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Ми живемо в суспільстві високих досяг-
нень і вимог. Людина, яка наполегливо 
й сумлінно виконує свою працю і дося-
гає успіхів, користується визнанням й 

отримує високу платню. Вона користується не тільки 
матеріальними благами, а й повагою, авторитетом і 
престижем. Отже, людина, яка сумлінно виконує свою 
працю і є успішною, претендує на право отримувати за 
це гідну платню. Такий принцип відрядної оплати від-
повідає нашій уяві про справедливість. Хто не досягає 
успіхів, той не має матеріальних благ. Але Бог не пла-
тить нам ні за що; Він усе нам дарує. Хіба це справед-
ливо?!

Упродовж усього життя я зберігав Богові вірність, 
а наприкінці матиму те саме, що розбійник, якого 
розіп’яли поруч з Христом; який буквально в останню 
хвилину покаявся й отримав Божу милість?

З ранку до вечора я до знемоги працюю для Госпо-
да й урешті-решт отримаю не більше, ніж людина, яка, 
подібно до блудного сина, покається і прийде до Бога з 
надією на прощення?

Ми не втомлюємося хвалити й величати Бога за 
милість, яку Він дарує як нам, так і душам з потойбічного 
світу. А чи, справді, ми щиро бажаємо її людям, які нічо-
го не домоглися в своєму житті та; які, як нам здається, 
абсолютно не заслужили на неї? Людині не притаман-
но так міркувати, так поступати. Хіба якщо вона збагне: 
«Я також не заслужив на Господню милість. Я також не 
зробив нічого такого, за що Бог має заплатити мені. Та 
я цілковито покладаюся на Його милість».  – Великий 
Боже, будь милостивий до мене!

Імпульс із богослужіння Першоапостола

Заплата
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Бакнанґ – крупний районний центр, який налічує майже 36 тис. 
мешканців. Він розташований на відстані 27 кілометрів на північ-
ний схід від Штутгарта й належить до округу Ремс-Мур. Біля під-
ніжжя Замкової гори розкинулося це мальовниче древнє місто з 

історичною ратушою (фахверкова будівля). Колишня коллегіатська церква 
Святого Панкратія, що розташована на Замковій горі, до 1245 року була 
місцем поховання Баденський маркграфів, які близько 1220 року надали 
цьому містечку статус міста. Близько 1300 року завдяки шлюбним стосун-
кам між графськими дітьми Бакнанґ перейшов у відання Вюртембергських 
графів. З XVII ст. Бакнанґ та його околиці вважався оплотом Вюртембергсь-
кого пієтизму. У 1849 році в Бакнанґу вийшла в світ популярна в епоху руху 
Пробудження «Збірка пісень для віруючих Божих дітей», яка разом з Біблій-
ною громадою, Старопієтичним товариством, Баннауерським братством, 
Лібенцелльським товариством і товариством «Міхеліанців» досі свідчить 
про глибоко вкорінену в цьому реґіоні пієтичну побожність.  

A.V.

4 НС, 4/2018

Бакнанґ – оплот пієтизму
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БОГОСЛУЖІННЯ У М. БАКНАНГ / НІМЕЧЧИНА

ДАТА: 19 листопада 2017 року

ВСТУПНА ПІСНЯ: «Славно Бог будує Свою справу» 

(№ 344 у російськомовному пісеннику)

СУПРОВІД: окружні апостоли Міхаель Еріх, апостол 

Гертберт Бансбах, Ганс-Юрген Бауер, Анатолій Будник, 

Василь Коне, Томас Дойбель, Петер Клєне, Фолькер 

Кюнлє, Юрген Лой, Дітер Праузе, Мартін Шнауфер і 

Вольфганґ Ценкер

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ: бл. 40000

ПРИМІТКА: апостола Дітера Праузе проводили на за-

служений відпочинок, а єпископа Манфреда Шьонен-

борна звели в сан апостола 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Дорогі брати й сестри, присутні тут й у громадах, 
на які транслюється наше богослужіння! Учора 
під час концерту діти виконували пісню «Бог є 
тут!» і її словами передали нам важливе послан-

ня, яке повторювали знову й знову. Сьогодні вранці вони, 
стрічаючи нас, знову виконували пісню про те, що Бог пере-
буває разом з нами. Так, діти, це добре! Але виникає питання: 
«По чому ми можемо розпізнати, що Бог є поруч?» Якщо зав-
тра ви скажете в школі своїм друзям: «Бог є тут!», то хтось із 
них, напевно, запитає: «Де саме? Я не бачу Його!»

Чимало людей запитують у себе: «Де ж Бог? Якщо Він існує, 
то чому в нас так багато хвороб, чому так багато війн і не-
справедливості?»

Наше завдання – завдання християн, особливо новоапо-
стольських – допомагати людям переживати Божі близькість 
і присутність. Як ви, дорогі діти, можете виконувати його? 
Дуже просто: завтра чи післязавтра ви можете завітати до 
людини, у якої справи йдуть погано й сказати: «Послухай-но, 
Бог є! Адже Він послав мене виконати для тебе добру справу. 
Бог є! Він звелів мені прийти й утішити тебе. Бог є! Він послав 
мене надати тобі допомогу!»

«Ще не виявилося, чим будемо»
Чимало людей у світі виявляють сумнів: «Чи існує, дійсно, 

Бог? Чи діє Він ще активно?» Ми, християни, маємо словом і 
ділом свідчити: «Так, Бог існує! Він діє активно! Він є тут! Він 
послав мене виконати для тебе добру справу». Якщо ми буде-
мо так поступати, то виявимося благословенням для багатьох 
людей. Отже, доведімо на ділі: Бог є тут! Він послав мене вико-
нати для тебе добру справу!

Зачитана мною біблійна цитата добре відома й значима 
для нас: «Любі! Ми тепер – діти Божі…». Слова «Отець» 
і «дитина» у Біблії зустрічаються часто. Вони передають 

особливі стосунки між Богом і людьми. 
Ісус не раз вдавався до метафори «Бог - Отець, а ми – Його 

діти» і наголошував: «Бог – ваш Отець!» Так Він підкреслював, 
що Бог – це Творець, Який створив людину. Він – першопри-
чина, від Нього походить усе. Бог – Творець. Тому Ісус мовив 
до людей: «Бог – ваш Отець!» Так Він наголошував: «Ви можете 
звертатися до Бога як до свого Отця». Бог – не тільки Вседер-
житель, Який живе на небесах. Він перебуває поруч з вами. 
Ви можете звертатися до Нього, як до Отця. Він не є чужим 
для вас. Бог перебуває не десь далеко, а зовсім близько. Він 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Любі! Ми тепер – діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. 
Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до Нього подібні, бо 
ми побачимо Його, як є».

      Слово із Біблії: 1-е Івана 3, 2
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близький до людини і ти можеш звертатися до Нього, як до 
Отця. Він турбується про тебе, якщо ти віриш і молишся до 
Нього. Бог знає, що ти потребуєш; і дасть тобі все необхідне. 

Бог турбується про тебе! Бог – твій Отець! Ця метафора Ісуса 
була для юдеїв зовсім новою. Досі вони ніколи не розглядали 
Бога так. Це – новизна Нового Заповіту: Бог – Отець!

Отже, ми маємо тут справу з новою метафорою, що пере-
дає сутність Бога. Вона підтверджує, що ми є Божими дітьми. 
Боже синівство ми отримали разом з даром Святого Духа. У 
Посланні апостола Івана йдеться також про помазання Свя-
тим Духом. Людина стає Божим дитям, коли має помазання й 
отримує дар Святого Духа. Це вельми важливо!  

Що передає назва «Боже дитя»? З одного боку, – те, що тіль-
ки Бог визначає, кого наділити даром Святого Духа. Саме Він 
обирає людину й наділяє її цим даром. Це визначає це не лю-
дина, що каже: «Я гідний цього дару! Я бажаю і заслужив на 
нього!» Тільки Бог обирає людину. Обрання – це прерогатива 
Бога. Нам годі збагнути її розумом. Але Бог – наш Отець, а ми 
– Його діти. Ми, як мовиться у Писанні, створені й народжені 
Богом.

Завдяки прийняттю дару Святого Духа, яке ми сьогодні 
називаємо «Святе Запечатання» виникає нове створіння. Ми 
отримуємо життя від Бога й стаємо, так би мовити, «новими 
дітьми». Апостол Павло розвиває цю думку й каже: «А коли 
діти, то й спадкоємці ж Божі - співспадкоємці Христа» (Римлян 
8, 17). Отже, апостол підсилює цю метафору й додає: ти – ди-
тина, тому тобі належить спадщина від Отця. Спадщину отри-
мують не внаслідок праці, на неї не заслуговують. Її отримують 
за рішенням Отця, Який мовить: «Моїй дитині належить моя 
спадщина!»

Отже, ми отримали життя від Бога й стали новим створін-
ням. Ми здобули можливість успадкувати царство й славу. На 
них ми не заслужили! Їх дарує нам Отець.  

