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Скалка

Л

юдям притаманна риса: бути більш поблажливими до себе, ніж – до ближнього. Нам властиво бачити помилки ближнього; ми безжалісно помічаємо навіть найменші помилки іншого й нехтуємо
власними. Таку невідповідність Ісус зобразив з допомогою метафоричного образу скалки, яку ми
бачимо в оці свого брата, й балки, яку не помічаємо у власному оці.
Однак, якщо я усвідомлюю, що Бог вибрав мене й зробив Своїм дитям, аби я ніс благословення й
виконував добрі справи для ближнього, то я не буду ставитися до нього критичніше, ніж до себе. Навпаки. Я буду ставитися до ближнього з розумінням і, якщо треба, намагатися надавати йому допомогу. Тоді спасіння, яким Бог наділив мене, а також милість, яку дарував і продовжує дарувати мені, я
буду використовувати для того, аби працювати над собою і виявляти по відношенню до ближнього
розуміння, милість, співчуття і прощення. І це я робитиму це не тільки по відношенню до людей, які
відійшли у вічність, а тому віддалені від нас настільки, що ми готові простити їм усе; а й насамперед – по
відношенні до людей, які й сьогодні є до мене настільки близькими, що я скалки-помилки не побачу в
їхньому оці.
Імпульс із богослужіння Першоапостола
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Фельбах

Е

дуард Меріке – один з найвідоміших поетів швабської
школи німецьких романтиків («Синь-лазур весняних
хвиль стрічкою скрізь вітри в’ється …»). Він постійно
міняв місце свого проживання і переїжджав понад
тридцять разів. Деякий час Меріке мешкав у м. Фельбаху. Це
населений пункт округу Каннштадт, який у ХІХ ст. належав до
найзаможніших у Вюртембергу.
Сьогодні Фельбах з 45 000 мешканцями належить до багатого передмістя Штутгарта, де проживають заможні люди.
Кабінет Меріке у Фельбахському міському музеї (див. фото)
нагадує про проживання поета у цьому місті влітку 1873
року. У цей час 69-літній Меріке переживав нелегкий час:
видавник продав права на друк його творів; його «Історія
про прекрасну Лау», а також розповідь про «Штутгартського
гномика», які після тривалих переговорів згодом вийшли в
іншому видавництві, продавалися погано (людям, очевидно,
не подобалися своєрідні ілюстрації збірки, які виконав його
друг Морітца фон Швінд); його шлюб з Маргарітою Шпеет
розпався. Разом зі своєю хворою донькою Марією і сестрою
Кларою Меріке згодом переїхав у так звану Брейерську садибу, велике власне помістя. Однак у Фельбаху Меріке довго
не затримався. У жовтні 1873 року він знову переїхав у Штутгарт, де помер у 1875 році.
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Ценкер

НС, 3/2019

5

Слово із Біблії: Від Івана 2, 5

«Але мати Його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, –
робіть».

Спаситель більший, ніж нужда

Д

орогі брати й сестри, коли ми в громаді проводимо богослужіння для померлих, то це завжди
особливе свято. Воно не є траурним днем, коли
ми поминаємо померлих. На кожне богослужіння,
певна річ, збирається громада як живих, так і померлих. Адже
ми віримо й переконані в тому, що на наших богослужіннях
присутні як видима, так і невидима громади. Усі, хто присутній
на богослужінні Першоапостола чи Окружного апостола, долучаються до святкування Святого Причастя.
Отже, сьогодні – особливий день: над підготовленими
душами буде звершуватися як Святе Запечатання, так і хрещення Водою. Коли дитина або дорослий приймають у громаді Святе Запечатання чи хрещення Водою, то це святкова
подія. Тоді радіє не тільки громада живих, а й громада померлих. А сьогодні відбувається навпаки: душі невидимої
частини церкви приймають хрещення Водою і Святе Запечатання; а ми, живі, радіємо, хоча їх не бачимо. Однак ми
віримо в це.
Отже, наше сьогоднішнє богослужіння – це не привід
бути сумним і повертатися до минулого. Воно спрямоване
у майбутнє. Для душ, які приймають хрещення Водою і Свя-
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тим Духом, таке богослужіння є новим початком – початком
нового життя в Ісусі Христі. Тому разом з ними ми дивимося
спільно у майбутнє і готуємося до Другого Пришестя Господа. Це викликає в нас неабияку радість і ми ділимо її з
іншими. Це додає нам упевненості. Адже разом з ними ми
спільно готуємося до Пришестя Господа. Таке богослужіння
є для нас, звичайно, утіхою, бо ми знаємо, що чимало душ
зазнають нужду як у цьому, так і в потойбічному світі. Але
Спаситель є більшим за будь-яку нужду!

К

оли ми готуємося до богослужіння для померлих, тоді
ми, очевидно, дещо більше звертаємо увагу на те, що
відбувається у світі; на те, скільком людям і в яких умовах доводиться сьогодні помирати. Коли ми бачимо таку нужду, то все ж приходимо до висновку: Бог, Спаситель, надає
допомогу, і є більшим за будь-яку нужду!
За основу сьогоднішнього богослужіння ми взяли біблійну цитату, що пов’язана з весіллям у Кані Галілейській. Ця
подія добре відома всім нам. Адже Господь перебував на
весіллі в Кані Галілейській. І коли вино закінчилося, то перетворив воду у вино. Він зробив це абсолютно свідомо,
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адже це був початок Його діяльності й Він хотів дати знак.
Будь-який віруючий юдей знав про те, що пророк Ісая ще
багато століть тому передрікав, що люди зазнають спасіння
і побачать Спасителя. Він прийде і спасе не тільки народ
Ізраїлю, а й усіх людей, і що Він разом з ними відзначить
трапезу, під час якої подаватимуть чисте вино. Будь-який
віруючий юдей знав про цю обітницю. Адже її дав пророк
Ісая: Спаситель прийде і спасе всіх людей і відзначить з
ними «бенкет, де буде ситне м’ясо, бенкет, де буде добре
вино» (Ісая 25, 6). Тому на початку Своєї діяльності Ісус
Христос дав саме такий знак: перетворив воду у вино. Він
хотів показати: «Я – Спаситель; Я прийшов, аби спасти всіх
людей». Саме на цьому тлі відбувалася ця подія. Ісус бажав
дати знак:» Я – Спаситель і Рятівник, і Я прийшов до вас!»
Під час цієї події Марія, мати Ісуса Христа, відігравала
важливу роль. Разом з Христом і Його учнями вона була
присутня на цьому весіллі й побачила, що закінчилося
вино. Виникла прикра ситуація. Уявіть но собі – я не знаю,
скільки людей було на весіллі, але, очевидно, немала кількість – і раптом: «Немає вина!» Ситуація була прикра. Марія

Наша надія ґрунтується
на воскресіння Ісуса Христа.
побачила це. Вона не розбиралася і не з’ясовувала: «Чому
не вистачило вина? Хто у цьому винен?» Гадаю, інші люди
поступили б тут по-іншому. І це не дивно. Адже ситуація
була вельми прикрою. Інші люди шукали б, ймовірно, винуватих, докоряли й хотіли довідатися: «Хто в цьому винен?»
А Марія – ні! Вона була чутливою і помітила: ситуація, що
виникла, була непростою і прикрою! Марія побачила це і
хотіла допомогти.
Вона точно знала, Хто може надати допомогу й звернулася до Ісуса: «Вина в них нема» (Від Івана 2, 3). Чому саме
до Ісуса? Адже Він не мав нічого спільного з вином. Однак,
Марія знала: Він був єдиним, хто міг надати допомогу.

