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Пристосовування

Д

ля функціонування будь-якої спільноти треба, аби люди,
щонайменше, виявляли здатність пристосовуватися один
до одного. Чим більшими є відмінності у потребах і характері людей, які утворюють певну спільноту – чи то в сім᾽ї,
чи на роботі, чи у стихійному товаристві, – тим більшою має бути їхня
здатність пристосовуватися один до одного. Таке пристосовування
передбачає повагу до потреб і бажань один одного, а також пошук і
сприяння того, що їх об᾽єднує; а це, у свою чергу, вимагає відмову від
власних бажань та уявлень.
Подібне відбувається, коли ми прагнемо мати спілкування з Христом: воно без пристосування є неможливим. Важливим, при цьому,
є не тільки пристосовування один до одного, а й пристосовування
всіх до Ісуса Христа. Мати спілкування і єднання з Христом означає:
орієнтуватися на Христа, брати з Нього приклад, подобатися Йому й
бути близькими до Нього. Чим більше кожна людина зокрема намагатиметься пристосовувати своє життя, думки й учинки до Христа та
Його Євангелія, тим простіше буде знаходити порозуміння з ближнім.
Саме у цьому – сила спільноти християн!
Імпульс із богослужіння Першоапостола
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вілей – без торжества: сорок років тому в Берліні був відкритий найбільший та найуспішніший конгрес-центр Європи: споруда довжиною
у 300 метрів з футуристичним алюмінієвим фасадом обійшлася майже в мільярд німецьких марок. Зведений поблизу радіовежі Міжнародний конгрес-центр майже
одночасно зі своїм східним конкурентом – Палацом Республіки на площі Маркса й Енгельса, – у час «холодної війни»
мав знаменувати важливість Західного Берліну як міста
перспективного економічного росту. Міжнародний конгрес-центр не раз був улюбленим місцем проведення різноманітних міжнародних конференцій і відзначений багатьма
нагородами. Він належить до найбільш завантажених конгрес-центрів Європи, і все ж щороку несе мільйонні збитки;
адже тільки 20% його площі були придатними до використання, а 80% займали сходи, сходові майданчики й холи,
сервісні й технічні приміщення. У 2014 році Міжнародний
конгрес-центр, як і знесений до цього часу Палац Республіки, був закритий через наявність азбесту в його будівельних матеріалах. Критики, які називають його «велетенським лінкором», виступають також за його знесення. Однак,
після тривалих коливань Сенат Берліна прийняв рішення
про реконструкцію Міжнародного конгрес-центру; адже
він належить до символів, що творять «лице міста». Після
його тимчасового використання як притулку для біженців
будівельні роботи мали розпочатися у 2019 році, але Сенат
Берліна й виставковий комплекс усе ще шукають приватних
інвесторів.
A.V.
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БОГОСЛУЖІННЯ У БЕРЛІНІ –
ШАРЛОТТЕНБУРЗІ / НІМЕЧЧИНА
ДАТА: 3 лютого 2019 року
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Надійна твердиня –
наш Бог» (№ 142 у німецькомовному пісеннику)
СУПРОВІД: Окружний апостол Вольфганг Надольний, апостоли Марат Акчурін, Сергій Бастріков, Клаус Катенс, Дірк
Шульц і Вольфганг Ценкер
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Слово із Біблії: 1-е Корінтян 13, 8–10

«Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть,
мови замовкнуть, знання зникне. Бо знаємо частинно й
частинно пророкуємо. Коли настане досконале, недосконале зникне».

Спізнати Божу любов

С

ердечно улюблені брати й сестри, ми зібралися
сьогодні вранці для того, аби поклонятися всемогутньому Богові. Чим більше ми розмірковуємо над тим, що Бог робить для нас, тим більше
знаходимо причин, аби поклонятися й дякувати Йому. Ми
прийшли сюди, бо бажаємо, аби Святий Дух наставляв
нас, аби об’являв нам Божі велич, святість і славу. Святий
Дух відкриває нам Бога через Його слово, а під час Святого Причастя ми переживаємо Божу присутність.
Я знаю, що дехто може мені заперечити: «Ви проповідуєте завжди одне й те ж. І згодом це набридає». Якщо
сприймати проповідь поверхнево і слухати її пасивно, то
може складатися таке враження. Адже ніхто не придумав
нічого істотно нового, усе написане в Біблії упродовж багатьох століть. Ніхто нічого принципово нового не додав.
Але якщо сприймати Боже слово з вірою й дозволити Святому Духові проникнути у своє серце, то проповідь буде
зовсім іншою; адже Святий Дух відкриває нам знання про
Бога. Ми можемо в різний спосіб переживати й спізнавати
Його. Отже, якщо дозволити Святому Духові проникнути

6

НС, 6/2019

у своє серце, то одна й та ж проповідь збагачуватиме нас
чимось новим. А якщо ми будемо втілювати Боже слово
у життя, то зможемо дедалі краще спізнавати Бога, й відкриємо для себе аспекти, про які досі й не здогадувалися.
Саме так діє Святий Дух. Він поглиблює наше знання про
Бога й сприяє тому, аби ми краще спізнавали й відчували
Його присутність у своєму житті.
Бог є, звісно, грандіозним і величним, тому нам годі достименно спізнати Його. Жодна людина неспроможна на
це. Ось чому апостол Павло наголошує в нашій цитаті на
тому, що людські знання є «частинними». Жодна людина
не спроможна твердити, що досконало спізнала Бога й
знає Його сутність. Бог є вельми величним і неосяжним, а
тому наші знання про Нього є завжди «частинними». Нам
не вистачить словникового запасу, аби передати Божі славу й велич. Але ми віримо в Бога. «... бо ходимо вірою, а не
видінням» (2-е Корінтян 5, 7). Ми знаємо дещо про Бога
й завдяки діянню Святого Духа наше спізнання про Нього зростає все більше; однак, нам годі остаточно збагнути Його. Це не означає: те, що ми чули й знали вчора чи
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позавчора, було неправильним; і що ми сьогодні є мудрішими від наших батьків, а вони були нерозумними й все,
що вони робили, було неправильним – це не так. Апостол
Павло влучно передав це такими словами: «Тепер ми бачимо, як у дзеркалі, неясно» (1-е Корінтян 13, 12).

Фото: НАЦ Берлін-Бранденбург
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зеркала у час апостола Павла відображали нечітко; їх виготовляли з металу, а тому їхнє відображення було невиразним. Апостол ужив це образне
порівняння для того, аби передати, що ми бачимо Бога
нечітко, неначе в дзеркалі, невиразно й неясно. Тільки
завдяки діянню Святого Духа ми здатні дедалі більше
спізнавати Бога. Апостол Павло продовжував: «Коли я
був дитиною, говорив як дитина, думав як дитина, міркував як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те, що
дитяче» (1-е Корінтян 13, 11). Отже, існує різниця між
знаннями дитини й дорослого. Чи є знання дитини хибними? Ні, але вони є дитячими. Розкажу це на простому
прикладі. Ми кажемо дитині: «Якщо ти будеш послушним і приноситимеш жертви, то милостивий Бог поблагословить тебе». Адже так ми наставляємо своїх дітей.
Коли вони стають дорослими, то мають інші знання, і
розуміють: благословення походить тільки від Бога. Ісус
Христос помер і віддав за нас Своє життя; Він щиро дарує
нам Своє благословення й усе необхідне для земного життя. Він щедро благословляє нас, Він приніс Себе у жертву,
тому ми виявляємо Йому послух. Ми з любові й з вдячності служимо Йому. Ми приносимо Йому свої пожертви,
бо Він любить і благословляє нас. А Бог відповідає на наші
послух і жертви та знову й знову благословляє нас.
Чи є наша настанова для дітей хибною: «Будь послушним і принось пожертви, і Бог благословить тебе?» Ні, але
вона є недосконалою. Дорослі люди розуміють це по-іншому: усе походить від Бога. Бог щедро благословляє нас
і тому ми виявляємо Йому послух і приносимо пожертви,
а Він знову й знову відповідає на них Своїм благословенням. Я навів цей приклад, аби показати: знання, які ми досі

Дозвольмо Святому Духові поглиблювати
наші знання про Бога.