«Ми тепер – діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо». Отже, 
поки ще не виявилося, ким ми будемо. Ми мусимо вірити у те, 
що Бог обрав нас. Жодна людина не надасть нам тут доказів. 
Жодна людина не пояснить, чому, як так, чому саме ти, а не він 
чи вона. Це можна осягнути тільки вірою. Воно ще не вияви-
лося. У це нам треба вірити. Нам треба вірити у дар Святого 
Духа. Нам треба вірити в наше Боже синівство.

Завдяки йому виникло нове життя, життя від Бога. Його ми 
ще не бачимо. Коли ми дивимося на себе, то що ми бачимо? 
Грішних людей. Нове створіння перебуває в нас на стадії ста-
новлення. У даний момент ми бачимо тільки людину, яка в’яз-
не в гріхах. 

Ми – спадкоємці Христа. У це нам також треба вірити; адже 
це ще не виявилося, не стало реальністю. Завдяки Святому За-
печатанню від Бога ми отримуємо тільки право на спадщину. 
Якщо збережемо Йому вірність і виявимося слухняними, то 
зможемо отримати цю спадщину. Отже, існує така можливість, 
але – не гарантія! Адже, аби прийняти згодом спадщину, ми 

маємо працювати над собою, маємо формувати в собі нове 
створіння і відповідно поступати. 

«…і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли вия-
виться…». В англійському й французькому варіантах перекла-
ду значиться: «…коли Він об’явить Себе». Це, по суті, одне й те 
ж, адже мова тут йде про прихід Господа: Якщо Він з’явиться в 
славі й візьме нас до Себе, то «…ми будемо до Нього подібні, 
бо ми побачимо Його, як є».

Отже, ми будемо подібними до Господа. Це не значить, що 
ми будемо такими, як Бог. Бог – це Бог Отець, Бог Син і Бог 
Святий Дух. Ми будемо людьми, що осягнули спасіння.

«…ми будемо до Нього подібні…» означає: ми отримаємо 
прославлене тіло. Наше тіло зазнає преображення і ми, як й 
Ісус Христос після воскресіння, отримаємо прославлене тіло. 
Отже, ми будемо подібними до Ісуса, бо отримаємо таке саме 
прославлене тіло, як і Він.  

Ми будемо подібними до Нього, бо зазнаємо звільнення від 
гріха. Ми будемо чистими й святими, а, отже, досконалими, бо 
зазнаємо відкуплення від гріха й гріховності й будемо звіль-
нені від будь-якого зла. Ми зодягнемося в прекрасне воскрес-
ле тіло й будемо подібними до Ісуса Христа. Ми побачимо 
Його, як є, тобто перебуватимемо вічно з Ним, плекатимемо 
вічне єднання і безпосередню близькість з Ним і Богом. Ми 
ділитимемо з Ісусом славу. Це виявиться і стане реальністю, 
коли Господь повернеться.

Дозвольте мені зупинитися на процесі формування нового 
створіння. Воно наявне в нас, але ще знаходиться на стадії 
формування і становлення. Ось про що йде мова. Аби здобути 
обіцяну спадщину, нам треба ще працювати над собою.

Апостол Павло не раз давав пояснення суті Божого синів-
ства. Він зокрема мовив: «Бо ви <…> прийняли Дух усинов-
леня, Яким кличемо: «Авва! – Отче!» (Римлян 8, 15). Ось у чому 
полягає суть Божого синівства. Людина, яка отримала дар 
Святого Духа, спроможна беззастережно довіряти Богові. Аб-
солютна довіра до Бога – це наслідок дії дару Святого Духа. 
Саме про це вів мову Ісус Христос, коли казав: «Отець ваш Не-
бесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в Нього». 
Це – перший рівень довіри до Бога. Він не забуває про нас. Він 
турбується, аби з нами було все гаразд. Він піклується про нас. 
Це – основа довіри будь-якої віруючої людини. 

Водночас ми прийняли дар Святого Духа, Який робить 
нас спроможними осягнути більш вищий рівень довіри. Ми 
довіряємо Богові не тільки тому, що Він виявляє нам Свої до-
броту й турботу; ми повністю довіряємо Йому на слово. Його 
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             «…ми будемо до Нього подібні…» 
означає: ми матимемо прославлене тіло.
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слово – це істина! Його повеління – це наш шлях! Це – шлях 
послуху. Отже, довіряймо Божому слову й поступаймо згідно 
з ним. Виконуймо те, що Бог велить нам. Так ми виявляємо 
істинне довір’я до Бога й до Його слова! 

Господь Ісус мовив: «Коли хтось Мене любить, то й слово 
Моє берегтиме» (Від Івана 14, 23). Отже, послух – це вияв 
любові до Господа. Апостол Павло наголошував: «Ми 

знаємо, що тим, які люблять Бога, – покликаним за Його по-
становою, усе співдіє на добро. Бо яких Він передбачив, тих 
наперед призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, 
щоб Він був Первородний між багатьма братами» (Римлян 8, 
28–29). 

Апостол Павло вказує тут на ще один важливий взаємозв’я-
зок: дар Святого Духа робить нас спроможними казати: «Авва! 
– Отче!» А ми виявляємо абсолютну довіру до Божого слова 
й відповідно поступаємо. Хто так поступає, доводить, що лю-
бить Бога; а хто любить Бога, той зазнає власне преображення 
і буде подібним до образу Його Сина. 

Отже, ми погоджуємося, що з нами відбувається процес ста-
новлення нового створіння! Тому Боже синівство – це не про-
сто статус чи відзнака, а вимога, що спонукає: будь істинним 
Божим дитям – доводь це на ділі; виявляй повну довіру до Бо-
жого слова, поступай згідно з ним і таким чином демонструй 
свою любов до Бога! Так ти успадкуєш спадщину. 

Апостол Павло ще мовив: «Не те, щоб я осягнув уже 
мету чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не 
здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене» 

(Филип’ян 3, 12). Прекрасна думка! Боже синівство передба-
чає також, аби ми «змагалися» й осягнули мету, аби здобули 
спадщину, єднання з Богом і палко прагнули єднання з Ісусом 
Христом. Я бажаю поступати й говорити так, як Ісус. Він – мій 
взірець! Я бажаю бути таким, як Він, і позбуватися всього того, 
що відлучає мене від Нього.

Отже, ми маємо не просто приходити на богослужіння, а 
працювати над осягненням вищого рівня: поступати, думати 
й говорити, як Ісус; позбуватися усього того, що відлучає нас 
від Нього. «Змагатися далі», прагнути цього – це має прояв-
лятися в нас ще виразніше – щонайменше в мене! Це я кажу 
серйозно. У цьому полягає суть Божого синівства. Повторю 
знову, дорогі брати й сестри: «Боже синівство – це не статус 
чи відзнака, якими Бог наділяє нас».

Апостол Павло поглибив цю думку й мовив: «А коли діти, 
то й спадкоємці ж Божі – співспадкоємці Христа, якщо ми 
страждаємо разом із Ним» (Римлян 8, 17). Ці слова не кожному 
припадуть до душі. Аби отримати обіцяну Христом спадщину, 
ми маємо страждати разом із Ним. Ми не сміємо нехтувати 
цією думкою тільки тому, що сьогодні вона не кожній людині 
до вподоби. Істинний християнин має виявляти готовність 
страждати разом з Ісусом Христом. 
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Поясню це на конкретному прикладі. Минулого тижня я пе-
ребував в Індії, у країні, де християни зазнають переслідувань 
з боку екстремістки налаштованих індусів. Про це чиатаємо 
в пресі. Їх убивають, також – наших братів і сестер. Таке тра-
пляється знову й знову. Нещодавно через віру вбили наших 
братів і сестер по вірі. Це, звісно, має також політичне підґрун-
тя, але їх убили за те, що вони є новоапостольськими христи-
янами. Отже, таке відбувається сьогодні! Коли спілкуєшся з 
братами й сестрами цих країн, то почуваєш себе в порівнянні 
з ними мізерним і нікчемним. А вони, як належне, мовлять: 
«Ми ж не можемо зрадити свою віру, не можемо не ходити на 
богослужіння!»  

Я просто поставлю кожному з нас запитання: «Як би ти посту-
пив у ситуації, коли тебе переслідують за твою віру?» Жоден з 
нас не бажає пережити це. Ми молимося, аби подібна участь 
не спіткала наших братів і сестер. Але варто час від часу ста-
вити собі таке запитання. Ми, звичайно, думаємо: якщо вони 
пораються з цим, то й ми упораємося! На які жертви готовий 
піти я заради Ісуса Христа? Це я так – для орієнтації, аби з’ясу-
вати для себе, наскільки моя віра є важливою для мене?

Від нас, слава Богу, ніхто не вимагає йти на такі жертви. 
Але Бог інколи очікує від нас інші жертви, приміром, - жертву 
відмови. І все ж не всі готові йти на такі жертви. Ми живемо 
в суспільстві добробуту й достатку й сповна насолоджуємося 
його перевагами. Але час від часу нам треба йти на жертву 
відмови й для цього служити Ісусові Христові, виявляти Йому 
послух, виконувати Його волю й жертвами доводити Йому 
свою любов. Ось що значить – «страждати разом з Христом»!