З

гідно з християнською традицією Марія уособлює
Церкву. Тоді ця історія набуває особливого значення.
Христова Церква, віруючі люди, мають проявляти
пильність і бачити нужду ближнього: як тих, які перебувають у цьому світі, так й – у потойбіччі. Вони бачать не тільки
нужду людей, що потерпають від болів, живуть у бідності
чи переживають війну, а мають значно глибше пізнання і
бачать їхню істинну нужду: вони не мають миру й радості
й живуть у віддаленості від Бога. Саме тому їм живеться
погано. Християни, члени Христової Церкви, особливо ми,
народжені згори, маємо мати саме таке пізнання і бачити
істинну нужду людини! Ми маємо бачити, що людина по-

требує спасіння, що живе у віддаленості від Бога, що є бідною і немає утіхи, істинної радості, а також – миру. Ми не
можемо бути байдужими й казати: «Їм не повезло, вони не
захотіли чи щось подібне!» Ні, ми маємо виявляти співчуття
і милосердя до цих людей. Ми не кажемо: «Якби вони поступили так, як ми…» Ми не звинувачуємо їх, і не бажаємо
знати, чому і як з ними таке відбулося, а відзначаємо: «Ці
душі віддалилися від Бога і ми бажаємо допомогти їм!» Як
саме ми допомагаємо їм? Ми молимося за них і просимо в
Бога: «Ти можеш їм допомогти! Ти можеш спасти їх! Ти може
подарувати їм спасіння! Ніхто, окрім Тебе, не може цього зробити!» Отже, ми приходимо до Бога й молимося за
ближніх, що живуть як на землі, так і в потойбічному світі.
Ми не перестаємо молитися за них, бо виявляємо до них
співчуття. Ми молимося за них і просимо: «Нехай і вони отримають спасіння!»
Марія прийшла до Ісуса з проханням, на яке Він відповів
у дещо різкій формі: «Що Мені, жінко, – а й тобі?» (Від Івана
2, 4). Так Він хотів показати: «Ти не можеш указувати Мені,
що Я маю робити, це – Моя справа!» Марія смиренно погодилася з цим. Вона не обурювалася, бо знала: так, це Його
справа!
Нам також треба смиренно приходити до Господа. Ми
не можемо наказувати милостивому Богові, як Він має поступати. Бог не зобов’язаний поступати так, як ми в Нього
про це просимо. Він самостійно приймає рішення. Ми не
вказуємо Богові, кому, коли і яким чином запропонувати
спасіння. Ми, новоапостольські християни, не сміємо думати, що померлий, за якого ми молимося, має неодмінно
отримати спасіння. Бог приймає таке рішення! А нам залишається бути смиренними перед Ним.

Т

епер можна сказати: «Так, але навіщо тоді нам молитися?» Наша молитва є, з одного боку, виявом любові до
ближнього; а з іншого, – довірою до Бога. Ми довіряємо
Богові й любимо ближнього, тому ми молимося за спасіння
людей; адже знаємо: Бог бажає спасіння усім людям. Але коли,
кому і в якій формі Він пропонує спасіння – це Його справа.
Нам треба виявляти любов до ближнього і бажати, аби він отримав спасіння. «Милостивий Боже, Ти здатний надати спасіння! Зроби це, будь ласка!» – просимо ми в Бога смиренно, як
це робила Марія!
Потім Марія сказала слугам: «Що лиш скаже вам, – робіть».
Ось яке пізнання мала вона. Марія знала: Ісус допомагає
Своїм словом! Він не буде йти кудись, аби принести вино. –
Його слово принесе поміч: «Якщо ви, слуги, виконаєте Його
слово, то отримаєте допомогу».
Що мене тут вражає: ця проста жінка попросила слуг і
вони відповідно поступили. Чому? Бо поступок Марії був,
ймовірно, переконливим. Її глибоке переконання спонукало слуг саме так поступити.
НС, 3/2019
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Наша молитва – це вияв любові до ближнього
й довіри до Бога.

Д

орогі брати й сестри, чи є в нас таке глибоке переконання, що ми можемо сказати людям: «Роби, що Бог
тобі каже, живи відповідно до Євангелія й отримаєш
поміч»? Адже тільки людина, яка живе за Євангелієм, отримує
мир, милість, радість й спасіння. Це стосується всіх нас. Це не
просто моя слушна порада: «Знаєш, я десь почув, що це істина. Попробуй ще раз і все буде, очевидно, гаразд». Ні, не так!
Треба мати глибоке переконання, яке мала Марія. Пам’ятаєте,
як вона 30 років тому відповідала Ангелові: «Нехай зо мною
станеться по Твоєму слову» (Від Луки 1, 38). І Марія так жила:
якщо робити все, що Бог каже, то зі мною буде все гаразд.
Тільки треба поступати: «Нехай зо мною станеться по Твоєму
слову». Саме тому вона сказала до слуг: «Що лиш скаже вам,
– робіть!»
Дорогі брати й сестри, я бажав би, щоб кожен з нас мав
таке глибоке переконання; аби люди не тільки бачили, що
ми є віруючими, а й переконаними віруючими; аби вони бачили, що ми істинно віримо в те, що треба жити відповідно
до Євангелія, що Ісус Христос є Спасителем. Саме таке глибоке переконання нам треба мати. Тоді наші слова й учинки сприятимуть тому, аби ми ще чимало людей залучили до
Божої справи.
Отже, спочатку Марія переконала слуг, а потім відійшла
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на задній план. Вона виконала свою справу. А все решта
було справою Ісуса та Його слуг. Ісус мовив до них: «Наповніть посудини водою». Ці посудини юдеї використовували для ритуалу вмивання рук перед вживанням їжі. На
весілля прийшло чимало людей, тому й було шість посудин
приблизно по 100 літрів води у кожній з них; саме стільки
поміщається у невеличкій ванні. Як тільки слуги наповнили їх водою, то Ісус сказав: «Зачерпніть тепер та й несіть до
старости весільного!» І раптом вода перетворилася у прекрасне вино.
Отже, найперше, до чого Ісус закликає нас: «Робіть щось!»
Людина завжди очікує від Бога, що Він першим утрутиться у її ситуацію: «Боже, якщо Ти існуєш, то подивися,
як людям нелегко живеться на землі! Тобі треба щось робити. Утруться у ситуацію і зміни її на краще!» – Думаю, що
подібне відбувається у потойбічному світі: «Боже, поглянь,
як нам тут живеться! Тобі треба втрутитися і змінити нашу
ситуацію на краще! Ти маєш утішити нас. Ти маєш дати нам
щось чи виконати якусь справу для нас!» А Бог відповідає:
«Так, Я допоможу тобі! Але для цього тобі треба також щось
робити! Якщо ти виконаєш це, то отримаєш від Мене допомогу!»
Подібне стосується душ з потойбічного світу. Ми очікуємо, що Бог спасе їх, що втішить і компенсує їхню втрату, біль
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і несправедливість, яких вони зазнали на землі. А Христос
мовить їм: «Ні! Я не робитиму нічого! Спочатку ви маєте виконати свою частину праці!» З цим треба погодитися і саме
так поступати. Але, слава Богу, слуги виконали те, що було
їм велено. Вони, беручи приклад з Марії, виконали це переконливо. Вони виконали буквально все так, як вона просила й не казали: «Так, а чому? Чому ти велиш налити воду?
Треба наливати вино! Води у нас є достатньо, нам треба
вина!» Ні, вони налили воду в посудини так, як звелів Ісус:
«Наповніть посудини водою» (Від Івана 2, 7). Отже, вони наповнили не чотири із шести посудин, і – не на дві третини, а
усі – по вінця. І саме тоді сталося чудо.

І

сус хоче допомогти нам, людям; хоче допомогти душам у
потойбічному світі. І що Він каже? Він приходить до нас з
Євангелієм, учить нас і мовить: «Боріться з гріхом, боріться
зі злом! Ви маєте зазнати народження з Води й Духа! Ви, аби
мати вічне життя, маєте приймати Святе Причастя! Вам, аби
прийти до мети, треба слідувати за апостолами!» Тепер, звісно, може виникнути думка: «Бог не зрозумів, що нам потріб-

АПОСТОЛ
ЙОРҐ ШТАЙНБРЕННЕР:
Апостол Штайнбреннер
під час співповіді вів
мову про те, що перед
богослужінням думав про
одного із своїх учителів
і нелегкий період свого
шкільного життя. Цей
учитель тоді сказав, що він є «безнадійним учнем» і
нехтував ним. На щастя, були ще й інші вчителі, які
проявили розуміння й заохочували до навчання.
«Не одна душа з вічності, можливо, міркує: «Я –
безнадійна людина! Адже мені казали про це знову
й знову. У мене немає жодних шансів, я є поганим!
Я зробив чимало поганих справ!» Але Господь
мовить: «Для Мене ти не є безнадійною людиною.
Жодна людина не є для Мене безнадійною! У тебе
є можливість звернутися до Мене і Я подарую тобі
спасіння, мир і радість». «Слово про хрест, - продовжував апостол, - нехай додасть також сил душам з
потойбічного світу».

