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Херувимською піснею на Божественній Літургії являємо єдність тво-
ріння, людей і ангелів. Відклавши усі клопоти, разом з ангелами прослав-
ляємо Бога.

Для роздумів
Які аспекти зв’язку видимого і невидимого світу ви відкрили для себе?
Як ви співдієте з Богом у підтримуванні гармонії світу?
Як протидієте злу?

Молитовне читання Святого Письма: Пс 139,1-10
Прочитайте фрагмент Святого Письма, подумайте:
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?

Молитва
Ми,  херувимів  тайно  являючи  і  животворящій  Тройці  трисвятую 
пісню співаючи, всяку нині житейську відложім печаль, щоб і Царя 
всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські 
чини. Алилуя, алилуя, алилуя.

Тема 5 
Сотворення людини.  
Людина ― вінець творіння

Яка роль людини у світі? 
 121-131

Людина з’являється в творінні 
«шостого дня». Бог доручає люди-
ні управляти творінням. Людина 
дає імена всьому творінню, що 
свідчить про пізнання нею сві-
ту та роль господаря. Бог дбає 
про людину, дарує їй висо-
ку гідність, розум і здатність 
до самовизначення. 
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Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий (Мт 5, 48).

Людина ― на образ і подобу Божу 
 121-131

Що означає, що людина сотворена на образ і подобу Божу?
Людина усім своїм єством (духом, душею і тілом) покликана до святості, 
до перебування у благодаті Святого Духа. Зокрема, тіло людини є храмом 
Святого Духа, посвяченим служінню Богові і ближньому. 

І  сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив  її; 
чоловіком  і  жінкою  сотворив  їх.  І  благословив  їх  Бог  і  сказав  їм: 
Будьте плідні й множтеся і наповняйте землю та підпорядковуйте 
її собі (Бут 1,27-28).

Біблійна розповідь чітко говорить про образ Божий, який є підставою 
гідності чоловіка і жінки. Богоуподібнення, обожествлення ― рух від обра-
зу до подоби Божої ― є покликанням і змістом життя людини. Зв’язок 
між Богом (первообразом) і людиною (образом) проявляється 
в стремлінні людини ставати все більш подібною до Бога.

Людина, як особа, зростає від образу до подоби Божої у спілкуван-
ні з Богом, у співдії з Богом. Уподібнюємося до Бога, наслідуючи 
Божого Сина ― Ісуса Христа. 

Чоловіком і жінкою сотворив їх 
 110, 132-134

Бог сотворив чоловіка і жінку по-різному?
Книга Буття представляє нам сотворення чоловіка і жінки. Рівність 
і однакова гідність чоловіка і жінки підкреслена словами: 
«Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона звати-
меться жінкою, бо її взято від чоловіка» (Бут 2,23). 

Тому  покине  чоловік  батька  й  матір  і  пристане  до  своєї  жінки, 
і будуть вони двоє одним тілом (Бут 19,4-6, а також Бут 2).

Єдине і нерозривне подружжя чоловіка і жінки є частиною Божого 
плану. Світ, задуманий Богом як рай, ― це дар Божий людині та середо-
вище її спілкування з Богом, ближнім і природою.
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Свобода і відповідальність людини 
 135-140

Як поєднати свободу і відповідальність?
Свобода і відповідальність є частиною Божого образу в людині. Обира-
ючи або відкидаючи добро, людина самовизначається. Що частіше вона 
обирає добро, то більше утверджується в ній Божий дар свободи. Най-
глибший вимір людської свободи в тому, щоб добровільно спря-
мовуватися до Бога.

Досягнення богоподібності потребує нашої співдії… Коли ум почи-
нає з великою насолодою сприймати благість Божу, тоді благодать 
наче живопише на образі Божому риси богоподібності (Діадох Фоті-
кійський, Сто глав про духовну досконалість).

Про дар свободи мовиться у книзі Буття, у першій заповіді людині 
в раю: «З усякого дерева в саду їстимеш; з дерева ж пізнання добра й зла 
не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш» 
(Бут 2,16-17). 

Бог дає людині свободу, однак застерігає від зловживання нею.
Обожествлення людини, згідно з предвічним Божим задумом, можли-

ве завдяки воплоченню Божого Сина Ісуса Христа, через якого людина 
отримує дар стати учасником Божої природи і вічного життя. 

Богоподібність полягає в тому, щоб наша душа якоюсь мірою упо-
дібнювалася до найвищого Єства (Св. Григорій Ниський, Про душу 
і воскресіння).

Сам же Бог миру нехай освятить вас цілковито,  і  нехай уся ваша 
істота ― дух і душа, і тіло ― буде збережена без плями (1 Сол 5,23).

Для роздумів
Що для вас означає, що Бог є вашим Творцем?
У чому ви уподібнюєтеся до Бога, наслідуючи Ісуса Христа.
У чому виявляєте вашу свободу? 
Відповідальність?

Молитовне читання Святого Письма: Пс 139,13-16
Прочитайте фрагмент Святого Письма, подумайте:
Які слова справили на вас особливе враження?
Що Бог промовляє до вас через ці слова?
Яка ваша відповідь на Боже слово?
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Молитва  
Євр 2,6-8
Що таке людина, що Ти про неї пам’ятаєш? Або син чоловічий, що 
Ти навідуєшся до нього? Ти вчинив його малощо меншим від анге-
лів. Увінчав його славою і честю. Усе підкорив йому під ноги.

Тема 6 
Гріхопадіння  
і його наслідки

Чим є гріх і які його наслідки?
Опис гармонії і миру у книзі Буття драматично змінюєть-
ся розповіддю про гріх і його наслідки. Змій спокушає 
прародичів, Диявол, представлений в образі змія, спону-
кає людей самим стати, як Бог, але без Бога і всупереч 
Богу. Ця ідея раніше вже призвела до упадку частини 
ангелів. Гріх віддаляє від Бога, зло шириться світом, але 
залишається надія ― на Бога.

Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: 
«З усякого дерева в саду їстимеш; з дерева ж піз-
нання  добра  й  зла  не  їстимеш,  бо  того  самого 
дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш» (Бут 2,16-17).

Гріх прародичів  
 145-148

У чому суть гріха?
Опис первісного щастя (блаженства) прародичів у перших двох розді-
лах книги Буття представлено образом раю: безпосередньою близькістю 
з Богом, гармонією спілкування з Богом, між людьми, зі всім творінням. 

Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи й гарне для 
очей і приманювало, щоб усе знати; і взяла з нього плід та й скушту-
вала й дала чоловікові, що був з нею, і він теж скуштував (Бут 3,6, 
а також Бут 3-4).