Я знаю, що ці думки не є популярними. Але ми не були 
б істинними апостолами, якби виносили їх за рамки Єван-
гелія. Це – складова Євангелія! Якщо ми – Божі діти, то – коли 
страждаємо разом з Ісусом Христом – є Божими спадкоємця-
ми. 

«Страждати разом з Христом» – означає виявляти співчуття. 
Страждання людей викликали в Ісуса Христа неабияке спів-
чуття. Він страждав від того, що вони були нещасними. Він 
знав, чому вони були такими. Я вже не раз вів про це мову: 
Христос співчував людям насамперед не тому, що вони хворі-
ли, що були нещасними й зазнавали гноблення з боку римлян; 
а – що були далекими від Бога й тому зазнавали страждань. 

Співчуваймо, отже, людям, які зазнають велику нужду й 
гоніння, яким живеться погано! Співчуваймо також лю-
дям, які є віддаленими від Ісуса Христа; які ніколи не 

зазнавали на собі величі Божих любові й близькості? Допомо-  
жімо їм наблизитися до Бога, наблизитися до Ісуса Христа!

Приймімо цей заклик близько до свого серця! Довіряймо 
Богові й слідуймо за Ним. Виявляймо готовність страждати 
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АПОСТОЛ 
ДІТЕР ПРАУЗЕ:  
 
«На шляху до  поставленої 
мети ми, можливо, роби-
мо надто багато зупинок. 
Прагнімо щирим серцем 
осягнути мету й отримати 
гідну спадщину».   

АПОСТОЛ 
ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:  
 
«Наша праця зводиться до 
того, аби дедалі більше до-
лали в собі старе створіння 
й позбувалися ветхої люди-
ни. Для цього ми боремося 
з гріхом».  

АПОСТОЛ 
ПЕТЕР КЛЄНЕ:  
 
«Першоапостол Урвіллєр, 
перебуваючи свого часу в 
Нідерландах, мовив: «Істин-
не значення Божого синів-
ства ми збагнемо лише тоді, 
коли Господь повернеться й 
ми зустрінемо Його». 

АПОСТОЛ 
ВАСИЛЬ КОНЕ: 
 
«Бог послав тебе й мене, 
аби ми виявляли співчуття 
людям, які страждають, 
аби втішали їхні серця. 
Це – шлях, ідучи яким, ми 
показуємо, що є істинно 
Божими дітьми.

за Бога. Виявляймо готовність страждати разом з Ісусом Хри-
стом, проявляти співчуття до ближнього та йти на жертву від-
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Завдяки народженню згори, з Води й Духа, Бог дарує 
нам можливість успадкувати вічне життя. 

Наше богосинівство проявляється в послуху, у рішучо-
му єднанні з Ісусом, а також – в готовності страждати ра-
зом з Ним.

ня Святого Причастя. Чим більше ми розмірковуємо над тим, 
що Господь зробив для нас; як страждав за нас, тим більше 
ми усвідомлюємо велич Його любові до нас. Тим більше ми 
сповнюємося любов’ю до Нього. А якщо ми любимо Його, то 
любимо свого ближнього. То хочемо бути такими, як Ісус. Ми 
любимо Його й бажаємо бути таким, як Він, тому ми виявляє-
мо співчуття до ближнього і маємо щире бажання, аби він от-
римав те, чим Бог наділив нас. 

Наша мотивація з огляду на День Господній така: ми бажає-
мо якнайшвидше осягнути єднання з Господом. Ми бажаємо 
якнайшвидше розпочати працю в Царстві миру, аби всі люди 
прийшли до Бога й отримали те, що нам дано. Саме такою є 
мотивація Божих дітей.

Дорогі брати й сестри, відзначаймо Святе Причастя сьогод-
ні вранці з великою вдячністю!  Ми знаємо: нам доводиться 
ще зазнавати страждань і докладати чимало зусиль, але став-
мо вдячність Ісусові Христові на перше місце у своєму житті. 
Ми дякуємо Тобі, Христе, за те, що Ти зробив для нас; за те, що 
Ти робиш для нас сьогодні; і за те, що Ти даси нам завтра! Не-
хай хвиля нашої великої вдячності сягне Господа Ісуса! 

мови. Одне знаю: Господь гряде! Він передасть Свою спадщи-
ну вірним, які слідують за Ним, які до кінця зберігають Йому 
вірність. На це ми чекаємо, на це ми надіємося! 

Після співпроповідей апостолів Першоапостол продовжив:
Ми, Божі діти, покликані поступати згідно з Божим словом. 

Це нам дається не завжди легко. Першоапостол Лєбер не раз 
наголошував на тому, що ми страждаємо разом з Ісусом Хри-
стом тоді, коли страждаємо від своїх гріхів. Нам боляче від 
того, що ми згрішили; що не виконали Божу волю. Кожному з 
нас я ставлю запитання: «Чи страждаєш ти від цього?» Чи ми 
вже змирилися з цим і нам так комфортно? Страждати разом 
з Ісусом Христом означає страждати щоразу, коли не виконує-
мо Божу волю. 

Про суть Божого синівства сьогодні було сказано вже чи-
мало. Бути Божими дітьми означає бути вхопленими в небеса 
й зазнати звільнення від лихоліття, що прийде на цю землю. 
Отже, завдяки Божому синівству ми уникнемо прийдешніх 
жахіть. 

Ми, окрім цього, не раз чуємо: бути Божими дітьми означає 
отримати вінець, якого інші не отримають. Чи правильною 
є така мотивація? Не знаю. Наведу іншу мотивацію: Ти маєш 
можливість невдовзі отримати воскресле тіло й осягнути віч-
не єднання з Ісусом Христом.

Дорогі брати й сестри, наша мотивація – це Ісус Христос! 
Чим більше ми спізнаємо Його, тим більше Його любимо. Чим 
більше ми Його любимо, тим більшим є наше бажання осягну-
ти єднання з Ним!

Святий Дух веде нас до спізнання Бога. Христос набли-
жається до нас через слово, через таїнства, через відзначен-
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Під час богослужіння,  яке відбувалося у м. Бакнанґ, 
Першоапостол наголошував на тому, що завдяки 
народженню згори, з Води й Духа, у нашій душі за-
кладається фундамент формування нової людини, 

нового створіння в Ісусі Христі. Воно, аби стати видимим, 
проходить процес становлення. Мета цього процесу – вия-
витися такими, як Ісус Христос. Ми свідомі того, що цей про-
цес проходить не сам по собі. Для цього потрібні також Божа 
поміч і дари, якими Він наділяє нас; приміром, – Святе При-
частя і Господня милість. Божа допомога полягає ще в тому, 
що Він ставить перед нами завдання, виконуючи які, ми на-
вчаємося і зазнаємо духовного росту. Однак ці завдання, бу-
ває, здаються нам непосильними, і нам найбільше хотілося б 
відмовитися від їхнього виконання.  

      У цьому зв’язку розповім історію, яку я нещодавно про-
читав, і яка спонукала мене до роздумів:

«Якось один чоловік спостерігав за метеликом, який з усіх 
сил намагався протиснутися крізь отвір кокона. Упродовж 
багатьох годин він, докладаючи неймовірних зусиль, нама-
гався вибратися з нього. Жалко стало чоловікові метелика, 
він взяв маленький ножик й обережно збільшив отвір кокона. 
Метелик легко й  швидко випурхнув з нього. Одначе літав він 
недовго, бо його крила виявилися надто короткими. Згодом 
чоловік поцікавився у знайомого вченого-біолога, чому так 
сталося? Він дав йому таке пояснення: «Вузький отвір коко-
на змушував метелика упродовж тривалого часу протиску-
ватися; адже саме так формувалися у нього крила потрібної 
довжини. Надавши метеликові допомогу й позбавивши його 
страждань, ти зробив йому ведмежу послугу й завдав непо-
правної шкоди».  

     Нам, людям, коли потрапляємо в скрутне становище, 
властиво щиро молитися й просити в милостивого Бога, аби 

позбавив нас тягарів і страждань. Ми, звісна річ, може-
мо просити про це в Нього. Однак, значно важливіше 
– збагнути, що, допускаючи труднощі, Небесний Отець 
ставить перед нами завдання; і просити в Нього, аби 
додавав сил і змоги виконувати його. Адже саме так від-
бувається наше духовне зростання. Перед нами стоїть 
наприкінці славна мета «…[коли виявиться], ми будемо 
до Нього подібні» (1 Івана 3, 2). Без праці й зусиль нам 
годі осягнути цю мету. Та з Божою поміччю – упораємо-
ся! 

