок
у ранньохристиянських церквах –
позиції пастирських послань

Пастирські послання, написані наприкінці 1-го століт-
тя, були покликані зберегти й актуалізувати спадщину 
Апостола Павла. Така актуалізація нерідко призводила 
до того, що жінкам давали низьку оцінку. Їх не залуча-
ли до активної участі в житті громади. Організація жит-
тя громади орієнтувалася у той час на римську сім'ю, на 
чолі якої стоїть батько сімейства, а жінка мала виконува-
ти другорядні завдання. Окрім цього, саме таким чином 
вели боротьбу з лжевчителями, бо вважалося, що жінки, 
які тоді не раз очолювали домашні Церкви, були особливо 
схильними до лжевчень.

Вимога мовчати жінкам у церкві

Раннє свідчення щодо критики діяльності жінок у 
громаді знаходиться, як це не дивно, у 1-му Послан-
ні до Корінтян 14, 33–36. У цьому уривку містить-
ся вимога про те, що жінки мають в церкві мовчати, 
тобто не повинні брати активну участь у житті гро-
мади, і вона явно суперечить висловлюванням у 1-му
Посланні до Корінтян 11, 5. Переважна більшість 

1 Марліз Гілен коментує: «Як не дивно, чоловіче ім'я Юній ніде в давнину не згадується ні в 
літературі, ні в письмовій формі. З іншого боку, жіноча форма Юнія широко відома» (Гілен, 
Марліс: Жінки в громадах Павла: Від початку до кінця 1-го століття, в: Зальцбурзький 
теологічний журнал 6. - 2002. - Стор. 184.).

2  Шраге, Вольфганг: Перше послання до Коринтян (1 Кор 11, 17–14, 40). – Цюріх/Дюссельдорф. – 
199. – с. 484.
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я не дозволяю, ані коверзувати чоловіком, - їй бути тихо-
мирною!

Адам бо спершу був створений, а Ева потім» (1-е до Ти-
мофія 2, 12). Посилання на друге повідомлення про ство-
рення світу (Буття 2, з 4–25), на Адама і Єву, цементує 
підпорядкування жінки чоловікові як вираз незмінного 
порядку творіння. У той час як Павло в 1-му Посланні до 
Корінтян 11, 8–9 тільки натякає на друге повідомлення про 
створення світу, то тепер, згадуючи «Адама» і «Єву», він 
веде однозначно про це мову. Підпорядкування жінки чо-
ловікові обґрунтовується тим, що спочатку був створений 
чоловік, а потім жінка. Подібна аргументація свідчить про 
те, що автор 1-го Послання до Тимофія був радше далекий 
від міркувань Апостола Павла, представлених типологією 
Адам-Христос у Посланні до Римлян: «І Адам не був зве-
дений, жінка ж, зведена, завинила» (1-е  до Тимофія 2, 14). 
Автор цього Послання дотримується давньоюдейської тра-
диції щодо тлумачення гріхопадіння, згідно з якою уся вина 
за порушення Божественної заповіді покладалася на жінку. 

Позиція Апостола Павла є зовсім іншою: «Тим то як че-
рез одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і з гріхом смерть, 
і таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрі-
шили» (до Римлян 5, 12). Для Апостола Павла Адам – це 
образ людини, через яку гріх увійшов у світ, а з гріхом 
смерть, при чому, стать не має жодного значення.

дослідників Нового Заповіту сходяться на думці про 
те, що цей уривок був пізніше вставлений у текст цьо-
го Послання3. Адже він схожий до позиції, представ-
леній у 1-му Посланні до Тимофія 2, 11–15, документу 
пізньої школи Апостола Павла.

