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Любов 
і  страждання

У спектрі людських почуттів та відчуттів любов і страж-
дання складають два протилежні полюси: з одного боку 
– це ейфоричне почуття щастя, яке мобілізує неймовір-
ні сили й наснагу до життя, а з іншого боку – це горе й 

біль, які паралізують і позбавляють радості життя. І все ж вони є 
дотичними один до одного: любов може викликати страждання, 
а страждання може бути вираженням істинної любові.

Двоє людей, які люблять один одного, страждають, коли ін-
шому погано.

Християнин, який любить свого ближнього, не може просто 
спостерігати, якщо йому погано. Любов вилилася в наші серця 
через Святого Духа, а тому ми живемо любов’ю до ближнього. 
З одного боку, любов – це щось прекрасне, що збагачує наше 
життя; а з іншого, вона може викликати страждання. Якщо 
ми любимо ближнього, то ми не сміємо закривати очі на його 
страждання. Тоді ми страждаємо разом з ним. Якщо ми люби-
мо ближнього, то намагаємося прийти йому на допомогу. Ми 
допомагаємо йому як своєю молитвою, так і конкретними діла-
ми. Адже з любов’ю легко впоратися з усім. 

Імпульс із богослужіння Першоапостола

СЛОВО І ВІРА  | НАСНАГА
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Грац, адміністративний центр федеральної землі 
Штирія, з населенням майже 290 тис. жителів є дру-
гим за величиною містом Австрії. Символом міста є 
середньовічна годинникова вежа з дерев’яною гале-

реєю і бійницями уздовж кріпосної стіни на горі Шлоссберг. 
В епоху монархії благополучний Грац був улюбленим місцем 
проживання дворян і вищих чиновників. Тому на території 
міста знаходяться незліченні палаци й родинні замки: за-
мок на Мюле, замок в парку Метагоф, замок Шьонау, замок 
Гьостінг, замок Еггенберг, замок Св. Мартіна, замок в Санкт-
Файт, замок Лустбюель, Галлершлосс і Мейєршайншлосс. 
Тільки в так званому «внутрішньому місті» налічується 41 
замків. У замку Кюнбург у 1863 році народився спадкоємець 
престолу кронпринц Франц Фердинанд, який 28 червня 1914 
року став жертвою замаху в Сараєво, унаслідок якого спа-
лахнула Перша світова війна. У центрі історичної частини 
міста з 2003 року розташувався Музей сучасного мистецтва 
– найвища споруда, яка схожа на блискучу повітряну подуш-
ку і вечорами привертає до себе увагу своїм світловим медіа-
фасадом.

A. V.
.

4 НС, 11/2019

Грац – місто палаців і замків
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БОГОСЛУЖІННЯ В ГРАЦІ/ АВСТРІЯ

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: конгрес-центр
«Мессе Конгрес Грац»
ДАТА: 14 липня 2019 року
СЛОВО З БІБЛІ: Одкровення 3, 8
ВСТУПНА ПІСНЯ: «Меті назустріч»(№ 418 
німецькомовного пісенника)
СУПРОВІД: Окружний апостол Юрґ Збінден, 
апостоли Філіпп Буррен, Володимир Лазарєв і 
Йенс Ліндеманн 

СЛОВО І ВІРА | У ЦЕНТРІ УВАГИ
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Сердечно улюблені брати й сестри! Ми вдяч-
ні хорові й оркестрові за прекрасне виконання 
пісні-молитви: «Настанови мене, Учитель, по Духу 
Своєму» (№ 119, німецькомовна хорова тека). Не-

хай Божа любов формується у нас. Таким є наш твердий 
намір, цього ми прагнемо. Якщо ми прийшли сюди, аби 
почути щось, чого ми ще досі не чули чи довідатися про 
щось,чого ми ще досі не знали, то ми, очевидно, зазнаємо 
розчарування.

     Деякі люди дотримуються думки: «Ми чуємо на бо-
гослужінні завжди одне й те ж, усе обертається навколо 
одних і тих же тем, і – нічого нового. Я знаю про все це вже 
давно, адже тут йдеться про одне й те ж».

Якщо ми приходимо тільки для того, аби дізнаватися 
щось нове, то рано чи пізно наштовхнемося на межу. Хіба 
це є нашою метою? Наша мета полягає у тому, аби ми ста-
вали дедалі більш подібними до Ісуса Христа.

Приглянувшись до себе, я розумію: мені ще треба чи-
мало працювати над собою. У нашому житті з вірою нам 
ніколи не буде нудно, бо нам треба ще багато працювати 
над собою, аби бути подібним до Ісуса Христа. Нам треба 

Бог  знає  тебе!
ще працювати над собою, аби Христова любов цілковито 
сповнювала нас.

Важливо також бачити свої успіхи; вони допомагають 
нам зрозуміти: ми з Божою поміччю впоралися з певними 
завданнями і поступали так, як велить Господь Ісус. Ми не 
тільки чекаємо на прихід Господа, а й готуємося до нього; і 
ця підготовка полягає у тому, аби ми ставали дедалі більш 
подібними до Христа: аби ми любили, як Він любив, по-
ступали й реагували, як Він реагував; аби ми робили те, 
що Він робив би на нашому місці. Така праця викликає 
захоплення. Кожному з нас у цьому відношенні ще треба 
багато працювати, але ми вже тепер бачимо, що з Божою 
поміччю відбуваються зміни, що справа зрушується з міс-
ця. Продовжуймо й надалі працювати над собою.

Усім нам, напевно, добре відома наша біблійна цитата. 
Минулого тижня я розмірковував над нею і знайшов у ній 
чимало втіхи. Адже Господь приходить до Своєї громади й 
мовить: «Знаю твої діла». А це насамперед означає, що Він 
знає про кожного з нас. 

Одного разу Бог з’явився Мойсею, покликав його на 
служіння і мовив: «Знаю тебе на ім’я» (Вихід 33, 12), тобто 

СЛОВО І ВІРА | БОГОСЛУЖІННЯ

«Знаю твої діла; Я відчинив перед тобою 
двері, і ніхто не спроможний зачинити їх; 
бо малу маєш силу, а зберіг Моє слово і не 
зрікся Імени Мого».

Слово із Біблії: Одкровення 3, 8
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Я знаю, хто ти є. Потім Бог сказав Своєму народові: «Я 
<...> прикликав тебе твоїм ім’ям, ти – Мій!» (Ісая 43, 1). 
Ісус Христос сформулював цю думку по-іншому: «Вівці 
Мого голосу слухаються і Я їх знаю» (Від Івана 10, 27).

Тут йдеться про одне й те ж, Бог мовить до людини: «Я 
знаю тебе, Я знаю, хто ти такий. Я особисто спілкуюся з 
тобою. Ти не просто якась одиниця, частина маси чи на-
роду; ні! Я знаю тебе. Саме тому Я називаю тебе по імені; 
Я обрав тебе». Отже, Бог знає тебе, Він називає тебе і мене 
по імені й обрав для Свого служіння; Він обрав тебе, аби 
Ти прийшов до вічного єднання з Ним. Це – неабияка вті-
ха: Бог знає нас, Він обрав нас. Тому я не можу прийти до 
Бога і сказати: «Вибач, Ти знаєш, це не для мене, я є зовсім 
іншим. Слідувати, вірити й служити – це не для мене!» 
Цього ми не можемо сказати Богові, бо Він відповість: 
«Я покликав тебе таким, яким ти є!» І тут не може бути 
жодних відмовок. Я не можу сказати: «Боже, це підходить 
для інших, але – не для мене». Адже Бог знає тебе, Він ви-
брав тебе й покликав на Своє служіння:: «Служи Мені, іди 
вслід за Мною, Я знаю тебе», або кажучи словами нашої 
цитати: «Знаю діла твої». Вони є також певним застере-
женням від Бога: Він не просто бачить нас, Він бачить та-
кож наші діла.

Ми знаємо, що християнська віра – це основа всьо-
го; завдяки їй ми осягаємо спасіння. Спастися 
можуть лише люди, які вірують; до Божого Цар-

ства можуть прийти люди, які вірують в Ісуса Христа; без 
віри ми нічого не досягнемо. Отже, віра – запорука всього. 
Хто вірить в Ісуса Христа, той осягне спасіння, той здобу-
де вічне життя. Однак віра - це не теорія. Істинна віра має 
конкретні прояви. «Віра без діл мертва», – каже апостол 
Яків (Якова 2, 26). Завдяки вірі ми отримуємо спасіння і 
стаємо блаженними, але істинна віра має конкретні й ви-
димі прояви. Апостол Павло вів зокрема мову про те, що 
«віра, чинна любов’ю» (Галатів 5, 6).

