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Мова

По мові ми розпізнаємо людину. По тому, як вона роз-
мовляє, які вживає слова й висловлювання, ми бачимо 
її сутність, життя, освіту, самобутність чи оточення, в 
якому живе. По мові ми робимо також висновки, звід-

ки походить людина. По її мовних особливостях ми бачимо, чи 
походить вона з півночі чи з півдня, з заходу чи з сходу будь-якої 
країни. Галілейський діалект, яким розмовляв апостол Петро, ви-
дав, що «цей був з Ісусом». По його мові можна було розпізнати, 
звідки він походив і яким було його оточення. 

Чи не розпізнаємо ми також християн по мові, якою розмов-
ляють? Зокрема по тому, що деякі слова чи висловлювання не 
притаманні їм, що вони їх просто не вживають. Адже їхня «роз-
мова завжди люб’язна», навіть якщо з них насміхаються, саме 
так апостол Павло радив поступати своїм братам і сестрам по 
вірі. І вони, коли говорять, зважають на те, аби подобатися Бо-
гові, Який перевіряє їхнє серце. 

Отже, кожному з нас час від часу корисно «перевіряти» свою 
мову.  

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА  | НАСНАГА
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У цьому році Нідерланди відзначають 350-річчя з 
дня смерті Рембрандта, великого художника, який 
народився в 1606 році в м. Лейдені й помер в 1669 
році в м. Амстердамі. У всеохоплюючій вистав-

ковій ретроспективі Рейксмузеуму (Державний музей) в м. 
Амстердамі вперше увазі відвідувачів представили всі існу-
ючі твори колекції Рембрандта: 22 картини, 60 малюнків і 
300 гравюр. На іншій виставці під назвою «Рембрандт і зо-
лотий вік» на порівняльний огляд представили праці Рем-
брандта і Веласкеса, представників голланського й іспансь-
кого «золотого віку», епохи розквіту обох країн у XVI і XVII 
століттях. Будинок-музей Рембрандта в Амстердамі (фото) 
у цьому ювілейному році також присвячений історії життя 
художника, який став відомим насамперед завдяки драма-
тургічному мистецтву зображення на полотні світла й тіні. 
Такий драматизм спостерігався також у біографії художни-
ка: ставши знаменитим ще за свого життя, у 1656 році Рем-
брандт зазнав банкрутство й спостерігав, як його дім і май-
но розпродавалися з аукціону. Його визнали недієздатним і 
віддали під сторонню опіку, а останні роки свого життя він 
прожив самотньо і займався виключно живописом.    

A.V.

4 НС, 8/2019

Амстердам у ювілей Рембрандта
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БОГОСЛУЖІННЯ 
В АМСТЕРДАМІ/ НІДЕРЛАНДИ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: церква Амстер-
дам-Осдорп
ДАТА: 7 квітня 2019 року
СЛОВО З БІБЛІ: Від Луки 10, 20
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Ісус – наш Друг небесний»
СУПРОВІД: Окружні апостоли Джон Кріл і 
Райнер Шторк, апостоли Томас Дойбель, Петер 
Клєне, Ральф Віттіх

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ  
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Сердечно улюблені брати і сестри, тут і в усіх гро-
мадах, на які транслюється наше богослужіння! 
Я вдячний милостивому Богові, що маю нагоду 
перебувати разом з вами на цьому богослужінні. 

Апостол і єпископ розповіли мені, що воно транслюється 
на велику кількість громад; а тому я щиро бажаю, аби кож-
на Божа дитина – а також у невеликих громадах – змогла 
від усього серця пережити це богослужіння. Я бажаю та-
кож тим, які долучилися до нашого богослужіння через 
Інтернет, відчути: милостивий Бог присутній і говорить з 
нами! Нехай громади, де перебувають небагато братів і се-
стер, переживуть також Святе Причастя як істинне свято.  

Ми живемо в час Христових страждань і готуємося до 
Страсної П’ятниці й Пасхи. Я знаю, що час Христових 
страждань не користується в людей такою популярністю, 
як, приміром, Адвент. У час Адвенту люди готуються до 
Різдва, в усіх піднесений та радісний настрій, і панує осо-
бливо святкова атмосфера. У час Христових страждань 
ми згадуємо про жертву й страждання Ісуса Христа, а їх 
прийняти непросто. Хоча як у час Христових страждань, 
так й Адвенту ми по-особливому розмірковуємо над Бо-
жою любов’ю. Сьогодні ми також ведемо мову про те, що 
Ісус вирушив в дорогу до Єрусалиму, аби принести Себе 

Радійте!
в жертву, бо вельми любить нас. Ісус знав, що чекає на 
Нього. Він знав, що Йому доведеться чимало страждати, 
і померти. Однак, Він не казав: «По-іншому Я не можу, у 
Мене немає вибору, доведеться піти на це!» Ні. Він виявив 
рішучість і мовив: «Ніхто не забере в Мене життя. Ніх-
то, якщо Я Сам не віддам його. Я маю владу віддати Своє 
життя і маю владу знову отримати його» (Від Івана 10, 18). 
Він мовив: «Я – не безвольна жертва, яка не може посту-
пати по-іншому. Ні, Я бажаю піти в Єрусалим, аби зруйну-
вати справу сатани. Таким є Моє рішення. Я йду туди, аби 
здобути над ним перемогу й принести людям спасіння». 
Він, звісно, боявся страждань, що чекали на Нього, але був 
сповнений рішучості здобути перемогу. Це – вияв Його 
безмежної любові. Отже, розмірковуймо над любов’ю Го-
спода, Який пішов на все, аби принести нам спасіння.

Господь і сьогодні виявляє таку ж рішучість. Він бажає 
принести людям спасіння. Він бажає спасти нас і всіх лю-
дей і ніщо не зупинить Його! Ніхто не перешкодить Йому!

Наше сьогоднішнє біблійне слово є частиною до-
ручення, яке Господь Ісус дав 72 чи 70 учням – у 
єврейському тексті мовиться про 70, а в грецькому 

– про 72 учнів. Але не це важливо. Ісус послав Своїх учнів і 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Одначе, не радійте тому, що духи вам коряться, але 
радійте тому, що ваші імена записані на небі».

Слово із Біблії: Від Луки 10, 20
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сказав їм: «Звіщайте людям, що Боже Царство наблизило-
ся. Кажіть, що Бог перебуває разом з ними і бажає спасти 
їх. Я наділяю вас потрібною силою; але йдіть і звіщайте 
людям про спасіння». Він також мовив: «Деякі приймуть 
вас, а деякі – ні. Інколи ви матимете успіх, а інколи – ні. 
Але йдіть і виконуйте своє доручення» (Від Луки 10, 3–12).  

Учні саме так поступили й виконували дане їм дору-
чення. Через деякий час вони повернулися до Ісуса й були 
вельми захоплені та сповнені радістю! Вони казали: «Го-
споди, навіть і біси  коряться нам з-за Твого Імени» (Від 
Луки 10, 17). Учні були свідками: Бог з нами і ми здобу-
ли чималий успіх! У Господа це також викликало радість, 
але Він усе ж мовив їм: «Одначе, не радійте тому, що духи 
вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на 
небі». Бо Господь знав: зараз вони є успішними, але прий-
де час, і в них не буде успіху. Якщо тільки успіх викликає 
в них радість, то завтра вони зазнають смуток. Господь 
знав: люди не прийняли Мене, вони й не приймуть Моїх 
учнів. 

Бог вибрав також нас і наділив дорученням. Він до-
ручив нам звіщати людям Євангеліє Христа й каза-
ти: «Бог діє на землі, Він сьогодні знову послав апо-

столів. Господь незабаром прийде! Він візьме вірних до 
Себе!» Саме це Він доручає нам звіщати. 

Тепер ми кажемо: у нас немає багато успіхів. Послання 
Євангелія, а також послання діючих сьогодні апостолів 
про те, що Господь гряде, не приймається людьми. Нас в 
кращому випадку ігнорують, інколи ми зазнаємо нападки 
і нам кажуть: «Перестаньте!»  

Мимоволі виникає питання: хіба Господь не перебуває 
разом з нами? Хіба Він не перебуває зі Своїм народом в 
Нідерландах? Хіба Він не перебуває зі Своїми апостолами 
в Європі? Адже на їхні послання ніхто не реагує! Хіба ми-
лостивий Бог не покинув нас? 

Ісус нагадує нам: «Отець послав Мене й перебував ра-
зом зі Мною, і все ж люди не прийняли Мене. Вони пе-
реслідували, знехтували і навіть убили Мене. Але це не 
означало, що Бог зрікся Мене». 