мали, є нехибними, а недосконалими. Дозвольмо Святому
Духові поглиблювати наші знання про Бога. Святий Дух
веде нас від одного спізнання до іншого. Це не означає: те,
що ми знали вчора чи позавчора, було хибним; ні, воно
було недосконалим. Святий Дух сприяє поглибленню наших знань про Бога, бо вони є завжди «частинними». Свя-

тий Дух «наводить» нас на всю правду. Святий Дух з самого початку, коли ми були ще малими, казав нам правду
й наставляв: Бог є любов’ю. Про це знають усі діти. Вони
співають пісню про те, що Бог є любов’ю. Це – найбільша
істина. Це – найважливіше. Ми знаємо найважливіше про
Бога. Ми знаємо, що Бог є любов’ю. Це було і є істиною. А
наші знання є «частинними», недосконалими. Ми не знаємо, що Бог зробив, і що продовжує робити для нас. Ми
навіть не здогадуємося про те, як часто Бог посилає Своїх
Ангелів, аби вберегти нас. З нами у житті відбувається чимало подій. Якби ми знали, як часто милостивий Бог посилав до нас Своїх ангелів, аби вберегти й захистити нас...
І про це ми навіть не здогадувалися; ми продовжували йти
своїм шляхом і з нами нічого особливого не відбувалося.
Бо не здогадувалися, що поруч з нами був ангел-хоронитель, який оберігав нас.
Поміркуймо над тим, що Бог вибрав нас від початку
світу й потурбувався про те, аби ми почули Його заклик
і відгукнулися на нього! Про це ми можемо тільки здогадуватися, а остаточно не знаємо, як Бог розпорядився,
аби ти і я були сьогодні Його дітьми. Адже знання, які ми
здобуваємо, є завжди «частинними».
Під час кожного богослужіння Бог турбується про нас.
Наведу ще такий приклад. Ми й не здогадуємося про те,
яку працю Бог виконав, аби ми знаходилися зараз на богослужінні, слухали Його слово, приймали Його милість
і благословення. Адже наші богослужіння відбуваються
не просто так, що Бог мовить слово. Аби відбулося богослужіння, треба підібрати слушну біблійну цитату, мати
священнослужителя, який є підготовлений до проповіді,
організувати хор, органіста й усе для цього необхідне.
Адже богослужіння не відбувається тому, що Бог каже:
«Ти проповідуй, ти співай, а ти грай!» Як працює Бог? Він
сіє зерна любові й дозволяє, аби брати в сані й парафіяни
відчували Його любов. Зерна любові повільно проростають у їхніх серцях й раптом у них виникає бажання: «Я
бажаю служити Господові». Бог не вимагає: «Ти мусиш казати те, а він – інше». Через Святого Духа Бог наснажує
брата, аби до нього приходили правильні думки.
Отже, Бог, аби відбулося богослужіння, виконує велику працю; Він виконує її терпеливо і з любов’ю. Нам годі
собі уявити, скільки Бог витрачає любові, і яку працю виконує, аби відбулося богослужіння. Бог працює над тим,
аби знаходилися люди, які погоджуються служити у сані,
які співають у хорі, грають на органі чи виконують будь-яке інше церковне служіння. І його вони виконують з любов’ю. Це – нелегка праця. Такий приклад показує, що ми
навіть не здогадуємося, яку працю виконує Бог, аби забезпечити нас богослужінням.
Наші знання є «частинними», адже нам, людям, влаНС, 6/2019
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Божа слава є вельми
величною, тому за будь-яких
обставин нам варто виявляти
Йому вірність.

стиво забувати. Ми забуваємо про наші молитви, які Бог
вислуховує. Це прикро, але – факт. Хто може з нас сказати, яку кількість гріхів Бог простив нам? Їх було чимало.
І це відбувалося часто. Господи, якби ми тільки знали про
це?! Це було б для нас корисним. Ми абсолютно не знаємо,
яку Бог виконав працю, аби відшкодувати заподіяні нами
збитки. Бо ми є недосконалими, інколи ми буваємо необережними, коли ображаємо ближнього. Та Бог утішив
нашу жертву й відшкодував їй заподіяні нами збитки. Про
це ми також нічого не знаємо. Я навів прості приклади,
які свідчать про працю, яку виконує для нас Бог, і про
неї ми нічого не знаємо. Святий Дух не перелічує нам усі
Божі діла, а знову й знову підкреслює: «Бог любить тебе.
Довірся Йому, навіть якщо ти не все розумієш. Адже ти
не знаєш, яку працю Він виконує для тебе. Ти не знаєш,
як часто Він виконує її, - наставляє Святий Дух, – бо Бог є
любов’ю. Він любить тебе. У цьому ти можеш бути впевненим. Тому довірся Йому».

Н

аші знання є «частинними». Ми розуміємо, що ми
далеко не все знаємо про свого ближнього. Тільки
Бог знає про нього все. Ми бачимо людину такою,
якою вона є, а Бог бачить усю людину: Він бачить її минуле, теперішнє і майбутнє. Він бачить цілковиту картину
про нашого ближнього. І Його погляди відрізняються від
наших.
Свого часу люди вбачали у Савлові ворога, який хотів
убити їх. Та Бог мав інше уявлення про нього. У нього були
Свої наміри щодо цього чоловіка. Ми також знаємо лише
частково про свого ближнього, бачимо його гріх. А Бог
визначає його провину. Ми бачимо наслідки його поступ-
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ків і не знаємо мотивації. Ми не знаємо про боротьбу, яку
доводиться вести нашому ближньому. Мені не треба вам
про це багато говорити. Отже, ми знаємо не все, а лише
частину про свого ближнього. А Бог відає усе. Святий Дух
не розповідає нам усе про нашого ближнього, а тільки –
одне: Бог любить цю людину. Божий Син помер і за нього;
Він бажає спасти його; Бог дорожить цією людиною і буде
робити все можливе, аби спасти її і вона осягнула вічне
єднання з Ним у майбутньому, новому світі. Про це ти
маєш знати. Якщо ми знаємо про це, то будемо відповідно
поступати.
Ми тільки «частинно», тобто частково, знаємо про
Христову церкву, про Божу справу, про спасенні діяння
Бога. Ми бачимо Церкву, ми бачимо свою громаду, у нас
є власна думка про все, тому кажемо: мало нас чи багато, погано чи добре ми поступили. Однак, наші знання є
«частинними». А Бог бачить минуле, теперішнє й майбутнє. Він бачить Свою справу цілковито: бачить як цей, так
і потойбічний світ. Ми вважаємо, що можемо судити, чи
приготовлена Христова Невіста, а бачимо тільки видиму
сторону Божої справи. Це – неправильно. З цього ми не
можемо робити остаточних висновків. А Бог дивиться на
все по-іншому, з іншої перспективи. Він не обмежений ані
простором, ані часом, Він бачить як цей, так і потойбічний
світи. Бог дивиться на все по-іншому. Господь Ісус мовив:
«Із Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю: чи спить він, чи встає, чи то вночі, а
чи вдень, – насіння те кільчиться й росте. А як – він сам
не знає» (Від Марка 4, 26–27). Цим Він хотів підкреслити:
не турбуйтеся надаремно, Учитель турбується про те, аби
насіння зростало.
Святий Дух не об᾽являє нам те, що відбувається у по-

С ЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

тойбічному світі, а тільки – те, що нам треба знати. Святий Дух мовить: «Не турбуйся надаремно. Бог є любов’ю,
Він чинить спасіння з любові до нас. Він виконає Свій
план і виконає обіцяне. Він спасе тебе й ніщо не зупинить
справу Його любові». Отже, Святий Дух поглиблює наші
знання: «Не турбуйся! Любов Бога є всемогутньою. Бог
любить людину, Він любить тебе й неодмінно довершить
Свою справу. Ти маєш знати про це. Тому зберігай Йому
вірність».
Апостол Павло також підкреслював: «Любов ніколи не
переминає. Пророцтва зникнуть ...», бо вони є частковими. Ми маємо часткові знання про майбутнє. Але ми
знаємо найважливіше: Святий Дух преобразить нас. Ми
отримаємо преображене тіло, увійдемо в Боже Царство
й побачимо Бога, як є. Тоді ми, урешті решт, цілковито
спізнаємо велику Божу любов.
Ми знаємо: те, що ми осягнемо, буде таким величним і
славним, що ми й не згадуватимемо про свої земні страждання, працю й жертви. Яку працю нам не довелося б виконати, та які страждання не перенести, їх годі зрівняти з
величною Божою любов’ю, яку ми вже сьогодні зазнаємо
на собі. Божа слава є вельми величною, тому за будь-яких
обставин нам варто виявляти Йому вірність.
Отже, Святий Дух мовить до нас: «Я не можу тобі все
пояснити; довірся Богові. Коли ти осягнеш єднання з Ним,
то остаточно спізнаєш Його любов, і тоді твоя любов буде

АПОСТОЛ
СЕРГЕЙ БАСТРІКОВ
Апостол Бастріков
звернувся до громади
з думкою про те, що
новий рік тільки почався,
і що він, як й інші
люди, непокоїться про
майбутнє і запитує, що він принесе. Однак, під
час цього богослужіння Бог дав йому втіху й
мовив: «Не бійся! Покладися на Мене! Повністю
довірся Мені!» Апостол наголосив також на
тому, що тепер треба жити тим, що ми почули на
цьому богослужінні: «Люби твоїх братів і сестер
у Христі. Люби свого сусіда, який, можливо, не
заслуговує на твою любов. Нехай Бог допоможе,
аби ми дедалі більше сповнювалися Його
любов’ю».

АПОСТОЛ
ВОЛЬФГАНГ ЦЕНКЕР
Апостол Ценкер розпочав
з міркувань Першоапостола на початку богослужіння: дехто вважає,
що наші проповіді
повторюються, і що ми
чуємо про одне й те ж. Він зокрема наголосив
на тому, що ми чуємо певну біблійну цитату, яка
вже не раз перебувала в основі богослужіння. та
завдяки діянню Святого Духа ми сприймаємо
її по-іншому, під іншим кутом зору, тому вона
торкається нашого серця. Апостол зупинився
також на тому, що перебіг богослужіння залежить від того, з якою спрагою громада сприймає
його. Як приклад здобуття нових знань, він навів запроваджене Першоапостолом Урвіллєром
розуміння «власної відповідальності» у час, коли
казали: «Це можна, а цього не можна!» «Що сьогодні є мотивацією моїх поступків? – З любові
до Бога виконувати працю для Нього!»

АПОСТОЛ
ДІРК ШУЛЬЦ
Апостол Шульц вів
мову про те, що любов
відкриває нам доступ до
Бога: «Ти можеш серцем
спізнавати Бога, джерело життя, ти можеш
мати доступ до Нього й дедалі більше розуміти
Його тільки завдяки любові». Аби підкреслити
цю думку, він навів приклад використання для
доступу до комп’ютера кодового слова, пароля.
Без нього нам годі увійти в комп’ютер. Пароль
«любов» відкриває нам доступ до спізнання: Бог полюбив мене ще до створення світу;
Він вибрав мене й передбачив для мене щось
особливе. Апостол Шульц вів мову також про
доручення, яким Ісус наділив апостола Петра,
й запитував: «Чи любиш ти Мене?». Любов і
сьогодні є основоположним елементом Божої
справи.
НС, 6/2019
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Ми не знаємо, як часто Бог зберігав нас від лиха.

також досконалою. Тоді ти осягнеш вічне й досконале єднання з Богом». Висновок: отже, нам варто до кінця виявляти вірність Богові.
Після співпроповідей апостолів Першоапостол продовжив: Дорогі брати й сестри, знання, які ми маємо про
Бога й про Його діяння, є «частинними». Ми знаємо, по
суті, дуже мало й нам властиво забувати навіть те, що
знаємо.
Ми кожного разу святкуємо Святе Причастя в пам’ять
про Ісуса Христа. Було б доречно, якби ми, готуючись сьогодні вранці до Святого Причастя, відвели б п’ять хвилин
часу для розмірковуванням над спасенними Божими діяннями і не пам᾽ятали про них. Не забувай, що Ісус Христос
помер за тебе, бо з любові бажає відкупити тебе. Що ще
більшого Він може зробити для тебе?! Не забувай про це.
Що ще може Він зробити для того, аби ми довіряли Йому.
Розмірковуймо над цими питаннями. Що ще Бог може
зробити для нас, аби ми довіряли Йому. Бог став Людиною. Він виявив до нас Свою любов. Він помер за нас.
Чи може Він ще щось більше зробити для нас!? Довіряй
Йому. Він виявляє до тебе Свою любов. Ми отримали про
Нього знання й не забуваймо про них. Він часто й багато
прощав нам гріхи. Ми так швидко забуваємо про це, хоча
вельми радіємо, коли Він приводить усе до ладу в нашій
душі й ліквідовує наші гріхи. Їх тоді немає. Як швидко ми
забуваємо про милість, яку Бог дарує нам. Якщо ми будемо пам᾽ятати про те, як часто і як багато Бог прощав нам,
то нам буде легше прощати своєму ближньому. Адже Бог
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каже: «Я зробив усе це для тебе й очікую, аби ти з вдячності простив ближньому».
Коли ми, приміром, згадуємо про останнє відпущення
гріхів, то, очевидно, думаємо: «Чи не надто багато Бог вимагає від нас?» Але якщо я подивлюся на загальну картину,
то не буду казати: «Ти надто багато вимагаєш від мене?» Я
не кажу, що прощати – це легко. Першоапостол Лєбер вів
свого часу не раз мову про це. Але ми маємо мати бажання
прощати. Не забувай наміри Бога щодо твого ближнього.
Бог бажає принести йому спасіння. Бог бажає відкупити
його від зла. Бог бажає подарувати йому єднання з Собою.
Це – найважливіше, що ти маєш знати про свого ближнього. Бог мовить до нас словами Іллі, які він сказав Єлисеєві:
«... бо що належало до мене, те я зробив тобі» (1-е Царів 19,
20). Бог зробив для нас чимало, тому поставмо себе Йому
на служіння. Скажімо Господові: «Ось я! Я бажаю служити
Тобі».

ОСНОВНІ ДУМКИ:
Ми знаємо недосконало про Божі сутність і діяння,
про свого ближнього, про Церкву й про майбутнє.
Але Святий Дух об’являє нам найістотніше: Бог є
любов. Бог бажає спасіння нам і нашому ближньому, і Він неодмінно довершить Свою справу.
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Фото: з архіву видавництва / Йенс Ланге

Послання
апостола

ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 17.05.1956 р.
ПРОФЕСІЯ: інженер-будівельник
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ з 16.01.2005 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Берлін і Бранденбург, Росія, Білорусь, Центрально-Азіатські республіки: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан
й Узбекистан, а також Монголія і Північна Корея

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ
ВОЛЬФГАНГ НАДОЛЬНИЙ

Досконале і «частинне»

У

своєму Посланні до римлян апостол Павло прославляв Божу велич і зокрема мовив: «О глибино багатства, мудрости і знання Божого! Які
незбагненні Його постанови і недослідимі Його
дороги!» (Римлян 11, 33). У цьому Посланні він серед іншого зупинявся на конфлікті, який спалахнув між першими християнами-юдеями й християнами-язичниками.
Апостол, зокрема, наголошував, що жоден з них не має
перевагу над іншим. Усі – юдеї та язичники – згрішили перед Богом, й завдяки Його милості можуть осягнути вічне
спасіння.
Спізнання того, що Бог є суверенним у Своїх діяннях,
що Він вірно опікується й проявляє Свою любов до нас,
неодмінно – як мовиться у заголовку до цієї глави – викликає у нас бажання величати Бога, а також – Його чудесні
діяння.