«Знаю твої діла» - якими є наші діла? Наші діла – це 
наші молитви. Господь потішає нас і каже: «Я знаю твої 
молитви. Я чую їх. Вони не проходять повз Моєї уваги». 
Навіть якщо ти вважаєш, що твої молитви кануть у ніку-
ди, що їх ніхто не чує і що вони нічого не дають, то Бог  
каже: «Не переживай, Я знаю твої молитви. Я чутливий до 

них. Я чую їх і слушного часу відповідаю на них, бо бачу 
твою віру і довіру до Мене».

Отже, жодна молитва, яку промовляють з вірою і 
довірою до Бога, не є даремною. Бог відповідає на наші мо-
литви: «Я чую твої молитви. Не хвилюйся, Я відповідаю, Я 
відреагую на них».

«Я знаю твої жертви, Я знаю, від чого ти відмовляєшся». 
З любові до Бога ми приносимо жертви, наприклад, у ви-
гляді коштів; Ми відмовляємось від багато чого, аби слу-
жити Господу й подобатися Йому. Деколи виникає думка: 
навіщо приносити пожертви? У мене й так справи йдуть 
недобре; без моїх жертв і відмов буде все те саме. Чи не да-
ремно я приношу ці жертви, чи є вони доцільними? Мені, 
можливо, не треба було їх приносити. Нехай ніхто з вас 
не каже, що подібні думки ніколи не приходили в голо-
ву. Утім Бог мовить до нас: «Я знаю твої жертви. Я знаю, 
від чого ти відмовляєшся, бо любиш Мене. Я все бачу. Я 
знаю твої жертви, вони не є даремними. Усе, що ти робиш 
з любові до Мене, все, що ти робиш для Мене, Я неодмінно 
благословлю. Не турбуйся, Я знаю про твої жертви».

«Я знаю твоє служіння; я знаю, яку працю ти виконуєш 
для Мене. Я знаю, як ти служиш в громаді. Я знаю твоє 
служіння для ближнього. Я знаю твоє служіння, коли ти 
звіщаєш Євангеліє. Навіть якщо ніхто не бачить цього, 
якщо ніхто не дякує тобі, то Я знаю твоє служіння. Я знаю 
твоє служіння, яке ти виконуєш у колі своєї сім’ї, у под-
ружньому житті, у громаді, у суспільстві – і Я благослов-
ляю це служіння. Адже Я благословляю будь-яке служін-
ня, яке виконується з любов’ю».

«Я знаю твою боротьбу. Я знаю, як ти борешся, аби от-
римати перемогу. Я знаю зусилля, які ти докладаєш, аби 
протистояти злу, аби умертвляти «старого Адама» і пра-
цювати над формуванням нової людини, нового творін-
ня. Я знаю, як тобі нелегко вести боротьбу зі злом. Я знаю 
тих, які знову й знову утискають тебе. Я знаю, як нелег-
ко тобі боротися з думками, учинками, супротивниками, 
якими б вони не були. Я знаю твою боротьбу і підтримую 
тебе».

Отже, Бог утішає нас: «Я знаю тебе, Я знаю твої молитви, 
твої жертви, твоє служіння, Я знаю твою боротьбу».

«… бо малу маєш силу» – Бог це також бачить. Ісус вва-
жав Своїх учнів «найменшими» й зокрема мовив: «Усе, 

що ви зробили одному з Моїх братів найменших....» 
(Від Матвія 25, 40). «Ви в світі є незначними й не-
примітними.  Ви не є великими особистостями чи 
героями віри, в очах людей ви є простими людь-
ми».  Те саме стосується і нас з вами.  Є небагато є 
новоапостольських християн, про яких світ сказав 
би: вони є особистостями, вони є героями. Коли ми 
йдемо по вулиці, то ніхто не звертає на нас уваги. І в 
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суспільстві нас мало хто помічає. Ми в порівнянні з насе-
ленням світу були і є невеличкою групою.

Нам, буває, не вистачає сил. Ми знаємо про це: ми моли-
мося і молимося, і все ж не можемо змінити світ. Чимало 
людей кажуть: «Якщо щиро молитися, то Бог має почути 
таку молитву». Однак, Бог вислуховує не кожну молитву, 
Він зцілює не кожну хвору людину, Він змінює не будь-яку 
ситуацію на краще.  

Ми намагаємося робити добро і все ж нам годі ви-
корінити зло світу, його стає дедалі більше.  Ми 
робимо все від себе залежне, боремося зі злом і 

робимо добро, але суспільство не стає кращим.  Ми зві-
щаємо Євангеліє, хоча розуміємо, що люди дедалі менше 
цікавляться ним. У світі дедалі більше зростає відчуження 
від Бога.

Ми аналізуємо свою працю і кажемо: «Ми докладаємо 
чимало зусиль, ми боремося, аби здобути перемогу, і все ж 
знову й знову спотикаємося. Ми робимо те, чого не хоче-
мо робити; Ми не робимо добро, яке хотіли б зробити. Ми 
слабкі, бо знову й знову впадаємо в гріх.  Євангеліє, яке 
ми звіщаємо, приносить небагато успіху».  Та Бог утішає 
нас:«Не переживай, це не так важливо. Я відчинив перед 
тобою двері і ніхто не може зачинити їх. Я приведу тебе до  
Свого Царства, до вічного єднання зі Мною. Чому так? Бо 
ти зберігаєш Моє слово і не зрікся Мого Імені». Це є важ-
ливо! А не наш успіх. Аби увійти в двері, які ведуть до єд-
нання з Богом, ми повинні зберігати Боже слово й викону-
вати Його заповіді. Чому ми можемо так поступати? Бо ми 
спізнали Бога, спізнали Його діла та Його силу. Хто знає 

Бога, хто знає Його силу, Його владу і Його діла, той спро-
можний зберігати Боже слово.

Завдяки Святому Духові нам дозволено пізнавати 
Бога. Ми знаємо, Хто Він є. Він є Любов’ю! Ми не завжди 
розуміємо, чому Бог так поступає, але знаємо, з якою 
метою.  Він бажає привести нас до Свого Царства.  Ми 
спізнали Бога, Він є Істина.  Бог мовить: «Не переживай, 
Я з тобою». Він поруч з нами, навіть якщо ми не бачимо 
Його. Але Він поруч, Він разом з нами, Він недалеко від 
нас. Він разом з нами. Бог – вірний, Він не обманює. Він 
обіцяв: «Я прийду вдруге, аби взяти тебе до Себе».  Ми 
знаємо Бога, тому зберігаємо Його обітниці і віруємо у 
Його слово. Так, Бог любить мене; так, Він поруч зі мною; 
так, Він пошле незабаром Свого Сина і візьме мене до 
Себе. Я знаю: Бог є вірним!

Ми знаємо Його діла, ми знаємо, що Божий Син зробив 
для нас, ми знаємо, чим ми Йому зобов’язані. Він прийшов 
і, ставши Людиною, жив і страждав на землі. Він помер за 
нас, бо любить нас. Він відчинив нам двері, аби ми могли 
прийти до Отця. Він подав нам приклад. Ісус завжди по-
руч з нами, Він разом з нами. Він утішає нас, Він укріпляє 
нас, Він благословляє і робить нас багатими.  Ми знаємо 
Його діла, ми знаємо, що Він зробив для нас. З любові до 
Нього ми зберігаємо Його слово і дотримуємося Його за-
повідей. Саме так ми відповідаємо на Божу любов до нас.         

Бог дав нам таку заповідь: Люби Бога й люби ближнього 
свого, як самого себе. Ісус пояснював нам, що вона озна-
чає: «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, 
те саме чиніть їм і ви з ними» (Від Матвія 7, 12). Отже, нам 
треба ставитися до людей так, як би ми хотіли, аби вони 
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АПОСТОЛ ЙЕНС ЛІНДЕ-
МАНН:

Апостол Ліндеманн (Захід-
на Німеччина) вів мову 
про наші діла віри та їхнє 
співвідношення з Божими 
ділами: «Коли ми жертвує-
мо Богові, то робимо це з 
вдячності Йому, знаючи: 

ми маємо підтримувати зв’язок з Богом, бо Він під-
тримує зв’язок з нами. Коли ми ведемо боротьбу, 
то робимо це не тільки для себе, а й – для грома-
ди. Ми ведемо боротьбу і заступаємося за нашого 
Господа, бо це – Його справа. Він також бореться 
за нас».