Мартін Шнауфер

Процес розвитку

АПОСТОЛ
МАРТІН ШНАУФЕР
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Апостол Шнауфер під час бесіди з молоддю

апостола

СЛОВО І ВІРА | АПОСТОЛИ ПИШУТЬ

Послання
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М
и, люди, не помічаємо сліпої пля-
ми, місця зорового нерву сітків-
ки ока, бо наш зір її скриває!  Але 
наше око нею, дійсно, абсолютно 

нічого не бачить. Ми завжди бачимо бездо-
ганну картину, бо людський мозок уміло за-
повнює існуючу прогалину. Нам здається, що 
ми бачимо світ таким, яким він є. Однак це не 
так. Те, що ми бачимо все не завжди таким, 
яким воно, насправді, є, пояснюється не тіль-
ки наявністю на сітківці ока сліпої плями. Не 
один учасник ДТП казав: «Я дивився право-
руч, але не побачив авто». Можливо й дивив-
ся, але все ж не побачив. 

Не одна жінка чи чоловік, розглядаючи 
себе в дзеркалі, бачать власні недоліки. Їм 
здається, що їхня зовнішність негарна й не-
приваблива. А люди зі сторони вважають їх 
вельми красивими. 

Переконливою щодо наявності «сліпої 
плями» в самооцінці людини є колективна 
гра, під час якої кожен учасник із переліку 
рис характеру підбирає для себе та для ін-
ших учасників відповідні риси. Наприкінці 
гри один із учасників, характеризуючи себе 
й інших, називає відібрані риси характеру. 
Ця гра вказує розбіжність між самооцін-
кою людини та оцінкою, яку надають їй інші 
люди. Така розбіжність буває, на диво, вель-
ми великою. Це і є та метафорична «сліпа 
пляма», яка скриває як позитивні, так і нега-
тивні риси людини. 

Декілька років тому в пресі повідомлялося 
про суд над одним молодим чоловіком, на 
рахунку якого було чимало тяжких злочинів, 
а мати відгукувалася про свого сина як про 

люб’язну й чуйну людину, яка й мухи не об-
разить. Якщо мати була щирою, то в її погля-
дах на сина була наявна величезна «сліпа 
пляма». Вона не бачила у ньому те, що мала 
бачити; а – лише те, що хотіла побачити. 

Фарисей у храмі – у традиційній інтерпре-
тації – не бачив, порівнюючи себе з ближнім, 
власних  хиб і недоліків. Він вважав себе по-
божною людиною, яка приносила в жерт-
ву десятину й не мала значних недоліків. 
Фарисей бачив себе, власне, сумлінним і 
морально чистим учнем Бога. Митника, на 
противагу йому, згідно з традиційною інтер-
претацією, показано як людину, яка вважала 
себе негідною і заслуговувала на ганьбу й со-
ром. Він навіть не наважувався звести очі до 
Бога й перебував десь далеко позаду. Митар 
також гадав, що давав собі правильну оцін-
ку, що є грішником, який недостойний при-
ступити до Бога. Однак Ісус дозволив обом 
персонажам цієї притчі побачити заховане; 
те, що скривалося  «сліпою плямою». Фари-
сею Він відкрив очі на те, що він, будучи за 
людськими мірками праведним, як і обман-
щик-митар, потребує Господньої милості. 
Відкриваючи митареві очі на наявну в його 
поглядах «сліпу пляму», Ісус мовив: «Цей по-
вернувся виправданий до свого дому».

Як добре, що Господь відкриває нам те, 
що ховає «сліпа пляма»: «змайстрована» 
нами зручна правда, яка частково або повні-
стю спотворює дійсність. Господь каже нам 
правду про нас. Його слово – це істина, яка 
не тільки висвітлює, а й прощає нам навіть 
несвідомі гріхи. Як прекрасно! Бог, мовлячи 
істину, виявляє нам Свою вірність.  

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ

Сліпа пляма
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Коли мені виповнилося 14 років, 
то мої батьки дозволили мені 
поїхати у відпустку з сім’єю, з 
якою ми приятелювали. Упро-

довж двох тижнів ми відпочивали в го-
рах і провели там незабутні дні.

В один із суботніх днів мої приятелі 
вирішили піти в дводенну гірську ман-
дрівку. Вони планували піднятися на 
вершину й зупинитися на нічліг на од-
ній із турбаз. Мені, щоправда, не дуже 
подобалося, що доведеться пропустити 
недільне богослужіння. Та я не наважу-
валася йти супроти колективу, не хотіла 
відриватися від компанії, адже була на 
правах гостя. Усю дорогу я молилася до 
Господа й казала, що не бажаю пропу-
скати недільне богослужіння, і що маю 
все ж намір потрапити на нього.

Коли ми прийшли на турбазу, то на 
нас чекала несподіванка. Там не було 
жодного вільного місця. Власник готелю 
вибачався перед нами й запевнював, 
що вперше за весь час роботи закладу 

він змушений відмовити гостям у нічлі-
гові. Йому було прикро, але він нічим не 
зміг нам зарадити. 

Хоча сходження на гору було нелег-
ким, але цього ж дня нам довелося спу-
скатися вниз. Я неабияк зраділа й гучно 
вигукнула: «Отже, ми завтра все ж йде-
мо на богослужіння». На якусь мить мені 
здалося, що мої супутники були на мене 
дуже сердиті. Подумки я подякувала Го-
споду за те, що Він почув мої молитви й 
утрутився в ситуацію.

Я була вельми вдячна, коли в неділю 
сиділа на церковній лаві. Годі все ж пе-
редати мої почуття, коли я побачила, 
що до вівтаря виходив Першоапостол 
Ріхард Фер. У нього була відпустка і він 
несподівано завітав у цю громаду, де 
проводив богослужіння для місцевих 
братів і сестер.  

Таку подію годі забути. І сьогодні, 
більш ніж через двадцять років, я за-
любки згадую про те, що пережила тоді 
з вірою.                                                             

 П.Р.

Вимолене
Під час одного з останніх 
богослужіння мені пригада-
лися пережиті з вірою події 
20-річної давності.
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Молитва
«Хай буде Твоя воля», – молився Ісус Христос до Бога у Гетсиманському саду в час великої 

скорботи. Чому Ісус навчав молитися і що ще знаходимо про молитву у Біблії …

У Книгах СТАРОГО ЗАВІТУ знаходимо чи-

мало настанов і прикладів того, як треба 

молитися. Під час вавилонського полону 

євреї не могли відвідувати храму, тому 

щоденні молитви становили основу їхнього духов-

ного життя.

Попри це, у Старому Завіті немає зразка молитви. 

Майже десять слів, що стосуються  «молитви» похо-

дять переважно з мови нашого побуту, як от: гука-

ти, скаржитися, просити, дякувати, хвалити і т. д. 

Під час молитви люди ставали навколішки й нахи-

лялись так, аби долоні й лоб торкалися підлоги (то-

бто, приймали ПОЛОЖЕННЯ, яке під час молитви 

приймають сучасні мусульмани). Так виявляли 

шану також представники низького стану посадов-

цям вищого, приміром, королеві. Деякі люди мо-

лилися навколішках чи стояли з широко розкину-

тими руками й повернутими вверх долонями. Таке 

положення тіла під час молитви було вживаним 

на Сході й символізувало надію на благословення 

небес. Згодом під час молитви люди почали повер-

татися обличчям до Єрусалиму. Чимало молитов, 

передусім молитви подяки, виголошували разом з 

принесенням пожертв.

Найбільшою збіркою біблійних молитов є ПСАЛ-

МИ, що викладені у пісенній формі. Однак молитви 

містяться ще й в інших біблійних текстах. Наведемо 

деякі приклади: молитва Іова, пісня Маріам після 

переправи через Червоне море, пісні Дебори й 

Анни, Псалми Давида, Соломонова молитва з на-

годи освячення храму, молитва Йони у череві ве-

личезної риби, молитва Даниїла тощо. Ці молитви 

складалися переважно з ЕЛЕМЕНТІВ скарги, про-

хання, подяки, довіри, хвали і/або прохання про 

заступництво.

Юдеї притримувалися УСТАЛЕНИХ МОЛИТОВ-

НИХ ЗВИЧАЇВ ТА ВИЗНАЧЕНИХ МОЛИТОВНИХ 

ГОДИН. Головна молитва – це «молитва вісімнад-

цяти прохань». Молитовний ремінь навколо лівої 

руки і лобова пов’язка з чорним шкіряним ящичком 

у формі куба (футляр для чотирьох уривків З Біблії) 

зумовлені вимогою того, що Божі Заповіді треба 

носити на руці й на лобі. Попри це, перед молит-

вою віруючі одягали «таліт», молитовний плащ, на 

чотирьох краях якого були прикріплені френзелі з 

ниток. 

Ісус під час земного життя завжди шукав щирого 

молитовного зв’язку з Небесним Отцем. Він часто 

відходив у відлюдні місця й наодинці спілкувався 

з Небесним Отцем. Молитвою «ОТЧЕ НАШ» Він на-

вчав Своїх учнів правильно молитися. Найстарішу 

версію молитви «Отче наш» знаходимо в Євангелії 

від Луки. Уживана сьогодні версія цієї молитви по-

ходить з Євангелія від Матвія й має три доповнен-

ня: до звертання «Отче» додано «наш (…) на небе-

сах». Третє прохання «Нехай буде воля Твоя як на 

небі, так і на землі» є наслідком редакційної прав-

ки, як і четверте – «але визволи нас від лукавого», 

яке додане до прохання «І не введи нас у спокусу». 