Те саме відбувається сьогодні: людина, яка розмірковує
над Божими діяннями, залюбки величає Бога.
Бог є багатим мудрістю і знанням. Він є також досконалим; Бог не є заздрісним егоїстом, який пильно стежить за
тим, аби ніхто інший не здобув його багатств. Ні, навпаки:
Бог бажає ділити Свої багатства з усіма людьми!
Ісус Христос мовив до Своїх учнів, а значить – і до нас
про те, що має нам ще чимало сказати, але не все ми поки
що спроможні збагнути й зрозуміти (Від Івана 16, 12).
Людина є грішною, тому неспроможна повністю спізнати
Бога й збагнути Його діяння. Нам, людям, треба погодитися з тим, що ми є обмеженими: ми обмеженими на землі
часом і простором; обмеженими розумом і пізнанням; обмеженими у своїх поступках. Людські мудрість і знання у
порівнянні з Божими є «частинними» (1-е Корінтян 13, 9).
Наші людські можливості у порівнянні з Божою досконалістю є також обмеженими. Однак, це не заважає Богові
любити нас і ділити з нами Свої багатства. Нехай розуміння цього спонукає нас прагнути «… до мети, по нагороду
високого Божого покликання в Христі Ісусі» (Филип’ян 3,
14). Приймаймо запропоновані Богом багатства, зберігаймо й примножуймо їх, і ділимося ними з ближнім.
У День Господній зникне «частинне» і недосконале, і з
Божої милості ми побачимо Бога, як є, і будемо подібними
до Нього!
Вольфганг Надольний
Окружний апостол Надольний під час бесіди з
прихожанами
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МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
Нехай буде воля Твоя

Фото: Юрій Красільніков – stock.adobe.com

К

олись був час, коли люди вважали,
що князями, королями чи кайзерами
стають з «Божої милості». А, отже,
їхня воля відображала Божу волю. Це
саме так, щонайменше, подавали народові. У
Швейцарії ситуація була дещо іншою. Громадяни Швейцарії відмовилися від володарювання монархів. Вільгельм Телль та його соратники не бажали терпіти їхнього свавілля!
А в Європі воля князя здебільшого прирівнювалася до волі Бога. А тому його волю величали, славили й хвалили. Усі люди, які бажали зберегти своє життя і голову на плечах,
виконували її.
Ось так, здавалося б, було тоді все просто:
воля князя відображала волю Бога.
Сьогодні все відбувається по-іншому. Сьогодні ми не можемо ховатися за монархом і
казати: «Воля влади – це воля Бога». Однак,
ми, християни, запитуємо в себе: «У чому ж
полягає Божа воля?» Утім, навіщо нам цікавитися Божою волею? Адже ще Ісус мовив:
«Бо хто чинить волю Божу, той – Мені брат,
сестра і мати». А апостол Іван сформулював її
ще переконливіше: «Хто чинить волю Божу,
перебуває повіки».
Отже, виконання Божої волі має для нас
певні наслідки. Людина, яка бажає бути
близько з Ісусом Христом, бути Його сестрою
чи братом і бажає жити у вічності в Небесному Царстві та в єднанні з Богом і Його
Сином, зобов’язана виконувати Божу волю.
Згідно з Божою волею Ісус прийшов на землю, проповідував про Боже Царство, учив
людей і віддав Своє життя за їхнє спасіння.
Слова Ісуса відображають Божу волю, адже
Він та Його Отець є одно. «Коли хтось Мене

любить, то й слово Моє берегтиме і злюбить
його Мій Отець, і прийдемо Ми до нього, і в
ньому закладемо житло».
Божа воля полягає у тому, аби всі люди
прийшли до розуміння правди. Пророк Міхей
так сформулював Божу волю: «Тобі сказано, о
чоловіче, що є добре й чого Господь від тебе
вимагає: лише чинити справедливість, любити милосердя й покірно ходити перед твоїм
Богом».
Апостол Павло в Посланні до солунян писав, що Божа воля – це наша святість. Додамо до них також його слова, які він написав у
Посланні до римлян: «І не вподібнюйтеся до
цього світу, але перемінюйтесь обновленням
вашого розуму, щоб ви переконувалися, що
то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале». Отже, Бог святий, добрий і досконалий. Тому Божа воля полягає в тому, аби
людина рівнялася на Нього. Десять Заповідей
також відображають Божу волю. Бог бажає,
аби людина виконувала Його Заповіді. Люди
мають шанувати й славити Бога, і з повагою
ставитися один до одного. Ісус Христос наголошував на тому, що любов людини до Бога
й до ближнього – це абсолютний вияв Божої
волі.
З Божої волі виник також наш світ. Бог –
такою є Його воля – довершить усе розпочате. І тоді остаточно об᾽явиться воля Ісуса
Христа: «Отче! Хочу, щоб ті, яких Ти Мені
передав, перебували там, де і Я».
Ми не завжди усвідомлюємо, що не всі
наші рішення співпадають з Божою волею.
Тому знову й знову розмірковуймо над тим,
що є Божою волею. І вершимо її на землі!
НС, 6/2019
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Навчитися
довіряти
«Добрий ранок, добрий ранок,
добрий ранок!» – казала я собі,
помолилася до Господа й готувалася до сьогоднішніх процедур.
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Я

поїхала в профілакторій,
аби трохи поправити своє
здоров’я. У мене з голови
не виходив учорашній день.
Позавчора наш апостол відслужив
панахиду за моїм прийомним онуком Владом, якому було всього тільки 20 років. Мене непокоїло питання,
чи можна проводити панахиду для
нехрещеного? Відповідь була позитивною. Сталося так, що батьки хлопчика розлучилися, коли йому було 9
років. Його батько через це дуже переживав, але син зостався з матір’ю,
і коли він приїжджав на канікули до
свого батька й моєї доньки, які на той
момент уже одружилися, то відвідував богослужіння, й навіть їздив на
День молоді. Усі ми вже давно були
парафіянами
Новоапостольської
церкви. Зять із перших днів спільного
подружнього життя приходив на богослужіння разом з нами. Він розумів,
що без Бога важко жити, і що тому
розпався перший шлюб.
Коли Влад закінчив школу, то перестав відвідувати богослужіння. Ми
бачилися тільки по великих святах. І
тепер я часто розмірковую, чому так

сталося? Чому молоді люди вважають,
що самогубство є найкращим вирішенням усіх проблем?
Якщо діти приходять на богослужіння й Господь сіє у їхні душі
насіння, то треба докласти чимало
зусиль, аби вони зростали. Ми всі
відчуваємо свою провину, що не наполягли, не охрестили й не навчили
Влада триматися міцно за руку Господа. Влад, знаючи про свої неправильні
вчинки, не захотів відкритися своєму
земному батькові, не хотів розчаровувати нашу сім’ю, тому одноосібно
прийняв рішення вчинити самогубство. Без Бога дітям важко навчитися
довіряти навіть своїм батькам, радитися й ділитися з ними найсокровеннішим, навіть якщо наслідком буде
покарання. Але тільки разом можна
знайти вихід, допомогти в будь-яких
питаннях і прожити довге й радісне
життя.
Зараз я розумію, що маю молитися
за те, аби душа мого внука знайшла у
вічності Господа, прийняла хрещення
й виявила бажання перебувати вічно
разом з Ним.

ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | «МИ, ДІТИ»
У цій статті
публікуєтьс
я додаткови
«Із Біблії» ча
й матеріал до
сопису «Ми
рубрики
, діти»

Закони й правосуддя

С

лово «ТОРА» перекладається з давньоєврейської
мови як «закон», «настанова». Торою називають
П’ятикнижжя Мойсея, яке, як і Десять Божих
заповідей, є частково зводом законів. Але і в інших країнах Давнього Сходу існували власні законодавчі
традиції. Найбільш відомим з них є «Кодекс» («Книга законів») давньовавилонського царя Хаммурапі (створений
близько 1700 року до Р.Х.).
Характерною рисою ізраїльського закону було те, що
Бог подарував його народу Ізраїлю, і що він містив значно
більше правил спільного життя людей у суспільстві, ніж
збірники законів інших народів. В основу ізраїльського
законодавства лягли Десять Божих Заповідей, які Мойсей отримав у вигляді двох скрижаль. Припускають, що
йдеться про два примірники одного тексту. Тексти договорів у Стародавньому Сході зазвичай складали у двох
примірниках. У П’ЯТИКНИЖЖІ МОЙСЕЯ в письмовій
формі закріплені близько 600 приписів, заповідей та заборон.
Згідно з деяким (казуїстичним) правовим принципом
кожен випадок розглядався окремо – обставини, за яких
було скоєно злочин, впливали на міру покарання. Інші
(аподиктичні, тобто неспростовні) правові принципи не
допускали жодних тлумачень: «Хто вхопить людину та
продасть, або знайдеться вона в руках у нього, скарати
його смертю» (Вихід 21, 16). Під час здійснення правосуддя керувалися правом таліону («око за око, зуб за зуб»),
який був покликаний обмежити помсту й вимагав адекватність відплати за завдані збитки: у разі нанесення шкоди, винуватцю завдають такої ж шкоди.
За часів Авраама отець сімейства володів необмеженими
правами. Він розв’язував спірні питання, керуючись звичаєвим правом свого коліна (роду). Згодом право приймати судові рішення отримали Божі мужі Мойсей та Ісус
Навин, які вивели ізраїльський народ із Єгипту й привели
в Ханаанську землю. СУДДІ ІЗРАЇЛЮ були здебільшого
полководцями, рідше правозахисниками, хоча були названі «суддями». Судові засідання відбувалися просто

неба, як свідчить приклад судді Девори: вона під пальмою
вершила суд.
В ЕПОХУ ЦАРІВ найвищою інстанцією судової влади
був цар. У якості прикладу можна назвати «Соломонів
суд». Однак, цар міг доручити це завдання мужам, які
мали хист вершити суд, або призначити інших міських
суддів, уповноважених здійснювати судочинство. Старійшини міста розв’язували правові питання між громадянами міста біля міських воріт, складні ж питання передавали
на розгляд цареві.
За вирішення правових питань у культовій сфері в Ізраїлі
з давніх-давен відповідали священики. Вирок священика
прирівнювався при цьому до Божого вироку. За часів Ісуса
Христа первосвященик вершив суд у дворі свого палацу
в Єрусалимі. СИНЕДРІОН був верховним зібранням. Він
був створений у Єрусалимі за кілька років до народження
Ісуса Христа. Ця верховна рада нараховувала 70 членів і
складалася зі священиків, левитів та книжників. Головував
на синедріоні первосвященик. Ця рада видавала закони й
була найвищою судовою інстанцією країни. Окрім того,
синедріон мав власний поліцейський загін. Він засідав у
прямокутній залі Єрусалимського храму. Для прийняття рішення необхідно була присутність щонайменше 23
членів. У часи римського правління ні первосвященик, ні
синедріон не мали права виносити смертний вирок. Ісуса Христа привели до Пилата, римського намісника Юдеї,
тому що тільки він міг винести смертний вирок.
Фото:©silencefoto – stock.adobe.com

Фото: http://cdn01.ru

Людина, яка в наші дні читає Цивільний кодекс, тримає в руках у порівнянні з Десятьма
Божими Заповідями значно більший за обсягом документ. Однак, Заповіді не були єдиними
законодавчими текстом Біблії. Хто, коли, де і яким чином вершив суд?
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ЯК МОТИВУВАТИ ДІТЕЙ УЧИТИСЯ

Чому ми вчимося?
Мерле вісім років, вона надзвичайно допитлива дитина. «Чому гримить грім?», «Чому
в чоловіків є борода, а в жінок немає?», «Якщо Бог довірив людині творіння, то чому ми
вживаємо в їжу тварин, замість захищати їх?» Мерле стомлює своїх батьків питаннями. Дівчинка охоче відвідує школу й активна на уроках. Але їй не до снаги сидіти пополудні над математикою. «Чому я маю її вчити? Я хочу бути ветеринаром, мені взагалі
не потрібна математика!» – протестує дівчинка. Як батьки можуть
важливими для її майбутнього!
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М

ерле з мамою прогулюються містом. Коли
вони проходять повз книжкову крамницю,
то Мерле помічає на вітрині крилатий вислів: «Твої сьогоднішні поступки змінюють
майбутнє». Дівчинка зупиняється на якусь мить, бо він
її зацікавив. «Мамо, що значить цей вислів?» – запитує вона. Мати Мерле вчитується у текст. «Цей мудрий
вислів покликаний допомогти людям бути мудрими й
відповідно поступати», – пояснила вона своїй донечці.
«Я не розумію», – говорить Мерле. «Удома за горнятком
чаю ми детальніше поговоримо про це», – пообіцяла
мама. Повернувшись додому, мама поставила чайник
на стіл і покликала доню: «Мерле, чи ти ще пам’ятаєш
дослівно крилатий вислів?» Вона невпевнено хитнула
головою й сказала, що пам᾽ятає тільки про те, що йшлося про майбутнє.

Молитва й праця
Успіх у житті залежить від рішень, які ми приймаємо. Отже, наші поступки змінюють майбутнє. Нам
практично щодня доводиться приймати різні рішення.
Здебільшого вони торкаються нашого повсякденного
життя, а тому нам, звісно, їх неважко приймати. Однак,
коли нам доводиться приймати доленосні рішення, що
змінюють наше життя, то ми часто почуваємо себе не-

впевненими. Для прийняття правильного рішення нам не треба
покладатися на випадок чи випробовувати щастя, а міркувати
й покладатися на власний розум.
«Серце людини обмірковує дорогу, та Господь управляє його
кроком» (Приповідки 16, 9). Для
прийняття рішення нам важливо щиро покладатися на Бога, а
також молитися про правильні й
мудрі думки.
І все ж Господь бажає від нас
активних дій; Він бажає, аби ми
поступали вдумливо й мудро.
Для цього Бог наділив нас відповідними здібностями й талантами.

Як стати розумними?
Аби стати розумними й мудрими, нам треба докладати чимало зусиль. Цар Соломон, який славився своєю
мудрістю, ще в біблійні часи застерігав людей від лінощів і казав: «Коли ти встанеш зо сну свого?» (Приповідки 6, 9-11), і не докладатимеш достатньо зусиль, то тебе
спіткає невдача.
Через декілька хвилин Мерле сидить у своїй кімнаті
за підручником англійської мови, адже наприкінці тижня має здати контрольну роботу. Вона розмірковує:
«Твої сьогоднішні поступки змінюють майбутнє». Мерле знає, що треба вчитися, аби отримати добру оцінку.
Мати Мерле пояснила своїй доньці, що для досягнення
будь-якої мети треба докладати багато зусиль. У даному випадку треба вивчити слова з англійської мови, аби
правильно написати контрольну роботу. Мерле потрібна мудрість, аби зрозуміти, що хороші оцінки здатні
змінити її майбутнє. Окрім цього, їй потрібна мотивація.
Мотивація – поряд із емоційними, когнітивними й
соціальними факторами – є вирішальною для успішного навчання й неабияк впливає на організацію навчального процесу. Важливо згадати, що існує інтринсивна й
екстринсивна мотивація.
НС, 6/2019
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Практичне навчання – це корисний досвід
для багатьох дітей

Інтринсивна (або внутрішня) мотивація виникає
тоді, коли запропонований до вивчення учбовий
матеріал приносить учневі задоволення; є для нього цікавим, потрібним і корисним. У цьому випадку
дитина готова навчатися заради самого навчального
процесу й отримує від нього задоволення, інтерес і
радість.
Екстринсивна (або зовнішня) мотивація працює
за принципом заохочення й покарання й передбачає
вплив ззовні. Про зовнішню мотивацію ми ведемо
мову, приміром, тоді, коли дитина вчиться й отримує добрі оцінки для того, аби її похвалили батьки
чи отримати визнання з боку своїх друзів (компанії).
Така соціальна (зовнішня) мотивація може позитивно
впливати на навчальний процес. Однак більш ефективною і тривалою мотивацією є самомотивація, як
різновид внутрішньої мотивації. Саме вона допомагає
легко віднайти потрібні «мотиваційні кнопки».