АПОСТОЛ
КЛАУС КАТЕНС:
Апостол Катенс, характеризуючи сучасний світ,
наголошував, що люди
думають переважно про
самих себе: «Спочатку я!
Я першим маю приїхати
до світлофору! Я першим
маю рушити з місця» і так далі. Це відбувається в
багатьох сферах людського життя.
Істинному християнинові притаманно казати:
«Спасіння, яке я отримав, є вельми великим і
неперевершеним, тому я не можу зберігати його
тільки для себе. Я від щирого серця бажаю спасіння
будь-якій людині, і це спонукає мене цікавитися
життям свого ближнього?» «Не виявляймо байдужість, а розмірковуймо над тим, що спасіння,
яке ми отримали від Бога, не отримали ще ані наші
сусіди, ані люди з нашого оточення, ані люди з
потойбічного світу. Бажання дати змогу ближньому
долучитися до того, що ми отримали, має спонукає
нас молитися також за душі з потойбічного світу», –
казав апостол.

АПОСТОЛ МАНФРЕД
ШЬОНЕНБОРН:
Апостол Шьоненборн вів
мову про те, що якщо в
людей стається щось не
так, то спершу шукають
винуватого й запитують:
«Хто несе відповідальність? Хто понесе покарання? Кого позбавити
посад?» Під час весілля у Кані Галілейській можна
було також поцікавитися, хто відповідав за те, що
закінчилося вино. «Ісус Христос не розпитував про
це, а діяв. Не шикуймося у ряд людей, які шукають
винуватих і покарання! Бог також не питає сьогодні
про це». У такий день, як сьогодні, лунає запрошення: «Прийдіть до Мене й черпайте без кінця Господню милість із джерела спасіння» (російськомовний
пісенник № 73).
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но! Усе, що Він каже, немає нічого спільного з ситуацією, яку
переживаємо! Чи на землі, чи в потойбічному світі! Господь
веде мову не про те! Чому Він розповідає нам про Заповіді?
Чому розповідає нам про Святе Причастя, хрещення і Запечатання? Ми живемо погано! Ми зазнаємо страждання і нужду!
Допоможи нам!» Не одна людина вважає, що Бог не розуміє
ситуацію, у яку вона потрапила. Адже Він не відгукується на
її потреби, а знову й знову проповідує Своє Євангеліє. Нам,
людям, потрібне щось інше. Саме це люди ставлять Богові у
докір: «Завжди одне й те саме, завжди Євангеліє, Євангеліє,
Євангеліє. Бог нехтує нашими насущними потребами». Щось
подібне відбувається й у потойбічному світі. Там також треба
мати переконливу віру, яку виявляла Марія: «Аби отримати від
Ісуса поміч, треба виконувати те, що Він каже! Якщо я поступатиму саме так, то зазнаю спасіння. Якщо я відмовлятимуся від
зла і житиму згідно з Євангелієм; якщо я отримаю хрещення
Водою і Святим Духом; якщо я буду слідувати за апостолами, і
якщо я буду достойно приймати Святе Причастя, то я отримаю
мир, радість і спасіння!» У потойбічному світі все відбувається
сьогодні так само.
Я вже вів сьогодні мову про те, що саме так народжується
«нове життя». Якщо люди дедалі більше живуть за Божим
словом, то все більше сповнюються миром, мають радість
і отримують спасіння; так само, як і ми. Чим більше ми
втілюємо Боже слово у життя, тим більше Бог благословить
нас, і ми тим більше зазнаємо спасіння. Усе відбувається
саме так!
Як бачимо, у потойбічному світі відбувається все так, як
на землі; а на землі, як в потойбічному світі. Скрізь треба
вірити в Бога; у те, що завдяки виконанню Божого слова ми
отримуємо від Нього допомогу. Хто поступає відповідно до
Божого слова, той отримує поміч і спасіння.
У житті кожної людини є періоди, коли вона втрачає
радість. Коли мир стає дедалі крихким і згодом зникає.
Коли ми не отримуємо істинної радості у громаді. Коли з
нами відбувається щось не те. Тоді треба знову й знову перевіряти себе: чи заповнена посудина моєї віри – використовуючи наведену метафоричний образ – по вінця? Або
буває так, що я не завжди живу згідно з Євангелієм? Можливо, є деякі аспекти Євангелія, якими я нехтую, бо вони
мені не до вподоби. Дещо я приймаю! А дещо ні, як от те,
про що Ісус мовив: завжди прощати, милосердитися над
бідним, виявляти істинну любов і таке подібне. У кожного з
нас є тут свої проблеми …
Тому випробовуймо самих себе. Пробуймо робити те,
чого ми досі не робили; пробуймо жити за тими аспектами Євангелія, над якими ми досі глибоко не задумувалися!
Виконуймо те, що Ісус нам каже: наповнюй посудину своєї
віри до краю, по вінця. Наповнюй своє життя Євангелієм!
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І тоді відбудеться чудо! Збільшиться твоя радість. Укріпне
твій мир і досконалим буде твоє спасіння. Це стосується
душ як у потойбічному світі, так і тебе й мене! Робімо все,
що Ісус каже нам!
Після співслужіння апостолів Першоапостол сказав:
Дорогі брати й сестри, апостоли ще раз підкреслили: для
Ісуса Христа немає безнадійних людей. Він надає допомогу
кожному. Перша допомога, з якою Він приходить до нас –
це прощення гріхів. Ісус спроможний простити будь-який
гріх і будь-якому грішникові. Великим є те, що Ісус здобув
на хресті: прощення гріхів усім!
Я знаю, що зараз хтось може заперечити мені й казати: «Так, але в Біблії сказано про те, що є один гріх, який
не проститься жодному: це – гріх проти Святого Духа! Як
це розуміти?» (див. Від Матвія 12, 32). Я не хочу й не можу
дати детальну відповідь на це питання. Однак, одне мені є
зрозумілим. Яким дорученням наділений Святий Дух? Він
має свідчити про Ісуса Христа. Він має мовити людям: « Ісус
Христос є Богом! Ісус Христос – Спаситель!» Хто не приймає це послання від Святого Духа, тобто не визнає, що Ісус
Христос є Богом, що Ісус Христос приніс Себе в жертву, той
здійснює гріх. І такий гріх не може бути прощений. Адже
без віри в Ісуса Христа людина не спроможна отримати
прощення в Ісусі Христі. Тепер зрозуміло: якщо я не вірю в
Ісуса Христа, то Він не може простити мені гріхи. Ось як відбувається! Це – єдиний випадок, коли Ісус Христос не може
допомогти: якщо не приймати Його як Божого Сина. Але
хто виявляє віру в Божого Сина, в Ісуса Христа, той зазнає
від Нього милість.

ОСНОВНІ ДУМКИ:
Згідно з християнською традицією Марія, мати Ісуса, є
прообразом Христової Церкви. Її поступок під час весілля у Кані Галілейській показує, як треба сприяти ближньому, аби він отримав спасіння. Коли Марія побачила,
що під час весілля закінчилося вино, то:
– вона виявила співчуття до господаря дому й бажала
допомогти йому;
– вона не шукала людину, яка винна у тому, що сталося, і
нікому не докоряла;
– вона звернулася до Ісуса по допомогу й твердо вірила,
що Він надасть допомогу.
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До зустрічі у Христі!

