
НС, 3/2023 1

Ч а с о п и с  Н о в о а п о с т о л ь с ь к о ї  ц е р к в и

НАША

СІМ’Я

2
5

-й
 р

ік
  в

и
д

а
н

н
я

, 
№

 3
, 

б
е

р
е

з
е

н
ь

 2
0

2
3

 р
.

2
5

-й
 р

ік
  в

и
д

а
н

н
я

, 
№

 3
, 

б
е

р
е

з
е

н
ь

 2
0

2
3

 р
.

Книжкова полиця БогаКнижкова полиця Бога
Першоапостол у НідерландахПершоапостол у Нідерландах

Тема номера: 
ХРЕЩЕННЯ

МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИМІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Учитися мислити по-новому

ЖІНКА У САНІЖІНКА У САНІ

Про наділення жінок повноваженнями 

й дорученнями сану

(частина 4)



НС, 3/20232

Зміст 3/2023
СЛОВО І ВІРА

  3     НАСНАГА 
      У правильному світлі – з богослужіння Першоапостола

  4     У ЦЕНТРІ УВАГИ
       Провінція Лімбург 

  5     БОГОСЛУЖІННЯ
            23.10.2022 р. у провінції Лімбург (Нідерланди)
        Біблійна цитата: Псалом 139, 16

11     АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
       Міцна й ліквідна церква (Апостол Петер Клєне) 

12     У ЩО МИ ВІРИМО
       Благословення – біблійне підґрунтя

ЖИТИ ВІРОЮ

14     МІРКУВАТИ-СЛІДУВАТИ
         Учитися мислити по-новому

16     ДУХОВНИЙ ДОСВІД
         Мир замість смутку

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО

17     «МИ, ДІТИ»
      Хрещення у ранньому християнстві

18     ДІТИ І ЦЕРКВА
         Ісус – теж Бог?
         (Як розповісти дітям про Божу Триєдність?)

 21     БУТИ  ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ 
       Жінка, зведена в сан (частина 4)

ЦІКАВО ЗНАТИ

24     ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ

     ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА      

ВИХІДНІ ДАНІ:

Часопис «НАША СІМ'Я», № 3, 2023 р. 

Засновник: Релігійна організація 
«Управлінський центр Новоапостольської 
церкви в Україні», проспект Тичини, 18-А, 
м. Київ (за дорученням Міжнародної 
Новоапостольської церкви, 
м. Цюріх, Швейцарія).

Адреса редакції: вул. Збаразька, 8а, 
46002 м. Тернопіль, Україна; 
тел./факс: (+380352) 524732; 
p.bich@nak.org.ua сайт: nak.org.ua;

Головний редактор: Будник Анатолій 
Феодосійович
Відповідальний редактор: Бих Павло 
Євгенович

© Видавництво: Фрідріх Бішофф Гмбх, 
м. Франкфурт-на-Майні/Німеччина;

Друк: ТОВ «Терно-граф», вул. Текстильна, 18, 
46020 м. Тернопіль, Україна; 
тел. (0352) 51-91-65,  51-91-64; е-
mаil: terno-graf@ukr. net

Наклад: 335 прим. (українською мовою).

Часопис поширюється безкоштовно серед 
парафіян Новоапостольської церкви та 
зацікавлених осіб.

Ми з вдячністю приймемо пожертви на 
видавничу діяльність.

Отримувач платежу: Релігійна організація 
«Управлінський центр Новоапостольської церкви  
в Україні», проспект Тичини, 18-А, м. Київ.

Банківські реквізити:
IBAN р/р UA86320984000002600524 0016749 
в АТ "ПроКредит Банк",
МФО 320984, ЄДРПОУ 14301165; або
IBAN р/р UA77 322669 00000 2600 130 023 5975 
(UAH) в АТ «Ощадбанк»
м. Київ, МФО 322669

Призначення платежу: добровільні 
пожертвування від …

© Цей часопис і всі опубліковані в ньому 
матеріали захищені авторськими правами. 
На повний або частковий передрук матеріалів, 
а також їх будь-яке копіювання і поширення 
вимагається дозвіл видавництва.

Обкладинка: © Henk Vrieselaar - stock.adobe.com

Відповіді на завдання на стор. 24: 1) 1В, 2A, 3Б, 4Г, 5A, 6A, 7Г, 8В, 9Б, 10A; 
2) «Слухайте слово Господнє» (Ісая 66, 5)



НС, 3/2023 3

Ф
от

о:
 А

рх
ив

СЛОВО І ВІРА | НАСНАГА

Б
іблія – це основа нашої віри. Тому важли-
во засвоювати зміст Біблії й усвідомлюва-
ти, що її читання є елементарною складо-
вою нашого життя за вірою. Але як саме 

нам читати Біблію? Книжники епохи Ісуса розгля-
дали Біблію насамперед як зведення правил, яких 
слід було дотримуватися, аби догоджати Богові. Ісус 
указував їм, що є істинно важливим: Біблія покли-
кана звіщати про Його Пришестя і діяння (пор. Від 
Івана 5, 39). Святе Писання і сьогодні нерідко чи-
тають у неправильному світлі. Деякі бачать у ньому 
книгу, яка пояснює устрій неба й землі та конкурує 
з наукою, – і забувають, що у біблійних текстах ви-
користані тогочасні знання. Інші приймають ви-
рішальні рішення в своєму житті, спираючись на 
біблійну цитату, яка нерідко вирвана із загального 
контексту. Утім, вони могли б знайти й іншу біблій-
ну цитату, яка виправдала б прийняття протилеж-
ного рішення. Якщо добре поміркувати, то цитатою 
з Біблії можна виправдати будь-що.  

Однак Біблію не треба читати як роман чи під-
ручник. Вона написана з натхнення Святого Духа, а 
тому її слід читати з натхнення Святого Духа. Якщо 
читати Біблію у світлі Святого Духа, то вона буде 
джерелом утіхи, сили й мудрості – і переконливо 
свідчитиме про Ісуса Христа. Давнє прислів'я гла-
сить: «Біблія розповідає нам не про землю і небо, а 
про те, як ми повинні жити на землі, аби потрапити 
на небеса».
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Л
імбург – це найбільш південна з дванадцяти провін-
цій Нідерландів. Маастріхт – столиця провінції (див. 
на фото). На сході Лімбург межує з Німеччиною, на 
південному заході – з однойменною бельгійською про-

вінцією. На Віденському конгресі 1815 року обидві провінції Лім-
бурга, об'єднавшись, утворили провінцію Об'єднаного Королівст-
ва Нідерландів. Зі здобуттям Бельгією незалежності в 1839 році 
стався поділ. Однак і до цього дня – особливо на півдні нідерланд-
ської провінції – зберігається не тільки географічна близькість до 
бельгійських сусідів. В обох провінціях говорять спорідненою ни-
жньофранкською або лімбурзькою мовою, яка використовується 
також як у північно-східній частині провінції Льєж, так і в деяких 
районах землі Північний Рейн-Вестфалія. У Європейському Со-
юзі лімбурзька мова офіційно визнана регіональною мовою. А ось 
знаменитий лімбурзький сир походить не з провінції Лімбург – 
свою назву він отримав від стародавнього герцогства Лімбург, яке 
існувало з XI до кінця XVIII століття, і з провінцією є спільною 
тільки назва. Основна територія герцогства знаходилася на пів-
день від провінції Лімбург, у бельгійській провінції Льєж, навколо 
міста Лімбург. 

4 НС, 3/2023

Провінція Лімбург
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БОГОСЛУЖІННЯ У ПРОВІНЦІЇ ЛІМБУРГ/
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СУПРОВІД: Окружний Апостол Райнер
Шторк, а також Апостоли Петер Клєне та Йорг
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СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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С
ердечно улюблені брати й сестри, я дуже радий, 
що можу знову бути тут, у Нідерландах, і разом 
з вами переживати це богослужіння, а не просто 
говорити в камеру, гадаючи, що з іншого боку 

знаходяться люди, які мене слухають. Адже це прекрасно, 
коли ми спільно переживаємо богослужіння, спільно мо-
лимося Богові, спільно славимо Його піснями. Ми щойно 
виконали добре відому нам пісню «Співайте, тріумфуйте», 
якою виразили свою радість. Я знаю, що хтось може запе-
речити: «Причин для радощів у нас не так уже й багато. Як 
же ви можете радіти в цей складний час?» Так, ми радіємо 
і виявляємо вдячність, що можемо прийти до Бога й по-
чути Його слово; що Бог, як і раніше, приймає нас як Своїх 
улюблених дітей; що Він не докоряє нам, а просто каже: 
«Приходь, ти належиш Мені, ти – Мій!»; і що ми можемо 
чути й пізнавати Бога через Ісуса Христа.