Навчання і задоволення
Мерле захоплено повертається додому після богослужіння для дітей. «Мама, я сьогодні навчилася тому,
як стати розумною. Ми з дитячим хором вивчили сьогодні складну пісню для дитячого богослужіння. Учора
ввечері я помолилася, аби ми її сьогодні гарно заспівали. І коли ми зранку виконували цю пісню, то всі були

вражені її гарним виконанням. Я багато разів повторювала
текст пісні, спочатку я ніяк не могла запам’ятати його, але
чим більше я його повторювала, тим з більшим задоволенням я виконувала його! Я думаю, що саме так можна стати
розумною – чи не так?» «Ти поступила мудро, вивчила текст
пісні, отримала від неї радість й поділилася нею з іншими, а
також переконалася, що молитва допомагає», – сказала мама
й раділа разом з Мерле.
Наталія Вольф
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ЗМІЦНЮВАТИ
ВНУТРІШНЮ МОТИВАЦІЮ
DIE INTRINSISCHE

MOTIVATION
1. ГІГІЄНА
ДУМОК І ВИБІРSTÄRKEN
СЛІВ
Батьки часто підходять до вирішення складних
завдань для дітей з думкою: Воно є дуже складним для
моєї дитини, вона не впорається. Так вони позбавляють своїх дітей мотивації. Батькам краще позитивно
формулювати завдання і підбадьорювати свою дитину; приміром, так: «Ти сьогодні легко впорався із
завданням; так тримати, а я допоможу тобі».
2. ЗАОХОЧЕННЯ
Заохочення дитини укріпляє її внутрішню мотивацію. Вам буде легко спонукати дитину навести лад у
квартирі, якщо ви покажете їй, що в прибраній квартирі жити значно приємніше, замість змушувати дитину прибирати.
3. ВИКОРИСТАННЯ СИЛЬНИХ СТОРІН
У будь-якої людини є сильні й слабкі сторони. Дитина буде більш умотивована, якщо, замість слабких
сторін, вона буде використовувати свої сильні сторони.

4. МІСЦЕ НАВЧАННЯ
Ми максимально сприятимемо розвитку внутрішньої мотивації дитини, якщо усунемо фактори, що
руйнують мотивацію (приміром, надто високі вимоги
чи ліміт часу), й потурбуємося про позитив. Консультанти з організації навчального процесу рекомендують батькам потурбуватися про те, аби дитина завжди
виконувала домашні завдання на одному й тому ж місці. При умові, якщо дитині там комфортно займатися; і якщо вона не пов᾽язує це місце з важкою працею,
стресом чи конфліктом. Якщо це так, то краще змінити місце заняття і перейти в іншу кімнату, приміром, у
кухню чи вітальню.
5. ПОХВАЛА
Батькам треба хвалити дітей за те, що вони сумлінно
виконали працю. Їх треба хвалити зокрема за працю,
яка була їм під силу, або за спробу повторно зробити
невдало виконану працю.
6. ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ПОХВАЛА
Дітей треба хвалити за їхню готовність докладати
зусилля, а не за таланти чи розумові здібності. Якщо
дитина є, приміром, не дуже самостійною, то треба
хвалити її за те, що вона почала самостійно виконувати певну роботу.

7. ВИБІР ЧАСУ
Кожній людині притаманні біоритми; її працездатність залежить від пори доби: у певні години вона є
більшою, ніж в інші. Рекомендується, аби після школи
дитина відпочила щонайменше півгодини, і лише потім приступала до виконання домашнього завдання.
Однак, ця порада не поширюється на дітей, працездатність яких зростає у вечірній час.
8. ТИПИ НАВЧАННЯ
Існують люди з різноманітним типом навчання.
Одна дитина навчається краще з допомогою зорового
сприйняття (візуальний тип), інша з допомогою слуху чи запису. Внутрішня мотивація дитини, а також її
шкільна успішність покращиться, якщо враховувати
тип навчання, який їй притаманний.
9. ПРАВИЛЬНИЙ РОЗКЛАД
Стрес руйнує внутрішню мотивацію. Реалістичний
розклад, у якому передбачений час на хобі, відпочинок
і навчання, а також правильно визначена навчальна
мета поглиблюють внутрішню мотивацію дитини.
10. ДОМОВЛЕННОСТІ
Діти з задоволенням самостійно вирішують, коли їм
виконувати домашні завдання. Якщо це їм вдається і
вони легко справляються із дорученнями, пов᾽язаними з роботою по домогосподарству, а також не зазнають стресу під час виконання домашнього завдання
чи підготування до контрольної роботи, то треба поважати їхню думку. Якщо – ні, то батьки можуть домовлятися з дітьми: коли і яке завдання вони мають
виконувати.
11. РАЗОМ – ДО УСПІХУ
Чимало дітей, особливо молодшого шкільного віку,
неохоче перебувають на самоті. Вони почувають себе
ізольованими, якщо виконують домашні завдання в
окремій кімнаті; вони нерідко переривають свою підготовку, бігають до батьків і питають у них про те, що
добре знають. Так годі подолати дитячу несамостійність. Краще дозволити дітям, аби вони виконували
домашні завдання у присутності батьків; а батьки при
цьому продовжують займатися своїми домашніми
справами. Прийде час і діти для підготування уроків
самостійно перейдуть у свою кімнату.
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CМІХ У БІБЛІЇ

Радісна звістка
чи «не до сміху»?
Євангеліє називають також «радісною звісткою». Однак у церквах не прийнято сміятися.
Церква – це місце, де має панувати серйозна атмосфера. Адже тут йдеться про жертовну
смерть Ісуса Христа. Із давніх-давен покаяння грішників, смирення віруючих і благоговійна
тиша перед Господом є найважливішими елементами богослужінь європейських країн. Радість
і сміх залишають за межами церкви, а дехто ставиться до них із величезною підозрою, бо
раніше у церквах карали за сміх.

С

міх – це Божий дар. Сміх допомагає розслабитися. Сміх об’єднує людей. Сміх, як мовить народна
мудрість, є корисним для здоров’я і це доведено
наукою. Під час сміху ми вдихаємо більше кисню, кровообіг в організмі покращується; отже, тіло й мозок отримує більше збагаченої киснем крові, зміцнюється
наш імунітет. Під час щирого сміху задіяні приблизно 80
м’язів. Коли ми сміємося, то на якусь мить забуваємо про
свої турботи й проблеми.
Сміх здатен також угамувати людську лють, викрити
пихатість, піддати сумнівам зазіхання на владу й не раз
допомагав розв’язати безвихідні ситуації й суперечки.
Християни, що мають досвід віри, знають, що тільки з допомогою гумору можна виявляти любов до ближнього.
«Тоді уста наші сповнилися сміху, і радости – язик наш»,
– сказано в 125-му Псалмі. У ньому йдеться про велику
радість. Сміх – це символ спасіння. У цьому псалмі описано спасіння й визволення з вавилонського полону. Коли
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ізраїльтяни отримали дозвіл повернутися назад до Єрусалиму, то вони вельми раділи й сміялися. Цю радість часто переносять на весь християнський світ, який сьогодні прагне осягнути Небесний Єрусалим. Адже лише тоді
християни будуть вельми радіти й веселитися. Земні сміх
і радість, на думку деяких людей, є передчасними, аж поки
ми не сповнимося небесною радістю.
Мартін Лютер був дещо іншої думки. Він свого часу
сказав: «Віра – запорука сміху!» Однак далеко не всі так
вважали! Монахам категорично заборонялося сміятися.
Особливо на зорі християнства часто обстоювали думку
про те, що християнин не має сміятися у земному житті.
Златоуст, голова грецької православної церкви, великий
учитель церкви IV століття, в одній із своїх проповідей наполегливо вказував на те, що християнин, якого розіп’яли
разом з Господом, ніколи не має сміятися, а бути в печалі.
Ще один відомий отець Церкви Августин також висловив
власну думку з приводу гумору й сміху. Він вважав пока-