Брати і сестри, милостивий Бог продовжує перебувати з 
нами! Господь Ісус перебуватиме зі Своїми апостолами аж 

до кінця віку! Якщо люди сьогодні не приймають нашого 
послання, то це не означає, що Бог не перебуває з нами! 
Господь, однак, нам каже: «Зосередься на цьому посланні. 
Воно призначене не ближнього, а й – для тебе!» 

Отже, Євангеліє призначене саме для тебе. Ісус Христос 
помер за тебе, Він приведе тебе до Свого Царства й бажає, 
аби ти перебував з Ним повіки. Тобі дано стати Божим ди-
тям і прийняти Його послання; ти спізнав, що Ісус послав 
апостолів. 

Ісус мовив до Своїх учнів: «Істинно кажу вам: Багато 
пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не 
бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули» (Від Матвія 13, 

17). Або іншими словами: радій, що ти прийняв це послан-
ня! Радій, що ти прийняв спасіння. Це послання є дійсним 
не тільки для тебе, а й – для інших людей! Радій цьому!

А те, що люди не приймають цього послання, свідчить: 
ми з милості спізнали Ісуса Христа як Божого Сина, а та-
кож – апостолів і знаємо: Господь гряде! Отже, радіймо, 
що наділені цією милістю. 

Господові було важливо, аби учні раділи не власним, а 
Божим справам. Він хотів їм показати: успіх – це не ваша 
заслуга.

Якщо ми поміркуємо над своїми справами й успіха-
ми, то вони викликають у нас інколи смуток. Уявіть-но, 
що Господь Ісус сказав би: «Ви осягнете День Господній, 
якщо навернете значну кількість людей до Христа; якщо 
приведете до Новоапостольської церкви велику кількість 
людей». Тоді я не мав би шансу потрапити в Небесну Цар-
ство. У нас є брати і сестри, які запрошують велику кіль-
кість людей, а в мене, власне, не має тут значних успіхів. То 
чи маю я зазнавати відчай? 

Отже, радіймо тому, що Бог робить над нами, радій-
мо Божим справам. Прекрасно знати про те, що 
Бог приймає нас, бідних і недосконалих гріш-

ників, що працює над нашою душею і робить нас подіб-
ними до Ісуса Христа; що Бог безперестанно працює у нас 
і над нами, аби ми були досконалими в Христі, й доскона-
лою Невістою увійшли у Його Царство! 

Усі люди є різними; але коли я думаю над тим, як Бог 
працює над моєю душею, над моєю досконалістю, аби 
вона осягнула святість Його Царства, то це – я вважаю – є 
фантастично! Радіймо тому, що Бог вершить великі спра-
ви над нами! Тримаймо в полі зору те, що Він робить над 
нами і для нас!
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                  Господь бажає спасти всіх 

                        і ніщо й ніхто 

                               не зупинить Його.
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Радіймо також справам, які ми можемо виконувати ра-
зом з Богом. Ісус Христос мовив до Своїх учнів: «Ось Я даю 
вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу 
силу – й ніщо вам не пошкодить» (Від Луки 10, 19). Разом 
із святим хрещенням Водою і святим Запечатанням Ісус 
Христос не наділив нас владою викорінювати зло світу; 
Він не запечатав нас для того, аби ми навели порядок у Ні-
дерландах. Він дав нам владу долати зло в своєму серці. 
Будь-яка Божа дитина має владу казати сатані «ні!», про-
тистояти йому й казати: «Ти можеш робити, що завгодно, 
але я прийняв для себе остаточне рішення. Я слідую за 
Ісусом Христом! Ти можеш пробувати, що завгодно, але я 
ніколи не здамся. Що би не трапилося, я буду йти разом з 
Ісусом Христом, буду слідувати за Ним. А ти нічого мені 
не заподієш!»

Отже, ми радіємо посланню, яке є дійсним також для 
нас; ми радіємо справам, які Бог вершить над нами, і ми 
радіємо також справам, які ми можемо робити разом з Бо-
гом. 

Я вже чую голоси, що мовлять: «Але це егоїстично! Адже 
тут йдеться тільки про тебе самого! А що буде з іншими 
людьми?» – Господь Ісус прийшов, аби принести спасіння 
всім людям. Він сумував, що юдеї не прийняли Його по-
слання. Він плакав біля воріт Єрусалиму й казав: «Якби й 
ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру!» (Від Луки 19, 
42). Ісус не був байдужим до того, що люди не прийняли 
Його; Він страждав від цього, дуже страждав. А ще Ісус ка-
зав: «… на небі буде більша радість над одним грішником, 
що кається …» (Від Луки 15, 7). Отже, Ісус Христос суму-
вав, коли люди не приймали Євангеліє, і радів, коли вони 
його приймали. Поступаймо так само, як Він. Нехай буде 
нам болісно, коли люди не приймають Євангеліє Христа. 
Сумуємо, коли вони не приймають сучасних апостолів. Я 

можу вам сказати, що в нас, апостолів, а особливо в Пер-
шоапостола це викликає неабиякий біль. Усе це не просто, 
але ми не кажемо: «Вони не хочуть, то облиш їх». Ми серй-
озно ставимося до Христової любові до ближнього і нам, 
дійсно, прикро, що люди не приймають її.  

І все ж апостол Павло наголошував: «Радуйтеся завжди 
у Господі» (Филип’ян 4, 4). Я розмірковував над цими сло-
вами. Як я можу радіти, коли так мало людей приймають 
Христове послання? Відповідь очевидна: дивись на Ісуса 
Христа!

Люди не прийняли Господа, вони навіть насміхалися 
з Нього, зневажали, переслідували й убили; але ніщо не 
могло зупинити Ісуса, а Він продовжував любити їх. З лю-
бові до людей Він завершив Свою справу. Хоча в певний 
момент вони відкинули й стратили Його, та Він усе ж про-
довжував любити їх. Господь поступає так само сьогодні.

Радість викликає в нас те, що Бог любить людей, хоча 
вони нехтують Ним і не бажають слухатися Його. 
Радість викликає в нас те, що Він турбується про те, 

аби Його послання звіщалося всім людям. Господь не нех-
тував жодною людиною. Послання Господніх апостолів 
– це знак Його любові до нас. Ми також є знаком Його 
любові. Він все ще посилає нас і каже: продовжуй нести 
Євангеліє людям, запалюй його багаття!

Не нехтуймо й ми людьми! Продовжуймо всім нести 
Євангеліє! Велику радість викликає в нас те, що Бог не 
нехтує людьми. Навіть коли вони інколи зневажають і не 
слухають Його: Він не нехтує ними. Ми – це знак Божої 
любові до людей. Нехай Божа любов, влита в наші серця, 
спонукає нас і далі працювати над Його справою. Ми лю-
бимо людей, а тому не здаємося. Ми знаємо: Божа справа 
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АПОСТОЛ 
ТОМАС ДОЙБЕЛЬ:

Апостол Дойбель 
нагадав про те, що Бог 
не раз дарував нам 
перемоги над гріхом і 
це має викликати в нас 
радість: «Коли я отри-

мую перемогу над гріхом, то я радію, що Бог 
допоміг мені. Я радію не від того, що впо-
рався з гріхом, а тому, що Бог мені допоміг!» 
Зупиняючись на виконанні завдання звіщати 
радісну звістку, апостол радив не боятися 
невдач: «У нас, звісно, небагато успіху, але що 
ми робимо дійсно для того, аби нести радісну 
звістку: «Господь Ісус помер за тебе!»

має рухатися вперед! Адже важливим є не тільки наше 
спасіння, а й спасіння усіх людей. Навіть якщо нас тільки 
троє, то все ж не зупиняймося, а продовжуймо виконува-
ти Божу справу! Нехай любов спонукає нас до цього!

У нас є ще п’ята радість, це – велика радість: ми знаємо, 
що Бог не тільки виконує Свою роботу, а й довершить її! 
Він любить людей і бажає, аби всі спаслися, і Він завер-
шить Свою справу.  

Господь Ісус мовив також до своїх учнів: деякі будуть 
приймати вас, а деякі – ні (Від Луки 10, 8–11). Він казав, 
що горе буде містам, які не приймуть Його й мовив: «Та й 
ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба? Аж до са-
мого пекла провалишся!» (Від Луки 10, 15). Цим Він хотів 
показати: Я бажаю спасти всіх людей, якщо вони цього 
бажатимуть. 