Це для нас є настільки само собою зрозумілим, що ми ін-
коли сприймаємо його за належне. Ісус Свого часу мовив: 
«Багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, 
і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули» (Від Матвія 13, 17).

Книжкова полиця Бога

В епоху Старого Заповіту Бог не раз посилав до Свого 
народу пророків, які повідомляли: «Вам погано, бо ви не 
слухаєтеся Бога. Ось чому Бог карає вас. Покайтеся, на-
верніться і житимете знову добре». Таким було послання 
Старого Заповіту. Та згодом Бог послав на землю Свого 
Сина, Який мовив дещо інше. Своїм учням Він казав: «Ви 
ті, що перебували зо Мною у Моїх спокусах, і Я завіщаю 
вам Царство, як Мені завіщав Отець Мій, щоб їли й пили 
за столом у моїм Царстві...» (Від Луки 22, 28-30). Тепер уже 
не велася мова: «Ваші страждання є наслідком Божого по-
карання за провини перед Богом». Ісус був досконалим. 
Не скоївши жодного гріха, Він страждав і зазнав смуток 
та випробовування. Бог був з Ним, а люди знехтували 
Ним. Урешті-решт, Він зостався наодинці, хоча бажав усім 
тільки добра й любові. Адже всі ми добре знаємо життя 
Ісуса Христа. Безперечно, Його страждання не мали ні-
чого спільного з покаранням, адже Він був досконалий. 
Сьогодні Він нам каже: «Твої випробування, труднощі й 
тягарі, які доводиться нести; невдача, яку ти зазнаєш – 
це не наслідок твоєї провини. Це Мої страждання, які ти 

«Очі Твої бачили мої вчинки, усі вони записані у Твоїй книзі; 
і дні, що Ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було».

Цитата із Біблії: Псалом 139, 16
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ділиш зі Мною. А ти все ж міцно тримайся Мене! Кріпися, 
і Я обіцяю, що в Моєму Царстві ми сидітимемо за одним 
столом і ділитимемо Мою трапезу». Ми вдячні Богові за 
таке послання. Звісно, іноді приходить думка: «Боже, не-
вже я поступаю неправильно? Невже я справді заслуговую 
на таку долю? Що зі мною не так?!» А Бог відповідає: «Ні! 
Це не покарання, Я не Бог, Який карає, ти просто ділиш 
страждання свого Спасителя. Він поруч, Він з тобою. Будь 
сильний і кріпись! З Його допомогою ти зможеш здолати 
будь-які труднощі й увійти у Його Царство». Це істинно 
прекрасне послання.

Ц
итата, яка лежить сьогодні в основі нашої про-
повіді, є характерною для Псалмів. Її треба тричі 
прочитати, аби збагнути істинний смисл. Нею 

псалмоспівець описує Божі всемогутність й усезнання. 
Для цього він використовує метафоричний образ, який 
нерідко зустрічається у Святому Писанні: образ книги, 
яку пише Сам Бог. Бог пише велику книгу історії люд-
ства. Він розпочав писати цю книгу й завершить її. Він 
створив людину, аби єднатися і спілкуватися з нею, і 
бажає, аби наприкінці, в епоху нового творіння, люди 
знову жили разом з Ним. А між початком і кінцем цієї 
книги – Божий план спасіння.
Історія людства свідчить про те, що Бог бажає людям спа-
сіння. Він хоче, аби люди повернулися назад до Нього та 
єдналися і спілкувалися з Ним. Тому історія людства – це 
не просто низка випадкових подій. У ній відбувається все 
не стихійно. Ні, Бог розпочав цю історію, Він і завершить 
її. Бог творить людську історію так, аби завершити Свій 
план спасіння.

Я не кажу, що все, що відбувається у світі, подоба-
ється Богові, але все знаходиться в Його руках. Він 
турбується про те, аби ніщо не перешкодило звершен-
ню Його плану спасіння. Бог щодня пише книгу історії 
людства. Утім, Він не просто описує те, що спостері-
гає, а Сам творить цю історію. Це перша думка: Бог 
пише книгу історії людства. Він вершить Свій план 
спасіння, і ніщо не перешкодить Йому успішно завер-
шити його.

 Прекрасно усвідомлювати, що Бог, як і раніше, пра-
вить усім. Дітям у Франції я завжди кажу: «Наприкінці 
книги перемагає Бог». Коли читаєш історію Йосипа, то 
спочатку все йде не так. І коли читаєш цю історію ди-
тині й час від часу зупиняєшся, то вона каже: «Ні, ця 
історія ще не закінчилася. Наприкінці переможе Бог!» 
Можливо, це звучить надто просто, але мені властиво 
проявляти просту віру. Ми впевнені: наприкінці за-
вжди перемагає Ісус Христос. У книзі історії людства за 
Ним останнє слово. Тож довірмося Йому!

В епоху Старого Заповіту побутувала думка, що Бог 
має книгу для кожної конкретної людини, в яку Він 
записує все, що з нею відбувається. Псалмоспівець, 

зокрема, мовив: «Очі Твої бачили мої вчинки». Цим він 
хотів сказати, що Бог любить людину, любить безумовно. 
Він любить її не тому, що вона є доброю, а тому, що вона – 
людина. Бог полюбив людину перш, ніж вона з'явилася 
на світ і щось виконала. Бог любить людину, бо Бог – це 
любов. Такою є Його природа. І Його любов до людини є 
безумовною.

Бог записує у свою книгу все, що відбувається з люди-
ною в житті. Отже, Бог цікавиться людиною, цікавиться 
усім, що відбувається з нею – її життям, думками й по-
чуттями. Він не просто спостерігає за людиною, а що-
дня відзначає у Своїй книзі сторінки її життя. Іншими 
словами, Бог достеменно цікавиться тим, чим ти сьо-
годні живеш, як ти почуваєш себе, що думаєш, і як у 
тебе йдуть справи. Це – також послання: Бог цікавиться 
не тільки всім людством, а конкретно кожною людиною 
зокрема. 

Бог саме так пише історію. Він визначив для кожної лю-
дини час її спасіння; і Він турбується про те, аби люди-
на в певний момент мала змогу прийти до Нього, знайти 
спасіння й увійти в єднання та спілкування з Ним у Його 
Царстві. Бог пише книгу для кожної зокрема людини, і в 
цій книзі передбачено, в який день вона матиме можли-
вість отримати спасіння. Для одних це відбувається під 
час земного життя, для других – у потойбічному світі, для 
третіх – безпосередньо у наш час, а ще для інших – у Ти-
сячолітньому Царстві Миру. Це визначає Бог, і ми можемо 
бути абсолютно впевненими, що Бог потурбується про те, 
аби кожна людина мала змогу отримати спасіння. Це за-
писано у персональній книзі кожної людини зокрема. 

П
салмоспівець, зокрема, пише: «…усі вони [вчин-
ки] записані у Твоїй книзі; і дні, що Ти мені при-
значив, коли ані одного із них іще не було». Дехто 

може заперечити: «Якщо так, то все вже передбачено. І я 
не можу робити те, що хочу. Бо Бог уже все записав у Свою 
книгу». Однак це не так.

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ
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Бог любить людину, любить безумовно.
                    Він любить її не тому, що вона є
                    доброю, а тому, що вона – людина.
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Створюючи людину, Бог наділив її вільною волею, і Він 
завжди з повагою ставиться до її свободи. Якщо Бог за-
писав у Свою книгу все, що станеться з тобою і зі мною, 
то це не означає, що Він нав'язує нам Свою волю. Справа 
в тому, що Бог не прив'язаний до часу. Для нього вчора 
– це сьогодні і завтра – це сьогодні. Він заздалегідь знає, 
що відбудеться. Людина вирішує все добровільно, а Бог 
завжди знає, яке рішення вона прийме. Знання про це 
втішає нас. Якщо згодом виявляються наслідки прийня-
того людиною рішення, а вони неодмінно виявляться! – 
То для Бога вони не є несподіванкою. Він не каже: «Я не 
думав, що так вийде! Як же тепер бути? Я абсолютно без-
порадний і не знаю, що робити!» Ні, Бог ніколи не буває 
розгубленим, Він ніколи не буває безпорадним, Він усе 
знає заздалегідь. Тому, якщо з тобою щось відбу-вається, 
то Бог наперед передбачив це й підготував для тебе під-
ґрунтя. Для Бога ніщо не відбувається зненацька, тому 
твої рішення і рішення інших не є для Нього несподіван-
кою. Бог достеменно знає майбутнє, тому заздалегідь го-
тує вирішення проблеми. Він знає, як саме допомогти. І 
це додає нам упевненості. Люди іноді бувають безпорад-
ними, а Бог ніколи! Бог знає, що відбуватиметься в май-
бутньому, Він знає про наш вибір, тому застерігає від не-
безпек, що очікують нас. Так, як це відбулося з Апостолом 
Петром (пор. Від Матвія 26, 31–35; Від Івана 21, 18–19).
Тому важливо дослухатися до Божих застережень

і приймати відповідні рішення. Бог наперед додасть нам 
сил, аби ми впоралися з прийдешніми випробовування-
ми. Тому довіряймо Богові, Він готовий завжди допома-
гати нам; Він дає нам своєчасно пораду і застерігає від 
небезпек. Такою є книга нашого особистого життя, яку 
пише Бог. Він любить нас безумовно, Він цікавиться на-
шим життям і бажає подарувати нам спасіння. Для Нього 
немає несподіванок, Він завжди приходить на допомогу. 
Слухаймося Його і серйозно ставмося до Його застере-
жень.

