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Цікавість притаманна людині. Нам вельми хочеть-
ся знати, ким є людина, з якою ми зустрічаємося; 
яка є нашим сусідом чи колегою по роботі; фо-
тографію чи прізвище якої ми побачили в газет-

ному повідомленні; навпроти якої ми ставимо помітку у 
виборчому бюлетені; яка обслуговує нас біля банківсько-
го віконця або яка сидить навпроти нас у метро чи елек-
тричці. Причиною багатьох проблем нашого суспільства є 
те, що ми не знаємо по-справжньому людей, з якими спіл-
куємося; що не маємо інформації про них. Та коли людина 
спізнала Бога й знає Ісуса Христа, то вона знає також свого 
ближнього.

Про свого ближнього ми знаємо найголовніше: Ісус Хри-
стос любить його. Ми знаємо, що Ісус Христос помер за 
нього. Ми знаємо, що Ісус Христос бажає подарувати йому 
спасіння – вічне єднання і спілкування з Собою: можливо, 
вже завтра; а можливо, лише у потойбічному світі.

Ці знання про людину, про нашого ближнього, перевер-
шують будь-які інші знання про неї. Бо вони застерігають 
нас від того, аби не давати хибну оцінку своєму ближньому. 
Я не можу засуджувати чи нехтувати людиною, якщо знаю, 
що Ісус знає її; що Ісус любить її такою, якою вона є. Ісус лю-
бить також мене; любить таким, як я є. Я, щоправда, не знаю 
дуже добре свого ближнього; не знаю, чому він поводить 
себе саме так, чому він говорить саме так; я не знаю, про 
що він думає, але я добре знаю: Бог і його любить. 

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Я ж його знаю!

СЛОВО І ВІРА |НАСНАГА
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Упродовж сорока років математик і філософ Готфрід Вільгельм 
Лейбніц (1646-1716) перебував на службі в герцога Йоганна 
Фрідріха в Лайнештадті. Про вченого-енциклопедиста, який мав 
надзвичайно широке коло наукових кореспондентів і, окрім цьо-

го, винайшов перший арифмометр, створив диференціальне та інтеграль-
не числення, був одним із засновників Академії наук у Берліні та своєю 
метафізикою і теодіцеєю зробив вагомий внесок у німецьке Просвітни-
цтво, нагадує бронзовий пам’ятник у вигляді його величезного вирізаного 
силуету. На одній стороні пам’ятника вигравіювано цитату Лейбніца «Єд-
ність – у різноманітті» (Unitas in miltitudine), на другій – описану Лейбніцом 
двійкову систему числення з цифрами 0 та 1 у безконечно повторюваній 
послідовності. Бібліотека Лейбніца, архів Лейбніца, товариство Лейбніца 
та університет імені Лейбніца бережуть наукову спадщину великого сина 
німецького народу; собор Лейбніца, будинок Лейбніца, могила Лейбніца 
й фриз Лейбніца на старій ратуші міста зберігають пам’ять про цього мис-
лителя-енциклопедиста. До речі, впродовж усього свого життя Лейбніц 
виступав за об’єднання розділених християнських церков, тож може вва-
жатися першим теоретиком екуменічного руху. Ось лише назване на його 
честь вершкове печиво Лейбніц не винаходив; у 1891 році воно з’явилося 
в продажі завдяки Герману Бальзену – іншому відомому мешканцеві Ганно-
вера.       

A.V.

4 НС, 4/2017

Ганновер – місто Готфріда 
Вільгельма Лейбніца
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БОГОСЛУЖІННЯ У ГАННОВЕРІ / НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 11 грудня 2016 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Відкупитель, Мій вірний» (№ 3, 

російськомовний пісенник)

СУПРОВІД: окружні апостоли Леонард Колб, Рюді-

гер Краузе і Чарльз Ндандула, а також апостоли Улі 

Фальк, Петер Клєне, Єнс Корбін, Фолькер Кюнлє, 

Хельге Мучлер, Дірк Шульц, Йорг Штайнбреннер і 

Рольф Возніцка

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл.30000

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Дорогі брати й сестри, ми поділяємо радість, про яку 
йшлося у пісні, яку щойно виконав хор. Це – радість 
духовного Адвенту, радість підготування до Другого 
приходу нашого Спасителя. Важливо також правиль-

но налаштувати себе на час Адвенту й Різдва. У нашому краї у 
час Адвенту й Різдва панує особлива атмосфера: скрізь мерех-
тять різдвяні гірлянди, усе оздоблене особливими декораціями, 
лунає різдвяна музика – усе це сприяє створенню відповідного 
святкового настрою. У різних країнах, щоправда,  Адвент від-
значають по-різному. Сьогодні вранці до нашого богослужіння 
через канали супутникового зв’язку підключені чимало громад 
з різних країн світу, у яких під час Адвенту лунає своя музика, пе-
реважає своє святкове оздоблення. Коли подорожуєш по світу, 
то ця різниця одразу кидається у вічі. У нас Різдво асоціюють із 
снігом та сильними морозами. В інших країнах, звичайно, все 
відбувається по-іншому; там не використовують свічок, не кажу-
чи вже про ялинку. І все ж християни всього світу відзначають 
Різдво – свято миру й радості. Це свідчить про те, що різдвяні 
радість і мир обумовлені не зовнішніми атрибутами, а вірою і  
діянням Святого Духа. Саме у цьому полягає головна суть різ-
двяного свята. 

Отже, різдвяні радість і мир – якщо мати віру – викликані 
діянням Святого Духа. Від Святого Духа походить і радість ду-
ховного Адвенту, радість очікування Другого пришестя Госпо-

Зростати до образу Ісуса Христа
да. Радість такого очікування не залежить від подій, що відбува-
ються у світі. Вони, подані у вигляді статистичних даних і фактів, 
не мають нічого спільного з духовною радістю. Настрій духов-
ного Адвенту, очікування Господа, який сповнює нашу душу, є, 
отже, по суті наслідком діяння Святого Духа. Отже, там, де діє 
Святий Дух; там, де Він знову й знову нагадує нам: «Спаситель 
гряде!»; там, де є віра, там виникає у серці різдвяний настрій; там 
панують радість і мир; там існує впевненість у майбутньому. Ми 
знаємо, що на нас очікує: Господь гряде! Ми з радістю чекаємо на 
Його Прихід і сумлінно готуємося до нього. Це – наслідок діяння 
Святого Духа; наслідок віри. 

До речі, мені дедалі важче стає вибирати слово для бо-
гослужіння з нагоди Адвенту, біблійну цитату, яку ще не 
використовував Першоапостол Лєбер. Він, здається, брав 

уже всі найкращі цитати. Чи помітили ви це? Та все ж я натрапив 
на нашу цитату з Послання до галатів: «Якже сповнився час, Бог 
послав Свого Сина, що народився від жінки, народився під зако-
ном…». 

Апостол Павло мав особливий дар висловлювати декількома 
словами багато думок. Тут він веде мову про те, що Божий Син 
став Людиною. Бог послав Свого Сина на землю. Ісус Христос був 
одночасно істинним Богом й істинною Людиною. Отже, Ісус, пе-
ребуваючи на землі, був Богом. Ісус Христос був істинним Богом 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ 

 «Якже сповнився час, Бог послав Свого 
Сина, що народився від жінки, наро-
дився під законом, щоб викупити тих, 
які під законом, щоб ми прийняли уси-
новлення».

Слово із Біблії: Послання до галатів 4, 4–5
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й істинною Людиною. Це годі осягнути нам розумом. У це треба 
вірити. Апостол Павло ще мовив: «Він – образ невидимого Бога» 
(Колосян 1, 15). У Божому Синові можна було розпізнати й бачити 
істинного Бога. Адже Ісус Христос мовив: «Хто Мене бачив, той 
бачив Отця» (Від Івана 14, 9). Отже, в Ісусові Христові, Божому Си-
нові, люди розпізнавали Бога. Вони спізнавали: Бог – це істина. 
Син Божий прийшов на землю. Бог передрік й обіцяв Його на-
родження. Обіцяне виповнилося. Бог – це істина.

В Ісусові Христові люди змогли відкрити для себе й відчути на 
собі вплив Божої любові. Вони переконувалися: «Істинний Бог 
є не Богом гніву, а Богом любові». У Євангелії від Івана зокрема 
мовиться: «Полюбивши Своїх, що були в світі, полюбив їх до кін-
ця» (Від Івана 13, 1). Отже, люди спізнавали на собі вплив Божої 
любові; спізнали її не теоритечно, не з проповіді, а на практиці, 
у повсякденному житті. Адже Бог любив їх до самого кінця, Він 
пішов за них на розп’яття. Він виявляв до них щиру любов. 

Люди пересвідчувалися, що Бог перебував поруч з ними. Про-
роки, передрікаючи народження Божого Сина, іменували Його 
Еммануїлом, що у перекладі означає «Бог з нами». І в постаті Ісуса 
Христа вони переживали Його присутність. Бог був дуже близь-
ким до людей. Адже Ісус Христос страждав разом із стражден-
ними, ділив долю бідних, знедолених, покинутих напризволяще і 
знехтуваних; Він розділяв з ними страждання. Він ділив з людьми 
біль і смерть – ділив з ними усе, бо перебував поруч з ними, був 
близьким до них. Вони переконувалися у тому, що Бог є мило-
стивим Богом; що Він не є Богом, Який мстить і карає. Люди, які 
вірили в Ісуса Христа, переконувалися, що Бог є всемогутнім. Він 
здобув перемогу. Ніхто не був спроможний зупинити Його. Він 
був сильнішим за смерть, сильнішим за зло. Ісус Христос є по-
добою й образом Бога. У Ньому люди розпізнавали Бога. Це – з 
одного боку.