Мені не раз кажуть: «Ви кажете, що Бог бажає спасти 
всіх людей. Якщо Бог є любов’ю, то, прийде час і Він візь-
ме всіх у нове творіння. Адже у нас саме таке уявлення: 
наприкінці Бог спасе всіх людей». Однак, це не так; це не 
співпадає з Божою волею. Бог – це любов, але Він також 
– вірність й істина. Бог наділив людину вільною волею і 
людина має добровільно зробити свій вибір. Це правило 
Бог не відмінить. Бог не приведе людину – проти її волі – у 
нове створіння. Він турбується про те, аби будь-яка люди-
на почула Його послання – тут на землі, у потойбічному 
світі або під час Тисячолітнього Царства Миру. Такими є 

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ДЖОН КРІЛ:

Окружний апостол Кріл 
навів, як приклад, про-
цеси в галузі економіки. 
Якщо продукт не знахо-
дить покупця, то змен-
шується товарооборот 
і прибуток. Це значить: 

треба міняти продукт, виготовляти й пред-
ставляти його по-іншому, аби мати прибутки. 
Господь прийшов до нас з іншим посланням і 
кожен має право прийняти чи відхилити його. 
Якщо церква втрачає авторитет і підтримку, 
то може виникати думка, що треба змінити 
послання церкви, зробити його привабливим. 
Однак, це неправильно. Бог, незалежно від 
обставин, буде продовжувати пропонувати 
всім спасіння, і неодмінно довершить те, що 
розпочав. 

АПОСТОЛ 
РАФЛЬФ ВІТТІХ:

На початку свого 
співслужіння апостол 
Віттіх сказав, що може 
легко поставити себе 
на місце учнів: вони 
повернулися до Ісуса з 

великою радістю від здобутих успіхів, а Ісус 
дещо приглушив її, і звернув їхню увагу на те, 
від чого вони були віддалені: «... Радійте тому, 
що ваші імена записані на небі». «З нами, коли 
ми працюємо в церкві, відбувається інколи 
те саме. Ми бачимо те, що відбувається тут і 
тепер з нами, а коли чуємо про майбутнє, то, 
ймовірно, кажемо: «Так, це прекрасно, але ...». 
Тут, як сказав апостол, треба брати приклад з 
апостола Павла. На зрозуміле бажання апо-
стола Павла позбутися «колючки тіла» Бог 
йому сказав: «Досить тобі Моєї благодаті, бо 
Моя сила виявляється у безсиллі».  

Його любов і справедливість. Бог пропонуватиме людям 
спасіння до самого кінця, аж до кінцевого суду. Але люди-
на вільна в своєму виборі й може до самого кінця казати 
Богові «ні». Бог спасе всіх людей, які бажають отримати 
спасіння, і Він нікого не спасатиме проти його волі.  
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ОСНОВНІ ДУМКИ:

Ми радіємо:
– можливості спізнати й слідувати за Ісусом Христом, 
нашим Спасителем;
– ділам, які Бог вершить над нами;
– перемогам, які ми здобуваємо разом з Ісусом;
– можливості сприяти спасінню інших людей;
– остаточній перемозі Христа.

ближньому? Чи не могли б ми, власне, ще частіше відмов-
ляти сатані й казати «ні»? А ми – щонайменше я – змушені 
визнавати: я поступав так не. Я не раз думаю: якби я був 
на місці Бога, то вже давно зрікся б Шнайдера. Так, дійсно! 
Я вже давно сказав би: «Ах, він нікуди не годиться, з цього 
ніякої користі, відречися від нього!» Я кажу це абсолютно 
серйозно. У мене не було б зі мною так багато терпіння. Та 
Господь Ісус не зрікся мене. Він знову й знову приходить 
й каже: «Давай, попробуємо ще раз; Я прощаю тобі, зроби 
ще одну спробу!»

Отже, відзначмо це Святе Причастя як трапезу вдяч-
ності й подякуймо Богові за те, що Ісус Христос зробив 
для нас Своїм розп’яттям. Подякуймо Господові за те, що 
Він вже сьогодні робить для нас! Подякуймо Йому, що Він 
не зрікається нас! Він дав нам доручення. Нехай воно не 
буде для нас тягарем, а виявом любові Бога до ближнього. 
Бог завжди виявляє до нас любов і не відрікається від нас. 
Тому дякуймо Господові за Його любов!

Радість викликає у нас те, що люди, які бажають прийти 
до Бога, йдуть до Нього. Бог довершить Свою справу, і всі 
люди, які вірять в Ісуса Христа й слідують за Ним, увій-
дуть в нове творіння. Це викликає в нас радість, навіть 
якщо ми живемо сьогодні в непростий час. Я усвідомлюю, 
що сьогодні не просто бути новоапостольським христия-
нином. І все ж ми усвідомлюємо: ми є багатими в Христі! 
Ми радіємо, що відгукнулися на Божественну звістку, яка 
дійшла до нас. Ми спізнали, що Ісус Христос є Божим Си-
ном. Ми спізнали апостолів Ісуса Христа й прийняли їхню 
звістку: Господь гряде! Ми радіємо великій справі, яку Го-
сподь вершить над нами: Він із грішників робить нас Хри-
стовою Невістою. Ми радіємо ділам, які вершимо разом 
з Богом. Ми йдемо саме туди, куди бажаємо прийти. Ми 
радіємо справі спасіння, яку Господь вершить для людей. 
Бог не нехтує людьми й ми не нехтуємо ними. Ми радіємо, 
що незабаром Бог довершить Свою справу. Воістину: ми 
багаті в Христі й це викликає в нас радість!

Після співпроповідей Окружного апостола й апо-
столів Першоапостол сказав:

Сьогодні вранці ми отримаємо відпущення гріхів і бу-
демо спільно святкувати Святе Причастя. До цбого ми го-
туємося і чинимо каяття. Якщо ми поміркуємо над тим, 
що Господь над нами і для нас зробив, і що ми зробили 
для Нього, то прийдемо до висновку, що тут відсутня рів-
новага. Якщо ми подивимося на самих себе, то побачимо: 
Милостивий Бог прощав нам так часто; Він часто казав 
нам: «Люби свого ближнього, роби добрі діла й прощай!» 
Однак, чи не могли би ми виконати значно більше добрих 
справ? Чи не могли б ми, власне, вже давно простити 
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Під час перебування в Амстердамі Першоапостол 
служив біблійним словом із Луки 10, 20: «Одначе, 
не радійте тому, що духи вам коряться, але радій-
те тому, що ваші імена записані на небі». Цими 

словами Ісус вказував Своїм учням на те, аби вони не зо-
середжувалися на результатах своєї праці, а – на своєму 
небесному покликанні.

Між рядками тут проглядається їхнє «его», власне «я». 
Хіба це не риса – завдяки якій ми ставимо на перше місце 
самого себе, свою особистість, власні побажання, потре-
би, уявлення й успіх – що, з одного боку, упродовж століть 
спонукає людину здобувати успіхів, а, з іншого,  нерідко 
зводить їх нанівець?

Одного разу після концерту взяли інтерв’ю в одного ві-
домого диригента знаменитого голландського симфоніч-

ного оркестру й запитали, чи допускав він помилки під 
час виступу і чи критикували його за це. «Так, – відповів 
диригент. А потім запитали, якою була його реакція. – 
Вельми цікавою і вона залежала від мого ставлення до 
«его», – сказав він. – Коли я диригував, аби задовольни-
ти власне «его», то така критика ображала мене. А коли 
я диригував з любові до музики, то шкодував, що через 
допущені помилки твір звучав менш досконало, і залюбки 
погоджувався з критикою».

Як біблійні, так і приклади з буденного життя змушують 
нас розмірковувати над власним «его».  Нехай вони будуть 
імпульсом для праці над самим собою. 

Завершу ще однією думкою.
Під час мого останнього перебування у південноафри-

канському Суринамі Окружний апостол Райнер Шторк 
уперше звів у сан місцевого окружного старійшину. Це 

– прекрасний крок для зростання й само-
стійності церкви. Через тиждень після ор-
динації за обідом ми спілкувалися з цим 
молодим братом по вірі й він передав своє 
перебування в новоапостольській вірі пре-
красними словами: «Бути новоапостольсь-
ким християнином – це дуже просто: треба 
люб᾽язно турбуватися про ближнього і тер-
пеливо чекати на Друге Пришестя Христа». 
Така прекрасна перспектива нашої віри й ба-
гатого майбуття залишає нам мало простору 
для задоволення власного «его».