ставилися до нас. Нам треба робити їм те, що би ми бажа-
ли, аби вони робили нам. Це – золоте правило, яке передає 
Божу волю. Ми так ставимося до ближнього, бо любимо 
Ісуса Христа, адже Він перший полюбив нас. Ми знаємо, 
що Він зробив, робить і робитиме для нас у майбутньо-
му. Любімо Ісуса, виявляймо Йому свою любов – не тільки 
прекрасним виконанням пісень чи віршів, а конкретними 
ділами: робімо те, що Він очікує від нас. Любімо Бога й лю-
бімо ближнього, як самих себе, і ставимося до ближнього 
так, як ми хотіли, аби він ставилися до нас.

Ми знаємо, що «Божа сила виявляється в безсиллі». Ми 
спізнали силу Бога, ми спізнали силу Ісуса Христа.  Тоді 
люди думали: «Ця Людина є дуже слабкою, самотньою 
і покинутою напризволяще.  Ісус висить на хресті і є та-
ким слабким, що й Самому Собі не може допомогти. Усі 
Його покинули, Він викликає співчуття». Однак сила Ісу-
са Христа проявилася в іншому.  Він, незважаючи на ви-
пробовування, виконав волю Свого Отця. Сатана і люди 
використовували все можливе, аби змусити Ісуса ста-
ти непокірним Отцеві.  Та вони зазнали поразку. Він був 
покірним Отцеві аж до самого кінця. Ось у чому сила Ісуса 
Христа, і ми знаємо про цю силу. Про нас також кажуть: 
«Подивись на них, вони слабкі!» Але ми знаємо, що наша 
сила в Ісусі Христі. Нам інколи кажуть: «Що ви хочете, ви 
є невеликою групою й викликаєте тільки посмішку». Але 
хіба справа у кількості? Наша сила полягає в тому, що Бог 
сильний у нас. Він додає нам сил, аби ми виконувати Його 
волю до самого кінця. Світ може робити, що заманеться. 
А ми продовжуємо служити, продовжуємо жертвувати, 
продовжуємо звіщати Євангеліє – ми робимо це з Божою 
поміччю, наперекір злу.  Ми спізнали Божу силу й вона 
живе в нас; її ми отримуємо через Боже слово й Святе 
Причастя. Ми спізнали Божу силу і тому зберігаємо Його 
слово, тому служимо, жертвуємо, продовжуємо звіщати 
Євангеліє і любити.

Ісус Христос також наповнює нас Своєю силою.  Ми 
спізнали Його діла і вчинки.  Він дарує нам Свою 
милість. Ми знаємо, що Він здобув перемогу на хресті; ми 
знаємо: Він хоче розділити з нами Свої перемогу і здобуте 
Ним. Важливою є не наша перемога, а те, що Ісус Христос 
дозволяє нам взяти участь у Своїй перемозі.  Ісус, Який 
протистояв усьому й здобув перемогу, приходить до мене 
й каже: «Якщо ти віриш у Мене, то матимеш участь у Моїй 
перемозі». Я не можу перемогти сатану, але Ісус Христос 
переміг його, і Він ділить Свою перемогу зі мною. Важли-
во вірити й смиренно приходити до Ісуса.

Ми спізнали Христову благодать, а тому бажаємо зали-
шатися малими, смиренними й незначними. Ми хочемо, 
будучи незначними, продовжувати служити і довіряти Го-
сподові.

Ми усвідомлюємо, що наші діла не змінять світ, але не 
це важливо. Важливо виявляти вірність Ісусові Христові, 
бо наприкінці Він подарує нам Свою милість і ми зазнає-
мо довершення і увійдемо до Його Царства. Аби отримати 

АПОСТОЛ
ВОЛОДИМИР ЛАЗАРЄВ:

Апостол Лазарєв (Росія) 
почав свою проповідь з 
думки про те, що людина, 
можливо, здивувалася б, 
якщо б їй хтось сказав: «Я 
знаю все про тебе!» Тоді 
можна запитати: «А що 

ж він знає про мене?» і почувати себе ніяково. У 
наших стосунках з Господом таке занепокоєння є  
безпідставним: Господь знає нас і любить такими, 
якими ми є. Окрім того, апостол Лазарєв розповів 
також про одну зустріч з молодими людьми, під час 
якої дівчина сказала юнакові: «Якщо ти любиш, то 
одружуйся!» Отже, виявляючи любов до Господа, 
ми прийматимемо правильні рішення. 

Христову милість, нам треба залишатися малими й сми-
ренними.  Залюбки виявляймо смирення й служімо, так 
ми будемо сильними в Ісусі Христі.  Цілковито покладай-
мо свою надію на Його милість. Ми спізнали Бога, тому 
продовжуємо служити, любити й виконувати Його сло-
во. Бог мовить до нас: «Якщо ти зберігатимеш вірність, то 
Мої двері будуть відчиненими для тебе. Ти зможеш увійти 
в Моє Царство й  ніхто не зачинить ці двері».  Усемогут-
ній Бог дав цю обітницю: ніхто не може зачинити двері 
спасіння для тебе і для мене. Якщо ми зберігатимемо Його 
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ОСНОВНІ ДУМКИ:
 

Бог знає віруючих людей. Він відповідає на їхні мо-
литви, благословляє їхні пожертви й служіння та 
підтримує їх у їхній боротьбі. Зберігаймо вірність 
Господові, адже ми знаємо про Його любов, силу 
і милість.

Людині це складно уявити, але ж для Бога не існує 
часу, для Нього минуле, теперішнє і майбутнє – це реаль-
ність.  Понад 2000 років тому Бог знав, що я зробив ми-
нулого тижня.   Нам це важко зрозуміти, однак це факт: 
для Бога майбутнє є реальністю. Бог знає, як люди будуть 
вести себе впродовж багатьох століть. Він точно знав, як 
люди ставитимуться сьогодні до Нього. Про це Бог знав 
ще 2000 років тому, бо майбутнє є для Нього реальні-
стю. Знаючи це, Він усе ж приніс у жертву Свого Сина для 
тебе і для мене. Нехай хтось скаже: «Надто теоретично!» 
Для мене ні! Бог точно знав, якими будуть люди сьогод-
ні. Він точно знав, яким буду я, як я буду реагувати, і що я 
робитиму не так;  Бог десять разів каже мені про щось, а я 
сотий раз я не виконав цього. І все ж, Ісус Христос віддав 
Своє життя на хресті за мене й за інших людей, незважаю-
чи на те, що знав, якими вони є, і якими вони будуть. Якщо 
розмірковувати над цим, то зможемо ще більше збагнути 
любов Ісуса Христа до нас і до сьогоднішніх людей.  «Я 
знаю добре їх, Я знаю, якими вони є. Але Я люблю їх і ба-
жаю спасти. Я люблю їх настільки, що заради них готовий 
пожертвувати Своїм життям». Брати й сестри, це робить 
мене малим і смиренним. Усе, що відбулося, це не просто 
історична подія; ні, Бог знає мене.

Коли ми відзначаємо Святе Причастя, то ми звіщаємо 
смерть Господню, аж поки Він не прийде. Ми святкуємо 
його впевнено.  Зло, диявол, сатана – називайте його, як 
хочете, – ця зла сила поставила на кін усе й зазнала пораз-
ку. Ісус Христос виявився сильнішим від усіх, жодна лю-
дина не змусила Його скоїти навіть найменший гріх. Він 
виявив послух Отцеві до самого кінця.  Ми і сьогодні 
спостерігаємо за діяннями зла й упевнено відзначаємо: 
Господь здобуде остаточну перемогу. Він був і є Перемож-
цем, Він був і є найсильнішим. Це не просто втіха Глави 
церкви, який має втішати свою отару.  Це Божественний 
факт, який додає впевненості. Ісус Христос здобуде пере-
могу.   Він любить нас і Він з усіма, які вірують в Нього і 
слідують за Ним, ділитиме перемогу. Ми візьмемо участь 
у Його грандіозній перемозі. Саме про це Він хоче сказа-
ти нам сьогодні вранці, коли ми прийматимемо проску-
ру: «Я поруч з тобою, і ти перебувай зі Мною, зі Мною ти 
отримаєш перемогу.  Навіть якщо сьогодні все виглядає 
по-іншому, зберігай усе ж вірність, і ми спільно здобудемо 
перемогу. Відзначимо це разом.