Ми знаємо про ще одну Божу книгу – про 
книгу життя Агнця. Вона своїми коріння-
ми сягає стародавніх юдейських уявлень. 

Про неї мовиться ще в книзі Вихід (пор. Вихід 32, 32–33), а 
також у Псалмах й у пророків (пор. Даниїла 12, 1) і, звісно 
ж, в Одкровенні (Одкровення 3, 5). У книгу життя записа-
ні всі, хто отримав доступ до Бога, до Його Царства. Ми 
сповідуємо віру в те, що коли приймаємо Ісуса Христа й 
зазнаємо народження від Води й Духа, то наші імена запи-
суються у цю книгу життя. Коли Апостол здійснює Святе 
Запечатання, то вимовляє слова: «Тепер Бог вписує твоє 
ім'я у книгу життя Агнця». А потім: «Тепер у тебе є право 
і можливість увійти первістком у Боже Царство. Ти ста-
єш громадянином небес і маєш «перепустку» для входу в 
Боже царство».

Бог турбується про те, аби я щодня готувався
до Другого Пришестя Христа.
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АПОСТОЛ

ЙОРҐ ШТЕЙНБРЕННЕР:

Апостол Штейнбреннер 
(Північна і Східна Німеч-
чина) зупинився на тому, 
що Бог розглядає кожну 
людину суто індивідуаль-
но: «З точки зору захисту 
даних сучасна людина 
може сказати: «Це, звісно, 

неприємно. Бог знає все про мене: про що я думаю, 
що відчуваю?» Псалмоспівець, однак, описує це не як 
загрозу, не як щось лякливе, а, скоріше, як почуття 
захищеності в Божій любові, бо Бог не дивиться на 
нас критичним поглядом. Він не записує ретельно 
наші помилки, аби згодом докорити, що ми зробили 
щось не так. Ні! Він дивиться на нас поглядом любові 
й милості», – сказав Апостол.

Господь Ісус мовив учням: «…радійте тому, що ваші 
імена записані на небі» (Від Луки 10, 20). Народження від 
Води й Духа є запорукою входження в Небесне Царство, 
якщо ми захочемо цього. Жодна людина, жоден дух не 
здатен перекрити нам доступ до нього. У нас у кишені є 
«перепустка», є право увійти туди. Наші імена записані у 
книзі життя Агнця. Це наша радість і наше тверде пере-
конання. У цій книзі записані також усі наші дні. Бог дбає 
про те, аби кожен прожитий нами день, що б з нами не 
відбувалося, був днем підготовки до Другого Пришестя 
Божого Сина. Бог піклується про те, аби кожен прожитий 
день і кожна ніч допомагали тобі підготуватися до При-
шестя Господа Ісуса. Ще Раз: Бог не просто спостерігає і 
записує все, що бачить. Ні! Він пише історію і турбуєть-
ся про те, аби кожен день був днем нашого підготування 
до Другого Пришестя Ісуса Христа. Він допускає нам ви-
пробування і страждання, аби ми по-особливому спізна-
ли Бога, аби краще розуміли Ісуса Христа, аби навчилися 
прощати й ще більше довіряти Богові. У цій підготовчій 
програмі є декілька розділів. Важливо, аби ми розуміли 
й вірили: кожен день складає частину програми підго-
товлення до Другого Пришестя Христа. Бог дбає про те, 
аби я щодня готувався до нього. А наше завдання, звісно, 
полягає в тому, аби щодня пам’ятати про це і казати: «Я 
вже сьогодні готуюся до Другого Пришестя Христа, я вже 
сьогодні працюю над тим, аби все більше уподібнюватися 
до образу Ісуса Христа». У будь-якій життєвій ситуації ми 
маємо усвідомлювати: «Моя поведінка у цій ситуації є час-
тиною моєї підготовчої програми». І тоді ти раптом даєш 
зовсім іншу оцінку своїй поведінці й намагаєшся вести 
себе належним чином. Ось і все щодо книги життя Агнця.

Остання книга, про яку неодноразово згадано в Біблії, 
але про яку ми не дуже любимо говорити, – це книга, яку 
Господь відкриє під час Останнього суду. Бог судитиме 
кожну людину по ділах, записаних у цій книзі. Ця книга, 
звісно, буде відчинена під час Останнього суду, але й Дру-
ге Пришестя Христа буде також судним днем. Бог вирішу-
ватиме, чи будеш ти з Ним, чи ні. Саме тому День Господ-
ній виявиться судним днем: «Чи підготовлений ти, чи ні?» 
У цей день Він відкриє книгу, яку пише для кожного з нас. 
У ній усе записано.

Біблія наголошує: коли Бог ухвалює рішення, коли Він 
вершить суд, то Його суд і Його рішення є справедливи-
ми. Бог безгрішний. Коли Він приймає рішення, то воно 
справедливе. Воно безпомилкове. Коли суддя у звичайно-
му житті ухвалює рішення, то воно може бути правиль-
ним або неправильним, бо він, можливо, не все належним 
чином розглянув чи взяв до уваги. Коли ж Бог ухвалює 
рішення, то воно завжди є правильним і справедливим, бо 
Він не помиляється. Що ж написано у нашій книзі життя? 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

ЄПІСКОП

РУУД ВІС:

Єпископ Віс (Нідерлан-
ди) зупинився на притчі 
про довірені міни й за-
питав: «Як ти використав 
подаровану тобі міну? Як 
ти застосував подаровану 
тобі любов? Як ти вико-
ристав подаровану тобі  

Богом допомогу? Як ти поставився до того, що мовив 
Ісус: «Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку» (Від 
Матвія 28, 20)? Чи проявив ти довіру до Нього? Чи 
плекав ти дари й зрощував плоди Святого Духа? Це 
вельми цікаві запитання! Коли Христос прийде вдру-
ге, то негоже сказати: «Я закопав свій талант у землю. 
Я був наляканий і нічого з ним не зробив». Нам не 
треба боятися, робити помилки – це нормально. Сьо-
годні ми також чули про це».
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в Ісуса Христа, якщо маємо твердий намір ставати кра-
щими, то Бог прощає нам. І недобре щезає безслідно. 
Бог ніколи не згадуватиме нам про нього. Саме так Бог 
вершитиме Свій суд. Він вирішуватиме: «Чи любиш ти 
Мене? Що ти зробив з любові до Мене й до свого ближ-
нього? Усе це братиметься до уваги. Якщо твоя любов є 
достатньо великою, то ти увійдеш у Моє Царство. Усе 
інше, недобре, Я прощу тобі. Якщо ти проявиш смирення, 
каяття і віру, то ми не вестимемо про це мову». 

Отже, Бог пише різні книги: книгу історії людства. Ісус 
творить цю історію й урешті-решт здобуде перемогу. 
Бог пише також книгу нашого особистого життя і книгу 
Агнця, у яку записані наші імена, за що ми вдячні Йому.

У ній мовиться про те, якими дарами Бог наділив нас, і як 
ми розпорядилися ними. Ісус мовив, що вимагає більше 
від того, кому більше дає. Саме про це йдеться, приміром, 
у притчі про довірені міни (пор. Від Луки 19, 13). Хто ба-
гато отримав від Бога, від того Бог й очікує більше, ніж від 
того, кому дав менше. Тому коли Бог судитиме, то скаже: 
«Я дав тобі таланти, а як ти застосував їх?» За них нам тре-
ба буде відповідати.

Що ще Бог записує у цю книгу? Ісус Христос свого 
часу мовив, що все, що ми робимо з любові до Бога й до 
ближнього, ретельно фіксується (пор. Від Луки 18, 28–30). 
Це – наша втіха. Навіть якщо люди забувають про наші діла, 
виконані з любові до них, чи, можливо, навіть і не поміча-
ють і не цінують їх, то Бог неодмінно бачить їх. Бог ні про 
що не забуває. Він не залишить поза увагою навіть наймен-
шу справу, яку ти з любові виконав для свого ближнього. 
Усе записано в Його книзі. І якщо люди цього не помічають, 
то Бог усе бачить. Бог ніколи ні про що не забуває. 