Петер Клєне
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ДАТА НАРОДЖЕННЯ: 25.03.1957 р.
ПРОФЕСІЯ: аптекар
АПОСТОЛ з 18.03.2007 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Нідерланди, Суринам, Мальта, Нідерландські 
Антильські острови (Аруба, Бонайре, Кюрасао)

АПОСТОЛ 
ПЕТЕР КЛЄНЕ

Округ апостола Клєне охоплює також Сурінам.
Ліворуч – нідерландські брати й сестри під час 
поїздки в цю країну.Ф
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апостола
Послання
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ЖИТИ ВІРОЮ  | МІРКУВАТИ – СЛІДУВАТИ

Перу давньогрецького поета Езопа 
належить байка «Лев і Коза». 
Вона завершується настановними 
словами: «Довіряй, але перевіряй» 

Подаємо її короткий виклад: «На високій горі 
над кручею паслася Коза, яку побачив Лев. 
«Спускайся вниз, – сказав Лев. – Поглянь, яка 
тут трава висока і які буйні кущі!» «Вельми 
дякую тобі за пропозицію, – мовила мудра 
Коза, розпізнавши задум Лева. – Однак, 
здається мені, що ти турбуєшся не про мою, 
а про власну ситість! Адже так! Тут на горі 
я почуваю себе безпечно, а внизу ти одразу 
проковтнеш мене». Довіряй, але перевіряй!»

Такою є ця байка. Отже, і в давнину було 
нелегко знайти вірну людину, яка виконува-
ла б усе, що обіцяла, і чесно розповідала про 
свої наміри. Лев з наведеної байки хотів мати 
вигоду, а тому показав Козі лише привабли-
ву сторону правди й змовчав  про свої лихі 
наміри. Коза, на щастя, розпізнала їх і не під-
далася на спокусу Лева. 

Ця проблема існує досі: кому можна довіря-
ти? Хто скаже мені цілковиту правду? Хто 
шукає не власної вигоди, а користі для мене?

Людям властиво зосереджуватися не на по-
зитивному, а  на гіркому досвідові і з цієї при-
чини не довіряти ближньому. Підприємцям, 
банкірам, рекламодавцям, журналістам, стра-
ховим агентам дедалі важче здобувати довіру 
людей. Кожна друга людина не довіряє пред-
ставникам цих професій; а політикам – лише 
кожна сьома. 

 А що мовиться про це у Святому Писанні. 

Адам і Єва, перебуваючи в раю, довірилися 
тому, хто звабив їх напівправдою і зухва-
лою брехнею. І ця історія продовжувалася: 
У Псалмах, збірці пісень Старого Заповіту, 
знаходимо чимало місць, у яких псалмоспів-
ці описували людей, які були віроломними й 
таких, що були достойними довіри. Про колі-
на Ізраїлю після грандіозного звільнення з 
єгипетського поневолення було мовлено, що 
вони «зрадили, як і батьки їхні». Отже, тільки 
Господь є істинно вірним: «… вірність Твоя 
по хмари». Псалмоспівець мовить, що Го-
сподня вірність є безмежною і вічною. 

Апостол Павло мовив, що Ісус Христос 
виявив неабияку вірність. Бог вірний навіть 
тоді, коли ми проявляємо невірність. «Коли 
не віруємо, Він зостається вірним, бо Сам 
Себе зректися не може». Отже, Ісус Христос 
є найвищим відображенням Божественної 
вірності. 

Вірність – якщо від неї залежить існування 
людини – це надзвичайно цінна чеснота. У 
час написання Псалмів вагомим для існуван-
ня людини було те, що Божі вірність, доброта 
й поміч, а також Його захист від ворогів були 
бездоганними. Без них людині загрожувало б 
горе чи навіть смерть.

 Ісус вельми рідко вів мову про вірність. 
Знаковим, отже, є місце, в якому Він усе ж 
мовив про це: слугу, який, коли Господь по-
вернеться, не дріматиме і виявиться готовим 
служити; слугу, який щодня чекає на Його 
прихід, Господь називає «вірним». 

Довіряй, але перевіряй!

Довіряй,   але перевіряй
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ПЕРЕЖИТЕ З ВІРОЮ |  ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Коли мати попросила мене про-
читати їй напам’ять вивчену ба-
ладу – вона думала, що в мене 
є ще три дні до перевірки цього 

завдання, – то я ще навіть її половини не 
вивчив. Тоді я зрозумів, що переоцінив 
власні сили й не зможу швидко впора-
тися з ним. Наступного дня, повер-
нувшись зі школи, я наполегливо вчив 
баладу напам᾽ять. Та пополудні мені 
треба було ще піти в музичну школу на 
репетицію оркестру й виконати інші до-
машні завдання. У результаті я просто 
не зміг до кінця вивчити деякі уривки 
балади й був у розпачі.

Увечері перед сном помолився до 
Бога. Матір почула мою молитву. Її 
вразило, що вже наступного треба 
розповідати баладу. Мати сердилася 
на мене, але потім ми ще раз помоли-
лися разом. Я пообіцяв Богові бути в 
майбутньому більш старанним і серй-
озно ставитися до навчання. А також 

попросив Його посприяти тому, аби 
завтра мене не викликали до дошки. 
Уранці перед уроками ми з мамою ще 
раз помолилися. 

Того дня в нас був спарений урок з 
німецької мови. Існувала велика віро-
гідність, що мене викличуть до до-
шки. Тому перед уроком я підійшов 
до вчительки й попросив її не питати 
мене сьогодні. Вона відповіла, що це 
мої проблеми, – зрештою, у мене, як і 
у всіх, був цілий тиждень часу. На по-
чатку уроку ми писали невеличкий 
тест, так що залишилося небагато часу 
на перевірку домашнього завдання. 
Це врятувало мене від опитування. 
Учителька викликала мене до дошки 
наступного тижня, я розповів баладу 
й отримав за відповідь «четвірку». Я 
вдячний Богові за допомогу. Надалі я, 
як і обіцяв Йому, буду сумлінно вико-
нуватиму свої завдання.  

К. Л.
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Балада
Тиждень тому ми отри-
мали в школі завдання 
вивчити напам’ять довгу 
баладу.  Моя мати щодня 
нагадувала мені про його 
виконання, але я легковаж-
но поставився до цього.
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» часопису «Ми, діти»

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | «МИ, ДІТИ»

За РУХОМ СОНЦЯ можна приблизно 
визначити ЧАС ДНЯ. Однак з розвит-
ком торгівлі й міст виникла необхід-
ність більш точно визначати час. Уже в 

3000 році до Р. Х. люди використовували для цього СО-
НЯЧНИЙ ГОДИННИК, який спочатку складався з од-
нієї простої застромленої в землю палички (гномону), і 
за довжиною тіні якої визначали час. Годинникові по-
значки запровадили значно пізніше. Приблизно з 1500 
року до Р. Х. в Єгипті використовували ВОДЯНИЙ ГО-
ДИННИК, у якому вода з верхньої частини посудини 
циліндричної форми тонкою цівкою стікала в нижній 
резервуар. За таким же принципом працює ПІСОЧ-
НИЙ ГОДИННИК. У МАСЛЯНОМУ ГОДИННИКУ 
час вимірюють за довжиною гніту, що  горить. 

День у містах Ханаану, як й у Єгипті, починався зі 
сходом сонця. Згодом час почали вимірювати зі схо-
дом місяця й ділили ніч на три чотиригодинні варти 
(єврейське літочислення) або на чотири тригодин-
ні варти (римське літочислення в Новому Заповіті). 
Отже, кожні чотири (чи три) години змінювалися вар-
тові солдати, які, звісно, хотіли точно знати, коли їх 
змінять.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАЛЕНДАРЯ є також на-
прочуд цікава. Від одного ПОВНОГО МІСЯЦЯ до 

наступного минає 29,5 днів. Оскільки важко врахо-
вувати половинки дня, то МІСЯЧНИЙ РІК вирі-

шили поділити на шість місяців по 29 днів і 
шість місяців по 30 днів. Місячний рік 

триває 354 дні. Він є  на 11 днів корот-

шим від СОНЯЧНОГО РОКУ, що триває 365 днів.
Спочатку ЮДЕЇ рівнялися на сонячний рік: при цьо-

му кожен з дванадцяти місяців тривав 30 днів, і до них 
додавали ще п’ять днів. Згодом час почали вимірювати 
дванадцятьма місяцями року. Час від часу до них тре-
ба було додавати тринадцятий місяць, оскільки під час 
чергування місяців тривалістю 29 і 30 днів залишалося 
ще 11 днів. Так виникло наше сьогоднішнє літочислен-
ня: у 46 році до Р. Х. ГАЙ ЮЛІЙ ЦЕЗАР запровадив 
у РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ більш точний календар. На 
його честь назвали один місяць «липень» (від «Юлій»). 
При цьому Юлій Цезар привів тривалість року у від-
повідність із сонячним календарем. Усі місяці мають 
30 або 31 день, за винятком лютого, що має 28 днів, до 
якого раз на чотири роки додають один день високос-
ного року. 