слово, то потрапимо туди.
    Псалмоспівець говорить: «Нехай і тисяча упаде біля 

тебе і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе не підійде..» 
(Псалом 90, 7). Вірна людина осягне спасіння. Нехай ніщо 
нас не бентежить. Звичайно, ми сумуємо, коли бачимо, що 
люди більше не хочуть знати про Бога. Коли я розповідаю 
їм про апостолів і  Євангеліє, то вони не реагують. 

Людина, яка зберігатиме вірність до кінця, прий-
де в Боже Царство, і ніхто не зможе закрити перед нею 
двері. Бог подбає про те, аби Його план був звершений. Ін-
коли ми дивуємося і запитуємо в себе – я, щонайменше, 
раз у день, – як усе відбуватиметься далі? Я маю одну втіху, 
якою ділюся з вами: «Ми є надто малими і не можеш цього 
зрозуміти. Ми можемо тільки довіряти Богові. Віруй, Він 
звершить Свою справу, продовжуй своє служіння. Збері-
гай вірність Богові, продовжуй служити, усе решта – не 
твоя турбота, про це потурбується милостивий Бог». 

«Я відчинив перед тобою двері, ніхто не спроможний 
зачинити їх, довірся Мені!» Це – наша втіха й не тільки 
для нас тут, а й – для всього Божого народу. Бог знає про 
тебе. Він вибрав тебе, тому що ти є таким, яким ти є. Він ба-
жає привести тебе в Своє Царство. Він знає твою бороть-
бу, твоє служіння, твої молитви, твої жертви. Вони є вель-
ми важливими для Нього, Він цінує їх і за це благословляє 
тебе. Ми є слабкими й незначними й хочемо залишатися 
такими, бо спізнали Бога, спізнали Його діла, спізнали 
Його служіння і збагнули Його справи для нас. Ми спізна-
ли вірність Бога й любимо Його таким, яким Він є. Тому 
ми будемо йти вслід за Ним до самого кінця.

Не хвилюйся, якщо ти бажаєш прийти до Бога, то неод-
мінно прийдеш; Він допоможе тобі. Апостол Павло мовив: 
«Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими но-
гами» (Римлян 16, 20).  Нам треба вести боротьбу, а Ісус 
Христос невдовзі прийде й «роздавить сатану під вашими 
ногами» – потім Він подарує нам участь у Своїй перемозі, 
і ми перебуватимемо з Ним навіки вічні.

Після співпроповідей апостолів Першоапостол сказав:  
наш Господь та Спаситель і сьогодні дарує нам  можливість 
відсвяткувати Святе Причастя разом з Ним та один з од-
ним.  Святкування Святого Причастя укріплює наш зв’я-
зок з Ісусом Христом. Ми належимо до Христового Тіла 
й цей зв’язок з Ним нам треба знову й знову укріпляти й 
зміцнювати через Святе Причастя. Таке відбудеться, якщо 
ми будемо святкувати його достойно, тобто розмірковува-
ти над тим, що вже відбулося і що відбувається тепер. Ми, 
як наголошував Господь Ісус, відзначаємо Святе Причастя 
в пам’ять про Нього. Тому розмірковуймо над Його діла-
ми. Я повертаюся до головної думки: «Я знаю тебе й знаю 
твої діла».

      Будь-яка молитва,  вимовлена   з вірою 

                і довірою,    не є даремною.
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К оли я, у захваті й переповнений враженнями від 
Міжнародного Дня молоді 2019 року, повернувся 
з Дюссельдорфа, то отримав пропозицію напи-
сати статтю до рубрики «Апостоли пишуть» для 

журналу «Наша сім’я». Мені, на щастя, було запропоно-
вано декілька тем на вибір, з яких особливо сподобалася 
остання: майбутнє церкви.

Я подумки спонтанно повернувся до молоді, яка зібра-
лася на своє свято, що проходило під гаслом «Ось я!» 
Будь-який новоапостольський християнин пов’язує, оче-
видно, своє особисте життя з майбутнім Новоапостольсь-
кої церкви. І це майбутнє залежить від того, як ми сфор-
муємо його сьогодні. 

Будь-яка людина, яка бажає бути в майбутньому з Го-
сподом, перебуває з Ним і сьогодні: «Ось я, милостивий 
Боже; я бажаю служити Тобі й церкві, але не для майбут-
ньої винагороди, а тому, що відчуваю потребу відповідати 

на Твою безумовну любов». 
Свого часу апостол Павло давав таку пораду віруючим 

Ефеса: «Тож, уважайте пильно, як маєте поводитися, – не 
як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі» 
(Ефесян 5, 15-16). Використовувати час – означає вже сьо-
годні приймати рішення, які орієнтовані на майбутнє.

Якось одного мудреця попросили передати одним сло-
вом мудрість усього світу. І він відповів: «Сьогодні!»

Дослідження показують, що людина щодня приймає 
приблизно 20 тисяч рішень. В одній установі Ленцбурга 
в Швейцарії, яка позиціонує себе як «Лабораторія з ми-
стецтва життя», кілька років тому відбулася виставка на 
тему «Рішення». Інтерес до неї був неймовірним, адже су-
часні люди бояться приймати ризиковані рішення, бо їм, 
як повідомив керівник виставки, попри наявність знань 
не вистачає упевненості.

Першим людям ще в раю довелося приймати рішення. 
Тоді, як і сьогодні, були «консультанти з прийняття рі-

шень». У Священному Писанні повідомляється про на-
слідки неправильно прийнятими ними рішень.  

Святий Дух є нашим Помічником у прийнятті рішень. 
Він знову й знову нагадує нам про обітницю Другого 
Пришестя Ісуса Христа. Завдяки таїнствам і натхнен-
ному Святим Духом слову проповіді ми готуємося до 
цього майбутнього. Людина, яка зважає на імпульси Бо-
жого Духа, завжди прийматиме правильні рішення для 
майбутнього. 

Юрґ Збінден

Рішення для майбутнього
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ПРОФЕСІЯ: учитель початкової школи й дипломований страховий агент
ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ з 03.06.2018 р.
РЕГІОН ДІЯЛЬНОСТІ: Андорра, Болгарія, Гібралтар, Італія, Куба, 
Молдова, Австрія, Румунія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, 
Чехія, Угорщина, частково Нижня Саксонія (Німеччина)

ОКРУЖНИЙ АПОСТОЛ 
ЮРҐ ЗБІНДЕН

Окружний апостол Збінден з братами і сестрами по вірі 
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Н
ародна мудрість гласить: 
між освітою фермера і 
урожаєм існує безпосеред-
ній зв’язок: найменш обда-

ровані розумом селяни вирощують 
найбільші бульби. «Найбезглуздіші 
фермери вирощують найбільший 
урожай картоплі».

Не вірите в це? Та яке це має зна-
чення? Ця народна мудрість, однак, 
не має нічого спільного з християн-
ською вірою, як і День подяки – з 
християнськими святами. Свято 
подяки – на відміну від Різдва, Пас-
хи чи П’ятидесятниці – не відобра-
жає історію спасіння. Проте воно 
зайняло чільне місце в церковному 
календарі й нерідко відзначається з 
неабияким розмахом. Його можна 
відзначати в будь-який час року й, 
причому, без значних витрат. Люди-
на і досягнення техніки роблять це 
можливим. Яблука з Чилі та Нової 
Зеландії, зернові з-за кордону, корм 
для великої рогатої худоби з Ама-
зонії і масло з плантацій у джунглях 
Індонезії – усе це без обмежень до-
ступне нам сьогодні. Але навіщо 
тоді дякувати Богові й величати 

Його? Подяка належить людині, яка 
виконала цю працю, чи не так?

Винахідливість людини є безмеж-
ною і її жадібність нестримною. 
Людина все ж не є, як вона вважає, 
віддаленою від природи. Вседозво-
леність щодо природи призводить 
до її самознищення. Це ми бачимо 
з огляду на глобальні зміни клімату, 
вимирання бджіл і комах, без яких 
чимало рослин не можуть плодоно-
сити. Людині вельми важливо при-
вести свою діяльність у відповід-
ність з Божественним дорученням: 
«Узяв Господь Бог чоловіка й оса-
див його в Едемському саді порати 
його й доглядати його».