Вимога мовчати жінкам у церкві, яке міститься у 1-му 
Посланні до Тимофія 2, 11–15, схоже до викладеного у 1-му 
Послання до Корінтян 14, 34–35 і частково включає в себе 
висловлювання з 1-го Послання до Корінтян 11, 7–12 . Ха-
рактерним для 1-го Послання до Тимофія 2, 11–15 є доволі 
жорсткий тон щодо жінок: «Жінка нехай учиться мовчки, 
в повній покорі. Навчати жінці я не дозволяю, ані ковер-
зувати чоловіком, – їй бути тихомирною! Адам бо спершу 
був створений, а Ева потім. І Адам не був зведений, жін-
ка ж, зведена, завинила. Однак, вона спасеться, народжу-
вавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості 
зо скромністю». Отже, жінка, посилаючись на Єву, яка є 
першою грішницею, усувається від активної участі у жит-
ті громади. Їй у громаді заборонено ставити запитання 
щодо віри. Настановлення жінок щодо віри відбувалося 
поза межами громади. А бездітних жінок піддавали дис-
кримінації. Жінка мала дбати про те, аби діти, якщо такі 
були, не відверталися від християнської віри. Якщо це все 
ж відбувалося, то її спасіння було під питанням. Жінкам 
забороняли публічно звіщати Євангеліє. Чоловік навчає, а 
жінка вчиться і сприймає.

При детальному порівнянні уривка з 1-го Послання до 
Тимофія 2, 11–15 з уривком з 1-го Послання до Корінтян 
11, 2–16 (поведінка жінок і чоловіків під час богослужін-
ня) з’ясовуються дві істотні відмінності: по-перше, у 1-у 
Послання до Корінтян 11 Апостол Павло не наводить як 
аргумент розповідь про спокусу Єви, а по-друге, він не ве-
лить жінкам мовчати у церкві (як про це, відповідно до 
пізньої школи Апостола Павла, мовиться у 1-му Послан-
ням до Тимофія 2, 12).

Чи принесла Єва гріх у світ?

Автор 1-го Послання до Тимофія, користуючись апо-
стольським авторитетом Павла, зазначав: «Навчати жінці 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ  СЬОГОДНІ

3 Див., приміром, Марліс Гілен: «Вимогу мовчати жінкам у церкві й, отже, коритися можна 
знайти в 1 Кор 14, 33–36, тобто в автентичному листі Апостола Павла. Проте Павло не несе 
відповідальність за неї. Навпаки, ця вимога точно відповідає […] богословській концепції 
пастирських послань. […]. Тому 1 Кор 14, 33–36 є вставленням, яке було виконане після 
Апостола Павла, під впливом розвитку, що представляють і просувають пастирські послання» 
(Гілен. – 2002. – стор. 190 і далі). також Концельманн, Ганс: 1-е Послання до Корінтян. - 
Ґеттінген. - 1981. - Стор. 298 і далі. «Цей самодостатній уривок порушує загальний контекст 
Послання, перериває тему пророцтва і порушує стиль викладу. Він фактично суперечить 11, 
2 і далі, де мовиться про присутність жінок у громаді. […] Цей виклад відображає тогочасну 
обивательську консолідацію церкви на рівні пастирських послань, що прив’язувалися до 
тодішніх загальноприйнятих норм. Тому той, хто спершу захищав текст, був змушений 
вставляти допоміжні конструкції».

Висновки

Свідчення Нового Заповіту є неоднозначними. Є свід-
чення, які вказують на активну участь жінок у місіонер-
стві, у житті церкви й на богослужінні, яким протистоять 
свідчення кінця першого століття, що забороняли жінкам 
брати активну участь у житті церкви. Тому жінки й не 
брали активну участь ні в місіонерстві, ні в богослужінні. 
Отже, з повідомлень Нового Заповіту, які розбігаються, 
годі скласти однозначні норми щодо сучасної участі жінок 
у Церкві.