У 1582 від Р. Х. ПАПА РИМСЬКИЙ ГРЕГОР удо-
сконалив цей календар, яким сьогодні користуються в 
багатьох частинах світу. Те, що ми маємо сьогодні 2019 
рік, є наслідком обчислення одного ченця, який у VI 
столітті намагався встановити РІК НАРОДЖЕННЯ 
ІСУСА ХРИСТА. При цьому, з теперішньої точки зору 
він припустився помилки: ймовірно, Ісус народився за 
7 років до того, тому в 2020 році ми, власне кажучи, 
матимемо 2027 рік.

Є люди, що використовують інші календарі: у 
ЄВРЕЙСЬКОМУ КАЛЕНДАРІ 2000 рік вважався 
5760/61 роком. Точкою відліку часу є створення світу: 
припускають, що це сталося в 3761 році до Р.Х. В ІС-
ЛАМСЬКОМУ КАЛЕНДАРІ, навпаки, дні мусуль-
манських релігійних свят поступово зсуваються й 
можуть припадати на різні пори року, оскільки це 

літочислення орієнтується на місячний рік (у яко-
му місяці з 29 днями змінюються місяцями з 30 

днями). Воно починається від переселення 
пророка Мухаммада до Медини в 622 році 
від Р.Х. Тому 2000 рік відповідає в ісламсько-
му календарі 1421/22 рокові.

Уже на початку Біблії йдеться про хронометраж: «І побачив Бог світло,   що воно добре 

та й відділив Бог світло від темряви.  Назвав же Бог світло – день,   а темряву – ніч.        

І був вечір і був ранок – день перший» (Буття 1,  4-5).

Хронометраж і календар

15НС, 8/2019
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Йоганн повертається додому після заняття з релігії. Його мати саме розвішує випрану білиз-
ну, коли він вбігає в дім. «Привіт, Йоганне, як пройшли заняття з релігії?» – «Супер, ми багато 
що довідалися про Єзекію». – «Про Єзекію? Якщо я не помиляюся, то Єзекія був царем, якому Бог 
додав декілька років життя, чи не так?» – пригадувала мати. «Так, – відповів Йоганн, –  уяви 
собі, цілих 15 років! Це більше, ніж я прожив! Скільки можна зробити за такий період часу!»

На це в мене немає часу!

            ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ РАЦІОНАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ЧАС

ПРО АВТОРА: Наталія Вольф є учителькою по-

чаткових класів з фізкультури, математики й 

німецької мови та працює в одній із початкових 

шкіл Німеччини. Вона є заміжньою і має трьох ді-

тей. Разом зі своїм чоловіком вона очолює окруж-

ний дитячий хор, і є учителькою недільної школи 

й керівником дитячого хору громади м. Швеннін-

гена (Німеччина).
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ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | ДІТИ І ЦЕРКВА

У   Біблії не повідомляється, що цар Єзекія зробив 
щось надзвичайне протягом п’ятнадцяти подаро-
ваних йому Богом років життя. І все ж Йоганн з 
матір’ю міркували над тим, що вони зробили б, якби 

їм було подаровано ще 15 років життя. Йоганн розповів, що 
на занятті з релігії вчителька запропонувала дітям заноту-
вати, чим вони займаються упродовж тижня. Чимало дітей 
написали, що займаються комп’ютерними іграми, а також 
багато іншими видами занять.

Час – це Божий дарунок
Час ділить наше життя на «до» і «після». Він протікає в 

одному напрямку: від минулого, яке ми можемо вивчати, 
у майбутнє, яке ми намагаємося передбачити й спланува-
ти. І тільки нашому Небесному Отцеві відомо, яким воно 
буде. Активно ми можемо використовувати тільки сучасне 
життя.

Як людина використовує подарований їй Богом час, за-
лежить від зовнішніх чинників, а також від її інтересів і 
задатків. При цьому перед християнами завжди постає 
питання: скільки часу я присвячую Богові?

Учителька з релігії розповіла Йоганнові й іншим дітям 
про те, що щоранку, прокинувшись, вона пів години від-
водить на те, аби в цілковитій тиші поспілкуватися з Бо-
гом. Вона молиться, розмовляє з Ним, готується провести 
прийдешній день. Дітям задали домашнє завдання: запи-
сати, скільки часу вони досі приділяла Богові й скільки 
часу вони хотіли б відводити для Бога в майбутньому.

Коли Йоганн разом з матір’ю склали розпорядок дня, то 
зрозуміли, як мало вони впродовж тижня відводять часу 
для спілкування з Богом у порівнянні з роботою, школою, 
хобі та сім’єю. При цьому вони дійшли висновку, що ба-
гато, власне кажучи, неважливих справ забирають у них 
чимало часу. Те-
пер вони розмір-
ковували, як 
п р а в и л ь н о 
р о з п од і л я т и 
свій час.

Правильно розподіляти час

У наші дні можна часто почути про «менеджмент часу». 
Без правильного планування часу сьогодні практично не-
можливо впоратися з численними завданнями, що стоять 
перед нами.

Це стосується навіть дітей, день яких після занять у 
школі часто настільки заповнений заняттям музикою, 
хатніми обов’язками, спортом або іншими справами, що 
на домашні завдання, сім’ю та друзів залишається зовсім 
небагато часу.

Де проходить межа між звичайними й завище-
ними вимогами?

Намагаючись усе встигнути й вчасно прийти в призначе-
ний час, як діти так і їхні батьки, які здебільшого турбують-
ся про організацію дозвілля дітей, планують позашкільні 
заняття і беруть на себе зобов’язання привезти їх на ці за-
ходи, зазнають стресу. Дітям для доброго розвитку потріб-
но мати достатньо часу, аби пізнавати довколишній світ, 
розвиватися, а інколи просто байдикувати. У розкладі дня 
дитини завжди має бути передбачено трохи вільного часу. 
Людина, день якої розписаний до хвилини, у кінцевому 
результаті досягає менших успіхів, ніж та, яка береже свої 
ресурси й еконо-
м и т ь 
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Учитися використовувати час, 
не перевантажуючи себе – важли-
вий процес виховання дитини
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n Здійснювати планування: складати список важли-
вих справ на наступний день.

n Чітко визначати мету: розставляти пріоритети й 
вирішувати насамперед найважливіші й істотні 
справи.

n Переглядати вхідну кореспонденцію й очищати 
електронну поштову скриньку: щовечора знахо-
дити час, аби видаляти прочитані повідомлення 
електронної пошти, WhatsApp та інших соціаль-
них мереж і зберігати важливу інформацію.

n Уникати зайвих навантажень: не виконувати од-
ночасно декілька справ; адже доведено, що лю-
дина не в змозі ефективно й безпомилково пра-
цювати одночасно над декількома завданнями.

n Не розпорошуватися! Зосереджувати свою ува-
гу на одній справі. Науковці твердять, що людині 
треба сім хвилин, аби перейти до виконання ін-
шого завдання. Дітей захоплює момент: у педаго-
гіці цей феномен називають «центрованістю ди-
тини». 

n Планувати небагато, тільки - 60 % свого часу. 
Часто наш день розписаний до хвилин від про-
кидання й до сну. Тоді в нашому розпорядку дня 
буде безліч справ, з якими нам годі впоратися. 
Увечері ми будемо невдоволеними, що виконали 
тільки частину запланованого.

Дитячий журнал за серпень
2019 року присвячений 
темі «Час».

ШІСТЬ ПОРАД 
РАЦІОНАЛЬНОГО 
РОЗПОДІЛУ ЧАСУ

свої сили. Симптоми стресу, як приміром, головний біль, 
нервозність чи безсоння, можуть спостерігатися у над-
мірно зайнятих дітей. Через це так важливо, аби батьки 
разом з дітьми складали план на тиждень, у який вони 
вноситимуть усі заплановані заходи, й визначатимуть 
пріоритети. У разі виникнення стресових ситуацій на ос-
нові списку пріоритетних завдань можна викреслювати 
деякі заплановані заходи.

При цьому важливо, аби батьки під час визначення 
пріоритету зайнятості дітей враховували їхню думку. 
Якщо дитина зайнята важливими й корисними на дум-
ку батьків справами, але вони їй нецікаві, то важко буде 
підтримувати їхню мотивацію.

Час – це простір, який треба організовувати разом 
з дітьми. Однак, що є доцільним і чи є доцільність од-
наковою для всіх? Приказки «Час – гроші», «Стислість 
– сестра таланту» та інші вказують на необхідність ра-
ціонального використання часу, який ми маємо в своє-
му розпорядженні. На противагу римський поет Горацій 
(65 рік до Р.Х. – 8 рік після Р.Х.) своїм висловлюванням 
«Carpe diem» («Використовуй день!») закликає вибірково 
ставитися до того, що ми робимо, й обирати тільки те, 
що сприяє якісному покращенню дня чи життя людини. 