Апостол Павло продовжує і робить на цьому особливий на-
голос: «Він …народився від жінки, народився під законом…». 
Отже, тут йдеться про іншу, про людську, сторону сутності Ісуса 
Христа. Він був Людиною, як і всі інші; Він був подібний до людей, 
однак, Він був усе ж Божим Сином. І це цікаво: Ісус Христос – це 
Людина, але Ісус Христос – це також Син Божий. Як нам треба це 
розуміти?

Апостол Павло прекрасно пояснив це, назвавши Ісуса 
Христа «останнім Адамом» (1 Корінтян 15, 45). Перший 
Адам був створений по образу й подобі Бога: «Тож ска-

зав Бог: Сотворімо людину на Наш образ і на Нашу подобу» 
(Буття 1, 26). Отже, перша людина мала подобу й образ Бога 
й перебувала з Ним в особливих стосунках. Потім відбулося 
гріхопадіння і ці стосунки зруйнувалися. Тепер прийшов Ісус 
Христос, нова Людина, останній Адам, Який являв Собою саме 
ту Людину, яку Бог бажав створити, яку бажав бачити. Адже 
Ісус Христос був Людиною, Яка плекала правильні стосунки 
з Богом. Бог є Його Отцем, і Він перебуває зовсім близько з 
Богом. Гадаю, що апостол Павло прекрасно передав цю дум-
ку: Ісус Христос є останнім Адамом, новою Людиною; Він є 
еталоном, є взірцем. Він є Людиною, яку Бог бажає бачити у 
кожному з нас.

Далі апостол Павло мовить, що Ісус Христос «… був первород-
ний між багатьма братами» (Римлян 8, 29). У Нього було багато 
братів. У Євангелії від Івана мовиться: «Котрі ж прийняли Його – 
тим дало право дітьми Божими стати, які в Ім’я Його вірують» (Від 
Івана 1, 12). Усі вони повинні були стати подібними до образу й 
подоби Бога, Який створив їх. 

Отже, Ісус Христос – Первородний, Він – Людина; Людина, яку 
Бог бажає бачити у кожному з нас. Тим, які вірять в Ісуса Христа, 
дано «право дітьми Божими стати». Вони зазнають народження 
згори, з Води й Духа, і таким чином отримують нове життя, ста-
ють новою людиною, яку Бог бажає бачити. Ми, Божі діти, повин-
ні ставати подібними до образу Того, Хто створив нас; тобто, ко-
ротко мовлячи, ставати такими, Яким був Ісус Христос, і плекати з 
Богом такі ж стосунки, які плекав Ісус Христос. Отже, Ісус Христос 
є для нас еталоном і взірцем. Він – Божий Син, а ми, ставши но-
вим створінням, ставши Божими дітьми; як й Ісус Христос став 
Божим Сином, маємо ставати доньками і синами Бога, ставати 
Його дітьми. 

Що це означає? Дозвольте мені навести декілька при-
кладів. Чим вирізнявся Божий Син на землі?  Перше, 
що впадає у вічі: Він усвідомлював, що є Божим Си-

ном. Адже Він мовив: «Я вийшов від Отця і прийшов на світ – і 
знову полишаю світ і до Отця повертаюсь» (Від Івана 16, 28). 
Він добре знав й усвідомлював: «Моє перебування тут на зем-
лі є тимчасовим, є певним етапом». Ми, Божі діти, повинні ста-

вати такими, яким був Божий Син; ми повинні ставати подіб-
ними до Його образу, бути подібними до Нього. Отже, що для 
цього має бути притаманне нам? Усвідомлення: ми – Божі 
діти. Дух Божий «свідчить разом із нашим духом, що ми – діти 
Божі» (Римлян 8, 16). Дух Божий мовить нам: «Будь обачним. 
Ти – Боже дитя; ти народжений від Бога, народжений згори, 
від Води й Духа; і ти перебуваєш на шляху до Отця. Твоє пере-
бування на землі є лише певним етапом твого буття». Ми, Божі 
діти, знаємо, що перебуваємо на шляху до Отця. Ми маємо 
усвідомлювати це щодня, за будь-яких життєвих обставин. Ми 
маємо знати, що все так не буде; що ми проживаємо на землі 
лише певний етап і знаходимося на шляху до Отця. Отже, ми 
повинні усвідомлювати, шо є Божими дітьми. 

Друге, чим вирізнявся Божий Син і що спадає на думку, 
коли розмірковувати над життям Ісуса Христа, це – Його 
тісний зв’язок з Небесним Отцем.  Ісус, будучи дванадця-

тилітньою дитиною, прийшов у храм. Батьки шукали Його, а Він 
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                 Ми, Божі діти, повинні 
ставати подібними до образу 
Того, Хто створив нас.
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їм мовив: «Хіба не знали, що Я маю бути при справах Отця Мого?» 
(від Луки 2, 49). Що робив Ісус у домі Свого Отця. Він, як мовиться у 
Писанні, уважно слухав учителів; Він задавав їм питаня. Отже, Він 
перебував у храмі не просто так; а для того, аби слухати настав-
ників і учителів; аби задавати їм питання. Чому? Бо ще у дванадця-
тирічному віці Він бажав вести мову про Бога; Він цікавився Ним 
і задавав питання про Нього. Ісус був ще Дитиною, Юнаком, але 
вже спілкувався з Богом. Він бажав все більше й більше спізнава-
ти Бога. Для цього Він уважно слухав і задавав чимало запитань.  
Коли Ісус подорослішав, то не раз усамітнювався і молився само-
тужки. Він спілкувався з Богом. Він знову й знову шукав зв’язку з 
Отцем, бо хотів знати Його думку, бо бажав знати: «Що думає Мій 
Отець з того чи іншого приводу?» Він бажав знати думки Свого 
Отця, бажав спілкуватися з Ним. Отже, тісний зв’язок з Богом – це 
друга характерна особливість, яка притаманна Божому Синові. 
Ми, Божі діти, як мовиться у Писанні, повинні здобувати знання 
про Бога й зростати до образу Того, Хто створив нас (Колосян 3, 
8–10). Ми є Божими дітьми, а тому бажаємо плекати тісний зв’язок 
з нашим Небесним Отцем. Ми бажаємо спізнавати Його. А щоб 
спізнавати Його, нам потрібне Слово, натхненне Святим Духом. 
Воно розповідає нам про Божу сутність; а також – про те, чого Бог 
бажає.  

Ми також бажаємо жити з щирою молитвою і плекати тісний 
зв’язок з Богом; ми бажаємо спілкуватися з Ним, аби довідувати-
ся, чого Він бажає, аби спізнавати Його волю; аби взнавати про 
те, як Він дивиться на стан речей. Це сприяє нашому духовному 
росту, так ми здобуваємо знання про нашого Небесного Отця. 
Отже, будьмо істинними Божими дітьми й плекаймо тісний зв’я-

зок з Богом. Нам треба слухати Його, треба спілкуватися, треба 
розмовляти з Ним, аби ще більше спізнавати Його. Отже, спізна-
ваймо усе більше Того, Хто створив нас.  

Божий Син виявляв також безмежну довіру до Свого Отця. Це 
одразу помічаєш, коли читати Євангеліє. Він зокрема мовив: «Зо 
Мною Сущий. Не полишив Він Мене Самого…» (Від Івана 8, 29). 
Отже, Він виявляв безмежну довіру до Свого Отця. Ісус Христос 
добре знав Своїх овечок і мовив про них: «Не пропадуть вони 
повіки, і ніхто не вирве їх із рук Моїх. Отець Мій, який Мені їх дав, 
більший від усіх…» (Від Івана 10, 28–29). Це – вияв абсолютної 
довіри: Отець Мій більший від усіх. Ви можете робити що завгод-
но, але Отець Мій неперевершений, Він більший від усіх.

 

Або згадаймо про Голгофу. Тоді Ісус перебував у вельми 
складній ситуації; коли Він, можливо, – я не знаю цього 
– не до кінця розумів Свого Отця. Коли Він був на межі 

Своїх людських сил. І що Він все ж мовив? «Отче, у Твої руки 
віддаю духа Мого!» (Від Луки 23, 46). Він продовжував плекати 
довірливі стосунки зі Своїм Отцем і віддав Себе Йому в руки. 
Скажу про це своїми словами: «Отче, Я вже нічого не розумію; 
Я на межі сил і більше не можу; але продовжую довіряти Тобі й 
віддаю Себе у Твої руки». Отже, Ісус виявляв у найважчий момент 
безмежну довіру до Свого Отця. 

На чому ґрунтувалася Його довіра? Його довіра до Отця ґрун-
тувалася не на людському досвіді. Він довіряв Своєму Отцеві, бо 
добре знав Його. Саме тому! Він довіряв Йому не тому, що пере-
жив щось надзвичайне і неймовірне; зовсім ні; адже Він зазнав 
розп’яття на хресті. Він довіряв Своєму Отцеві, бо добре знав 
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                                  Ми, Божі діти, знаємо, що перебуваємо 
                                  на шляху до Отця.
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Його; бо знав, Ким є Його Отець.
Яка прекрасна тут послідовність! Ісус усвідомлював, що є Бо-

жим Сином, а Бог є Його Отцем. Він, будучи Людиною, здобував 
все більше знань про Свого Отця і спізнав Бога як Свого Отця, 
тому виявляв безмежну довіру до Нього. Нам також треба зро-
стати, нам треба ставати подібними до образу Божого Сина; нам 
треба виявляти таку ж довіру до Отця, як виявляв Він. Адже ми 
також знаємо свого Отця; завдяки діянню Святого Духа ми знає-
мо, що Бог – наш Отець, що Бог – Отець любові й милості, що Він 
турбується про нас. Тому ми кажемо: «Мій Отець знає про мої 
потреби. Він добре знає, що мені потрібно, і дасть мені все не-
обхідне». 