ВІРА І СУСПІЛЬС ТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

зовим, що новонароджене немовля з’являється на світ і
плаче, а не сміється. Тому християнин має перед обличчям
Господа, Якого розіп᾽яли, не радіти, а плакати. Натомість
композитор Йозеф Гайдн на зауваження, що його меси є
занадто веселими, відповів: «Коли я думаю про свого улюбленого Бога, то я у безтямі від радості!»

Сміх – добро чи зло?

Упродовж усієї історії Церкви велися постійні суперечки з приводу того, чи мають сміятися християни. У всі
часи існувало чимало віруючих, які критикували сміх,
убачали в ньому щось мирське й гріховне та відсутність
віри. Зрештою, у Біблії не повідомляється про те, що Ісус
сміявся. Про Бога у 2-му Псалмі написано: «Той, Хто живе
на небі, з них сміється».
Сміх буває різним. З одного боку, він зумовлений радістю, а з іншого –зловтіхою, зневагою чи уїдливістю. Нерідко сміхом передають нотки агресії. Вона, у свою чергу,
ранить людину, а тому зрозуміло, що їй не місце в церкві. Гумор є справжнім тоді, коли сміються не з когось, а
– спільно, разом.
Думка про те, що сміх в Середньовіччі засуджували через те, що він здавався людям таким, який передує спасінню, є слушною. «Блаженні, що плачете нині, бо будете
сміятись», – сказано в Біблії. Чимало людей вважали віру
й сміх несумісними, хоча схожими елементами. Сміху не
було місця у християнстві, де наголошують на Христових
стражданнях.

Віруючий християнин і гумор?

Чи взагалі притаманний віруючому християнину гумор? «Так і ні», – твердять учені. «Так», якщо християнин
не має абсолютної віри, і «ні», якщо він має віру, якою
здатний звернути гори. Чим більше зростає віра людини,
тим вона менше гумору потребує. Такій людині просто не
потрібен гумор. Не слід таку людину плутати з фанатиком
без почуття гумору. Першій людині гумор не потрібний, а
друга забороняє собі його. Та це має мало що спільного з
вірою. Атеїст може бути таким же фанатичним або ж позбавленим почуття гумору, як і християнин.
Людина, яка намагається знайти щось смішне чи комічне у Біблії, Старому й Новому Заповітах, а також в історії
християнської теології, знайде там мало що. Наші старання виявляться успішними, якщо уважно читати між рядками. Люди, які слухали Ісуса, насміхалися, мабуть, з деяких Його висловів, як от, «бачити сучок у власному оці» чи
«верблюд, який не пролізе у вушко голки». Або ж коли Ісус
звертався до фарисеїв, які славилися тим, що виконували
закон: «Комара відціджуєте, а ковтаєте верблюда». У книзі
Приповідок, у якій відображена життєва мудрість, можна також знайти смішні висловлювання. Наприклад: «Той
ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших». Але нам не треба забувати: Біблія є ані похмурою, ані веселою книгою, а зображує спасіння і зло, гріх й

милість, облудність і покуту, Божественне й людське. Так,
читання Біблії викликає інколи сміх, але вона не є збірником гумористичних текстів.
Однак у багатьох церквах в епоху пізнього Середньовіччя на Великдень, у день Господнього Воскресіння,
сміялися. Оскільки, як написано в Біблії, завдяки Господньому Воскресінню смерть стала посміховищем. Чимало
священників приправляли цього дня свою проповідь дотепними жартами, аби підняти настрій віруючим у цей
радісний день. Цієї традиції дотримувалися в багатьох
церквах аж до ХІХ століття. Останнім часом священики
також вдаються до цієї традиції й частують парафіян жартами, як от: «Священик, занурений у свої думки, намагається перейти вулицю на червоне світло. Поліцейський
хапає його за рукав і затягує знову на тротуар: «Любий
пасторе, Ви так поспішаєте потрапити до Вашого працедавця?» Чи сміятимуться віруючі з цього жарту? Смаки
різняться.

Бог – серйозний чи з гумором?

У Біблії Бога зображено достатньо серйозним і без гумору. Коли Авраму й Сарі, подружжю літніх людей, Господь
сповістив про народження сина, Сара розсміялася й сказала сама до себе: «Оце б то, зів’янувши, та здобутись на
таку втіху? І чоловік мій вже старенький». Літня за людськими мірками жінка мала всі підстави сміятися. Вона
перша, про яку повідомляється, що відреагувала сміхом
на виклик, який є для нас святим. Проте Бог не виявив
жодної поблажливості до ситуації, яка викликала в Сари
сміх. Сам Аврам також посміявся з провіщення Бога: «Невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має
дев’ятдесят років породить сина?» Коли дитина народилася, Сара й Авраам назвали його Ісааком («іцхак» із єврейської – «засміявся» чи «сміятиметься»). Можливо, у цьому
імені криється біблійне виправдання гумору, бо сміх дав
ім’я другому з трьох великих праотців єврейської традиції. Очевидним є те, що там, де Бог створює щось нове,
неочікуване, яке з ніг на голову перевертає дотеперішні
уявлення, по-людськи можна відреагувати або страхом,
або гумором… Або вірою.
Гумор і віра – це дари, з допомогою яких людина може
впоратися зі своїми слабостями, несправедливістю світу,
проблемами, стражданням чи скорботою й при цьому не
зламатись. Гумор і віра допомагають людині у важкий час
отримати втіху, а в добрий час – радість.
Євангеліє, радісна звістка, несе людям свободу: Завдяки
Ісусові ми звільнені для вияву глибокої радості. Чимало
«пропагандистів доброго настрою» намагаються переконати нас, що нам завжди треба бути в гарному настрої.
Однак, це – не так!. Євангеліє, радісна звістка, гласить:
«Тобі всього того не треба. Бо ти знайшов спасіння й мир
у Христі».
НС, 6/2019
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Перебування Першоапостола
Жана-Люка Шнайдера у Гані

З 25 до 27 січня 2019 року Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер у
супроводі Окружного апостола Міхеля Еріха перебував з візитом в Гані. Окружний апостол М. Еріх очолює Регіональну
церкву «Південна Німеччина» і здійснює серед інших африканських країн опіку над новоапостольськими громадами
Гани. Першоапостола супроводжували також гості з інших
Регіональних церков Новоапостольської церкви, а саме:
Окружний апостол Краузе, який очолює Регіональну церкву
«Північна й Південна Німеччина», а також помічник Окружного апостола Кубуба Соко з Замбії.
Під час нетривалого перебування у Гані Першоапостол
провів спочатку богослужіння для служителів церкви. Воно
відбулося у суботу, 26 січня 2019 року, у місті Кофорідуа, столиці Східного регіону Південної Гани, і в ньому взяли участь
3600 служителів церкви з дружинами, а також – 16 апостолів і
єпископів з усієї Гани.
Кульмінацією візиту Першоапостола в Гані було урочисте богослужіння з нагоди 50-літнього ювілею існування
Новоапостольської церкви в Гані, яке відбулося у неділю, 27
січня 2019 року, у місті Кейп-Кост, колишній столиці Гани, і
транслювалося на всі новоапостольські громади Гани. Місто
Кейп-Кост вибрали не випадково, адже 50 років тому саме у
ньому відбулося перше новоапостольське богослужіння. Першоапостол уперше за всю історію існування Гани відвідав цей
регіон і таким чином викликав неабияку радість у місцевих
братів і сестер по вірі. Безпосередньо присутніми на цьому богослужінні Першоапостола були 5000 парафіян церкви, а сотні
інших тисяч взяли участь у ньому завдяки телетрансляції.
Музичний супровід богослужіння забезпечував зведений хор, який ще до початку богослужіння викликав неабияку
радість у присутніх цього урочистого богослужіння. В його основу Першоапостол поклав слова з Євангелія від Луки 6,
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Фото: НАЦ Південна Німеччина

З нагоди 50-літнього ювілею існування Новоапостольської церкви у Гані, державі у
Західній Африці, у якій понад 70% населення сповідує християнську віру, Першоапостол
Ж.-Л. Шнайдер провів урочисте богослужіння. Його супроводжував відповідальний за цю
країну Окружний апостол Міхаель Еріх. У Гані налічується 2900 новоапостольських громад, до яких належать 423 000 парафіян церкви.