Н

емає на світі людини, якій не доводилося б утрачати рідних і близьких. Ми знаємо, що на цій землі з
ними ми вже не зустрінемося. У вічність відійшли
також чимало людей, про яких ми й не знаємо. Тільки всемогутній Бог вселяє живу надію на зустріч з людьми, що
відійшли у вічність: вона відбудеться у день Другого Пришестя Ісуса Христа!
Аби ми плекали цю надію, Бог заплатив велику ціну – страждання і смерть Свого Сина. Їх було достатньо для відкуплення всіх людей: тих, що перебувають на землі й у потойбічному світі. Отже, Ісус Христос здобув перемогу над гріхом та
смертю, і створив можливість для спасіння й відкуплення
усіх грішних людей. Спасіння – це запорука вічного життя у
Господній славі.
Бог бажає, аби всі люди спаслися. Спасіння можливе завдяки Божому слову й таїнствам. Адже Боже слово творить віру у
невидиме! Свого часу Господь мовив до Хоми: «Побачив Мене,
то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували!» (Від Івана
20, 29). Господь, коли повернеться, бажає застати на землі віру
у відкупну любов Бога. Виявляючи її та молячись, ми працює-

мо не тільки над власним спасінням, а й над спасінням великої
кількості невідкуплених душ як на землі, так і в потойбічному
світі. Таким є наше служіння любові до ближнього. Адже чимало душ зазнали горе, несправедливість і нужду. Згадаймо про
велику кількість ненароджених дітей чи воїнів, що полягли в
різних боях, а також – про вбитих унаслідок конфліктів і сутичок, і так далі! Наше завдання – молитися за них, аби вони пережили й відчули на собі любов і милість Бога. Відповідаючи
на них, вони будуть спроможними простити людям, які були
несправедливими й черствими по відношенню до них.
У моїй лікарській практиці стався випадок, який промовисто свідчить про це. Молодий чоловік унаслідок важкої
хвороби несподівано помер. У нього були відсутні будь-які
ознаки життя. Я був тоді завідувачем відділу районної лікарні
й мене покликали, аби підтвердити факт смерті. Коли я прийшов і побачив, що відбувається, то зрозумів, що ще не пізно
застосувати для хворого реанімаційні заходи. І я розпочав їх.
Згодом у хворого з’явився пульс. Він почав дихати, відкрив очі
й досі живе зі своєю сім’єю.
Деякі душі у вічності також, здавалося б, не мають жодних
ознак життя: серце їхньої любові не пульсує, відсутнє дихання
спілкування з Богом і немає жодної надії на життя. Таїнства,
до яких вони можуть долучитися, подібні до «реанімаційних
заходів». Виявляючи віру і молячись за них, ми сприяємо тому,
аби застосовані до них заходи були ефективними. Тому виявляймо впевненість віри й плекаймо живу надію на незабарну
зустріч у Христі!
Анатолій Будник

Апостол А. Будник під час звернення перед Святим Запечатанням у
Запоріжжі
НС, 3/2019

11

12

НС, 3/2019

ЖИТИ ВІРОЮ | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Боротьба

Фото: © ucchie79 - stock.adobe.com

А

х, ми знову поведемо мову про це неоднозначне слово «боротьба». Ісус вів
мову про те, що ми не маємо противитися злому? Він зокрема наголошував:
«Тому, хто б’є тебе в одну щоку, підстав і другу»?
Окрім цього, Господь не раз вів мову про досконалу любов. Про любов не тільки до ближнього,
а й – до ворога? Адже саме така любов має бути
притаманною Його учням. А тепер ми ведемо
мову про «боротьбу»? Чи вірно це? Чи правильно поступав апостол Павло, коли мовив до свого друга і єпископа Тимофія: «Змагайся добрим
змагом віри».
Ісус згадував про боротьбу лише один раз – й
одразу заперечив її: «Царство Моє не від світу
цього. Було б Моє Царство від цього світу, то
сторожа Моя була б воювала, щоби Мене не видали юдеям. Але не звідсіля Моє Царство». Коли
Петро, аби вступитися за Ісуса, вийняв меч, то
Він заборонив йому це робити.
Апостол Павло вдавався до неабиякого красномовства, аби зобразити «істинну боротьбу».
Вона, звісно, відрізнялася від військової чи
насильницької боротьби, бо не передбачала
смерті для ворогів, а – осягнення вічного життя.
Така боротьба має певну спрямованість й обумовлена різновидами зброї. Віруюча людина
веде боротьбу з допомогою істини, справедливості, Євангелія, миру, віри, Божого слова й,
насамперед, любові. – Діапазон синонімів щодо
боротьби й різновидів зброї навряд чи може
бути більшим. Апостол Павло знав про це.
Як конкретно, на думку апостола Павла, має
виглядати істинна боротьба? Вона схожа на
спортивне змагання. Спочатку ми боремося
проти самого себе, проти свого «его», проти
своєї байдужості. А потім – проти зовнішніх чинників. Проти всього того, що перешкоджає нам
здобути перемогу. Отже, боротьба носить двоякий характер.

Проаналізуймо уважно те, як саме християн
має вести боротьбу віри?
Боротьба проти байдужості.
Значна більшість людей цивілізованого світу
не знає про боротьбу за виживання. Вони живуть у статках і намагаються дедалі більше примножувати їх. Упродовж багатьох десятиліть у нас
панує мир. Будьмо чесними: ми – християни,
тому й виконуємо добрі справи. Але чи потрібен
милостивий Бог у нашому житті? Чи допоможе
Він нам, якщо ми самі нічого не робитимемо?
Отже, сьогодні ситуація схожа до тієї, якою була
в час Лаодикії. У книзі Одкровення є порада Ісуса: «Учися правильно бачити! Розпізнавай свою
убогість!» – Такою є боротьба проти власної байдужості й удаваного вдоволення.
Боротьба проти сумнівів.
Ісус наголошував: «Якщо ви не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме», то й гори
зможете переставляти. Так жоден буревій не
налякає нас. Адже в човні разом з нами перебуватиме Господь. – Це боротьба проти страху,
відчаю й зневіри.
Боротьба проти спокус.
Бог дав Десять Заповідей. Ми маємо виконувати їх – як у малому, так й у великому. Однак,
і тут існують пастки: «Не крастимеш». Чи всі ми
чесно заповнюємо декларації про доходи? «Не
вбиватимеш». А мій сусід був і є «нікчемою» (Від
Матвія 5, 21–22). «Не пожадатимеш жінки ближнього твого …» Чи є подружня зрада чимось
істинно поганим? «Любитимеш свого ближнього …». Чи зобов’язаний я постійно виконувати
роль милосердного самарянина?
Саме такою є гідна похвали боротьба за добро
й вічне життя! З любов’ю Христа!
НС, 3/2019
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Апостол А. Будник разом
з молоддю Запоріжжя

ІНТЕРВ’Ю

з апостолом Анатолієм Будником

Які у Вас спогади про дитинство? Що Ви хотіли
пережити б ще раз?
Незважаючи на нелегкі часи, які довелося переживати моїй сім’ї, я з задоволенням згадую про свої дитячі роки. Я дуже добре пам’ятаю, коли мама брала
мене за руку й вела в магазин, де ми стояли в черзі
за вермішеллю і хлібом; адже тоді давали на руки
лише по 1 кг вермішелі й одному буханцеві хліба.
Тоді я був дитиною і не вважав це за проблему: світ
бачився мені прекрасним. Я залюбки згадую про
своїх батьків, дідуся і бабусь, про їхні теплоту й любов. Тоді мені хотілося, аби час зупинився. Я вірю в
Друге Пришестя Ісуса Христа, а також – у зустріч з
Небесним Отцем; саме тоді я сповнюся такими почуттями, які переживав у дитинстві: любов’ю, радістю й захищеністю… і вони ніколи не закінчаться.
Хто є добрим прикладом для Вас?
Людина з дитинства шукає собі людей, з яких бере
приклад, і намагається досягнути того, що вони досягнули. Такими людьми можуть бути, приміром, артисти, спортсмени, музиканти чи письменники. Ми
бажаємо бути такими, як вони, й наслідуємо їх. Та
згодом ми переконуємося, що вони є також людьми
з притаманними їм помилками. Тому ми розчаровуємося в них. Господь учить, аби ми не створювали
для себе жодних кумирів і намагалися бути подібними до Ісуса Христа. Тільки Він є для нас прикладом
для наслідування.
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У яку епоху Ви хотіли б жити?
Я не бажаю жити в жодну іншу епоху, і вдячний милостивому Богові за те, що живу сьогодні. Адже на
це – Божа воля. Бог доручив мені велику місію. Я, як
і будь-який інший християнин, мрію жити в майбутню епоху вічного Божого Царства.
Коли, на Вашу думку, людина живе сповненим
життям?
Істинно сповнене життя – це життя з Богом. Коли
людина та її сім’я регулярно відвідує церкву, молиться до Бога, бере активну участь у житті громади, то її серце сповнене істинним життям. Незважаючи на проблеми, нужду й труднощі, ми тоді все ж
отримуємо від Бога поміч і радість.
Як душпастирська робота спроможна укріпляти людину?
Душпастир має, на мою думку, перейнятися проблемами ввіреної їй людини, як своїми власними. Він
має бачити її потреби й нужду. Людині, що страждає,
треба пояснити: якщо Бог допустив їй те чи інше випробовування, то треба проявляти до Бога довір’я.
Отже, довіряймо Богові, Який завжди прокладе для
нас шлях, і не сумніваймося у помочі, яку Він надає.
Вона, якщо на це Божа воля, прийде вчасно. Треба
набратися терпіння, поки рани загояться. Це стосується також самого душпастиря: він має виявляти
співчуття і терпіння. Адже духовні проблеми швидко не вирішуються.

ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | «МИ, ДІТИ»
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Чим відрізняється Боже Царство
від земних царств?
Нам важко уявити собі, як виглядає Боже Царство. Тому Ісус розповідав про нього
притчами. У цій статті ми порівняємо розповіді Ісуса про Боже Царство з Римською
імперією епохи Ісуса Христа.

ХТО ПРАВИВ?

Фото: © photostock.am – stock.adobe.com

ЯКЕ В ОНО?

ДЕ ВОНО?

КОЛИ?

РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

БОЖЕ ЦАРСТВО

Приблизно за 750 років до Різдва Ісуса Христа було засноване місто Рим. Упродовж наступних століть Рим зміцнив свій вплив і став найбільшою світовою імперією.
Однак економічні проблеми й війни призвели до її занепаду: у 476 році після Р.Х. був усунений від влади останній імператор Західної Римської імперії.

Царство Боже поширюється на минуле, теперішнє й
майбутнє. Воно розпочалося з Різдва Ісуса Христа й
існує досі у Ньому серед нас. Коли Ісус повернеться, то
запанує в ньому. У новому творінні Боже Царство завершиться Господньою славою.

Римська імперія займала величезні території. Вона охоплювала велику частину Південної Європи й простягалася на півночі аж до Галлії та Германії (сучасні Франція та Німеччина). До складу Римської імперії входили
також уся Північна Африка та велика частина Азії.

Боже Царство не прив’язане до певного місця. Воно
там, де люди шукають спілкування з Ісусом, відчувають
і спізнають його. Воно там, де люди виконують Божу
волю, приймають Його любов і діляться нею з ближнім.
Боже Царство починається з малого й невидимого, але
згодом здобуде грандіозного розмаху.

Римська імперія поширювала свою владу й здобувала
все більші території завдяки веденню воєн. Місцеве населення деяких завойованих країн повставало проти
римських правителів. Ці повстання жорстоко придушувалися, як наприклад, повстання юдеїв, під час якого в
70 році після Р. Х. було зруйновано храм у Єрусалимі.

Боже Царство є Царством Миру й справедливості. Воно
встановлюється не зброєю чи насиллям, а з допомогою
міцної віри. Кожна людина може сприяти зведенню Божого Царства, якщо дотримуватиметься Ісусових настанов. У прийдешньому Божому Царстві не буде ані бідності, ані хвороб, ані воєн, ані пригноблення чи смерті.

У Римській імперії існував чіткий розподіл влади: імператор був верховним правителем. Усі громадяни Римської імперії були його підлеглими.

Коли прийде Боже Царство, то сповняться слова: «Бо
Твоє є Царство, і сила, і слава навіки».

НС, 3/2019
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БЕСІДИ З ДІТЬМИ ПРО БОЖЕ ЦАРСТВО

Як на небі
Софі дивиться разом з батьками по телевізору новини й чує про корупцію, голод, війни й природні
катаклізми. При цьому вона пригадує слова, що чула під час останнього богослужіння: «Царство
Боже є між вами». Софі бере до рук географічний атлас, простягає його своїм батькам і запитує: «Де
знаходиться Боже Царство? Чи можемо ми туди переїхати, аби нам було добре?»

К

оли ми розмовляємо з малечею про Боже Царство, то
діти, мабуть, розказують, як вони уявляють собі Небесне Царство: воно, на їхню думку, схоже до раю, де Бог
турбується про всіх і всі виконують Його волю. Спочатку вони уявляють собі, що Боже Царство знаходиться на небі,
куди потрапляють померлі, що жили на землі праведним життям. У їхніх уявленнях міститься доля правди, яку можна розвинути ще більше: отже, Боже Царство є там, де панує Божа
воля. Це – Царство Миру й вічного життя. Проте, воно не має
нічого спільного з небом, яке височить над нами. І нам не треба чекати до смерті, аби довідатися, чи були ми в земному житті достатньо чемними і як нагороду заслужили Небеса, а чи ні?
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Що означає для нас Боже Царство?
Деякі дорослі мають також обмежене уявлення про Боже
Царство. Людина, яка живе в одному з найбагатших регіонів світу й має все необхідне для життя, не може, очевидно, уявити собі щось більш краще. Більшість таких людей
мають змогу щодня їсти досита й розважатися; щоправда,
школа забирає в дітей чимало зусиль, і небагато з них розуміє, що має змогу вільно здобувати освіту. Якщо людина
занедужає, то має змогу звернутися по лікарську допомогу.
Багато людей доживають сьогодні у таких країнах до глибокої старості. Там немає місця насиллю. У такому житті,
звісно, трапляються випадки зловживань й експлуатації,

ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | ДІТИ Й ЦЕРКВА
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але якщо повідомляти про них компетентним органам, то
кривдникові чи кривдниці загрожує суворе покарання. Сучасне судочинство є здебільшого справедливим. У Західній
Європі понад 70 років панує політичний мир.
Проте чотири п’ятих населення Землі все ж живе в інших
умовах: у злиднях, в умовах війни, значна кількість людей
змушена полишати свої домівки й жити на чужині, зазнавати
експлуатацію та насилля. Кожні 36 секунд у світі від голоду
помирає одна дитина. Для багатьох людей, які живуть у несприятливих економічних і суспільних умовах, Боже Царство
означає надію на краще земне життя. Воно відображає майбутній світ, у якому панують справедливість і мир, у якому
кожен має все необхідне для життя, й у якому всі можуть
жити в мирі й злагоді.

сміятися, голодні – наситяться, засмучені будуть утішені) і
попросити навести свої власні приклади (ніхто не відчуватиме болю, батьки не сваритимуть, можна погладити лева…).
Упродовж навчання в початковій школі діти поглиблюють
свої уявлення про Боже Царство. Цьому сприяють розповіді
про чудеса Ісуса, які, з одного боку, допомагали людям, а з іншого, були й досі є знаками Божої всемогутності й слави. На
завершення діти, спираючись на притчі, можуть міркувати,
як описати Боже Царство. Кожна з притч підкреслює різноманітні аспекти Божого Царства. Так, приміром, Бог є активним, коли запрошує весільних гостей й очікує відповідної
реакції з їхнього боку, а в іншому випадку, Бог сподівається,
що віруючі почнуть виявляти активність. Уявлення відповідно до притч про те, коли наступить Боже Царство, є також

Нехай прийде Царство Твоє
Учення про Боже Царство є надією для всіх людей: як бідних,
так і багатих. Ми живемо з надією, що Ісус Христос незабаром повернеться; що Він запровадить Своє Царство Миру
й Бог урешті-решт створить нове Небо й нову Землю, а також вічно пануватиме й перебуватиме зі Своїми вірними у
Своєму Царстві. Ісус Христос звіщав також про те, що існують й інші виміри Божого Царства: Він зокрема казав, що
Боже Царство прийшло й існує вже сьогодні. Це висловлювання містить декілька значень. Нам, з одного боку, треба
виявляти активність. Боже Царство розпочалося разом з
Ісусом Христом. Брати й сестри в Христовій Церкві мають
все більше відчувати Божу присутність. І кожен зокрема має
прийняти Ісуса як Свого Господа й брати приклад з Нього.
Якщо ми називаємо Його Своїм Господом, то Він має владарювати в нашому житті. Якщо ми будемо уважними, то відчуємо Божу близькість у повсякденному житті. Ми відчуємо
Його присутність під час інтенсивної бесіди з близькою нам
людиною, яка йде тим самим шляхом віри, що й ми. Під час
кожного богослужіння ми молимося: «Нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі». Нам годі завжди протистояти гріхові, тому ми просимо в милостивого Бога допомогти нам
жити згідно з Його волі. Боже Царство передбачає також
життя, що приносить користь людині й створеному Богом
світові.