Раціонально використовувати час 

Міра нашої зайнятості впливає на нашу самооцінку. 
Чим більше ми зайняті, тим більш важливими ми здає-
мося собі. Людину, яка через свою суцільну зайнятість 
на роботі немає більше часу на те, аби пограти на улюбле-
ному музичному інструменті, поспостерігати за сходом 
сонця, який наснажить її вдало організувати день, або 
поспілкуватися з друзями чи рідними, вважають сьогод-
ні зайнятою, а її життя успішним і достойним визнання.

Таким чином ми нехтуємо духовним і звертаємо ува-
гу лише на фізичне здоров’я людини. Людині потрібний 
не спокій, а більше часу для роботи. Однак, таке мис-
лення не дозволяє людині зазирнути в себе й зайнятися 
власною душею, працювати над вірою, відвідати репети-
цію хору, піти на богослужіння. Людина, яка працює до 
знемоги, часто шукає визнання й похвали. Вирватися з 
цього замкненого кола їй допоможе усвідомлення того, 
що справжнє визнання походить від Бога.

Найпрекрасніше, що ми можемо подарувати ближній 
людині, – це наш час. Ми отримали в дар від Бога життя 
– скільки часу ми інвестуємо в Його справу, скільки часу 
ми даруємо своєму ближньому?

Час для Бога

Після таких розмов Йоганн твердо вирішив щодня присвя-
чувати трохи часу для спілкування з Богом. І він уже знає, як 
це зробити: «Годинник батька завжди нагадує мені, коли я 
маю перейти до виконання інших справ. Він починає світи-
тися. Було б добре, якби такий годинник нагадував мені ще 
й про те, що я не згадував про Бога. Я бажаю винайти такий 
годинник!» 

Але, поки у нього немає такого годинника, то йому тре-
ба використовувати інший спосіб нагадування. Йоганн з 
матір’ю розмірковують над різними варіантами. Раптом 
їм спадає на думку, що в шафі на полиці лежить браслет з 
останнього церковного свята для дітей. Йоганн надягає його 
на руку. Відтепер він, щоразу дивлячись на нього, думатиме 
про Бога й приділятиме час для спілкування з Ним. 

Наталія Вольф
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Нехай буде, що буде 
(частина 2)
У першій частині статті ми розглянули  можливості й межі спокою. Ісус також не завжди 
зберігав спокій. Він обурився на Своїх учнів, коли ті хотіли перешкодити Йому у виконанні 
доручення. Звільняючи дім Свого Отця від людей, що перетворили його у печеру розбій-
ників, Ісус також сповнився неабияким хвилюванням. Однак, Господь дав Своїм послідовни-
кам багато порад щодо того, як стати міцною у вірі й урівноваженою людиною. 

Бути спокійними значить зберігати душевний спокій і 
спокійно ставитися до того, на що годі вплинути. Буд-
ні багатьох людей виглядають по-іншому: ми маємо 
проблеми, гніваємось або зазнаємо стрес, відчуваємо 

напругу. Усе це негативно позначається на нашому здоров’ї. 
Адже тоді нам, замість діяти,  доводиться витрачати багато 
енергії на вираження власних емоцій. Людина, яка нервує 
чи має страх, є нездатною вміло діяти й швидко потрапляє в 
стан, що паралізує її.

Причиною нашого роздратування є не проблеми, а те, як 
ми на них реагуємо. Власна оцінка своєї життєвої ситуації, 
оточуючих людей, а також віри значною мірою впливає на 
наш емоційний стан: чи є ми щасливими, задоволеними й 
пригніченими, чи маємо надію, чи виявляємо лють, а чи 
зберігаємо спокій. Отже, наш спокій залежить тільки від 
нас самих. Спокій розпочинається в нашій душі. І ми впли-
ваємо на нього. Це є для нас утіхою. У більшості випадків 
нам взагалі не варто втрачати спокій. Скільки б ми не мету-
шилися, ми не в стані змінити те, що вже трапилося. Вну-
трішній неспокій не допоможе нам позитивно вплинути й 
на майбутні події.

Ісус не вживав слово «спокій». Проте Він указував на те, 
як знайти істинний спокій і для цього радив плекати тісні 
стосунки з Небесним Отцем. Вони неможливі без довіри до 
Бога. Отже, непорушна довіра до Бога – запорука нашого 
істинного спокою.

Розглянемо насамперед пораду Ісуса: «Не журіться, отже, 
завтрашнім днем; завтрашній день турбуватиметься сам 
про себе. Доволі дневі його лиха». Беззаперечно, якщо ми 
хочемо уникнути стресу, неспокою й утрат, то треба заз-
далегідь все обмірковувати, дбати про себе й бажати вдо-
сконалювати себе протягом певного, контрольованого 
проміжку часу. Зосереджуймося для початку тільки на сьо-
годнішньому дні. Тільки сьогодні я хочу... Я хочу вирішу-
вати тільки свої насущні проблеми. Саме сьогодні я бажаю 
виконати добру справу. Саме сьогодні я бажаю подолати 
власний страх чи хвилювання через певну дрібницю. Саме 
сьогодні я хочу бажаю осягнути спокій й уникнути стресу.

Сьогодні... Тоді важкий камінь упаде з наших плечей і з 
душі. Чим коротшим є відрізок часу, протягом якого ми 
намагаємося удосконалити себе, тим меншим є тиск і тим 
більшими шанси виконати заплановане. 

              СПОКІЙ І НЕЗВОРУШНІСТЬ
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Ісус також мовив: «Ніхто не може двом панам служити». 
Якщо людина прийматиме, у міру своїх можливостей, чіткі 
рішення, то позбудеться проблем і спростить собі життя, 
заощадить чимало сил й уникне стресу, а також отримає 
бажаний спокій.

 Ісус в Нагірній проповіді чимало уваги приділяв про-
щенню: «Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й 
Отець ваш Небесний простить вам». Якщо ми – справедли-
во чи несправедливо – не можемо пробачити іншій людині 
її помилку чи провину, то прив᾽язуємо її до себе й не відпу-
скаємо.  А без прощення годі осягнути душевного спокою. 
Тому ця порада Ісуса є вкрай важливою для нас. Прощення 
– це запорука осягнення спокою. 

Наступні слова Ісуса є крилатими: «Бо, де твій скарб, 
там буде і твоє серце». Якщо моїм скарбом є дорогий ав-
томобіль чи меблі, то я постійно хвилююся, аби їх хтось не 
пошкодив. Я переживаю і боюся цієї шкоди, тому втрачаю 
спокій. А якщо Божа любов є моїм найціннішим скарбом, 
то в серці пануватиме спокій. Адже Бог завжди любить й 
ніколи не скривдить мене.  

Ще одна порада Господа гласить: «Не судіть, щоб вас не 
судили». Людина, яка критикує недоліки своїх ближніх, 
зв’язує себе по руках і ногах. Бо якщо ти критикуєш те, що 
є неідеальним в іншій людині, то змушуєш себе бути іде-
альним. Ми бажаємо приймати людину з усіма її вадами й 
недоліками й толерантно ставитися до неї, якщо вона не за-
подіяла нам жодної шкоди й не нав’язує нам власні погляди. 
Тільки егоїзм спонукає поступати по-іншому. А бажання 
брати гору над іншими людьми руйнує наш спокій і є дже-
релом постійного стресу й конфліктів. Справжня любов 
ніколи не судить і не засуджує.

Постійне порівнювання себе з іншими людьми й оціню-
вання себе з ними несе в собі головне зло: заздрість. Люди-
на, яка виявляє заздрість, не може контролювати себе й не 
здатна прощати, а, отже отримати прощення. Тому порада 
Ісуса «не судіть» є важливою для отримання спокою.

Ісус і спокій

«Кожний бо, хто просить , одержує; хто шукає, знахо-
дить; хто стукає, тому відчиняють». Нагірною проповіддю 
Ісус дарує Своїм слухачам упевненість у тому, що Небесний 
Отець дасть благо тим людям, які просять! Ми можемо по-
кладатися на Бога. Він любить Своїх дітей, вислуховує їхні 
молитви, ні на мить не залишає їх і готовий прийти на допо-
могу. Це дає нам упевненість, викликає почуття гідності: я 
цінний для Бога й Він любить мене. Ми віримо в обітницю 
Бога, і наша впевненість у власні сили міцніє. Головне – не 
загордитися.  

Це важливі передумови для збереження спокою у зем-
ному житті, де ми стикаємося з безліччю проблем, де нас 

підстерігають різні небезпеки. Ми знаємо, що нам годі все 
подужати. Але Небесний Отець поруч, Він допомагає Своїм 
дітям. Оскільки Бог допомагає нам, то ми гідні Його любові 
і є Йому цінними. 