Хвала Богові наприкінці молитви («Бо Твоє Цар-

ство, і сила, і слава) додана пізніше. Адже в епоху 

Ісуса Христа ще не було усталеного завершення 

молитви, і тільки згодом, через кілька поколінь, за-

провадили її. Так з’явилася широко вживана версія 

молитви «Отче наш» з відповідним звертанням на 

початку, трьома звертаннями на «Ти», чотирма про-

ханнями від імені першої особи множини й з завер-

шальним прославленням.

Юдеї Палестини в епоху Ісуса Христа розмовляли 

на арамейському наріччі. Однак читання й молитви 

юдеїв у синагозі виконувалися на давньоєврей-

ській мові. Довірливе звертання Ісуса Христа до 

Небесного Отця арамейським «АВВА» (Тату) від-

повідає єврейському «Абіну» (Отче наш). Ісус учив, 

аби молитва не була показною. Можна молитися й 

не наодинці, однак молитва у будь-якому разі має 

бути простою. Не треба бути багатослівним, і важ-

ливо молитися від щирого серця. Вирішальними 

для молитви є тверда віра, що Бог чує молитву, а 

також постійне перебування у молитві. Про перші 

християнські громади написано, що вони постійно 

перебували в апостольському вченні, у спілкуванні, 

у ламанні хліба й молитвах. 
Ред.

15НС, 4/2018
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» часопису «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»
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ЯК ДОПОМОГТИ ДІТЯМ ДОЛАТИ САМОТНІСТЬ?

У Тіма незабаром День народження; йому виповнюється 8 років. Мама хоче подарувати синові 
незабутнє свято, тому поцікавилася, кого він запросить на нього. На питання матері Тім не 
відповів. Коли вона запитала про це в сина вдруге, то він тихенько промовив: «А може ми підемо 
в   зоопарк? Тільки ти, тато і я?» Мама занепокоїлась: Невже її син аутсайдер, якого ніхто не 
любить?

ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики й 

релігії. Вона працює вчителем і шкільним духов-

ним наставником в одній із початкових шкіл м. 

Гамбурга (Німеччина). М. Фіннерн проводить, 

окрім цього, заняття з релігії з дітьми своєї  гро-

мади й очолює окружний дитячий хор.
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В одних дітей є багато знайомих і друзів, у інших – мало. Якщо 
дитина любить проводити час на самоті, а не з друзями, то це 
зовсім не означає, що вона є нещасною. Це також не означає, 
що дитина не знаходить спільну мову зі своїми однолітками. 

Діти-інтроверти проводять багато часу наодинці, займаючись улю-
бленою справою, оскільки потребують значно менше зовнішніх под-
разників для розвитку власної фантазії. Тому важливо розрізняти між 
одинокістю й усамітненням. Діти повертаються зі школи після кілька-
годинних занять, де під час перерв дуже галасливо.  Дитяча нервова 
система знаходиться в стані сильного нервового збудження. Тому діти  
бажають усамітнитись і насолодитися тишею. Одинокість натомість – 
це стан, у якому перебуває людина, яка не знаходить порозуміння з 
іншими людьми або яку ніхто не любить. Дитина може почувати себе 
одинокою навіть тоді, коли її оточують люблячі люди й вона переко-
нана, що Бог завжди разом з нею. У сиву давнину деякі люди також 
почували себе одиноко. Про це ми довідуємося з Псалмів: у декількох 
віршах глибоко віруюча людина розповідає про свою самотність. Тому 
батькам треба уважно приглядатися до своєї дитини й розмовляти з 
нею, якщо їм здається, що вона страждає від самотності. Лише так бать-
ки можуть оцінити потреби своєї дитини й переконатися, чи справді 
потрібна їй допомога.

Друзі й розвиток дитини
У психології існує теорія, згідно з якою людині притаманні такі три ос-

новні потреби: безпечність та захищеність, визнання соціумом і само-
реалізація та самовираження. Саме люди з оточення дитини додають 
їй впевненості й на них вона покладається. Окрім цього, важливо, аби 
в дитини сформувалася достатньо висока самооцінка. У цьому їй допо-
може приятель, який приймає її такою, якою вона є. Тому людині впро-
довж усього життя потрібне спілкування з друзями. Вони допомагають 
їй віднайти своє місце в суспільстві. За поведінкою друга ми можемо 
судити про свою власну поведінку – правильну чи хибну. Завдяки цьо-
му спілкуванню дитина отримує визнання, яке сприяє формуванню її 
самооцінки. Так вона виявиться захищеною від криз. Окрім цього, вона 
також вчиться оцінювати поведінку інших людей: «Ти мені подобаєш-
ся, але твою поведінку на даний момент я вважаю неприпустимою». 
Дитина вчиться реалізовувати власні бажання, спільно з іншими вста-
новлювати загальноприйняті правила поведінки й вимагати від інших 
їхнього дотримання, а також поважати думку своїх опонентів.

У кожному віці існують певні уявлення про дружбу: маленькі діти 
відчувають потребу в спілкуванні зі своїми ровесниками, хоча поки 
ще не вміють гратися разом з ними. Коли вони підростають і почи-
нають долучатися до колективних ігор, то їм треба вчитися ділитися 
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іграшками з іншими дітьми. Оскільки спочатку для них це є надсклад-
ним завданням, то їм потрібна допомога старших. Будь-яку дитину, з 
якою можна погратись, дитина вважає своїм приятелем. Якщо його в 
певний момент немає поруч, то вона шукає собі іншого. У цьому віці 
між дітьми часто виникають суперечки, завдяки яким малеча набуває 
навички міжособистісного спілкування. Окрім цього, вони починають 
порівнювати себе з іншими дітьми. Якщо такі порівняння не закінчу-
ються сутичками, то вони мотивують дітей вчитися один в одного. У 
шкільні роки ми обираємо собі друзів за інтересами. Дружба в цей час 
потрібна насамперед для того, аби об’єднавшись, забезпечити собі 
відповідне становище в суспільстві. Тому друзі повинні бути передусім 
лояльними. Діти недолюблюють ябед, всезнайків та егоїстів, і не бажа-
ють товаришувати з ними. У юнацькому віці люди понад усе цінують 
змістовну та якісну дружбу. Йдеться про тенденцію до індивідуалізації 
й відокремлення від інших: ми подібні один до одного й відрізняємося 
від інших.

Які причини одинокості?
Існує безліч причин, чому дитина почуває себе одинокою. Дитині, 

у якої не сформоване почуття гурту,  чи яка поводиться агресивно, 
важко знайти спільну мову зі своїми однолітками. Вона може почува-
тися самотньою ще й тому, що, на думку однокласників, чимось відріз-
няється від них. Можливо, батьки цієї дитини ведуть усамітнений спо-
сіб життя. Якщо батьки зводять свої соціальні контакти до мінімуму й 
спілкуються лише з обмеженим колом людей, то дитина імітує їхню по-
ведінку. І навпаки, дитина, яку батьки оточують надмірною опікою, спо-
нукають її до розваг тільки у колі сім’ї та ні на крок не відпускають від 
себе, взагалі немає жодної можливості потоваришувати з іншими діть-
ми й підтримувати з ними дружні стосунки. Батькам не слід пускати все 
на самоплив, сподіваючись, що дитина автоматично стане соціально 
адаптованою, якщо буде спілкуватися з друзями. Коли дитина зростає 
без чуйних батьків, братів і сетер та люблячих дідусів та бабусь, і через 
те позбавлена можливості налагодити міцні стосунки, то такій людині 
й у старшому віці буде важко налагодити стосунки з іншими людьми.  

У період статевого дозрівання діти можуть почуватися одинокими. 
Підлітки виходять у цей час з-під батьківської опіки й залишають своє 
звичне оточення. Вони не бажають ділитися з батьками таємницями, 
мріями, бажаннями, оскільки втрачають ілюзії того, що мама й тато є 
для них взірцем; вони починають розуміти, що батьки можуть і вміють 
не все. У цьому віці діти все ще відчувають потребу в спілкуванні з бать-
ками, але не потребують, як раніше, їхніх порад. Звичної з дитинства 
захищеності вони шукають у цей час серед своїх однолітків, але не от-
римують її в достатній мірі. Тому характерним для цього періоду є кри-
за взаємовідношень та емоційна нестабільність. Усе в підлітків тепер 
не так, як раніше; вони не здатні контролювати власні емоції. У цьому 
віці вони все більше починають цікавитися представниками проти-
лежної статі. Згодом у коханні вони знаходять емоційну стабільність і 
передають її уже дітям у своїй сім’ї.