У кожного з нас є, звісно, турботи, пов’язані із земним життям. 
Усі ми непокоїмося своїм життям. Усі ми піклуємося про своїх ді-
тей. Однак ці турботи все ж не повинні цілковито поглинати нас. 
Чому? Бо ми знаємо, що маємо Отця, Отця любові, Який піклуєть-
ся про нас. Він знає, що потрібне нам і дасть нам усе необхідне 
для життя. Отже, мій Отець знає про мої потреби, а я довіряю 
Йому.  

Можливо, хтось переживає за майбутнє: як буде далі 
розвиватися Божа справа і таке інше. Давайте й тут 
цілковито довіряти Небесному Отцеві. Ми знаємо, що 

Ісус Христос мовив: «Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому Отцеві 
вподобалося дати вам Царство» (Від Луки 12, 32). Тому в нас не-
має потреби зайвий раз переживати; немає потреби панікувати! 
Бог є нашим Отцем. Він про все потурбується. Він – понад усе. 
Таким є вияв нашої довіри до Нього.  

Ісус Христос знав, що є Божим Сином і що Бог є Його Отцем. 
Він спізнавав Його; Він зростав і довіряв Йому. Він знав Бога й 
довіряв Йому, тому слухався Його. Отже, Ісус виконував волю 
Свого Отця, бо довіряв Йому. Він виявляв Йому абсолютний по-
слух і виконував те, що Бог вимагав від Нього; Він підкорявся волі 
Свого Отця.

Згодом сатана приступив до Нього і спокушував Його принад-
ливими пропозиціями. Вони були, справді, звабливими й приєм-
ними. Але любов Отця була для Ісуса важливішою від будь-яких 
зваб світу. Ісус не казав: «Ах, нічого страшного. Не піддатися на 
такі зваби – це безглуздя». Ні! Він дорожив волею Свого Отця, 
цінував її понад будь-які принади світу.

Потім у Гетсиманському саду точилася боротьба. З неї видно, 
що в Ісуса були власні бажання і власна уява. Та Він все ж знехту-
вав ними, бо дорожив волею Свого Отця. «Нехай буде Твоя, а не 
Моя воля». Ісус завжди ставив волю Свого Отця на перше місце і 
впокорявся їй. Адже Він був Божим Сином. Він був Сином Небес-
ного Отця. Отже, будучи на землі, Ісус підкоряв Себе Божій волі.

Як молимося ми, Божі діти? Ми кажемо: «Отче наш […], не-
хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі». «Отче наш» – 
так ми звертаємося до Бога і глибоко переконані, що Його 

воля передбачає для нас, Його дітей, щонайкраще. Ми знаємо 
про спокуси й зваби цього світу, і ми частково користуємося 
ними; але ми знаємо також межу, через яку не можна пересту-
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ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЧАРЛЬЗ НДАНДУЛА:

«Якщо ми не тільки пого- 
джуємося з Божою волею, 
а й перетворюємо її у свою 
власну, то нам легше порати-
ся з труднощами. Довіряймо 
Богові не тільки тоді, коли з 
нами все гаразд;  а й тоді, 
коли потрапляємо у складну 
ситуацію».

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
КОЛБ:

«Якщо ми дозволимо жит-
тю Ісуса Христа зростати у 
нас, то це помітять усі: сім’я, 
родичі, оточення – усі поба-
чать, що з нами відбувають-
ся зміни на краще».

АПОСТОЛ ФОЛЬКЕР 
КЮНЛЄ:

«Сліпе наслідування не 
сприяє духовній переміні. 
Люди, буває, сліпо наслі-
дують поведінку, манери і 
зовнішність своїх кумирів. 
Істинне слідування веде до 
істинних перемін».

пати і це – Божа воля. Не виходячи за рамки Божої волі, ми мо-
жемо робити все, можемо жити звабами світу. Однак, Божа воля 
є обмеженням, за рамки якого нам не слід виходити. У кожного 
з нас є власна уява й власні бажання, і це нормально; але треба 
завжди пам’ятати про найважливіше: поступати згідно з Божою 
волею.

Ми є Божии дітьми, а тому, як і Божий Син, виявляймо послух. 
Ісус був слухняним і служив у дусі Свого Отця. Він добре знав 
Божу волю, поступав згідно з нею і виконував справи Свого 
Отця. Про них Він добре знав, бо знав Бога, бо знав Його волю. 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ісус Христос, Божий Син, об’явив нам Бога таким, як Він є. 
Завдяки Божому Синові ми стали Божими дітьми і покликані 
ставати подібними до Його образу. 

Ми щиро прагнемо єднання з нашим Отцем і тому довіряє-
мо Йому, підкоряємо себе Його волі й служимо Йому.

Після співпроповідей  Першоапостол мовив: 
У Посланні до ефесян мовиться: «Будьте, отже, послідовника-

ми Бога, як любі діти, і ходіть у любові, за прикладом Христа, що 
полюбив вас і видав Себе за вас, як принос та жертву приємного 
Богові запаху» (Ефесян 5, 1–2). «Ходити у любові», брати приклад 
з Ісуса Христа – це суть нашого життя за вірою. Характерним для 
нашого духовного Адвенту є не тільки очікування на Господа і 
звільнення від земних турбот. Ми чекаємо на Господа не тому, 
що тут на землі не все так гарно, як буде там. Якщо ми бажаємо 
прийти до Господа, то маємо ставати подібними до Нього. Я не 
впевнений, чи всі живуть цим поривом, цим устремлінням: «Я 
хочу ставати таким, як Ісус Христос», а не тільки кажуть: «Я ба-
жаю, щоб Ісус спас мене». Щоб зазнати спасіння, мені треба ста-
вати таким, як Ісус Христос. Інколи у мене є побоювання, що в 
того чи іншого вже опустилися руки і що він каже: «З цим мені все 
одно не впоратися. В теорії все звучить гарно, а на практиці таке 
здійснити неможливо».  Хіба ми поставили перед собою мету 
ставати все більше подібними до Господа? Я не знаю, що маю 
сказати, що можу і повинен зробити, аби душа кожного горіла 
бажанням: «Я бажаю, я мушу стати таким, як Ісус Христос». Апо-
столи наголошували на тому, що це має відображатися на кон-
кретних ділах. У повсякденному житті з нами трапляються чима-
ло неприємностей, які викликають у нас обурення. Але якщо ми 
будемо пам’ятати про те, що вони є слушною нагодою, аби по-
вести себе так, як Ісус Христос, то наша реакція на такі прикрощі 
буде іншою. Якщо моя душа справді горить великим бажанням 
бути таким, як Господь Ісус, то мені обов’язково прийде на дум-
ку поступити так, як поступав Ісус Христос. Отже, неприємності 
й прикрощі  – це прекрасна нагода випробувати себе. Останнім 
часом я не раз наголошував: «Якщо ми будемо горіти бажанням 
ставати побідними до Ісуса Христа, то Святе Причастя повною 
мірою сприятиме цьому. А Якщо в нас немає такого бажання; 
якщо воно знаходиться у нас на другому чи на третьому місці, то 
дія Святого Причастя не буде повноцінною.

Розмірковуймо знову й знову: з Ісусом Христом, з Його допо- 
могою і милістю, з Його словом і Причастям я можу ставати та-
ким, як Він. Ми повинні все більше намагатися поступати так, як 
Ісус Христос. Милостивий Бог допоможе нам у цьому й у скрут-
ний час додасть нам сил поступати саме так.   

У притчі про загублену вівцю Ісус Христос вів мову про Божу 
волю, зокрема про те, що Бог не бажає втратити жодну душу. 
Саме так Він поступав: Він йшов до грішинків і знехтуваних; Він 
підбадьорював їх; Він любив їх; Він молився за них; Він вступався 
за них; Він робив усе можливе, аби повернути їх до Себе і навер-
нути до Бога, бо знав Божу волю, знав про те, що Бог не бажає 
втратити жодного з цих знедолених. Ісус віддав Себе на служіння 
людям і таким чином виконав Божу волю. Адже Він добре знав, 
що Бог бажає їм спасіння. Це – останній момент.

Отже, ми, Божі діти, виявляючи віру й любов до Ісуса Христа, 
бажаємо ставати подібними до образу Божого Сина. Ми бажає-
мо віддати своє життя на служіння Богові й ближньому, бо знає-
мо Божу волю щодо ближнього. Бог бажає спасіння ближньому. 
Він бажає привести його до вічного єднання і спілкування з Со-
бою. Тому служімо так, як служив Ісус Христос; і робімо все від 
себе залежне, аби люди з нашого оточення стали на шлях, який 
веде до Ісуса Христа; який веде до спасіння.

Господь наголошував:  «.. моліться за тих, що гонять вас; таким 
чином станете синами Отця вашого, що на небі…» (Від Матвія 5, 
44–45).  Нам нічого до цього добавити. Отже, віддаваймо себе 
на служіння ближньому і таким чином служімо Богові, аби при-
вести ближнього до Ісуса Христа; знаючи, що саме такою є воля 
Отця. Бог бажає спасти людей під час Другого приходу Ісуса Хри-
ста чи пізніше – не нам про це знати; не наша справа знати, хто і 
коли зазнає спасіння. Наше завдання – привести людей до віри 
в Ісуса Христа і – якщо вони відгукнуться на наше запрошення 
– допомагати їм слідувати за апостолами, отримати народження 
згори й бути з Господом у День, коли Він прийде. Спасіння – це 
справа Господня, а наша справа – служити Йому і допомагати лю-
дям спізнавати Його та приймати пропозицію Його милості. Не 
робімо різниці між людьми. Ми, діти нашого Отця, а тому молімо-
ся навіть за тих, які нас «гонять». Отже, приводімо до Ісуса Христа 
навіть тих людей, які ставляться до нас недоброзичливо. Так ве-
дуть себе істинні діти Небесного Отця. 