А якщо ми зробимо щось негоже? То Бог, проявляючи 
милість, простить нам. Вдамося знову до метафоричного 
образу книги: Бог, звісно, записує у цю книгу гріхи, які 
ми знову й знову коїмо. Та якщо ми приходимо до Нього
і каємося, якщо шкодуємо про скоєне, якщо віруємо 

ОСНОВНІ ДУМКИ:

Бог усезнаючий і всюдисущий. Він на-
дає кожній людині можливість отримати 
спасіння і завершить Свій план. Щоб із 
нами не відбувалося, готуймося до Друго-
го Пришестя Христа і для цього виконуємо 
діла любові та прагнімо Його милості.

Люди іноді бувають розгублені,
а Бог ніколи!

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ

РАЙНЕР ШТОРК:

Окружний Апостол 
Шторк (Західна Німеччи-
на) нагадав про богослу-
жіння для померлих, яке 
Першоапостол проводив 
у регіоні його діяльності 
декілька років тому: «Він 
вів мову про вісім мільяр-

дів людей, які мешкають на цій Землі. По суті, це не-
збагненна, абсолютно безконечна кількість. Сидячи, 
я розмірковував: якби ми відвели для кожної люди-
ни п'ять квадратних метрів, то нам, аби розмістити 
їх, знадобилася б майже площа Нідерландів. А тепер 
треба спробувати віднайти свою дружину й дітей. Це 
неможливо! Та для Бога немає нічого неможливого. 
Серед восьми мільярдів чоловік Бог читає твою пер-
сональну книгу життя – кожну сторінку, щодня – і 
коли ви потребуєте Бога, то Він в особливий спосіб 
з’являється поруч».
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П
еред відходом Ісус дав Апостолу Петру дору-
чення очолити Його Церкву: «Тож і Я тобі заяв-
ляю, що ти – Петро (скеля), і що Я на цій скелі 
збудую Мою Церкву й що пекельні ворота її не 

подолають» (Від Матвія 16, 18). Ці слова є Господнім запев-
ненням, що Він завжди перебуватиме зі Своєю Церквою.

Ми знаємо, що після П'ятидесятниці утворилася грома-
да, яка віддано присвятила себе вченню Апостолів, пере-
ломленню хліба, спілкуванню й молитвам (Дії 2, 42). Це 
перші свідчення – як зазначено у назві цієї статті – міцної 
і надійної Церкви. У християнському світі існують сьо-
годні міцні громади, члени яких завжди готові прийти на 
допомогу один одному. Однак є також церкви, які можна 
назвати «ліквідними». Ліквідна церква – це церква, члени 
якої беруть участь у її житті по мірі власних потреб і по-
іншому практикують свою віру. Для них церква є тільки 
виявом їхньої релігійності. Окрім церкви, до якої вони 
належать, вони користуються й іншим релігійним асорти-

ментом. Таке релігійне життя є «ліквідним».
В особливі моменти життя, які називають «обрядами 

посвячення», люди повертаються до міцної церкви. Ми 
повинні усвідомлювати, що ліквідна концепція церкви 
існує завдяки наявності людей, які становлять міцну цер-
кву.

Після пережитої пандемії ми спостерігаємо прискоре-
ний розвиток ліквідної моделі церкви. У соціології ведуть 
також мову про те, що церкви стають «гібридними». Та-
кий розвиток, рано чи пізно, може спіткати й нас. Перед 
нами постає питання, як з цим бути? Міцна громада являє 
собою відкритий і привітний дім, де всім радіють. Саме 
так воно має бути. Водночас ми повинні відповідально 
ставитися один до одного, як про це мовиться у Євангелії. 
Я сподіваюся, що ми належимо саме до такої церкви і 
завжди прийматимемо тих, хто практикує свою віру по-
іншому. Нехай нас надихають слова Ісуса, Який заснував 
Свою Церкву на камені, і завжди приймав людей, які жили 
по-іншому.  

Петер Клєне

Міцна й ліквідна церква
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Боже благословення – це запорука людського існування. Воно підкреслює 
нашу фундаментальну залежність від Бога. Переконаність у тому, що 
людина в своєму житті залежить від Божого благословення, ґрунтується 
на вірі у Творця і Оберігача створеного світу.

Благословення – 
  біблійне підґрунтя

У ЩО МИ ВІРИМО
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У Старому Заповіті неодноразово підкреслюється, 
що людина залежить від Божого благословення і 
не здатна сама по собі належним чином організо-
вувати своє життя: без Бога людина втрачає себе 

і смисл свого існування. Боже благословення покоїться на 
людському роді. Бог благословляє також окремих людей, 
роди й цілі народи.

У писаннях Старого Заповіту є свідчення про те, що 
благословення походить не тільки від Бога, а й – від лю-
дини. Людина благословляє когось, коли бажає йому до-
бра чи наділяє силою в особливих випадках, як-от під час 
переходу від однієї життєвої фази до іншої чи при зміні 
поколінь. Первородне благословення, яким голова сім'ї 
благословляв свого первістка (пор. Буття 27, 1–4), віді-
гравало важливу роль для створення і дотримання тра-
дицій в Ізраїлі.

Обіцянка благословення Ізраїлю є частиною Заповіту, 
який Бог уклав зі Своїм народом. Однак воно залежало 
також від виконання Ізраїлем зобов'язань, які були перед-
бачені цим Заповітом; зокрема, служити тільки одному 
Богові й виконувати Його заповіді. Закон зобов’язує лю-
дину жити богоугодним життям, яке є запорукою Божо-
го благословення. Слухняному народові обіцяно велике 
благословення: ««Як будеш уважно слухати голос Господа, 
Бога твого, виконуючи старанно всі Його заповіді, що їх 
заповідаю тобі сьогодні, то Господь, Бог твій, поставить 
тебе високо над усіма народами землі, і всі ці благословен-
ня зійдуть на тебе та здійсняться на тобі, якщо слухати-
мешся голосу Господа, твого Бога» (Второзаконня 28, 1–2).

В епоху Старого Заповіту Боже благословення нерідко 
пов’язували із земним життям, усіма його сторонами, зо-
крема, з перемогою у боротьбі з ворогами, довголіттям, 
багатством, численним потомством, родючістю тощо. 
(пор. Второзаконня 28, 3–6). Отже, Бог був джерелом жит-
тя і благополуччя.

Однак Боже благословення епохи Старого Заповіту 
пов’язували також із благословенням, яке виходило далеко 
за межі суто земного життя. Саме таке благословення Бог 
обіцяв Авраамові: «А Я виведу з тебе великий народ і побла-
гословлю тебе; та й зроблю великим твоє ім'я, а ти станеш 
благословенням. Благословитиму тих, що тебе благослов-
ляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою 
всі племена землі благословлятимуться» (Буття 12, 2 і 3).
Отже, це благословення сягало далеко за межі земного 
благополуччя; завдяки йому Авраам став благословен-
ням для всіх народів. Це благословення охоплює також 
усі наступні покоління. Через Ісуса Христа Авраамове 
благословення поширилося на весь Ізраїль і на всі народи 
(пор. Галатам 3, 14).

Благословення в епоху Нового Заповіту

через Ісуса Христа

Коли Апостол Петро після зцілення кульгавого повідо-
мив народові в Соломоновому притворі про це чудесне зці-
лення в Ім'я Ісуса Христа, то процитував старозавітну обі-
тницю про благословення: «Ви – сини пророків і Завіту, що 
Бог був заключив із вашими батьками, кажучи до Авраама: 
В твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. – Вам 
насамперед Бог воскресив Слугу Свого і послав Його, щоб 
Він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих 
учинків» (Дії 3, 25–26). Обіцянка, дана Авраамові, виповни-
лася з приходом Ісуса Христа: в епоху Нового Заповіту Ав-
раамове благословення стало доступним для всіх народів, 
які жили за межами Ізраїлю, і знаходилося у безпосеред-
ньому зв'язку з Ісусом Христом. Утім, було очевидно, що 
Заповіт, укладений з Авраамом, і пов'язана з ним обітниця 
благословення не втратила свою силу, а була дієвою і для 
Ізраїлю. Отже, благословення відкриває можливість онови-
ти чи відновити стосунки з Богом. 