Людині, аби отримувати хліб 
насущний, не треба сьогодні пра-
цювати в поті чола.  Це дозволяє 
відкривати нові горизонти для від-
значення Дня подяки: віддавати 
своє багатство бідним, думати про 
збереження Божого Творіння і дя-
кувати Богові за перепони, які Він 
ставить перед жадібністю людини: 
не робити все дозволене й не дозво-
лене, інакше вона позбавить себе 
раю.

Найбільший урожай 
картоплі
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МІРКУВАТИ –
СЛІДУВАТИ
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ЖИТИ ВІРОЮ | ДУХОВНИЙ ДОСВІД

Незважаючи на те, що за бага-
то років громада не раз по-
трапляла в підпорядкування 
різних округів, я постійно 

був духовним наставником однієї 
літньої сестри по вірі. Особливе за-
непокоєння в цієї сестри викликала 
її донька, яка роками не відвідувала 
богослужіння. Спочатку мої бесіди з 
донькою не приносили успіху, та зго-
дом, зазнавши неабиякі удари долі, 
вона повернулася у громаду, адже 
її віра мала тверде підґрунтя. Вона 
доглядала за матір’ю до її смерті. 
Нерідко наша літня сестра все ж 
скаржилася мені, своєму духовному 
наставникові, на напружені стосунки 
з донькою. 

Тим часом мені доручили духовний 
догляд за літніми парафіянами гро-
мади. Наша сестра по вірі через вік 
і слабке здоров’я рідко приходила до 
церкви, тому я регулярно відвідував 
її. 

У понеділок я мав на меті відвідати 
її. Але дзвінок мого настоятеля при-
голомшив мене: нашу сестру знай-
шли мертвою в квартирі. Телефонна 

розмова настоятеля з донькою по-
мерлої була дуже складною. Дата по-
хорону була вже призначена. Жоден 
із  священнослужителів нашої грома-
ди не міг у призначений час провести 
похорон, тому настоятель доручив 
мені прийти із співчуттям і провести 
похорон.

      Завдяки молитвам настоятеля й 
допомоги Небесного Отця я знайшов 
доступ до серця доньки. І все ж похо-
рон давався мені нелегко. У мене за 
тривалий час склалися добрі стосун-
ки із померлою. Але напруга в сто-
сунках між матір’ю і донькою усе ж 
давалася в знаки. Я ретельно проду-
мав кожне слово проповіді і просив у 
Бога про допомогу, а також був вдяч-
ним, що мій настоятель мене духовно 
підтримував.        

Після похорону мене сповнювали 
змішані почуття. Та через декілька 
днів донька несподівано подзвони-
ла мені й подякувала за висловлене 
співчуття й проведений похорон. 
Інтонація голосу свідчила про її 
щирість. Діяння Бога все ж залишило 
слід у її душі.

М.П.
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Духовний 
зв’язок
Мені нелегко було провести 

похорон через стосунки 

доньки з померлою. 
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У цій статті публікується додатковий матеріал до рубрики 
«Із Біблії» часопису «Ми, діти».

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО |«МИ, ДІТИ»

15НС, 11/2019
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ІЗ БІБЛІЇ: Автор 80-го Псалма порівнював виноградну лозу наро-
ду Ізраїлю з виноградною лозою Бога. Псалмоспівець просив у Бога 
в молитві про те, аби Він, Виноградар, дбав про Свою лозу. Він мав 
стежити за тим, аби виноград ніхто не розорив чи не з’їли дикі твари-
ни. Смисл цього метафоричного порівняння полягав у тому, що Бог 
уберігав Ізраїль від будь-якої небезпеки. Бог турбувався Ізраїлем як 
виноградар своїми лозами. Ісус у своїх прощальних промовах також 
використовував метафору виноградника (Від Івана 15, 1-17). Він на-
звав Себе виноградною лозою, Свого Небесного Отця - виноградарем, 
а Своїх учнів - гілками. Хто перебуває в Ньому, приносить щедрий 
урожай і так прославляє Небесного Отця.

Виноградарство у Стародавньому Ізраїлі
Ґрунт і клімат Палестини вельми придатні для вирощування 

винограду. У Біблії сказано,   що Ной першим розбив виноградник. Вино 

не раз згадується у Біблії.

Виноградники часто висаджували на СХИЛАХ 
ГІР, розташованих на СОНЯЧНІЙ СТОРОНІ. 
Для того,аби родючий ґрунт не змивався дощем, 
закладали ТЕРАСИ. Сад оточували парканом чи 
СТІНОЮ, аби запобігти його пошкодженню від 
свиней чи диких тварин. Ґрунт звільняли від ка-
менів і висаджували виноградні лози на відстані 
близько 3, 5 метрів один від одного. Потім спо-
руджували ОГЛЯДОВУ ВЕЖУ, звідки стежили за 
злодіями.

Виноградник вимагав від працівників напо-
легливої праці. Час від часу виноградар повинен 
був розпушувати ҐРУНТ і полоти бур’ян. Якщо 
він не обробляв ґрунт мотикою, то виноград був 
дрібним і кислим на смак. Йому треба було також 
обрізати хворі лози: він обрізав їх у березні, аби 
здорові стебла рясно плодоносили. Хоча перші 

виноградини дозрівали вже в липні, основний 
урожай збирали у вересні чи навіть у жовтні. 
Збір винограду викликав неабияку радість, осо-
бливо, коли відбувалося дроблення винограду і 
чавлення виноградного соку. Для цього збирали 
стиглий виноград і висипали його у виноградний 
прес (ЧАВИЛО). Він являв собою плоске загли-
блення, з отворів якого у глибокі посудини стікав 
сік. Збирачі винограду вилазили в чавило, давили 
виноградини босими ногами і при цьому співа-
ли пісень, аби рухатися в такт.  Виноградний сік 
фарбував їхню шкіру й одяг у червоний колір. Ви-
чавлений сік стікав отворами в нижні посудини 
і потім розливався в шкіряні рукава чи глиняні 
глечики. У цих посудинах сік витримували близь-
ко шести тижнів, поки він не перетворювався в 
спиртовмісне вино.
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Галас у дитячій: семирічний Метс отримав від сусідки цукерки за те, що допоміг їй до-

нести покупки додому. Тепер йому доведеться розділити солодощі між своїми двома 

братами. Кожному з них він дає по три цукерки, адже вони, врешті-решт, нічого не 

робили, а собі залишив шість цукерок. П’ятирічний Фінн гучно протестує: йому хо-

четься мати стільки ж цукерок, скільки в його 

брата. Йому завжди мало! На щастя, 

в кімнату входить восьмирічний Луїс, 

який вважає, що в нього є достатньо 

солодощів і віддає свої цукерки Фіннові.

Це несправедливо!

ЯК НАВЧИТИ ДІТЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТІ

ПРО АВТОРА: Марайке Фіннерн є фахівцем 

спеціальної педагогіки з математики, музики й релі-

гії. Вона працює вчителем і шкільним духовним на-

ставником в одній із початкових шкіл м. Гамбурга 

(Німеччина). М. Фіннерн проводить, окрім цього, 

заняття з релігії з дітьми своєї  громади й очолює 

окружний дитячий хор.
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ілитися – це  основна тема буднів дитячо-
го життя, над якою вони багато розмірко-
вують. Діти рано засвоюють, що ділитися 
- це важливо. При цьому вони переважно 

аргументують з позиції власного «я»: «Я взяв собі 
більше, бо я люблю це більше, ніж вона» або «Я дав 
йому це, аби він погрався зі мною». У дошкільному 
віці діти розмірковують над правилами поведінки, 
зокрема: «Чи маю я ділитися з іншими?» Вони за-
своюють правила, які їм пояснюють і роблять зро-
зумілими на прикладі вчинків інших людей. І діти 
застосовують їх переважно у грі з ровесниками. 
Так вони починають розуміти, що в інших людей 
є власні інтереси, і що будь-яка поведінка має бути 
цілеспрямованою. Діти розмірковують над тим, 
чому люди поводять себе саме так. Даючи оцінку 
їхній моральній поведінці, вони розмірковують 
над тим, про що вони думали, коли поступали так.