Оскільки період статевого дозрівання характеризується різкими 
змінами настрою, відсутністю стимулів і безпорадністю, то їх часто 
плутають із симптомами депресії. Якщо дитина чи підліток намагається 
усамітнитись, не бажає спілкуватися з однолітками, то батькам важко 
достукатись до неї. Останнім треба пильніше приглянутися до своєї 
дитини. Через це в дитини може порушитися сон. Це може спричини-
ти відмову від їжі, алкогольну чи наркотичну залежність, і тоді вже не 
обійтися без допомоги спеціаліста. Підліткам буває складно  впорати-
ся із змінами в житті, як от переїзд, розлука з коханою людиною чи її 
втратою. У пригоді стане тренінг, під час якого підлітки вчаться порати-
ся з подібною життєвою ситуацією. У складних випадках їм знадобити-
ся терапія дитячого або підліткового психіатра.

Спілкування в церкві
Інколи спілкування з однолітками за межами школи дає можливість 

розпочати якісно нові стосунки. Так, приміром, завдяки участі в неділь-
ній школі, заняттям з релігії чи в дитячому хорі у дитини може сфор-
муватися почуття приналежності до колективу й вона може зайняти 
чільне місце в громаді. Завдяки спільній меті віри в дитини також фор-
мується почуття приналежності до спільноти, яке допомагає їй висто-
яти у нелегкий час. Коли дитина постійно чує й співає в піснях, як Бог її 
любить, тоді зростає її самооцінка. Маючи її, дитина наважиться заве-
сти нові стосунки також у школі. 

Яку допомогу можуть надати батьки своїм дітям
Важливо, аби батьки в будь-якій ситуації знали, що потрібно їхній ди-

тині. Чи потрібен їй спокій, а чи потерпає вона від нестачі соціальних 
контактів? Отже, батькам треба поговорити з дитиною, і якщо треба, 
то підбадьорити й підтримати її. Якщо ви будете заохочувати свою ди-
тину до пошуку власних переваг, то згодом вона відкриється і стане 
відвертою з вами. Батьки можуть розповісти їй, з якими проблемами 
вони зіштовхувалися у власному житті, а також про те, як вони долали 
ті чи інші труднощі. Корисною для батьків буде також бесіда з настав-
никами, учителями чи батьками інших дітей для того, аби зрозуміти, що 
думають про їхню дитину її ровесники і як сприймають її.  

Батьки є для дитини прикладом для наслідування. Від них вона 
вчиться рахуватися з іншими, ділитися своїми речами, гідно поводи-
тися в конфліктних ситуаціях, прислухатися до сторонньої думки й 
зберігати таємницю. Опитування серед дітей – представників різних 
культур – показало, що дітям, аби бути щасливими не потрібні дорогі 
подарунки. Більшість з них бажає насамперед мати змогу проводити 
якомога більше часу зі своїми батьками, аби вони їх пестили й при-
діляли більше уваги. Це свідчить про важливість для дітей ігор в колі 
сім’ї. Якщо батьки відводять час для спілкування зі своєю дитиною, то 
демонструють їй свою любов і прихильність. Із спільних ігор в товари-
стві батьків дитина черпає, окрім цього, ідеї, які використовує під час 
розваг з іншими дітьми.

Для того, аби дитина почувала себе комфортно, батькам не слід 
тиснути на неї чи очікувати, що вона негайно поміняється. У дитини 
у жодному випадку не повинно скластися враження, що через відсут-
ність друзів вона є менш цінною чи не такою, як усі. Батькам не варто 
вимагати від дитини піти побавитися з друзями. Якщо вашому синові 
чи доньці це не вдасться, він/вона може почуватися винною. Батьки 
натомість можуть допомогти своїй дитині потоваришувати з кимось. 
У будь-якому випадку дитина повинна сама обирати собі друзів для 
спільних ігор. Батьки можуть розпитати дитину, з ким вона хотіла б 
потоваришувати й чого вона очікує від таких стосунків. Можливо в 
її оточенні є дитина з подібними інтересами чи зі схожим стилем по-
ведінки. Можливо вашій дитині цікаво спілкуватися з молодшими від 
себе дітьми, яким вона може допомогти, або навпаки зі старшими, які 
є її кумирами. Урешті-решт, батьки спільно з дітьми можуть планувати 
конкретні кроки для налагодження дружніх контактів. Можливо ваша 
дитина почувається більш упевнено в стінах своєї дитячої кімнати, 
тому варто запросити когось із дітей в гості. Якщо ж дитина так і не на-
вчилася ділитися іграшками й вважає, що має захищати свою іграшку, 
то буде краще, якщо вона спочатку навідається в гості до іншої дитини. 
Батьки можуть домовитися з батьками цієї дитини й прийти у супро-
воді сина чи доньки. Коли батьки переконуються, що їхня дитина через 
власну поведінку руйнує контакти зі своїм ігровим партнером, то їм 
варта залишатися поруч з дитиною й допомогти їй вирішити конфлікт.    
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Спокушення Ісуса Христа

Після того, як Іван Хреститель охрестив в Йордані Ісу-
са Христа, Святий Дух повів Його у пустиню. Тому 
пустиня є місцем усамітнення, розмірковувань і ви-
пробувань. Пустиня є водночас місцем, з якого при-

ходить спасіння: Бог веде Свій народ під проводом Мойсея та 
Ісуса Навина з пустині в Ханаанську землю, землю обітовану. 
Там, у пустині, Ісус Христос перебував сорок днів – сорок днів, 
які були нагадуванням ізраїльтянам про їхнє сорокарічне пе-
ребування в пустині. Пустиня стала для Ісуса Христа – як і для 
Іллі – місцем особливої зустрічі з Богом (1 Царів, 19).

Спокусник підступає до Ісуса Христа
У пустині Ісусу довелося  протистояти спокусам диявола. 

Ця подія є знаком того, що Ісус був істинною Людиною, і 

зазнавав утисків, які зазнає людина. Ісус постив у пустині, 

тобто утримувався від споживання їжі впродовж сорока 

днів і ночей. Він зголоднів й ослаб. Ось тут і підступив 

диявол, намагаючись скористатися ситуацією знесиле-

ного Ісуса. Однак Ісус виріс у традиції молитви й посту. 

У юдейській культурі у випадку особливих негараздів чи 

бід запроваджували піст, аби привернути увагу Бога до 
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Про спокушення Ісуса Христа повідомляється у всіх чотирьох Євангеліях. Завдяки Його перемозі 
над спокусами пустиня стала для Ісуса – як і для Іллі – місцем особливої  зустрічі з Богом (1 Царів, 
глава 19). Пустинею йшов ізраїльський народ в обіцяну Ханаанську землю – тому вона була місцем 
випробувань. Вимогам спокусника Ісус Христос протиставляв слова зі Святого Писання.



НС, 4/2018 19

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ЗНАННЯ БІБЛІЇ

скарг та провин й попрохати про поміч. У християнській 

традиції сорок днів перед Великоднем також використо-

вують для підготовлення до цього свята; вони є водно-

час нагадуванням про сорок днів і ночей, які Ісус Христос 

провів у пустині, перебуваючи в пості й молитві. 

Вимога пред’явлення доказів
У Євангелії від Матвія 4, 3 мовиться про те, що диявол 

умовляв Ісуса Христа перетворити каміння у хліб, аби 

втамувати голод. Таке чудо мало нібито підтвердити, що 

Він – Божий Син. Ісус відповів спокусникові словами із 

Святого Писання: «Написано: Чоловік житиме не самим 

хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих» (Від 

Матвія 4, 4; Второзаконня 8, 3). Людина, щоправда, аби 

жити, потребує харч, який також дає Бог, а ще більше – 

Боже слово для духовного розвитку. У словах із Второ-

законня 8, 3, якими Ісус Христос заперечив дияволові, 

мовиться про силу Божого слова, яка важливіша від 

будь-яких матеріальних благ. Ісус й потім не пішов на 

жодні поступки дияволові, який спонукав Його підтвер-

дити, що Він є Божим Сином: завдяки чудам, приміром, 

поліпшити Своє життя на землі (Від Матвія 12, 38-40). На-

віть на хресті Ісус не скористався Божественною владою, 

аби уникнути жахливої смерті (Від Матвія 27, 40). Згодом 

Він зробить чимало чудес, однак вони були ознаками Бо-

жої присутності й наближення Його Царства.

Чим живе людина? 
У Євангелії від Матвія 4, 4 мовиться про те, чим людина 

живе: звичайно, кожна людина потребує харч, матеріаль-

не забезпечення, однак це тільки одна з передумов люд-

ського існування, тому вельми важливим є також тісний 

зв’язок з Богом. Ці дві потреби людського життя – ма-

теріальну й духовну – треба розуміти не як суперечності, 

а як частини одного цілого. Хліб, який люди мають їсти, 

аби жити, й «хліб життя» (Від Івана 6, 35; 6, 48), яким є Ісус 

Христос і який веде до єднання з Богом, становлять одне 

ціле. Людина живе завдяки Божому слову, яке в Ісусі Хри-

сті стало Людиною (Від Івана 1, 14).