Формувати уявлення про Боже Царство
Уявлення про Боже Царство залежать від віку дитини. З допомогою різних методів можна формувати в дітей уявлення
про його масштаби. Перед початком навчання в школі діти
мають уміти пов’язувати поняття «Боже Царство» та його
образи з власним життям. При цьому сюди можуть бути
залучені й уявлення про вище згадані метафоричні образи небес. Окрім цього, дітям можна розповідати також про
обітниці заповідей блаженств (ті, що плачуть нині – будуть

Боже Царство
Практичні поради

REICH GOTTES

СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Ми, беручи приклад з Ісуса Христа, можемо розпочати з того, аби пильніше приглянутися до оточуючої нас реальності й несправедливості, яку зазнають
чимало людей світу. Ведімо свідомий спосіб життя
й не потрапляймо під вплив реклами й дезінформації. Батьки разом з дітьми можуть поцікавитися,
приміром, про різні благочинні організації. Вони
нерідко пропонують недорогі чи безкоштовні інформаційні матеріали й акції, що розраховані на дітей
різного віку й присвячені різноманітним темам, як от,
взаємозв’язку між перевиробництвом продуктів харчування в європейських країнах і голодом, який панує
у світі. Сім’ї можуть взяти собі за правило здійснювати
усвідомлено покупки й обговорювати ціни на товари:
якою має бути ціна на продукти, якою має бути ціна
однієї пари джинсів із урахуванням усіх затрат на їхнє
виробництво й транспортних витрат? Якщо нам попадають надто дешеві товари, то пояснювати, що це
тому, що хтось у світі отримав меншу зарплатню. І в
цьому зв’язку організовуються різні інформаційні акції, де діти можуть отримати відповідну інформацію.
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різним: в одній притчі Боже Царство вже непомітно прийшло,
а в іншій воно ще прийде раптово й несподівано.
На основі Нагірної проповіді молоді люди можуть поміркувати, якої поведінки Ісус очікує від Своїх послідовників, і який
приклад Він подає, аби Боже Царство вже тепер стало реальністю. «Царство Боже є між вами», – мовиться в Євангелії від
Луки 17, 21. Це було і є великим викликом для християн, які
серйозно ставляться до своєї віри. Як Ісус може казати таке,
коли світ є таким, яким він є? Тут є проста відповідь: «Боже
Царство залежить також від кожного з нас! Я докладатиму зусиль, аби воно вже сьогодні було присутнім між нами!». Ісус
демонстрував, як це треба робити: Він дарував людям надію.
Він додавав мужності тим, що сумніваються; і вселяв упевненість, що Бог поруч з ними. Він сповнював бідних силою й
давав їм відчути, що Бог цінує їхнє життя. Він закликав чинити опір зловживанням владою і боротися проти насилля. Бог
живе між людьми, які шукають Його. У їхніх душах уже сьогодні панує Боже Царство.

Для дітей старшого віку існують матеріали на теми, як
от: торгівля людьми чи проституція, проблеми біженців і переслідування християн. На цих матеріалах, зазвичай, зазначено, для якого вікового цензу вони призначені; адже їхній зміст не завжди передбачений для
дітей молодшого віку. Такі факти не мають викликати
в християнина байдужість чи черствість. Людина, яка
бажає наслідувати Ісуса Христа, має бути чуйною до
людської біди, не бути черствою і завжди приходити на
допомогу ближньому.
БОЖА ВОЛЯ
У своїх учинках ми маємо керуватися не тільки соціальною чи економічною справедливістю, а також екологічною свідомістю. Не тільки справедливість визначає
Боже Царство. Тому виникає питання, як домогтися
того, аби Божа воля істинно панувала на землі – або
щонайменше в нашому найближчому середовищі. Найменшим дітям можна дати завдання поміркувати над
тим, яким був би світ, якби Бог «визначав його». Якими
були б тоді наші будні? Як це позначилося б на людей з
нашого оточення? Які переваги це принесло б і чи виникало б це труднощі?
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Намагаючись уже сьогодні відчувати Боже Царство між нами,
пам’ятаймо про Божу обітницю: Божий Син прийде незабаром.
У кожній молитві ми просимо про Його прихід й щомиті очікуємо на це. Із дітьми ми можемо також вести бесіду про те, що означає це очікування: Ми вважаємо, що Ісус у будь-який момент
може стати перед нами. Якщо прийде ця мить, то будьмо готовими потрапити в Його обійми.

Часопис для дітей – видавництво Новоапостольської церкви | № 3, березень 2019 р.

ТЕМА:

НЕБЕСНЕ ЦАРСТВО

Дитячий журнал за березень
2019 року присвячений також
темі «Небесне Царство»

МИР
Мир – це ще одна ознака Божого Царства. Як нам досягнути й зберігати мир в своєму житті? Аби загострити в дітей
почуття миру, можна спільно з ними назбирати каміння
і написати на кожному з них, що може зруйнувати мир –
події, які вони пережили, певні справи чи інші обставини,
очевидцями яких вони були. Потім можна намалювати
крейдою велике серце на підлозі чи розкласти велике
серце з паперу чи іншого матеріалу й покласти на нього
ці каміння. Діти можуть розмірковувати над тим, що при
цьому відчуває серце: воно обтяжене турботами, болить
і можливо забруднилося. Як тільки діти висловлять свої
міркування, то можуть збирати один за одним камінці у
відерце, читати написи на них і казати: «Я прощаю тобі!»
Звільнивши серце від тягарів каміння, діти можуть лягти
на серце чи поруч з ним і насолодитися та описати свободу й легкість, які сповнюють їх. Тепер вони разом можуть
поміркувати над тим, що треба зробити для того, аби в їхньому серці панував мир: нести мир людям, не завдавати
нікому біль, прощати ближньому й не зосереджуватися на
минулих помилках, молитися і просити в Бога про те, аби
Він допоміг нам зберігати мир.

Др. Банмюллер, Геретсрід
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Час – милість
Ми народжуємось, зростаємо й живемо, а також надіємося на прекрасне майбутнє. Усьому свій
час. Народження й смерть, життя на Землі є абсолютно немислимими без часових вимірів.
Людину, яка в 90-річному віці говорить про те, що до неї приходить бабуся, аби приготувати
улюблену страву, ми вважаємо божевільною, яка втратила відчуття часу.

Ч

ас – що це таке? Один із «отців церкви», Аврелій Августин, свого часу мовив: «Коли мене ніхто не питає про
час, то я знаю, що він є; а коли запитують, то я не знаю,
що відповісти». Аврелій глибоко розмірковував про
час: «Час йде з майбутнього, якого ще немає, у сучасне, яке нетривке, і сягає у минуле, якого немає». Згідно з таким описом
часу взагалі не існує. Однак навіть п’яти-шестирічна дитина
скаже про те, що є минуле, майбутнє й сучасне. Навіть дитина
може розповісти, що кожен відчуває час по-своєму, і що він
минає швидко, коли вона грається з друзями, і сповільнюється, коли, приміром, очікує на Різдво й подарунки. Наступний
вислів влучно передає вище сказане: «Щасливі годин не спостерігають!» Для нещасливих людей час, навпаки, тягнеться
повільно.
Усе, що ми робимо, підвладне часу. Без нього не можливо спілкуватися, мовчати, працювати чи відпочивати. Для всього в цьому
житті потрібен час. Але він біжить. Час містить у собі щось загрозливе. Він спливає, не дивлячись на те, займаємося ми чимось чи
ні. І ми разом з часом стаємо старшими… Немає людей, що непідвладні часові. Час завжди тече, він спливає. Тому ми й не думаємо
про нього. Коли розмірковуємо над часом, то розуміємо, що він є
коштовним даром: дарунком життя, дарунком Бога, яким, як мовиться в Святому Писанні, треба дорожити: ним ми послуговуємося, ним ми насолоджуємося. Водночас є люди, що марнують свій
час.