Діти вчаться розрізняти, чи дотримується люди-
на моральних або соціальних норм поведінки, а чи 
прагне здобути переваги. У спільній грі з братами 
й сестрами чи з ровесниками діти отримують шанс 
скласти собі перше уявлення про справедливість 
і чесність. Якщо у них є можливість сперечатися зі 
своїми ровесниками про права чи майно, то тоді 
вони вчаться сприймати точку зору іншої людини. 
Чим більше дитина має можливість у гурті своїх ро-
весників «давати» і «брати», тим швидше формується 
в неї здатність відчувати те, чого бажає інша дитина. 
Так розвивається їхнє уявлення про справедливість 
і мораль. Як тільки діти починають враховувати ін-
тереси інших дітей, то усвідомлюють, що поняття 
«справедливість» має відносний характер.

Що таке справедливість?

Кожен із трьох братів - Фінн, Метс і Луїс – має своє 
уявлення про справедливий розподіл. І це стосується 
розподілу як матеріальних благ, приміром, солодо-
щів, так і  переваг, як от, вибір фільму для вечірнього 
перегляду у колі сім’ї, чи часу, який кожен з них про-
водить разом з батьком. Фінн дотримується закону 
рівності: для нього поділити солодощі означає, що 
кожен отримає однакову кількість цукерок. Такий 
розподіл є справедливим і легко контрольованим.

У Метса частіше траплялася нагода розміркову-
вати над справедливим розподілом. Він оцінює все 
відповідно до виконаної праці і враховує затрачені 
зусилля. Якщо людина працює наполегливо, то за-
слуговує на особливу нагороду. Така дитина, як гадає 
він, претендує на значно більшу кількість цукерок, 
бо на відміну від інших законно заробив їх. Чим біль-
ше людина витрачає зусиль, тим на більшу нагоро-
ду вона заслуговує. Дітям, у яких таке ж, як у Метса, 
сприйняття справедливості особливо важко зро-
зуміти притчу про робітників у винограднику (Від 
Матвія 20, 1-16). Їм здається вельми несправедливим, 
що ті, які працювали більше, тобто цілий день, отри-
мали таку ж нагороду, як і працівники, які прийшли 
лише в кінці дня, і працювали тільки одну годину.

На прикладі цієї притчі Луїс уже зрозумів, що люди, 
які обділені чимось, потребують особливої  уваги. 
Він, очевидно, сказав би, що робітники, які прийшли 
лише під вечір, були раді, що взагалі отримали робо-
ту. Тому він наділяє свого молодшого брата правом 
отримати більше цукерок, адже він ще не в змозі не-
сти важкі покупки. Він віддає йому свої цукерки, бо 
має таку змогу.

Коли три брата виростуть, то, ймовірно, будуть 
застосовувати своє розуміння справедливості й 
чесності в залежності від ситуації. У спілкуванні з 
чужими людьми вони скоріше схилятимуться до 
концепції рівності Фінна, а в спілкуванні з друзями 
вони вдаватимуться до концепції Луїса, згідно з якою 
враховуватимуть права обділеної людини. Чим кра-
ще діти знають, тим краще розуміють один одного й 
можуть поставити себе на місце іншого, а, отже, бе-
руть до уваги  можливу дискримінацію чи здатність 
людини виконувати певну роботу.

Божа справедливість

У релігійній педагогіці тривалий час приділяли 
увагу питанню теодицеї: як усемогутній Бог любові 
може допускати страждання у світі? Чи є Бог спра-
ведливим? Оскільки це питання нерідко викори-
стовується атеїстами як аргумент відсутності Бога, 
то питання теодицеї є частково небезпечним «під-
водним каменем» для формування віри дітей. Віра 
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в Божу всемогутність («Бог може покласти край 
будь-яким стражданням») і в Його любов («Бог не 
бажає, аби ми страждали ») не узгоджується, з точ-
ки зору людини, з тим, що Бог не втручається в по-
трібну ситуацію – насамперед тоді, коли доводиться 
страждати безвинним людям. З іншого боку, останні 
дослідження показують, що діти і молоді люди, які 
розмірковують над пережитими стражданнями,  сьо-
годні майже не ставлять питання про Божу справед-
ливість. Це пояснюється тим, що всемогутність  Бога 
у повсякденному житті дітей та підлітків відіграє не-
значну роль: «Страждання є частиною цього світу. І 
Бог з ними ніяк не пов’язаний!» Питання теодицеї все 
ж може поглиблювати віру дітей і формувати в них 
зрілий образ Бога, тому не треба позбавляти їх шан-
су розмірковувати над цим питанням, особливо коли 
йдеться про вияв Божої справедливість після пережи-
того ними страждання. 

Поскольку вопрос теодицеи может углублять веру 
ребенка и формировать у него зрелый образ Бога, то 
детей не надо лишать шанса размышлять над этим во-
просом, особенно когда речь идет о справедливости 
Бога после пережитого ими страдания.

Коли діти самі пережили страждання чи нещастя 

або чують про них від інших людей, то їх переко-
наність у всемогутньому й доброму Богові може 
похитнутися. Адже Бог любить нас і не хоче, аби 
ми страждали. Бог є всемогутнім і Він у змозі зу-
пинити будь-яке страждання. Чому тоді існують 
страждання? Діти очікують від справедливого 
Бога, що Він подбає, аби добро перемогло зло, 
адже в казці зло завжди несе покарання і стає без-
силим, а невинні люди живуть щасливим життям 
Діти потребують саме такого уявлення про Божу 
справедливість, бо так їм легше орієнтувати влас-
ні поведінку й бажання на добро. Їхні зусилля, як 
вони гадають, мають зводитися до того, аби добро 
перемагало зло. Деякі люди вважають, що нещасні 
випадки є також наслідком  Божого покарання за 
скоєну несправедливість. Вони гадають, що й ката-
строфи є справедливими, бо, як їм здається, вони 
відновлюють рівновагу між добром і злом, яка по-
хитнулася через скоєння недобрих учинків. Діти 
особливо чутливі до таких пояснень. Небо і пекло 
є для них першим уявленням про те, як Божа  спра-
ведливість проникає на землю і карає зло. Дорослі 
повинні з обережністю підтримувати таке од-
номірне уявлення про справедливість і поступово 
звільняти дітей від нього. Вони мають спрямовува-

Діти високо цінують 
справедливість
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Аби поглибити й розширити розуміння дітей 
щодо притчі Ісуса про робітників у виноград-
нику, батьки й учителі недільної школи можуть 
спонукати їх до роздумів з допомогою наступ-
них питань:

n Про нелегкість фізичної праці під спекотним 
сонцем?

n Чому перші працівники приступили до пра-
ці?

n Чому інших працівників не вибрали для пра-
ці? 

n Про що подумали перші працівники, коли 
побачили, що останнім заплатили таку саму 
суму? 

n Як діти оцінюють поведінку господаря вино-
граднику?

n Батьки й наставники можуть спонукати дітей 
перенести ситуацію притчі на своє власне 
життя. Якщо, приміром, Луїс разом зі своїми 
братами допомагає батькам, то він як стар-
ший, на відміну від своїх молодших братів, 
може виконати більший обсяг роботи. То чи 
заслужив він більшої похвали й винагороди? 
Адже його менші брати також виконували 
посильну працю …

n На завершення разом з дітьми можна помір-
кувати над тим, що саме Ісус хотів розповісти 
Своєю притчею про Бога, і чи вони уявлять 
собі Бога в особі господаря виноградника? 

РОЗУМІННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ

ти дітей і розповідати про те, 
що Бог не мислить одномір-
но, а має нескінченно широ-
кий погляд на стан речей; що 
Він виявляє любов до людей 
і завжди перебуває поруч з 
ними. Якщо навіть людська 
справедливість не передба-
чає однаковості людської по-
ведінки і є багатошаровою, як 
не важко нам це зрозуміти, то 
Божа справедливість є набага-
то масштабнішою, і нам її годі 
збагнути. Свої турботи про 
остаточну справедливість ми, 

утішені Богом люди, можемо довірити тільки Йому. 
Замість розповідати дітям про Божі шляхи, краще 
їх запевнювати: «Бог любить тебе і бажає постійно 
бути з тобою у Своєму Царстві. Там буде настільки 

прекрасно, що ми забудемо про все, що довелося нам 
пережити на землі. Частину цього щастя ми можемо 
пережити вже сьогодні і тут, на землі, коли під час бо-
гослужіння єднаємося один з одним і молимося. Це 
прекрасний скарб, який ми маємо вже тут і сьогодні, 
і про який нам треба розповідати іншим людям.