Спокушувати Бога?
Ісус Христос тільки-но словами із Біблії дав відсіч дияво-

лові, як спокусник знову намагався звабити Ісуса Його 

зброєю: Святим Писанням. Він переніс Божого Сина в Єру-

салим і поставив Його на наріжник храму, тобто, на най-

вище місце Божого дому (що саме розуміли під «наріжни-

ком храму», не відомо). Спокусник вимагав від Ісуса, щоб 

Він кинувся звідти додолу, бо якщо Ісус – Божий Син, то 

Бог не допустить, аби з Ним сталося щось погане. У від-

повідь Ісус нагадав йому про заборону не спокушувати 

Бога, яка значилася в п’яти Книгах Мойсея: «Від Матвія 4, 

7; Втор. 6, 16». Вірність Божому слову притаманна Ісусові 

Христу, оскільки Він – Божий Син. Навіть на хресті під час 

страждань, коли Бог, здавалося, покинув Його (Матвія, 

27, 46), Ісус Христос зберігав вірність Божому Слову.

«Усі царства світу»
Диявол не вгамовувався й повів Ісуса на високу гору, 

аби звідти показати Йому всі багатства світу та його сла-

ву. Він казав, що вони належатимуть Йому, Ісусові, якщо 

Він вклониться йому, дияволові. Однак Ісус дав відсіч цій 

спокусі, зауваживши, що тільки Господові належить вкло-

нятися і Йому одному служити (Від Матвія 4, 10; Второза-

коння 6, 13). Ця подія, зображена на початку Євангелія 

від Матвія, знаходить розв’язку наприкінці Біблії: Вос-

креслий Ісус добре знає про дану Йому Богом владу, бо 

мовив: «Дана Мені всяка влада на небі й на землі» (Матвія 

28, 18). Це сталося, як повідомляє Євангеліст, на горі (!) у 

Галілеї. Зрештою, Ісус Христос проганяє спокусника геть: 

«Геть, сатано!» І «лишив тоді Його диявол». Божий Син 

словом приборкав сатану. Ангели, про яких мовилося 

досі, що служать тільки Отцеві (Від Матвія 4, 6), присту-

пили  й служили Ісусові – Божому Синові.  Як саме вони 

служили? – Очевидно, піднесли Йому їжу. Бо коли повер-

нутися до  початку історії із спокушенням Ісуса, то згадає-
мо: Він зголоднів був. 

Ред.

БІБЛІЙНИЙ ВИСЛІВ: «Тоді Дух повів Ісуса в пустиню, щоб 
диявол спокушав Його. Він постив сорок день і сорок но-
чей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до Нього спокусник 
і сказав: «Коли ти Син Божий, звели, щоб це каміння та 
й стало хлібом». А той відповів: «Написано: (Втор 8, 3): 
Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що 
виходить з уст Божих» (Від Матвія 4, 1-4).
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П
ід час перебування в листопаді 2017 

року в Гані Окружний апостол (ОА) Мі-

хаель Еріх провів три богослужіння, на 

які були запрошені брати й сестри по 

вірі з багатьох громад і церковних округів. Загалом 

близько 6  000 парафіян побували на богослужін-

нях, які проводив Окружний апостол. Під час цих 

богослужінь він здійснював зведення в сан і про-

води служителів на заслужений відпочинок.

Зведення у сан 19 окружних старійшин 
та 21 окружного євангеліста

Серед священнослужителів, яких ОА Еріх провів 

на заслужений відпочинок, було кілька окружних 

старійшин і троє окружних євангелістів. Під час бо-

гослужіння, яке проходило 12 листопада 2017 року 

в Ассін Фозу, на заслужений відпочинок у зв’язку з 

досягненням пенсійного віку провели також єпи-

скопа Джорджа Моргана Дадзі.

Окружний апостол звів також у сан 19 окружних 

старійшин і 21 окружного євангеліста, а також де-

сятки священиків для громад Гани.

Окружного апостола супроводжував від-

повідальний за регіон Гани апостол Самюель Оп-

понг-Бреніа. 

У богослужінні, яке проходило в громаді Касоа 

(округ Аккра), що розташована поблизу столичної 

Гани, на радість братів і сестер взяли участь апо-

столи Роберт Асампонг, Ендрю Боакай, Роберт Аші 

Котей та Бенжамін Огене-Саффо.

На богослужінні в Тсаванья (округ Півден-

МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОКРУЖНОГО АПОСТОЛА

Окружний апостол
Міхаель Еріх у Гані

Брати й сестри громад Гани з неабиякою радістю чекали на приїзд Окруж-
ного апостола Міхаеля Еріха, який в середині листопада 2017 року завітав 
у цю тропічну країну, розташовану на Заході Африки. 



НС, 4/2018 2121НС, 4/2018

1

2

3

document3049068126043230561.indd   40 03.01.2018   16:36:22

2

4 5

6

7

document3049068126043230561.indd   41 03.01.2018   16:36:25

НАША ЦЕРКВА У СВІТІ | КОРОТКІ РЕПОРТАЖІ

Ассін Фозу: Прибуття Окружного апостола (фото 1), виступ 
хору (фото 3). Тсаванья: Окружний апостол в захристі (фото 
2) і під час служіння громаді (фото 4 и 6), Окружний апостол 
Еріх біля вівтаря (фото 5) й прощання з єпископом на пенсії 
Морганом (фото 7).

на Вольта), на якому були присутні майже 3  000 

братів і сестер, Окружного апостола супроводжу-

вали апостоли Тімотей Акубіа, Уїлсон Дзатта, Бен-

жамін Огене-Саффо. Це також викликало неабияку 

радість у місцевих парафіян.

Трансляція по державному 
телебаченню

Богослужіння Окружного апостола М. Еріха 12 

листопада в Ассін Фозу транслювалося каналами 

державного телебачення. Завдяки цьому понад 

32  000 новоапостольських християн країни мали 

змогу побувати на цьому богослужінні. На нього 

були запрошені 16 ганських апостолів і п’ять єпи-

скопів.

Місто Ассін Фозу знаходиться неподалік від 

Кейп-Кост; церкви цього церковного регіону 

здобули славу завдяки майстерному виконанню 

пісень. «Виступ зведеного хору, що створював му-

зичне обрамлення богослужіння, відзначився ви-

сокою  виконавською майстерністю й сприяв ство-

ренню радісної атмосфери», – зазначив Окружний 

апостол у своєму звіті про поїздку.

     НАЦ Південна Німеччина

Для 424 659 ганських братів і сестер по 
вірі, що об’єднані в 2 929 громад, служіння 
здійснюють 8113 священнослужителів. 
Самюель Оппонг-Бреніа є відповідальним 
за регіон Гани апостолом.  
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Окружний апостол Вольфганг Надольний у Таджикистані 
Богослужіння в громаді Душанбе
З 30 червня до 3 липня 2017 року окружний апостол 

Вольфганг Надольний від-
відав братів і сестер у цен-
тральноазіатському Таджи-
кистані. У неділю, 2 липня, 
він провів богослужіння для 
померлих, у якому взяли 
участь 50 парафіян і вісім 
гостей. На це богослужіння 

були запрошені також російські апостоли Марат Акчурін, 
Сергій Бастріков та Володимир Лазарєв, а також єпископ із 
Таджикистану Сергій Ханаєв. 
В основу богослужіння ок-
ружний апостол Надольний 
поклав цитату з Біблії: «А я 
вбогий та бідний, за мене по-
дбає Господь: моя поміч і мій 
оборонець то Ти, Боже мій, 
не спізняйся!» (Псалом 39, 18). Окружні старійшини Сер-
гій Кретов із Таджикистану й Томас Херм із Берліна-Бран-
денбурга (Німеччина) були духовною чашею, через яку 
відбувалося звершення таїн-
ства для душ з потойбічного 
світу. Після богослужіння 
парафіяни зібралися на тра-
диційне чаювання. Оскільки 
на вулиці панувала нестерп-
на спека, жадану прохолоду 
принесла екскурсія в розташовану поблизу гірську ущели-

ну Варзоб. Напередо-
дні Окружний апостол 
і священнослужителі, 
які супроводжували 
його, відвідали мемо-
ріал на честь загиблих 
у Другій світовій війні. 
Окрім того, програ-
мою перебування ОА 
Надольного було пе-

редбачено урочисте зібрання з громадою для підготовки 
до богослужіння для померлих.

Богослужіння
734067, м. Душанбе
вул. Матюшенко 
(Баълакми), 5/1
неділя, 10:00 год.

ДУШАНБЕ
Коротка довідка:

На крайньому заході Та-
джикистану розташова-
на столиця країни місто 
Душанбе, економічний 
і культурний центр та 
найбільша метрополія 
(700000 мешканців) кра-
їни. На березі річки Ду-
шанбинка ще в ІІІ-ІVст. 