Дорогі брати і сестри, моє послання з нагоди цьогорічного Ад-
венту є дещо особливим, але воно походить не від мене, а – від 
апостола Павла: Бог послав Свого Сина, Який був на землі Люди-
ною й Божим Сином; і ми повинні ставати подібними до образу 
Божого Сина, бо є Божими дітьми. Думаю, це – прекрасне завдан-
ня, яке стоїть перед нами. 

СЛОВО І ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ
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Під час богослужіння у Ганновері Першоапостол вів 
мову про перебування дванадцятилітнього Ісуса у 
храмі (Від Луки 2, 46–49). Він зокрема мовив: «Ісус, 
будучи ще малолітнім, палко прагнув спізнати Отця. 

Він прийшов у храм, де уважно слухав вчителів і задавав їм 
питання».

Особливу увагу ми приділяємо сьогодні тому, що Ісус «слу-
хав»; досі ми не надавали цьому такого значення. Ми більше 
вели мову про те, що дванадцятилітній Ісус знав про Своє при-
значення і таким чином викликав здивування у книжників, а 
вони захоплювалися Його мудрістю. 

Першоапостол наголошував на тому, що Ісус як істинна Лю-
дина і як істинний Бог – будучи малолітнім – спочатку слухав 
наставників і задавав їм питання. Чому? Бо Він палко прагнув 
спізнати Бога. Він бажав слухати розповіді й вести мову про 
Бога. Непереборне бажання пізнавати Бога змушувало два-
надцятилітнього Ісуса йти не на ігровий майданчик, а – у дім 
Небесного Отця. Це місце вабило Його. Тому, власне, не див-
но, що про Ісуса сказано: «Ісус же зростав мудрістю, літами й 

ласкою в Бога та людей».
Після того, як Ісус Христос приніс Себе у жертву й воскрес, 

Він продовжував слухати і був уважним слухачем. Згадаймо, 
приміром, про Його зустріч з учнями, які йшли дорогою в Ем-
маус (Від Луки 24, 13–35). Спочатку Він терпеливо й уважно 
слухав їх, а потім, аби краще зрозуміти, задавав їм питання; і 
лише тоді почав вести мову про те, Ким Він насправді був і на 
основі Писання відкрив їм Свою істинну сутність. Він не давав 
їм настанов, а залишив за ними право прийняти остаточне рі-
шення, а Сам зник… 

Ісус Христос був, і це очевидно, завжди (з малолітнього віку 
до воскресіння) істинно добрим слухачем. Його вміння уваж-
но слухати людину відображене у словах, які я нещодавно 
чув від одного із своїх друзів: «Уважно слухати людину – це, 
ймовірно, найкращий подарунок, який ми можемо піднести 
їй. Слухати людину означає усім своїм поглядом, виразом об-
личчя, посмішкою й поставою повідомляти їй: ти є для мене 
важливим і цікавим; я щасливий, що маю тебе …»

Лише коли ми навчимося уважно слухати свого ближнього 
(у сім’ї, у громаді, на роботі), то зрозуміємо його ха-
рактер і поведінку, і уникнемо не одного конфлікту.

Лише коли ми будемо правильно й уважно слухати 
проповідь – як це робив Ісус Христос, коли спілкував-
ся з учителями в храмі, – то зможемо спізнати Триєди-
ного Бога і Його волю.  Господь відкриває серце лю-
дей, які вміють уважно слухати (Діяння  16, 14). Вони 
вже сьогодні чують, як Він каже: «Я залюбки й уважно 
слухаю тебе. Ти для мене важливий. Тому Я заступа-
юся за тебе перед Богом (Римлян 8, 34) і розповідаю 
Йому про те, що чую від тебе…»

Дірк Шульц

Cлухати
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АПОСТОЛ з 2.02.2014 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Бремен, Гамбург, Нижня Саксонія (Північ) і Естонія
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Фредеріка належить до тих жінок, які 
жили у минулому столітті. Вона не 
була ні багатою, ні бідною, й жила 
самотньо в своєму невеличкому бу-

диночку. Чому вона була неодруженою, ніхто 
не знав. Коли вона йшла з магазину, то завжди 
з повною жменею цукерок, які потім роздавала 
дітям. Радість дітей від подарованих ласощів 
поверталася у її серце. Усміхаючись, вона довго 
спостерігала за дітьми, які гралися. Тому затри-

мувалася біля магазину.
Сусіди також любили Фредеріку. Листоноша й 

продавець газетного кіоску не могли нахвалити-
ся нею. Усім вона допомагала і словом, і ділом; 
а за добро віддячувала невеличкою грошовою 
винагородою. Частину врожаю зі своєї приса-
дибної ділянки вона віддавала бідним і бага-
тодітним сім’ям. 

Та коли поруч з нею оселилася сім’я іноземців, 
то Фредеріка почала мінятися. Тепер вона не 
мала змоги спілкуватися через огорожу зі свої-
ми новими сусідами, бо не розуміла їхньої мови. 
Позаду її дому сусідські дітлахи влаштували ігро-
вий майданчик, на якому розважалися допізна, 
слухали музику. Не  раз, бувало, м’яч чи пляшка 
перелітали у її сад. Фредеріка перестала довіря-
ти людям і почала дивитися на них похмурим по-
глядом. Згодом вона ще й почала втрачати слух. 
Від цього стала ще більш дратливою. Радість і 
посмішка зникли з її обличчя.  

Тепер діти даремно чекати на ласощі від неї. 
До листоноші та продавщиці газетного кіоску 
вона прискіпувалася за найменші дрібниці. 
Змістом її життя було тепер вказувати людям на 
їхні недоліки. 

Ісус Христос прийшов на землю і приніс лю-

дям любов Отця; Він демонстрував їм її бага-
тогранність. «Так бо Бог полюбив світ…» І Син 
Божий терпеливо, буквально «по літерах» тлу-
мачив людям значення слова «любов». Навіть у 
Його учнів виникали труднощі з виявом любові. 
Вони не бажали добра людям, які нехтували Учи-
телем. Апостол Петро схопив меча, аби борони-
ти Господа.

Істинно побожних фарисеїв, які прискіпливо 
виконували Божі Заповіді, Ісус не завжди міг 
переконати в тому, що любов Бога – поруч з ви-
конанням Божих заповідей – була, є і буде най-
важливішою. Перед кожною людиною Він по-
ставив велике завдання: власними поступками 
демонструвати ближньому любов. «Приклад дав 
Я вам». Це – грандіозне завдання, над виконан-
ням якого кожному з нас доведеться, очевидно, 
працювати впродовж усього життя. Однак най-
важливіше завдання життя, яке Господь поста-
вив перед нами – це ділити з ближнім любов, яку 
ми отримуємо від Бога.

Любов і недоброзичливість несумісні; так 
само як любов і заздрість. Але любов «проганяє» 
страх, а страх – любов. Саме на цьому наголо-
шував апостол Іван: «Страху нема в любові, а 
навпаки, досконала любов проганяє геть страх, 
бо страх має в собі кару, а хто боїться, той недо-
сконалий у любові». 

Ісус Христос приніс людям любов Свого Отця, 
яка позбавляє страху й тривоги. Наш Небесний 
Отець є Любов’ю; Він милосердний і милости-
вий. Завдяки Йому ми здатні виявляти істинну 
любов. Якщо трапиться так, що ми відкриємо в 
собі «Фредеріку», то звертаймося до Господа че-
рез Його слуг і змінюймо страх на Божу любов. 

art

Страх і любов
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До початку червня 2015 року 
було ще далеко. У черговий 
раз я підхопив інфекцію, яка, 
як і завжди, перекинулася на 

бронхи. До того ж, цього разу мій стан 
ускладнив астматичний компонент, який 
не спостерігався в мене вже впродовж 
багатьох років.

У понеділок я все ж вирішив піти на 
прийом до свого сімейного лікаря. На 
жаль, він був у відпустці. Його заступала 
жінка-лікар, яку я бачив уперше. Влас-
не, я хотів почути від лікаря, що нічого 
сер-йозного в мене немає, однак вона од-
разу кинула на мене критичний погляд, 
попросила підняти сорочку й після того, 
як послухала, направила мене в лікарню. 
Я не сподівався на такий розвиток подій.

Мені треба було лягати в лікарню, у яку 
я ніколи добровільно не пішов би. Однак 
в інших, розташованих поблизу лікарнях, 
у потрібних мені  відділеннях не було 
жодного вільного ліжка. Моєю першою 
думкою було: «Чому не виявилося на міс-
ці мого лікуючого лікаря? Він точно при-
значив би мені амбулаторне лікування. 
Натомість лікарка, яка його заступала, 
наполягала на моїй терміновій шпиталі-
зації …»

Під’їхавши до лікарні, я залишив валі-
зу з лікарняними речами в машині. Від 

медперсоналу цієї клініки я теж сподівав-
ся почути, що не все так погано. Лікар у 
приймальному покої була доброзичли-
вою та милою, але й вона натякнула мені, 
що не сумнівається в поставленому мені 
попередньому діагнозі й призначенні. 
Мене поклали в стаціонар з підозрою на 
запалення легенів, ускладнене астматич-
ним компонентом.