Марайке Фіннерн

Т Е М А : 

СПРАВЕ Д ЛИВІС ТЬ
 

Д о б р о п о ж а л о в а т ь !

Билеты уже в продаже!
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Що таке – істина? 
 «Що таке – істина?» - відповідає Понтій Пілат в Євангелії від Івана (Від Івана 18, 38) на вис-
лів Ісуса, що Він прийшов у світ, аби  «свідчити про правду». Це питання Пилат поставив 
безпосередньо перед засудженням Ісуса на смерть через розп’яття і воно залишилося без 
відповіді: він відвернувся від Ісуса, не чекаючи на відповідь.

М
и, християни, нерідко пов’язуємо понят-
тя «істина» з висловлюванням Ісуса, яке 
міститься в Євангелії від Івана: «Я – путь, 
істина і життя! Ніхто не приходить до 

Отця, як тільки через Мене». Цей вислів Ісуса пере-
носить нас у центр дискусії про істину. То що таке 
істина? 

Чи може людина твердити, що спізнала істину? Ні, це 
– немислимо. Адже істина - це коли те, що людина каже 
чи думає, відповідає правді. Коли хтось каже: «На вулиці 
падає дощ», то його можна перевірити. Його твердження 
може бути вірним або хибним; якщо, приміром,  на ву-
лиці світить сонце.

Ключове питання філософії – питання «істини» - чи-
мало людей асоціюють не з ім’ям якогось видатного 
філософа, а з ім’ям відомої біблійної постаті, Понтія 
Пілата. Намісникові Римської імперії, згідно з текстом 

Нового Заповіту, було вельми важко зрозуміти мірку-
вання ув’язненого Ісуса з Назарету.  Адже Господь мо-
вив, що прийшов як Цар Царства, яке не від цього світу, 
прийшов, аби свідчити про «істину». У питанні Пила-
та до Ісуса «Що таке – істина?» звучить неабияка доля 
скепсису. Насамперед, щодо міркувань Ісуса про Цар-
ство не від цього світу. А також щодо поняття «істини» в 
загальному. У тому сенсі: чи існує взагалі  універсальна, 
вічно суща й доступна нам, людям, істина? Саме так тлу-
мачать сьогодні питання Пилата. 

Судячи з усього, римський намісник вважав істину, 
скоріше, відносним і розтяжним поняттям, а не універ-
сальним, яке можна застосувати в будь-якій життєвій 
ситуації, і яке виходить за її межі. 

Ісус підкреслював, що все, що Він говорить, відповідає 
більш високій Божественній істини. І всі люди, які сер- 
йозно ставляться до істини, мають слухати Його голос. 

                        БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ Ф
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Чиста й прозора вода – це символ 
істини
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Він не тільки свідчить про істину, а походив від Істини і  
єднався з Нею. Ось чому Ісус мовив про Себе: «Я – Істи-
на».

Відповідно до Священного Писання Пилат відчув по-
легшення, що для Ісуса не було важливим царство цього 
світу. В інакшому випадку Господь неминуче зазіхав би 
на владу римлян і негайно поплатився б життям. Оскіль-
ки Ісус не претендував на владу земного світу, то Пілат 
виніс Йому свій вирок: «Я не знаходжу в Ньому жодної 
провини».

Істина – небезпечна 
Проте, це не змогло врятувати Ісуса. У Святому Писан-

ні ми читаємо, що Пилат все ж дозволив натовпу переко-
нати себе, й виніс Ісусу, передбачуваному цареві юдеїв, 
смертний вирок. Він прагнув приборкати громадські 
заворушення в Єрусалимі, які замислили деякі фарисеї 
й книжники. В очах будь-якого римського правителя 
Ісус позбувся життя вже в той момент, коли сказав, що 
є Царем юдеїв. Право призначати місцевих управителів 
в захоплених областях мали виключно римські загарб-
ники. Вони не терпіли самопроголошеного царя. Чому ж 
Пилат не знайшов провини в Ісусі, залишається загад-
кою. Можливо, римський намісник був таємним шану-
вальником Ісуса з Назарета й тому «умив руки»? Або він 
зробив це, бо його власна дружина заступалася за ув’яз-
неного Ісуса? Однак, незважаючи на все це, Пилат звелів 
бичувати й розіпнути Ісуса.

Так, що ж таке істина?

Форми істини
Істинними чи  хибними можуть бути не тільки дум-

ка або твердження, а й судження; воно також може 
бути певною мірою істинним чи хибним. Якщо людина 
каже: «Гора Матергорн – казково гарна», то її судження 
ми вважаємо істинним, якщо поділяємо цю думку. Або 
– хибним, якщо не вважаємо цю гору казково гарною. 
Це свідчить про те, що навіть судження й думки можуть 
бути для нас істинними або хибними. І тут ми бачимо, 
як складно на практиці віднайти вічно сущу істину. На-
приклад, учитель у школі  повинен судити про учнів та 
їхні успіхи й виставляти їм оцінки. Він, без сумніву, на-
магається робити це ретельно й чесно. Однак можна за-
сумніватися, чи завжди оцінки говорять усю правду про 
учня.

Існують й інші форми істини. Учені висувають тезу, 
так звану гіпотезу, і намагаються довести її істинність 
або хибність. Для цього вони збирають й аналізують 
докази. Так вони з більшою чи меншою вірогідністю на-
ближаються до істини. 

Чим більше ми розмірковуємо над поняттям «істина», 
тим менш зрозумілим воно є для нас. Спробуймо зву-

зити його. У повсякденному житті ми відокремлюємо 
правду від обману як умисного вираження неправди, а 
також від помилки як хибного розуміння істинних ре-
чей.

Уже в світі тварин і рослин можна побачити, якою 
ефективною може бути симуляція явища, якого не має в 
реальності. Оси й шершні мають специфічне забарвлен-
ня – чергування жовто-чорних смуг на задній частині 
тіла. Воно є сигналом для ймовірних ворогів: стережися, 
бо вжалю. Однак, сумирні дзюрчалки імітують це забар-
влення й обманюють таким чином своїх хижаків.

Рослини також вдаються до «обману й трюків»: м’я-
соїдні рослини заманюють мух та інших комах, симулю-
ючи ласі краплі нектару, які в дійсності є безжальними 
клейкими пастками. 

І все ж ці докази «обману» у тварин і рослин не можна 
порівняти з обманом у людському суспільстві. Адже в 
цих живих істот відсутнє усвідомлення неправомірності 
своїх діянь. Вони ведуть себе так, як створив їх Творець. 

Наше ставлення до істини?
Народна мудрість каже: «Істина – міцний напій; лю-

дина, яка його готує, рідко отримує подяку. Бо слабкий 
шлунок натовпу в змозі спожити його лише в розбавле-
ному вигляді». Тому відомий швейцарський письменник 
Макс Фріш закликає людей ставитися до істини з вели-
кою обачністю й мудрістю: «Істину слід подавати людині 
як пальто, щоб зручно було одягти, а не бити нею, неначе 
мокрою ганчіркою».

Для суспільного життя людини діє наступне правило: 
кожен має мати можливість покладатися на те, що всі 
члени суспільства, у більшій чи меншій мірі, дотриму-
ються істини. Якщо не існуватиме довіри між людьми, то 
протягом короткого часу виникне хаос. На довір’ї ґрун-
туються сімейні відносини, без довіри не відбуваються 
заняття в школі, жодна машина не виїде за ворота маши-
нобудівного заводу, жодна церковна громада не зможе 
існувати й спільно прославляти Бога.

Один розумний чоловік дав пораду, як треба стави-
тися до істини: «Усе, що ти кажеш, має бути істинним. 
Але не все, що є істиною, ти  маєш казати». Тепер напро-
шується висновок: якщо я завдам шкоди своєму ближ-
ньому, бо свідомо сказав йому тільки пів правди, то я є 
також нечесним. Нам краще дослухатися до думки пое-
та Йогана Готтфріда Зейме, який казав: «Доля людини не 
стати істиною, а боротися за нею».

Прихильникам Господа все ж обіцяно: «І того дня ви 
не будете питати Мене нічого» (Від Івана 16, 23). Тоді, ми 
побачимо Бога, досконалу Істину, таким, Яким Він є. А 
до того моменту ми приречені на боротьбу за істину. Це 
– завдання нашого життя.