Благословення у Посланні до Ефесян

У Посланні до Ефесян мовиться про те, що будь-які спа-
сенні діяння Бога в Ісусі Христі є благословенням, яке від-
тепер виходить далеко за межі розуміння благословення, 
яке було досі: «Благословен Бог і Отець Господа нашого 
Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним 
благословенством у Христі. Бо в Ньому Він нас вибрав 
перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездоганні 
перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для Себе 
на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа, за 
рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави Своєї благо-
даті, якою Він обдарував нас у любім Своїм Сині. У Ньо-
му маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів, 
згідно з багатством Його благодаті, що її вилляв на нас 
щедро, у всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати 
тайну Своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений 
у Ньому (Христі), щоб, коли настане повнота часів, здій-
снити його – об'єднати все у Христі: небесне й земне. 
У Ньому ми стали також спадкоємцями, призначені на-
перед рішенням Того, Хто все чинить за радою Своєї волі, 
щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніш були 
свою надію поклали на Христа. У Ньому й ви, – почувши 
слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви пові-
рили, – були запечатані обіцяним Святим Духом, що є за-
вдатком нашої спадщини для повного визволення вику-
плених, на хвалу Його величі» (Ефесянам 1, 3–14).

СЛОВО І ВІРА | У ЩО МИ ВІРИМО
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ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

В
и, очевидно, знаєте людей, які 
постійно дають непрохані поради 
щодо покращення нашого життя. 
Ісус, з точки зору фарисеїв, був саме 

такою Людиною. Уважно читаючи Святе 
Писання, ми розуміємо, що деякі фарисеї 
усвідомлювали, що слова Ісуса – істина. Але 
сам факт того, що їм, тлумачам закону, хтось 
тлумачив закон, зачіпав їхню честь. Вони не 
бажали миритися з цим, тому ставили Ісусові 
каверзні запитання.

Один з книжників був саме таким, тому 
запитав в Ісуса: «Учителю, що мені робити, 
щоб вічне життя осягнути?» Господь при-
вернув його увагу до написаного в законі. 
Книжник, не розгубившись, відповів: «Люби 
Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією 
твоєю душею і всією силою твоєю, і всією 
думкою твоєю; а ближнього твого, як себе 
самого». Ісус у відповідь сказав йому вираз-
но: «…роби це й будеш жити». Але книжник, 
схильний до суперечок, не відступав. Аби 
виправдати себе, Він лукаво поставив Ісусо-
ві ще одне питання: «А хто мій ближній?» 
«Ближній» – як тоді, так і сьогодні – розми-
те поняття. Хто ж є нашим ближнім? Ісус не 
піддався на провокацію книжника, а відпо-
вів притчею про милосердного самарянина.

Суть нашого послання: навчитися мислити 
по-новому, аби осягнути вічне життя у Небе-
сному Царстві. Бог – це любов. І хто хоче пе-
ребувати з Богом у вічності, той має мислити 
категоріями любові. Така людина не має діли-
ти інших на такі групи: друг – недруг, гідний – 
негідний любові. Адже Бог любить усіх людей. 
Любов є мірилом усього. Ісус у цьому зв’язку 
розповів історію про людину, яка потрапила 
в руки розбійників. Священник і левіт (слу-
житель храму), два поважні представники 
тогочасного суспільства, бачили постраждалу 

людину, що лежала напівмертвою край доро-
ги, однак, пройшли повз нього. А «негідний» 
самарянин прийшов йому на допомогу. Тоді 
Господь поставив книжникові вельми важли-
ве питання: «Хто з оцих трьох, на твою думку, 
був ближнім?» (Від Луки 10, 25-36).

Ісус, таким чином, продемонстрував нове 
мислення і хотів, аби воно укорінилося у 
серця всіх людей. Книжник, розмірковую-
чи, запитав: «А хто мій ближній?» Він ду-
мав по-своєму, тобто: хто близький мені, 
хто заслуговує на мою любов? А в Ісуса було 
інше мислення: кому Я можу бути ближнім? 
Кому Я можу зробити відчутною Божу лю-
бов? Саме такими є категорії Божественної 
любові. Християнин розмірковує: «Чи лю-
бив би я свого ближнього, коли опинився б 
на його місці?» Тут не існує поділу на добро 
й зло – важливо проявляти любов. Треба 
поставити себе на місце свого ближньо-
го. Тоді збагнемо глибокий зміст заповіді: 
«...[полюби] ближнього твого, як себе са-
мого». Господь продемонстрував також 
нове мислення, коли розповідав притчу про 
блудного сина. За людськими міркуваннями 
блудний син утратив свою спадщину, а, отже, 
синівські претензії, і, щонайбільше, міг слу-
жити поденником у свого батька.

Саме так мислив старший син. Він небез-
підставно відчував несправедливе ставлення 
з боку батька до себе. Ми, очевидно, також 
обурилися б на його місці. Але батько, про-
являючи любов, мислив по-новому, мислив 
Божественними категоріями. Істинно, нелег-
ко поміняти старе мислення. Замість спра-
ведливого «око за око», мислити категоріями 
Божественної любові. Спробуймо поступати 
саме так. І нехай Божественна любов спону-
кає нас мислити по-новому.

МІРКУВАТИ –

СЛІДУВАТИ
Учитися мислити 

     по-новому
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П
ід час святкування Свято-
го Причастя передо мною 
раптом постав літній брат 
по вірі з нашої громади, 

якого ми нещодавно провели у віч-
ність. Після богослужіння я хотів 
поділитися побаченим, яке вважав 
привітанням з потойбічного світу, з 
його дружиною, але не в метушні чи-
сленних розмов.

Тому я чекав на неї біля виходу з 
церкви. Багато хто проходив повз 
мене, більшість у піднесеному на-
строї. Потім підійшла до мене ця се-
стра по вірі. Вона наближалася дуже 
повільно. Її обличчя відображало 
смуток чи навіть образу. І ось вона 
передо мною, наші погляди зустрі-
лися, і я передав їй привітання від її 

покійного чоловіка. Вона не вірила 
почутому й сумнівалася.

Я усе ж передав їй привітання від її 
покійного чоловіка. Вона порум’яніла, 
та все ще недовірливо посміхалася, і 
раптом… її обличчя сповнилося ми-
ром. «Ти знаєш, – почала вона поя-
снювати, – я так багато молилася в ці 
дні, аби Бог дав мені знак. Сьогодні 
ми відзначали б діамантове весілля. 
Однак цього не відбулося, тому хор 
виконував інші пісні». У проповіді 
вона також не знайшла жодних зна-
кових натяків, на які сподівалася. За-
смученою вона йшла з богослужіння. 
І раптом поруч із нею опинився брат 
по вірі, який передав їй вельми осо-
бисте привітання від її чоловіка… 
Це викликало в обох неабияку радість.

Мир 
замість 
смутку

Відбувалося «абсолютно 
звичайне» богослужіння 
громади, на якому я був 
присутній. Не було ні «ви-
соких» гостей, ні особ-
ливих церковних свят.
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Хрещення 

у раньому християнстві

Після Свого воскресіння Ісус дав Апостолам доручення навчати людей Євангелія і 

христити їх (Від Матвія 28, 19).

ІЗ БІБЛІЇ

Перші Апостоли – а за їхнім дорученням й інші 

християни – почали хрестити євреїв та язични-

ків у I столітті від Р. Х. Хрещених занурювали 

ненадовго всім тілом у ВОДУ (або вони по пояс 

стояли у воді), і їх обливали водою. 

Спочатку людей часто хрестили у річках чи 

озерах. Проте поступово склався звичай хре-

стити у приміщенні з купіллю. У ІІ і ІІІ століт-

тях від Р. Х. хрещення, як правило, здійснювали 

у великодню ніч. Бажаючі хреститися довго го-

тувалися до хрещення і проходили 

випробування. Цей період під-

готовки називали катехіза-

цією (КАТЕХУМЕНАТ). 

Він тривав, зазвичай, 

три роки. Його метою 

було перевірити, чи 

кандидат на хрещен-

ня достойний при-

йняти його. Деяким 

людям заборонялося 

хреститися, приміром, 

магам, астрологам, 

шахраям або людям, які 

перебували у більш як 

одному шлюбі.

Кандидат на хрещення 

повинен був знати, що таке 

ЖИТИ ПО-ХРИСТИАНСЬКИ і поступати відпо-

відно до віри. У цьому йому допомагав хреще-

ний батько, який супроводжував його довгою 

дорогою до хрещення, що звершувалося В ІМ'Я 

ТРИЄДИНОГО БОГА.

У IV і V століттях від Р. Х. склалася традиція 

хрестити в приміщенні. Для цього відводили 

окремі хрестильні кімнати, у центрі яких 

була купель для хрещення. Після хрещення 

та подальшого помазання священиком 

новохрещені входили до головної зали, 

де на них чекала громада.

Там всі вони разом прий-

мали Святе Причастя. У 

поодиноких випад-

ках таїнство хре-

щення проводили 

для однієї люди-

ни – як правило, 

до хрещення під 

час катехізації го-

тувалися декіль-

ка кандидатів, 

які потім спільно 

СВЯТКУВАЛИ ПРИ-

ЧАСТЯ.