Ін’єкції антибіотиків, які я отримував 
цілодобово, швидко здолали інфекцію. 
Проте утруднене дихання ніяк не підда-
валося лікуванню. Не зважаючи на це, по-
полудні в неділю мене виписали з лікарні. 
Прихопивши з собою чимало медика-
ментів,  вранці наступного дня я вирушив 
в омріяну відпустку. І подорож вдалася…

Перебування в лікарні виявилося для 
мене корисним: під час комп’ютерної 
томографії в мене виявили двостороннє 
хронічне запалення верхньощелепових 
гайморових пазух. Воно й було причиною 
того, що протягом останніх півтора року 
при незначних інфекціях у мене почина-
лося запалення придаткових пазух носа, 
яке, у свою чергу, призводило до брон-
хіту. Лікарі, до яких я раніше звертався по 
допомогу, не поставили мені правильно-
го діагнозу, а отже, я не пройшов належ-
не лікування. Постійний прийом антибіо-
тиків виявився малоефективним.

Одразу після повернення з 
відпустки головний лікар клініки 
записав мене на консультацію до 
двох фахівців. У результаті пра-
вильної терапії мій стан швидко 
покращився.

З того часу минуло майже два 
роки. За цей час у мене жодного 
разу не було ні синуситу, ні брон-
хіту. Почуваюся як новонародже-
не дитя.

Мені зрозуміло: все так і мало 
статися. Я вдячний Богові за те, 
що тоді в поліклініці приймав ін-
ший лікар. Я радий, що вона прий-
няла рішення направити мене в 
лікарню, куди я зовсім не бажав 
лягати.

  Й.К.

Не за 
планом
Наближався час відпустки. 
На роботі мені залишило-
ся залагодити ще кілька 
справ. Однак я потрапив до 
лікарні. А це зовсім не входи-
ло до моїх планів.

ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД
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Заповіді й закони
Бог звістив народові Ізраїлю Свою волю у вигляді Десяти заповідей. Тому окремі заповіді й 
весь закон у цілому мають надзвичайно велике значення. Кожний віруючий ізраїльтянин 
гордиться законом і з усіх сил намагається дотримуватися його.

Бог заключив на горі Сінай із ІЗРАЇЛЕМ СОЮЗ: 
Ізраїль стане Божим народом, а Бог стане 
Господом Ізраїлю. Свідоцтвом цього союзу 
вважаються дві кам’яні скрижалі з Десятьма 

заповідями, які Бог написав і передав Мойсеєві. 
  При цьому – традиційне уявлення, що на одній 

скрижалі була записана перша половина заповідей, 
а на другій – друга половина, не відповідає дійсності. 
Найбільш ймовірно, що існували ДВІ СКРИЖАЛІ  з 
повним записом Десяти заповідей на кожній з них, 
адже в біблійні часи при підписанні договору кожна 
сторона одержувала окремий примірник. Однак оби-
дві скрижалі заповідей залишалися в Ковчезі Завіту, де 
був присутній Бог. 

  Десять заповідей ще називають ДЕКАЛОГОМ, від 
грецьких слів «дека» і «лого» (слово), тобто, «десяти- 
слів’я». Вони регулюють відносини людини з Богом     
(1-а і 2-а заповіді: Бог, Єдиний; заборона зображень, 
заборона зловживати іменем Бога), день відпочинку 
(3-я заповідь) і регулюють відносини людей  між  со-
бою, тобто, заповіді, спрямовані на захист ближнього 
– стосовно членів сім’ї чи інших людей (заповіді з 4-ї 
по 10-у).

  Перші чотири заповіді вимагають пошани до Бога й 
батьків, а наступні шість заповідей вимагають любові 
до ближнього.

  Для здійснення правосуддя Десять заповідей були 
доповнені численними ЗБІРКАМИ ЗАКОНІВ, які були 
викладені в П’ятикнижжі Мойсеєвому, Торі (указівка, 
закон). Як приклад, можна навести «Кодекс законів 
про святість» (Левіт 17-26), назва збірки ймовірно за-
позичена з Книги Левіт 19, 2 (Святими ви мусите бути, 
бо Я – Святий, Господь, Бог ваш), чи іншу збірку законів 
(див. Вихід 20, 22-23, 19), яка списком покарань нага-
дує давні близькосхідні тексти законів, як, приміром, 
Кодекс законів Хаммурапі, що був написаний у XYIII в. 
до Різдва Христового, а також приписи щодо правиль-
ного жертвоприношення (див. Левіт 1-7).

  Второзаконня також називають ДЕЙТЕРОНОМІЄЮ, 
або Повторенням закону (з грецької: «дейтерос но-
мос»), оскільки в ньому часто повторюються закони 

й заповіді, що дані через Мойсея. Підраховано, що в 
п’яти Книгах Мойсея міститься 613 статей закону, з 
них 365 – про заборони й 248 – про вимоги щодо пра-
ведного життя. Ці приписи відображають Божу любов, 
праведність і доброту; у них відображено ідею людя-
ності й вимоги, спрямовані на захист бідних і слабких, 
навіть тварин. Смертна кара обмежена, кровна пом-
ста заборонена. Міра покарання чи відшкодування за 
вчинену несправедливість не повинна була переви-
щувати заподіяної шкоди.  

  Однак виявилося, що людина не здатна дотриму-
ватися усіх цих приписів і знову й знову порушує їх. 
Проте й ДОСКОНАЛОГО ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ не 
достатньо, щоб осягнути вічне життя; для цього необ-
хідне слідування за Ісусом Христом. 

   Ісус Христос запропонував новий союз і разом із 
ним – прощення, віддавши на хресті Своє безгрішне 
життя за гріхи людей. За Його власними словами, Він 
прийшов не для того, щоб відмінити закон, а щоб вико-
нати його. Коли Його спитали про найбільшу заповідь 
у законі, Ісус Христос, посилаючись на Второзаконня, 
мовить, що найважливішою є заповідь про любов до 
Бога й рівна їй заповідь – про любов до ближнього: 
«Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоїм, усією 
твоєю душею і всією силою твоєю; а ближнього твого, 
як себе самого» (Лк 10, 27). Ці заповіді є нероздільни-
ми: без любові до Бога не можлива любов до ближньо-
го й навпаки. 

Ред.
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Читання заповідей із сувою Тори
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Події звільнення та виходу ізраїльського народу з 
єгипетського полону та подальша поведінка лю-
дей відображають істинне прагнення людини: вона 
прагнула сама всім керувати й розпоряджатися. 

«Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був Я їм…» - з жалем 
промовив Бог, спостерігаючи за норовливою вдачею та обу-
ренням свого народу (пор. Вихід 32). Оскільки Бог не виправ-
дав його сподівань, велика кількість ізраїльтян відвернулася 
від Нього. Ця старозавітна історія з її наслідками якнайкраще 
показує нам, що людське співіснування не можливе без вста-
новлення дозволених меж, без твердих установок, без знання 
того, яка поведінка є до вподоби Богові. 

Десять заповідей закликають людину до відповідальності 
й до належного ставлення до Бога, про це йдеться в перших 
трьох Божих заповідях. Заповіді з четвертої до десятої містять 
основні принципи та норми задля впорядкованого та ос-
мисленого співіснування людей. Тим самим Бог встановлює 
обов’язкові правила поведінки та обов’язки, які є незмінни-
ми й не мають терміну дії (пор. Катехізис Новоапостольської 
церкви 5.3). Десять заповідей Божих мають не лише релігійне 
значення: у багатьох країнах вони покладені в основу законо-
давства й до наших днів становлять його основні принципи. 
Заповіді дійшли до нас у двох версіях (пор. книги Вихід та По-
вторення Закону), які мають несуттєві відмінності. 

Десять заповідей Божих - всім серцем бути 
відданим Богові й при цьому бути вільним

«Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з 
дому рабства», - немов Божа обітниця свободи починають-
ся Десять Божих заповідей в книзі Вихід 20, 2. Бог врятував 
ізраїльський народ, вивів його з рабства, подарувавши сво-
боду. Уже з цієї причини людина не має права поневолюва-
ти іншу людину, пригнічувати її чи позбавляти гідності. Цим 
власне й пояснюється істинна сутність заповідей: ці закони 
не мають на меті поширювати страх чи обмежувати свободу 
законами. Із їхньою допомогою Бог закликає людину цілкови-
то довіряти Йому, присвятити своє серце Богові, а не іншим 
божкам чи духам. 

Ми добре пам’ятаємо, мабуть, про заборону вбивати, красти 
чи казати неправду. Про ці заповіді ми згадуємо здебільшого 
тоді, коли розмовляємо про них з дітьми. Але якщо вдатися 
до більш детального розгляду, то три перші заповіді є більш 
важливими для нас, оскільки в них йдеться про обов’язок лю-
дини покладатися на Бога, поважати Його, цілковито й повні-
стю присвятити Йому своє серце й шукати в Його слові силу та 
втіху, вказівки, який шлях обрати. Із вище сказаного випливає, 
що нам треба відповідним чином ставитися до ближнього та 
до Божого творіння, до цього нас закликає Бог в інших запові-
дях. 

Тобі не слід…
     ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ – БОЖІ НАСТАНОВИ 

Міа прийшла додому зі школи з сяючим обличчям: «Матусю, дивись-но, я маю десять євро!» Цю 
купюру вона підняла з підлоги шкільної їдальні й взяла собі. Після того, як мама сказала донечці, що 
вона не може залишити ці гроші собі, десятирічна дівчинка обурилася: «Я знайшла ці гроші, тож 
тепер вони належать мені!»  Мама пояснила Мії, що Бог заповідав людям не брати нічого чужого. Як 
же батьки можуть пояснити дітям різноманітні аспекти Десяти заповідей Божих? Поговорімо про 
це сьогодні.