Відповідно до цього восени 2021 року МЗОА прийня-
ло таке рішення: «Окремі негативні висловлювання у 
Посланнях Нового Заповіту щодо активної участі жінок 
у богослужінні та в житті громади є недостатнім обґрун-
туванням того, аби жінок не зводили у сан. Таким чином, 
Апостольство, яке наділене віронавчальним повноважен-
ням і дорученням встановлювати церковний порядок, має 
ухвалити остаточне рішення».
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П
ро «Святе Запечатання» в Катехі-
зисі Новоапостольської церкви 
зазначено таке: «Святе Запечатан-

ня – це таїнство, завдяки якому віруюча 
людина через покладання рук і молитву 
Апостола приймає дар Святого Духа і стає 
Божим дитям з можливістю бути поклика-
ним до когорти первістків. Відповідно до 
цього у восьмому положенні Символу віри 
сказано: «Вірую, що хрещені Водою мають 
прийняти через покладання рук Апостола 
дар Святого Духа для набуття богосинів-
ства й створення передумов для того, аби 
стати первістками у Бога»» (КНЦ 8.3.)

У Євангелії від Івана міститься розповідь 
про те, як фарисей Никодим, «зверхник се-

ред юдеїв», прийшов уночі до Ісуса й запитав: «Равві, ми знаємо, що прийшов 
єси Учителем від Бога: ніхто бо, з ким немає Бога, не спроможен такі чуда тво-
рити, що Ти їх твориш».[…] Озвався же Ісус і мовив до нього: «Істинно, істин-
но кажу тобі: Коли хтось не вродиться з Води та Духа, не спроможен увійти у 
Царство Боже» (Від Івана 3, 1-5). А у 1-му Посланні 5, 6. 8 Апостол Іван, зокре-
ма, наголошував: «Дух свідчить, бо Дух то правда; бо троє свідчать: Дух, вода і 
кров, і оті троє – водно». Отже, поруч з хрещенням Водою і Святим Причастям, 

Святе Запечатання у громадах України

Івано-Франківськ. 
Апостол Будник за вівтарем

Івано-Франківськ. 
Промова Апостола Будника 

перед Святим Запечатанням

Турійськ.
Настанова Апостола Будника 
перед Святим Запечатанням

Громада м. Турійська

хрещення Святим Духом (Святе Запечатання) є запорукою осягнення Божого царства.Саме про це писав Апостол 
Павло у Посланні до Ефесян 1, 13-14: «У ньому й ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви 
повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом, що є завдатком нашої спадщини для повного визволення ви-
куплених, на хвалу його величі». Відповідно до цього в Новоапостольській церкві відбувається Святе Запечатання 
шляхом покладання рук сучасного Апостола. 

У неділю, 27.11.2022 року, Апостол Анатолій Будник, який здійснює духовну опіку всіх громад України, відвідав 
громаду Івано-Франківська, що знаходиться в регіоні «Україна-Захід». В основу цього богослужіння Апостол по-
клав біблійну цитату з Псалма 62, 9. А кульмінацією цього богослужіння, окрім прощення гріхів і Святого Прича-
стя, було Святе  Запечатання для молодого брата Ляха Максима з міста Коломиї, де сьогодні формується громада.
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НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | ЗАПЕЧАТАННЯ В УКРАЇНІ

Це священнодійство викликало неабияку радість 
у всіх братів і сестер громади. Адже ще одна віру-
юча людина стала Божим дитям і поповнила ко-
горту первенців Ісуса Христа. 

На початку 2023 року, у неділю, 8 січня, Апостол 
відвідав також громади Турійська й Нововолинська, 
де звершив таїнство Святого Запечатання для віру-
ючих жінок старшого віку, чим викликав не тільки 
у них, а й у громадах надзвичайну радість. За осно-
ву богослужіння в Турійську Апостол узяв біблійну 
цитату з Євангелія від Матвія 2, 2, а в Нововолинсь-
ку  – цитату з Євангелія від Івана 1, 9. 

У суботу й неділю, 14 і 15 січня 2023 року, Апостол здійснив духовну поїздку в гро-
мади Миргорода і Полтави реґіону «Україна-Центр». Під час богослужіння у Полтаві, 
де Апостол служив біблійною цитатою з Псалма 139, 16, також відбулося таїнство 
Святого Запечатання з покладанням рук Апостола для однієї молодої жінки та двох 
її діт ей. На завершення богослужіння Апостол звів у сан диякона брата Лугового 
Владислава. Відтепер громада матиме ще одного служителя церкви, який надаватиме 
допомогу як Апостолові, так і настоятелю цієї громади. Це священнодійство, звісно, 
викликало неабияку радість у парафіян громади. Після богослужіння брати й сестри 
всіх громад довго спілкувалися з Апостолом і висловлювали сподівання, що незаба-
ром знову зустрінуться ним. 