Ісус Христос розповідав також притчу про зведення бу-
динку на скелі. Іншими словами, міцною  основою нашо-
го життя, яка не захитається навіть від життєвих криз, - це 
виконання Божого Слова й віра в Ісуса Христа. Довіра до 
Бога і послух Його Слова – це зведення будинку на камені, 
на міцному фундаменті, який ніколи не похитнеться. Це до-
дасть нам сил, аби зберігати спокій навіть тоді, коли штор-
мить і ми «збиваємося з праведного життєвого шляху». Бог 
– надійний фундамент. Він поряд, навіть коли люди намага-
ються вивести нас з рівноваги своїми нападками, критикою 
чи нехтуваннями. Наша цінність не залежить від людської 
думки, а завдяки безмежній Божій любові зростає дедалі 
більше. 

Спокій завдяки впевненості
Апостол Павло був ревним проповідником Євангелія і 

боровся за Господа, Ісуса Христа. Він був сміливим борцем. 
Окрім цього, Павло завжди за будь-яких життєвих обста-
вин зберігав спокій, який допомагав йому долати страх. 
В’язниця, побої, побиття камінням, смертельні небезпеки, 
корабельна троща, а також громади, у яких не все було га-
разд. Постійні турботи, зруйновані задуми, помічники, які 
його зраджували, і все ж він зберігав спокій та йшов до 
мети. Чому? Бо мав непохитну впевненість, що знаходиться 
під Божим захистом. Окрім того, апостол Павло був глибо-
ко переконаний: Божі діти осягнуть вічне життя. 

«Так само й Дух допомагає нам у немочі нашій», – писав 
він до римлян і продовжував: «Ми знаємо, що тим, які лю-
блять Бога, – покликаним за Його постановою, усе співдіє 
на добро». Павло висловлює цими словами непохитну 
впевненість. Усе в житті може статися. Але нам живеться 
набагато спокійніше, коли ми впевнені: що б не відбувало-
ся, усе «спів діє» на добро. Далі апостол Павло називає ще й 
інші моменти, які допомагають заспокоїти душу: «Коли Бог 
за нас, хто проти нас?», упевненість, що ми захищені в Бо-
гові, «Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог – той, що 
оправдує». Нам не треба боятися помилок чи звинувачень.  
Бог не помиляється. 

І далі апостол приходить до важливого висновку про те, 
що допомагає християнину залишатися спокійним у різ-
них життєвих ситуаціях: «Бо я впевнений, що ні смерть, ні 
життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, 
ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не 
зможе нас відлучити від Божої любови, що в Христі Ісусі, 
Господі нашім». Людина, яка впевнена в цьому, не буде під-
даватися страхові й паніці чи непокоїтися через дрібниці, 
заздрити й ненавидіти.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Коли християнин є християнином? Існує чимало відповідей на це запитання. На основі 
послань апостолів приходимо до висновку, що в ранній християнській церкві з цього приводу 
також існували різні точки зору й апостоли докладали чимало зусиль, аби відстоювати ім’я 
християнина. Що вирізняє християнина від інших людей? Остаточну відповідь дає тільки 
Господь! 

Істинна сутність християнина

БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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У  чому істинна суть християнина? Хтось може поду-
мати: «Недолуге питання! Адже відповідь на нього 
– проста й очевидна: християнин – це людина, яка 
хрещена в Ім’я Ісуса Христа!» Гаразд! Ця відповідь, 

очевидно, задовольнить певну частину людей. Однак, деякі 
люди міркують над своїми стосунками з Богом, як це робив 
багатий юнак. Чоловік був упевнений, що згідно з Божими 
настановами виконав усі передумови для отримання вічного 
життя з Ним: він ще замолоду в міру своїх можливостей до-
тримувався Божих заповідей. Юнак зазнав обрізання і таким 
чином в епоху Старого Заповіту мав знак приналежності до 
Бога.

Ознакою приналежності до Бога в Новому Заповіті є 
хрещення. Через це сакраментальне таїнство Бог укладає 
з хрещеним союз. Охрещена Водою людина – дитина чи 
дорослий – стає «християнином». Відтак багато христи-
ян намагаються жити так, аби не здійснювати вчинки, які 
підлягають покаранню. То що ще їм не достає?

Багатий юнак відчував, мабуть, що для осягнення 
спасіння недостатньо тільки виконувати Божі заповіді. 
Про це свідчить його питання Господові: «Що ще мені 
не достає?» І це при тому, що він формально робив усе, 
аби догодити Богові. У Посланні до Сардійської церкви в 
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дом. Окрім цього, існують люди – насамперед критично 
налаштовані до християнства – які  стверджують, що 
християнина видно за його вчинками. Істинним христи-
янином, на їхню думку, є тільки високоморальна людина, 
поступки якої є прикладом для наслідування.

Із чисто формальної точки зору, «християнин» – це 
член церкви або релігійної спільноти, який сповідує хри-
стиянські цінності. Свого часу лікар і священик Альберт 
Швейтцер з Ельзасу (Німеччина) жартома зазначив, що 
це визначення не є переконливим й уїдливо зауважив: 
«Прихід у церкву не робить людину християнином, так 
само як прихід до гаражу не робить її автомобілем». Він 
був упевнений і підкреслював, що не зовнішні прояви, а 
реальні вчинки християнина відіграють роль.

Від насмішки – до почесного звання 

Перші християни спочатку не називали себе християна-
ми. Деякі їхні сучасники називали прихильників Христа 
вельми зневажливо - «назореї». Слід зазначити, що вони 
й Господа зневажали (Від Матвія 2, 23; Діяння 24, 5). У то-
гочасному суспільстві побутувало зневажливе ставлення 
до людей, які походили родом з Назарету: «А що доброго 
може бути з Назарету?»  

Послідовники Ісуса Христа були вперше названі «хри-
стиянами» в Антіохії, столиці елліністичного царства 
Близького Сходу, бо своєю поведінкою, діяльністю і мовою 
вони були подібними до Христа (Діяння 11, 26). У главі 
11 Діянь апостолів згадувалися християни як прихильни-
ки Ісуса Христа. Їх вважали групою усередині юдейської 
громади, яка відрізнялася від юдейства. Юдейський цар 
Агріппа також використовує назву «християнин». Він 
дозволяв апостолові Павлу проповідувати, уважно слу-
хав його певний час, а потім, як зазначає один із авторів 
коментаря, сказав «напівсерйозно, напівіронічно»: «Ще 
трохи, і ти мене переконаєш стати християнином!» (Діян-
ня 26, 28). Від Тертуліана, теолога з II століття, ми дові-
дуємося, що язичники в Антіохії використовували слово 
«християнин» як насмішку. Однак послідовники Ісуса 
обернули зброю супротивника проти них й, урешті-решт, 
почали самі назвали себе «християнами». Отже, насмішка 
перетворилася в почесне звання. Доказом цього є життя 
Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохії. Він був упевнений, 
що поводитиметься мужньо як «християнин», якщо його 
кинуть на розтерзання левам «для розваги народу».

Апостол Павло в Посланні до римлян яскраво й виразно 
писав про те, що означає бути справжнім послідовником 
Христа: «Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа 
Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його 
з мертвих, то спасешся, бо серцем вірується на оправдан-
ня, а устами визнається на спасіння» (Римлян 10, 9-10). 
Отже, тільки Господу відомо, хто є істинним християни-
ном. Адже ми можемо тільки здогадуватися, у що вірить 
у серці своєму будь-яка людина. Навіть якщо ми серйозно 
ставимося до слів Ісуса Христа: «З повноти бо серця уста 
промовляють» (Від Матвія 12, 34). Адже якщо ми пильно 
спостерігатимемо за ближнім, усе ж, очевидно, не знати-

Малій Азії Господь показав, що християни, які формально 
виконали всі передумови для спасіння, не помиляються, 
коли запитують: «Що ще мені не достає?». «Знаю твої діла, 
що ім’я носиш, ніби живий, а мертвий ти». Ім’я для життя 
– Ісус Христос! Бо жодним іншим Ім’ям не можна осягну-
ти спасіння, писав апостол Павло. Отже, члени Сардійсь-
кої церкви були хрещені. Проте більша частина громади 
вела життя, яке було не до вподоби Господові. Він писав їм 
про це. І згадав їм про ще одне: вони несерйозно ставили-
ся до Божого слова.

Зупинімося на цих двох моментах: Господь звернув ува-
гу на життя Божих дітей і на їхнє ставлення до Його слова. 
Спробуймо встановити й інші важливі для Господа мо-
менти.