ПРО АВТОРА: єпископ на відпочинку Еберхард Кох 

народився в 1950 році в Німеччині. Після закін-

чення відділення германської філології й музики 

він працював учителем у гімназії. Батько трьох 

дітей був зведений у сан єпископа в 1995 році й 

опікувався братами та сестрами регіону діяль-

ності апостола Фолькера Кюнле. Окрім цього, він 

був учасником та ініціатором різноманітних про-

ектних і робочих груп.
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Десять заповідей – біблійний текст для дітей?

Якщо за допомогою читання та розповідей дорослі мають 
на меті прилучити дітей до вивчення Біблії, то при цьому їхні 
знання носитимуть несистематичний характер. Дітей цікав-
лять захоплюючі історії, нечувані події особливого пережиття 
з Богом та з Ісусом. Світ біблейських історій відсилає дітей у за-
хоплюючу подорож. І при цьому вони не втомлюються ставити 
запитання, часом дуже глибокі, здатні інколи спантеличити і 
вчителів, і батьків: «Сам Бог це написав?», «Усе, що тут напи-
сано, - правда?», «Ісус виглядав саме так, як на цій картинці в 
Біблії для дітей?» Дорослі не повинні залишати поза увагою 
подібні питання. Можливі відповіді містяться в Катехізисі Но-
воапостольської церкви, розділ 1.2.

Важливо, аби діти правильно розуміли, що таке Біблія: це 
збірка писань про діяння Бога, Його обітниці та Його заповіді. 
Вона розповідає нам про досвід спілкування багатьох людей і 
народів з Богом; вона містить вражаючі вказівки й історії про 
Його всемогутність та велич. Показовими є Десять Божих за-
повідей, а також розповідь про Прихід Його Сина, Який най-
більш точно показав людям, хто такий Бог і який Він.

Десять заповідей – з чого краще почати бесіду

Перш ніж розпочати знайомство дітей з Десятьма заповідя-
ми, потрібно все ретельно продумати. Важливу роль при цьо-
му відіграє уміння проникнути в світ знань та досвіду дітей. 
Було б неправильним, якби в свідомості дітей Божі заповіді 
укорінилися як певні заборони.

Навіть маленька дитина може спершу непомітно для себе 
познайомитися з заповідями. Наприклад, якщо батьки дотри-
муються третьої заповіді («Пам›ятай день суботній, щоб свя-
тити його»), дитина помічає різницю між неділею та іншими 
днями тижня, однак за умови, що тато й мама відкладуть у бік 
всі свої справи й знайдуть час для сім’ї. Під час богослужіння 
до цього додається спілкування  з присутніми в церкві людь-
ми, які співають та моляться. Ці святкові, сповнені радості мит-
тєвості особливо запам’ятовуються дітям. Одночасно малюки 
відчувають, що наше життя має бути впорядкованим: існують 
робочі дні, сповнені суєти, але й є встановлені Богом дні спо-
кою та святкувань, поклоніння Богові й спогадів про те, Хто є 
творцем усього та Хто однаковою мірою приймає та любить 
усіх людей.

Десять заповідей – діти набувають власний 
досвід

Сьогодні діти та молодь перебувають під прицілом суспіль-
ства, яке оголосило матеріальний добробут і зосередження 
на головних життєвих пріоритетах. Навіть не усвідомлюючи 
того, ми всім серцем прив’язуємося до грошей, кар’єри, одя-
гу та спілкування, до свого житла, суспільного визнання і, не 

в останню чергу, до кумирів, яких намагаємося наслідувати. 
Проте, потрапляючи у важкі життєві ситуації, доходимо вис-
новку, що ці ідоли чи кумири не здатні запропонувати нам ні 
допомоги, ні надати захист. Окрім цього, в нашому суспільстві 
толерантність прирівнюється сьогодні до байдужості: кожен 
має право жити так, як йому заманеться. Цій пересічності Бог 
протистоїть уже в першій заповіді, у якій Він звертається до 
кожного з нас зокрема. Не має значення, ким є ця людина, яка 
вона та де вона знаходиться: грішна людина має право нази-
вати Бога своїм Богом. Вона може бути впевнена в Його все-
могутності, Його милості та любові. Тому людині не потрібно 
мати інших божків, тим більше поклонятися ні іншим богам, ні 
кумирам. А от що їй справді потрібно – це віра, надія та любов 
до єдиного Бога, Який об’являється в Своєму Синові й у Свя-
тому Духові.

Досить рано майже кожна дитина знайомиться на власному 
досвіді з восьмою заповіддю: маленька брехня, спроба пере-
крутити правду. Завдання вихователів докласти максимум зу-
силь, аби дитина зрозуміла, що людина повинна відповідати 
за свою поведінку та вчинки – як хороші, так і погані. І не варта 
карати дітей за це – своїми покараннями ми можемо завда-
ти їм шкоди. Маленькі діти здебільшого мають своє власне 
сприйняття дійсності: те, що для дорослої людини є брехнею, 
для маленької дитини може бути лише бажанням знайти вихід 
із неприємної ситуації. Найкраща допомога у випадку дитячої 
брехні – це толерантність та довірлива бесіда.

Тому необхідно обережно формувати совість дитини, одно-
часно виховуючи в неї почуття відповідальності. Божий Син 
узагальнив це в Своїй пораді, зрозумілій як для дітей, так і для 
підлітків: «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, 
те саме чиніть їм і ви» (Матвія 7, 12). Важко знайти інший ви-  
слів, який краще розкривав би дітям зміст сьомої заповіді: хто 
хоче, щоб у нього вкрали його майно? Але цю заповідь тре-
ба розуміти дещо ширше, аніж тільки просто як крадіжку. Ось 
жінка, яка на касі мовчки ховає неправильно пораховану їй 
здачу. А ось підприємець, який експлуатує своїх працівників. А 
ось учень, який осипає образами своїх однокласників, погро-
жує їм через Інтернет або по телефону й позбавляє їх, таким 
чином, миру й спокою. Крадіжка має безліч граней.

Діти й підлітки дуже швидко відчувають, скільки мудрості 
міститься в Божих заповідях. У стосунках з нашими ближніми 
нам неодмінно потрібно керуватися ними, вони мають стати 
основними принципами нашої поведінки. Проте обговорюва-
ти заповіді з дітьми не варто повчально-наказовим тоном чи 
залякувати їх. Обговорюючи з дітьми заповіді, треба прагнути, 
аби завдяки Христовій любові вдосконалювалися їхні душі.     

Еберхард Кох
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Чому нам так складно визнати: «Так, я припустився цієї 
помилки. Від щирого серця я жалкую про скоєне. Ви-
бачте мені!» Через небажання визнавати власні по-
милки стосунки між батьками та дітьми, чоловіками 

й дружинами, молодими й літніми людьми, керівниками й під-

леглими, навіть між братами й сестрами в громаді інколи так 

сильно страждають, що ми часто не знаємо, як почати все спо-

чатку. Чому нам так важко зробити перший крок назустріч? 

Чому нам не до снаги визнати свою вину?

Повернімося в далеке минуле. У рай. Саме там пролунало 

перше звинувачення: «Це вона винна!» Адам та Єва скушту-

вали заборонений плід й пізнали, що є нагі. І сховалися вони 

від Бога серед дерев раю. На запитання: «Навіщо ти це зро-

бив?» Адам звинуватив у всьому Єву, а та – змію. А потім обоє 

не знайшли нічого кращого, як оголосити Самого Бога співу-

часником скоєного. Начебто саме Бог посприяв створенню 

спокусливої ситуації в раю, ще й пустив у рай змія, наділивши 

його здібностями вмілого спокусника. До того ж Бог начебто 

створив для Адама спокусницю Єву. Так хто ж винний у цій си-

туації? Адаму довелося вдати з себе слабку людину. Тож усе 

зрозуміло: у ситуації, що склалася, винний Бог, а люди – всього 

лиш безпомічні, обмануті жертви. Багатьом відома, мабуть, ця 

древня біблейська історія. Але вона актуальна і в наш час. У 

такий спосіб людина певним чином зреклася Бога. Запевнен-

ня «станете ви, немов боги» неабияк, мабуть, заінтригувало 

Адама та Єву і не перестає інтригувати й сьогодні декого з нас. 

І в наші дні існує чимало людей, які в своєму житті мають ба-

жання стати  незалежними від Бога.

Я – бідна жертва, а винний – ти

Поведінка, яка й сьогодні завдає безліч клопоту й сердеч-

них страждань, - це пошук винних. У цьому випадку ми керує-

мося девізом: «Усі люди, які мені зустрілися, усі ситуації, у які 

я потрапляв, винні в тому, що мені так погано. Несприятливі 

обставини довкола мене теж винні в цьому. Усі люди і навіть 

Бог повинні були приділяти мені більше уваги, поводитися зі 

мною делікатніше, створити для мене рай на землі».

При цьому не варто насміхатися з людей, яких охоплюють 

сумніви й печалі, коли з ними відбувається щось страшне та 

Хто винний? Це питання змалечку непокоїть нас. Спочатку, напевне, була винна ніжка столу, 
через яку ми спотикнулися, коли ми були від горшка три вершка. Згодом - вчителі, яких ми звину-
вачуємо в наших поганих оцінках. А пізніше ми доходимо до висновку, що в наших поганих звичках 
винні наші батьки – ах, якби вони не припустилися стількох помилок, виховуючи нас!... Нам майже 
завжди вдається перекласти відповідальність на когось іншого.