Час біжить
Пісочний годинник – це відображення часу, який біжить. Пісок
повільно й рівномірно просочується з однієї колби в іншу. Час,

який минає, можна порівняти з іншим пісочним годинником, й
ми переконаємося, що його різниця в залежності від розмірів годинника становить три, п’ять і більше хвилин. Пісочний годинник
можна покласти на бік і пісок не буде просочуватися. Чи можна так
зупинити час? Звісно, що ні. Так ми тільки обманимо самого себе.
Найпоширеніший обман людей – це обман часу.

Мати час
Якось у магазині канцтоварів на стелажі з вітальними листівками з нагоди Дня народження я побачила на одній із карток вірш
із заголовком: «Я бажаю тобі мати час!» Моя перша реакція: «Яке
наївне побажання! Хіба можна побажати людині час? Адже час або
є у людей, або його нема. Ми можемо бажати людям як завгодно
багато часу, але від цього його не стає більше. Кінцівка згаданого
вірша змушує задуматись: «Я бажаю тобі мати час для життя!»
Деякі люди не мають часу для життя. Вони вмирають ще в дитячому чи молодому віці. Голод, хвороба, нещасний випадок, злочин
укорочують людині життя. Дехто не використовує час, відведений
їм для життя. Декому доводиться працювати до знемоги, аби хоч
якось звести кінці з кінцями. У них практично не залишається часу
для життя. Натомість «трудоголіки» не уявляють собі життя без
роботи; вона є його смислом. Коли йдеться про використання
людьми часу, то більшість з них балансує між визначеним ними ж
ритмом життя і необхідністю, що нав’язана ззовні.
Мати час для життя: мати час для праці, аби забезпечити себе
житлом, харчами й одягом. Мати час на розваги, мати час, аби
приносити радість ближньому, мати час міркувати про Бога та про
Його любов до нас; мати час, аби рости й розвиватися. Усебічно
використовувати дарований нам час означає: не бути егоїстичНС, 3/2019
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Час – це дарунок
Як часто впродовж дня ми дивимося на годинник – двадцять
чи тридцять разів? Здебільшого ми стежимо за часом, коли не бажаємо спізнитися на важливу зустріч. Адже наші дні є здебільшого розпланованими. Ми сподіваємося, що ніщо не перешкодить
нам виконувати заплановане. Коли в нас обмаль часу, то ми поглядаючи на годинник, переживаємо стрес. Коли ж у нас є час, то
ми одразу плануємо вирішення ще однієї справи. І, при цьому, не
має значення, чи забігли ми на декілька хвилин у супермаркет, аби
придбати щось із продуктів, а чи вирішуємо якусь іншу важливу
справу. Ми рідко, поглядаючи на годинник, буваємо спокійними
й вдячними від того, що маємо час. Такі почуття здатен викликати
інший годинник, якого можна побачити на дзвіниці церкви Милості в Ветцлар-Бюблінгсгаузен (Німеччина). На його циферблаті
вказані не цифри, а 12 літер. Якщо їх скласти докупи, то читаємо:
«Час – милість». Людина, яка дивиться на цей годинник, кожного
разу читає послання: час – це дарунок Божої милості!

Наповнити час змістом
«Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і
гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми
відлітаємо», – так мовив псалмоспівець у 89-му Псалмі. Він вважав,
що людське життя проходить здебільшого надаремно, безглуздо й швидко. У цьому він переконався, очевидно, на власному
досвіді: «Літа наші минають, мов зідхання». Отже, здобувши таке
пізнанням, він просить в Господа: «Навчи ж нас дні наші рахувати,
щоб ми дійшли до розуму доброго». Коли ми опиняємося перед
лицем смерті, то ми починаємо розуміти цінність життя.
Коли ми розуміємо, що наше життя на землі є обмежене
часом, то починаємо використовувати його для підготування до вічності. Цій мудрості - понад 2500 років, і
все ж вона є актуальною! Наше земне життя – це дар,
який обмежений часом, що витрачаємо щодня. Як ми
проводимо цей час? Чи поспішаємо, чи важко працюємо, а чи нудьгуємо – усе залежить від нас? Однак, чи
завжди ми використовуємо цей час, аби осягнути мудрість!?

Моменти для вічності
Якось Ісус завітав до Марти й Марії у Віфанію. Марта клопоталася по господарству й намагалася якнайкраще пригостити гостя. Її сестра, склавши руки, сиділа біля ніг Учителя
й уважно Його слухала. Сестри мали однакову кількість
часу, але використовували його по-різному. Ми знаємо, що час можна використати двояко. Є люди, які
заповзято й сумлінно працюють, досягають значних
успіхів, турбуються про інших, здатні долати будь-які життєві труднощі. А є інші люди, які ведуть вільний спосіб життя і вміють використовувати відведений для них час для важливих моментів. В
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ізраїльському суспільстві засуджували жінку, яка, склавши руки,
сиділа і слухала. Це вважалося неабияким нахабством. А Вчитель
похвалив Марію й не спонукав її надати допомогу своїй сестрі.
Адже Марія використовувала час, аби готуватися до вічного життя. Вона близько до серця прийняла слова Господа й вони мали
для неї більшу вагу, ніж будь-яка робота.
Це – порада для сучасних людей, які метушаться, працюють, організовують чи планують, і забувають про момент вічного життя.
Багатьом людям здається, що вони раціонально використали час,
який приніс прибуток. Нам часто бракує вміння обирати баланс
часу: між виконанням земних обов’язків і зосередженням на вічному житті. Між, з одного боку, поспішністю і «розслабленням» за
комп’ютерними іграми або переглядом безконечних кримінальних телесеріалів, а, з іншого, збагачуючим життя дозвіллям з істинними зустрічами з Богом і людьми.

Дозвілля
«Лінощі – це мати недоліків» - приказка, яку чули ще наші батьки й дідусі з бабусями. Домогосподарка, яка після восьмої години
ранку збивала подушки та постіль і, аби провітрити їх, виставляла на підвіконня, вважалася лінивою. Як у неділю, так і в будні. У
наші дні людей закликають відпочити й щось робити для укріплення свого здоров’я. Гігантська індустрія здатна забезпечити
людям організацію дозвілля. «О, у мене немає часу!» – сьогодні чи
не найчастіше можна почути таку відмовку. Карл Гайнріх Ваггерл,
австрійський письменник, коротко й виразно відповів на неї так:
«Людина має час, коли сама собі виділяє його».
Бог наділив людину неабиякою свободою: вона може самостійно розпоряджатися часом. Вона відповідає за те, як використовує
його, і чи використовує взагалі. У Своїх Заповідях Господь висловив побажання щодо використання людьми часу. Він заповідав в
один із днів тижня відкласти будь-яку роботу й відпочивати. У такий відпочинковий день ми маємо
підтримувати стосунки між собою, людьми й
всемогутнім Богом. Це – день, який приносить утіху як фізичному тілу, так духові й душі.
Однак, чим більше ми, люди, маємо вільного
часу, тим більше роботи й заходів ми плануємо навіть у вихідні дні. Усе, що ми відкладали
упродовж тижня, ми надолужуємо у вихідні дні.
Однак, скаржитися не має сенсу. Краще, якщо
ми будемо щоденно усвідомлювати відповідальність, яку Бог поклав на нас: Наповнювати час, подарований нам Богом, змістовними справами! Працею,
дозвіллям, активністю, допомогою, молитвою чи умиротворенням.
Від нас залежить, як використовувати час. Наберімося мужності й використовуймо його
згідно з порадою Господа. Тоді ми істинно
житимемо, а не існуватимемо так, як цього
хочуть інші люди. Дякуємо Тобі, Господи, за
милість часу й за час милості!
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ним, а думати про Бога; думати а не тільки про земне і як заробити
гроші, а мати час для життя. «Я бажаю тобі мати час для життя!» Це
– важливе побажання, яке стосується будь-яких сторін людського
життя.
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ВІДЗНАЧЕННЯ РІЗДВА ХРИСТОВОГО