НАША ЦЕРКВА В СВІТІ | КОРОТКІ РЕПОРТАЖІ

45: «Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре; лиха ж – з лихого (серця) лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста».
У Гані, де існує мовне розмаїття, англійська є офіційною мовою; тому переклад здійснювався на англійську мову, і
синхронно – на мову фанте, одну з місцевих мов.

Проводи чотирьох апостолів Гани й Нігерії
на заслужений відпочинок
Під час святкового богослужіння, яке Першоапостол проводив у неділю, 27 січня 2019 року, відбулися також проводи
трьох апостолів Гани Самуеля Артура, Уільсона Дзатаха і Беньяміна Квадзодо Підах, а також апостола з Нігерії Емануеля
Гаґера на заслужений відпочинок у зв’язку з досягненням пенсійного віку.
Апостола Дзатаха, який серед інших апостолів найдовше перебував у цьому сані, звів у цей сан у жовтні 1987 року тодішній Першоапостол Ріхард Фер. Апостол Підах прийняв цей
сан також з рук Першоапостола Р. Фера у вересні 1988 року, а
апостол Артур – на П’ятидесятницю 2002 року. Апостола Гаґера ординував у сан апостола Першоапостол В. Лєбер у лютому
2013 року.
Першоапостол Ж.-Л. Шнайдер у своєму зверненні до апостолів, які виходили на заслужений відпочинок, щиро подякував за самовіддану працю, яку вони виконували впродовж перебування в сані, й побажав рясних Господніх благословень. Він зокрема наголосив: «Від щирого серця ми висловлюємо вдячність нашим друзям за їхню довготривалу й
благословенну працю, за їхнє вірне й самовіддане служіння на благо ввірених душ і Господньої справи».

Ординація
чотирьох апостолів
Особливою подією під час богослужіння в Кейп-Кості була
ординація трьох апостолів для Гани й одного апостола для Нігерії, наступника апостола Гаґера. Окружні старійшини Гани
Ріхард Осей Сеньйо, Антоні Кофі Куада і Саумель Айдаана
Атінґа й окружний старійшина Нігерії Оскар Кабанга Нванза
були зведені в сан апостола.

Богослужіння Окружного апостола м. Еріха в Гані
Разом з майже 30 іншими країнами світу Гана належить до Регіональної церкви «Південна Німеччина», яку очолює
Окружний апостол Міхаель Еріх. За декілька днів
до приїзду Першоапостола він приїхав у Гану.
Під час свого перебування ОА провів два богослужіння: у середу, 23 січня 2019 року, у м. Нінґо
й наступного дня – у місті м. Мадіна, під час яких
здійснив як проводи служителів церкви на заслужений відпочинок, так і зведення у сан. На його
богослужіння були запрошені також апостоли
із сусідніх країн, які належать до регіону діяльності Окружного апостола М. Еріха, зокрема: із
Екваторіальної Гвінеї, Беніна, Камеруна й Тоґо.
Окружний апостол провів також Зібрання із запрошеними апостолами.
НС, 6/2019
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1. Хто продав за харч своє право на первородство?
А Йосиф
Б Яків
В Ісав
Г Ісаак

6. Як називалася релігія Японії?
А таоїзм
Б синтоїзм
В індуїзм
Г парсизм

2. Хто написав слова пісні «Правди Дух, дозволь пізнати» (№ 52
в російськомовному пісеннику)?
А Генріх Гельд
Б Самуель Готтлиб Бюрде
В Готтфрід Вільгельм Сазер
Г Йоган Ріст

7. Ким був за професією відомий пісенний поет епохи бароко
Пауль Герхардт?
А лютеранський священик
Б католицький єпископ
В лютеранський теолог
Г реформаторський священик

3. Як звали слугу Гедеона, який разом з ним підслуховував
сторожів-мідіян?
А Гола
Б Мура
В Фура
Г Пола

8. Хто був правителем Галілеї в епоху життя Ісуса Христа?
А Ірод Антипа
Б Іродіада
В Ірод Архелай
Г Ірод Великий

?
?

? ??

4. Де знаходиться у Єрусалимі церква Вознесіння, яка була
побудована в 1914 році?
А на Оливній горі
Б біля Стіни плачу
В біля купеля Віфезда
Г на Голгофі

9. Де згадується в Біблії про місто Смирна?
А в Євангелії від Марка
Б у зверненнях Ісуса, що містяться в Одкровенні Івана Богослова
В у вступній главі Послання до римлян
Г у завершальних промовах в Євангелії від Івана

10. До кого звертається євангеліст Лука у передмові до свого
Євангелія?
5. Хто написав мелодію до пісні з нагоди Вознесіння «Ми стоїмо А до Тимофія
Б до Парацельса
за Божу справу» (№ 48 в російськомовному пісеннику)?
В до Феофіла
А Макс Регер
Г до Филимона
Б Германн Обер
В Густав Малер
Г Йоганн Міхаель Гайдн

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА

Фото: Д-р Банмюллер

Місто Кауфбойрен вважається воротами в Альгой, однин із найкрасивіших курортних і
туристичних місць Німеччини. Воно лежить на півдороги між містами Мюнхен і Ліндау. У
часи Реформації місто зазнало євангелізацію. Починаючи з 1520 року, у місті почала ширитися лютеранська віра, а в 1579 році міська влада оголосила про приєднання до реформаційного руху. Після Другої світової війни місто, яке майже не постраждало від військових
дій, дало притулок вимушеним переселенцям – судетським німцям й дало їм змогу оселитися у щойно зведеному міському районі Нойгаблонц. Більшість біженців були парафіянами євангельської церкви, тому в місці значно зросла кількість протестантського населення.
Із 2012 року церковна будівля новоапостольської громади міського району Нойгаблонца
не використовується для проведення богослужінь, а в самому Кауфбойрені існує громада
Новоапостольської церкви з власною церковною будівлею. Зображення зішестя Святого
Духа на П’ятидесятницю, яке ми представили вашій увазі, міститься в міській церкві святого Мартіна. Зведена на початку
ХІІІ століття в романському стилі церква в 1438-1443 роках була реставрована у готичний стиль. У 1545 році церква перейшла на євангельський обряд і знову зазнала змін. Обидві конфесії – євангельська й католицька – використовували церковну
будівлю для проведення богослужінь. Після того як у 1614 році євангельська громада отримала власну церковну споруду, то
церква святого Мартіна стала католицьким храмом. Фотографія готичного вівтаря зображує подію, яка сталася на П’ятидесятницю: Святий Дух зійшов на учнів Ісуса Христа. Однак, серед них можна побачити не тільки чоловіків.
ЯК ЗВАТИ ЖІНКУ, ЯКА ЧИТАЄ СВЯТЕ ПИСАННЯ? (Відповідь див. на стор. 2)
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