У цій рубриці ми публікуємо додатковий матеріал до теми 
«Із Біблії» дитячого журналу «Ми, діти».
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Якову дванадцять років, і він уже багато що довідався про віру на 
заняттях з релігії. Іноді він навіть навчає своїх батьків. Але час від 
часу в нього з’являються складні питання, на які навіть батькам 
важко відповісти – приміром, про Божу Триєдність...

Ісус – теж Бог?Ісус – теж Бог?

          ЯК РОЗПОВІСТИ ДІТЯМ ПРО БОЖУ ТРИЄДНІСТЬ? Ф
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА

У неділю після богослужіння у церкві проходить 
день сім'ї. Яків зі своїми батьками присутній 
на цьому заході. Організували різні тематичні 
«станції», де опрацьовують, представляють, а та-

кож пояснюють у доступній для дітей формі різні теми віри. 
Після богослужіння й обіду Яків разом з батьками, хвилю-
ючись, пробігає усі «станції», аби подивитися, які саме теми 
пропонуються для обговорення. Одна із тематичних «стан-
цій» викликає у нього великий інтерес. Йому в очі кинуло-
ся слово «Трійця», написане давнім шрифтом і великими 
літерами. Хоча Яків навчається уже в шостому класі, од-
нак, це слово викликає у нього чимало запитань. «Що таке 
Трійця?» — запитує він у своїх батьків. Вони зніяковіли, бо 
не знають, як пояснити це своєму 12-річному синові? Рап-
том їхню увагу привертають написи на дошці фліпчарту. У 
центрі розташоване слово «Бог», а навколо нього у вигля-
ді трикутника – слова «Отець», «Син» і «Святий Дух». Усі 
слова з'єднані між собою рисками з двобічними стрілка-
ми. На фліпчарті є ще чимало вільного місця для бажа-
ючих написати свої імпульси, міркування чи зауваження. 
Ця тематична «станція» викликає у Якова та його батьків 
значний інтерес, тому вони розпочинають з неї.

Що таке «Трійця»?

Згідно з християнським богослов'ям, Трійця, тобто Божа 
Триєдність – це єдність Бога у трьох Іпостасях. Їх іменують 
«Отець», «Син» і «Святий Дух» й вони відображають як від-
мінності, так і нерозривну єдність. Віра в Божу Триєдність 
відрізняє християнську віру від інших монотеїстичних ре-
лігій. Основою християнського вчення є віра в триєдиного 
Бога. Саме формулювання свідчить про те, що нелегко дати 
відповідь на питання про Трійцю. І, взагалі, жодна люди-
на не може не тільки збагнути, а й дати істинне пояснення 
Трійці. Одна сестра по вірі дає Якову та його батькам, які 
ознайомлюються з написами на фліпчарті, невеличкі арку-
ші паперу й просить записати свої міркування про Божу 
Триєдність. У Якова негайно виникає ідея: він писатиме 
про «Сина», батько – про «Отця», а мати – про «Святого 
Духа». Усі схвально поставилися до його ідеї і починають 
записувати свої міркування про Триєдність Бога.

Три Іпостасі Бога

Отець, Син і Святий Дух – це не три боги, а три Іпостасі 
єдиного Бога. Єдиний Бог – це Отець і Син, і Святий Дух. 
Однак, відповідно до християнської традиції, кожній з цих 
трьох Іпостасей Бога відводиться особливе місце:

Отець – Творець і Зберігач неба й землі. Тобто з Отцем 
ми пов'язуємо аспекти творення світу, Його авторитетності

й турботливості. У цьому відношенні будь-яка людина, у 
тому числі Людина Ісус Христос, називає Бога «Отцем».

Бог Син став в Ісусі Христі Людиною. І все ж Він – Бог. 
Ісус є істинно Людиною й істинно Богом. Бог Син – це Від-
купитель, який приніс у жертву Своє життя заради спасін-
ня усіх людей. Ісус Христос, як мовиться у Біблії, – це Єди-
нородний Божий Син. Тобто Він єдиний і вічний. Він – не 
творіння Отця, а існував ще до створення світу в єднанні з 
Отцем і Святим Духом. Перед розп'яттям Ісус Христос обі-
цяв послати Святого Духа, Утішителя і Помічника. Святий 
Дух – Творець усього нового, Він турбується про те, аби 
Боже спасіння було доступним для людей і щоб вони були 
підготовленими до вічного єднання з Богом. Бог Святий 
Дух походить від Бога Отця й Бога Сина. Він перебуває у 
вічному єднанні з Ними і, як і дві інші Іпостасі, діє універ-
сально, тобто без обмежень, завжди і скрізь – як у земному, 
так і в потойбічному світі.

Троє – в одно

Небезпека полягає в тому, що люди в буквальному зна-
ченні слова, відповідно до свого земного життя, ставлять-
ся до назв Іпостасей. Адже нам, людям, годі достеменно 
описати сутність Бога. Тому важливо пояснити дітям, що 
назви Іпостасей Бога є символічними і що їх ми викорис-
товуємо, аби краще збагнути Божу сутність.

Між Богом Отцем, Богом Сином і Богом Святим Духом не 
існує жодної градації чи ієрархії. Триєдиний Бог становить 
єдність. А єдність відображає досконалий взаємозв’язок й 
абсолютну взаємну узгодженість. 

Ця єдність зображена на схематичному малюнку фліп-
чарта у вигляді рисок з двобічними стрілками. Якби стрілка 
була спрямована тільки в одну сторону, то не відображала 
б взаємозв’язку, який є важливою передумовою успішної 
взаємодії усіх Іпостасей Бога. Така взаємодія можлива 
тільки за участі всіх Іпостасей, а також нашої готовності 
збагнути цей взаємозв'язок.

Отець і Син, і Святий Дух

Яків і його батьки вже записали свої міркування. Те-
пер кожен почергово пояснює, якими властивостями й 
завданнями наділена Іпостась, про яку він занотовував 
свої міркування. Коли батько Якова записує на дошці 
фліпчарту «спільно проводити час», то Яків розуміє, що 
спільність означає «давати» і «брати». Батько «віддає», 
тобто відводить для своєї дитини час, а вона «бере», тобто 
користується ним. Дитина дарує своєму батькові любов, 
а батько з вдячністю приймає її. Саме так виникає живий 
взаємозв'язок. Яків збагнув це.



НС, 3/202320

Тепер йому цікаво довідатися, якими властивостями 
мама наділила Святого Духа. Вона називає Його Утішите-
лем, Він усуває страх і вселяє надію. Святий Дух наставляє 
нас і нагадує про найістотніше. Він указує нам, як треба 
поступати, освячує і сповнює надією і любов'ю. Святий 
Дух учить нас молитися і вселяє мир. Він додає нам ве-
ликих сил і допомагає жити за вірою. Святий Дух дода-
вав учням сил свідчити про Ісуса й розповідати про Його 
воскресіння; Він і сьогодні робить нас здатними жити за 
вірою і свідчити про неї. 

Якову все ще важко засвоїти властивості Святого Духа, 
аж поки маленька дівчинка не вішає на фліпчарт свій ма-
люнок. На ньому зображені двоє дітей, які сперечаються. 
А над ними вітер у вигляді куряви торнадо. Яків посмі-
хається і каже: «Сваряться так, що аж курява піднялася!» 
Дівчинка розсміялася і відповідає: «Ні, це – Святий Дух. 
Він, неначе вітер, залагоджує їхню сварку й допомагає 
примиритися». «Дійсно, це гарне порівняння, – розмірко-
вує Яків. – Я не можу спіймати вітер, бо він то з’являється, 
то відразу зникає. Вітер може розвивати неймовірну силу, 
неначе торнадо, або віяти легко й лагідно. Я вірю, що вітер 
відображає властивості Святого Духа!

Тепер Яків розуміє, що Бог – не тільки Отець і Син, а й 
Святий Дух; і всі три Іпостасі Бога є важливими для нас. 
«Це справді добрий трикутник, що відображає підтримку 
один одного», – каже Яків. «Саме про це йдеться у книзі 
про почуття «МИ», яку мама мені вчора ввечері читала», – 
каже дівчинка. «Ти читав цю книгу?» Яків кивнув головою.

Почуття «ми» відображає спільність і соціальну взаєм-
ність. Йому притаманні взаємний зв’язок і підтримка один 
одного. Це почуття виникає, коли прихильно ставитися 
один до одного й спільно діяти. Воно сповнює людину на-
дійністю й упевненістю, а також підсилюється спільними 
позитивними подіями. Близькість і взаємозв’язок – це два 
вирішальні фактори спільності.
 «У книзі маленький «МИ», наляканий суперечкою дітей, 
зникає і виникає сумна й невтішна ситуація. На щастя, Бог 
Отець, Син і Святий Дух ніколи не сперечаються», – каже 
дівчинка. «Саме так, – погоджується Яків, – радіймо тому, 
що Іпостасі Бога не сваряться».