Смирення замість зарозумілості

Чому взагалі є важливою відповідь на запитання «Коли 
християнин є істинним християнином?»? Ми розрізняємо 
між «істинними» й «хибними» християнами, при цьому 
вважаємо себе, звісно, істинними християнами? Чи нале-
жимо ми до спільноти істинних християн, коли вилучає-
мо «непобожних» чи вказуємо на їхню меншовартість? Ні! 
Адже в такому випадку ми стаємо на бік фарисея в притчі 
Ісуса, який формально робив усе правильно,  однак засуд-
жував митаря, який хоч і був грішником, але щиро каявся. 
У нашій статті ми прагнемо розповісти про те, які думки 
побутують у суспільстві, а також про те, що говорив Ісус 
про істинне слідування, і що в подальшому говорили чи 
писали про це апостоли. Адже дуже цікаво й надзвичайно 
важливо знати, чого очікує Господь від Своїх істинних по-
слідовників. Робімо це не для того, аби засуджувати інших. 
Ні, тільки для того, аби перевірити себе: чи відповідаємо 
ми істинним критеріям Ісуса Христа.

Адже найбільш побожний християнин є також грішни-
ком, який потребує Господньої милості! Проте серед хри-
стиян є віруючі, які вважають себе особливо побожними 
й дозволяють собі судити інших: хто є глибоко віруючою 
людиною, а хто – ні. Аби відмежувати себе від них, вони 
називають їх «номінальними християнами», «недільними 
християнами» чи «святковими християнами».
 
Визначення 

Існує чимало визначень поняття «християнин». Один 
філософ XX століття писав: «Християнином треба вважа-
ти кожну людину, яка вважає себе ним». Чимало теологів 
не погоджуються з цим вельми толерантним  визначен-
ням. Хрещення в Ім’я Христа вони вважають основною 
передумовою для того, аби стати християнином. На думку 
інших, важливо активно діяти: «Християнином є людина, 
яка сповідує віру в Христа». Тобто недостатньо в своїй 
душі приймати Христа, а треба активно свідчити про свою 
віру в Нього. Треті кажуть: «Християнином є людина, яка 
слідує за Христом». Інші вважають, що істинний христия-
нин не тільки вірить в Ісуса Христа, Сина Божого, і в Його 
жертовну смерть, а й підтримує добрі стосунки з Госпо-



НС, 8/2019 23

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ

мемо, що він може сказати. Будь-яка людина може казати 
неправду.

Ісус продовжує розмірковувати й наголошує на поведін-
ці людей, які всім серцем вірять Богові: «Добра людина з 
доброго скарбу серця свого виносить добре; лиха ж – з 
лихого (серця) лихе  виносить». Тобто, людина, яка спові-
дує Христа, буде, урешті-решт, робити добро Богові, Який 
живе в його серці і Якого Ісус назвав Єдино благим. 

Отже, віра – це фундамент християнського буття. На 
цьому не раз наголошував як апостол Павло, так і Господь. 
У Євангелії від Івана читаємо: «Бог бо так полюбив світ, 
що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в 
нього, не загинув, а жив життям вічним» (Івана 3,16).

Проте недостатньо тільки формально приймати Єван-
геліє. Недостатньо благоговійно захоплюватися вчинками 
християн. «Так само й віра, коли діл не має, мертва сама в 
собі» (Якова 2, 17). Так апостол підтвердив те, про що пи-
сав апостол Павло до галатів:  ті, що чинять лихе (ред. «…
розпуста, нечистота, розгнузданість, ідолослужба, чари, 
ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, 
єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше…»), «царства 
Божого не успадкують»  (Галатів 5, 21). Цим учинкам він 
протиставив плоди Святого Духа: «любов, радість, мир, 
довготерпіння, лагідність, доброта, вірність,  тихість, 
здержливість».

Господь радив людям ретельно підбирати слова: «Кажу 
бо вам: За кожне пусте слово, яке скажуть люди, – дадуть 
відповідь судного дня за нього»  (Матвія 12,36). Він на-
давав цьому великого значення. Ми, мабуть, правильно 
трактуємо Ісусові слова, якщо робимо для себе такий вис-
новок: Саме християнин, який вірить в Спасителя, слідує 
за Ним, повинен зважувати свої слова й учинки. Саме цьо-
го очікує від нас Господь. 

Отже, підсумуємо сказане: Неможливо бути християни-
ном, не сповідуючи віру в Господа. На превеликий жаль, 
немає готового переліку рис чи моральних якостей, які 
притаманні християнинові, й надають йому повне право 
називатися ним. Однак людина, яка сповідує віру в Госпо-
да, слідує на Ним, любить Його, поступає, звісно, відповід-
но до своєї віри. 

Навіть якщо ми визначили певні критерії, навівши дея-
кі цитати зі Святого Писання, то не нам вирішувати, хто 
є хибним, а хто істинним християнином. Отже, уреш-
ті-решт питання «Коли християнин є християнином?» є 
відкритим.

Завдяки натхненному Святим Духом слову Господь дає 
поради послідовникам, які вірують у Нього, як  осягнути 
найвищого блаженства. Вони є вирішальними для кожно-
го з нас. Поступаймо саме так. І нехай Бог буде милости-
вим до нас.

«Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з 
моїх братів найменших – ви мені зробили». Чи можна 
людину, яка забуває про ближнього, вважати справж-
нім християнином?Ф
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??             ТЕСТИ НА ЗНАННЯ БІБЛІЇ?

ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
За небіблійною традицією з часів перших християн євангеліст Марко був першим 
єпископом Олександрійським у Єгипті. Точна дата його смерті невідома. Припу-
скають, що він помер у 68 році від Р. Х. як мученик. Окрім цього, його вважають 
засновником Олександрійського патріархату й  Коптської Православної церкви. 
Коптська Православна церква відкололася в V столітті від православної церкви 
Сходу й у період Пізньої Античності поширилася   в Єгипті. Під час ісламського за-
воювання Єгипту в VII столітті коптські християни зазнавали сильних утисків і 
переслідувань. Тому значна частина коптів навернулися в іслам. На чолі Коптської 
церкви стоїть Папа, що носить титул «Святіший Папа і Патріарх Олександрійський 
і всієї Африки». Починаючи з 2012 року ним є Теодоріус  II. Однією з найстаріших і 
найвідоміших церковних будівель коптів є церква Пресвятої Діви Марії (Підвішена 
церква, Висяча церква) у Старому Каїрі. Історія храму сходить до III століття нашої 
ери. Раніше на цьому місці розташовувався один з бастіонів римського форту, що 
послужив фундаментом храму. Статуя цієї церкви, яку ми представили вашій увазі, 
зображає Ісуса Христа в промовистій для Його сутності іпостасі: з ягням на плечах 
і пастушим посохом у руці – символом турботи Ісуса про Своїх вірних. Зображення 
виконано до 1000 р. від Р. Х. 
ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ТАКЕ ЗОБРАЖЕННЯ ХРИСТА Й НА ЯКЕ БІБЛІЙНЕ 
МІСЦЕ ВОНО ПОСИЛАЄТЬСЯ? 

Відповідь див. на стор. 2

1. Де в Біблії знаходиться притча про заблукану вівцю? 
А в Євангелії від Матвія 18
Б  в Євангелії від Луки 15
В в Євангелії від Івана 10
Г  у Діяннях апостолів 13

2. Хто супроводжував Мойсея під час виходу ізраїльтян з поне-
волення?
А Корей
Б Іов
В Ісус Навин
Г Осія

3. Хто написав слова пісні «Я став перед Божими входом» (№ 55 
у російськомовному пісеннику)?
А  Крістіан Фюрхтеготт Геллерт
Б  Пауль Герхард
В  Мартін Лютер 
Г  Жозефіна Поллард

4. Який біблійний цар славився мудрістю?
А Ахав
Б  Саул
В  Соломон
Г  Давид

5. Який переклад Біблії утвердився в епоху Середньовіччя?
А Біблія Лютера
Б  Вульгата
В  Цюріхська Біблія
Г  Єдиний переклад

6. Хто сказав слова: «Хіба я сторож брата мого?»
А  Каїн
Б  Авель
В  Яків
Г  апостол Іван

7. Ким був за професією апостол Павло згідно з Діяннями апо-
столів, главою 18?
А теслею
Б  митарем
В військовим
Г майстром з виготовлення наметів 

8. Де виникло чернецтво? 
А  у Баварії
Б  у Галілеї
В  у Єгипті
Г  у Малій Азії

9. Де в Біблії знаходиться 2-е Послання до филипʼян?
А у Новому Заповіті
Б  у Старому Заповіті
В  у писаннях «отців церкви» 
Г  в апокрифічних книгах Старого Заповіту

10. Що в грецькому оригіналі означало слово «диякон»?
А  писар
Б  пастир
В  правитель
Г  слуга
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