Хіба не ти винуватий? (частина 1)

     БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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недобре. Перший християнський обов’язок – виявити спів-
чуття до цих людей й надавати   їм допомогу, як про це гово-
рив  Ісус у притчі про милосердного самарянина. Тут також 
не йдеться про те, щоб з хибною ліберальністю засуджува-
ти юридичні переслідування злочинців. Натомість йдеться 
про те, що багато людей залюбки відмовляються нести від-
повідальність за свої почуття, за свої думки й вчинки та одра-
зу перекладають вину на іншу людину або на обставини. «Ти 
винний у тому, що я погано почуваюся!Ти винний у тому, що 
я так поступив!»

Брати відповідальність на себе

На прикладі Адама та Єви стає все зрозуміло: Бог покладає 
на людину велику відповідальність і бажає, щоб надалі люди-
на несла її, зокрема й перед Богом,  – відповіла б перед Все-
вишнім на запитання: «Чому ти так поступив?» Багато людей 
бояться брати на себе відповідальність перед Богом. Керу-
ються при цьому девізом: «Я знаю, що я поступив неправиль-
но, однак не збираюся відповідати за це. Винним був  хтось ін-
ший, оскільки він показав мені поганий приклад, підбурював 
і провокував  мене. Винні в цьому обставини. За таких умов я 
не міг поступити  по-іншому….»

І тепер ми розуміємо запитання: «Адаме, де ти?», з яким 
Бог і в наші дні звертається до кожного грішника. Нам слід 
відповідати за свої вчинки й помилки, які ми допускаємо. Бог 
очікує від нас, людей, щоб ми несли відповідальність за свої 
думки й вчинки, а не ховалися у кущі, перекладаючи вину на 
іншу людину. Отже, Бог у Сині Своєму пропонує милість тому, 
хто визнає свої помилки, а не намагається боягузливо звину-
вачувати інших людей.

 
Винне яблуко?

Одного разу батько пояснив своїм дітям у доступній фор-
мі, що багато з того, що вони відчувають – гнів, розчарування, 
роздратування, прикрість, - виникає глибоко в їхніх власних 
душах і не пов’язано з подіями навколишнього світу, як досі 
вважали діти. Батько розповів їм таке:

«Коли яблуко падає з дерева, то це просто яблуко впало з 
дерева. І нічого більше. Ви можете по-різному реагувати на 
цей факт. І ви можете по-різному оцінювати цю подію. Хтось із 
вас, можливо, зрадіє, побачивши яблуко: «Яке щастя, що саме 
в цю мить мені під ноги підкотилося яблуко. Я із задоволенням 
з’їм його. Цікаво, яке воно на смак: солодке чи кисле?»

Інша людина, можливо, вважає, що збирання яблук вима-
гає великої праці.    «Мені доведеться нахилятися, щоб зібра-
ти ці непотрібні яблука, – думає вона. – Вони заважають мені 
стригти газон, вони ваблять ос; окрім цього вони псуються й 

неприємні на запах». Автор подібних думок відчуває злість, 
гнів і, можливо, відразу. Крім того, така людина заздрить своїм 
братам і сестрам, черга яких стригти газон ще не підійшла.

Третій бачить, як падає яблуко, але не чіпає його. У нього 
немає ні апетиту на яблука, ані необхідності працювати в саду. 
Йому байдуже. Йому до яблука й діла не має. Він не звертає 
уваги на фрукт, який лежить у траві – максимум, штовхне його 
ногою в бік. У душі такої людини лише байдужість і нудьга.

Одна ситуація – три варіанти відреагувати на неї. Хіба яблу-
ко винне в почуттях цих людей? Ні!  Яблуко – це просто яблу-
ко. Воно ні добре, ні зле, ні погане, ні хороше. Воно просто 
впало з дерева. Об’єкт чи ситуацію оцінюємо ми – люди. Наші 
почуття – підвладні нам, а не яблуку, іншій людині чи ситуації. 
Прекрасним при цьому є те, що тут немає правильного чи не-
правильного. Усе може бути. Я можу відчувати все, що хочу. Це 
мої почуття. Важливо тільки, щоб я плекав відповідні почуття. 
Важливо, щоб я усвідомлював, що справа не в яблукові, не в 
іншій людині; а що  я несу відповідальність за свої почуття, які 
можуть мене охопити».

Ось таку історію розповів батько своїм дітям.

Провина – складне поняття

Між яблуком і людиною існує велика різниця. Якщо гниле 
яблуко падає мені на голову, коли я сиджу під яблунею, то 
яблуко стовідсотково не винне в тому, що воно, немов супер-
ник, влучило мені в голову,  адже яблуко не обирало ціль, воно 
не здатне приймати рішення. А ось людина, яка поцілила мені 
яблуком у голову, спершу прийняла рішення  жбурнути це 
яблуко в мій бік. Тому ця людина, як мінімум, несе відповідаль-
ність за те, що яблуко влучило мені в голову. Кинула вона його 
випадково, ненавмисно чи зумисно, бажаючи поцілити мені у 
голову. Наскільки різняться між собою мотиви, настільки різ-
ним є питання про провину. І в більшості випадків неможливо 
вирішити, наскільки великою є вина, яку інша людина бере на 
себе. Судді, які працюють у нашій судовій системі, можуть ба-
гато чого розповісти про це зі своєї судової практики.

Практично неможливо достеменно точно відновити усі об-
ставини події. Було б справедливо, за поламаний ніс зламати 
ніс кривднику. Тоді б настала рівновага. «Око за око, зуб за 
зуб». Коловорот провини й відплати за неї або провини й від-
куплення припинити надто складно. «На землі панує любов, у 
небі – милість, і лише в пеклі є справедливість». Цей мудрий 
вислів Анаклета ІІ, папи римського, який жив приблизно в 
1130 році, чітко свідчить: марно сподіватися на справжню 
справедливість на землі. Оскільки чиста справедливість веде 
до пекла, у систему відплати за несправедливість, що здебіль-
шого тягне за собою нову несправедливість і нову відплату – в 
ім’я справедливості.                                                                              art

 Далі буде…

 ВІРА І СУСПІЛЬСТВО
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Свою першу в 2017 році місіонерську поїздку окружний апостол М. Еріх здійснив у Тоґо й Ґану, країни, що 
розташовані у західній частині Африки. У цих країнах він перебував з 14.01. до 24.01. 2017 року. На початку 
поїздки окружний апостол супроводжував Першоапостола Ж.-Л. Шнайдера, який у суботу, 14 січня, прибув 
у столицю Тоґо Ломе, де у цей же день провів Зібрання для апостолів і єпископів. У неділю 15 січня, у про-

сторому залі столичного палацу «Конгрес-Центр» він провів богослужіння, у якому взяли участь майже 2500 братів 
і сестер. Під час цього богослужіння Першоапостол провів на заслужений відпочинок трьох апостолів і здійснив 
ординацію чотирьох апостолів: двох апостолів – для Тоґо; і двох – для Ґани.

У неділю ввечері Першоапостол повернувся на європейський континент, а окружний апостол продовжив своє 
перебування в африканській Ґані, де у вівторок, 17 січня, провів Зібрання для апостолів і єпископів. Упродовж наступ-
ного тижня він провів п’ять богослужінь, а саме:

l  у м. Аккра; у ньому взяли участь 1500 парафіян. Під час цього богослужіння окружний апостол провів одного 
окружного євангеліста на заслужений відпочинок і здійснив ординацію одного старійшини;

l  у Таффо; у цьому богослужінні взяли участь 220 братів і сестер. У цей день проходили похорони «регіональної 
королеви», тому з 19.00 год. запровадили комендантський час. Спочатку богослужіння було призначене на 19 го-
дину, та у зв’язку з похороном його довелося перенести на 14 годину. Вразило те, що усі брати й сестри знайшли 
можливість все ж прийти на це богослужіння й невелика церква була заповнена вщерть;

l  у м. Мім; у цьому богослужінні взяли участь 1900 парафіян;

l   у м. Йіджі; це богослужіння провели разом з 2.500 братами й сестрами по вірі;

l  у центральній церкві м. Кумасі; у цьому богослужінні взяли участь 1900 братів і сестер. Під час богослужіння відбу-
лися також проводи на заслужений відпочинок одного єпископа, 6 окружних євангелістів і 3 окружних старійшин, 
а також – зведення у сан 7 окружних євангелістів і 9 окружних старійшин.

Після одного з богослужінь окружний апостол разом із священнослужителями і майже  100 молодими братами й 
сестрами по вірі відвідав могили апостолів Ісаака та Джозефа Канкама. Обидва апостоли – вони є рідні брати – були 
першопрохідцями і значною мірою сприяли розбудові Божої справи у Ґані. Ісаак Канкам був першим апостолом Ґани 
й у сан апостола у 1983 році звів його Першоапостол Ганс Урвілєр. Усі присутні поминули також спочилих окружного 
апостола Заура, а також апостолів Бека і Шілінга, які впродовж багатьох років здійснювали місіонерську діяльність у 
цій країні.

Відвідати Ґану окружний апостол запросив також єпископа Ганінгера і окружного старійшину Йолєра. Упродовж 
останніх 13 років єпископ Гайнінгер разом із єпископом Ампаду із Ґани організовували й проводили семінари для 
місцевих служителів. Тепер окружний апостол М. Еріх звільнив його від виконання цього обов’язку і доручив викону-
вати цю роботу окружному старійшині Йолєру, який уже впродовж тривалого часу координує організацію та прове-
дення семінарів для священнослужителів західноафриканських країн. Тепер він буде здійснювати цю працю і в Ґані, а 
єпископ Азаре надаватиме йому в цьому підтримку.

У понеділок, 23.01.2017 року, опівночі окружний апостол вирушив додому.

Окружний апостол 
відвідав Тоґо і Ґану
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Поїздка апостола  Будника  в регіоні «Схід»

Ще в минулому 2016 році брати й сестри гро-
мади села Нове попросили апостола приїха-
ти до них у лютому 2017 року, оскільки в цей 
час виповнюється 20 років від заснування 

громади.