ВІРА І СУСПІЛЬСТВО | БУТИ ХРИСТИЯНИНОМ СЬОГОДНІ
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Трансляційне богослужіння 
Окружного апостола Міхаеля Еріха

У неділю, 29 вересня 2019 року, у м. 
Швебіш-Галль (Південна Німечина) відбуло-
ся богослужіння Окружного апостола (ОА) 
Міхаеля Еріха. Воно транслювалося каналами 
супутникового зв’язку не тільки на Південну 
Німеччину, а й на Боснію і Герцеговину, Із-
раїль, Хорватію, Македонію, Сербію, Україну 
та регіон Перської затоки. Через канал Інтер-
нет-зв’язку «Livestream» у цьому богослужін-
ні взяли також участь брати й сестри з Еква-
торіальної Гвінеї, Беніна, Кот-д’Івуару, Габону, 
Гани, Гвінеї, Камеруна, Ліберії, Нігерії, Сьєр-
ра-Леоне й Того.

Окружного апостола супроводжували сім 
апостолів з Південної Німеччини, апостол 
Джеффрі Нвогу з Нігерії й апостоли Самуїл 
Оппонг-Бренья та Бенджамін Охен-Саффо з 
Гани. Ці апостоли очолюють Новоапостоль-

ську Церкву Західної Африки. Вони декількома днями раніше прибули в Південну Німеччину, аби взяти участь у 
щорічній «Конференції африканських країн», яку проводив ОА М. Еріх. «У регіоні Західної Африки діють на даний 
час 45 апостолів, – розповідав Окружний апостол під час богослужіння. – Двоє із них взяли участь у богослужін-
ні, яке я проводив у середу». Третього апостола 
Охен-Саффо з Гани Окружний апостол покли-
кав на співслужіння під час святкового бого-
служіння, яке проходило в неділю, 29 вересня. 
На цьому богослужінні співпроповідували та-
кож апостоли з Південної Німеччини Вольфганг 
Ценкер (Мюнхен) і Фолькер Кюнлє (Нюртінґен). 
Музикальний супровід здійснювали зведений 
хор й оркестр, а також дитячий хор. 

В основу цього урочистого богослужіння 
Окружний апостол поклав слова із Івана 12, 
26: «Хто служить Мені, хай іде слідом за Мною: 
і де Я, там і слуга Мій буде. Того, хто Мені слу-
жить, пошанує Отець». Під час своєї проповіді 
він сказав наступне: «Господь Ісус не раз мовив 
про те, що служить Своєму Небесному Отцеві. 
Окрім цього, «Син Чоловічий прийшов, – як 
мовиться у Євангелії від Матвія 20, 28, –  не для 
того, щоб Йому служили, але – послужити й дати 
життя Своє на викуп за багатьох». Іти слідом за 
Христом означає виявляти готовність служити 
Йому. Ісус чітко наголошував: як, де і коли ми 
маємо здійснювати служіння. Коли ми щиро 
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присвячуємо себе служінню (Від 
Матвія 6, 24), то жодні земні тур-
боти не заважають цьому. Прийде 
час, і кожному з нас доведеться дати 
Господовы звіт (див. притчу про та-
ланти, від Матвія 25, 14–30; від Луки 
19, 13–26).  

Як ми здійснюємо служіння? 
 Ми словом і ділом звіщаємо 

Євангеліє, свідчимо про свою віру 
й живемо відповідно до Божих За-
повідей. Ми робимо також добро 
ближньому, аби він спізнав на собі 
Христову любов.  
 Ми підтримуємо працю апо-

столів, які звіщають про незабарне 
Друге Пришестя Господа. Для цього 

ми з усією серйозністю впроваджуємо в життя слово, яке ми чуємо під час богослужінь і виявляємо готовність до 
примирення. 
 Ми не судимо ближнього (Лк 6, 37). 

Де ми здійснюємо служіння?
 Насамперед у громаді: ми «служимо один одному, кожен тим даром, що його прийняв ...» (1 Петра 4, 10). 

 Ми живемо в суспільстві відповідно до Христової Євангелії. Ми приділяємо також увагу людям, які потерпають 
від нужди, які покинуті напризволяще і від яких інші відмежовуються (Від Матвія 25, 38–40). 

Коли ми здійснюємо служіння? 
Людина, яка йде вслід за Господом і яка ставить Його в центр свого життя, завжди служить Йому. Господь – доско-

налий приклад цього:

 У святковий час – під час весілля у Кані Галілейській – Ісус усе ж виконував дане Йому доручення. 
 У час випробовувань – навіть на Голгофі Божий Син виявляв турботу про Свого ближнього.

Отже, служімо з любові до Бога й до ближнього, аж поки Господь не прийде вдруге. Тоді Він з милості візьме нас до 
Себе, а Небесний Отець виявить нам неабияку пошану. Адже Ісус мовив: «Того, хто Мені служить, пошанує Отець».
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ІЛЮСТРАЦІЯ-ЗАГАДКА
Якщо виїхати з м. Ульма (Німеччина) у напрямку Вейсенгорна у Швабії, в округ
Ной-Ульм, то можна опинитися в монастирській церкві Роггенбург, яка своїм ви-
глядом здалеку вітає відвідувачів. Згідно з переказами, монастир був заснований 
у 1126 році як чоловічий монастир співочих премонстрантів (ред. премонстранти 
- католицький чернечий орден). Видима сьогодні споруда з монастирським садом, 
господарськими будівлями і церквою XVIII століття була ґрунтовно перебудовано 
в стилі бароко, флігель монастиря був побудований заново у 1732 році, а саму церк-
ву перебудували в 1752 році. Сьогодні цей монастир являє собою освітній центр з 
питань сім’ї, навколишнього середовища і культури та є музеєм. Художні полот-
на, представлені в церкві й виконані в стилі рококо, належать перу вейсенхорско-
го художника Франца Мартіна Куена (1719-1771), майстра швабсько-баварського 
живопису в стилі рококо. Він був учнем Георга Бергмюллера в Аугсбурзі й отримав 
подальшу мистецьку освіту у Венеції в Тіполо. Стельова фреска обвалилася і зруй-
нувалася в 1845 році, а вівтарні полотна збереглися досі. Стельова фреска бібліотеки 

монастиря була виконана в 1781 році Конрадом Хубером (1752-1830), учнем Куенса, уже в стилі класицизму. Вона показує сцени з життя 
Ісуса. ЯКА СЦЕНА З ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА ЗОБРАЖЕНА НА ЦЬОМУ ПОЛОТНІ?

Відповідь див. на стр. 2

1. У якому посланні апостол Павло вперше згадує про сан єпи-
скопа і диякона?
А у Посланні до филип’ян
Б  у 1-у Посланні до корінтян
В у Посланні до римлян
Г  у Посланні до галатів

2. Де в Біблії розповідається притча про орла і кедр?
А у Книзі Левіт
Б у Посланні апостола Павла до галатів 
В у Книзі пророка Амоса
Г у Книзі пророка Єзекіїла

3. Як називається найвизначніше віровчення кальвіністів?
А  Малий катехізис Лютера
Б  Апостольський символ віри
В  Гайдельбергзький катехізис
Г  Тедеум

4. У якому місці Мартін Лютер працював професором теології?
А в Айслебене
Б  в Ерфурті
В  в Віттенберзі
Г  в Кобурзі

5. Як звали сестру Мойсея?
А Марія
Б  Міріам
В  Магдалина
Г  Ганна

6. Яку суму грошей Юда бажав за зраду Ісуса?  
А  дві драхми
Б  один обол
В  десять срібних талантів
Г  тридцять срібняків

7. Яким іще іменем називали апостола Симона, аби відрізнити 
його від Симона Петра?
А Іскаріот
Б  Зелот
В Маг
Г Тихий 

8. У честь якого апостола назвали «ракушку Якова»? 
А  Якова Алфея
Б  Якова Заведея
В  Якова Молодшого
Г  Якова, брата Ісуса

9. Хто є автором тексту пісні «У небо рвуся» (№ 287, російсько-
мовний пісенник)
А Ульріх Цвіглі
Б  Крістіан Фюрхтеготт Геллерт
В  Тобіас Крауснітцер 
Г  Густаф Фрідріх Людвіг Кнак

10. Як звали першого покликаного в сан апостола нового часу?
А  Джон Бейт Кардейл
Б  Генрі Драммонд
В  Френсіс Валентайн Вудгауз
Г  Едвард Олівер Тамплін
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