День сім'ї поволі добігає до кінця, а Яків та його батьки 
повертаються додому. Увечері перед спільною з батьками 
молитвою Яків запитує, до Кого йому звертатися у молит-
ві – до Отця, Сина чи Святого Духа. «Дай сам відповідь на 
це питання?» – відповідає мама. «Я думаю, – каже Яків, – 
що я просто помолюсь Богові, бо Бог – це Отець і Син,
 і Святий Дух в одній Особі. Проситиму в Бога ангельського 
захисту на ніч і дякуватиму Йому за цей прекрасний день. 
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Четверта частина циклу статей на тему «Жінка, зведена в сан» присвячена покликанню Ісу-
сом Христом чоловіків у сан Апостола, а також висвітленню завдання, які жінки виконували 
колись і виконують тепер у Новоапостольській церкві. На завершення ми подамо богословсь-
ку оцінку новозавітних свідчень щодо участі жінок у богослужінні та в житті громади.

Жінка, зведена у сан Жінка, зведена у сан 

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

сану (частина 4)сану (частина 4)

ЖІНКА У САНІ

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

Обрання Ісусом дванадцяти
Апостолів

Катехізис Новоапостольської церкви учить, що Ісус Хрис-
тос «дав Своїй Церкви лише один сан, зокрема, сан Апосто-
ла» (КНЦ, п. 7.4). Потім міститься доповнення: «Ісус Хрис-
тос вибрав з кола Своїх учнів дванадцятьох чоловіків і «на-
становив» їх Апостолами (Від Марка 3, 13–19; Лука 6, 13–16)»
(КНЦ, п. 7.4.2). Апостольство відіграє в церкві вирішальну роль 
щодо формування санів і наділення їх повноваженнями. Тому 
відповіді на запитання про нормативні наслідки для сану й 
церкви випливають із факту покликання Ісусом у сан Апосто-
лів виключно чоловічої статі.

Ісус не поділяв упередженого ставлення Своїх су-
часників щодо жінок – жінки йшли за Ним і підтри-
мували Його та Його учнів, – і все ж Він покликав чо-
ловіків в Апостоли. У Євангеліях від Матвія, Марка і 

Луки, тобто в синоптичних Євангеліях, повідомляєть-
ся про призначення дванадцятьох учнів в Апостоли 
(Від Матвія 10, 1–4; Марка 3, 13–19; Лука 6, 13–16).

На питання про те, чому Ісус під час земного життя ви-
брав чоловіків нести сан Апостола, можна спершу відпо-
вісти символічним значенням числа «дванадцять». Праот-
ці Ізраїлю були чоловіками, тому тут проведена паралель 
між ними й «отцями» нового та універсального Божого 
народу –дванадцятьма Апостолами.

Утім, вибір чоловіків обумовлюється також праг-
матичними причинами, пов'язаними із тогочасною 
суспільною ситуацією. Розпорядження Ісуса щодо зві-
щення Євангелія мимоволі передбачало покликання 
чоловіків, бо Ісус, посилаючи Апостолів, недвозначно 
наголошував: «У дорогу до поган не пускайтесь і в са-
марійські міста не заходьте» (Від Матвія 10, 5). Тобто, 
вони, здійснюючи діяльність, мали обмежитися тільки 
юдейським населенням і, звісно, як Він це Сам робив, 
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і як це було заведено до середини I століття, нести 
звістку про наближення Божого Царства в синагогах 
(Від Марка 1, 39; 6, 1 і далі; Дії 13, 14; 17, 17). А бого-
служіння у синагогах могли проводити тільки чоловіки, 
бо тільки вони мали право читати Священні Писання і 
тлумачити їх. Жінкам не дозволяли виконувати цю пра-
цю в юдейських громадах.

Якщо знехтувати культурно-історичним і спрямова-
ним на спасіння обранням Ісусом чоловіків в Апостоли, 
то можна було б з повним правом сказати, що Апостоль-
ство мало б складатися не просто з чоловіків, а чолові-
ків-юдеїв, і яких у цьому випадку мало би бути не більше 
дванадцяти.

Відновлення особистісної присутності апостольського 
сану в XIX столітті було б також сумнівним, бо Ісус ви-
магав від тих, кого покликав в Апостоли, «щоб були при 
Ньому» (Від Марка 3, 14), тобто супроводжували Його під 
час мандрівок Палестиною. Якби ця вимога була б озна-
кою істинного Апостольства, то Павло не став би Апос-
толом.

 Ісус не обґрунтував, чому вибрав чоловіків в Апостоли. 
Тому з цього не можна зробити нормативні висновки для 
церкви.

Жінка у новоапостольській громаді

У католико-апостольських, а також у новоапостоль-
ських громадах були жінки, які здійснювали служіння 
діяконеси. У католико-апостольській церкві «ангели», 
тобто настоятелі громад, благословляли жінок на слу-
жіння діяконеси. Апостоли не зводили їх на це служіння. 
Імовірно, що в новоапостольських громадах діяконес

також не зводили в сан, вони отримували особливе бла-
гословення на своє служіння. Невідомо, хто саме здій-
снював таке благословення. Діяконеси служили в гро-
мадах аж до 50-х років, виконуючи, очевидно, в осно-
вному душпастирську й благодійну працю.

У книзі «Запитання і відповіді», яка вийшла у 1952 
році, про «діяконес» не згадувалося. Надалі питання 
про зведення жінок у сан обговорювалося вкрай обе-
режно. У «Повідомленні Першоапостола» щодо питан-
ня «Розуміння сану», яке вийшло 1999 року, тобто під 
час служіння Першоапостола Фера, у заключних висно-
вках містилося лаконічна примітка: «У Новоапостоль-
ській церкві жінки не зводяться у духовний сан. Церк-
ва, таким чином, орієнтується на приклад Ісуса, і знає, 
що це не узгоджується з висловлюваннями Святого Пи-
сання»1. У наступні роки Першоапостоли Ріхард Фер2 
і Вільгельм Лєбер3 лише натякали про те, що зведення 
жінок у сан – це відкрите питання. Офіційної та теоло-
гічно обґрунтованої заяви Апостольства щодо питання 
«жінка у сані» не було.

На даний час жінки по-різному залучені до діяльності в 
громаді. Вони здійснюють викладання у недільній школі, 
проводять заняття з релігії та заняття з конфірмантами, 
а також працюють з молоддю. Жінки, у тому числі, вико-
нують працю, що пов’язана із звіщенням Євангелія. Вони 
разом з чоловіками, зведеними й не зведеними в сан, бе-
руть участь у хорі й словами пісні чи біблійними слова-
ми славлять Бога. Тому мимоволі виникає питання щодо 
можливого зведення жінок у сан.

Питання про наділення жінок повноваженнями сану 
виникає у світлі вчення про те, що чоловіки й жінки 
однаково покликані бути первістками і царським свя-
щенством; і всі вони отримають нове тіло, подібне до 
воскреслого Тіла Господа. У Царстві Миру «царське 
священство» правитиме разом з Христом і звіщатиме 
Євангеліє. Таке есхатологічне покликання, що відбу-
ватиметься у майбутньому, наводить на думку про те, 
що чоловіки й жінки вже сьогодні можуть служити на 
благо спасіння ближнього, виконуючи, у тому числі, до-
ручення сану.

1     «Основні думки», 6/1999. - Франкфурт на Майні. - 1999. - Стор. 96.
2    В інтерв'ю з цього приводу в 2005 році Першоапостол Фер, зокрема, сказав: «Жінки у сані? 

Це – делікатне питання! Але, можливо, колись ми повернемось до того, що було раніше: 
до діяконес; сьогодні ми назвали б їх: жінки-диякони. Побачимо, яким буде майбутнє. 
Але, ймовірно, найближчим часом жінки-Першоапостола не буде» («Наш Господь прийде: 
Новоапостольська церква під керівництвом Першоапостола Ріхарда Фера». – 1998–2005 рр., 
Франкфурт-на-Майні. – 2005. – стор. 85 і далі ).

3    В інтерв'ю, опублікованому в 2005 році в брошурі до П'ятидесятниці «Єднання у Дусі» (стор. 
57 і далі), Першоапостол Лєбер зауважив: «Я думаю, що це справа традиції. Спочатку треба 
звернутися до Святого Писання. Там ми читаємо, що в сан зводили тільки чоловіків. Однак 
постає питання, чи так буде далі».