Нововолинськ. 
Наснага Апостола Будника 
перед Святим Запечатанням

Полтава. Звернення Апостола 
перед Святим Запечатанням

Полтава. 
Апостол Будник наснажує 

майбутнього диякона

Громада м. Нововолинськ

Громада м. Полтави
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??ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Колишній цистерціанський монастир Гейлігкройцталь розташований у біч-
ній долині Дунаю в муніципалітеті Альтгейм неподалік Рідлінґена. Цистер-
ціанки – це черниці, що належали до цистерціанського ордену. Цей орден, 
заснований у Сіто, неподалік Діжона/Франція, присвятив себе місіонерській 
діяльності в тодішніх язичницьких і віддалених районах. В епоху розквіту 
середньовічного містицизму цистерціанці, як-от Мехтильд фон Гакеборн, 
Ґертруд фон Гельфта і Мехтильд фон Маґдебург з монастиря Гельфта/Ейслє-
бен, займали чільне становище. Монастир Гейлігкройцталь зберігся дуже 
добре і, згідно з веб-сторінкою монастиря, є однією з прихованих перлин 
Верхньої Швабії. Монастирський комплекс, який ідилічно розташований 
у культурному ландшафті Верхньої Швабії, служить тепер конференц-цен-
тром. На нашій ілюстрації зображено фрагмент вівтаря Трьох Королів у 
монастирській церкві: «Поклоніння Трьом Королям» (бл. 1512–1514; нині 
Нюрнберг, Національний музей) роботи ульмського художника Мартіна 
Шаффнера (бл. 1478–після 1546). Впадає в око те, що у царів різне забар-
влення шкіри й різний вік, хоча в Біблії про це нічого не сказано. 

ЩО ПРИХОВУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМ ЗОБРАЖЕННЯМ КОРОЛІВ?  (Відповідь див. на стор. 2).

1. Звідки походили волхви, 
що прийшли поклонитися Ісусові у Віфлеємі?
А) з Риму
Б) з Греції
В) з півночі
Г) зі сходу

2. Хто ніс відповідальність за вбивство дітей у Віфлеємі?
А) Ірод Великий
Б) Ірод Антіпа
В) Імператор Серпень
Г) Імператор Тіберій

3. Коли розпочинається церковний рік?
А) на Великдень
Б)  на 1-й Адвент
В) 1-го січня
Г) на П'ятидесятницю

4. Хто написав слова до пісні на завершення року «Спокій-
ним стань ти, серце» (№ 24 у російськомовному пісеннику)?
А) Карл Август Дерінг
Б) Елеоноре Фюрстін фон Ройс
В) Блок Детльова
Г) Пол Герхардт

5. Хто написав музику до пісні «Прийдіть, хто вірить» 
(№ 22 у російськомовному пісеннику)?
А) невідомий автор
Б) Керолайн Рудольфі
В) Ґотфрід Серпень Гоміліус
Г) Еммануель Геле

6. Що віруючі відзначають 6 січня?
А) Богоявлення
Б) День Святого Івана
В) Стрітення
Г) завершення Адвенту

7. Що означає ім'я Христос?
А) Цар
Б) Помазаник
В) Син Божий
Г) Агнець Божий

8. У якому Євангелії згадується «притча про мудрих 
і нерозумних дів»?
А) у Євангелії від Луки
Б) у Євангелії від Матвія
В) у Євангелії від Івана
Г) у Євангелії від Марка

9. Як звали дружину Мартіна Лютера?
А) Ельза з Брабанта
Б) Катерина Бора
В) Єлизавета Тюрінгська
Г) Катерина Арагонська

10. Що таке Хорив?
А) гора Карміл
Б) гора Сінай
В) гору Сіон
Г) гора Арарат
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