до н.е. виникло велике античне місто кушанського періоду. 
Перша письмова згадка про кишлак Душанбе зустрічається 
наприкінці 1676 року. Щопонеділка тут проводився щотиж-
невий базар. Звідси й назва місцевості, оскільки «душанбе» 
по-таджицьки – по-
неділок.
Сьогодні Душанбе 
– сучасне місто зі 
своїми пам’ятками 
архітектури. Тут 
розташовані вищі 
органи державної 
влади країни, зо-
крема резиденція 
Президента Республіки Таджикистан у Президентському 
палаці. А поряд із Палацом націй у Душанбе на флагштокові 
майорить національний прапор держави. Флагшток ціка-
вий тим, що він є найвищим у світі (бл.165 метрів). Основні 
елементи конструкції були створені в Дубаї й у 2010-2011 
рр.  флагшток було встановлено в столиці Таджикистану. У 
Душанбе розташований Національний музей Таджикиста-

ну. Він складається 
з декількох тематич-
них відділів: давньої 
та середньовічної 
історії, новітньої 
історії, мистецтв, 
природи. Музейна 
будівля, побудована 
в стилі бароко, ста-
новить архітектурну 
цінність.

Пам’ятник Ісмаїлу Самані в Душанбе – монумент, зведений 
на честь еміра Абу Ібрагіма Ісмаїла ібн Ахмеда з династії 
Саманідів. Цей правитель заснував велику й могутню  дер-
жаву в Середній Азії зі столицею в м. Душанбе. Пам’ятник 
було відкрито в 1999 році на честь святкування 1100-річно-
го ювілею держави Саманідів. Конструкція має імпозантний 
вигляд й відзначається багатою оздобою.
Є в Душанбе й будівля Новоапостольської церкви, яку не-
щодавно було відремонтовано.
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Росія. Поїздка Окружного апостола В. Надольного по Середній Волзі

Поїздка Окружного апостола В. Надольного до Сибіру

У вересні 2017 року відбулася давно запланована 
поїздка Окружного апостола Вольфганга Надоль-
ного в громади Якутії й Іркутської області (регіон 

діяльності апостола Акчуріна). Упродовж 11 днів, з 14 
до 24 вересня, він відвідував громади Якутська, Нерюн-
грі, Мирного, Братська та Іркутська, де служив місцевим 
братам і сестрам. Окрім цього, в Якутську ОА Надоль-

ний провів  нараду з окружними настоятелями округу 
апостола Акчуріна й заняття зі священнослужителями, 
а в Іркутську – нараду апостолів і єпископів Росії та Ка-
захстану. У неділю, 17 вересня, під час богослужіння в 
громаді м. Якутська він здійснив Запечатання Святим 
Духом двох душ і звів брата Бориса Кубрина в сан ди-
якона. У богослужінні взяли участь усі окружні настоя-
телі регіону діяльності апостола Акчуріна. У понеділок, 
18 вересня, під час вечірнього богослужіння в громаді 
м. Нерюнгрі печать Божого синівства отримали п’ятеро 
дітей. У середу ввечері, 20 вересня, під час богослужін-
ня в Мирному молодший син настоятеля громади отри-
мав у дар Святого Духа. У четвер, 21 вересня, окружний 
апостол вирушив у м. Братськ, де після восьмигодинної 
подорожі служив місцевим братам і сестрам. А на бого-
служінні в громаді м. Іркутська, яке відбулося в неділю, 
24 вересня, були присутні апостоли й єпископи Росії й 
Казахстану.

З 3 по 8 січня 2018 року Окружний апостол Вольфганг 
Надольний здійснив поїздку по Середній Волзі, під час 
якої відвідав братів і сестер чотирьох громад: Чебоксар, 
Йошкар-Оли, Волзька й Казані. Його супроводжували 
апостол Сергій Бастриков і окружний старійшина Борис 
Федоренко, а також  перекладач Сергій Євстигнєєв. 4 
січня відбулося богослужіння в місті Новочебоксарськ. 
Окружний апостол доручив євангелістові Дмитру Ти-
мофєєву щонеділі проводити богослужіння в громаді.
У п’ятницю, 5 січня, о 10:00 год. Окружний апостол про-
вів богослужіння в громаді м. Йошкар-Оли. У богослу-
жінні йшлося про Адвент – очікування Другого Приходу 
Господа. Після богослужіння брати й сестри зібралися 
на традиційне чаювання. Потім ОА Вольфганг Надоль-
ний і його служителі, які супроводжували його, відвіда-
ли сім’ї окружного євангеліста Арнольда Мубаракшина 

й священика Костянтина Патрушева. Наступного ранку 
апостол Сергій Бастриков у супроводі окружного ста-
рійшини Бориса Федоренка та окружного євангеліста 
Арнольда Мубаракшина відвідали сестру по вірі, яка 
через хворобу не може відвідувати богослужіння. 6 
січня, о 12:00 год. Окружний апостол служив братам 
і сестрам м. Волзька. У неділю, 7 січня, о 10:00 год. він 
провів святкове різдвяне богослужіння в Казанській 
громаді. В основу богослужіння ОА Надольний поклав 
цитату з Євангелія від Матвія 1, 23. Окружний апостол 

покликав до співпроповіді пастиря Володимира Єр-
молаєва, окружного старійшину Бориса Федоренка, 
апостола Сергія Бастрикова та євангеліста Дмитра Ти-
мофєєва. Одна душа отримала печать Божого синівства. 
У другій половині дня Окружний апостол відвідав сім’ї 
священиків Олега Левіна та Володимира Пенжукова.
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??              ТЕСТИ НА ЗНАН НЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Іван Хреститель був останнім із пророків Старого Завіту. Він передрік прихід Ісуса 

Христа, очікуваного Месії, й називав Його Агнцем Божим. У Євангелії від Луки зга-

дується про родинні зв’язки Ісуса та Івана, тому художники, малюючи сюжети Святої 

Родини, залюбки зображали їх поруч. Як і на полотні, зображеному праворуч, яке 

зберігається в монастирській церкві ордену регулярних каноників-премонстрантів 

у Рот-ан-дер-Рот. Католицький чернечий орден премонстрантів був заснований у 12 

столітті, у час, коли багато  віруючих людей розпродували своє майно й, наслідуючи 

проповідницьку діяльність Ісуса та Його апостолів, подавалися в прочанські мандри. 

У зв’язку з цим у них нерідко виникали конфлікти з церковною владою, яка не бажала 

розлучатися зі своїм майном. Одним із таких прочанів був Норберт Ксантенський, 

який у 1120 році разом зі своїми послідовниками заснував у абатстві Премонтре не-

подалік від пікардійського міста Лан орден премонстрантів. Церква абатства в Рон-

ан-дер-Рот була відбудована в 1681 році після спустошливої пожежі (1689-1702). Цер-

ковна будівля, яку ми сьогодні можемо бачити, була зведена у 1777-1786 роках у стилі пізнього бароко і містить елементи класицизму. 

Зображення церкви, датоване 1694 роком;  яке ми пропонуємо до вашої уваги, належить пензлеві меммінзького художника Йоганесу 

Гайсс (1640-1704). СТАРШОГО НА КІЛЬКА РОКІВ ЗА ІСУСА ІВАНА ЗАЗВИЧАЙ ЗОБРАЖАЮТЬ ІЗ ФЕРУЛОЮ; ЩО СИМВОЛІЗУЄ 
ВОНА?  

Відповідь див. на стор. 2
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1. Як звали пророка, якого Бог торкнувся, як подув лагідного 
вітру?
А  Ілля 
Б  Ісая 
В  Єремія
Г  Єлисей

2. Як звали мати Соломона?
А  Ревекка
Б  Версавія
В  Саломея
Г  Сусанна

3. Як називається на латинській мові перша книга Мойсея? 
А  Вайікра
Б  Бемідбар 
В  Берешіт
Г  Велле Шемот

4. Хто захопив і зруйнував Єрусалим?
А  Олександр Великий
Б  Август
В  Рамбез ІІ
Г  Навохудоносор ІІ

5. Хто написав текст пісні «Співайте, ликуйте» (російськомовний 
пісенник, № 44)?
А  Йоганн Генріх Шрьодер
Б  Карл Йоганн Філіпп Шпітта
В  Крістіан Фюрхтеготт Геллерт
Г  Ернст Генріх Гебхарт

6. Де знаходиться в Біблії молитва «Отче наш»? 
А  у Нагірній проповіді Ісуса Христа
Б  у розповіді про дитинство Ісуса з Євангелія від Луки
В  у Посланні апостола Павла до римлян
Г  у прощальних промовах Ісуса Христа

7. Куди Бог послав Йону?
А  у Фарсіс
Б  у Ніневію
В  в Іоппію
Г  у Самарію

8. Як звали сина Ірода Великого, який правив у Галілеї?
А Антипа
Б Агриппа
В Філіпп
Г Квіріней

9. Разом з ким, згідно зі словами Ісуса Христа (Від Івана 4, 
36), буде радіти жнець?
А  з тим, хто вірить
Б  з тим, хто молиться
В  з тим, хто радіє
Г  з тим, хто сіє

10. Яка церква має в Англії статус державної?
А Католицька церква
Б  Англіканська церква
В  Англійська церква
Г  Британська церква