Висновок

Під час Міжнародного Зібрання Окружних Апосто-
лів у травні 2021 року було прийнято рішення: «Від-
повідно до свідчення Нового Заповіту, Ісус покликав 
у сан Апостолів чоловіків. Він довірив їм керівни-
цтво церквою. Нам невідомі висловлювання Ісуса 
щодо зведення у сан жінок у Його Церкві. Отже, із 
слів та діянь Ісуса неможливо зробити однознач-
ний висновок про те, чи можна зводити жінок у сан, 
чи ні. Рішення під керівництвом Святого Духа має 
ухвалити Апостольство, яке несе відповідальність за 
порядок у церкві».
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основоположного ставлення людини до Бога й Бога до лю-
дини. Як чоловік, так і жінка є однаково образом і подобою 
Бога, тобто перебувають у безпосередніх стосунках з Богом. 
З точки зору антропології це означає: чоловік і жінка, жінка 
і чоловік наділені Богом однаковою гідністю, а, отже, од-
наковим дорученням. «Бог наділяє своє найвище творіння 
життєвою силою і такими характерними Божественними 
рисами, як-от любов’ю, особистістю, свободою, розумом 
і безсмертям» (КНЦ, п. н. 3.3.2). Чоловік і жінка з самого 
початку були досконалими створіннями Бога, проте гріхо-
падіння завдало шкоду однаково обом, тому обоє обтяжені 
первородним гріхом і є схильними до гріха. Чоловік і жінка 
є грішниками й однаково потребують Божої милості й від-
куплення. Як жінка, так і чоловік з точки зору сотеріології 
однаково потребують спасіння. Звернення Бога до людини, 
обтяженої гріхом, стосується обох статей: Ісус Христос од-
наково помер за чоловіків і за жінок; і спасіння, яке Він здо-
був, поширюється на обидві статі. Якщо людина отримує 
спасіння незалежно від статі, то може також незалежно від 
статі брати участь у звершенні спасенних дійств церкви, які 
відбуваються шляхом звіщення Божого слова й звершення 
таїнств.

У Христі, як мовив Апостол Павло, «нема юдея ані грека, 
нема невільника ні вільного, немає ні чоловіка ані жінки, 
бо всі вони одно у Христі Ісусі» (Галатам 3, 28). Принци-
пова схожість усіх віруючих з Христом, як наголошував 
Апостол Павло, є важливим принципом і фундаментом 
Церкви, а також запорукою звершення спасенних дійств.

Треба також зауважити, що воскреслий Ісус не був ні 
чоловіком, ні жінкою, бо у воскреслого, за словами Ісуса, 
немає статевих ознак (Від Марка 12, 25). 

Теологічна оцінка свідчень
Нового Заповіту

Якщо розглянути свідчення Нового Заповіту з точки 
зору повноваження і доручення сану, то ми бачимо, що 
в ньому не порушується ця тема й не наводяться докази 
того, чи треба жінок зводити в сан, чи ні. Незначні запере-
чні висловлювання, які ми знаходимо насамперед у пас-
тирських посланнях, стосуються різноманітної діяльності 
жінок у громаді, які ми, відповідно до новоапостольського 
розуміння сану, називаємо дорученням сану. Пастирські 
послання забороняють жінкам здійснювати служіння у 
громаді, однак не наводять жодного обґрунтування, чому 
жінок не можна зводити у сан. Отже, питання повнова-
ження сану не порушено в контексті Нового Заповіту ні 
явно, ні приховано. Це пов'язано, ймовірно, з тим, що в 
Новому Заповіті не подаються, як правило, детальні по-
стулати щодо вчення. У ньому в найкращому випадку є 
натяки на Триєдність, на розуміння таїнств, на церкву й 
на духовне служіння. Формування навчального підходу 
до цих питань розпочинається, власне, тільки в II столітті, 
тобто в пост-новозавітний час.

 Теологічне обґрунтування щодо зведення жінок у духо-
вний сан може бути тільки антропологічним (пов’язаним з 
природою людини) і сотеріологічним (пов’язаним з необ-
хідністю спасіння). Богоподібність людини – і це очевид-
но – є герменевтичним ключем до права жінки на зведен-
ня у сан. Богоподібність людини порушує питання щодо 

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

4    Можливим винятком є 1 Тим 2, 14: «І Адам не був зведений, жінка ж, зведена, завинила». 
Автор цього Послання дотримується давньоюдейської традиції тлумачення гріхопадіння, в 
якій вина за порушення Божої заповіді покладалася на жінку, аби таким чином виправдати 
її відсторонення від участі в житті громади й богослужебній діяльності та відведення для неї 
виключно другорядної ролі.

Висновки

Свідчення Нового Заповіту, які проти участі жінок у 
богослужінні й у житті громади, є з теологічної точки 
зору недостатньо обґрунтованими. Переважна біль-
шість його текстів носять явно прагматичний харак-
тер і зумовлені часом. Стає очевидним, що теологіч-
не обґрунтування щодо зведення жінок у духовний 
сан носить як антропологічний (пов’язаний з при-
родою людини), так і сотеріологічний (пов’язаний з 
необхідністю спасіння) характер. 

Висновок

До першої половини XIX століття жінки здійснюва-
ли служіння діяконеси. Згодом – без називання при-
чин – діяконес не було. Сьогодні жінки залучені до 
діяльності в громаді, вони є вчителями й наставни-
ками молоді. Питання щодо наділення жінок повно-
важеннями сану виникає у світлі віри в те, що чоло-
віки й жінки однаково покликані бути первістками і 
царственим священством.
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??ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У Нижній Баварії, недалеко від місця впадання ріки Ізар у Дунай, зна-
ходиться монастир Нідеральтайх, один з найдавніших у Баварії. Він був 
заснований у VIII столітті й отримав свою назву від Альтахі, затоки Ду-
наю. Готична церква з трьома нефами однакової висоти в епоху бароко 
була перебудована і є однією з найкрасивіших споруд у стилі бароко на 
півдні Німеччини. У реконструкції брали участь відомі художники, як-
от Якоб Шепф (1665–1715) чи австрійський художник Вольфґанґ Андре-
ас Хайндль (1693–1757), який створив цикл фресок для церкви абатства 
в період між 1719 та 1732 роками. Кафедра монастирської церкви також 
була зведена в епоху бароко і датується 1695 роком. На ній зображені 
пророки, які поширювали Боже слово в епоху Старого Заповіту. До них 
по-особливому долучився пророк Ісая. Наша ілюстрація показує проро-
ка під час проповіді і він тримає сувій. Цитований тут латиною вислів 
пророка можна знайти у Книзі Ісаї, в 66-му розділі. У латинському пере-
кладі цього висловлювання слово «domini» скорочено до “dni” – звичай-
на практика того часу з метою заощадження місця.
ЯК ЗВУЧИТЬ ЦЕЙ ЛАТИНСЬКЕИЙ ВИСЛІВ ПО-УКРАЇНСЬКИ?
(Відповідь див. на стор. 2)

1. Як називається час церковного року перед страсною 
     суботою?
A) хрещення
Б) Великдень
В) Страсті Христові
Г) П'ятидесятниця

2. Де Іван Хреститель здійснював хрещення Ісуса Христа?
A) в Йордані
Б) у Нілі
В) в Євфраті
Г) у Генісаретському озері

3. Як звали юнака з Трої, який випав із вікна 
     під час проповіді Апостола Павла?
A) Епафродіт
Б) Євтих
В) Тіт
Г) Есон

4. Хто написав музику до пісні «Серцем співаю, Господи, 
     Тобі» (№ 172 у російськомовному пісеннику)?
A) Йоганн Себастьян Бах
Б) Людвіг ван Бетховен
В) Фелікс Мендельсон Бартольді
Г) Йоганн Крюґер

5. Хто написав слова до пісні «Радість у серці невпинно» 
     (№ 160 у російськомовному пісеннику)?
А) Й. А. Рейтц
Б) Мельхіор Франк
В) Крістіан Гейнріх Рінк
Г) Генріх Мюллер

6. У якій книзі Писання йдеться про день покаяння 
     у Ніневії?
А) у Книзі пророка Йони
Б) у Книзі пророка Амоса
В) у Діях Апостолів
Г) у Посланні до Филип'ян

7. З якого місця вийшов Авраам зі своєю родиною, 
    аби прибути до Ханаану?
A) з Ніневії
Б) із Харрана
В) з Фіви
Г) з Ура

8. Звідки був родом єдиний із десяти прокажених, 
     який подякував Ісусові за зцілення?
A) з Юдеї
Б) з Галілеї
В) із Самарії
Г) з Кірени

9. Чим наділяється віруючий під час Святого Запечатання?
A) Тілом і Кров'ю Христа
Б) даром Святого Духа
В) єднанням з Ісусом
Г) дорученням бути священником

10. Де виникла перша громада Новоапостольської церкви?
A) у м. Гамбурзі
Б) у м. Дортмунді
В) у м. Білефельді
Г) у м. Франкфурті-на-Майні
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