Фото: НАЦ України

В ОКРУГАХ УКРАЇНИ

Місяць січень асоціюється
в новоапостольських християн не тільки з початком
Нового року, а й, у першу
чергу, з великим християнським святом – Різдвом Христовим. Це величне свято
спонукає нас замислитися
над істинним змістом подій,
пов’язаних з народженням
Ісуса Христа й указує на їх
надзвичайну важливість для
спасіння людства.
Уже стало доброю
традицією проводити напередодні й під час Різдва
Христового святкові концерти. 6 і 13 січня 2019 року
в громадах м. Києва, Харкова й Запоріжжя відбулися
концерти органної музики. Віртуозне виконання солістом Харківської Державної Філармонії Станіславом Калініним та його учнем Станіславом Яковлевим духовних творів, присвячених насамперед Різдву, викликали неабияке
захоплення й піднесення не тільки у присутніх братів і сестер по вірі, а й у
запрошених гостей; вони не раз переривалися бурхливими оплесками. 25
грудня 2018 року в громаді м. Запоріжжя також відбувся святковий концерт
з нагоди Нового Року й Різдва. У концерті брали участь учні міської дитячої
музичної школи № 2, лауреат міжнародного конкурсу «Акорди Хортиці» дитячий вокальний ансамбль «Менестрелі», скрипковий ансамбль та сольні виконавці. Виконавська майстерність дітей принесла неабияку радість присутнім
на концерті. У дитячому виконанні особливо зворушливо звучали духовні
пісні-колядки, що були присвячені відзначенню Різдва Христового. Присутні на концерті отримали добрий заряд радості напередодні цього великого
свята.
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Кульмінацією свят з нагоди Нового року й Різдва Христового були богослужіння, які проходили в усіх громадах трьох округів Новоапостольської
церкви України. Їх проводили як носії окружних санів, які очолюють ці округи,
так й інші священнослужителі Церкви.
7 січня 2019 року український апостол Анатолій Будник проводив це урочисте богослужіння в громаді м. Турійська, яку він створив й очолив ще на початку 90-х років, коли тільки-но відбувалося становлення Новоапостольської
церкви в Західній Україні. В основу цього урочистого богослужіння апостол
поклав біблійні слова з Євангелії від Луки, 2, 10 – 12: «Ангел же сказав їм: Не
бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь. І ось
вам знак: Ви знайдете Дитя сповите, що лежатиме в яслах». Згідно з літургією,
після виконання хором пісні, відбулося читання з Біблії, з Євангелії від Матвія
1, 18-23. У своїй проповіді апостол зокрема сказав: «Наші біблійні слова, які мовив Ангел Гавриїл до пастухів, підкреслюють, що Ісус народився як Спасителем,
Який прийшов звільнити всіх людей; що Він був Христом, Якого Бог послав, а також Господом, Який був наділений особливими повноваженнями. Ангел указав
пастухам на особливий знак: «… знайдете Дитя сповите, що лежатиме в яслах».
Тому для них не було несподіванкою те, що вони побачили. Згодом вони несли
людям цю звістку й славили Бога; звіщали їм про знак Божої любові до людей.
Усе життя Ісуса, - продовжував апостол, - було знаковим: чудеса, які Він творив,
Нагірна проповідь, Його учинки любові, добра, милосердя й співчуття. Знаковою була також велика місія, яку Небесний Отець доручив виконувати Ісусові
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Христові: нести людям Божественну науку, привертати їхню увагу не до земних, а – до духовних
скарбів, знаковим було також те, що Він переміг
гріх, воскреснув з мертвих і, таким чином, створив передумови для спасіння усіх людей. У відповідь на це ми також маємо величати й славити
Бога, і для цього, беручи приклад з Ісуса Христа,
працювати над тим, щоб були знаковими як наші
слова, так і вчинки…» На завершення апостол А.
Будник привернув увагу присутніх до слів девізу
«Багатство в Христі!», згідно з яким – як запропонував Першоапостол - у 2019 році житимуть християни Новоапостольської церкви.
Після святкових богослужінь дітям, як
завжди, вручили різдвяні подарунки, а дорослі
спілкувалися один з одним за чашкою кави чи
чаю; частували власноруч випеченими тістечками й іншими солодощами. Свято Різдва Христового – це також прекрасна нагода поспілкуватися у колі духовної сім’ї, поділитися своїми
негараздами й радощами. Адже в церковній громаді кожен знаходить розуміння, увагу, підтримку, радість й утіху.
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1. Які слова згідно з Євангелієм від Матвія вигукували діти,
коли відбулося очищення храму?
А Вітаємо Тебе, Царю Юдейський!
Б Лисий, з’явись!
В Осанна Сину Давидовому!
Г Поміч у Господі!

?
?

2. Як звали пророчицю, яка зустріла Немовля Ісуса
і Його батьків перед храмом?
А Юлія
Б Єлисавета
В Анна
Г Іоанна
3. Де у Біблії знаходиться молитва Йони, яку він
виголошував у череві риби?
А Йона, глава 1
Б Йона, глава 2
В Йона, глава 3
Г Йона, глава 4
4. Де у Біблії йдеться про преображення живих
і воскресіння мертвих?
А у Посланні до филип’ян 4, 4
Б у Посланні до галатів 2, 14
В у 1-у Посланні до солунян 4, 15–17
Г у Діяннях апостолів 1, 9–11
5. Хто наказав убити дітей Віфлеєму?
А Кайзер Август
Б Понтій Пилат
В Ірод Антипа
Г Ірод Великий

6. Коли відбулося обрізання Ісуса?
А через вісім днів після Його народження
Б через сорок днів після Його народження
В у віці 12 років
Г у віці 30 років
7. Хто написав слова до пісні «Нехай до Мене приступлять
діти» (№ 84 в російськомовному пісеннику)
А Петер Зорен
Б Ніколаус Деціус
В Клайд Девіс
Г Мартін Лютер
8. Де оселилася сім’я Ісуса після повернення з Єгипту?
А у Віфлеємі
Б у Єрусалимі
В у Капернаумі
Г у Назареті
9. Куди подався апостол Павло після його покликання на
апостоли згідно з Посланням до галатів?
А у Вавилон
Б у Єгипет
В у сьогоднішню Туреччину
Г у Аравію
10. Який сан обіймав Клаус Заур перед тим, як був зведений
у сан Окружного апостола?
А сан єпископа
Б сан апостола
В сан окружного старійшини
Г сан священика

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

2 лютого, на 40-й день після Різдва за Григоріанським календарем, у деяких сільських місцевостях
Німеччини відзначають Стрітення Пресвятої Богородиці. Цього дня селяни розпочинали польові роботи. Після Різдвяних свят вони наймали на роботу слуг і служниць. Стрітення Пресвятої Богородиці є
народною назвою подій, про які йдеться в Євангелії віл Луки. Тут розповідається про те, як сім’я Ісуса
прийшла до храму в Єрусалимі й «представила» новонародженого Ісуса, тобто, передала або «присвятила» Його як первенця Господові. Завдяки цьому біблійному факту виникло поняття «представлення Ісуса в храмі». Картина «Представлення», яку ми пропонуємо сьогодні вашій увазі, знаходиться в церкві Пресвятої Богородиці м. Вітцігхаузена в окрузі Ной-Ульм (Німеччина). Її будівництво було
розпочато в 1733 році. Фрески належать пензлеві художника періоду бароко й рококо Крістоферу
Томасу Шеффлеру (1699-1756), одному з найвидатніших представників тогочасного швабського барокового малярства. Фреску «Представлення Ісуса» Шеффлер створив у 1740 році. Вона відтворює події,
описані в Євангелії від Луки 2, 21-40, коли батьки принесли новонародженого Ісуса у храм. Над Марією
й Йосифом зображена пророчиця Анна, а поруч чоловік у священицькій ризі, він тримає новонародженого Ісуса на руках.
ЯК ЗВАТИ ЛІТНЬОГО ЧОЛОВІКА В СВЯЩЕНИЦЬКИХ РИЗАХ?
Відповідь див. на стор. 2
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