І ось у суботу, 4 лютого, апостол провів святкове бого-
служіння.

У минулі роки члени громади стали свідками багатьох 
подій: як радісних, так і сумних. Багато братів і сестер уже 
спочили у Бозі, багато хто, насамперед молодь, поїхав 
з села. І впродовж усіх цих років священик Микола Жа-
бровець вірно служив братам і сестрам, підтримував їх та 
укріпляв у вірі.

Апостол служив словом: «Бо каже: Приємного часу по-
чув Я тебе, і поміг Я тобі в день спасіння! Ось тепер час 
приємний, ось тепер день спасіння!» (2-е Корінтян 6, 2).
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Під час свого служіння апостол нагадав 
присутнім про прекрасний благодатний час, 
коли Бог дарував велику милість – спасін-
ня. Радістю сповнилися душі парафіян від 
спогадів про численні зустрічі з першими 
місіонерами, про перші радісні й теплі бого-
служіння, які, щоправда, не раз проходили в 
холодних і непристосованих приміщеннях…

Однак слово апостола привернуло увагу 
братів і сестер до сьогодення – і в наші дні 
треба плекати віру, яку подарував Бог.

Після завершення богослужіння відбувся 
невеличкий концерт, а потім усіх присутніх запросили на чаювання, під час якого брати й сестри спілкувалися, пори-
нули в спогади, раділи й жартували …

Богослужіння  апостола  Будника  у Запоріжжі
У неділю, 5 лютого, апостол проводив богослужіння у За-

поріжжі.

Це було особливе богослужіння, оскільки під час нього апо-
стол проводив на заслужений відпочинок євангеліста Сергія 
Миколайовича Мануйлова.

Упродовж 10 років Сергій Миколайович служив і працював 
на Божій ниві. У 2007 році апостол Ценкер звів його у сан дияко-
на, у 2009 році – у сан священика, а в 2011 році апостол Будник 
– у сан євангеліста. І ввесь цей час Сергій Миколайович віддано 
служив братам і сестрам, із радістю благовістив Євангеліє.

Апостол служив біблійним словом із словом із Євреїв 6,18-20: 
«(Надію) в ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та міцний, 
що входить аж до середини за завісу, куди ввійшов за нас, як 
предтеча, Ісус, ставши архиєреєм повіки, на зразок Мелхиседе-
ка».

У промові, з якою апостол звернувся до євангеліста Мануй-
лова, він дякував йому за вірність Богові, за віддане служіння, 

небайдужість до проблем і турбот ввірених парафіян. «Ти нікому ніколи ні в чому не відмовляв. Ні, як лікар, під час 
виконання своїх професійних обов’язків; ні як духовний пастир під час перебуванні у сані, – зазначив апостол. - Ти 
відмовляв хіба що тільки собі: з відпочинком,  з вільним часом». Слова апостола були такими щирими й теплими, що 
зворушили серця присутніх; на очах у багатьох бриніла сльоза.
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Шлюбний ювілей у Кіровограді 
«Найперше майте щиру любов один до одного» – 
під таким гаслом відбулося Боже благословення у 
громаді м. Кіровограда (Кропивницький) під час 
святкового богослужіння 28 серпня 2016 року,  
під час якого окружний євангеліст Вілонжа дару-
вав  подружній парі Кльотців, яким виповнилося 
по 88 років, шлюбне бгагословення з нагоди 60-го 
ювілею.

Історія їхнього життя є переконливим свідчен-
ням постійності і міцності любові милостивого 
Бога до людей; насамперед – до Божих дітей.

Про це йшлося також у біблійній цитаті з По-
вторенні Закону 33, 25, якою окружний євангеліст 
Вілонджа служив громаді та ювілярам. 

Аби привітати подружжя Кльотців, у гості до 
них завітали друзі з Німеччини, священнослужи-
телі-місіонери, які допомагали розбудовувати Божу справу в Кіровоградській області. Їхній приїзд викликав у братів 
і сестер неабияку радість.

На завершення свята всі спільно чаювали й висловлювали побажання, якщо на те Божа воля, зустрітися знову з 
нагоди 70-го ювілею.

Різдво – 2017  в окрузі «Схід»

У святковому піднесеному настрої брати й сестри зустрічали перший день нового року: майже в усіх громадах 
округу 1 січня відбулися богослужіння. Новий відрізок свого життя парафіяни розпочали з вдячністю та з новими 

сподіваннями. Що чекає на нас попереду? Це відомо лише Богові і надія – тільки на Нього!

Боже слово укріпило братів і сестер у вірі, утішило й подарувало радість і впевненість. «Якщо бути з Богом, то все 
буде гаразд!» – не раз повторював Першоапостол Лєбер, і ці слова додавали впевненості. 

У Запоріжжі відбувся традиційний Різдвяний концерт органної музики. Зал, як завжди, був вщерть заповнений. 
Перед концертом пастир звернувся до присутніх з коротким вступним словом. У наведених ним біблійних цитатах 
йшлося про Божу любов до людей.

На превеликий жаль, 7 січня через сніг, дощ й ожеледицю не змогли відбутися Різдвяні богослужіння у деяких 
громадах – дороги були перекриті. Багато дітей старшого шкільного віку хворіли на грип, школи були закриті на 
карантин у зв’язку з епідемією. Але всі, хто зміг добратися до церкви,  пережили незабутні хвилини особливого 
тепла Божої любові. У деяких громадах відбулися невеличкі «домашні» концерти. І, звичайно ж, після богослужіння 
їхні учасники мали можливість поспілкуватися за чаєм, скуштувати традиційну різдвяну кутю, а на дітей чекали по-
дарунки… 

Так Господь надав усім новий імпульс віри, надії й любові. 

Після богослужіння брати й 
сестри від душі обнімали Сергія 
Миколайовича, вітали його, дяку-
вали та бажали здоров’я і радості 
на заслуженому відпочинку.

Пополудні апостол Будник 
проводив богослужіння у громаді 
Мелітополя.

А в понеділок (у той час, як у 
Києві уже вирувала заметіль, а 
в аеропорту Дніпропетровська 
вона тільки починалася) апостол 
благополучно дістався до Києва. 
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1. Як звали батька Ноя?
А  Метушелах
Б  Єнох
В  Ламех
Г Мойсей

2. На яку біблійну постать вказує ім’я «Баптист»
А  на апостола Петра
Б  на Івана Хрестителя
В  на Євангеліста Филипа
Г  на апостола Фому

3. Хто написав текст пісні «Бог – наш притулок і сила» (російсь-
комовний пісенник, № 105)  
А  Ісаак Уатс
Б  Ніколай Людвіг Граф фон Цінцендорф
В  Мартін Лютер
Г  Річард Б’юз

4. Якими словами Ілля передавав нерішучість ізраїльтян на 
горі Карміл
А  вони кульгають на обидва боки 
Б  вони біжать то швидко, то повільно
В  вона бігають то назад, то вперед
Г  вони плигають на двох ногах

5. Як називають біблійні псалми від 120 по 134
А  «Храмові літургії»
Б  «Пісня сходження»
В  «Пісні-скарги»
Г  «Царські псалми»

6. Якою мовою розмовляли пророки царя Навуходоносора з 
книги пророка Даниїла, коли тлумачити сон царя про чотири 
світові царства?
А  древньоєврейською 
Б  аккадською
В  арамейською
Г  хеттською

7. Як у Древньому Римі називали священників?
А  жреці
Б  імператори
В  авгури
Г  пресвітери

8. Де розташований Собор Святого Іллі християн-маронітів?
А  в Анкарі, в Туреччині
Б  в Алеппо, в Сирії
В  в Римі
Г  в Афінах

9. Який із відомих пророків є найдавнішим?
А Ілля
Б Міхей
В Єлисей
Г Єнох

10. Звідки був родом учений Аполлос, про якого йдеться у 
Діяннях апостолів?
А  із Коринту в Греції
Б  із Александрії в Єгипті
В  із Ефеса в Малій Азії
Г із Тарсіса в Іспанії

          ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
У Святому Письмі гора нерідко вважалася місцем об’явлення Бога: на горі Сінай Бог 

дав ізраїльському народові Десять заповідей. Найвідоміша проповідь Ісуса Христа, 

яка міститься в Євангелії від Матвія, називається «Нагірна проповідь». У ній Ісус Хри-

стос дав людям заповіді блаженства. Преображення Ісуса Христа відбулося також на 

горі. У Біблії немає точних даних про те, де саме вона знаходилася, але існують давні 

християнські предання, згідно з якими горою Преображення є гора Фавор, висота 

якої сягає 588 метрів, і яка знаходиться у Галілеї. На цій горі в час хрестових походів 

був заснований монастир, а з 1924 року – церква, апсида (виступ) якої зображений 

на нашій ілюстрації. У центрі зображення, виготовленого із мозаїки, знаходиться Ісус 

Христос, Який преобразився і мав Божественне тіло – саме це означає «Преображення». Ця подія відтворювала те, що мало відбутися 

на Пасху. Ісус Христос об’явив апостолам Петру, Якову й Івану Божественну славу. Під цією мозаїкою латинською мовою написані слова 

з Євангелія від Матвія 17, 2: «І переобразився перед ними». Поруч з Ісусом Христом знаходяться дві визначні постаті, які символізували 

Закон і пророків; тобто згідно з тодішніми уявленням – увесь Старий Заповіт.

ХТО  ДВІ  ПОСТАТІ,  ЯКІ  СТОЯТЬ  ПОРУЧ  З  ІСУСОМ  ХРИСТОМ?
Відповідь на це питання на стор. 2


